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ϋυνίΰρ. έτηβ. έν Έλλάδι Λρ. 1.
9 D » ’Εξωτερική » ίί·

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΕ
Έρ Σταδίου άριθ. 39.

Είς σιλήν τών τακτικών
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
τώνΠαίδων» άνευ προπληρωμής.

ΜΟΥίΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤβΝ ΑΡΧΑΙΩΝ-

Όλα τά Αρχαία έθνη μετεχειρίζοντο μουσικά όργανα. Τό 
ίρχαιότατον, περί τοΰ δποίου ίχομεν γνώσιν, είναι κινιζικόν 
τι ίργανον, όνομαζόμενον κ I γ γ, -ιό όποιον λέγεται ΐτι ί- 
φευρέθη 1000 ϊτη πρό τοΰ Όρφέως. 0! Αιγύπτιοι, οί Έλ
λη νεί, οΐ Σόριοι καί όλα έν γίνει τά ίθνη τη; άνατολής με*

ώς μεταχειριζόμενοι τά όργανον τοΰτο, άχίμη Βέ καί «ήμε
ρον είναι είς χρήσιν είς πολλά μέρη τής 'Ανατολής..

‘(J αύλός ίφευρέθη πρό 4000 έτών καί περισσότερον οί 
Αιγύπτιοι τον μετεχειρίζοντο ίξ άρχής τοΰ πολιτισμού των, 
οί δέ Έλληνες καί Ρωμαίοι έκαμνον. χρήσιν αύτοϋ κατ’ άρ- 
χάς μέν εις τά συμπόσια προς άπλήν διασκέδασιν, κατόπιν 
ίμω; καί είς τάς κηδείας καί τάς στρατιωτικές πομπές, Έπ*

σΰριγζ, διπλούς α ύλ 0 ς. κίρας.

τεχειρίζοντο τήν σύριγγα, την όποιαν βλέπετε παρισταμένην 
προς άριστερά τής είκόνος, καί ήτις συνίστατο έκ πολλών 
καλάμων, συνήθως μίν έπτά, ένίοτε όμως ίννέα άνίσου μήκους 
ήνωμένων δμοΰ. Τό είδος τοΰτο τής σίιριγγος ώνομάζετο τοΰ 
Πανός ή καί τών ποιμένων, διότι άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων οί χωρικοί ίσυνήβιζον νά παίζουν αυτόν, ώς καί δ Όμη
ρος είς τήν Ίλιάδα αναφέρει, λίγων ίτι οί ποιμένες έτέρπον- 
το εις τήν μουσικήν ταύτην. Ώνομάζετο ΐέ τοΰ Πανος ή 
διότι δ Πάν ήτόν δ προστάτης θεός των ποιμένων ή διότι, 
ώς λέγουν τινές τών άρχαίων' συγγραφέων, αύτός έφεΰρε τό 
είδος τοΰτο τής σδριγγος. Κατ’ άλλους μίν ή Άθηνα, κατ' 
άλλους δί δ Ερμής ή καί δ Μαροώας έφεδρον αΰτό, ϋί 
Χαλδαϊοι καί ‘Εδραίοι άναφίρονται είς τήν ‘Αγίαν Γραφήν

τέλους όμως έξέπεσεν είς τάς ’Αθήνας καί περιεφρονήθη- τοΰτο 
δέ, ώς είζεύρετε όσοι άπΰ σάς άνεγνώσατε τδν ’Αλκιβιάδην τοΰ 
Πλουτάρχου, συνέβη έ£ αιτίας τοΰ Άλκιίιάδου, οστις δέν ή&ί- 
λησε νά μάθη νά παίζρ τόν αΰλόν, διότι ίλεγεν, ότι ήτα 
άγενίς καί άνάξιον ΐλευθίρου, πρώτον έπειδή άσχημίζει τό 
πρόσωπον, καί δεύτερον διότι αποστομώνει καί φράττει καί 
άφαιρεΐ τήν φωνήν καί τόν λόγον, «"Ας αύλώσιν» είπε ετών 
Θηβαίων οίπαϊδες, διότι 3έν είξεόρόυσι νά διαλέγωνται, είς 
ήμάς Εέ τους’Αθηναίους,'καθώς λέγουσιν οί πατέρες, άρχηγίτις 
είναι ή ,Άθηνά καί δ πατριρος ’Απόλλων. Έξ αύτών δέ έκείνη 
μέν έπέταξε τόν αυλόν, αΰτός δ’ έγδαρε τόν αύλητήν.» Τοιαΰτα 
λίγων δ 'Αλκιβιάδης παρήτησε τό μάθημα, τό δέ παράδειγμά 
του έμιμήθησαν καί άλλοι.
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Πρόί ΰίξιά τη; είκόνος βλΐπιτε τό κίραί, τί Αρχαιότατο ν 
ιΤΒος σάλπιγγοί, τύ δποΐον μετεχ«ιρίζοντο ί/ι μόνον οΐ Αρ
χαίοι ’Ιουδαίοι eii ταί μάχας των καί *ί« τ“ί βρηοκϊυτικάΐ 
τελετάί τω\ζ ολλά καί οΐ Έλληνας, ώΐ άναφίρει δ Ξενοφών 
είς τήν Κόρου Άνάδαίιν.

Ο ΜΙΚΡΟΪ ΚΟΜΗ1-

(Συνέχεια- Bs προηγούμενον ψύλλον)

0 Βέρτος συνέσφιγξε τούς δδόντας, ίνα μή δώση 
άπάντησιν.

«Έκλεψες καί κάποιοι» άρχοντόπουλου ροΰχα» προ- 
σεθηκεν 0 Χονδρο-Γεώργης παρατηρών αυτόν, «πώς 
δέν έκλεβες και παπούτσια γιά νά μήν ήσαι ξυπόλυ 
τος;»

Ό Βέρτος έσιώπα έτι, σκεπτόμενος
«'Άν άποκριθώ είς τδν κακόν τούτον άνθρωπον 

θά έννοήση οτι δεν το έκαμα έγώ.»
0 ήλιος είχε πλέον δύσει, καταλείπων άργυρο ον 

μονον φώς είς την θάλασσαν καί τούς λειμώνας· τδ 
ώχρδν.καί μ άκρο ν λυκαυγές της ’Αγγλίας είχε κα- 
τέλθει εις τήν γην.

0 Βερτος ή το κάτωχρος, έπείνα πολύ, καί ή καρ* 
δια του έπαλλε σφοδρώς άλλ’ δμως κατώρθωσε νά 
βαδίση, άν καί μέ πολλήν δυσκολίαν καί σκοντάπτων 
ολονέν· διότι δέν κατεδέχετο νά άποχάμη ένώπιον τοϋ 
άγριου τουτου ανθρώπου, τδν δποΐον ή φαντασία του 
συνέδεε μετά τοΰ Νέρωνος καί πάντων των άλλων 
τυράννων καί φόβητρων, περί των όποιων εΐχέ ποτέ 
άναγνώσει, καί δστις' τφ έφαίνετο βτι έγίνετο μεγα· 
λειτερος καθ’ όσον 0 ουρανός καί ή γη καθίσταντο 
σκοτεινότεροι.

Εότυχώς διά τους γυμνούς του πόδας ή δδός ήτο 
διά μέσου χλόης καί κατάφυτων λειμώνων, άλλά 
μ’ δλα ταΰτα έχώλαινε τόσον, ώστε δ φόλαξ πολλάκις 
τδν Ζατηράσθη. '

Τέλος έφθασαν είς τδν οίκίσκον τοϋ φόλακος, έπί 
τής ακρας του δάσους ίστάμενον, χαμηλόν οίκημα μέ 
στέγην λοξήν έσκεπασμένην μέ καλάμους καί φύλλα 
καί έχον παράθυρα κιγκλιδωτά, είς §ν των όποιων έ’ 
σπινθηροβολεί λύχνος.

"Οταν ήκούσθη τδ βαρύ βήμα του Χονδρο Γεώργη 
έξήλθεν έξω μία γυνή μέ παιδία τινά.

«Κύριε έλέησον!» άνέκραξεν ή σύζυγός του — 
«Ποιος ειν’ αδτδς καλέ μου Γεώργη ;»

«Ένα παιδί τοΰ Ράδλει"» έγρύλλιξεν ό Χονδρο - 
Γεώργης «έν άπ’ έκεΐνα τά καταραμένα παιδιά, μέ πα- 
γιδευμένο πουλί ’στδ χέρι του.»

«Καλέ τί λες!» άνέκραξεν ή σύζυγός του, ένφτά 
μικβά της τέκνα ήρχισαν νά πηδούν καί νά ■ κραυγά
ζουν έκ χαράς.

«Τί θά τδν κάνης, πατέρα ; » είπε τδ μεγάλείτερον 
αδτών.

κ θά τδν κλείσω μέσ’ τδ κοττέτσι απόψε, καί 
αύριο πρωί πρωί θά τδν πάωτοϋ σίρ 'Ερρίκου. Πα- 
ραμερίσιε σείς μικροί νά τδν χώσω μέσα.»

Ό Βέρτος ύψωσε τήν κεφαλήν καί έκύτταξε τδν 
Χονδρο-Γεώργη σταθερώς είς τδ πρόσωπον.

«Έχεις λάθος,» είπε μέ άδόνατον μέν άλλά στα
θερόν φωνήν «Δέν είχα τίποτε νά κάμω μέ τδν φα
σιανόν τούτον. Είμαι 0 κόμης Άβιλλιώνης.»

«Γιά σιώπα, ή θά σέ πνίξω !» έμουρμούρισεν ό Χον
δρό-Γεώργης παράφορος έξ δργής, έξ αιτίας τής αύθα- 
δείας, ώς ένόμιζε, του μικρού Ράδλεϋ, καί χωρίς νά 
χάση καιρόν άρπάζει τδν μικρόν κόμη τα καί τδν ώ* 
θεΐ έντός τοΰ όρνιθώνος, τήν θόραν τοΰ όποιου έκρά“ 
τει άνοικτήν μέ μεγάλην προθυμίαν ή μεγαλειτέρα 
του κόρη.

«θά πέρασης καλλίτερα άπόψε εδώ παρά αύριο 
βράδυ, έκεΐ πού ξέρεις,» εΐπεν είς τδν Βέρτον κυλίων 
αύτδν έπάνω είς μιαν δέσμην άχυρων. Έπειτα έξήλθε 
καί άφοΰ έκλεισε με πολυν θόρυβον τήν θόραν, τήν 
έμανδάλωσεν έξωθεν καί άνεχώρησεν,

‘0 Βέρτος άνέπεσεν έπί τοΰ ξηροΰ χόρτου πνιγμέ
νος ύπδ λυγμών· οί πληγωμένοι του πόδες έσταζον 
αίμα, όλόκληρόν του τδ σώμα έπόνει ώς μία πληγή, 
ήτο ζαλισμένος καί σχεδόν λιπόθυμος έκ πείνης. « Αχ!» 
έσκέφθη, «αν ήναι τόσον δύσκολον νά ζή τις είς τδν 
κόσμον, πώς κατορθώνουν μερικοί άνθρωποι ν.ά φθάσουν 
σχεδόν είς τά έκατδν έτη; » Τόσον δέ τρομερά έφαί
νετο είς τδν μικρόν όκταετή νουν του ή ίδέα αυτή, 
ώστε μόνη ή σκέψις δτι ή δυνατό νά ζήση πολλά ετη 
τδν έκαμε νά άναλυθή πάλιν είς δάκρυα,

Ήμίσεια ώρα ίσως είχε παρέλθει, δτε ήκούσθη 
φωνή γυναικεία είς τδ μικρόν τετράγωνον παράθυρον 
τοΰ όρνιθώνος, λέγουσα ήσυχως — « Νά, παιδί μου 
ψωμί καί νερό, καί σουφερα καί όλίγο γάλα καί τυρί, 
μόνον νά μή τδ μάθη δ άνδρας μου.»

‘0 Βέρτος μέ μεγάλην δυσκολίαν άνωρθώθη έπί 
των άχυρων, καί έλαβε τδ ποτήριον γάλακτος, τδ ό
ποιον παχεϊά τις έρυθρά χειρ τφ προσέφερε διά μέ- 
σου τής μικράς θυρίδος, έξωθεν τής οποίας έφεγγε κη- 
ρίον αναμμένου.

«Σάς ευχαριστώ πολύ» είπε μέ άσθενή φωνήν ό 
μικρός κόμης «‘Αλλά κυρία, δέν έφόνευσα έγώ τδν 
φασιανόν καί είμαι πράγματι 0 κόμης ’ Αβιλλιώνης.»

‘Η άγαθή γυνή άπήλθεν ΐνα εύρη τδν σύζυγόν της. 
«Νάσου πώ, Γεώργη» τφ είπε μέ δειλίαν τινά «εί
σαι καί καλά βέβαιος, δτι αύτδ είναι τοΰ Ράδλει 
παιδί; Άπδ τήν βψι κι’ άπδ τήν δμιλία φαίνεται νά 
ήναι άρχοντόπουλο, καί λέει πώς τέτοιος είναι.»
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Έξαφθβΐς δ XovSpo-Γεώργης ήρχισενά την όδρίζη.
«Ξυπόλυτο άρχοντόπουλο! Πού άχοόσθηκε αδτό 

τύ πράγμα ; » άπεκρίθη περίγελων αυτήν. «’Ανόητη, 
κουτοχέφαληI Ειν' αύτος δ χλωμοπρόσωπος Ράολεϋ, 
οπού μας έχει κλέψει χίλιαις φοραίς, μόνο πού δέν ήμ- 
πόρεσα ποτέ νά τδνπιάσω.»

‘Η καλή οικοδέσποινα άνέλαδε πάλιν τδ πλέξιμόν 
της και δέν είπε πλέον τίποτε, διότι είξευρεν, .δτι έ- 
νίοτε είί τάς τοιαύτας συζητήσει? ό Χονδρο - Γεώργης 
ύπεστήριζε τά έπιχειρήματά του μέ τήν κανάταν, ή 
μέ τήν πυράγραν.

Έν τφ μεταξύ 6 μικρό? κόμης είς τδν ορνιθώνα 
ήτο τόσον πεινασμένος, ώστε έπινε τδ γάλα καί έ
τρωγε τδν άρτον καί τδν τυρόν. Άμφότερα ήσαν 
σκληρότερα παρ’ δ,τι είχε ποτέ γεοθή· έδοκίμαζεν ό
μως τώρα τήν πείναν εκείνην, τήν δποίαν είχε θαυ
μάσει είς τον χωρικόν δστις έτρωγε μέ τόσην ορεξιν 
τδ ώμον γογγΰλιον, έκτος δέ τοΰτοο είχε συμδή καί 
κάτι τδ όποιον τφ έδωκεν έτι περισσοτέραν διάθεσιν 
διά φαγητόν. (ακολουθεί.)

Τό τυραννοΰμ,ενο πουλί.
(•Υπό Α. ΜΑΡΤΖΩΚΗ.ή

ΕΙς tva παιάί.
Γιατί τ' άθψο πετούμενο

Ίο σέρνεις, τό παιδίύειζ;
Ώ, κάνεις κρίμα κι’ άδικο.

'Οπού τό τνρβννεύεις.

Γ^ά κύττα τό κακόμοιρο, 
Ίόές πώς λαχανιάζει 1

"Ακόυσε τ ήν καρδούλα του
Πώς 6έρνει καί σπαράζει I

Εκείνο τό 'ματάκι του,
Π’ άνοίγει καί σφαλίζει, 

Τριγύρω λές κ' Υγραίνεται, 
θαρρείς όπως δακρύζει.

"Αν είχε γλώσσ’ άνθρώπινη,
Λαλιά γιά νά λαλήβη,

"Αν ήμπορΰΰσ' Αν ήξευρε
Νά πγ καί νά 'μιλήση,

« Τί σάκαμα—θά σώλεγε— 
Παιδί μου, τό καύ'μένο,

Γιά νά μέ τρίχης άπονα
Μέ μιά κλωνά δεμένο;

ΙΙουλί δν ήμ', αισθάνομαι
Ίον πόνο ’σάν κ’ έσένα*

Τί ’θελε ’πής άν έπάσχες
Κ’ έσύ ώσάν έμίνα;

Άχ, λύσέ με, λυπήσου με-
Δέν σου πονεϊ ή ψυχή σου 

Μάνα κ’ έμέ μ’ ΐγίννησε,
‘Ωσάν τήν άδική σου*

Έχουνε τή μανούλα τους 
Καί τά μικρά πουλάκια- 

Κ’ ή μάνα μου μ’ ανάθρεψε 
Μέ χάϊδα καί φιλάκια.»

'Αλήθεια- κγ’ άνυπόμονη 
Ίώραμ' άναζητάεΐ- 

Πετά, πηγαίνει, έρχεται, 
Κλαδί, κλαδί πηδάει.

Τή δύστυχ1 άν τήν άκουεΐ 
Πόσο πικρά στενάζει* 

Μέ τί λογής παράπονο 
’Μιλεί καί ριοΰ φωνάζει!

Ίί πόνο ή μανούλα σου 
Θά είχε 1 ς τήν καρδιάν της, 

Άν σ’ έχανε, παιδάκι μου, 
Άπό τήν άγκαλιά της!

Πόσο πικρά θά ’στέναζε, 
Καί πόσο θά θρηνούσε, 

Μέ τί φωναίς Θά σ’ έκραζε, 
Καί θα σ’ αναζητούσε!

"2 λύσέ με τό δύστυχο,
Κάψε μου τά δεσμά μου. 

Λευθέρωσε τό σκλάβο σου,
Νά τρέξη ’ς τή φωληά του.

(Έκ τής Κυψέλης Ζακύνθου. )

Ο TT^kFOEIsrOISr.

Τά περισσότερα μεγάλα κτίρια τοΰ κόσμοι) είναι 
κατασκευασμένα ώστε νά κάμνουν έπίδειξιν έκ τοΰ 
πλησίον, άλλ’ ό ΠαρΘενών, ό ναός τής Παλλάδος 
’Αθήνας, έκτίσθη μέ σκοπόν νά κάμνη μεγαλοπρεπή 
έπίδειξιν έπι'σης μακρό&εν. Αύτος δέ είναι δ λόγος, 
διά τδν όποιον &ν σταθή τις είς όποιονδήποτε μέρος 
των περιχώρων των ’Αθηνών, καί κοττάξη προς τήν 
πόλιν, εκείνο, τδ όποιον εύθύς θά Ιλχόση τήν προσοχήν 
του, είναι δ ώραΐος εκείνος ναός, έστημένος όψηλά 
έπι τής ‘Ακροπόλεως· θά παρατηρήση μάλιστα δτι 
όσον περισσότερον απομακρύνεται άπ’ αύτδν, τόσον 
φαίνεται μεγαλοπρεπέστερος δ Παρθένων, ώς πρδς τήν 
Άκρόπολιν, έπί της όποιας στέκει, διότι αυτή έπί τέ - 
λους μόλις διακρινεται άπδ τούς άλλους λόφους τών 
’Αθηνών, ένφ 0 ναός έξέχει πάντοτε μεγαλοπρεπής.

Άλλ’ ό Παρθενών δέν κάμνει μακρόθεν μόνον έ-
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πίδειξιν, Αλλ1 sit μεγαλειτέραν έκ τοΰ πλησίον. Δέν δ- 
μύιάζει πρδς τάς τοιχογραφίας μερικών μεγάλων έκ 
κλησιών τής Ιταλίας, αί δποΐαι, ζωγραφισμέναt ζ(ί τδ 
έσω ξερικόν τοΰ ΰψηλοΰ Ούλου κάμνουν λαμπράν έντύ- 
πωσιν ενόσω στέχη τις κάτω έπί του δαπέδου τοΰ 
ναοΰ καί βλέπη πρδς τά έπάνω, άλλ’ άμα αναβή είς 
τον περίδρομον καί Οελήση νά τάί έξετάση έκ τοΰ πλη
σίον, δέν φαίνονται πλέον ώράΐαι εικόνες, αλλά μεγά· 
λαι έπιφάνειαι χρωμάτων, χοντροειδώς Αλειμμένων 
έπα'νω εις τδ άσοέστωμα τοΰ τοίχου. Ά, δχι! κάθε 
γραμμή καί χαραγματία, κάδε ανάγλυφον καί κό
σμημα, κάθε τεμάχιον μαρμάρου είς βλον τόν Παρ
θενώνα είναι μέ τόσην. Ακρίβειαν καί λεπτότητα έ- 
σκαλισμένου καί μέ τόσην τέχνην καί έπιτηδειότητα 
έφηρμοσμένον είς την θέσιν του, ώστε πρέπει νά δ- 
μολογήσωμεν οτι οί Αρχαίοι έπίστευον έκεΐνο, τδ ό
ποιον έλεγαν δτι not θεοί βλέπουν παντού,» καί 8η 

κδς, καί αί μεν παράλληλοι γραμμαί όνομάζονταΐ 
τρίγλυφοι, τά δέ έπίπεοα τετράγωνα μετόπαι, γε· 
γλυμμέναι άλλοτε μέ ώραΐα σχήματα, παριστάνοντα 
τά Ανδραγαθήματα της Άθηνάς καί τών ήρώων, ή" 
σαν δέ 92 τόν Αριθμόν* ή έπίπεδος έπιφάνειά των 
ή τον έρυθρά, ένφ αί τρίγλυφοι ήσαν χυαναί Είς τά δυο 
άκρα τοΰ ναού, δηλαδή είς την Ανατολικήν καί τήν 
δυτικήν πρόσοψιν, δψώνοντο δόο μεγάλα τρίγωνα ά
νωθεν τοΰ θριγκού, δνομαζόμενα Αετώματα, κα^ 
σχηματιζόμενα από τάς πτέρυγας της στέγης. Η έ’ 
πιφάνεια αδτών ήτο κοσμημένη μέ λαμπρότατα α
γάλματα θεών, είκοσι είς κάθε αέτωμα, παριστάνοντα 
πρδς Ανατολάς μέν τήν γέννησιν τής ’Αθήνας, πρδς 
δυσμάς δέ τήν έριν τής αυτής θεάς πρδς τδν Ποσει- 
δώνα. Έντδς του ναού ίστατο μέγα άγαλμα τής Άτ 
ΰηνα; Από έλεφάντινον δστοΰν μέ χρυσά κοσμήματα, 
εργον τοΰ Φειδίου, τοΰ περιφημότατου καλλιτέχνου

‘Ο Πσιρ6$νών· (.Έκ τ<Λ Άστΐρος της ’Ανατολής.)

είργάζοντο δχι διά τους δφθαλμοΰς τών Ανθρώπων, 
Αλλά διά τους οφθαλμούς τών θεών.

‘Ολόκληρος 6 Παρθένων σονίσταται απδ Πεντελικδν 
μάρμαρον, τδ όποιον κατ' Αρχάς μέν ήτο λευκότατον 
ώς χιών, Αλλά μέ τδν χρόνον καί τας μεταβολάς τοΰ 
καιρού έλαβε κίτρινον ή χρυσοειδή χρωματισμόν. Τδ 
μήκος του ναού είναι 69.89 μέτρων καί τδ πλάτος 
του 30. 89· κίονες δέ if> δωρικού ρυθμού περιεκό"· 
κλωναν άλλοτε τδν σηκόν, αλλ’ άς βλέπετε έκ τής 
είκόνος, πολλοί αΰτών κατεστράφησαν καί μόνον μέ
ρος του έσωτερικοΰ τοίχου μένει. Τδ μέρος τοΰ 
ναοΰ, τδ όποιον Ακουμβφ αμέσως έπί τών κιόνων δνο- 
μάζεται έπιστόλιον, τοΰτο άλλοτε ήτο έστολισμένον 
μέ χρυσούς στεφάνους καί. κατά τήν Ανατολικήν πρό" 
σοψιν του ναοΰ μέ χρυσας ασπίδας, τάς όποιας Ανέθε* 
τον οί νικηταί. “Ανω τοϋ έπιστυλίου βλέπετε δεύτερον 
στρώμα μαρμάρου, διηρημένον είς τετράγωνα διά πα* 
ραλλήλων καθέτων γραμμών· τοΰτο δνομάζεται θριγ- 

τής αρχαιότητες. Τδ άγαλμα τοΰτο συνήθως βνομά- 
1 ζεται τδ ^υσείεράντινσν άγαλμα τής Αθήνας, πρδς 
διάκρισιν αύτοΰ Από τό άλλο άγαλμα τής αυτής θεάς, 
τδ όποιον ίστατο έξωθεν πρδς δυσμάς τοΰ Παρθενώ
νας καί ήτο όψηλότερον αδτοϋ τοΰ ναοΰ, παρίστανε 
δέ τήν ’Αθήναν άς πρόμαχον τών ’Αθηναίων, μέ Α
σπίδα καί λόγχην. Τδ άγαλμα τοΰτο διεκρίνετο τόσον 
μακράν, ώστε οί ναΰται πλησιάζοντας τήν ' Αττικήν έκ 
τής θαλάσσης πρώτον πρώτον έβλεπον ν’ Αστράπτη ή 
λόγχη τής θεάς, πριν Ακόμη δυνηθοΰν νά διακρίνουν 
άλλο τι. "Ολα οώτά τά λαμπρά Αγάλματα, έργα τοΰ 
Φειδίου καί άλλων μεγάλων καλλιτεχνών τής έποχής 
τοΰ Περικλεούς, έχάθησαν, άλλα μέν καταςραφέντα όπδ 
πυρίτιδος, άλλα δέ άρπασθέντα όπδ άλλων καί ίδιως 
τοΰ άγγλου λόρδου ’Ελγιν, οστις τά μετέφερεν είς τήν 
’Αγγλίαν κατά τδ 1800, βπου είναι Ακόμη είς τδ Βρετ- 
τανικδν Μουσεΐον. Τδ δέ λυπηρότερου πάντων είναι, 
Αφοΰ διεσώθη σχεδόν Ακέραιος δ Παρθενών έπί πε
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ρισσότερον των 2000 έτών, νά καταστραφή διά τής 
βαρβαρότητας δχι τών Τούρκων, άλλα χριστιανών, 
τών Ενετών, οΕτινες, ένψ έπολώρκουν τήν Άκρόπο- 
λιν τδ 1687, ερριψαν σφαίραν μέσα είς τδν Παρθε
νώνα καί άνετίναίαν τήν πυριτιδαποθήκην τών -Τούρ
κων καί μετ’ αύτής μέγα μέρος τοΰ ναοΰ. Κτισθείς 
κατά τήν έποχήν τοΰ Περικλέους ώς ναός τής Ά* 
θηναί δ Παρθένων μετεβλήθη όπδ τών Φράγκων είς

Ό ’Εμίρης τής Βονχάρας.

Ο ΕΜΙΡΗΣ THS ΒΟΓΧΑΡΑΣ.

‘Η ένώπιόν σας είκών παριστφ τδν ήγεμόνα τής 
Βουχα'ρας, χώρας, ήτις κεΐται είς τά ένδότερα τής 'Α
σίας, καί είναι όποτελής είς τήν Ρωσσίαν. ΟΕ κάτοι 
κοι της Βουχάρας είναι διαφόρων εθνικοτήτων, οΐον 
“Αραβες, Ιουδαίοι, Καλμουκοι, Πέρσαι, Μογγόλοι, Τυρ- 
κομάνοι και άλλοι, ’Απόγονοι τών άρχαίων αδτοχθό 
νων κατοίκων είναι μία μόνη φυλή, ή τών Τκουτσιέ, 
οίτινες είναι τής Καυκασίας φυλής, κατά δέ τδν πλού
τον, τήν ικανότητα καί τήν εδφυΐαν δπερτεροϋν πάσας 
τάς άλλας φυλάς. ‘Υπό τοδς Άραβας ή Βουχάρα 

χριστιανικόν ναόν, κατόπιν δέ δπδ τών Τούρκων είς 
τ ζ α μ ι ο ν μωαμεθανικόν, άλλ' 3μως δν καί έρεί- 
πιον είναι τδ έξοχώτατον κτίριον τοΰ κόσμου, τέλειον 
καί μοναδικόν, διότι οί μεταγενέστεροι όχι νά τδ μι- 
μηθοΰν άλλ’ ούτε δλοκλήρως νά έννοήσοον πώς κατε- 
σκεοάσθη ήδυνήθησαν.

■ ■ ■»«»«—-----

έφημίζετο άλλοτε διά τά μεγάλα καί λαμπρά πανε
πιστήμιά της, άκόμη δέ καί σήμερον δπάρχουν είς τάς 
μεγάλας της πόλεις σπουδαία σχολεία, δπου διδάσκον
ται, έκτδς τοΰ Κορανίου καί τής Μωαμεθανικής 
θρησκείας , ή μεταφυσική καί ή φιλοσοφία. Τδ δ· 
νομα τοΰ παρόντος Έμίρου,του δποίου παρα θετόμεν 
τήν είκόνα, είναι Σαΐδ Μουσαράρ Έδ-Δίν. Τδ κλίμα 
τής Βουχα'ρας είναι εΰκρατον δέν είναι μέν φύσει 
παχέΐα και γόνιμος ή γή, έκαλλιεργή&η δμως τόσον 
έπιμελώς, ώστε παράγει άφθονίαν σίτων, οπωρών καί 
λαχάνων. ιΟ μεταξοσκώληί καλλιεργείται μέ πολλήν 
προσοχήν Ιν Βουχάρφ.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ· 
(’Ι5ε προηγούμινον Αριθμόν ) 

ΚΕΦΑΛ. IB’.

‘0 Γεώργιος Αμέσως ένόητβ τΐ έτρεχεν, εΐπεν δ· 
λίγας λέξεις είς τήν ’Ιωάνναν, ήτις εΤχεν ακούσει τί 
έψώόρισεν 6 υπασπιστής, καί έξήλθε οιευθυνόμενος 

πρός το Στραταρχεΐον.
Καθ’ οδόν συνήντησε τδν Στρατηγόν.
— Που υπάγεις, Γεώργιε; ήρώτησεν «έλα νά έπΓ 

στρέψω μ εν νά συνομιλήσωμεν ύλιγον πριν Αναχω. 

ρήσης.»
— Δεν δύναμαι, κύριε Στρατηγέ, απήντησεν δ Γε 

ώργιος* «δ βασιλεύς μέ καλει.»
Καΐ τούτο είπών προάχώρησε και μετ’ δλίγον έφθα- 

σεν είς τδ Στραταρχεΐον· έκεΐ περιέμεινεν εις τινα άν- 
τιθάλαμον, ένφ 0 όπασπιστής έπροχώρησεν είς τδν Εσώ
τερον θάλαμον ινα τον αναγγείλη, έπέστρεψε δέ μέ 
τήν άδειαν νά είσαχθή δ Γεώργιος. Ούτος είσήλθεν 
εις δωμάτιόν τι, δ που δ βασιλεύς έκάθητο γραφών παρά 
τινα τράπεζαν. Νεανίας τις πολιτικά φέρων Ενδύματα 
έλάμβανε τά φύλλα, άτι να τφ ένεχείριζεν δ βασιλεύς 
καί τά έσφράγιζεν έντδς φακέλλων χωρίς νά ίο ή τδ 
περιεχόμενον.

'0 Γεώργιος έμεινεν*απαρατήρητος θεωρών τά γι- 
νύμενα. σΟιε δ βασιλεύς έφθασεν είς τδ τελευταΐον 
φόλλον, καθώς ήπλωσε τήν χεΐρά του Ενα τδ λάθη, 
προσήλωσεν δξύ βλέμμα Επί τοΰ Γεωργίου, δστις ίστατο 
είς «προσοχήν »

— Έάν δέν εΐχον καθαράν συνείδησιν, ε’πεν καθ’ 
έαστδν δ Γεώργιος «Εν τοιοϋτον βλέμμα θά μέ έκαμνε 
νά τρέμω.»

Ό βασιλεύς Ετελείωσε τδ γράψιμόν του, καί πά- 
λιν.προσήλωσε τούς δφθαλμούς του έπί τοΰ προσώπου 
τοΰ Ταγματάρχου.

—'’Ονομάζεσαι Βράουν;» ήρώτησεν Αποτόμως,
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε,» απήντησεν δ Γεώρ

γιος μετά σεβασμού.
—Ταγματάρχης Βράουν ; 'Υπηρέτησες άπδ άπλοΰς 

στρατιώτης ; Έλαβες πιστοποιητικδν τίτλον εύγενείας;» 
ήρώτησεν δ βασιλεύς, μέ ειρωνικόν ύφος,

— Μάλιστα, διά τής χάριτος τής' Τμετέρας Με
γαλειότητας, κα! τής εύνοιάς του Στρατηγού φδν Βράουν 
βέδελ.

— Αί χάριτές μου κακώς Ανταποδίδονται!»
'0 Γεώργιος δέν Απήντησεν. Ό γραμματεύς εΐχεν 

ήδη σφραγίσει τήν τελευταίαν Επιστολήν, κα! Αποσυρθή 
εις τι παράθυρον τοΰ δωματίου.

— Μέ έσυκοφάντησας, έξηκολούθησεν δ βασιλεύς.
‘Ο Γεώργιος καί πάλιν έσιώπησε.

— Μο! λέγουσιν δτι είπες δτι δ Μέντζελ ήτο άθλιοί 
προδότης ! Είναι Αληθές;

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, καΐ το Επαναλαμβάνω.
Λεπτόν Επιφώνημα θαυμασμού διέφυγε τών χειλέων 

του νεαρού γραμματέως, είς τδ βάθος τοΰ παραθύρου.
' Ο βασιλεύς έρριψεν Sv βλέμμα προς έκέΐνο τδ μέ

ρος, έμειδίασε προς στιγμήν κα! έξηκολοόθησεν
— Είσαι τολμηρός· ή παρρησία σου ^προξένησε 

θαυμασμόν έκεΐ πέρα. Τώρα, έάν έχης αρκετόν θάρρος, 
διηγήσου τήν δλην ύπόθεσιν.

Ό Γεώργιος έ δίστασε πρδς στιγμήν. 'Η φιλαλή
θεια καΐ ειλικρίνεια του τον παρώρμων νά έξιστορήση 
τδ παν, Αλλά συστολή τις αισθήματος τδν Ανεχαίτισεν.

—Έάν μέ διατάσσετε, Μεγαλειότατε, νά έπαναλάβω 
όλα δσα διέτρεξαν, θά Αναγκασ&ώ νά υπακούσω, εΐπεν.

— Άρκεΐ, Απεκρίθη δ βασιλεύς.’Εγώ ήκουσα τά 
πάντα· έστε κόμην είς τδ παράθυρον τοΰτο κατ’ Εκείνην 
τήν στιγμήν. Άλλά τοΰ λοιποΰ νά απόχης τοιούτων 
βεβιασμένων συμπερασμάτων, διότι δεν γνωρίζεις Αν 
πολύ Ακουσίως Αναγκάζομαι τώρα νά ένεργώ ύπούλως, 
τώρα μάλιστα, οπότε τρία ή τέσσαρα μεγάλα έθνη 
συμμαχούν έναντίον μόνης τής Πρωσσίας.»

— Μεγαλειότατε, δπετραόλισεν δ Γεώργιος μέ συγ- 
κίνητιν, «τιμωρήσατέ με όπως Αγαπάτε* θά Αποδείξω 
τήν Αφοσίωσίν μου διά του ξίφους μου, άλλά μοΐ είναι 
αδύνατον νά κάμω τδν δποκριτήν ή τδν κόλακα.»

— Κα! δέν θά σέ Αναγκάσω, απήντησεν δ βασιλεύς 
μέ φιλικόν τόνον, Εγειρόμενος καί πλησιάζων πρδς 
αυτόν· «είσαι Ανήρ γενναίος, άλλά καλλίτερος στρα
τιώτης παρά αύλικός. Καΐ θά Απόδειξης τήν Αφοσίω- 
σίν σου Αμέσως. Άναχώρησον Απόψε διά τδ τάγμα 
σου είς τά σύνορα,
--’Ιδού διαταγαΐ έγγραφοι· μόνος εγώ γνωρίζω τι πε

ριέχουν. Καΐ ιδού αί έσφραγισμέναι δδηγίαι σας· έχω 
γράψει έπάνω- «Νά Ανοιχθήτή Γη Αύγουστου,» έντδς 
θέλεις εόρεΐ^τί πρέπει νά πράξης. Κα! τώρα χαΐρε, 
φίλε μου· σοΐ ένεπιστευ&ην σπουδαίαν Εντολήν έσο δέ 
βέβαιος δτι ούδέν άξιον Αθλίου προδότου πε
ριέχει αυτή!»

Ό Γεώργιος έλαβε τά έγγραφα, έχαιρέτησε, κα! 
ήτοιμάζετο νάέξέλθη, Ό βασιλεύς πάλιν τδν έφώναξε

— Στάσου μίαν στιγμήν· σύ είσαι ό Βράουν εκείνος 
δστις μέ κατεοίωξε καί μέ ήρπασεν ώσάν τρελλδς πλη
σίον της Όππελν, μετά τήν μάχην της Μόλλβιτς ; »

— Ό ίδιος, τής Μεγαλειότητός σας ύπηρέτης, Α
πήντησεν δ Ταγματάρχης.

— Σέ εύχαριστώ δι’ αύτδ, φίλε μου. ’Ελπίζω δέ δτι 
πάλιν θά άνταμωθώμεν.» Έπειτα έπιθέσας τήν χεΐρα 
έπΐτοΰ ώμου του Γεωργίου, έξηκολουθησε. «Θέλεις νά 
σοΐ εΐπω τι μέ ευχαρίστησε τώρα δά; Τδ δτι δέν μοι
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υπενθύμισες δτι τδ δνομά σου δέν είναι πλέον Βράουν 
άλλά Βράουν φδν Βέδελ. Τώρα, ύπαγε. Είμαι βέ
βαιοί δτι δικαίαν εχω πεποίθησιν έπΐ τήν άφοσίωσιν 
καΐ πιστότητα σου, άν καΐ ύπάρχει κίνδυνος είς αυτήν 
τήν έντολήν τήν δ ποιαν σοΐ εδωκα.»

— Η ζωή μου ανήκει είς τδν βασιλέα μου κα! 
είς τήν πατρίδα μου» άπήνιησε σοβαρώς δ Γεώργιος.

(Ακολουθεί)

Ο OHAISMOS ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ ΙΠΠΟΤΟΥ.

Τοιοϋτον δνομα φέρει είκών τις ύπδ άγγλου ζωγρά
φου, παριστάνουσα νέον εύγενους ΰφους, ύψηλόσωμον 
καί εΰρωστον είς τήν οπλοθήκην τής πατρικής του οι
κίας, έν τφ μέσφ των γονέων καΐ αδελφών του, αί- 
τινες τδν, ένδυουν μέ τήν βαρεΐαν σιδηράν πανοπλίαν 
τήν δποίαν έφόρουν οί πολεμίσταΐ κατά τους μέσους 
αιώνας. Μέρος του έφοπλισμοΰ τούτου ήτο ζεΰγοί 
χρυσών πλήκτρων, τά όποια μόνοι οί ίππόται μετά τήν 
χειροτονίαν των είχον δικαίωμα νά φέρουν. Ή δέ 
χειροτονία αδτη ήτο τδ σπουδαίοτατον συμβάν είς δλην 
τήν ζωήν ενός νέου εύγενοΰς των χρόνων έκείνων, 
διότι τδν ύπεχρέωνε νά υπηρέτη μέ τδ ξίφος του τήν 
πίστιν τοΰ Χρίστου, καΐ τήν πατρίδα του, καΐ νά ύπε" 
ρασπιζη τδν βασιλέα ή άνώτερόν του Αρχηγόν μέ θυ
σίαν αδτής τής ζωής του άν έπαρουσιάζετο ανάγκη. 
Όλη λοιπόν ή προηγούμενη Αγωγή του ήτο άσκησις 
εις δλα έκεΐνα, τά δποΐα αποτελούν τέλειον ίππότην.

Ήτο δέ ή άγωγή αύτή δμοία πρδς τήν τών Σπαρ
τιατών, διότι καΐ είς ψύχος καΐ είς αγρυπνίας καΐ είς 
νηστείας καί άλλας κακουχίας έσκληρυνοντο οί νεαροί 
δόκιμοι, καί εις ύποταγήν καί εύπείθειαν πρδς τους 
ανώτερους των, καί είς ηθικότητα και σεβασμόν έγυ- 
μνάζοντο, τά πάντα δέ έπρεπε νά ύποφέρουν χωρίς 
γογγυσμών καΐ παραπόνων Αφού δέ τέλος έπΐ πολλά 
ετη ανεοεικνυοντο αςιοι του ξίφους και των χρυσών 
πτερνιστήρων, έλάμβανον αυτά από τδν προϊστάμενόν 
των χαΐ είσήρχοντο είς τδ λαμπρόν καί εδγενές στά- 
διον τοΰ ίππότου,

Τδ σύστημα τούτο παρήλθε πλέον καΐ ούτε τοιαό- 
την σκληραγωγίαν ύποφέρουν οί παΐδες, οΰτε μέ σι' 
δηραν στολήν εξέρχονται είς τδν κόσμον, βταν γείνουν 
νέοι, καΐ όμως είναι Αληθέστατο», δτι χωρίς άσκησιν 
καΐ έφοπλισμδν 0 νέος δέν είναι κατάλληλος νά έξέλθη 
είς τδν κόσμον καΐ νά παλαίση μέ τους πειρασμούς 
καΐ τήν κακίαν αδτοΰ.

Μερικά παιδία, εύχομαι δέ νά μή ήναί τινες τοι· 
οΰτοι μεταξύ τών μικρών μυ φίλων, φαντάζονται δτι 
τδ νά ήναί τις είς Ανδρδς ήλικίαν είναι τδ καλλίτερον 
πραγμα τοΰ κόσμου, δέν βλέπουν τήν ώραν νά γεί-

νουν ενήλικες καί άνεξάρτητοι, δνειροπολοΰν Ανδρα
γαθήματα, τά δποΐα θά πράξουν όταν έλθη ή εδτυχής 
έ κείνη ώρα, άνυπομονουν μέ τήν παίδευσιν καΐ τδν 
περιορισμόν, τά όποια ’νήκουν είς τήν ήλικίαντων καΐ 
ζητούν μέ κάθε τρόπον ν’ Απαλλαχθούν αδτών τών 
οχληρών καθηκόντων. Άλλ’ ό δόκιμος ίππότης 3ν 
έβαρόνετο καΐ άπέφευγε τάς Ασκήσεις τών οπλών 
κα! τοΰ σώματος, τά όποια θά τδν εκαμνον καλδν 
πολεμιστήν, νομίζετε δτι θά έχειροτονεΐτό ποτέ άπδ 
τδν βασιλέα του ; ή Αν ύποθέσωμεν δτι κατώρθωνε νά 
φορέση τούς χρυσοΰς πτερνιστήρας, θά ήδυνατο νά 
άντισταθή είς εχθρόν καλώς άσκημενον είς δλα τά 
ανήκοντά είς ίππότην πολεμιστήν; ή μάλλον 3έν 6ά 
ένιχάτο έλεεινδς είς τήν πρώτην μάχην; Καΐ είναι 
λοιπόν δυνατόν νά νικήση νέος, ό όποιος ένφ ήτο 
παις μαθητευόμενος, δόκιμος, διά νά είπωμεν ου* 
τω, άπέφευγεν δλα τά δύσκολα καΐ οχληρά καΐ έκύτ- 
τάζε μόνον πώς νά πέραση μέ δλιγώτερον κόπον καΐ 
ένόχλησιν ; Πώς νομίζετε δτι ό τοιοΰτος, δταν έξέλθη 
είς τδν κόσμον κα! Αντιμετώπιση τούς πειρασμούς καΐ 
τάς δυσκολίας καΐ τάς άνάγκας τής ζωής, θά δυνηθή 
νά σταθή άφοΰ δέν είναι έφωπλισμένος πρεπόντως 
διά τήν μάχην; Καί δμως αί κοινά! αύταΐ δυσκολίαι 
δέν είναι άί μόναι, έξ αίτιας τών δποίων πρέπει τις 
νά ήναι καλά έφωπλισμένος. Τδ ίερδν Εύαγγέλιον μας 
λέγει 2τι, δστις έπιθυμή νά ζήση καθώς θέλει δ 
Χριστός, θά εύρη έχθρούς πολλούς είς τόν κόσμον· 
δνομάζει μάλιστα τήν χριστιανικήν ζωήν Α γ ώ ν α, τδ 
όποιον σημαίνει δτι δέν είναι τοσον εΰκολον τδ νά ή
ναί τις καλός χριστιανός όσον πολλοί νομίζουν, χαΐ δτι 
Απλώς τδ νά λέγεται τις χριστιανός δέν τον κάμνει καΐ 
πράγματι έπαδόν τοΰ Χριστού. ’Οπαδοί καΐ ίππόται 
τοΰ Χριστού δυνανται νά ήναι καΐ αύτά τά παιδία, έάν 
Αγαπούν Αύτδν καΐ πιστεύουν, δτι Αύτός απίθανε νά 
τούς λυτρώση, ■ καί έάν άπδ ευγνωμοσύνην καΐ Αγάπην 
προσπαθούν νά τδν δπηρετήσυν πιστώς. Άλλ1 οί όπα' 
δοΐ τοΰ Χρίστου διακρίνονται άπδ τήν στολήν των 
καΐ χωρίς τήν πανοπλίαν Αυτού δέν δόνανται νά νική
σουν τούς πειρασμούς κα! τήν κακίαν, Τοΰτο μάς δι
δάσκει τδ Εΰαγγέλιον καΐ άλλου καΐ ιδίως είς τδ δ- 
κτον κεφάλαιον τής πρδς Έφεσίους ’Επιστολής τοΰ 
Αποστόλου Παύλου (στίχος 10—12) τά δποΐα σάς 
σονιστώ καί παρακαλώ νά άναγνώσητε μέ προσοχήν. 
Ένδυθήτε τήν πανοπλίαν τοΰ θεού, μέ τήν δποίαν 
θά δυνηθήτε νά άντισταθήτε είς τήν ήμέραν τοΰ πει
ρασμού. Φορέσατε τήν ζώνην της Αλήθειας, τδν θώ' 
ρακα της δικαιοσύνης, τά υποδήματα τοΰ εύαγγελίου 
τής ειρήνης κα! τήν περικεφαλαίαν της σωτηρίας· ά- 
ναλάβετε δέ τήν Ασπίδα τής πίστεως, καΐ τδ ξίφος 
τοΰ Αγίου Πνεύματος, καΐ έστε βέβαιοι δτι μέ τοιοϋτον 
εφοπλισμόν θά διέλθετε τήν ζωήν όπως οί ίππόται 
τών παλαιών χρόνων περιήρχοντο τδν κόσμον, νικών- 
τες τά κακά, ύπερασπίζοντες τούς Αδικούμενους καί Α
δυνάτους καί δποστηρίζοντες τδ καλδν καί εδγενές παν
τού και πάντοτε.
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Λ’έος τρόπος τι>ΐ4 vi παίζη τσς 
το «δακτυλςδάςςς.»

Συνιστώμεν τό έξης παιγνίδιον είς τούς μεγαλείτέρους τών 
μικρών μας Αναγνωστών, ώς πολύ νόστιμον καί δχι τόσον 
δύσκολον ίσον κατ' Αρχάς φαίνεται. — Παίζεται δέ ώς έξης.

Οί παίζοντες κάθεσβε κατά σειράν, είτε έν είδει κύκλου 
εΐτε είς εύθείαν γραμμήν, έχοντες τάς χεϊράς σας κρυμμίνας, 
καί όριθμείαθε πρώτος, δεύτερος, κτλ. κατά τάξιν. Δίδεις 
τότε έν δαχτυλίδιον είς τινα τών παρόντων, καί έξέρχεσαιi 
έωσού τό κρύψη έπάνω είς ένα τών άλλων, υποσχεβείς δτΐ 
θά είπης είς ποιον έδόθη καί είς ποιον δάκτυλον ποιας χειρός | 
τό φέρει. ’Αφού κρυφβγ το δακτυλίδιον, εισέρχεσαι πάλιν 
καί παρακαλεϊς ένα έκ τών παρόντων νά κάμη κατά νοϋν 
τους Αναγκαίους ύπ ιλογισμούς — δηλ. νά πολλαπλασιάση τον | 

Αριθμόν τόν όποιον φέρει έκεΐνος, ίστις έχει τό δακτυλί
διον έπί τό 2, είς δέ τό γινόμενον νά προσθέση 3, τούτο νά 
πολλαπλασιάση διά τού 5, καί είς τό γινόμενον νά προσθέση 
3 μέν άν τό δακτυλίδιον είναι έπί τής δεξιάς χειρός, 9 δέ άν 
είναι έπί τής Αριστερής, τό ολον νά πολλαπλασιάση έπί τό 10- 
είς τό γινόμενον νά προσθέση τόν Αριθμόν τοΰ δακτύλου έπί 
τού δποίου εύρίσκεται (ό άντίχειρ άριθμεΐται ώς 1 ό δείκτης 
ώς 2 καί οδτω καθεξής) τέλος δέ νά προσθέση 2, καί νά σοί 
ειπη τόν Αριθμών δστις προκύπτει. Έκ τούτου άφαίρεσον κατά 
νοϋν 222 καί τό υπόλοιπον θά ήναι ή δρθή άπάντησις καί λύ- 
σις τοΰ παιγνιδιού.

'Ας ύποθέσωμεν χάριν παραδείγματος, Ατι τό δακτυλίδιον 
έδόβη είς τόν τέταρτον τής σειράς, καί έτίθη έπί τοΰ δείκτου 

' τής Αριστερά; του χειρός. Ή πράξις τήν δποίαν ί)ά κάμη είς

ή έξης-
2= 3
= 11
= S5
= 64 ■ 
=640 
=642 
=622

σκιάζουν πλατύφυλλα δένδρα καί ίνδοκάλαμοι. ‘Η δεξαμενή 
έχει Απ’ δλας τάς πλευράς κλίμακα, τάς βαθμίδας τής δποία( 
καταβαίνουν τρέχοντα τά γυμνά ποδαράκια τών κορασίδων, 
έν<ρ πολλοί άνδρες καί γυναίκες στέκουν δπισθεν καί παρατη
ρούν. Τότε αί μικραί μητέρες Ασπάζονται διά τελευταίαν φο 
ράν τάς κούκλας των, μέ τάς όποιας έπαιξαν όλόκληρον έτος, 
καί χωρίς νά διατάξουν ή νά παραπονεθοϋν τάς ρίπτουν μέσα 
είς τά βαθέα ΰδατα τής δεξαμενής, Μετά ταΰτα έχουν τό 
δικαίωμα νά Αγοράσουν ή νά κατασκευάσουν νέας, έπειδή δέ 

| είναι πάνιναι ή πήλιναι αί κοΰκλαι τής Ινδίας είναι πολύ 
εύθηναί καί εύκολοι νά κατασκευαστούν- πιοτεύομεν όμως δτ, 
άν ήσαν ώς αί ώραΐαι Εύρωπαϊκαί κοΰκλαι , αί όποΐαι άνοι- 
γθ κλείουν τούς δφθαλμοΰς καί έχουν κόμην Αληθινήν καί τό- 
σας άλλας χα'ριτας, τά κοράσια έκεϊνα δέν 0ά τάς έπέτουν 
χωρίς πολλά δάκρυα καί παράπονα.

«Είί
τήν πτώσήν του εχθροί οου

μη χαρηίτ καί τό όλίσ^ημβ
αύτοΰ άς μή εύφραίνεται ή καρ

διά σου » (Παρ. ■*&'. 1 ΐ.)

τόν νοϋν του δ άποκρ ινόμενος είς σέ 0ά ή ναι τότε 
’Αριθμός προσώπου πολλαπλασιασβείς έπί 
Προσθήκη 3 . , ....................................
Πολλαπλασιασβείς έπί 5 ..... -

' Προσθήκη 9 έπί τής Αριστερής χειρός . . 
Ιΐσλλαπλασιααθείς έπί 10.............................

Προσθήκη τοΰ Αριθμού τού δακτύλου . . . 
Προσθήκη 2 . , .........................................

Έκ τούτου άφαίρεοον.....................................

Καί προκύπτει δ Αριθμό;.............................
δστις Απαγγελλόμενος έκ δεξιών προς τά Αριστερά 
2—...----- 1----- ---- ” * ■ - ■

222

422 
δίδει τήν 

άπαιτουμένην άπάντησιν, ήτοι‘τόν δεύτερον δάκτυλον τής άρι- 
όπεράς χειρός τοΰ τετάρτου κατά σειράν. Σημειωτέου ότι δ 
μεσαίος Αριθμός τοΰ ύπολοίπου θά ήναι πάντοτε ή 2 ή 1, ών 
τό μέν 2 παριστφ τήν άριστεράν τό δέ 1 τήν δεξιάν χεϊρα.

"Οταν δμως ό Αριθμός τού φέροντας τό δακτυλίδιον είναι 
Ανώτερος τοΰ 9 τό ύπόλοιπον θά ϊχη τέσσαρα ψηφία Αντί τριών, 
τά δέ δύο πρός δεξιά θά δεικνύουν τόν Αριθμόν έκείνου.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
— ’Έ θιμον Αλλόκοτου. Μεταξύ άλλων περιέργων 

συνηθειών τής Ινδίας είναι καί ή έξης, Sri μίαν φοράν to 
έτος τά μικρά κοράσια πετοΰν τάς κούκλας των. Ένδεδυ- 
μένα τά ζωηρότερά των φορέματα καί κρατούντα τάς κούκλας 
είς τάς άγκάλας των περνούν βιά μέσου δλων τών παζαριών 
καί πλατειών τής πόλεως, καί Αφού έξέλθαυν είς τήν έξο- 
χήν Ακολουθούν όδόν, ή ύποία φέρει πρός ποταμόν ή πρός 
1 ί....... _ ε Λ ε»

—Δημίσιαι αύτοκτονίαι έ ν Κ ί ν φ. Έξ δλω 
τών Αλλοκότων συνηθειών τής Κίνας ή πλέον Αλλόκοτος είναι 
ή τών δημοσίων αύτοκτονιών, αί όποΐαι μέχρις έσχα'των έ- 
γίνοντο Αφορμή συμποσίων καί άλλων διασκεδάσεων, είς τάς 
όποίας έλάμδανε μέρος όλος ό έκλεκτός κόσμος. Έάν έπρό- 
κειτο λ, χ. νά αύτοκτονήση χήρα — πράγματά όποιον πολ- 
λάζις συμβαίνει έκεϊ, διότι δέν έπιτρέπεται είς τάς χήρας νά 
ύπανδρεύωνται πάλιν, π- τότε ή γυνή συνοδευομένη υπό πλή- 
0ους φίλων καί γνωρίμων καί άλλων έκ τών συμπολιτών της, 
ϋπήγαινεν έκ τής οικίας της μέ μουσικήν καί τραγούδια είς, 
μίαν τών πλατειών τής πόλεως, δπου ήτο έστημένον ικρίωμα, 
έπί τοΰ δποίου ήτο τράπεζα πλήρης φαγητών. Τούτων 
μετελάμβανεν ή γυνή μετά τών φίλων της, μετά τύ τέλος 
δέ τής εύώχίας, λαμβάνουσα μικρόν παιδίον, τύ όποιον ϊθετον 
έπί τής τραπίζης, τό έθώπευε, τδ έστόλιζε μέ περιδέραιου, καί 
Αφού έσκόρπιζε καλάθων άνΒέων μεταξύ του πλήθους έθετε 
τήν κεφαλήν της είς τήν θηλειάν τοΰ σχοινιού, τό δποϊον 
ήτον άνηρτημένον άνω6εν, έπήδα άπό τδ ικρίωμα καί άπηγ- 
χονίζετο. Αί δημόσιαι αΰται τελεταί είναι σπανιώτεραι τώρα 
παρά πρότερον, αί αύτοκτονίαι δμως είναι έπίσης κοινοί καί 
συχναί ώς και πάντοτε έν Κίνφ.

— Εύα γγέλιον. "Εκαστος τών Αγγλων στρατιωτών 
οί όποιοι έξεστράτευσαν κατά τοΰ Μαχδή ίλαβον ώς δώρον 
παρά τής Βρεττανικής έταιρίας Sv αντίτυπου τοΰ Ευαγγε
λίου καί 12 χρωματισμένα φυλλάδια παρά τής Φυλλαδικής.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

λίμνην, συνήθως βμιης πρός μεγάλην δεξαμενήν, τήν όποίαν

ί) Ποια μουσικά δργανα άναφέρονται εν τψ βιδλίφ τοΰ 
Δανιήλ ;

2) Μέ τί ίσοδυναμεΐ ύ κοδράντης, δατις Αναφέρεται είς τό 
.κατά Μάρκον Εύαγγίλιον;

3) Είς ποίαν φυλήν καί οικογένειαν άνήκεν ή μήτηρ τοΰ
Ιησού Χριστού;

Τύποις Άττυιοΰ Μσυαεώυ.


