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έτίζβ. έν Έλλάδι Λρ. 1β λιβγθγνει£
> » » ’Εξωτερικοί > Έν δδψ Σταδίου άριθ- 39.

Βίές ούδίνα* πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερϊς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

Πολΰτψιοΐ 
ρήξεις·

« Καλλίτερον πτω< 
χδν χαί σοφόν παι 
διον, παρά βασιλεύς 
γέρων χαί άφραηρϊ 
8ςΐί δέν είναι πλέον 
ίπιδεχτιχός νουθε·\ 
αίαν διότι τί> μέν 
εξέρχεται έχ τοΰ 
οιχου των δέσμιων 
διά νά βασιλεύστρ 
0 <ϊέ, χαί βασιλεΰζ 
γεννηθείς χαθίστα· | 
ται πένηζ. ~
(’Λχχληβ, <Γΐ3, 14.)

Πολεμικόν βασιλικόν μονόξυλου

Άί)φ έλ ι μ.|ο t 
σνμΛουλαί.

Ό άργυρος δο. 
χιμάζεται διά τοΰ 
χωνευτηρίου, χα'ι δ 
χρυσός διά της χα“ 
αίνου, δ δέ άνθρω
πος διά τοΰ στόμα· 

'b τ/>ς έγχομια- 
.qfl ζόντων αυτόν.γ, 

(Παροιμ. χζ1, 21.) 
ε’£άν πείνα ί 

iyfyik troy, δός είς 
αυτόν άρτον νά φά· 

J| γη, χαί έάν διφά, 
πότισαν αυτόν υ·' 

■ δωρ.ν
ίϊίαροιμ. κε. 21.)

’Ολίγα π*ρί τής *Λνω Βιρμανίας. ■

Έπειδή γίνεται άκόμη λόγος περί τής άνω Βιρμανίας, 
τήν δποίαν οί Άγγλοι ύπέταξαν πρδ όλίγου διά τών όπλων, 
παραίέτομεν χάριν τών μικρών μας αναγνωστών εικόνα έ· 
νδς τών πολεμικών πλοίων τοΰ βασιλείου τής Βιρμανίας 
μέ βραχεΐαν περιγραφήν, τοΰ τόπο» καί τών έδίμων τοΰ 
λαοΰ.

•Η μέχρι τοΰδε άνεξάρτηοτς Βιρμανία όρίξεται ύπό τής Κί
νας, τοΰ Ί'ογκίνου, τοΰ Σιάμ, τών Ινδιών καί τής Βρεττα- 
νικής Βιρμανίας, έχει ίκτασιν 45,700 τετραγωνικών χιλιομέ
τρων καί πληθυσμόν 4 έκατομμυρίων. Οί Βιρμανοί εϊναι 
λαός πολεμικός καϊ ύπηρετοΰσιν είς τόν στρατόν χωρίς μι- 
σβόν. ‘Η χώρα είναι πλουσίαείς φυσικά προϊόντα. ’Εκτός του 
όρυξίκ,τό όποιον παράγει τόσον άφίίόνως, ώςε δύναται νά θρέψη 

τό ήμισυ τής άνατολής, εχει καί άπέραντα δάση δένδρων πολύ ■ 
τίμων διά ξυλείαν, έχει δέ καί μεταλλεία, φρέατα πετρελαίου, 

πολυτίμους λίίίους καϊ άλλους πολλούς φυσικούς πόρους. Οί 
κάτοικοι τρέφονται- μέ δρΰζιον καί Iχθΰς ώς έπί τό πλείβτον' 
H Βιρμανία Εχει πολλάς ρεγάλας πόλεις, τών όποιων κυριώ- 

τεραι είναι τό Ραγγούν, τό Βασσείν, ή ίϊρόμη καί τό Μαρτα- 
ίάν. Ή πρωτεύουσα πρό τής κανακτήτεως ήτο ή Μανία- 
λέύ*, πρότερον δέ έπί τοΰβασιλέως Μενδούν ήτο άλλοΰ, διότι 
κατά τι Βίρμανικόν ίβιμον, ή πρωτεύουσα πρέπει νά άλλάζη 
μέ κάβε νέον ήγεμόνα

Είς τήν Βιρμανίαν παντοΰ οπού καί άν ύπάγη τις βλέπει 
υψηλούς πλινθίνους πύργους, τετραγώνους καί πλατείς είς τήν 
βάσιν ίμέ πολλάς όροφάς, αί όποΐαι σμιχρύνονται όλονέν μέ- 
χρι τής κορυφής, ήτις απολήγει είς στέγην όμοίαν μέ άλεξί- 
δροχον οί πύργοι ούτοι είναι π αγ ό βα ι, ήτοι’ναοί, δέν 
χρησιμεύουν δμως ούτε οί ήμίσεις πρός βείαν λατρείαν, άλλ’ 
^κτίσβήσαν «διά τήν ψυχήν,» ώς λέγομεν, διότι οί Βιρμα- 
νοί εϊναι προπάντων βρήσκοι καί πιστεύουν δτι μέ τοιαυτα 
έργα ευχαριστούν τόν θεόν. Διά τοΰτο πας Βιρριανος όσιίς
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άποκτήοη περιουσίαν, είτε μιχράν sire μεγάλη ν, αντί νά ίξα· 
°φσλΙση τά γηρατειά του έξοόεόει τά χρήματά του είς τήν 
οίκοδομήν παγόδας ή μοναστηριού, αν ήναι πλούσιος, έάν δέ 
ήναι Ολίγα τά μέσα του, οικίαν διά τοΰ; Ιερείς, ή: καιάλυμα 
διά τούς άποδημητάς (χατζί'.ες) ή παρόμοιόν τι.

Πιθανόν νάααςφανή άπορον πώς οίχονομοΰνται είς τόίπί- 
λοιπον τήί ζωής των, άφοΰ έςο8εύσουν τά χρήματά των είς 
ίργα διά τήν ψυχήν των. -ϊπάρχτι ίμω; Μίμον νά γίνετε 
ίερεΰ; πάς Βφμανός τουλάχιστον δι’ §ν έτος. Επειδή δέ α'ι 
Ιερείς τρέφονται ΰπό τοΰ λαοΰ χαί διατηρούνται ίκ τών πλου
σίων συνεισφορών τών πιστών δέν είναι ανάγκη νά ψωμο
ζήτη χάνεις, ίνόσφ θέλει νά φορή τδ χίτρινον ράσον. Καί 
πραγματιχώς καταφεύγουν είί τά μοναστήρια, όταν εΰρεδο&ν 
είς στενοχώριαν χρηματικήν, χαΐ πάλι» Επιστρέφουν ιί; τόν 
χόσμον ίμα βελτιωθούν δλίγον αί υποθέσεις των

1'δ είς τήν πρώτην σελίδα εικόνα πλοίον, ώς βλέπει τις ε&θΰ», 
είναι ίλως διόλου άκατάλληλον διά νά πολεμήση μέ Εδρωπαϊχά 
Οωρηχτά. Έχουν ίμω; καί ατμόπλοια οί ΒιρμανοΙ άλλά παρη 
μιλημένα καί κακώς κυδερνώμενα,οδεν δεν ήδυνήθησαν νά άν ■ 
τισταδοϋν είς τους Άγγλους, οΐτινες έ£εθρίνισαν τδν βάρία- 
ρον καί άπάνθρωπον βασιλέα θίίον καί έδωκαν άσιράλειαν 
είς τόν λαόν, δστις έφερε τόν ζυγόν οχληράς δουλείας. Πε
ρίεργον είναι καί τό πηδάλιον τοΰ πλοίου τούτου, τό ίλον 
δέ τοΰ πλοίου τούτου δέν φαίνεται κατάλληλον όχι διά πό
λεμον άλλ* οΰδέ πρός πλοΰν έν τρικυμία!

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΔΟΣ, 
Έχ τοΰ γαλλικοί,.

(Συνέχεια- ϊδε προηγ, φύλλο ν.)

ιι Ποια παιγνίδια σοΰ αρέσουν, έίαδελφούλα, χαί 
ποιον θέλεις νά παι'Εωμεν τώρα: ο έίηχολοόθησεν 0 
‘Ερρίκος, μέ άποφασιν νά άποδιώξη τάς μελαγχολι- 
κάς τοο σκέψεις όπως διασκέδαση την έξαδελφήν τοο.

ε’Οτι δήποτε θέλεις σύ Ερρίκε,» άπεκρίθη ή μικρά 
έίαδέλφη μέ τήν αΰτήν σοβαρότητα, ήτις όμως έφαΕ
νετό δλίγον προσπεποιημένη.

Ό ‘Ερρίκος τότε άνέφερε πλήθος παιγνιδίων, έρω 
τών ποιον της ηρεσεν άπ’ δλα καλλίτερο», άλλ’ ή μι
κρά έίαδέλφη είς πάσαν έρώτησιν εδιδε τήν αΰτήν 
άπόκρισιν.

« Ο,τι θελεις συ, ‘Ερρίκε.» Καί μέ τήν αΰτήν σο
βαρότητα.

«θέλεις νά οπάγωμεν είς τήν λίμνην, έίαδελφοολα ; 
‘Ο δρόμος τής λίμνης είναι πολύ ωραίος· έχει άνθη» 
πεταλούδα;, πουλιά . . »

« Αν τδ έπιτρεπη ή μαμά,» άπεχριθη ή μικρά 
έξαδέλφη.

‘Η μητηρ της έρωτηθεΐσα έδωκε τήν άδειαν και τά 
παιδία ίχίνησαν διά τδ άπώτερον άκρον του δάσους, 
αλλα κα& όσον έπροχώρουν δ ‘Ερρίκος ήρχισε νά έν· 
νοή οτι ή σοδαρότης τής Ιουλίας δέν ήτο φυσική. 
Κατ αρχάς μέν τό έπρόδωσαν δόο τρία πηδήματα J 
έπι τής μαλακής χλόης, ολίγον δέ κατ'ολίγον ήρχισε

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1886

νά πηδά, νά χορεύη και νά τρέχη, τραγφδουσα μέ 
φωνήν τόσον γλυκεία» καΐ ήχηράν, ώστε έςίππασεν 
δλα τά πτηνά, έγέλα δέ οπω; μόνον τά καλά χαϊ 
εύθυμα μικρά κοράσια γελούν, έί όλης καρδίας και 
ψυχής. Ελόθη δέ βαθμηδόν και ή γλώσσα της και διη- 
γήθη εις τδν έΐάδελφόν τη; χίλια δύο πράγματα· ακόμη 
δέν ειχοΛ φθάσει είς τήν λίμνην καί τφ εΐχεν έμπιστευθή 
δλα τά σχέδια καΐ τάς ελπίδας της διά τό μέλλον. 
Τά σχέδια ταΰτα ή μπορεί νά τά άνακεφαλαιώση τις 
ώ; έξης. ή δεσποινίς ’Ιουλία είχε σκοπόν και άποφα- 
σιν σταθερόν νά γείνη ποτέ ή ώραιοτάτη καί φρονι
μότατη μικρά κόρη τοΰ κόσμου, ώστε νά τήν αναφέ
ρουν ώς παράδειγμα είς δλα τά άλλα μικρά κοράσια, 
και τοιουτοτρόπως νά εόχαριστηθή ή αγαπητή της 
μαμα.

Αίφνης, ■ έπάνω εις τον ενθουσιασμόν, στρέφεται 
πρδς τδν ‘Ερρίκον μέ βλέμμα σπινθοροβολοΰν καί τφ 
λέγει —

«Νά μέ πας είς τήν μεγάλην κερασγάν!»
«Καί ποιος σου εΐπεν, έςαδελφούλα μου, οτι εχομεν 

χερασγάν.»
«Ποιος μου τδ εΐπε; Κανείς! Διατί εχω τά δόο 

μάτια μου ; Τήν είδα άπδ τόν δρόμον δταν ήρχόμε&α, 
Α! τι μεγάλη οπού εΐναι! Καί φορτωμένη ώραΐα 
κεράσια!»

«θέλεις νά φάγης άπδ τά κεράσια αυτά;» ήρώ
τησεν δ ‘Ερρίκος.

Τό πρόσωπο» τής έςαδελφούλα; έγεινε διά μιας 
κατηφές -

«Πώς δεν θέλω1.—Άλλά, ‘Ερρίκε..............έδωκα
ύπόσχεσιν τής μαμμας νά μή φάγω τίποτε χωρίς 
τήν άδειαν της.»

Καί λέγουσα τούτο έστρεψε βλέμμα απορίας πρός 
τόν ‘Ερρίκον. ‘Ο ‘Ερρίκο; ενδυμήθη τήν εορτήν τών 
Χριστουγέννων ίδοϋ παρομοία περί στάσις' άρά γε 8ά 
άντέστεκεν ή έξαδέλφη του είς τδν πειρασμόν ; . .

«Τί σκοπεύει; νά κάμης;» τήν ήρώτησε μέ φωνήν 
άσταθή,

‘Η μιχρά έξαδελφή έφα'νετο δτι ήγωνίζετο έσωτε. 
ρικώς χαί ήτο είς μεγάλην αμηχανίαν αίφνης έρριψε 
βλέμμα έντρομον πρός τόν έξάδελφόν της, καί στρα- 
φεισα, ήρχισε νά τρέχη μέ οληντη; τήν δόναμιν πρός 
τήν οικίαν.

Ό ‘Ερρίκος μόλις και μέ δυσκολίαν τήν ήκολοό· 
δει, Γέλος φθάσασα είς τήν αίθουσαν ή μικρά ’Ιουλία < 
έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής μητρός της, άσθμαίνουσα | 
καί έντρομος, φωνάζουσα - - j

«Μαμά, μαμα ! Είμαι φρόνιμη, άλλ* ήθελα νά φάγω j 
κεράσγα!»
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■ ’ Αφού την καθησύχασαν ή Ρ·ήτηρ της κα! έμαθεν τούς τόκους’ διότι αύτά τά ψάρια πωλοΰνται A- ί 
άπδ τδν ‘Ερρίκον τήν ολην ύπόθεσιν, ιήν έπηνεβί ι κριβά είς τήν αγοράν. Λές μητέρα νά δπομονευση δ 

; διά τήν γενναίαν της Αντίστασιν είτ τδν πειρασμόν, I καπετάν Άνδρέας άμα ί3ή δτι τοΰ τά διδομεν άπδ 
καΐ τή; έδωκε τήν άδειαν νά ύπάγη μέ τδν Ερρίκον λίγα, λίγα ;» I
νά διάλεξη κα! νά φάγη δώδεκα άπό τά μεγαλείτερα «Δέν το πιστεύω παιδί μου· αδτδν δέν τον μέλει | 

! χαΐ ωραιότατα κεράσια τή: μεγάλης κερασιάς. Ένφ τώρα διά τά χρήματα. Θέλει κα! καλά νά μας βγά- !
3έ τά ετρωγεν ή Ιουλία, έλεγεν είς τδν ‘Ερρίκον — λη κα! νά πάρη τδ σπίτι· μάς κακίζει διότι τοΰ έ-

« βλέπεις, ‘Ερρίκε, δτι ήμην φρόνιμη ! άλλά ξεό- 
ρεις τί δύσκολον πραγμα εΐναι! Ένόμισα μιαν στιγμήν 
δτι θά τήν παρήκουα τήν μαμμαν ! Ά, τί καλά όπου 
εΐναι τά κεράσια! Κα! τι καλδν νά ήναι κανείς φρό
νιμος! Νά ήσαι φρόνιμος κα! σΰ, ‘Ερρίκε, και θά ίδής 
τί εύχάριστον πράγμα εΐναι!» Κα! ή μικρά έξαδέλφη 
ήρχισε νά χοροπηδά τραγφδουσα «Τί ώραιον νά ήναι 
κανείς φρόνιμος!λ

*(_> ‘Ερρίκος δέ άπεκρίνετο προσποιούμενος ύφος χα- 
• χαροποιόν. «Ναί, ναι, εΐν αι ώραιον τφ δντι·» άλλ' ή 
| πικρία του έδιπλασιάζετο, δταν έσκέπτετο δτι ή τρελλή 
j μικρά έξαδέλφη του ήτον Ισχυρότερα Απέναντι τοΰ 
! πειρασμού καΐ καλλιιέρα αύτοΰ. (Ακολουθεί.) 
I ----

! OM1KPOS ΠΛΟΗΓΟ

I (Συνέχεια· ΐ8ε προπαριλθόν ψύλλον.)

: ‘Ο Μάρκος δέν έπαυσε νά Οκέπτητε δλην τήν έ· 
’ βδομάδα· έσκέπτετο, ένψ έψάρευεν, έσκέπτετο ένφ 
■ έδοτάνιζε τδν λαχανόκηπον, άλλ' όμως αί ήμέραι έ- 
| φευγόν ή μία κατόπιν τής άλλης χωρίς αυτός νά οί* 
κονομήση ούτε τήν πρώτην καν τών δγδοήκοντα λΐ" 
ρών, τάς όποιας έχρεώστουν. ‘Η στενοχώρια του ηύ- 
ξανεν άπδ ήμέραν εις ήμέραν, δταν έσκέπτετο δτι 1~ 
πλησίαζεν ή 20τή και δτι & Καπετάν Άνδρέας θά 
τοδς έρρίπτεν έξω είς τους δρόμους, έάν δέν τοΰ εδιδον 
είς τδ χέρι τό κεφάλαιον καί τους τόκους. Που νά 
εδρεθοΰν τόσα χρήματα διά μιας! Άλλ' έπι τέλους 
τόΰ έπήλθε μία ιδέα.

«Μητέρα» εΐπεν, ένα πρωΐ, «Δός μου τήν εύχήν 
σου.,,,πηγαίνω νά κάμω τήν τύχην μας.»

■ «Τί λες παιδί μου ; Που θά πας;»
«Έξω εις τής Μαυρόπετραις γιά ψάρια... θυμάσαι

τδ μυστικό τοΰ πατέρα;"
«Άλλο πραγμα ο πατέρας σου, παιδί μου, καΐ άλλο 

σό ... ποΰ νά σ’ Αφήσω νά έμπλέξης μέσα είς τάς 
υφάλους μόνος σου μέ τδ παληοκάίκο ι»

«Δέν πηγαίνω μόνος μου μητέρα, έχω δυο φίλους 
πού ήναι κι' αύτοί καλοί θαλασσινοί, κ’ έχομεν συμ
φωνήσει νά μέ βοηθήσουν νά βγάλω δτι ήμπορώ διά 
τήν περιστασιν καΐ έγώ πάλιν νά τούς μαρτυρήσω τδ 
βυθισμένο πλοίο δπου τά ψάρια έχουν τής φωλιαίς 
των. θά βγάλω Αρκετά νά πληρώσω τουλάχιστον

λη κα! νά πάρη τό σπίτι· μας κακίζει διότι τοΰ έ-
πείραξες τδ παιδί τοο.»

«Άς κάνη δ,τι θελη·» άπεκρίθη, ξηρά ξηρά δ Μάρ
κος, άλλά τοΰ ήρχετο νά τρελλαθή μέ μόνην τήν 
ίδέαν δτι ή μήτηρ του θά έδυστύχει έξ αίτιας του, 
κα! μάλιστα είς περίστασήν δπου αύτδς είχε δίκαιον.

Μετά μίαν ώραν τδ μικρδν πλοιάριον διέσχιζε τά 
νερά τοΰ μικρού λιμένας κα! ούριος άνεμος έφερε τους 
νεαρούς ναότας ένωρίς είς τδν'μυστικόν θησαυρόν, τδν 
όποιον ό πατήρ του Μάρκου, θαλασσινός έμπειρος, εΐ
χεν ευρει πρδ έτών κα! φανερώσει έμπιστευτικώς 
είς τδν υίόν του?Αντίκρυ τοΰ Ματαρά είκοσι κα! περισ
σότερον λεύγας μακράν ήτο μεγάλη νήσος, δ δέ μεταξύ 
πορθμός ήτο γεμάτος άπδ ύφαλους καί βράχους» 
ώστε τά νερά εκείνα ήσαν έπικίνδυνα δι’ δσους δέν 
είξευρον τά κατατόπια. Άλλ’ ό Μάρκος εΐχε γεν- 
νη&ή κα! άνατραφή θαλασσινός· έγνώριζεν δλα τά σχοι
νιά του μεγαλειτέρου πλοίου κά! κάθε σπιθαμήν 
της παραλίας. ΤΗτο έξυπνον παιδί κα! έμάνθανεν έξ 
δψεως. Άφοΰ άπαξ έμάνθανέ τι, δέν τδ έλησμόνει ποτέ. 
Ο,τι έβλεπε τδ έννόει εύθύς καί είχε μεγαλειτέραν ί 
πείραν κα! ικανότητα ώς ψαράς παρ’ δτι πολλοί Απο
κτούν μετά είκοσι έτη. Τώρα λοιπόν διηό&υνε τδ 
πλοιάριον εδκόλως κα! Ασφαλώς διά μέσου τών ύφα
λων είς τδν Μαϋρον λεγόμενον Σκόπελον, δπου εΐχε 
ναυαγήσει πρδ έτών μέγα έμπορικδν πλοΐον. Τδ ναυά 
γιον τούτο έγένετο καταγώγιου ψαρίων σπανιωτάτου 
εΐδ»ς· χιλιάδες δέ τούτων συνηθροίζοντο είς τά Αμπάρια 
του σκάφους, κα! έφθανε μόνον νά ήξεόρη τις που νά 
ρίψη τά Αγκίστρια, διά νά Ανταμειφθή πλουσίως.

‘Ο Μάρκος Αφού προηγουμένως ώρκισε τους συν
τρόφους του νά μή φανερώσουν τδ μυστήριον είς κα
νένα, ήραξεν άνω τοΰ ναυαγίου, καΐ οι τρεις νέοι άλιεις 
έπεδόθησαν είς τδ έργον. Οι κόποι των Αντημείφθη-
σαν καλλίτερον παρ’ οτι ήλπιζον, διότι περίπου δόο
.ώρας πρίν δόση ό ήλιος τά Αμπάρια τού πλοιαρίου 
έγέμισαν έως έπάνω, καΐ οί τρεις φίλοι Ιχάθησαν άλως 
χαρά καί ευθυμία νά φάγουν μέ όρεξιν !

«Βάλε πώς έχομε φόρτωμα χρυσό καί Ασήμι!» 
είπεν ό Μάρκος, ο όποιος δέν ήξευρε τί νά κόμη Από 
τήν χαράν του, «Ξεύρετε τί θά πή τέτοιο φόρτωμα ; 
Αύτά τά ψάρια τά πέρνουν δλό μεγάλα σπήτια κα! 
ξενοδοχεία.. . δταν τά βρίσκουν. Δέν θά ζητήσουν 
νά μας κάμουν παζάρια είς τήν Αγοράν.«



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ1460

Οί φίλοι του άν χαι δλιγώτερον έμπειροι είς τήν τιμήν 
τών ψαρίων έδωκαν δμως καί αδτοι γνώμην δτι θά 

έπωλοΰντο χαλά.
«Τώρα νά έπιστρέψωμεν,ν εΐπεν & Μάρκος «καίγ^ά 

'δέτε έκεΐ, πώς σας φαίνεται α&τή ή συννεφιά ;»
Πραγματικώς δταν έστράφησαν οί σύντροφοι του 

νά ιάουν τί τούς έδε'χνυεν, εΐδον δλην τήν θάλασσαν

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1886 

ένάντιας καί έφυσα μέ τόσην ορμήν, ώστε οί μικρο^ 

ναΰται ήναγκάσθησαν να μαζέψουν τδ πανί* ή όμί* 
χλη τότε τοΰί περιεχόκλωσεν, ώστε δεν διεχρίνετο 
παντελώς ή ξηρά, άλλ* δμως ό ατρόμητος μικρός 
κυβερνήτης έκράτει τδ τιμώνιον με ύφος άτάραχον 
καί τδ πλοιάριον άλλοτε υψοόμενον είς τήν κορυ’· 
φήν πελωρίου κύματος άλλοτε δέ κρυπτόμενου δλως

πρός βορράν καλυπτομόνην άπδ πυκνήν δμίχλην.
«Έγόρισεν ό άνεμος, και Θά νυκτωθουμεν πρΐν ίδοΰ' 

μεν τδνφάρον του Ματταρά, άλλ’ δμως έμπρός!» καί 
ταΰτα εΐπών ί> Μάρκος έφερε τήν πυξίδα καί ελαβε 
τδ τιμώνιον, ένφ οί σύντροφοι τοο άπλωσαν τδ πανί τοΰ 
πλοιαρίου, τδ όποιον έπέτα έντφ μέσιρν εφέλης άφροϋ.

’Ολίγον κατ’ δλίγον ο άνεμος έ’γεινβν δλως διόλου

διόλου όπδ τοΰ άφρου διευθύνετε οταθερώς πρδς τδν 
φάρον Ματταράν. (ακολουθεί.)

ΜΗΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

"Έχιι δ μάνα τό παιϊί Οφιγχτά άγκαλιασμίνο 
Koi τό βιβλίο άνοικτά.
Ά! τί βιβλίο tlv αότό, 
Ποΰ λάμπει χρυοωμίνο
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Είναι τό Εΰαγγέλιο, τοΰ κόσμου σωτηρία, 
Όλο άγάπη καί χαρά, 
Κ’ έ π αγγελία Ιερά, 
>1! τοΰ Χρίστου λατρεία.

Αίιτό διδάσκει τοΰ θεοΰ τά λόγια τά ώραΐα, 
Είναι βιβλίο ίερο, 
Ίο Ευαγγέλιο λαμπρό. 
Ζωή τοΰ κόσμου νέα.

Λ&Τ/Κζ «<*cStz^.

Πανάγαθε Δημιουργέ
Τής πίστεώς σου αί πήγα), 

Πλήρεις σεπτής σοφίας
Φωτίζουν ώς χρυσαι αΰγαί 

Τάς καθαρός ήμών ψύχος.
Καί πρός σε, φώτων χορηγέ,

Λ έ '< β s ς Π α > δ ο κ ή,
Αΰτό διδάσκουν ή καλαίς μητέραις τά παιδιά τους, 

Καί Εχουν εύγενή ψυχή 
Καί τοΰ θεοΰ τήν προσευχή

'Έχουν είς τήν καρδιά τους.

‘Έχουν τον φόβον τοΰ θεοΰ, αγάπην τοΰ πλησίον, 
Καί μέλλον Εχουσι λαμπρόν, 
Όσοι προκρίνουν ιερόν, 
Λόγον άπό χρυσίον,

Ο. I. Ίασονίδης.

Δεήσεις μέλπομεν κ’ εύχάς, 
Φόρον άγνής λατρείας.

Δεόμεθά σου, ώ θεέ, 
Κ’ εύχόμεθα θεΐαι βουλαί 

*Ημΐν νά έμπνευσθώσι· 
θείου φωτός άνατολαί

Νά μας φωτίζωσι λαμπρά, 
Καί αί ψυχαί μας αί άγναί,
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’β; τά νερά τά
Νά λάμτ:<ι><3(ν έν γνώαεζ

Ώς ψάλλουσι 
Tdsei πτηνά,

Ώς ΦάλΖουοι
Δά^η πυχνά, 

Αίώνια έμπράς σου, 
Ουτω τά Οτήίΐη μας τ’ άχνά, 

Πλήρη τής 0«(ας άρετής, 
θά πάλλωσι παντοτείνά

Έν σοΙ θεέ, καί ήάχτις, 
θά λάμπ^ Ιν ήμϊν σεπτής 

θρησκείας'το5 φωτός 3ου.
θ* L Μα^νίδης-

ΠΙΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
(διήγημα άλη^ίνόν )

Εις μ-'αν πυρκαϊάν roti Λονδίνου έχαίετο μία με
γάλη οικία οπού έ κατοικούν πολλαι πτωχαι οίκογένειαι. 
Αί κλίμακες εΐχον κατακαή, καί οί κάτοικοι τής οι- 
χίας έστιβάζοντο φωνάζοντες και κλαίοντες είς τά 
παράθυρα. Οι γενναίοι βμως πυροσβέσται έστησαν 
άμέσως χλίμαχας άπ’ έξω χαΐ έσωσαν όλους, άνδρας, 
γυναίκας χαΐ παιδία, δασύς εβλεπον ή ήκουον νά φω· 
νάζουν άπδ μέσα. Άλλ’ άπδ τήν σύγχυσιν χαΐ τδν 
τρόμον των οί άνθρωποι Αλησμόνησαν νά εΐπουν είς 
τους πυροσδεστας 3't είς τδ Απάνω πάτωμα ήσαν δύο 
μικρά δρφανά, μόνα καί απροστάτευτα. Αίφνης τδ εν. 
θυμήθη κάποιος καί έφώναξε, «Βοήθεια!;, δύο παιδία 
μένουν άχυμη είς τήν σοφίτταν! Σώσατε τα!»

Τήν αυτήν στιγμήν τδ ήμισυ τής καιομένης στέγης 
έβοόλιασε, χαϊ όλοι έφριχίασαν, διότι δεν ήτο πλέον 
έλπΐ; νά σωθούν τά δυστυχή μιχρά. Αίφνης, ένφ 
εβλεπον ό εΐς τδν άλλον άπηλπισμένοι, εις πυροσβέ

στης έπετα'χθ/j άπδ τδ πλήθος και ήρπασε τήν μα* 
χρυτίραν κλίμακα, τήν έστησεν όποκα'ιω τοΰ παρά, 
θύρου τής σοφίττας χαΐ ήρχισε νά άναβαίνη τρεχάτα. 
1δ παράθυρον ήτο σχεδόν κρυμμένον άπδ τδν καπνόν 
και τάς φλόγας, άλλ’ ό πυροσβέστης έπροχώρει άτρό- 
μητος* πριν δμως φθάσει έχει έστράφη χαΐ έφώναξε 
πρδς τους συντρόφους του, οί όποιοι τδν εβλεπον άπο 
κάτω, «Σύντροφοι σας βάζω μάρτυρας βτι άν γλυτώσω, 
δίδω τήν ζωήν μου είς τδν θεόν.» Με τούς λόγους 
τούτους έγινε το άφαντος, είς τδ ’πυκνόν νέτος τοΰ 
καπνοΰ, τδ όποιον έξήρχετο άπδ τδ παράθυρον.

Δύο, ■ τρία— τέσσαρα δευτερόλεπτα παρήλθον· 
Κάτω είς τδ πλήθο; κανείς 3έν έπρόφερε λέςιν■ ήχοόετο 
δ’ ή άναπνοή τών άνθρών χαΐ γυναικών Αχτίνων, 
οί όποιοι έπερίμενον μέ φόβον καί άνησυχίαν νά ΐδουν 
τδ τέλος τής ήρωικής πράξεως τοΰ πυροσβέστου. Τρία

λεπτά παρήλθον καί άπελπισία είχε καταλάβει τά ■ 
πλήθος, οτε έχει είς τδ καιόμειον παρά&υρον έφάνη ■ 
μορφή τις μετά μίαν δ' ά κόμη στιγμήν ό γενναίο; πυ, 
ροσβέστης εόρέθη πάλιν είς τδ μέσον τών συντρόφων του 
κρατών τά δύο μικρά παιδία. τυλιγμένα μέσα εις τδ 
μάλλινον σκέπασμα τής κλίνης των Μόλις βμως έπά- 
τησεν εις τήν γην καΐ έλειποθυμησεν.

Όταν συνήλθεν είς τδν εαυτόν του βιηγήθη οτι πριν 
δυνηθή νά φθάση είς τδ δωμάτων, οπού ήσαν τά 
παιδία, σχεδόν έπνιγη άπδ τδν καπνόν, καί ήναγκάσθη 
νά προχωρή συρόμενος κατά γής διά νά μή πάθη 
ασφυξίαν. Εΐχε σχεδόν άπελπισθή, οτε ηχούσε μίαν 
μικράν φωνήν νά λέγη «Στέφανε! άκοόω τδν Χρι-· 
στδν που έρχεται νά μάς πάρη. Αύτδς θά μάς σώση* ί 
μή φοβήσαι, άλλά σκέπασε τδ κεφάλι σου μέ τήν ί 
κουβέρ ταν.νά μή πνιγής άπδ τδν καπνόν!» |

Ό πυροσβέστης ήρπασε τά παιδία, τά έτόλιξεν είς ί 
τδ σκέπασμα καΐ έρρίφθη πρδς τδ παράθυρον, μόλις 
όμως ήσαν έχτδς κίνδυνου καί έν άπδ αύτά τφ 
είπεν, «Τί καλά ’πού ήλθες! Εΐσαι συ άλήθεια δ ’Ιη
σούς Χριστός;» αυτή δέ ή έρώτησις, μέ τόν κόπον 
καί τδν δεινόν κίνδυνον, τδν όποιον εΐχε βιατρεξει, τόν 
έκαμε νά λειποθυμήση.

Έζήτησε κατόπιν χαί τά παιδία. Όταν τά έφεραν 
τοΐς έδειξε τάς πληγάς του· «Αυτά,» τοΐς είπε, «τά 
έπαθα διά νά σας σώσω, άλλά δέν θά τά άντήλ- 
λαζα of ολον τδν κόσμον ! ‘Η πίστις σας, αγαπητά 
μου μικρά, έστερέωσε τήν ίδικήν μου μικράν καΐ αθά
νατον πίστιν, και είς τδ έξης αναγνωρίζω μόνον τδν 
Χριστόν ώς κύριόν μου !»

•U πυροσβέστης δέν Αλησμόνησε τόν σοβαρόν του 
όρκον, άλλ’ έδειξε» είς όλον του τδν λοιπόν βών οτι 
πραγματικώς εϊχεν αφιερώσει τήν ζωήν του είς τδν 
Χριστόν.

Έκτοτε δέ, οσάκις τδ καθήκον τδν έκάλει νά 
κινούνε όση τήν ζωήν του, έπήγαινε θαρραλεως, διότι, 
ώς τδ ώμολόγει καί ό ίδιος, ήξευρεν δτι εκείνος, τδν 
όποιον φυλάττει ό Χριστός, είναι άσφαλής παντού. 
Έλεγεν οέ»

— ‘0 Χριστός είναι μαζί μου δπου καί άν όπάγω, 
καί δέν φοβούμαι τίποτε, διότι έχω "ίστιν είς αυτόν 
θιά τήν ζωήν καΐ διά τδν θάνατον.»

Τοιαυτήν πιστιν συνιστώμεν είς τους μικρούς μας 
άναγνώστας να ζητήσουν νά λάβουν παρά τοΰ θεοΰ.

Η X AI Δ Η. I

Κατ' s.TitiUtcq'j έκ τοΰ [epfiavtxw.
(συνέχεια- ίσε προηγ. φύλλον)

Άνέβη είς τήν σοφίτταν καί ιδού ! ή Χαιοη εΐχε 
κατασκευάσει ώραιοτάτην μικράν κλίνην μέ τά άχυρα,
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άντίκρυ τοΰ στρογγυλοί) παραθύρου, όψηλότερον προς 
τό μέρος τής κεφαλής, ώστε νά ήμπορή άπ έκιί 
νά βλίπη έξω.

«Καλά πάει έτσι,» είπεν ό γέρων· «χρειάζεται δμως 
παχότερον στρώμα διά νά μή σέ κόπτουν τά σανί
δια.» Ταυ τα λέγων έστίδασε διπλάσια άχυρα έπΐ της 
μ-.κρας κλίνης χαΐ έσκέπασε τό δλον μέ τό χονδρόν 
σινδόνιον, το όποιον ήτο τόσον βαρύ, ώστε ή Χαιοη 
μόλις ή δυνατό νά τό σηκώση, Άφοΰ λοιπόν τό έγΰ- 
ρισαν μέσα ώστε νά κρατή στερεώς τά άχυρα, ή 
Χαιδη έστάθη χαΐ έκαμάρωνε τό χρεδοατάκι της.

«"Ενα πράγμα μόνον 
έλησμονήσαμεν, παππού,» 
είπεν έπί τέλους.

«Τί πράγμα;»
α Κουβέρταν. "Οταν πη· 

γαίνωμεν είς τό κρεββάτι 
δεν έμβαίνομεν μεταξύ 
του σινδον ίου καί τής κου
βέρτας;» «’A, έτσι; Άλ
λά φοβούμαι δτι δέν έχω 
κουβέρταν, »είπεν ό γέρων.

«Δέν πειράζει, λοιπόν»
είπεν ή Χαιδη, «πέρνω 

χαΐ άλλα άχυρα.» Άλλ’ δ 
πάππος της τήν εμπόδισε.

αΠεριμενε μίαν στιγ
μήν, n είπε, καΐ κατέβη τήν 
κλίμακα. Μετά μιαν στιγ
μήν έφάνη πάλιν φόρων 
βαρυν λινόν ' σάκκον, τόν 
όποιον έστρωσεν έπΐ τής 
μικρός κλίνης.

«*Ω ! τί ώραΐον κρεββα-, 
τάκι, καΐ τί ώραία κουβέρ·· 
τα!» άνεφώνησεν ή Χαΐ. 
δη· «άς ήτο νύχτα, διά 
νά πέσω νά κοιμηθώ!» 

.ι Μοΐ φαίνεται δμως δτι ήμπορουσαμεν νά φάγωμεν

‘ΙίγδμιονΙ; Άδυσβενός

κάτι, πρώτον- Τί λέγεις; ήρώτησιν όπάππος της.
‘Η έρώτησις αυτή ύπενίΐόμισε τήν Χαΐδην δτι άπό 

τό πρωΐ ήτο νηστική — δθεν άπεκρίθη πρωθόμως -
«Ναι έτσι μοΐ φαίνεται χαΐ έμενα.»
Όυτω λοιπόν κατέβησαν είς τό δωμάτιον χαΐ ένιι 

ό πάππος έκαμνε τόν καφφέ καΐ έψηνε τό τυρί ή Χαιδη 
έβαλε τραπέζι μόνη, χωρίς νά τής εί’πη τίποτε ό 
πάππος.

"Οταν δλα ήσαν έιοιμα, ό πάππος έγέμισε ποτήριον 
άπό γλυκό και παχύ γάλα καί το έδωκεν είς τήν έγ.

γόνην του,
ςΗ Χαιοη to ελαβε καΐ έπιε χαΐ έπιε χωρίς νά 

πάρη αναπνοήν, έωσοΰ τό έχένωσεν. "Ολη ή δίψα του 
μακρυνοΰ δρόμου, τόν όποιου είχε χάμη είς τήν ζέστην, 
τής έπήλθε διά μιας,

«Είναι χαλόν τό γάλα ;» ήρώτησεν ό πάππος.
«Ποτά μου δέν έπια τόσον ώραΐον γάλα,» είπεν ή 

Χαΐδη.
«Πρέπει λοιπόν νά σου γεμίσω πάλιν τό ποτηράκι·’ 

καί πράγματι τό έγέμισε χαΐ τό έίΐεσε πρό τής Χαΐ. 
δης ήτις έτρωγε μίαν φέταν άλειμμένην παχειά με 

ψημένο? τυρί, μαλακόν ώς 
βουτυρον χαΐ έςαίσιον τήν 
γεύσιν. ’ Από καιροί δέ εις 
χαμόν έρρόφα τό γάλα της 
χαΐ έφαίνετο έντελώς εδ- 
τυχήί.

Άφοΰ άπέφαγεν ή Χάϊ- 
δη ήκολουθησε τόν πάπ- 
πον της δστις έξήλδε νά 
καθαρίση τήν φάτνην πρΐν 
άλθουν αί γίδαις, τάς ό
ποιας ό Πέτρος ό βοσκός 
είχε πάρει μαζί μέ τάς 
άλλας διά νά τάς βόσκη
ση υψηλότερα εις τό ο
ροί. ‘Η Χαιοη παρετηρε 
δλας τάς κινήσεις τοΰ 
παππού της μέ πολλήν 
χαΐ τοΰ έκαμνε τόσας 
πρακτικός ερωτήσεις χαΐ 
όσάχης τόν ήρώτα τίποτε 
σ.πεκρίνετο τόσον γνωστι. 
χά ώστε ό γέρων είπεν

. ' μέσα του μέ πολλήν εί
χα ρίστηΟιν «Ξεύρει τί

βλέπει. Τά μάτια της δέν τά έχει διά εδμορφιά.
(ακολουθεί)

ΗΓΕΜΟΝΙί ΑΒΥίίΙΝΐί

Τό έν τή προκειμένη εΐκόνι πρόσωπον Sv και φαί
νεται έκ τής ένδυμασίας μάλλον άνηρ, είναι γυνή, 
μία τών έπισημοτάτων κυριών τοΰ βασιλικού οικου 
τής Άβυσσινίας. Ή φυσιογνωμία της είναι αρρενωπή 
καΐ τήν δεικνύει ικανήν νά κυβερνά, τό δέ βλέμμα 
της έλέγχει νοημοσύνην καί σοβαρότητα,
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ΠΟΙΚΙΛΑ. διά τάς άμάξας, έπειδή ταΰτα έβοήθουν είς τήν καλλιέργειαν 
τής γης καί διεμοιράζοντο τούς κόπους καί τάς έργασίας τών 
άνθρώπων, ‘U Σόλων άπηγόρευσεν βμοίως νά σφάζωνται oj 
βόες, οΐτινες ήσαν προωρισμένοι είς τάς κηδείας. ’Επίσης έτι- 
μωρειτο αύστηρώς ή πρός τά ζώα οκληρότης καί άπανθρω- 
πία. ‘Η βουλή τοΰ Άρείου Πάγου κατεδίκασεν είς θάνατον 
’Αρεοπαγίτην τινά, διότι έφόνευσε στρουθίον, τό όποιον κατα- 
διωκόμενον ύπό Ιέρακος είχε κοτααύγει είς τόν κόλπον του| 
‘Ο δέ Πλούταρχος άναφέρει ότι οι ’Αθηναίοι έτιμώρησαν αύ
στηρώς άνθρωπον, ίστις έξέδαρε ζώντα κριόν. Τί θά ξκαμνον 
άράγε μερικούς άπό τούς σημερινούς ‘Ελληνόπαιδαςκαίαΰτούς 
άκόμη τούς ένηλίκους, οί όποιοι μεταχειρίζονται τά ζώα μέ 
βαρβαρότητα δλως διόλου άνάρμοστον είς Χριστιανούς; Διότι 
καθώς λέγει καί ό Πλούταρχος, τό πρός τά ζώα έλεος συνο
δεύεται ύπό φιλανθρωπίας πρός τούς άνθρώπους, καί τάνά- 
παλιν, ή σκληρότης πρός τά άλογα πλάσματα κάμνει τόν άν
θρωπον σκλυρέτερον καί πρός τούς άνθρώπους.

— Ίβού καί μερικοί παράδοξοι φόροι, τούς όποιους ήναγ- 
κάζοντο νά πληρώνουν είς διαφόρους περιστάσεις οί άνθρω
ποι κατά τόν Μεσαίωνα.

Είς τήν Γαλλίαν έπΐ Λουδοβίκου τοΰ ιά, τοΰ ‘Αγίου προσονο- 
μαζομένκ, όστιςδήποτε είσήρχετο είς τήν πρωτεύουσαν φίρων 
πίθηκον ήναγκάζετο άντί νά πληρώση δημόσιον φόρον νά βάλη 
τόν πίθηκον νά χορεύση πρός βιασκέδασιν τών πολιτών. Οί 
’Ιουδαίοι, παντοΰ καταδιωκόμενοι, άντί νά πληρώνουν άλλον 
φόρον διά τό δικαίωμα τής ίλευθέρας διαβάσεως διά τών δη
μοσίων όδών, ύποχρεοΰντο νά θέτουν τά ύποδήματά των έπΐ 
τής κεφαλής των καί νά λέγουν 1 ν [Ιάτερ ήμών είς τήν 
έπιχωρίαν διάλεκτον. Είς πολλά μέρη τής Γαλλίας οί δουλοπά
ροικοι τών τιμαριωτών ήναγκάζοντο μίαν ώρισμένην ήμέραν 
του έτους νά έρχωνται ύποκάτω τών παραθύρων τών κυρίων 
των καί νά κάμνουν μορφασμούς, ώ; καί νά χτυπούν τά 
ΰοατα τής τάφρου, ήτις παριεκύκλωνε τό μέγαρον, διά νά φο- 
φίζυν τούς βατράχυς καί οΰτω νά παύσουν τά ζροάβματά τωνί 
Είς τήν Βονωνίαν πάλιν οί χωρικοί ειχον καθήκον μίαν φο
ράν κατ’ έτος νά παρουσιάζωνται είς τδν ‘Ηγούμενον μονής 
τινός τών Βενεδικτίνων καλογήρων φέροντες 0 καθείς βρα
στόν καπώνιον έσκεπασμένον μέ πινάκων ‘Ο ήγόύμενος έκά- 
θητο είς τήν τράπεζαν οί 6έ χωρικοί πλησιάζοντας έξεσκέ- 
παζον τό πινάκιον καί τψ προσίφερον μόνον τόν άτμδν τοΰ 
καπωνίου, άνεχώρουν οέ φέροντες είς τήν οικίαν τό καπώνιον, 
τό όποιον δτρωγον μέ τήν οικογένειαν των είς ύγίειαν τοΰ 
καλού ήγουμένουΙΙ

— Τά άσπρόρουχα τοΰ αύτοκράτορος τής Ιαπωνίας δέν <1 
ναι λινά, ούτε βαμβακερά, άλλ’άπό μεταξωτόν λεπτόν καί 
μαλακό, τατον, έπειδή δέ 6 αύτοκράτωρ δέν φορεΐ τό αύτό 
ένδυμα δύο φοράς, ούτε κάν πράγμα πλυμίνον, φανταάθήτε 
πόσα τόπια υφάσματος θά έξρδεΰη τό έτος.' Τά ένδύματά του 
τά φορεμένα δέν χάνονται όμως, διότι εύρίσκονται άνθρωποι 
νά τά άγοράσουν είς μεγάλην τιμήν ώς πολύτιμα ένθυμή- 
ματα τής Αύτοΰ Μεγαλειότητοςΐ

— Ή μακρύ τέρα λ έξις ίν χρήσει είς τον κόσμον τώρα 
ανήκει είς τήν Ίσεροκήν γλώσσαν, διάλεκτον τών αύτοχθό- 
νων’Αμερικανών έχει δεκαίξ σύλλαβός, τάς έξης «Ούϊνιτο- 
στγεγίναλισκολοογγτανονελιτισεστί,» καί σημαίνει εθά παυ
σουν σχεδόν νά μα; στέλλουν δώρα άπδ μακράν.· ‘Η άρ- 
χαία Μεξικανική έχει τήν έξης λέξιν έκ δεκατριών σολ λα* 
βών—«Άματλακαυιλυλιτκουικατλαξλαψχουιλί,# ήτις οημαί- 
νει «λήψιν πληρωμή; διά μεταφοράν χάρτου ένεπιγράφου!» 
•Η ‘Ελληνική έχει πολλάς μακράς καί πολυσυνθέτους λέξεις 
άλλ’ ή δεινότατη όλων είναι λέξις τού Άριοτοφάνους, άπό 
όγβοήκοντα σύλλαβός συνισταμίνη !

— Ό κόμης Σάφσβουρυ είη,έθη ποτέ είς μίαν άπό τας 
δημοβιοτάτας όδούς τοΰ Λονδίνου, ίνιρ δ έπερίμενεν είς τό 
πεζοδρόμων ευκαιρίαν βιά νά περάοη τών αμαξών καί ίππων, 
είδε πλησίον του μικρόν κοράσιον, τό όποιον ήτοιμάζετο καί 
αΰτό νά δια6ή, άλλά δέν είχε τό θάρρος νά πέραση μόνον 
του. Τό κοράσιον έκύτταζε τους διαΒάτας, τδν ϊνα κατόπιν 
τοΰ άλλου, καί δύο ή τρεις φοράς ξκαμεν ώς νά ήθελε νά 
πλησιάση κανένα, άλλά πάλιν άπεμακρύνετο. Έπΐ τέλους 
είδε τόν λόρδον Σάφσβουρυ καί τό πρώτον βλέμμα τήν ένε- 

ί θάρρυνς νάτόν πλησιάση καί νάτφεΐπη' «Κύριε, μ’άφίνετε 
νά περάσω μαζί σας;» «Η έμπιστοούνη αύτή τής μικρας 
ταύτης κόρης,· εΐπεν δ λόρδος Σάφσβουρυ, «ήτο ό δψιστος 
έπαινος, τόν όποιον ήξιώθην ποτέ νά λάβω.»

— ’Εκκλησία τις τών'Ην. Πολιτειών τής ’Αμερικής, έχει 
καί δωμάτια τοΰ ΰπνου μέ μικρός κλίνας, δπου αί μητέρες, 
βσαι έχουν μικρά δύνανται νά τά άφίνουν ένίσω διαρκεϊ 
ή Ιερά λειτουργεία. Τοιουτοτρόπως ούτε ή πτωχοτάτη μή
τηρ ί μποδίζεται άπό τήν έκκλησίαν έξ αιτίας τοΰ βρέ
φους της!

— Ώ άρχιμάγειρος τοΰ κόμητος Ιίοτόσκη άπέθανε πρότι
νος είς ήλικίαν 110 έτών, άφίνων πιντήκοντα πέντε έγγο- 
νούς καί ίγδοήκοντα τρεις δισέγγονους.

— Χήρός τις καί δ υιός του ένυμφεύθησαν, δ μέν υιός 
μίαν χήραν καί δ πατήρ του τήν κόρην αύτής.

Ποιαν συγγένειαν εΐχον τά τέσσαρα ταΰτα πρόσωπα πρός 
άλληλα |

Ό χήρος 5ταν ένυμφεύθη τήν κόρην Ιγεινε γαμβρός 
τής χήρ=ΐ- ήτις ήτο ταύτοχρόνως καί νύμφη του, ή δέ σύ
ζυγός του έγεινε μητρυιά τοΰ μητρυιού της,

*0 υίός νυμφευτείς τήν χήραν βγεινε πενθερός τοΰ πα- 
τρός του, διότι, ή σύζυγός του ήτο μήτηρ τής συζύγου τοΰ πα- 
τρός του καί μητρυιά τής ιδίας του μητρυιάς.

Ή χήρα έγεινε νύμφη τής κόρης της, καθώς καί τοΰ πα- 
τρός τού συζύγου της, ίστις ήτο ταύτοχρόνως καί γαμβρός 
της διότι είχε τήν θυγατέρα της, καί οΰτω καθ’έξής.

— Πί άρχαϊοι παρίστανον τόν χρόνον μέ πτερά, ώς πε- 
τώντα, όχι τρέχοντα. ίίί Αύγύπτιοι τόν παρίστανον ώς τρι- 
κέφαλον ή μία κεφαλή είναι λύκου, δστις καταπίνει τόπαρελ- 
βόν, ή δευτέρα λέοντας δστις κυριεύει τό παρόν, καί ή τρίτη 
κυνός δστις κολακεύει τούς άνθρώπους διά νά χερδήση τό 
μέλλον.

— Τόν άρχαΐον καιρόν υπήρχε περισσοτέρα φροντίς διά τήν 
προστασίαν τών ζώων είς τήν ‘Ελλάδα παρ’ δτι δυστυχώς 
υπάρχει σήμερον, ‘Υπήρχε νόμος άπαγορεΰων νά σφάζωνται 
οί άροτριώντες βόες, καί τά κτήνη τά όποια ί

ΙΕΓϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

i σφάζωνται 
έχρησίμευονI

1. Ποιος προφήτης ώνομίίσ&η δ θρηνωδός τοΰ Ισραήλ;

2. Διατί έθρήνει ;

3. Ποιον ήτο τό άποτέλεσμα τής λαρακοής τών 'Ισραη
λιτών πρός τούς λίγους τοο;
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