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Εις ονδίνα, πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Εφημερΐς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

’Λδαμάντιοξ Σκοοφμς τοΰ Τζάραν 

’ Λ?άν, περιεγων 900 άδάμαντατ

ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΤΗΣ
TEKNAIOTHTOS*

'Τπάρχουσι βύο είδη γενναιότητας, 
ή σωματική ή φυσική γενναιότης, 
καί ή ηβική' εύκολώτερον Βέ εΐναι 
νά Ιχη κανείς τήν φυσικήν γενναιό
τητα παρά τήν ήθικήν καΐ πολλά 
όλίγοι εΐναι οΐ έχοντες τά δύο εϊοη· 
ηνωμένα. Τοΰτο δμως παρετηρήθη, 
δτι δ Εχων τήν ήθικήν γενναιότητα 
οπανίως είναι δειλός κατά τά άλλα, 
ΐνψ οΐ σωματικώς γενναίοι, οΐ δια- 
τρέχοντες πολλούς σωματικούς κιν
δύνους, φοβούνται ένίοτε τόν γέλωτα 
ή τούς περιπαιγμούς, καΐ διά τούτο 
εΐναι ήθιν.ώς Βειλοί. Υπάρχει είς τό 
Αγγλικόν βιβλίον τι πολύ νόστιμον 
προσφιλέστατον δέ είς δλους τούς;άγ- 
γλόπαιΒας, τόδποϊον έχει τίτλον,*  Ό 
θωμάς Βράουν έν Ρούγβη,» είναι δέ 
περιγραφή τήΐ ζωής τών παίδων εί; 
τό [λίγα έκεϊνο σχολεΐον τής ’Αγγλίας· 
Ρούγδη. "Εν δέ περιστατικών εί; τήν ζωήν τοΰ θωμά Αξίζει 
νά τυπωθή χωριστά καΐ νά διανεμητή είς δλα τά σχολεία τοϋ 
κόσμου, διά νά μάθουν οΐπαΐδες τί σημαίνει Αληθής γενναιό- 
της, — Ό θωμάς ήτο εύρωστος καΐ δυνατός, δέν έφοβεϊτο 
νά παλαίση μέ τούς μεγάλειτέρους του, καΐ έθεωρεϊτο εΐς έκ 
τών καλών πυγμάχων. Μίαν ήμέραν ήλθε νέος μαθητής” 
είς τό σχολεΐον, πρέπει δέ νά ιιπω, δτι ήσαν Βλοι εσωτε
ρικοί· τδ δνομα δέ τοΰ νέου μαθητου ήτο Αρθούρος τά παι
δία δμως άμέσως τίν ώνόμασαν «κορίτσι,*  διότι ήτο λεπτο
καμωμένος καΐ άδύνατος. καί είχεν έκφρασιν γλυκεΐαν καΐ τρό
πους ήπιους. δλοι δέ συνεπέραναν δτι‘Αρθούρος θά ήτο φο· 
ί ιτ σ ι ά ρη ς, καΐ Απεφάσισαν νά τόν δοκιμάσουν άμα λά
βουν εύκαιρίαν. Τήν πρώτην νύκτα, ένφ^έξεδύοντο δλοι είς 
τόν κοιτώνα, ό ’Αρθούρος ό όποιος είχε φορέσει τά νυχτικά 
του, έγονάτισε παρά τήν κλίνην του νά κάμη τήν προσευχήν 
του· καθώς είχε ΒιΒαχθη υπό τής μητρός του, όλοι τόν έκύτ-

ταξαν μετ' έκπλήξεως· όλοι βεβαίως 
εΐχον Βιδαχθή νά κάμουν τό αύτό 
πρωί καΐ βράδυ, κανείς δμως δέν εΐ- 
χέ ποτέ τολμήσει νά τό πράξη ένώ
πιον όλων τών άλλων παιδίων. Τί 
έσήμαινε τοΰτο ; »άς τό μάθωμεν!*  
Εΐπον δλοι, καΐ άμέσως ήρχισαν νά 
τόν περιπαίζουν, νά καγχάζουν καί 
νά τοϋ ρίπτουν τά υποδήματά των. 
αύτός δμως δέν έκινήθη έκ τής ()έ- 
σεώς του, έωσοϋ έτελείωσε τήν προ
σευχήν του καΐ τότε κατεκλίθη χω
ρίς νά εΐπη τίποτε. 'U θωμάς δμως 
Βέν ήΒύνατο νά κοιμηθή· τόν ετυ- 
πτεν ή συνείδησις του. ΙΙώς; αύτός 
δ δποΐος Βέν έφοβεϊτο κανένα, νά εύ- 
ρεθη δεώότερος αύτοϋ τοΰ Αδυνάτου 
παιδός, τόν όποιον περιεφρόνει; Ά- 
πεφάσισε Βέ νά Βείξη, δτι καΐ αύτός δέν 
έφοβεϊτο· δθεν τή*  έπιούσαν εσπέ
ραν, ίταν έγονάτισεν δ ’Αρθούρος, 
έγονάτΐσεκαί αύτός καΐ προσηυχήθη, 
δπως Βέν είχε προσευχηθή έπΐ πολ

λούς μήνας· τό παράδειγμα Βέ τούτου έμιμήθησαν τήν έπο- 
μένην έσπέραν καί άλλοι μέχρι; δτου τό ήμισυ τών μαθη
τών έκείνων προσηύχοντο τακτικώς, ένφ οΐ λοιποί ϊμενον ήσυ
χοι Τον ’Αρθούρον Βέ ούδεΐς πλέον ώνόμασε ΐφοβιτσιάρην 
διό« καθείς έξ αύτών ήναγκάζετο νά άναγνωρίση, δτι πε
ρισσότερος ήρωισμος έχρειάζετο νά κάμη τις έκεϊνο, τό όποιον 
έχαμεν δ Αρθούρος, παρά διά νά καταβάλη τόν ίςχυρότα ■ ον 
Ανταγωνιστήν είς τήν πυγμαχίαν.

— ‘Η ’Αγγλία Αριθμεί 120,000 άλιεϊς κερδαίνοντάς 275 
έκατομμύρια φραγκ. κατ' έτοςί

— ‘Η Γαλλία έχει 83,845 άλιεϊς, κερ Βαίνοντας κατά μέ
σον όρον QJ· έχατομ. φράγκ· — Οί 'Ολλανδοί ψαρεόουσι 250 
έκατομμ. ρεγκών κατ'έτος.— Η Ιταλία έχει 40.000 άλιεϊς 
κερδαίνοντας 60 έκατομ. φρ, το έτος, άλλά τά τελειότατα 
Αλιευτικά έργαλεϊα Τχουσιν αΐ Ηνωμ·  Πολιτεϊαι τής’Αμε
ρικής,

*
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(Έκ τοΟ Γιρμανικοΰ) ;
ύπό Φ. Δ. Κ.

'0 νεαρός Πρίγκηψ ερριψεν έταστικόν βλέμμα έπί 
τδν Γεώργιον, έπειτα οέ στραφείς προς τόν πατέρα 
τοο, είπε—

— α Πάτερ μου, δός μοι χιλίους ή δύο χιλιάδας τοι- 
ούτων και μή σε μέλη διά τήν νίκην!»

—αΠαιδί μου,» εΐπε'τότε ό γερών Πρίγκηψ πρός 
τόν Γεώργιον, “Έν&υμοϋ τάς σομβοολάς του πατρός 
σου, έάν Οέλης νά έπιστρέψης είς αύτόν άβλαβης, 
όπως δταν σέ άπεχαιρέτησε.» Ταΰτα είπών άπήλθε 
μετά του υίοΰ αύτοϋ.

Καί δ Γεώργιος έπέστρεψεν είς τόν στρατώνα του 
μέ περιχαρή καρδίαν· διότι δ γέρων Πρίγκηψ τόν 
εΐχεν ένθυμηθή - δποία τιμή! — καί τιρ εΐχε δώσει 
έλπίδας δτι ήθελε λάβει μέρος είς τόν πόλεμον, _ 
πράγμα τό δποΐον δπέρ παν άλλο έπΰθει δ Γεώργιος.

’Αγαθή τύχη, ή κάλλιον ή θεία Πρόνοια εΐχε διευ

θύνει τά βήματα τών Πριγκήπων πρός τό με'ρος έκεΐ· 
νο, δπου οί αγαθοί ουτοι, πατήρ καί υίδς, άπεχαιρέτων 
άλλήλους, ΐνα λάβωσι γνώσιν τοϋ χαρακτήρας των.

— Τίς οΐδεν; έάν δέν έτυγχανεν ή περίστασις αδ- 
τη, δ Γεώργιος πιθανόν θά έμενεν απαρατήρητος με· 
ταίύ τοΰ πλήθους τών συστρατιωτών τοο. Άλλ’ ή 
εύνοια τοΰ γηραιού Αρχιστρατήγου τόν άνέσυρεν έκ 
τής αφανούς του θέσεως. Έπίσης δ νεαρός Πρίγκηψ 
εδρε μετ’ δλίγον τόν Γεώργιον Βράουν ού μόνον γεν- 
ναΐον και πιστόν στρατιώτην, άλλά καί ε&παίδευ- 
τον. Πολλάκις δ’ έχρησιμοποίει τήν ικανότητά του διο· 
ρίζων αύτόν νά αντιγραφή έπιστολάς, νά κράτη λο
γαριασμούς, νά μεταδίδη σπουδαίας διαταγάς, καΐ πολ
λάκις τόν μετεχειρίζετο καΐ ώς υπασπιστήν του,

Έπΐ τέλου;, μετά πολλάς ήμέρας, έξελέχθησαν τά
γματά τινα, άτινα δπό τήν αρχηγίαν τοΰ νεαρού Πρ'γ- 
κήπος έμελλον νά προσβάλω σι τό φροΰριον Γκλογκάου, 
τό δέ τάγμα του Γεωργίου ήτο μεταξύ τούτων. ‘Η 
οδοιπορία των ήτο πολύ κοπιώδης καί έπίπονος, διότι 
5ν καΐ ήτο περί τά μέσα Μαρτίου, ή χιών είσετι έκά- 
λυπτε βαθέως τήν δδόν έν τοότοις οί στρατιώται δ- 
πέφερον πάντα τά έμπόδια μετά καρτερίας. Όσον 
έπλησίαξον είς τό Γκλογκάου τοσοΰτον έπαλλεν ή 
καρδια τοΰ}Γεωργίου έξ(άνυπομονησίας διά τήν μάχην.

Μετά τινων ή μερών πορείαν έφθασαν εΐς τήν πο· 
λιορκουμένην πόλιν καί ό νεαρός Πρίγκηψ έσχεδία ■ 
σε τήν έφοδον μετά πολλής προσοχής. Ι’ό Γκλογκάου 
έμελλε νά προσβληδη έκ πέντε ταυτοχρόνως σημείων 

κατά τό μεσονύκτιον.
‘Η σιγή και τό σκότος τής νυκτός. αί έσπευσμέναι 

πλήν σιωπηλά! προετοιμασία! τών στρατιωτών, αί χα-
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μηλοφώνως διδόμεναι δδηγίαι, πάντα ταΰτα έξήπτον 
τό πνεύμα τοΰ Γεωργίου. Έπί τέλους τά πάντα ήτοι- 
μάσθησαν, τό σύνθημα τοΰ Πρίγκιπος, «‘Οπλίτη πό
λεμος, πολίτη ειρήνη,» έδόθη, καί ή έφοδος ήρξατο. 
‘Η έκπόρθησις το3 Γκλογκάου εΐναι γεγονός ιστορικόν, 
διά τοΰτο κρίνομεν περιττόν νά τήν περιγράψωμεν έν 
έκτάσει· λέγομεν μόνον ότι αί πυλαι έθραόσθησαν, οί 
ςρατιώται άνέβησαν τά τείχη, ή φρουρά κατεβλήθη, 
καί οί Πρώσσοι ήσαν έν ταΐς δδοΐς, πριν ή οί πολιορ- 
κοΰμενοι δυνηθώσι νά ποιήσωσιν Αντίστασιν ήνωμένοι.

Αί διαταγαϊ τοΰ Πρίγ κήπος έξετελεσθησαν, οί πολΐ- 
ται ούδόλως έληστεΰθησαν ή ήνωχλήθησαν ύπό τών 
Πρώσσων, καί μεγίστη τάξις έπεκράτει έν τω φρου ρίφ 
Ή Αυστριακή φρουρά ήχμαλωτίσθη· μόνον δ διοικη
τής, κόμης Βάλλης, δέν έδύνατο νά εδρεθή, καί ήτο 
μάλιστα πολύ άναγκαΐον νά συλληφ&ή.

Τήν πρωίαν δ Πρίγκηψ έστειλε καθ’ ολην τήν πό~ 
λιν περιπολίας πρός άναζήτησίν τοο, άλλά πριν αί πε- 
ριπολίαι άνακαλυψωσι τά ίχνη του, ό Γεώργιος ηύ 
τόχησε νά τόν άνεΰρη.

Μόλις εΐχε περικάμψει γωνίαν τινά μιας στενής δ- 
δοΰ, εΐδεν έμπροσθεν του βαδίζοοσαν μορφήν τινα, 
περιτετυλιγμένην εΐς μέγαν μέλανα μανδύαν, Παρετή- 
ρησεν δτι δ ξένος ουτος, άν καί κατ ’ άρχάς έβάδιζε 
πολύ ταχέως, άμα είδε τόν Γεώργιον βπισθέν του ή- 
λάττωσετήν ταχύτητά του.

Τοΰτο διήγειρε τάς δποψίας του Γεωργίου, καί πλη 
σιάσας πρός τόν ξένον, τόν ήρώτησε τό όνομά του. 
Ό ξένος έββιψε ταχύ βλέμμα τριγύρω του, καί ίδών 
δτι ούδείς άλλος ήτο έν τη όδφ, έκαμε κίνηημά τι τα
χύ πρός τό στήθος του Γεωργίου, κρατών έγχειρ ίδιον. 
Έμελλε δέ νά κτυπήση τόν Γεώργιον, ότε ουτος, έπί
σης ταχύς είς τάς κινήσεις του, ήρπασε τήν χεΐρα του, 
τψάπέσπασε το έγχειρίδιον, περιέπτυξε τόν ξένον διά 
τών ισχυρών του βραχιόνων καί έκραξε δια βοήθειαν 
νά συλληφθή δ αιχμάλωτός τοο. Πριν ή καταφθάση ή 
περιπολία, αί δποψίαι του Γεωργίου διεβεβαιώθησαν, 
οτι δ άνήρ ουτος δέν ήτο άλλος ή αύτός δ Διοικητής 

τοϋ Γκλογκάου, διότι τφ έπρόσφερε μάλιστα χαμηλή 
τή φωνή μέγα ποσόν χρηματικόν, έάν ήθελε νά τόν 
απόλυση. "Αμα έφθασεν ή περίπολος, δ Γεώργιος ά- 
πήγαγε τόν αιχμάλωτόν τοο δεδεμένον, είς τό κατά

λυμα τοΰ Πρίγκηπος.
Ό Πρίγκηψ κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έγραφε τήν 

έκθεσίν του, ΐνα τήν άποστείλη είς τόν βασιλέα. Καί 
δπεδέχθη μέν τόν διακεκριμένου αιχμάλωτον μετά 
μεγάλης περιποιήσεως. άλλά δέν άπέκρυψε τήν εόχα- 
ρίστησίν του έπί τη συλλήψει τοο. Ό Γεώργιος δέν 
έθεώρησεν άναγκαΐον νά εΐπη είς τόν Πρίγκηπα ότι 

’ ο κόμης Βάλλης τφ εΐχε προσφέρει 200 τάλληρα ΐνα
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τδν άπαλόση. Οίκτος διά τδν εύγενή, άλλ’ ήδη ταπει*  ί ® (ί Κύριε, χαΐ 

νωθέντα Διοικητήν, ώς καί μετριοφροσύνη είς τδ νά θέλω ίαθή. ι>( Ιερεμ. ιζ .14)
11. a'Οδήγησαν με έμ 

τή άληθείφ σου καί δίδα
ξαν με.» (ψαλμ. κέ. 5.)

διακήρυξή τήν ίδικήν του πιστότητα, τδν έκαμαν νά 
άποσιωπήση τά περί τοΰ άντικειμένου τούτου.

Ό βασιλεύς, μεγάλα),*  ευχαριστηθείς έκ τών κα- 
ταρσωμάτων τών ςρατευμάτων έν Γκλογκάου, άπέστει- 
λεν ΐχανον ποιών χρημάτων νά διανεμηθή μεταξύ αύ
τών. Ό Γεώργιος άπέστειλε τήν μερίδα τοο εις τούς
γονείς του, άρκεσθείς είς τδ δτι ήδόνατο αληθώς νά 
εΐπη οτι τήν απέκτησε νομίμως καί ούχί διά ληστευ- 
σεως. Έγραφε δέ καΐ έπιστολήν πρδς αύτούς, δτε ό- 
πασπιστής τις έκ μέρους τοϋ Πρίγκηπος τδν εΐχε πρασ- 
καλέσει νά όπάγη πρδς αύτόν.

Τίς δόναται νά φαντασθή τήν έκπληξίν τοο, δτε με
τά τήν άφιξίν τοο δ Πρίγκηψ τφ άπένειμε, κατά δια
ταγήν αύτοϋ τοο Βασιλέως, τδν βαθμόν τοο άξιωματι- 
κού! Τοΰτο δπερτερει καί αύτάς τάς μεγίστας τοο προσδο
κίας, καί αύτά τά υψιστα χρυσά τοο όνειρα. Συνησθά- 
νετο δ’ δτι τήν ευτυχίαν ταότην έχρεώστει καθ’ ολοκλη
ρίαν είς τδν καλόν τοο εύεργέτην, τδν γέροντα φδν-Βρά- 
ουν-βέδελ,

Ό Γεώργιος περιχαρής έγραψε πρός τί τούς γονείς 
του καί πρδς τδν Στρατηγόν.

Εύκόλως δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν χαράν 
ήν έπέφεραν αί έπιστολαί αυται! πώς δ κ. Βράουν έ
χυσε δάκρυα χαρας, ή δέ καλή Αικατερίνη έσταόρω- 
σε τάς χεΐρας καί έκλαιεν, εύχαριστουσα τδν θεόν, καί 
πώς ό αγαθός γέρων Στρατηγός ουδόλως έδίσιασε 
πλέον νά αναγνώριση μεθ’ όπερηφάνιας τδν ευελπιν 
και νεαρδν Άνθυπολοχαγόν ! ('Ακολουθεί)

ϋροαευχαΐ καί υποσχέσεις.

Ηροσευχαί.
1. «Άνοιξαν Κύριε τούς 

οφθαλμούς μου διά νά ΐΰω 
τά θαυμάσια τά έν τφ Νό· 
μφ σου.» (Ψαλμ. ριθ'. 18.)

3. «Δίδε είς ήμας άπδ 
ήμέρας είς ήμέραν τδν έ- 
πιοόσισν άρτον.» (Αουκ. 
ιά. 3.)

5. «Μή μάς φέρης είς 

πειρασμόν.» (Λουκ. ιά. 4.)'

7) «Έλευθέρωσον ή' 
μας άπό τοϋ πονηρού.» 
(Αουκ. ιά- 4.)

1 Υποσχέσεις.
2. «'Η είσοδος τών λό

γων σου δίδει φώς.»
(Ψαλμ. ριθ'. 130.)

4. «Άρτος θέλει δοθή 
είς αυτόν- τά ΰδατα αύτοϋ 
θέλουν εΐσθαι ασφαλή.» 

(‘He. λγ. 16.)

6. «'Ο θεδς δέν θέλε1 
επιτρέψει νά πειρασθήτε,» 

(Α'. Κοριν. ί. 13)
8» «‘U θεδς μέ τδν πει

ρασμόν θέλει κάμει καί την 
ι< έκδασιν,ώστε νά δΰνασθε 
νά τΰν ύποφέρητέ.»

(Α'. Κορινθ. Γ. 13)

10. «θέλω ίατρεύσε, 
τάς πληγάςσου.» (λ*.  17·)

12. "Οταν δ' έλθη έκεΐ 
νος, τδ Πνεύμα της άλη ■ 
θείας, θέλει σάς οδηγήσει 
είς. δλην τήν αλήθειαν.» 
(’Ιωάν. ις'. 13.)

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΜΑΡΚΟΓΕΣΣΩΝ ΝΗΣΩΝ-

Αί Μαρκουέσσαι νήσοι εΐναι άθροισμα 13 νήσων 
είς τά δοτικά μέρη τοΰ Ειρηνικού ωκεανού κειμένων.Έ- 
κάστη τών νήσων τούτων σχηματίζεται έκ σειρά; δρέων 
2,000 περίπου ποδών τδ ύψος άποληγόντων άποτό- 
μως είς τήν θάλασσαν, μεταξύ δ’ αύτών υπάρχου σι 
μικραί καρποφόροι κοιλάδες. Εΐναι δέ ολαι ήφαισιιο- 
γενεϊς — δηλ. αποτέλεσμα ήφαιστείων έξάρσεων τού 
έδάφους,

Τδ κλΐμα εΐναι τό αυτό ώς πρδς τά προϊόντα μέ τδ 
τών άλλων νήσων της Πολυννησίας,. εχαν δύο καιρούς, 
τδν βροχερόν καί τόν της ξηρασίας, παράγει οε αύτο · 
φυώς γλυκείας πατάτας,βανάνας, ΐζαχαροκάλαμον. Ζώα 
είσήχθησαν έκεΐ όπδ τών Ευρωπαίων, τά δέ πτηνά 
των εΐναι εύάριθμα.

Οί κάτοικοι ανήκουν είς τήν Μαλαϊκήν φυλήν, εΐ- 
| ναι δε χαλκόχροες τήν δψιν κ»ί σύμμετροι τήν κατα
σκευήν τού σώματος- διαιρούνται δέ είς πολλάς μι- 
κράς φυλάς, εύρισκομένας είς διηνεκείς άλληλομαχίας.

Κοινωνικώς διαιρούνται είς τάς έξης τάξεις είς 
τούς Άτνάς, οί όποιοι λατρεύονται ώς δντα άνώ- 
τέρα- είς τούς Τανάς, ήτοι μάγους· είς-Τα- 
ταόνας, ήγουν ίερέΐς· είς Ο 3 χ ο υ ς, οΐτινες ά· 
ποτελούσι τήν κατωτάτην τάξιν τών εύγενών, Κατό
πιν έρχονται οί κοσμικοί Κυδερνήται, οι πολεμικοί άρ 
χηγοί, οί ύπηρέται των, οί ψαράδες, οί ψάλται και 
χορευταί, καί τελευταίου ή τάξις τών έργατών.

Έν τών περιέργων έθίμων τών έπικρατουντων 
είς τάς νήσους ταυτας είναι τδ τής πολυγαμίας, άλλ’ 
άντιστρόφως τού έπικρατοΰντος ? είς άλλος χώρας τής 
γής. 'Αντί δηλονότι ό άνήρ νά λαμβάνη οσας γυναΐ 
κας θέλη, ή γυνή έκλέγει όσους έκ τών άνδρών τή 
άοέσκουσι! τούς κρατεί δέ όσον καιρόν άρέσκεται, 
καί έπειτα τούς άποπέμπει τής οικίας χωρίς κάν νά 
τους προειδοποίηση περί τούτου.

Ή άνθρωποφαγία είναι κοινή μεταξύ τών ανθρώ
πων τούτων· άλλά τοΰτο κάμνουσι πρδς έκδίκησιν έ 
ναντίον τών έχθρών των, τών όποιων τούς νεκρούς Αν 
μέρει τρώγουσιν. 'Η συνήθης τροφή των εΐναι φυτική· 
άντί οίνου δέ μεταχειρίζονται τήν ρίζαν του μεθυστι-
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τοΰ λεγομένου πβπέρεος, μασσώντες αυτήν καλώς καΐ 
δέτοντες έπειτα είς άγγεΐα, όπου διέρχεται διά βρά- 
σεως πτρομβίας μέ τήν τοΰ μούστου, τδ δέ ρευστόν 
στραγγίζουν καΐ φυλάττουν είς αγγεία διά ποτόν! 

και οί τάφοι, είς τοδς όποιους θάπτουν τοδς *ε-  
κρούς των.

'Ο χρόνος, κατά τδν όποιον άνεκαλυφβησαν, δέν εί
ναι έίηκριδωμένος, τδ δέ 1842 κατελήφΟγ^σαν ύπδ τών

Πολεμιστής κάτοικος τών Μαρπουεσσώννήσων.

‘Η κατάχρησις τοΰ ποτοΰ τούτοι» παράγει λέπραν 
ή φ & ί σ < ν.

Τά ένδόματά των κατασκευάζουν έκ τοΰ φλοιού 
τής μωρέας, άφθόνως φυομένης έκεΐ. Αί δέ κατοικιαι 
των εΐναι μικραΐ χαμηλαΐ (3 — 5 πόδας ύπέρ τήν έπι 
φάνειαν τοΰ εδάφους) καλύδαι σκεπασμέναι μέ φύλλα 
κοκκονοδένδρου, Τήν αύτήν κατασκευήν καΐ οψιν έχουν 

Γάλλων, καΐ ήδη είναι ύπδ τήν ,Γαλλι'αν. Διάφορο( 
προσπάθειαι .πρδς άνάκτησιν τής ελευθερίας των κα. 
τεστάλησαν ύπδ τών Γάλλων, καΐ έπι Ναπολέοντος 
του Ρ. έστέλλοντο έκΐι οί καταδικαζόμενοι είς βα
ρείας ποινάς.

Η προκειμένη είκών παριστφ έντόπιον πολεμιστήν 

έν πλήρει πανοπλία.
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ΤΟ ΧΡΪΣΟΪΝ ΠΤΗΝΟΝ ΤΟΤ ΙΙΑΡΑΑΕΙΣυϊ,

Γό είς τήν προκειμένην εικόνα πτηνόν ανήκει εί; 
τήν μεγάλην οικογένειαν τών παραδεισείων λεγομένων 
πτηνών. Ώνομάσθη οέ οΰτω ένεκα τών περιέργων 
πτερών, τά όποΐα φύονται έκ τή; κεφαλή; καί εί
ναι μέν γομνά καθ’ δλον τό μήκος των, άπολήγοοσι δε 
εις θύσανον ή μάλλον σφαιροειδές ριπίδιον έξαισίου 

καλλονής.

στολισμού; εΐτε πρός άναπλήρωσιν τοο φυσικοί κάλ
λους, είτε πρό; ^ελτΐωίιν αύτοΰ, λησμονάΰσαι δτι 
πάντα ταΰτα είναι τά φύλλα, άτινα πρέπει νά ταΐς 

ένθυμίζωΟι τήν άπολεσθεΐσαν δρθότητα έν τφ Ιίαρα- 
δεισιρ τής Έδέμ, καί νά όδηγώσιν αύτά; είς ταπεινό- 

φροσΰνην.

Είαραδείαου.Χρυσοΰν πτηνόν τοΰ

Ία πτερά ταΰτα, τρία έξ εκάστου πλαγίου τής κε
φαλής, είναι κινητά κινονται δέ κατά τήν βουλησιν τοΰ 
πτηνόΰ χαί φαίνονται ώρισμένα πρός προφύλαξιν αύτοΰ 
άπδ τών έχθρών τοο, χρησιμεόοντα ώς μέσον τρομα 

κτικόν αύτών.
•Ολόκληρον τό πτέρωμα τοΰ πτηνού τούτοο είναι 

ποικίλον καί ώραΐον, δθεν δικαίως έλαβε τό όνομα 
τοΰ Παραδείσου. Τά πτηνά ταΰτα ώς πολλά άλλα 
φονεύονται 3ιά τά πτερά των, ινα εύχαριστηίωσι τήν 
ματαιότητα τών γυναικών, αϊτινες μεταχειρίζονται τούς

Ο Μ1ΚΡΟΞ ΚΟΜΗί<

('Εχ τοΰ
(Χυνίχεια· ΐδε προηγούμενοι άριθμόν.)

Ό μικρός κόμης έγνώριζε τό Σαγκλιν, δπως τό έγνώ- 
ρισα καί έγώ, ένφ οί κόσίυφοι καϊ αί κίχλαι έκελά- 
δουν ακόμη είς τήν πολύδενδραν ράχιν, καί πριν αί γλυ. 
κεΐαι δχθαι εΐχον άποδάλει τήν γαλήνην καί ήσυχίαν 
των. 'Η μάμμη τοο εΐχεν ένοικια'σει τήν οίκίαν, ήτις 
ιστατο εί; τό δάσος πρός τό άνω ακρον τής ράχεως, 
άπό τής οποίας έφαίνετο ή γλαυκή ίίάλασσα. Έν-
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■αύθα ό μικρός κόμηίτ παρήτησε τα μαθήματα του, 
καί όταν μέν ήτο καλδς^ό καιρός*}  ξμενεν έκτος τής 
οικίας δλην τήν ήμέραν, δταν δέ ήτο βροχή άντΐ να 
μελετά έπαιζε μέ τά 'παιγνίδια του. Ή ζωή δμως 
αυτή δέν τφ έφαίνετο πολύ διάφορος άπό, τήν προτέ- 
ραν, διότι τδν ήκολουθει πάντοτε εΐς υπηρέτης δπου 
καΐ &ν ύπηγαινεν, — δταν ίππευεν είχε τδν Ούιλιέλ- 
μον, δταν έκαμνε τδ θαλάσσιόν του λουτρ ον είχε τδν 
Ιάκωβον, είς τδν περίπατον είχε τήν τροφόν του 
και δταν ήτο είς τδν κήπον ήτο πάντοτε ή μάμμη του. 
Ουδέποτε ήτο μόνος! “Α ! πόσον έπεθυμει να ήναι 
μόνος ένίοτε! Οδδέ συντρόφους είχε, Μέ ποσον έν- 
διαφέρον παρετήρέι τά παιδία έκεΐνα, έπι τής παρα
λίας, παίζοντα μέ τά πλοιάριά των καϊ κτιζοντα φρού
ρια έκ τής άμμου, θά έδιδε τήν θαλαμηγόν του και 
ολον τδ πλήρωμά της άν ήδυνατο νά,ήτο εις αύτών.

Άπδ καιροί εις καιρδν εκαμνεν έκδρομας επι της 
θαλαμηγού, καϊ δ πλοίαρχος πλησιάζω ν αύτδν μέ ά· 
κάλυπταν τήν κεφαλήν έξέφραζε τήν έλπίδα, δτι «ό 
μιλόρδος διεσκέδαζεν.» Άλλ' αύτδς δέν διεσκέδαζε, 
διότι ό Ούιλιέλμος καϊ ή τροφός του τδν παρηκολού- 
ίΐουν αιωνίως, προτρέποντες αύτδν τά μέν νά άπο- 
φεύγη, άπ' άλλα δέ νά προσεχή, έωσοΰ κατήντησεν 
ό ταλαίπωρος παϊς νά εύχηθή νά έγίνετο χίλια τε
μάχια ή ώραία χιονόλευκός του ςολή μέ τά χρυσά κομ- 
δία. Διότι φύσει ήτο περίεργος καί ριψοκίνδυνος, 
καϊ μ’δλον δτι είχεν δφος ήπιον ήτο μεγάθυμος, καϊ έ- 
βαρύνετο λαμβάνων περιποιήσεις ωσάν νά ήτο νήπιον.

Τδν ’Ιούνιον έώρτασε τά γενέθλιά του, κλείσας τδ 
όγδοον έτος της ηλικίας του. θαυμάσια δέ καϊ μεγα
λοπρεπή ήσαν τά δώρα, τά όποια τψ έστάλησαν. Άλλ’ 
δμως τά μέν γλυκυσματα δέν τφ έπετράπη νά φάγη, 
τά δέ χρυσοδεμένα βιβλία έφαίνοντο νηπιώδη είς μι
κρόν αναγνώστην τών κλασικών συγγραφέων. Τά παι 
γνίδια οόδόλως τδν ένδιέφερον, ή δέ’χρυσή θήκη τοΰ 
καλλωπισμού, τήν όποιαν τφ έχάρισεν ή μάμμη του 
καμμίαν εύχαρίστησιν δέν τφ έπροξένησε, διότι είχεν 
ήδη μίαν αργυρά ν, άλλ’ δμως ούδέ νά κτενισθή μό
νος του τδν άφινον, — δλα ταΰτα δέν είχον άλλο ά- 
ποτελεσμα παρά νά τδν κάμουν^ νά αίσθανθή περισ 
σοτεραν κατά τά γενέθλιά του κοόρασιν τής συνήθους.

— ιι’Αφοΰ 3έν κάμνει νά φάγω τά γλυκυσματα, άς 
τά στείλω ολα είς έκεΐνα τά παιδία κάτω είς τήν πα- 
ραθαλασσίαν.» είπεν ίκετευτικώς πρδς τήν μάμμην του.

« Αδύνατον, άγάπη μου, — δέν γνωρίζομεν τί 
παιδία είναι.» άπεκρίθη ή μάμμη του.

— «Τουλάχιστον άς τά δώσω είς τά πτωχά παιδίαυ. 
— «Καλλίτερον νά μή τά δώσης είςαύτά, άγάπη μου,

—διότι θα τά κάμης νά λάοουν κλίσιν είς τά περιττά».

Ό Βέρτος άνεστέναςεν. 'Η ζωή κατά ταύτην τήν 
ογδόην του επετηρίδα τφ έφαίνετο παραπολύ κενή.

— «Διατί οί άνθρωποι είναι ξένοι 0 ένας μέ τδν
ά'λλον; Διατί δέν όμιλοϋν δλοι πρδς δλους τους άλ
λους;» ήρώτησεν έπι τέλους μετ’ άπελπισίας. —«‘Ο 
άπόστολος Παύλος λέγει δτι ειμεθα όλοι άδελφοζ καϊ 
ό άγιος Φραγκίσκος...........»

— «Μή φλύαρης, άγάπη μου»—ύπέλαβεν ή κόμισ
σα· «θά μας γείνη; ριζοσπάστης δταν έλθης είς τήν 
ένηλικότητά σου.

— « Τί είναι αύτό ;»
— «Οί άνθρωποι έκείνοι, οί όποιοι έφόνευσαν τδν 

αγαπητόν σου Κάρολον τδν πρώτον, ήσαν ριζοσπά- 
σται,»—είπεν ή μάμμη του έπιτνχώς.

Αποθαρρυνθείς ό Βέρτος έσιώπησεν. Υπήγε δέ 
και άκουμπησεν είς μίαν τών θυρίδων, αίτινες έβλε
παν πρδς τήν κατάχλωρον άναδενδράδα τής ράχεως. 
Διότι έβρεχεν, ήναγκάζετο νά μείνη είς τήν οικίαν,

— «Τί ώφελεΐ,» έσκέφθη «νά μέ δνομάζουν μι
λόρδον καϊ νά μοί λέγουν δτι έχω πολλά κτήματα 
και νά μέ προσκυνούν,ένφ ποτέ δέν με άφίνουν νά κάμω 
δ,τι θέλω, — μίαν φοράν ! Κίξεύρω δτι είμαι μικρός, 
άν ήμαι δμως κόμης, — άν ήμαι άρκετά καλός, ώςε 
νά κατέχω τόσον δψηλήν θέσιν, τότε έπρεπε νά έμ
πορώ νά κάμω μίαν φοράν τούλάχιστον ο,τι θέλω. Εί 
δέ μή, τί μέ ώφελεΐ; Καϊ διατί δ πλοίαρχος νά μοϊ 
λέγη πάντοτε «ή εύγενεία σας εϊσθε κύριος έδώ ί»

Τότε δέ τφ έπηλθεν ή ίδέα, μήπως ήτο καϊ αύτδς 
καθώς οί δύο εκείνοι βασιλόπαιδες τής Αγγλίας, of- 
τινες Iκρατούντο αιχμάλωτοι είς τδ φροόριον τοϋ Λον
δίνου ; Ήτον άρά γε και αύτδς αιχμάλωτος; Όνους 
του ήτο πλήρης τών συμβάντων τής ιστορίας, καϊ ήτο 
ευκολον δί αύτδν νά πεισθή δτι καί αύτδς ήτο αιχμά
λωτος κρατούμενος όπδ έπιτήρησιν.

«Είπεμοι, Μαρία μου*» —είπεν είς τήν τροφόν 
του τήν ίδιάν έκείνην νύκτα, λαμβάνων τήν χεφίδα 
της,δτε έμελλε νά άπομακρυνθή τής κλίνης του.—«Δέν 
είναι άλήθεια δτι είμαι είς τήν φυλακήν,—άν καί εϊ
σθε τόσον καλοί δλοι σας, — δτι κάποιος θέλει τδν 
θρόνον μου;»

Ή τροφός του άκούσασα ταΰτα ένόμισεν δτι είχε 
πυρετόν καί παρελάλει, έτρεξε δέ είς τόν ίατρδν νά 
τοΰ ζητήση ποτόν δροσιστικόν, καϊ. έκ του φόβου της 
έκάθισε παρά τήν κλίνην τοΰ Βέρτου δλην τήν νύ
κτα, ένφ τδ παιδίον έκοιματο ήσυχον καϊ γαλήνιαΐον !

Ό Βέρτος ούδέν πλέον τήν ήρώτησεν. Ήτο δμως 
βεβαιότερος ή πριν, δτι ήτο αιχμάλωτος, είς άοεσμον 
καϊ έντιμον φυλακήν τηρούμενος, δπως ’Ιάκωβος βα
σιλεύς τής Σκωτίας έφυλάττετο είς τδν Πράσινον 
Πύργον.
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Νύκτα τινά, ένφ εκειτο έξυπνο; εΐς τήν κλίνην του, 

λαμπρά τις και έκπληκπκή ίοέα.]τφ έπηλθε. — διατί 
νά μή σηκωθή νά όπάγη μόνος του νά ιδη τόν κό 
σμον; Ή ιδέα αδτη πολλά παιδίαι-^πρό αΰτοΰ έγοή· 
τευσεν. Ή αγία θηρεσία τής Ισπανίας δεν έξήλθεν 
είς τά έρημα όρη με τον μικρόν τη; αδελφόν ; Το· 
σοϊτον έντελώς τόν κατεκυρίευσε χαΐ έγοήτευσεν ή 
ιδέα αύτη, ώστε πριν παρέλθη τό ημισυ τήί νυκτος, 
εΐχε πεισθή δτι ήτο βασιλοπαις αιχμάλωτος, χαί άπε· 
φάσισε νά ύπάγη είς άναζήτησιν τοΰ άπολεσθεντος βασι
λείου του, δπως εις τους προσφιλέστατους του μύθους 
οί ίππόται,τής Βρεττανίας άνεζήτουν καθ’ δλην τήν χώ-

ραν τό μυστικόν ποτήριον 
της Εΰχαριστίας. Ο πόθος 
τής φυγής, τών άνδραγαθη- 
μάτων, τής άνακαλόψεώς 
τής όλη θείας έγεινε τόσον 
ισχυρός, ώστε άμα έφάνη- 

σαν τά πρώτα χαράγματα 
τής αυγής κατέβη έκ τής 
κλίνης του Αποφασισμένος 
νά έξέλθη μόνος εί; τόν 
κόσμον. Ήθελε νά λάβη 
καί τόν ‘Ράλφ. άλλ’ έσκέ 
φ&η δτι δέν θά ήτό δίκαιον, 
— διότι πόΐος έγνώριζ; 
ποΐοι κίνδυνοι2 και δόκιμα- 
σίαι τδν άνέμενον ; τό νά ί 
κάμη μέτοχον αύτών ένα 
κύνα τψ έφαίνετο έγωιστι-W 
κόν.' Ρίψας λοιπόν πρός τδν 
'Ράλφ §ν χειρόκτιον, τόν 
προσέταςε νά τό φυλάτιη καΐ νά μείνη ήσυχος, 
τός δέ ήρχισε νά προετοιμάζηται διά τήν φυγήν 

(ακολουθεί) 

Ινδός Φακίρης.

άπό τάς νυχτερίδας, αί όποΐαι είναι οί θανάσιμοι αό ■ 
τών έχθροΐ, διότι αυται άποφεύγουσαι τό φώς δέν τολ
μούν νά είσέλθουν εΐς τάς φωλιάς των.

— Γό'Ραπτόπτηνον τής Ίνδοστάν συνάγει βάμβακα 
έκ τών φυτών, χαΐ διάτων ποδών καΐ τοΰ ράμφους 
του γνέθει αυτόν εΐς κλωστήν, έπειτα λαμβάνει φύλλα 
δένδρου χαΐ βάπτει αυτά όμοΰ, μεταχειριζόμενον τό βάμ. 
ροςτου dvrt σουβλίου, καί ουτω σχηματίζει· σκέπα. 
ιμα, διά τοΰ δποίου προφυλάττει τά νεογνά του 
άπό τόν ήλιον καί τά ομματα τών εχθρών του.

— Μεταξύ τών μυρμήκων ευρίσκει τις διάφορα 
επαγγέλματα· τινές αυτών εΐναι κτίσται, άλλοι μα.

ραγκοί, άλλοι χρωματισταί· 
εΐδός τι σκωλήκων εΐναι 
πετροκόποι - μέλισσαί τι- 

' νες μηχανικοί, αλλαι με
ταλλωρύχοι, πτηνόν δέ τι 
εΐναι κτίστις καί έντομά 
τινα εΐναι τυμβωρυχα, κάν- 
θαρος δέ τις νεκροθάπτης. 
θάπτων ποντικούς, πτηνά 
καΐ βατράχους καί άλλα 
θνησιμαία ζώα. Φυσιοδίφης 
τις πρός δοκιμήν συνέλαβε 
4 τοιούτους κανθάρους, τους 
εβεσεν υποκάτω ένός &α- 
λίνου καλύμματος, και ?ρ- 
ριπτεν έντός άπό καιρού 
εΐς καιρόν διάφορα νεκρά 
ζώα· εΰρε δέ, δτι εΐς 50 ή

μερα; έθαψαν 4 βατράχους 
3 μικρά πτηνά, 2 ιχθύς, 

ενα τυφλοπόντικαν καΐ δύο Ακρίδας. Έθαπτον δέ αύτά 
ώς εξής: δπέσκαπτον τό έδαφος τό υποκάτω τοΰ πτώ
ματος καϊ αυτό έπιπτεν εΐς τόν οΰτω πως κατασκευα- 
σθέντα λάκκον διά τοΰ ίδιου του βάρους ! μετά τούτο 
δέ τό έχάλυπτον μέ χώμα.

α«
του.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΚΑ1 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ.

‘Ο θεός διώοισε τήν έργασίαν διά πάντα τά χτί
σματα αΰτοΰ.

Πτηνά τινα είς τό άκρωτήριον Κομοριν τής ’Ασίας 
συλλαμβάνουσι περί τήν έσπέραν λαμπυρίδας καϊ κολ
λούν αΰτάς εΐς τήν κορυφήν τών φωλεών των διά νά 
φωτίζουν αύτάς. 'Όταν δέ ύποδέχωνται τους γείτο
νας φίλους των, κολλούν 3 καί 4 τοιαΰτα έντομα, διά 
νά φωτίζεται περισσότερον ή κατοικία των !

' Η προμήθεια αΰτη της θείας Προνοίας χρησιμεύει 
καΐ ώς προφυλαχτικόν τών μικρών τούτων πλασμάτων

’Ινδός Φακίρης.
Οί παρά τοΐς Ίνδοΐς Φακίραι, ή άγιοι θεωρούνται χαί 

σέβονται ώς τοιοΰτ-.ι διά τάς σωματικάς κακουχίας, 
καί παντοίας στερήσεις, εΐς τάς οποίας έχουσίως «α- 
θυποβάλλουσιν έαυτους οί ταλαίπωροι έκείνοι άνθρω 
ποι, είτε έκ φιλοδοξίας διά νά κερδήσωσι τον έπαινον 
τών Ανθρώπων, είτε διά νά αποκτήσω σι τήν εύνοιαν 
του θιοο καΐ τήν αιώνιον μακαριότητα.

Ή προκειμένη -εΐκών παριστφ ένα τών πεπλανημέ- 
νων τούτων Ανθρώπων, βστις τους μέν πόδας του έ- 
στρέβλωσε, τάς δέ χεΐρας του έκράτησεν εσταυρωμέ
να; έπΐ τοσοΰτον χρονον, ώστε έχασε|τήν κίνησίν των 
καΐ οΰτω κατέστη ανίκανος νά μεταχειρισθή ούτε τάς 
μέν, ούτε τάς δέ.
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ΤΑ ΔΏΡΑ ΤΗΣ ΊΠΤΧΗΣ. |

Κάδε χρονγά ποΰ έρχεται καί μιά ζαρωματιά
’Στήν δψι μας νά σπείρη,

Καί μί γιορτής γελάσματα σιμά ‘στά γηρατεγά
Τή νιότη μας νά σύρη,

Έκεΐ ποΰ τά χαρίσματα, σά’ νάνι ήλγου άκτΐνες, 
θαμπώνουν τά παιδιά,

Καί ’σά’ λουλούΒγα ή εύχαίς μοσχοβολούν κ’ έκείναις, 
"Αν βγουν άπ’ τήν καρδιά,

Έκεΐ ποΰ δίνω χάρισμα, σάν άλλους, ή εύχή,
Τήν ίδια έκείνη ίόρα

Μέσα σέ κόσμ’ δνειρευτό βαθύπλουτ ή ψυχή
"Αλλα μοιράζει δώρα. I

Σάν λίμνη ποδ έπάνω της μγά βάρκα σιγοτρέχει
Μονάχα φτωχική,

Μά μέσα της βασίλειο άπό νεράιδες ϊχει
Ή λίμν’ ή μαγική.

Αύτά τά δώρα ποΰ ή ψυχή σκορπφ γλυκά, γλυκά
Σάν όνειρα ούράνγα, 

θυοίαις εΐν’ άγγελικαϊς, μαρτύρια θεϊκά
Μ’ άκάνδινα στεφάνια

Καί τά χαρίζει κ είς έχδρούς κ’ είς φίλους μέ χαρά,
Καυτού παντού, 6πιοί άλλοι 

σΕνα παιγνίδι δίνουνε ’φτηνό κάδε φορά
Πού χρόνος νώς προβάλλει.

Πάτε σέ θρόνο βασιλιάς πουλώ γγά τό λαό
Ί’ό στέμμα μου μιά ’μέρα

Καί τά κορίτσια τ’ άπροικα προικίζω καλ έλεώ
Τή γύμνια πέρα πέρα I

Πάτε ’σ άφίλγωτον έχΑρό, ποΰ βλέπω, κιντυνεύει
Νά τρίξω 8έν άργώ,

Κ' ένήϊ τόν χάρο του σέ έμέ θαρρεί πώς άγναντεύει, 
Τόνε γλυτώνω έγώί

Πότε μιά κόρη άγαπώ· τί άστρο λαμπερό 
θασουν, ζωή, στά δινί μας 1. .

Μά χάσκει άπέραστος γκρεμνός σέ τούτο τόν καιρό 
Ή φτώχι’ άνάμεσό μας.

"Ομως ίν άλλο εύγενικό καί πλούσρ παλληκάρι 
Έχει καύριό γι’ αΰτή ...

Τί ταιριαστό ίέά 'κάνανε κι’ οΐ δυό μαζή ζευγάρι,
1 ί τύχη ζηλευτή I

Χαρίζω μέ χαμόγελο κγ άγγελική ματιά
Τόν ένα είς τόν άλλο,

Κ’ ή νά τό σβήσω ή νά σβηστώ τραβώ 'στήν ξενιτιά 
Ίον πόνο τό μεγάλο . . . ,

Πότ’ ϊχει πόλεμο ή πατρίς, άλλά γιά νά νικήση
Λένε γραφτά παληά

Πώς πρέπει ένας μοναχά τό αΓμά του νά χύση 
Γι’ αΰτή σταλιά, σταλιά ί

Κ’ έκεί ποΰ νά ξεφύγοονε γυρεύουν άφορμή
Μαρμαρωμένοι βλοι,

’ Εγώ προσβάλλω ξέσκεπο γιά Ελους τό κορμί
Σ ένός ίχβροϋ τό βόλι

Καί πότε—χάρισμα στερνό πού εϊν’ ή έμορφιά του
Άπ τ’άλλα πγό πολλή,

Γιατ είνε διά όλόκληρο τόν κόσμο,—«Ιμ’ έδώ κάτο- 
Ή μοίρα ή καλή.

Κι’ όπου γεννιέται άν&ρωπος, σέ πύργο ή σέ καλύβι 
Σέ φτώχια ή μεγαλεία

’Στό μΐτωπότου σκύβοντας μέ άσβηστο μολύβι
Του γράφω : Ε ΰ τ υ χ ί α 1

<■ Εστία) Κωστής ΙΙαλαμα*.

IZOHKLI-Zk-A.

Il&pt τής λέςεως κουραμάνα.

— UI ’Αλβανοί τής Ηπείρου καί τής Μακεδονίας καλοϋσι 
κουραμάναν είδος άρτου κατασκευαζομένου έκ πιτύρων 
καί βλίγου άλεύρόυ, τοΰ βποίυ 1—2 όκκάδας συμμιγνύουσι μέ 
10-20 όκκάδας πιτύρων, ίκτούτου δέ τρέφουσι τούς ποιμενικούς 
κύναςΕίναι λοιπόν φανερόν δτι ]τήνλέξιν παρ’ άλλων παρελά- 
βομεν, καί έκαλίσαμεν δι' αύτής τόν μέλανα μικροεέρας άξίας 
άρτον τών στρατιωτών.

— ‘Υπό τήν έπιγραφήν «Φύλλα τινά έκ τοϋ ήμερολογίου 
διαμονής έν Σκωτία άπό τοϋ 1862 μέχρι τοΰ 1882« ή βασί
λισσα τής ’Αγγλίας έξέδωκεν είς δλίγα άντίτυπα πολυτελέ
στατου τόμον, ώ; συνέχειαν τοΰ πρό δεκαπενταετίας δήμο. 
σιευθέντος- ήμερολογίου . αύτής. Τοΰ νέου τούτου έργου τής 
έστεμμένης συγγραφέα)ς παρασκευάζεται καί έτέρα έκβοσις πρός 
χρήσιν τοϋ λαοϋ, ήτις θά κοσμήται διά πολλών εικόνων κα 
προσωγραφ ιών.

— Τήν πρώτην’ Βέσιν μεταξύ τών εΰρωπαϊκών Κρατών 
έν τΐ ταχυδρομική κινήσει κατέχει ή ’Αγγλία, έν κατά τό 
(892 έκυκλοφάρησαν t ,435,000,0 io έπιστολαί. Μετά τήν ’Αγ
γλίαν έρχεται ή Γερμανία, έν'φ αί άνταλλαγεΐσαι έπιστολαί 
συνεποσώάησαν είς 881,000,000. μεΤήν ή Γαλλία,έν ήό άρι8- 
μός αύτών άνήλθεν είς 628,500,000, έν Αύστρίφ έκυκλοφόρη- 
σαν έπιστολαί 410,000,000, ίν δέ Ρωσσία μεθ’ ίλης τήςάπε- 
ράντου αύτής έκτάσεω; μόνον 148,000,000 έπιστολών. Η  
σχετικώς πολύ έλάσσων Ιταλία υπερβαίνει τήν Ρωσσίαν κατά 
1,001,000 έπιστολών. Τά πλεϊστα ταχυδρομικά γραφεία ϊχει 
ή ’Αγγλία, τσυτέστι 15,406, ή Γερμανία έρχεται κατόπιν I 
χουσα 12,548. Έλάχιστον δέ άριΟμΰν έχει ή Σερβία, ήτοι μόνον 
54 ταχυδρομικά γραφεία, 8ι’ ών άντηλλάγησαν κατά τό 1882 
1,300,000 έπιστολαί.

*

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποία παραβολή τοΰ Χριστού εΐναιή μακροτίρα ;
2· ΙΙότε τήν είπε ;
3.^Ποίαν άλήδειαν παραδειγματίζει;

Έν ’Aw,™,, It ,a, Ά-Ιμ™ Κνρνμνύί ««> Λ«,..ν,«ί 1«Ίί «',717


