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Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ.

«Ήρώτησά ποτέ.—εϊπε κύριος π;, —ένα μαθητήν 
«ο ία ήσαν τά τρία έκεΐνα αράγματα, τά όποια έπε- 
Οΰμει νά είχε περισσότερον άπδ κάθε αλλπ, αύτδ; 
δε μοΐ άπεχρίθη· «Δό; μοι Ji t S λ (α, υγείαν και 
ησυχίαν χαΐ οέν μοί μέλει δι’ άλλα τι. *

Ήρώτησα κατόπιν ενα φιλάργυρου χαΐ αΰτδ; άνέ- 
κρατε, «χρήματα! χρήματα I χρήματα! »

Έπλησίασα έπειτα ένα πείνα σμέν ον έπαίτην χαΐ 
τφ έκαμα τήν αυτήν έρώτησιν* αυτά; δε είπε, «Άρ
τον ! άρτον! άρτον!#

Ήρώτησα μετά ταΰτα μέθυσον, καΐ αυτό; μεγαλο
φώνως άνέκραςε. «ποτά! ποτά! ποτά!

Έστρεψα τον λόγον κατόπιν προ; του; τρύγο ρω 
μου καΐ τοΐ»; ήρώτησα τδ αυτό· αύτοΐ δέ ύψωσαν 
τά; φωνάς των χράζοντε; συγκεχυμένα»; «πλούτη, 
δόςαν 1 ηδονήν!» χ. τ. λ,

Τελευταΐον έ πλησίασα πτωχόν τινα εργάτην δ στις 
έφημίζετο ώ; εδσεδή; και τδν ήρώτησα τί αύτδ; έ- 
πεθύμει νά εΐχε; Αύτδ; δέ μέ άπεκρίθη μέ γλυκό- 
τητα δτι βλαι του αί έπιθυμίαι συνεκεντροΰντο είς τδν 
Χριστόν. Ώμίλησε οέ μέ τοιαυτην σοβαρότητα, ώστε 
μέ έκαμε νά τδν παραχαλέσω νά έςηγηθή.»

Τά τρία πράγματα,—είπε,—τά όποια έγώ πρδ πάν
των έπιδυμώ είναι, πρώτον, νά εύρεθώ έν Χριστφ· 
δεύτερον νά ήμαι Ομοιο ς μέ τδν Χριστόν καί τρί
τον νά ήμαι μέ τδν Χριστόν. Έκτοτε έσυ· 
λογίσβην πολύ επί τή; άποκρίσεω; ταυ τη;, άλλ’ οσω 
περισσότερον σολλογοΰ^αι, τόσον σοφωτέραν τήν ευ
ρίσκω. Πάντα τά άλλα είναι μάταια χαΐ παρέρχον
ται, άλλ’ ό Χρίστο; μένει εί; τδν αιώνα.

Η ΕΥΣΕΒΗΣ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 0 ΛΗΣΤΗΣ.

Εί; μίαν άπδ τά; δυτικά; ίπαρχία; τή; Σκωτία;, 
κατοικεί πλούσιό; τι;, βστι; συνειθίζει νά διαχειμάζη 
μετά τη; οΐκογενεία; του εί; Λονδΐνον. Κατά τήν 
απουσίαν του εμπιστεύεται τήν οικίαν μετά τών Επί
πλων και λοιπών πολυτίμων σκευών εί; πιστήν τινα 
καΐ ευσεβή όπηρέτρειαν, ’Ελισάβετ; καλουμένην.

Αυτή μένει καΐ κοιμάται μόνη εί; τήν έκτεταμένην 
οικίαν χωρΐ; νά φοβήται ποσώ;· διότι ή συν είδη σι; 
αυτή; είναι καθαρά. Έχει δέ ά; σύντροφον τήν Αγίαν 
Γραφήν καΐ προστάτην τδν Κύριον ήμών Ίήσουν Χρι
στόν.

Πρό τινων έτών ήκούοντο νυκτοπλοπαΐ κατά τήν συ
νοικίαν εκείνην και βτι περιβόητο; τι; κακούργο?, 
οστι; έκρατειτο εί; μίαν τών πληρέστερων φυλακών 
καΐ έμελλε μετ’ δλίγον νά 9ανατωθή, εΐχε δραπε
τεύσει. Αί φήμαι αυται έτάραττον ένι'οτε τήν Ε
λισάβετ;, ίοίω; δέ τήν νύκτα, δταν ήτο μόνη έν τή οι
κία διότι έσυλογιζετο καί»’ έαυτήν, δτι πιθανόν, έπει- 
δή οί κλέπται έγνώριζον καΐ «ύτή; τήν άδυναμίαν καϊ
τόν πλούτον τοΰ κυρίου της, ήδύναντο άκινδόνω; 
χαΐ τήν οίκίαν νά προσβάλω σι καί αυτήν νά κακοποι- 
ήσωσιν. «Πώ; δύναμαι, έγώ,» — έλεγεν, καθ’ εαυ- 
τήν—«μόνη, αδύνατο; χαΐ άοπλος γυνή νά αποκρού
σω του; κλέπτα;;» Άλλά πάλιν καταφεύγοοσα εί; 
τήν προστασίαν τοΰ θεοΰ διά τη; προσευχή; έλάμ- 
βανε θάρρος χαΐ έςηκολουθη φυλλάττουσα τήν οίχίαν. 
Εσπέραν τινά είσελθοΰσα εί; τδ δωμάτιόν της, άφοΰ 
κατά τήν συνείθειάν τη; έκλεισε τήν θύραν, έκάθησε 
ν’ άναγνώση τήν Άγ. Γραφήν καΐ μετά ταΰτα διά τή; 
προσευχή; νά ζητήση τήν προςασίαν τοΰ θεοΰ. Άλλ’ 
ιδού! πριν ετι άνοιςγ; τήν βίβλον παρετήρησεν δτι ή 
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κλίνη αύτής έκινείτο, καΐ ευθ'υς ΰπόπιευσεν 8τι ήτό 
τι; υποκάτω αύτής.

Φαντασθήτε, μικροί μου άναγνώσται, τήν θεσιν τής 
γυναίκα; έκείνη;, κεκλεισμένης μετά ληστών εί; εν 
άπδ τά δωμάτια μεγάλης οικία; πβριεχοάσης πολλά 
καΐ πλούσια σκευή ! Άν έφώναζε οιά βοήθειαν, ή 
ζωή τι; έιρεχε τδν έσχατον κίνδυνον άν. έμενε σιω
πηλή, πάλιν οί κλέπται, διά νά μή άνακαλυφθώσι με
τά τήν πράςιν, ήθελαν τήν φονεόσεί. ‘Η χαρδία αυτής 
έπαλλε σφοδρώς και άλαν τδ σώμα τη; ετρεμεν' 
άλλά δέν άπεθαρρυνθη, άλλ’ άφιερώσασα έαυτήν εί; 
τδν θεόν διά σιωπηλής προσευχής, ήρχισε νά άνα- 
γινώσκη τήν ‘Αγίαν Γραφήν μεγαλοφώνως, ώς άν ήτο 
μόνη. Μετά δέ τήν άνάγνωσιν προσηυχήθη δεόμενη 
υπέρ τής μετάνοιας καί τής σωτηρίας τοΰ περιβόη
του έκείνου ληστοΰ, καΐ οβύοασα τδ φώς έπλαγίασεν 
εις τήν κλίνην της.

Μετ’ δλίγας στιγμάς δ ληστή; Εξέρχεται τοΰ κρύψω- 
νό; ταυ καί πλησίασα; τήν κλίνην, «Γόναι,—είπε,— 
ήλθον ένταυθα απόψε μέ τδν σκοπόν νά ληστεύσω τήν 
οικίαν και νά φονεύσω καί σέ. Είς τδν κήπον μέ 
περιμένωσι πολλοί άπδ τους συντρόφους μου «οπλι
σμένοι·» ταΰτα δέ είπών έσόριςε καΐ παρευθείς ήκού- 
σθησαν ποδοκροτήματα πολλών ένοπλων άνδρών.

*Η Έλισάβεττ ήρχισε πάλιν νά έπικαλήται τδν 
θεάν τρέμουσα καί περιμενοοσα τδν θάνατον- άλ
λ’ ό ληστής έσύράε και πάλιν, οί δέ ίπαδοί του 
ακόυσα ντε; τδ δεύτερον τοΰτο συριγμα, ,έτράπησαν 
είς φυγήν, καΐ έγένετο ήσυχία άκρα.

«Άλλά,» — έςηκολοόθησεν δ ληστής, — βαί πρδ; 
τδν βεδν δεήσεις σου, γύναι, ύπέρ τής σωτηρίας μου, 
μέ έφερον είς συναίσθησιν. «Ναι Is έςηκολοόθησε 
κλαίων καί δδυρόμενος, «Ναι, αί χεΐρες μου φέρουσι 
στίγματα αθώων αιμάτων, έλήυτευσα, έκλεψα, έφο- 
νευσα, έοασάνισα, είμαι χαμένος ! είμαι χαμένος ! ‘Ο 
θεδς ιλάσθητί μοι ταΐ άμαρτωλφ.»

Ό ώμδ; οώτος κακούργος καταβληθείς διά τής 
προσευχής τής άδυνάτου ταύιη; γυναικδς, μετεβλήθη 
άπδ τίγριδος εί; άκακον άρνίον, καΐ έγένετο οργανον 
εις τα; χεΐρας του Θεόν πρδς δοςαν τοΰ Χριστού, καί 
τδ καλόν τών όμοιων του,

"Ας μή λησμονώμεν λοιπόν δτι πρέπει πάντοτε νά 
προαευχώμεθα διά πάντα; τοδς ανθρώπους και νά μή 
άποκάμνωμεν. (Ααυκ. ις. 1.)

ΦΐΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.

Τρία χρώματα είναι τά μάλλον εςηπλωμένα είς τδ 
βασιλείαν τών φυτών—τδ κίτρινο ν, τδ κόκκι· 
ν ο ν καί τδ π ρ ά σ ι ν ο ν. ‘Η χρωματιστική δλη έκ- 

θλίβεται άπδ· διάφορα μέρη τού φυτού. Άπδ τδν κορ
μόν και τά φύλλα, ώς εί; τδ καλούμενον ινδικόν 
ή λουλάκιον. ’Από τάς ρίζας, ώς είς τδ ριζάρι· καί 
άπδ τά άνθη, ώ; είς τον σάφρον. ’Αποκτώνται δε 
τά διάφορα χρώματα είτε διά τήςέκθλίψεως, ή διά τής 
βράσεως,

Τά αυτά χρώματα, τά όποια βλέπομεν είς τά φυ
τά, άπαντώμεν καί είς τά ορυκτά καί μέταλλα, άλλά 
τότε όνομάζονται προς διάκρισιν μεταλλικά χρώματα 
καί είναι άνεςίτηλα, ήγουν δέν έςαλείφονται.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΒΑΑΝΚ.
Οί μικροί άναγνώσται έχουσιν εμπροσδέν των πολΰ 

ώραίαν εικονογραφίαν ένδς τών περιφημότατων δρέων 
τής γης, ή κορυφή τοΰ όποιου είναι σχεδόν δεκαές χι
λιάδας ποδών όπεράνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης · 
‘Γψοΰται δέκατα τήν νότιον έσχατιάν τών Άλπεων’ 
αί όποΐαι είναι σειρά δρέων χωριζόντων τήν Γαλλίαν 
άπδ τής ’Ιταλίας, καΐ ονομάζεται Μδντ Βλάνκ ή 
λευκόν Όρος.

Ή κορυφή παρουσιάζει πάσαν τήν μεγαλοπρέπειαν 
τών Άλπεων εί; μεγάλην έκτασιν· αί δέ διάφοροι έςο- 
χαί υψοΰνται ώς πυραμίδες, σκεπασμέναι μέ διηνεκή 
χιόνα.

Κατά πρώτην φοράν ανθρώπινος πού; έπάτησεν 
έπι τή; κορυφής τοΰ Λευκού Όρους τδ 17S6. Δύο 
περιηγηταί άγγλοι δ Δόκτωρ Πάκκαρδ καί Ιάκωβος 
Βάλνας μετά πολλά; δυσκολία; καΐ κινδύνους- κατόρ
θωσαν ν’ άναβώσιν έπ’αϋιής· μετά ταΰτα ή. άνάβασι; 
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έγένετο συχνότερα καΐ τώρα κατέστη συγκριπκώς εύ
κολος· γίνεται δε ώς έφεςής* δύο ή τρεις ή καί περισ
σότεροι οδηγοί, οί όποιοι γνωρίζουν καλώς τα μέρη 
τής άναόάσεωί, προπορεύονται, εις άπό στάσιν I ιί— 
15 βημάτων απ’ άλλήλων- κατόπιν έρχονται οί περί- 
ηγηταί καί μετ’ αύτους άλλοι οδηγοί· άπαντες δέ, ο
δηγοί καί περιηγηταί, συνέχονται μεταξύ των διά σχοι
νιού ισχυρού, τδ δποΐον δένετσι περί τήν μέσην έκα
στου. Οΰτω πωςσυνοεδεμένοι προβαίνουσιν. ^Οταν δέ 
συμβή νά παραπατήση, ή νά γλισίρήση, ή άλλως νά 
χάση τις τήν ισορροπίαν καΐ νά πέση, οί άλλοι αμέ
σως στηρίζονται και ουτω τδν συγκρατοΰν. Ενίοτε 
δμως συμβαίνει ώστε νά κοπή τδ σχοινίον και τότε 
ολοι, ή τουλάχιστον οί κάτωθεν τοΰ μέρους, δποο κό
πτεται, κατακρημνίζονται είς τδ χάος και κατασυντρί
βονται, ώς συνέβη περισυ εις τινας.

Κανείς δέν δόναται νά θεώρηση τάς πειραμίδας 
ταότας τών βράχων, ύψουμένας ύπεράνω τών σύννε
φων καΐ κεκαλυμμένας μέ διηνεκή χιό να και πάγον 
χωρίς νά αίσθανθή αίσθημα τρόμου ! 'Η θεωρία τοι- 
οΰτων έξαισίων φυσικών φαινομένων δέν δόναται είμή 
ν’ ανύψωσή τδν νουν πρός Εκείνον, δστις ήτο πριν γεν- 
νηθώσι τά όρη, και πριν μορφωθη ή γή και δ κόσμος 
καΐ άπδ του αίώνο; ήτο θεδς, καΐ ό δποϊος είπε και 
έγένοντο τά πάντα, καί νά φερη είς συναίσθησιν τής 
ούτιδανότητος τοΰ ανθρώπου και είς ταπέίνωσιν.'

Τδ κτίριον, τδ όποιον φαίνεται είς τήν βάσιν τής 
μιας τών δυο πυραμίδων είναι ξενοδοχεΐον πρδ; υπο
δοχήν των κατ’·'έτος έπισκεπτομένων τδ ορο* ξένων.

ι

ΑΠΟΔΗΜΗΤΪΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ!.

Είς τήν ’Αμερικήν εύρισκεται είδος τι περιστεράς, 
ή όποια ονομάζεται αποδημητική, διότι αποδημεί κατά 
κοπάδια άπδ τόπου είς τόπον. Τόσον μεγάλα είναι 
συχνάκις τά κοπάδια τών περιστερών τούτων, ώστε 
καλύπτουβι τδν ήλιον επί ημέρας όλοκλήρους. Είς 

μιαν τοιαότην άποδημίαν, ή όποια συνέβη είς πήν 
έπαρχι'αν Όχίου, ύπελογίσθη.' ότι περισσότεραι άπδ 
έννέα έκαττομμόρια περιστέρα! έξηκολοΰθΟυν άοιακό- 
πως νά διέρχωνται έπ! τρεις όλοκλήρους ήμέρας! οί 
δέ άνθρωποι συνελάμοανον ή έφόνευον αύτάς κατά έ- 
κατοντάδας I

Είς τάς περιστεράς ταότας χρεωσίουνται οι σωροί 
τοΰ γ ο υ ά ν ο ο. (κόπρου) άπδ τδ όποιαν σκεπάζον
ται πολλά! νήσοι του Ειρηνικού ωκεανού, και τ δ ό
ποιον μεταφέρεται διά πλοίων και χρησιμεύει προς 
λίπασμα (κόπρισμα) τών αγρών.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ.

Εις τίνα πόλιν πλησίον τοΰ Λονδίνου, ρήτωρ τις ά- 
γορευων ένώ π ιόν μεγάλου άχροατηριου εΐπεν- «οί πάν- 
τες έξασκούμεν Επιρροήν—καΐαΰτδ ετι τδ παιδάριον.» 
δεικνύων μικρόν κοράσιον καθήμενον έπΐ τών γονάτων 
τοΰ πατρός του.

«‘Αληθέστατα! » άνεφώνησεν δ πατήρ διακόψας 
τδν ρήτορα. Μετά δέ τήν διάλυσιν τοΰ άκροατηρίου, 
προσελθών ό πατήρ εΐπε προς τδν ρήΐορα, «Κύριε, 
ζητώ συγγνώμην, διότι σέ διέκοψα. Άλλ* ή άλή- 
θεια, τήν οποίαν είπατε, ήγγιξε τήν καρδίαν μ«· εγώ 
ήμην έκδοτο; είς τήν μέθην, άλλ’ έπειδή δέν ήθε
λαν νά πηγαίνω μόνος είς τδ καπηλείαν επερνα μαζύ 
μόυ κα! τδ κοράσιον τούτο. ’Εσπέραν τινά. πλησία
σα ντε; είς τδ καταγώγιον τούτο τής διαφθοράς, ηχού
σα μεν θόρυβον και φωκάς έξερχομένας άπ έκεΐ, αί 
όποΐαι τόσον ετρόμαξαν τδ κοράσιον μου, ώστε έ
βαλε τάς χεϊράς του πέριξ τοΰ λαιμού μου και άνεφώ- 
νησε, «Μή, πάτέρ μου ! μή πηγαίνης έκεΐΐ »

«Σιώπα» άπήντησα έγώ.
< Μ ή ί μή ! παρακαλώ, πάτερ μου ! » έπανέλαβεν 

αΰτή μετά πάθους καΐ δακρύων, τά όποια ήρχισαν νά 
πίπτωαι βροχηδόν έπΐ τοΰ προσώπου μου.

’Εσταμάτησα καί έμεινα επί τινας στίγμάς ακίνητος, 
ΤΙ σαν στιγμαΐ συλλογισμού καί άποφάσεωί. ή όπόία 
έπέφερε τήν νίκην· διότι άντΐ νά είσέλθω, έστράφην 
πρδς τά ύπίσω καί διευθόνθην είς τήν οικίαν μου καί 
έκτοτε ουδέποτε πλέον έπεσκέφθην το καταγώγιον έ· 

; κεΐνο.
Ευχαριστώ δέ διά τοΰτο καΐ δοξάζω τδν θεόν· δι

ότι ένώ πρότερον ήμην πτωχό: καί έλεεινος, τώρα εί
μαι ευτυχής. Τά πάντα όφείλω είς ταύτην μου τήν 
κόρην, καί δταν εϊπετε, δτι «και αοτδ έτι τδ παιδάριον 
έξασκεΐ έπιρροήν,» δέν ηδονή θην νά κρατηθώ, άλλ’ α
νέκραξα «αληθέστατα».

•Πλήν ό Ίησοΰς είπεν· ‘Αφήσατε τά παιδία καΐ μή 
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Εμποδίζετε αυτά νά έλθωσι πρό; ft®· Stott των τοί- 
ούτων είναι ή βασιλεία τών ουρανών.» (Ματθ. ιθ.' 4)

ΓΝΟΪ "Η ΒΟΤΚΕΦΑΛΟΣ ΙΠΠΟΣ.
Ο Γνοΰ ή εγχέρατο; ίππο; είναι ζώον εντόπιον τή; 

νοτίου και κεντρική; ’Αφρική;. Είναι δ« δόσκολον 
κατά πρώτην οψιν νά εΐπη τι; μέ τι ομοιάζει περισ
σότερον, με τδν ίππον, τόν βούβαλον, ή τόν άντέλοπα. 
Τά κέρατά του καλύπτουν τό άνω μέρο; τή; κεφαλή;, 
στρέφονται προ; τά κάτω και έμπροσθεν τοΰ προσώπυ 
καί έπειτα άνέρχονται καμπυλοειδώ; προ; τά άνω άπο- 
λήγοντα εί; δξύ. Κατά τοΰτο ομοιάζει μέ τινα; τών 
β«6άλων. Κατά τήν χαίτην καί τήν ουράν ομοιάζει μέ 
τόν ιππόν καί κατά τά σκέλη μέ τοΰ; άντέλοπα;. ‘Ο 
I νο3 είναι τίολΰ ταχόπου; και όταν όργισθή καθίστα
ται πολύ έπιχίνδυνο;» 'Υπάρχει παράδοοί; τι;, ή τι; 
διαβεβαιοΐ, ότι ο πολεμικό; ίππο; τοΰ Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου, ό καί βουκέφαλο; καλούμενο;, ήτο ζώον τοΰ 
εΐδβ; τούτου. Ό Γνοΰ έξημεροΰται και άναπληρόνει 
τόν ίππον εί; τά; χρεία; τών κατοίκων τών μερών, 
ένθα εόρίακεταε.'

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΠΓ11 (διατροφή.)
Μεταξύ τών άρχαίων 'Ελλήνων, τά γρα'μματα, ή 

μουσική και ή γυμναστική ήσαν τά τρία αναγκαία συ
στατικά τή; ανατροφή;, ή π; ήρμοζεν εί; Ελεύθερον 
άνορα. Οί δέ λόγοι είναι οί έξη;. Τά γράμματα ανα
πτύσσουν τον νοϋν· ή γυμναστική τό σώμα' ή οε μου
σική θεωρείται άναγκαία, διότι τό τραγψδεΐν είναι 
πολϋ ευχάριστοι» πράγμα, διότι γυμνάζει και ένδον α- 
μόνει τά αναπνευστικά όργανα καί τήν καρδιάν, διότι 
βοηθεΐ εί; τό νά άποκτήση τι; καλήν προφοράν καί νά 
γείνη καλό; ρήτωρ, ο ιό τι κάνέν ειοο; μουσικοΰ ίργά- 
νου ή μουσική; συμφωνία; δεν δόναται ν’ άναπληρώ- 
ση, ή κάν νά παραδληθή μέ τήν ανθρώπινον φωνήν 
καί τήν έξ αυτή; γλυκυτητα, καί τελεοταΐον διότι πρέ
πει νά αίνώμεν δι’ αΰ-ή; τόν Ουράνιον ημών Πατέρα.

ΠΡΙΝ όμιλήση; έ ρώτησαν σεαυτόν τά; τρεΐ; ταύ' 
τα; Ερωτήσεις—Είναι αληθή; Εκείνο, τό όποιον μέλ
λω νά είπω; Είναι ωφέλιμον } Είναι φιλοφρονητικόν; 
καί Εάν εύρη;, ότι έχει τά συστατικά ταΰτα, είπε το.

Ο ΠΡΩΤΟΣ. δστ<; χατεσκεύασε τά; τόσον χρησί
μου; διά τόν άνθρωπον βελόνα; ήτο μαυρυτανό;· κά
τοικο; τη; 'Ισπανία;, μετέβη δε καί Επώλει αυτά; 
εί; τήν ’Αγγλίαν τό 1545, επι τή; βασιλεία; Ερρίκου 
τοΰ 8ου.

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Όλοι ήμεΐ; διήλθομεν διά του αλφαβήτου και γνω- 
ρίζομεν πόσον δάσκαλον είναι εί; παιδιά νά μάθουν 
τά είκοσιτέσααρα γράμματά του. Τί ομω; θά εϊ- 
πωσι οι μικροί άναγνώσται τή; έφ. τών Παίδων, ό
ταν άκοΰσωσιν δτι ή γλώσσα τών Κινέζων περιέ
χει περισσότερα τών 40 χιλιάδων γραμμάτων ! Καί 
δμω; όχι μόνον παιδιά άλλά και ηλικιωμένοι καί μά
λιστα ξένοι μανθάνουσι τήν παρά ξένον καί δυσκο- 
λωτάτην ταότην γλώσσαν.

Όσω δύσκολο; δμω; και άν ήναι ή γλώσσα αίίτη 
ό σχηματισμό; τών λέξεων παρέχει μεγάλα; ευκο
λία;. 'Υπάρχουν μονοσύλλαβοι τινέ; λέξεις ή μό
ρια, τά όποια όταν βάλωνται εί; τήν άρχήν ή τό τέ
λος τών λέξεων σαφηνίζουν αυτά;. Ουτω π. χ. ή 
λέξι; Φ ο ΰ σημαίνει πόλ’.ν πρώτη; τάξεω;, περιέχου * 
σαν υπέρ τό °ν εχατομμΰριον ψυχών. Τ σ ο ΰ δηλοΐ 
πόλιν δευτέρα; τάξεω;, περιεχυσαν ήμισυ εχατομμΰριον 
κατοίκων. Προσέτι Τούνγ σημαίνει άνατολή, Σι 
δύσιν, Ν ά ν νότιον και Π έ βορράν καί Ο δ ά ν γ βα
σιλεύ;. Τώρα Τοΰνγ-Φοΰ σημαίνει άνατολική πά
λι; πρώτη; τάξεω;. Σ i-τ σ ο ΰ δυτική πόλι; δεύτε- 
ρα; τάξεω;—Ν ά ν-Τ σου νότιο; πόλι; δεύτερα; τά. 
ξεω;. — Ο ό ά ν γ-τ σου, οπερ είναι το όνομα τή; Καν- 
τώνο;, σημαίνει βασιλική πόλι; δευτέρα; τάξεω;.

Έκτό; τούτου, Επειδή αί πλεΐσται λέξει; τή; Κι
νεζική; γλώσση; είναι μονοσύλλαβοι, όταν θέλουν νά 
κάμουν Sv σύνθετον όνομα δέν έχουν νά κάμουν άλλο 
παρά νά βάλουν τά; λέξει;, αί όποίαι Εκφράζουν τήν ι
δέαν των, τήν μίαν κατόπιν τή; άλλη;. Οΰτω π. χ. 
όταν θέλω σι νά φανερώσωσι τόν άνθρωπον, όσης 
οδηγεί τήν άμαξαν, περνούν τήν λέξιν άμαξα καί τήν 
θέτουν Εμπρός εί; τό ρήμα έλαύνω χαί έχουν έκεΐνο, 
τό όποιον θέλουν. Προσέτι, έπειδή κάθε γράμμα εί
ναι καί μία λέξι;, φανερόνει έν πράγμα, ό μανθά
νω ν τό άλφάδητον μανθάνει σχεδόν καί τήν γλώσσαν,

ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΪΣ.
Οί έπι θυμού ντε; νά προμηθευθώσι τά φύλλα τοΰ παρελ

θόντος ΐτου;. δφιίλουβι νά πληρώσωσιν 60 λεπτοί καί προ- 
οίτι τά ταχυδρομικά.

'Απαντήσει; παραλαίή; θά γιίνωνται τοΰ λοιπού διά τή; 
Έφ. τών Παίδων,


