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Είς οϋδένα., πλήν τών ταχτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

I 

ί

τοϋτο & τινο;πολύ 
πρός ούλληψιν τών

άκρα τών 'φύλλων, και

ΔΙΩΝΕΑ.
{Μ 'j ι ο §ό χα,ν ο ς}

1'ήν δνομασίαν ταύτην Ιλαβε τδ φυτδν 
περίεργου όργάνου, τό όποιον χρησιμεύει 
μυιών κάί άλλων μικρών Εντόμων.

Τό όργανον τούτο φύεται εί; τέ
συνίσταται έκ δύο πετάλων ή φύλλων, τά 
όποια άνοίγουν καΐ κλείουν ώς βιβλίον είς 
τά άκρα τών πετάλων ή φύλλων τούτων 
ύπάρχουν δέοντες, όχι βεβαίως διά νά 
δαγκάνουν, άλλά διά νά κρατούν τά δύο 
πέταλα καλώς κλεισμένα. ’Επιτυγχά
νεται δέ τοϋτο εισερχομένων τών ύ- 
θίντων τοΰ ένος φύλλου είς τά μεταξύ 
τών όδάντων τοΰ άλλου διαστήματα, καί 
ούτω κρατούν αύτά καλώς κλεισμένα, ό
πως κάμνουν οί ξυλουργοί, δταν θέλουν 
νά ένώσουν τά άκρα δύο σανίδων στερεώς.

Άλλ’ είς τί θά χρησιμεύση μία μυΐα ή 
άλλο τι ξντομον είς έν φυτδν; ήμπορεϊ 
νά έρωτήση τις· ιμήπως τό φυτδν Εχει 
στόμα καί όδόντα; καί στόμαχον διά νά 
τρώγη καί νά χωνεύη ζώα ;» , Δ ι ω ν έ α.

Οΰτω θά έφαίνετο είς τούς μή γνωρίζοντας τήν ίςιν τοΰ φυ
τού, άλλ' είς τόν άκριβή παρατηρητήν ή προμήθεια αΰτη 
τής φύσε ως εΐναι όχι μίναν θαυμασία, άλλά καί άναγκαιο- 

τάτη είς τήν ύπαρξίν τοο, καΐ ιδού πώς—
'Πταν μυΐά τις ή άλλο έντομον^καθίση έπΐ τοϋ δοκάνου 

τούτου, τά πέταλά του άμέσως καί τάχιστα κλείουν, τά δέ ί- 
όοντωεάμέρη ένούμενα κάμνουν τήν έχφυγήν του do ΰ νατό ν.

Το έντομον ούτω πως κεκλεισμένον καί 
συσφιγγόμενον άποθνήσκει,μετά δέ τον θά
νατόν τοο έκκρίνεται έντδς του μέρους Ε
κείνου υγρόν τι, τό όποιον έχει τήν δύνα- 
μιν νά διαλύη τδ έντυμον, άφοΰ δέ γείνη 
τοϋτο, ή διάλυσις άπορροφδται ΰπό τών 
αγγείων, τά δποΐα εύρίσκονται είς τήν έ·
σωτερικήν Επιφάνειαν τών δύο έκείνων 
πετάλων τοΰ δοκάνου καί ούτω χρησιμεύει 
πρδς τροφήν τοΰ φυτού.

Φυτά του είδους τούτου, φυλαχθέντα 
είς μέρη οπού δέν ήδύναντο νά είσέλθουν 
ίντομα, ήσθένησαν καΐ τελευταίου έμα- 
ράνθησαν καί έξηράνθησαν έκ!τούτου δέ 
καταφαίνεται οτι ή ζωική αυτή τροφή είναι 
απαραίτητος οχι μόνον πρδς τροφήν, άλλά 
καΐ πρός τήν δπαρξιν τών φυτών τούτων.

Η ΚΑΛΗ ΨΎΧΗ.

Δέν θά αίσθάνθηκες καί σύ τδν λόγο τόν πικρό σου, 
Πού είπες σ’ ένα φίλο σου άπάνου ’ς τον θυμό σου ;

Χωρίς νά θέλης, ή καλά νά τδ σκεφθής ακόμα, 
Έθύμωσες καί έβγαλες φαρμάκι άπό τδ στόμα ;

"Αχ ! άπό στόμα φιλικό τέτοιο φαρμάκι καίει, 
Δέν δ μιλούν τά χείλγα του, μά ή καρδιά του κλαίει.

*Άχ ! δταν κλαίη ή καρδιά, κ*  είναι στεγνό τό μάτι,
Σάν κολασμένος θά γυρνάς τήν νύχτα στό κρεβάτι.

Συννεφιασμένος ούρανός τδν κεραυνό γεννάει,
Καί ή ψυχή μας τδν πικρό τδν λόγο δέν ξεχνάει !

Δώσέ του κάλλγο μαχαιριά, βαθειά πληγή στό σώμα, 
Άλλά τόν λίγο τόν πικρό μήν βγάλης άπ’ τό στόμα.

Φαντάσουί μόνος νά γυρνάς στό σπίτι σου τδ βράδυ, 
Γιά τήν ψυχή σου ούδέ φώς να βρίσκης στό σκοτάδι!

Νά φεύγης καί τήν μάνα σου στήν μαύρη ταραχή σου, 
Καί Εφιάλτη νά κρατφς-τόν λίγο-στήν ψυχή σου.

Σέ τέτοια θέσι μοναχός ζητάς, σοϋ πρέπει νφσαι, 
Γώ νά θυμάσαι, νά τόν λές— καΐ πάλι νά θυμάσαι. 

’Αχ! πόσοι φέρνουνε πικρό φαρμάκι στήν λαλιά τους, 
Όλον τδν πάγο τής ψυχής στήν νεκρική ματγά τους.
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Καί πόσοι tfovrpoipeuouve ζαΐ τϊρ «κ<χλή το^ί μέρα» 
ΝΓ ίνα πικρό, φαρμακερό τής κόλκΊηί άέρα.

Στόν κότρ·' αΰτόν ποΰ τρέχαμε πόαοι μονάχα ζοΰνε 
Γιά νά παγώνουν τήν καρδιά καί γιά νά την χτυπούνε!

Καταραμένη τοΰ θεοΰ νόβα καί ξένη γέννα,
Έχει ή μαΰρη κόλασι τά σπλάγχνα σου πλασμένα.. 

Έχεις τόν πάγο στήν καρδιά, καί στήν ψυχή σκοτάδι
Σοΰ έπρεπε νά γεννηβης όχι στήν γή, στον αβη...

Μέ τήν είκόνα τοΰ θεοΰ φαρμακεμένο φίδι, 
Είναι τοΰ χάρου πλειό γλυκό τό κοφτερό λεπίδι I

Μά τής ψυχής μας τήν σφαγή, τόν πόνο, τήν λαχτάρα 
θά έχης νεκροβάδανο τοϋ κόσμου τήν κατάρα J

Μά τόν θεό μας τόν καλό ! ή πίκρα δέν ξεχνιέται, 
Χωρίς νά βέλη ή ψυχή πού σφάξεις καταριέται·

Μά τής ψυχής μας τήν σφαγή, στοϋ τάφου τό σκοτάδι, 
Κανείς δέν 6ά σ’άνάψηφώϊ, δέν βά σοΰ ρίξη λάδι!

Ε. Ζ. Γ.

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έκ τής ΓΙεριηγήσειος τοΰ Έλληνας Προξένου 

κ. Δ. Μητσάκη τό 1879.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ο ΑΓΤΟΚΡΑΤίΙΡ ΙίΙΑΝΝΗΣ Ο Λ.'.
Έπισ Γρίφων έκ Τέβρα-Ταβδρ έστάθμευσα έν Άξούμ 

καί προσεκλήθην εΐς γεύμα ύπό τής ώραίας καί θελ
κτικής πριγκιπίσσης Άμελέσας, θυγατρδς τοΰ ‘Ράς Ά- 
ρέα κάΐ συζύγου τοΰ -Ρας Άλούλα. Κατά τάς διαφό. 
ρους ήμών συνδιαλέξεις άνέφερα αύτή τήν ανωτέρω 
μεσά του πατρός της συνομιλίαν, Ήήγεμονίς Άμελέ- 
σα, σημαίνει δέ τδ όνομα ευτυχώ*  πρ<>τρέχουσα,— 
όψώσασα τούς δφθαλμούς ύπερηφάνως καί ώθήσασα 
πρδς τά δπίσω τήν εβενόχρουν κόμην της είς μικρούς 
πλοκάμους διηυθετημένην, μοι εΐπε μεθ*  ύφους σοβα
ρού ; ’:ι Καί πώς ! νομίζετε οτι δέν γνωρίζω τήν ιστο
ρίαν τού οίκου μου; Ήξεύρω καλώς δτι ή οικογένεια 
μας έλκει τήν καταγωγήν έξ Ελλήνων, ■> Είχε δέ τοι- 
αότην έκφρασιν τδ βλέμμα και ή φωνή της, ώστε, 
σκεφθεΐς δτι έκ χειλέων Αιθιοπίδος έξέρχεται τοιαύτη 
υπερήφανος άπάντησις, δέν ήδυνήθην ν αρθρώσω λεξιν!

Έπανακάμψας είς Κουράταν συνήντησα τδν πρδ 
δωδεκαετίας έν Αίθιοπίφ, χάριν έμπορίας, έγκατεατη- 
μένον Έλληνα έκ Λήμνου Νέστορα Τριαντάφυλλου, 
Εύρίσκετο ούτος έν μεγίστη άμηχανίφ, καθότι αύστη- 
ρώς άπαγορευθείσης διά διατάγματος τοΰ βασιλέως 
Ίωάννου πάσης μετά τής πόλεως Μετέμας, παρά τά 
αιγυπτιακά σύνορα κείμενης, έμπορικής συγκοινωνίας, 
θά κατεστρέφετο έμπορικώς, διότι δπως μεταφέρη είς 
Μασσόβαν τά πρδ τής έκδόσεως τοΰ διατάγματος προ-

Τ2Ν ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1883

μηθευθέντα έκ κηρού καί καφέ εμπορεύματα, ώφειλε 
ν’ άγοράση 200 — 300 ήμιόνους. « Έλα, παιδί μου, 
αύριον, εΐπεν αύτφ ό βασιλεύς εύμενώς, νά σοί δώσω 
διαταγήν πρδς τόν ‘Ράς Άρέαν, στρατιωτικόν τόΰ νο
μού Τεμπέας διοικητήν, Γνα σοί χορηγήση στρατιώτας 
καί σέ άφήση νά μετακόμισης άνενοχλήτως τά έμπο- 
ρεύματά σου είς Μετέμαν.ν Εΐτα δέ στραφείς πρός έμέ 
«Ησύχασε, μοί εΐπε μετά γλυκύτητος, ο Νέστωρ καί 
τά έμπορεύματά του θά ύπάγωσιν ασφαλώς είς Μετέ- 
μαν καί θά έπιστρέψη ό ίδιος άσφαλώς· έν άνάγκη δέ 
στέλλομεν μέ τδ άγγαρεπ (εΐδος ανακλίντρου πλε
κτού έκ λωρίδων δέρματος βοδς) αύτδν και τά έμπο- 
ρευματά του, διότι είναι Έλλην καί εΐναι ίδικός μας.)) 
Καί δ βασιλεύς ού μόνον έςέδωκε πρδς πάντας τούς 
διοικητάς, έπάρχους, τελώνας καί λοιπούς του Κρα'- 
τοος υπαλλήλους τάς οικείας πρδς τούτο διαταγάς, 
άλλά καί διέταξε νά έπιτρέπωσι του λοιπού αύτφ τήν 
μετά τήςΜετέμας έμπορικήν συγκοινωνίαν «καινά μή 
πληρώνη ΰδένα φόρον και ούδένα τελωνιακόν δασμόν,» 
ώς αύτδς ούτος ό βασιλεύς ίδιοχείρως έπί τής διατα
γής προσέθηκεν. Ή υπέρ τούΈλληνος τούτου έμπο

ρου έξαιρετική αυτή προστασία τοϋ γενναίου καΐ φι
λέλληνας βασιλέως Ίωάννου τού; πάντας έξέπληξεν, 
ίδίφ δέ τδν Νέστορα, διότι τοιαύτης δέν ήξιώθησαν ού
δέ αύτοι οί ιθαγενείς έμποροι, πολλά πρδς τοΰτο άπο ■ 
πειραθέντες. Τής χύτης προστασίας έτυχον καΐ δπέρ 
τινων άλλων Ελλήνων, Γάλλων και Ιταλών, οΐτινες έν 
τφπολιχνίφ Κερέμ τής έπαρχίας Βογάς,— καταλη- 
φθείσης προ έπταετίας υπδ τών Αιγυπτίων καΐ άνακτη. 
θείσης τδ 1878 ύπδ τών Αίθιόπων, έκαλλιέργουν πρδ 
τεσσάρων έτών τήν νικοτιανήν, ής ή χρήσις αύστηρώς ϊ 
έν Αίθιοπίφ άπαγυρεύεται ώς τή ύγείφ επιβλαβής, Ato 1 
και ό αύτοκράτωρ διέταξε τδν ‘Ράς Άλούλαν νά κα· 
ταστρεψη πάσας τάς φυτείας αύτής, Μάτην προσεπά- 
θησα νά μεταπείσω τδν βασιλέα, όπως άφήση έλευθέ- 
ραν τήν χρήσιν προϊόντος τοσοότφ προσοδοφόρου, τδ 
παράδειγμα τών Εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων έπαγόμέ
νος, «Ή χρήσις της νικατιανής, μοί άπεκρίθη, εΐναι 
επιβλαβής εΐς τήν υγείαν πείσε με ότι είναι ώφέλι- 
μος καΐ έγώ τήν άφίνω έλευθεραν.» Τέλος, ΐνα μή 
αδικηθώ σι καί ζημιωθώσιν οί έπΐ τής Αιγυπτιακή; κα
τοχής τδ άπηγορευμένον εΐδος καλλιεργήσαντες, έπέ- 
τρεψεν δπως έξαγάγωδιν είς Μασσόβαν τΰ προϊόν αύ
τών, ανευ ούδεμιάς άποτίσεως φόρου ή τέλους, λό
γων μοι: «"Ας καλλιεργώσι τήν μέταξαν, τδν βάμβακα, 
τά σιτηρά, τοιαΰτα είδη, καΐ τότε θά τούς αγαπώ καΐ 
θά τούς προστατεύω ώς ίδια τέκνα μου." Μαρτυρεί δέ 
τδ φιλοδίκαιον τοΰ ήγεμόνος πρδς αλλα πολλά καΐ τοΰ
το: 1 Ημέραν τινά άνέφερα αύτφ, δτι Αίθιοψ τις εΐχεν 
άδίκήσει τδν έν ’ Αδόβφ πρδ δωδεκαετίας διαμένοντα
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Γάλλον σελλοποιδν, κύριον βαραλλδν, καΐ ό βασιλεύς 
διέταξεν αύθωρεΐ τήν συλληψιν τού άδικήσαντος, έκ- 
φράξων μοι συγχρόνως ευχαριστίας, δτι παρέσχον αύ· 
τφ αφορμήν νά ικανοποίηση άδικηθίντα Ευρωπαίο ν. 
Περί δέ τής φιλανθρωπίας αυτού πολλά ήουνάμην νά 
εΐπω, άλλά περιορίζομαι εΐς §ν μόνον γεγονός. Μαθών 
παρ’ έμοΰ δτι δύο ’Ιταλοί περιηγηταί, οί κύριοι Σεσή 
καΐ Σιαρίνης, μέλη τής έν 'Ρώμη «Βασιλικής Γε
ωγραφικής Εταιρίας», ήσαν αιχμάλωτοι τών Γάλλα 
μοί ΰπεσχέθη νά δώση διαταγάς τφ βασιλεΐ τής Σόας 
Μελενίκφ καί τφ 'Ράς'Αοάλατοΰ Γκουδζάμ, ινα διά 
χρημάτων ή διά τών οπλών έλευθερώσωσιν αύιοΰς καΐ 
πέμψωσιν άσφαλώς πρδς αυτόν, προσθέτων μοι δτι, 
τοότοο μή έπιτυγχανομένου, θ’ άπίλθη αυτός ουτος 
μετά τοΰ στρατού δπως τούς άπελευθερώση καί άπο- 
στείλη εΐς τάς οικογένειας αύτών, διότι «ίσως οί α
τυχείς έχουσι σύζυγον καί τέκνα θρηνοοντας αύτούς,» 
At εύγενεΐς και χριστιανικαΐ αΰται λέξεις έκ χειλέων 
’Αφρικανού -ήγεμόνος έξερχόμεναι μέ συνεκίνησαν μέ
χρι δακρύων.

Τοιούτος έν σκιαγραφία δ αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης. 
Έν Σουέζ τη t ’ Οκτώ Ερίου 1880.

— Η πόλις της Νέας 'ϊόρκης εχεί 5,000 ρακο- 
συλλέκτας, ή άξία δέ τών συλλεγομένων ρακών άνέρ 
χεται εΐς 150 000 λίρ. στερλ. κατ’ έτος. 'Η δ’ άξία τών 
χειραμαξών δι ών συλλέγονται ανέρχεται εΐς 600,000 
λίρ. στερλ. Τής δλης δέ χώρας τδ τοιουτον έμπόριόν 
ανέρχεται είς 6,000,000 λίρ. στεβλ!

ΠΕΡΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

Ότι ή συμπεριφορά, δ τρόπος δηλονότι κάίτά τδν 
όποιον ό άνθρωπος πρέπει νά φέρητάί είς τήν μετά 
τών άλλων άναστροφήν τόυ, εΐναι ζήτημα πολύ ά* ’ 
ναγκαίον καί χρήσιμον και ώραΐον κάνεις δέν δύνά- 
ται νά άρνηθή.

‘Η Έφημερΐςτών Παίδώνεπιθυμούσα νά ίο η δλόυς 
τούς μικρούς αότής φίλους καλής συμπεριφοράς ένφ 
εΐναι παιδία καί έτι καλλίτερους, άφοΰ ήλικιώθοΰν, 
απεφάσισε ν’ αφιέρωση μίαν σελίδα είς τοΰτό, μί τήν 
έλπίδα δτι θέλει συνεργήσει είς το νά έπ'ϊτεϊήάίή; δ κα
λός καί ώφέλιμος ούτος σκοπός.

Τά περί καλής συμπεριφοράς ένταΰθα δημοσιευό
μενα είναι έργον τοΰ ειδικού διδασκάλου τής γυμνα
στικής και τής συμπεριφοράς Άγγλου κ. Μαρτίνου, του 
οποίου ή περί τά δύο ταΰτα μαθήματα έξιδιασμένη 
ίκανότης άπεδείχθη πασιφανώς είς τάς έςετάσεις άμ- 
φοτέρων τών έκπαιδευτηρίων τοΰ κ, Σιμοποΰλου, είς 
τά όποια διδάσκει. ‘Ο κ. Μαρτίνος εΐναι προσέτι γνω
στός έν Κερκύρφ καί Πάτραις, Οπου εύδοκίμως έδιδα ξε.

ΚΕΦ. Α.

HEPI ΤΩΝ Α ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

§. 1. Περ} προσκλήσεων.

Καλή συμπεριφορά είς τά άφορών τα τήν Τράπε- 
ζαν εΐναι άναγκαιοτάτη είς πάντα καλώς άνκτεθραμ- 
μένον άνθρωπον, πρώτον δέ μεταξύ αύτών έρχονται 
αί προσκλήσεις.

'Όταν προσκαλέσης τινά νά γευματίση ή νά δει- : 
πνήση μετά σου, έκτδς τής γενικής φιλοφροσύνης, τήν 
όποιαν πρέπει νά δ ειξης Αποδεχόμενος αύτόν έλθόντα, ■ 
καΐ κατά τδ διάστημα τοΰ φαγητού, ίδιον εύγενοΰς ί 
συμπεριφοράς πρδς τδν ξένον σου τούτον είναι νά i 
προετοιμάσης δι’ αύτόν φαγητόν τι, τδ δποΐον γνωρίζεις : 
ότι τφ άρέσκει. Όταν δέ τεθή έπΐ τής τραπέζης νά 
είπης εις τδν φίλον σου, Έγνώριζον δτι σοί άρέσκει 
το φαγητδν τούτο κ-χΐ διά τοΰτο τδ παοεσκεΰασα διά σέ.

Έπίσης εύγενοΰς συμπεριφοράς ίδιον εΐναι ν’ άπομα- 
κρόνης άπ’ έμπροσθεν του φίλου σου δ,τι γνωρίζεις 
δτι τον δυσαρεστεΐ, νά τφ προσφέρης δέ εκείνο, τδ 
όποιον ήξεύρεις, δτι τδν εύχαριστεΐ.

§ 2. Περί τοΰ πώς πρέπει νά έτσιμάζεται 
ή τράπεζα.

Ή τράπεζα τοΰ γεύματος πρέπει νά έτοιμάζεται 
καλώς, νά φωτίζεται καλώς καΐ νά παρέχη ικανόν ; 
τόπον είς τους προσκεκλημένους. Κάλλιον νά προσκα- ί 
λώνται δλιγώτερα πρόσωπα*  παρά νά παραβλάπτεται ή 
άΐαπάοσίς καΐ έπομένως ή εύχαρίστησις πάντων τών 
προσκεκλημένων.

'Ηκαθαριότης τής τραπεζομανδίλας καΐ τών πε
τσετών, τών ποτηριων καί τών πινακίων, τών κοχλια
ρίων, μαχαιριών καΐ περουνίων καΐ ή έπΐ τής τραπέζης ι 
όρθή διάιαΐις αύτών, τών πινακίων, τών οπωρικών καί 
τών φιαλών τών περιεχουσών άνθη, άπαιτοϋν πολλήν ■ 
πρόσοχήν*  άλλά περί τούτων θά κάμωμεν λόγον μετ’ ί 
δλίγον.

Η προετοιμασία τής τραπέζης έξαρταιαι ώς έπΐ : 
τα πλεΐστόν έκ τής φόσεώς τοΰ γεύματος ή τοΰ 3εί- 
πνΐϊίή; τοΰ’ άριθ^ου τής· καλαισθησίας, τών έξεων 
τών προσκεκλημένων, καί τών μέσων, τά όποια έχει 
τις είς τήν έξουσίαν του. Εΐναι περιττόν έπομένως 
νά θέσή- τίς’ όρους είς τδ ζήτημα τοΰ πόσους πρέ
πει νά προσκαλή τις είς τδ γεύμα καί πόσους είς 
τδν δεϊπνον. Όταν ή τράπεζα ήναι δπέρ τδ δέον πε. 
φορτωμένη, σανίς τις τιθεμένη παρά τινα τών πλευ
ρών δόναται νά χρησιμευση πρδς δποδοχήν πολλών 
έκ τών άπαιτουμένων είς τάς διαφόρους σειράς τών 
φαγητών, έως ού έλθη ή σειρά αύτών. (άκολουθεΐ.)
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ SIS ΤΗΝ ΜΟΓΙΪΚΗΝ.

Έλθέ Γεώργιο, έλθέ καί σι) χολή Μαρία, 
νά σάς διδάξω τήν τερπνήν καί θείαν μουβικτρ, 

δι’ ής ευφραίνεται δ νοϋς, καί τέρπετ' ή ν.αρόία 
μέ τεμαχίων λιγυρών σειράν άρμονικήν.

Εμπρός λοιπόν, Αρχίσατε έν προσοχή καί τάζει 
μαζΰ μου ν’ απαγγείλετε μέ τήν αύτήν φωνήν 

τους τόνους, τά ή μίτο να, οι ών θά μας διδάξβ 
ή μουσική νά ψάλλωμεν πάσαν φδήν τερπνήν.

Πρέπει 6έ νά προσέξατε είς τήν διδασκαλίαν, 
καί όταν προχωρήσητε, καλοί μου άδελφοί, 

θά τέρπεσθε είς τήν λαμπρόν και θείαν αρμονίαν, 
ήτις υπάρχει τής ψυχής ουράνιος’ τροφή.

Έ άδ ελφ ή διδάσκουσα τά μικρά άδέλφιά της μουσικήν.

’Οκτώ φωναΐ τήν κλίμακα καί μόνον ίπαρτίζουν 
καί όμως άπειροι ιρδαΐ ψάλλονται δό αύτων, 

καΐ άσματα οί μουσικοί, καί δράματα τονίζουν
καί τους ψαλμούς, δι’ ών όρθιος ύμνοόμεν τον θεάν.

Καΐ 6ε’ ·αΰτήί σάς βεβαιώ μϊ τήν καλήν Μαρίαν, 
αγαπητέ Γεώργιε, ήρώων εύκλεών

0ά ψάλλετε τάς άρετάς, τήν δόξαν, τήν ανδρείαν, 
καί θά θμνήτε εΰλαδώς τόν ΰψιστόν θεόν.

Έν Πειραιεΐ ’Ιούλιος 1883 Δ, Κ. Σ.
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Το έκ πάγου «αλάτιον.

'Ημείς οί κάτοικοι τών εύκρατων ζωνών άνατριχιά- 
ζομεν νά ακούω μεν δτι είς τά βόρεια και ύπερβόρεια 
μέρη ό χειμών εΐναι τόσον δριμΰς, ώστε χιών καΐ 
πάγος καλόπτουσι τδ πρόσωπον της γης τδ μεγαλεί- 
τερον μέρος τοΰ έτους, δτι αί λίμναι, οί ποταμοί καί 
άκόμη ή θάλασσα παγώνουν, πάντα οε τά πτηνά καί 
τά ζώα, έκτδς τών κατοικίδιων και ολίγων άγρίών, 

ποταμούς καί κόλπους, ώς διά Εηρας, έκτδς τοϋ μέσου 
τοΰ νά κρυώνουν τδ ύδωρ τδ καλοκαίρι.

Τά παιδία προσέτι έχουν πολλάς καί ποικίλας δια
σκεδάσεις μέ την χιόνα καί τδν πάγον καί αναμένουν 
τήν ελευσιν αύτών μέ πολλήν χαράν.

Είς τήν πόλιν Μοντρεάλ τοΰ Καναδά, ήτις εΐναι 
έχτισμένη παρά τδν ποταμόν τοΰ άγιου Λώρενς, υ
πάρχει συνήθεια κατ’ έτος νά έορτάζουν οί κάτοικοι 
τάς λεγομένας παγοαποκρέω, ήτοι, διασκεδάσεις έπί 
του πάγου και μέ τδν πάγον.

Π αλά τ ι ο ν 

μεταναστεύουν εΐς θερμότερα κλίματα, οί δέ άνθρωποι 
εΐναι ήναγκασμένοι νά εκτελοΰν τάς έργασίας των έν
τδς οικιών καλώς θερμαινόμενων.

Άλλ’ δμως καί είς τά μέρη έκεΐνα οί άνθρωποι έ- 
χουσι τάς ευχαριστήσεις και διασκεδάσεις καί ακόμη 
τάς ωφέλειας των, Οΰτω λ. χ. ή χιών τοις παρέχει <ί>- 
ραίαν ευκαιρίαν νά εποχούνται έπί έλκηθρων, δ δέ πά
γος νά διαβαίνουν διά τού αύτοΰ μέσου λίμνας καί 

ί κ πάγου

Περυσιν ή νεολαία άπεφάσισε νά διέλθη τάς άπο- 
κρέω ταότας, αΐτινες διαρκούν πέντε συνήθως ήμέ
ρας, κτίζουσα παλάτιον έκ πάγου δμαιον μέ έκεΐνα, τδ 
όποιον κατεσκευασέ ποτέ ό μεγας Πέτρος έν ‘Ρωσσμμ 
καί φωτίζουσα αύτδ μέ ηλεκτρικόν φώς.

' Επειδή δ χειμών ήτο παρά τδ συνηθες δριμδς, ή 
έπιχείρησις έπέτυχε πληρέστατα καί διετηρήθη είς 
ώραιαν κκτάστασιν όπέργτάς πέντε ^ήμέρας.
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Ιδο'υ δέ πώς κατεσκευάσθη τό παλάτιον τοΰτο. ’ Εκ 

τοο παγωμένου ποταμού έκοψαν τεμάχια ρεγάλα καί 
παχέα, καί ήρχισαν τήν οικοδομήν θέτοντες τδ εν έπι 
τοΰ άλλου κατά τδ σχέδιον, τδ δποΐον ο άρχιμηχανι 
κδς τής πόλεως εοωκε' διά νά συγ κρατώνται δε τά τε
μάχια ταΰτα το5 πάγου πρδς άλληλα, εΰθδς άφ’ ου 
έκτίζετο μία σειρά, έργάται φέροντες ύδωρ έρρι· 
πτον έπ’ αυτής· τδ ύδωρ τοΰτο μόλις έξετίθετο είς 
τήν άτμοσφαΐραν άμεσως έπήγνυτο καί ούτως έ- 

χρησιμευεν άντί πηλού πρδς συγ κράτη σιν τών τεμα 
χιών τοΰ πάγοι».

Τοιουτοτρόπως άνηγέρθη κτίριον μεγαλόπρεπες 
τετράγωνον δπως φαίνεται; είς τήν προκειμενην εικόνα, 
έχον έσωτερικώς μήκος καί πλάτος 100 π οδών· έφερε 
δέ είς τάς τέσσαρας γωνίας τέσσαρας μικρούς πύργους 
30 ποδών τδ ύψος καί διαμέτρου 25 ποδών.

Τδ παλάτιον τούτο τάς μέν νύκτας έφωτίζετο δι' 
ηλεκτρικού φωτός, παρ ιστών έσωθεν θέαμα μαγευτι
κόν, τάς δέ ήμέρας, δταν ό καιρός ήτο εδδιος, άπή- 
στραπτεν ώς νά ήτο άδαμαντοκόλλητον.

Δέκα χιλιάδες ξένων μετέβησαν είς Μόντρεαλ έκ 
διαφόρων μερών διά νά συνευθυμήσωσιν, όλοι δέ άνε 
χώρησαν φέροντες μεθ’ έαυτών ένθυμησιν ζωηράν τοΰ 
ώραίου έργου τούτου τής φΰσεως καί τής τέχνης.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(*̂κ  τοθ Γιρμανικοΰ) 

ί>πσ Φ. Δ. Κ.
(Συνέχεια, ίδέ προηγ. ψύλλον).

ΚΒΦ, ΔΕΓΤΗΡΟΝ.
Κατά τύχην δ γέρων Στρατηγός φδν Βράουν-βέδελ 

ΐστατο συνομιλώ ν μετά τινων άξιωματικών είς τδν άν- 
τιθάλαμον, καθ’ήν στιγμήν διήλθεν ό κ. Βράουν μέ τδν 
Γεώργιον. Ο γέρων άμέσως άνεγνώρισε τδν παϊδα 
είς τδν όποιον είχε λάβει τόσον ένδιαφέρον,

Παρατηρήσας δέ τήν κατήφειαν του. ήρώτησεν ένα 
τών δημοτικών συμβούλων·

— «Γνωρίζετε διά ποίαν αιτίαν είναι έδώ ό παϊς έ- 
κείνος; Μήπως έκαμε κανέν πλημμέλημα;»

'Ο κύριος, είς τδν όποιον ειχεν άπαταθή, έγνώριζε 
μόνον οσα είχε διηγηθή ό Ουτρεχτ, τοΰ οποίου ή δι- 
ήγησις ήτο βεβαίως Υπερβολική.

—«Πώ, πώ!» έγόγγυσεν ό γέρων στρατηγός· «φο
βούμαι μήπως δ πρίγκηψ προεφήτευσεν αληθώς! ’Ε
χομεν τήν άδειαν νά είσέλθωμεν νά άκοΰσωμεν ;»

—Μάλιστα, εΐπεν δ σύμβουλος, καί οί αξιωματικοί 
είσήλθον απαρατήρητοι είς τδ δικαστήριο».

— (ΐ Ομολογείς λοιπόν, παιδί μου,» είπε τότε 
δ δικαστής, ιιδτι διέταξες τους συντρόφους του, τριά
κοντα δύο τδν αριθμόν, νά έπιτεθώσι καθ’ ένδς άο
πλου άνδρός;»

«Μάλιστα,» άπήντησεν δ Γεώργιος άφόβως.
— «Τοδς διέταξες νά θραΰσουν τά παράθυρα ; Τάς 

θιαταγάς σου έξεπλήρουν οτε έθραυσαν πινάκια, αγ
γεία καί τά τοιαυτα;»

«Όχι, κύριε,» άπεκρίθη ό πάΐς· dέγώ ένιπτον τδ 

.αίμα άπδ τδ πρόσωπόν μου καί δέν έδωκα προσοχήν.»
—« Ηδόνασο νά αναχαίτισης τήν καταστροφήν ;»
—«"Οταν εφθασα πάλιν είς τδ μέρος έκεινο, ήτο ά- 

δυνατον νά τήν σταματήσω. Τά παιδία συνήθως μέ υ- 
πακοόουν καί έάν δέν εΐχον Υπάγει είς τήν βρύσιν, 
δέν θά έπολιόρκουν τήν οίκίαν, είμαι βέβαιος, Αλλ’ 
ύστερον έχάρην οτι μέ εΐχον έκδικήσει.»

'Ο γέρων στρατηγός έμειδίασεν ή σκυθρωπία του 
ήφανίσθη.

—«Δέν γνωρίζεις,» έξηκολούθησεν ό δικαστής, «βτι 
ή έκδίκησις εΐναι κακή, καί δτι ό θεός τιμωρεί τοδς 
φιλέκδικους; ■>

Ό Γεώργιος ήρυθρίασε, προσέβλεψε δέ τδν πατέρα 
του, βστις ήτο πολύ σοβαρός, και άπήνιησε,

— «Δέν έσυλλογίσθην τδν θεόν κατά τήν στιγμήν έ- 
κείνην, άν καί ό πατήρ μουλέγη, δτι πρέπει νά συ λ’ 
λογίζωμαι τδν Θεόν εις ο, τι κάμνω.»

(άκολουθεΐ.)

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
'Ο ’Αδαμάντιος Κοραή; έγεννήθη έν Σμύρνη τη 

27 ’Απριλίου 1718, έκ πατρδς Ίωάννου Κοραή 
Χίου καί μητρός θωμαΐδος Ρυσίας Σμυρναίας.

Παιδιόθεν έδειξε τόσον έρωτα πρδς τά γράμματα, 
ώστε άν και δ τρόπος της διδασκαλίας καί τών δι
δασκάλων ήτο άθλιος καί σκληρός, κατώρθωσε νά τε
λείωση τδ έν Σμύρνη σχολείον καί νά γείνη κάτοχος 
της βιβλιοθήκης του έκ μητρδς θείου του, βστις εΐχε 
κληροδοτήσει αυτήν είς έκέΐνον έκ τών συγγενών του, 
βστις ήθελε τελειώσει πρώτος τδ σχολεΐον.

Μετά τοΰτο ό Κοραής έπεδόθη είς τήν σπουδήν 
διαφόρων γλωσσών, τής Λατινικής, ’Ιταλικής, Γαλ
λικής, Εβραϊκής και ’Αραβικής. Είς τούτο δ’ έβοηθήθη 
πολύ υπό τοΰ σεβασμίου ίερέως τής έν Σμύρνη 'Ολ
λανδικής ’Εκκλησίας.

’Επειδή δέ ό πατήρ του ειχεν έμπορικάςΥποθέσεις 
μέ τήν 'Ολλανδίαν, έστειλεν έκεϊ τόν νέον ’Αδαμάντιον, 
ινα τηρή τήν μέ τήν χώραν έκείνην άνταπόκρισίν του, 
έγκατεστάθη δέ έν Άμστελοδάμιρ.Έκεΐ διαμένων έ-
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γνωρίσθη μέ τινα διαμαρτυρόμενον καλοόμενον Ά- *«ΐ  ποδηγέτησα αυτοΰ είς τήν Ευαγγελικήν αρετήν. 
Βριανδν Βούρταν, είς δν κατά τήν ίδιαν του ομολογίαν : Είς τά συγγράμματα καί τάς προσπάθειας του Κο- 
άπέδιδε τήν είς τήν Ευαγγελικήν γνώσιν καθοδηγίαν ραή δφείλεται πολύ ό ύπερ τής πιστεως καί πατρίδος j

και τήν αρετήν.

Έξ’Αμστελοδά- 
μου ό Κοραής με- 
τέβη είς Βιέννην 
ΐνα ιδη τδν θειον 
του Σωφρόνιον, δ- 
στις ήτο αρχιεπί
σκοπος Βελιγρα
διού, καί έκεΐθεν 
είς Βενετίαν,

Κατόπιν έπαν ήλ
θε ν είς Σμύρνην 
Οπου έπεσεν είς εί
δος τι μελαγχολίας, 
αίτια τής όποιας 
ήτο, ώςφαίνεται, ό 
μέγας πόθος τδν ό
ποιον εΐχε νά σποο- 
δάση τήν ιατρικήν- 
οθεν ό πατήρ τον 
έπεμψεν αδτδν είς 
Μομπελλιέ τής 
Γαλλίας, βπου Βιή- 
νοσεν εόδοκιμως 
τάς σποοδάς τον 
καί άνηγορεύθη δι- 
δάκτωρ τής ’Ιατρι
κής.

Λαβών τδ δίπλω
μά του μετέβηά- 
μέσως εις Παρ ί
σιους, οπού ή θεία- 
Πρόνοια εΐχεν β
ρίσει δι’ αύτδν μέ- 
γα καί χρησιμώ- 
τατον στάδιον,ουχΐ 
διά τής ’Ιατρικής, 
άλλα Βιά τής φιλο
λογίας καί φιλοσο
φίας, είς τήν ό
ποιαν μετ’ οϋ πο- 
λδ καί έπεδόθη
μεταφράζων είς τδ Γαλλικόν πολλούς τών 'Ελλήνων 
συγγραφέων· σογγράφων δέ και έρμη νεύω ν παν δ,τι j^'O Κοραής άπέθανεν έν Παρισιοις τφ 1833τή 29 

ένόμιζεν δτι ήθελε συντελέσει είς,φωτισμόν καί'άνύψω- Μαΐου καί ένταφιάσθη εις, <τδ_νεκροταφεϊον Mont 
σιν καϊ άπελευθέρωσιν τοΰ δεδθολωμένου γένους του, l^araasse έν ήλικίφ 85 έτών.

, υγ ΙΛ1. KLyjtw Μ vusf/ ILlYVvUH Λ'ΛΙ η«
’ ζήλος, βστις έφλεγε τάς καρδιάς ,ιτών απανταχού τής

γής έγκατεστήμέ- 
νων Ελλήνων, καί 
παρεκίνει α δ τους 
πρδς θυσίας μεγά- 
λας όπέρ του γέ
νους των. θεωρεί
ται δέ καί δικαίως 
δ θέσαςτά θεμέλια 
τής γραπτής νεοελ
ληνικής γλώσσης.

Εδτυχώς ή έ· 
λευθέρα Ελλάς ά- 

ναγνωρίζουσα τάς 
άρετάς καί τάς 
πολλάς καί ρεγά
λας έκδουλεΰσεις 
τοΰ άνδρδς, καί θέ- 
λουσα νά διαιώνι
ση τήν πρδς αυτόν 
ευγνωμοσύνην καί 
σέβας του Ελλη
νικού γένους με- 
τέφερεν 
σίων τδ 
λείψανά 
μοσίαις

Γ καί μετά πολλής 
σεμνοπρεπείας ε- 
θαψεν αότά έν τφ 
νεκροταφείφ τής 
π*>λεως,  άνεγείρα- 

σα έπ’ αυτών λαμ
πρόν μνημεΐον.’Έ
στησε δέ καΐ έξω
θεν τοΰ Πανεπιστη
μίου τδν ανδριάντα 
του, έπΐ τής προσ
όψι εως τοΰ όποίόυ 

Ινεχαράχθησαν ε
κείνα διά τά όποια 
έμόχθησε καθ’δλον 
αύτοΰ τδν βίον— 

Π Ια τις, Ω α τρις., ’Ελευθερία.

'Ο ’Αδαμάντιος Κοραής.

έκ Παρι- 
187£ τά 
του δη- 
δαπάναις

— * W 

ί Η JH ι

1 μΙΙηΙ ill iiaiih?



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1216
ηοικιΐ2ϊ.-Α..

—Έν Γφ ίπποδρομίιρ τού Δέρβυ, όπερ έγένετο κατά τήν 
25 Μαίου, έκέρδηΰεν Α ίππος Σαίντ Βλαίζ. Μετάξι» τών στοι- 
χηματισάντων δύο ίκέρδησαν 20 χιλ, λ. στ. έκαστος ήτοι ό 
λόρδος Άλλιγκτον καϊ δ σίρ Φριδερΐκος Ζόνσων.

— Ό νεώτερος τηλεγραφητής τού κόσμον εΐναι ή δεκαε
τής δεσποινίς Χάλη Χάτσινσον έν Τέξας. Διευθύνει δέ τό τη
λεγραφείου τοΰ σταθμού τοΰ σιδηροδρόμου.

—Άπό τής έποχής, καθ' ήν ή Σινική κυβέρνησες έλαβε κα
τοχήν τοΰ καταστήματος τοΰ Οπίου, αί μηνύσεις έπΐ χρήσει 
τοΰ βπίου άνευ άδειας κυβερνητικής έγένοντο πολυαριθμότεραι·

— Ή Ορκοδοσία είς τάς διχαστικάς έκθέσεις είσήχθη έν 
’ Αγγλίφ Υπό των Σαξώνων τψ 600 μ. X.

—Ήνοιξε μεγαλοπρεπής ίκκλησία τών Δομινικανών έν Λον- 
δίνψ έν τη όδψ Σαουθάμπτον, ήτις έκτιζε το ήδη έπΐ 15 έτη.

—Νέα γυνή έν Τέξας λέγεται δτι έφόνευσεν 82 κονίκλσς 
διά £αβδωιής καραβίνας είί ίνα μήνα, διό καί έπωνομάσθη ή 
Δρτεμις τοΰ Τέξας.

—Οί κομπογιαννϊται ιατροί χρονολογούνται άπδ 
τοΰ 1783.

—Κατ ειόησιν έλθουσαν είς Αλεξάνδρειαν έκ Σουδάν^ 
δ ψευδοπροφήτη; συνέλεξεν Αναγκαστικόν έρανον 400 χιλ 
λ.'στ. παρά τών έμπόριον τής Κορδοφάν.

—Ή Ζυρίχη έγένετο δεκτή ώς μέλος καί ώς κεφαλή τής 
Ελβετικής δμοσπονδας τψ 1351.

—Γό Να'νκιν λέγεται δτι έγένετο ή κυριωτάτη πρωτεύ
ουσα τήί Κίνας.

— Έξεταζομένου έν τψ Πανεπιστημίφ τελειοφοίτου τήί 
Νομικής, ό καθηγητή; τοΰ έμπορικου δικαίου έρωτά:

—Τί γνωρίζετε πιρί ναυλώσεως πλοίων.
— Είμαι όρεινόί, άπαντη δ τελειόφοιτοι.
—Καί τί μέ τοϋτο ;
—Δέν ίίά λάβω ποτέ ανάγκην νά ναυλώσω πλοίου;
—Ίρ λ ανδική μετανάστευσες. Ό όλικό; Αριθ

μός τών ’Ιρλανδών άποίκων, οΐτινες άνεχώρησαν άπό τούς 
Ιρλανδικούς λιμένας άπδ τοΰ μηνάς Μαίου 1851 (ητε ή'.ξα- 
το ή σύνταξις έκβέσεων έπί τούτω) μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1882 Ανέρχεται είί 2,804,740, ών 1,493,560 άρρε- 
νεί καί 1,311,180 Οήλεις. ‘Η άπό τής 'Ιρλανδίας μετανά 
στευσιί βαθμηδόν ηύξήβηάκό 37,587 τφ 1876, δτε ένεγράφη 
δ μικρότερος Αριθμός, εί; 38,503 τφ 1877,—41,124 τψ 1878 
47,065, τψ 1379, ένφ τψ 1880 δ Αριθμός ίπήδησεν είς 
95,517, ΐνα καταπέση τψ 1881 είί 78,417. Κατά τήν δεκα
ετίαν 1866—1875 δ μίσος έτήσιος άριθμόςήτο 74,667 κατά 
τήν προηγουμένην 1856—1866 88,272, ένφ κατά τήν πρό 
ταύτης τετραετίαν ήτο 148,985. ‘Ο Αριθμός άπό 190,322 τιρ 
1852 κατήλθεν είς 37,587 τφ 1876.

— At γραμμογραφικά έπί χα'ρτου μηχανα! έφευρίθησαν 
τιρ 1782 ύπδ Ολλανδού κατοικοΰντοί έν Λονδίνιρ.

‘Η δλη δαπάνη τής στέψεως τοΰ Τσάρου Υπολογίζεται 
είς 2 έκατομ. λιρ, στερλ 1

— Λέγεται δτι ή Τέξας θέλει είσπράξει 13,500,000 τάλλη- 
ρα έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών ποιμνιοστασίων τηί τό θέ. 
ρος τοϋτο,

‘Η Γιουκατάν άνεκαλύφθη ΰπό τοΰ Φράνσις Φερνανδέζ 
Κορδόβα τψ 1571,

— ‘Η δλη δαπάνη τής διατηρήσεως ένάς πίνητος έν Λον. 
δίνψ είναι 33 λιρ. 15 σελ. καί 7 πενναι κατ’ άνώτατον δρον 
9 8έ σελ. κατ’ έλάχιστον δρον.

— ‘0 Αριθμός τών Αγοραίων όχημάτων τοΰ Λονδίνου άνέρ- 
χεται είς 9982. Έκ τούτων 3713 είναι τετράτροχα καί 7269 
δίφροι. Ι’φ 1863 Υπήρχαν 9655 ών 5247 τετράτροχα καί 
4408 δίφροι, οίτινες καλούνται καί Ασφαλείς ή ώραϊοι.

— Εταιρία τις έν Νέφ ‘ΙερσέΥ’ πρόκειται νά είσαγάγη είς 
χρήσιν εϊδός τι καμίνου ή κλιβάνου μή καπνίζοντας. Δέν 
εΐναι βεβαίως 4 κλίβανος ούτος καταναλωτής καπνού, άλλ’ 
ή καύσιμος ΰλη δαπανάται ύλόκληρος, ώστε δέν παράγεται 
καπνός. ‘Η άνοιξις καί ή κλεΐσις του κλιβάνου έκτελεϊται 
διά μηχανικού έλατηρίου.

— Σπουδαιότατη εΐναι διά τούς Αρχαιολόγους ή έσχάτω; 
γενομένη άνακάλυψις άρχαίου τινός βωμαϊκοΰ πλοίου έκ δρυόί 
έντός τών ίιδάτων τοΰ ‘Ρήνου είς βάθος 1 μέτρου παρά τήν 
Μαγεντίαν, ύπδ έργατών, οίτινες έπεσκεύαζον τό υπόβα
θρου τής γεφύρας. Τδ ξύλου έχει τό αύτό χρώμα οΐον καί 
έκείνα, έξ ών οΐ ‘Ρωμαίοι κατασκεύασαν τήν γέφυραν, δι’ ή; 
ήυωσαν τάς δύο δχθας τοΰ ποταμού δπως διέλθώσιν έκεϊθεν.

— ‘Ο γερμανός γλύπτης Γρύτνερ έποίησε γύψινου δμοίωμα 
τής ίν Ολυμπία εύρεθείσης Νίκης τοΰ Παιωνίου, συμπλη- 
ρώσας τά λελωβημένα τοϋ άρχαίου Αγάλματος. Περί τοϋ ΐρ- 
γου τοΰ Γρύτνερ ώμίλησεν δ γνωστός Αρχαιολόγος καί Ιστο
ρικός κ. Κούρτιος έν μι^ϊ τών τελευταίων συνεδριάσεων τής 
έν Βερολίνιρ άρχαιολογικής έταιρίας.

__>Η βασίλισσα Βικτωρία είσήλβεν ήδη είς τό τεσσαρακο
στόν έβδομον έτος τη; βασιλείας τη;. Τών πρό αύτή; βασι- 
λευσάντων τρεις ριόνον έβασίλευσαν πλείονα έτη, δηλονότι 
Έρρϊκοςό Γ' άρξας έτη 56, Έδουάρδο; ό Γ' άρξας έτη 50, 
καί Γεώργιος ό Γ άρξας έτη 60.
—‘Ο Ζάρτηί, έξ ου κατασκευάζονται τραπεζικά γραμμάτια τής 
ΐραπίζης τήί ’Αγγλία;, είναι τοιαύτης συνθέσεωί, ώςτε θιά 
μόνης τής άπλήί καύσεως δέν καταατρέφονται, Έν τή 1 ρα
π έζή τή; ’Αγγλία; εύρηται έντός-ύελίνου θήκη; τό Υπόλοι
πον τραπεζικού γραμματίου εύρεθέντος μετά τήν ίμεγάλην 
πυρκάίάν τήί Σικάγο. Μολονότιτό γραμμάτιου είναι ζαρωμέ
νου καί μίλαν, ούχ ήττον διατηρείται έν τή όλσκληρία του, 
τά δέ έπ' αύτοΰ γράμματα είναι Αρκούντως ευανάγνωστα, διό 
καί ή Τράπεζα έπλήρωσεν αύτό. Επίσης Υπάρχουν καί άλ
λα τεμάχια τραπεζικών γραμματίων, τά δποΐα ή Τράπεζα 
έπλήρωσε, μολονότι δύναταίτις νά είπη δτι κατήλθον και έν 
αύτφ τψ Ιίυρ ιφλεγέθοντι, διότι έκεϊ ή Τράπεζα &έν θεωρεί 
Αξιοπρεπές νά ώφελήται έκ τοιούτων καταστροφών.

— Δέν έπιτρίπεται είί τούς νεανίας Έσκιμώ νά νυμφευ- 
θοϋν πριν ή φονεύσουν πολικήν άρκτον άνευ τής παραμικρά; 
συνδρομής καίάποδείξωσιν ούτως δτι δύνανται νά έπαρκίσώσιν 
είς τάς Ανάγκας τής γυναικός.

— Έν Ίταλίφ κατά τόν νόμον τής 31 Ιουλίου 1881 πρός 
σύναψιν γάμων στρατιωτικών Απαιτείται διά τούς κατωτέ
ρους Αξιωματικού; προίξ άποφέρουσα 2,000 φράγκα, διά τούς 
λοχαγούς 1600 καί οιά τούς άνωτέρους 1200 ώ; καί διά 
πάντα Αξιωματικόν συμπληρώσαντα 40 έτών Υπηρεσίαν.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,

1. Πόσα έτη έκριναν οί Κριταί τόν ’Ισραήλ;
2. Πόσα έτη έκυβερνήθησαν οί Ίσραηλΐται Υπό βασιλέων;
3. Πόσοι ήσαν οί Κριταί καί πόσοΐΛ οί βασιλείς των γ

‘Λέίναις lx ταν. x*l ΛαχΜΟις, 1083, Β', 534-


