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Ο ΦΙΑ-ΟΠΟΙΚίΕΈίΤΤ.

Ό ΦιλοΛοίμι/ν 1/ΓΟ ΙΙελοποννήσιος τήν πα
τρίδα γεννηθείς ίν Μεγαλοπόλει τής 'Αρκαδίας, 
και εις τών διάσημων στρατηγών τός Αχαϊκήg 
'Ομοσπονδίας, Εξεπαιδεύθη δ'ε 
ύπό υούδ χαλλίστους διδασκά
λους τής Εποχής τον.

Ό Φιλοποίμην διεκρίθη είς 
δύο περιστάσεις, είς τήν ττρο#- 
βολήν, τήν οποίαν δ βασιλεύς 
τής Σπάρτης Κλεομένης Εκαμε 
κατά τής Μεγαλοπόλεως, χαί 
είς τήν μάχην, ήτις Εγένετο 
κατά τήν Σιλλησίαν τδ 232, 
όπου 6 Αντίγονος Ενίκησε τούς 
Σπαρτιάτας κατά κράτος. 'Ε
πειδή δέ ήρνήθη νά δεχθή 
τήν διοίκησιν μιας μοίρας τού 
Μακεδονικού στρατού, ήναγ- 
κάσθη νά φύγ>] είς Κρήτην, 
όπου Ελαβεν ευκαιρίαν νά δεί- 
έΐ) όχι μόνον τήν προσωπικήν
τον γενναιότητα, άλλά καί τήν στρατηγικήν τον 
ικανότητα καί Εμπειρίαν.

Άφοΰ Επέστρεψεν είς τήν πατρίδα τον, διω- 
ρίσθη διοικητής τον ιππικού τής ’Αχαϊκήςr Ομο
σπονδίας, καί μετ' ού πολύ καί Αρχιστράτηγος 
όλων τών στρατιωτικών δυνάμεων αυτής. 'Άμα 
δέ Ανέλαβε τήν Αρχιστρατηγίαν Επίπεδε κατά 
τον Μεσχανίδα, τυράννου τής Σπάρτης, όστις 
είχεν Εκστρατεύσει κατά τής Μαντινείας, καί νι- 
κήσας αύτόν κατά κράτος ήλευθέρωσε τούς Μαν- 
τινεΐς άπό τού Επικειμένου όλεθρον.

Ό Φίλοτΐοέμ.ην.

Μετά τήν δολοφονίαν τον τυράννου τής Σπάρ
της Νάβιδος, ή Σπάρτη Επανέκτησε τήν άρχαίαν 
της Ελευθερίαν διά τών προσπαθειών τοϋ Φι- 
λοποίμενος καί προσετέθη είς τήν ’Αχαϊκήν σνμ- 
μαχίαν. Κατόπιν όμως άποχωρισθεϊσα καί νικη- 
θεΐσα ύπό τον Φιλοποίμενος, μετέβαλεν Εκ νέου 

τό Λυκούργειον πολίτευμα και 
άντ αύτοΰ ήναγκάσθη νά δε- 
χθή τούς δεσμούς τής ’Αχαϊ
κής r Ομοσπονδίας.

Μετά τινα καιρόν ή πόλις 
Μεσσήνη άπεχωρίσθη άπό τής 
Αχαϊκής f Ομοσπονδίας, ένεκα 
δέ τούτου Εστάλη κατ' αύτής ό 
Φιλοποίμην, άλλά προσεβλήθη 
είς μέρος στενωπόν μέ δ λίγους 
ιππείς’ οί <xe v ίππεϊς του Εφο~ 
νεύθησαν ή έφυγον αύτός δ' εύ- 
ρεθεϊς ύπό τόν 'ίππον του ήμι- 
θανής συνελήφθηύπό τώνΜεσ
σηνίαν καί Εφέρθη δέσμιος είς 
τήν πόλιν, οπού κατεδικάσθη 
ύπό τών Αρχόντων νά πίη τό 
κώνειον, καί οϋτως άπέθανεν.

Ό Φιλοποίμην ήτο άνήρ Ενάρετος καί στρα
τηγός γενναίος καί ικανός, άλλ’ ή Εποχή του ήτο 
τοιαύτη, ώστε π&σα προσπάθεια πρός άνύψωσιν 
τον δημοσίου φρονήματος άπέβαινε ματαία, Ή 
Ελλάς έβαινε τόν κατωφερή δρόμον, όστις Επί 
τέλους τήν έφερεν είς Εντελή Απώλειαν τής άνε- 
ίαρτησίας της, καί έγεινε 'ίϊομαϊκή Επαρχία.

f Ο Φιλοποίμην έν τή ιστορία Εσφαλμενως Ονο
μάζεται ό τελευταίος ’ΈλλΤ)ν, διότι ναέ μέν 
μετ' αύτοΰ άπωλέσθη Επί μακρόν 0 πρός τήν Ε
λευθερίαν Ερως, άλλά δ^ν έχάθη καί δ' Ελληνισμός.

I
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Η X ΑΪΔ Η.
Κατ’ επιτομήν ex τοϋ Γερμανικού.

(Συνέχεια καί τέλΰζ. vI5e προηγούμενο ν φύλλων).

— Αΰτό είνε άποτέλεσμα του καλού άέροςτών 
βουνών μζς, παρετήρησεν ήσύχως δ γέρων, ελπίζω 
δέ, ότι είς όλίγας ήμε'ρας ή κ. Κλάρα θά ήναι 
εις κατάστασιν όχι μόνον νά τρώγη άπ’ ολα τά 
φαγητά, άλλά καΐ νάπεριπατή. Ή φύσις κάμνει 
θαύματα J!

— Άμποτε νά έπαληθεύσουν οί λόγοι σου, 
μπάρμπα Κάρολε, είπε μειδιώσα ή κ. Σήσμαν.

— Έγώ δέ, έπροσθεσε μέ ενθουσιασμόν ή κ. 
Κλάρα, θά θεωρήσω τοϋτο ώς τόν δάκτυλον τοϋ 
Θεού, οστις έστειλε τήν αγαπητήν Χαΐδην εις τήν 
οικίαν τοΰ πατρός μου, διά νά μέ φέρη δι* αυτής 
εΐς τό βουνόν τοϋτο και θά έχω αυτήν ώς άδελ- 
φήν μου. Άλλά, έπρόσθεσεν, ή ώρα άπερνρί και 
έπεθύμουν νά ϊδω τα εσωτερικόν της καλύβης τοϋ 
παποϋ καί μάλιστα τήν κλίνην τής Χαίδης, 
περί τής δποίας μάς έλεγε τόσα και τήν δποίαν 
έπόθει τόσον πολύ.

. —Ναί, ναί, έπρόσθεσεν ή κ. Σήσμαν, άς ύπά- 
γωμεν νά ϊδωμεν τα αγαπητά αντικείμενα τής 
αγαπητής Χαίδης.

Ή ήμερα ε’κείνη άπέρασε τόσον καλά, ώστε 
ή κ. Σήσμαν μετά τής κ. Κλάρας άπεφάσισαν 
νά μείνωσι διαρκώς έκεϊ έπάνω εΐς τά ορη καθ’ 
ολον τό θέρος,

Προς τοϋτο δ παποϋς ήτοίμασε κλίνας, τάς 
δποίας έστρωσε μέ μαλακόν λειχήνα διά τάς 
κυρίας, ή δέ πρώτη νΰξ, τήν δποίαν άπερασαν 
ητο ή εΰχαριστοτάτη τής ζωής των! 'Η κ. Κλάρα 
Ιδίως έκοιμήθη τόσον καλά καίέσηκώθη το πρωί 
τόσον εύχαρις, ώστε έζήτησε νά τήν εκβάλουν 
πάλιν εξω εΐς τόν κήπον ύπό τά δένδρα διά νά 
διέλθη τήν ήμέραν ύπό τήν δροσεράν σκιάν των.

Ό καλός άήρ άφ’ ένός, ή τροφή καί ή γύ- 
μ.νασις και ή καλή συναναστροφή έξ άλλου, 
ένήργησαν τόσον ώφελίμως εΐς τήν υγείαν τής 
κ. Κλάρας, ώστε ήρχισε νά κάμνη ολίγα βή
ματα μόνη της και τέλος μετά ενα μήνα ήδύ- 
νατο νά περιφέρεται έλευθέρως έπί τών όρέων μέ 
την Χαΐδην καί τον Πέτρον, δέν είχε δέ λόγους 
νά έκφράζη τήν ευγνωμοσύνην της εΐς τόν πα
ποϋ τής Χαΐδης, διά τήν άδιάκοπον φροντίδα, τήν 
οποίαν έλάμ.βανε δι’ αύτήν καί τήν κυροΰλά της.

Ή Καλύβη τοΰ παποϋ κατεστάθη είδος 
σχολείου, είς το όποιον ή κ. Σήσμαν ήτο ή διευ- 
Ούντρεια καί διδάσκαλος. Καθ’ έκάστην συν- 
ηθροίζοντο ολθι ύπό τήν σκιάν τών δένδρων καί 

διήρχοντο τάς ώρας των άναγινώσκοντες τήν 
Γραφήν καί άλλα βιβλία, ή δέ κ. Σήσμαν εξη
γούσε ν εΐς τά παιδία καί τάς γυναίκας οσα δέν 
εννοούσαν, επειδή δέ ειχεν ώραίαν φωνήν, καί 
ε’γνώριζε τήν μουσικήν καλώς μετ’ ολίγον ε’δί- 
δαξε τούς μαθητάς αύτής νά ψάλλουν διαφόρους 
ύμνους, ώστε ή μικρά εκείνη συνοδεία ώμοίαζε 
πρός πανήγυριν. Ή Χαίδη προ πάντων έκαμε 
θαυμασίας προόδους είς τήν σπουδήν τής Γραφής 
ώστε ήδύνατο νά έρμηνεύη αΰτην είς τήν τυφλήν 
γραίαν μέ πολλήν ευκολίαν, ήτο δέ δ τύπος τής 
έργατικότητος, ίλαρότητος καί άγάπηςπρος όλους.

—Χωρίς αΰτοϋ τοϋ παιδιού, είπε μίαν ήμέραν 
δ παποϋς εις τήν κ. Σήσμαν έγώ θά ήμην χα
μένος άνθρωπος. Αυτή μοί ε”δωκε νέαν ζωήν καί 
προ πάντων μέ ώδήγησεν εις τόν Χριστόν καί 
εΐς τήν σωτηρίαν του.

—Καί έγώ παποϋ, έξεφώνησεν ή κ. Κλάρα 
χρεωσΐώ οχι μόνον τήν σωματικήν υγείαν μου, 
άλλά καί τήν ελπίδα μου εΐς τόν Χριστόν καί 
τήν αγαπητήν Χαΐδην. Αυτή μέ έδίδαξε πώς νά 
προσεύχωμαι, τό δέ παράδειγμά της μέ έσυρε 
προς τόν Χριστόν καί τώρα είμαι εύτυχής.

— Καί έγώ έπρόσθεσεν δ Πέτρος, χρεωστώ 
πολύ εις τήν Χαΐδην, διότι χωρίς αυτής έγώ θά 
ήμην τώρα ώςμία άπό τάς αιγάςμου, χωρίς γράμ
ματα καί χωρίς νοΰν. Άλλ’ αύτή με έβοήθησε, 
μέ ένεθάρρυνε καί τώρα αισθάνομαι, ότι είμαι 
κάτι τι εΐς τόν κόσμον τούτον.

—Ναί, είπεν ή κ. Σήσμαν, ή Χαίδη είναι 
αληθινή χριστιανή καί δέν αμφιβάλλω ό'τι θά 
γείνη εΐς πολλούς άλλους ωφέλιμος έν τώ κόσμ.ω. 
Ό θεός νά τήν εΰλογήση.

Κατά τά τέλη τοϋ Αύγουστου, ή κ. Κλάρα 
έβελτιώθη τόσον, ώστε ήδύνατο νά τρέχη έπάνω 
εΐς τούς βράχους ώς κατσίκι.—έπάχυνε δέ καί 
έ κόκκινη σε καί τόσον μ,ετεβλήθη, ώστε σχεδόν 
κατεστάθη αγνώριστος.

Φαντάσθητε επομένως την χαράν τοϋ πατρός 
της, όταν αίφνης παρουσιάσθη μίαν ήμέραν επάνω 
είς τά ορη! Δέν έπίστευε τούς οφθαλμούς τουΐδών 

τήν αγαπητήν Κλάραν τρέξασαν προς αυτόν και 
έναγκαλισθεΐσαν αυτόν τρυφερώς. Άφοϋ δέ πα- 
ρήλθεν ή πρώτη συγκίνησις, δ κ. Σήσμαν συν- 
ήθροισεν όλους ύπό τήν σκηνήν τών δένδρων καί 
γονατίσας έξέχεε τήν καρδίαν του εις θερμάς ευ
χαριστίας καί αίνον εις τόν Μεγαν ’Ιατρόν τών 
ψυχών καί τών σωμάτων, εΐς τόν όποιον ώφείλετο 
ή θαυμαστή εκείνη μεταβολή. Κατόπιν δέ εύ- 
χαρίστησε τόν γέροντα παποϋ, διά τάς περιποιή
σεις του καί τήν Χαΐδην, ήτις διά τής καλής 
συμπεριφοράς της ειλκυσε τήν άγάπην τής χ.
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σπουδάς των εις τά σχολεία τού Δόρφλη, άνα- 
βαίνοντες τό καλοκαίρι είς τά όρη, έως οΰ έτε- 
λείωσαν τό Γυμνάσιου, καί τότε ό καλός ’ιατρός 
μετά τοϋ παποϋ καί τοϋ ίερέως τού χωρίου συνέ- 
ζευξαν αυτούς εΐς γάμου κοινωνίαν, εΐς τήν όποιαν 
έ’ζησαν τιμώμενοι ύπό τών συμπολιτών των καί 
εργαζόμενοι διά τήν πνευματικήν ωφέλειαν αυτών.

ΤΕΛΟΣ·

Κλάρας καί ούτως ίγένετο αιτία τής έπισκέψεως 
ταύτης εΐς τά βουνά των καί τής 'άναρρώσεως 
αύτής.

Τελευταίου στραφείς προς τόν παποϋ, τώρα, 
φίλε μου, τί δύναμαι νά κάμω διά σάς ; ζήτησε 
τί θέλεις και θά τό κάμω ευχαρίστως. Ό Θεός μέ 
ευλόγησε μέ μεγάλην περιουσίαν καί δύναμαι 
καί θέλω νά κάμω ο,τι είναι διά τήν ευζωίαν σας,

—Ευχαριστώ, είπεν ό γέρων, διά τήν καλω- 
σϋνην σου ταύτην, άγαπητέ κ. Σήσμαν, άλλ’ έν 
όσω ζώ, έχω τά μέσα νά διαθρέψω εμαυτόν καί 
τήν Χαΐδην. Όθεν δέν ε'χω χρείαν βοήθειας.Όταν 
όμως άποθάνω, επειδή αΰτη θά μείνη είς τόν 
κόσμον τούτον ορφανή, οστις είναι πλήρης κακίας, 
σέ παρακαλώ νά τήν προστατέυσες, ώστε νά μή 
έκτεθή είς πειρασμούς άνωτέρους τών δυνάμεων 
της, άν καί πιστεύω οτι είναι αΰτη ικανή, διά 
τής θείας χάριτος νά άντισταθή κατά παντός 
πειρασμού.

—·Όσον δι’ αύτό μή άνυσηχής, φίλε μου, εί
πεν δ κ. Σήσμαν, Ό κοινός καΐ καλός φίλος μας 
ιατρός, άπεφάσισε νά άπεράση τά τελευταία έτη 
τής ζωής του έδώ μέ σάς, διότι επιθυμεί ή Χαίδη 
νά τόν περιποιηθή είς τά γηρατειά του καί νά 
κλείση τούς οφθαλμούς του, όταν άποθάνη.Έγώ 
δέ προςένθύμησιν τής γνωριμίας και τής καλω- 
σύνης όλων σας πρός τήν οίκογένειάν μου, άφίνω 
ποσόν τι χρηματικόν, τό όποιον είμπορεϊς νά διά
θεσης κατά βούλησιν, ίσως προς όφελος τής τυ
φλής κυρούλας !

— Ευχαριστώ διά τοϋτο, είπεν ό παποϋς, 
άλλά κυρίως διά τής άποφάσεως τοϋ καλού μας 
ιατρού. Πόσον θά χάρη ή Χαίδη άκούουσα τοϋτο!

Μετά τινας ήμέρας όλοι οί καλοί οΰτοι φίλοι 
ήτοιμ-άσθησαν ν’ άναχωρήσουν, δ άποχωρισμός 
ήτο σκληρός ιδίως τών δύο κορασίων. Άλλ’ ή 
Χαίδη έναγκαλισθεΐσα τήν κ. Κλάραν, μή κλαιης 
αγαπητή κυρία μου, εΐπεν, διότι ό χωρισμός 
μας δεν είναι παντοτεινός. Έκεϊ έπάνω υπάρχει 
ωραιότερος τόπος, και εκεί ελπίζω νά συναντήσω 
πάλιν καί σέ καί όλους τούς άλλους καί έκεϊ εΐς 
τήν παρουσίαν τοϋ κοινού Σωτήρος σας Χριστού 
θά διερχώμεθα τήν αιωνιότητα χωρίς νά χωρι- 
σθώμεν ποτέ·

Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ κ. Σήσμαν καί 
τής οικογένειας του, 6 παποϋς καί ή Χαίδη, κα- 
τέβησαν είς τό Δόρφλη διά νά προύπαντήσωσι 
τόν καλόν ιατρόν, οστις ήλθε νά άποκατασταθή 
έκεϊ ώς πατήρ τής Χαίδης, Διά τών χρημάτων 
του ή οικία τοϋ παποϋ έπεσκευάσθη καί ε’κεΐε’κα- 
τοίκησαν οί τρεις εν ειρήνη καί χαρρί.

Ή Χαίδη καί ό Πέτρος έξηκολούθησαν τάς I

-Η XAFA ΤΏΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΏΝ.»

Χαρά I χαρά I τήν Γην πληροί* I 
Ουράνιοι) οΰχΐ κοινή) 

’Αγάλλεσθε οί Ουρανοί I 
Καρδία πασα Si χαρή I 

Αί λύπ’ αί θλίψεις νυν μακράν !
Τήν αμαρτίαν τήν πικρών,

Γεννάται 8 Καλό; ’Αμνός, 
ΛΟς αίρει ταύτην ταπεινώς,

Καΐ γίνεται παντοτεινός 
Μεσίτης μας προς τόν θεόν I J

Χαρά I απάντων τών λαών 
Νϋν ας κατέχη τάς ψυχάς 1

Κι’ ας άναπέμπωσιν ευχάς, 
Καΐ ύμνους τφ θεω χαράς !

Διά Χρίστου, βς τής άρας 
Κατέρχεται κατάργησής,

Αμαρτωλών 8έ Λυτρωτής!)

Γενναται βρέφος, 6 Σωτήρ 1!
Ό ’Ορθρινός λαμπρός Άστήρ 1

Τό θάλλον "Ανθος τοΰ Σαρών 1
Τήν 6’ αμαρτίαν στόν Σταυρόν

Υψών, είς πάσαν ταπεινήν
Τύχην χαρίζ’ οΰχ'ι κοινήν

Ειρήνην οΰχ όπως ήμ“ν
Ό κόσμος 8ί8ει, 818’ Αυτός,

Ό Λυτρωτής μας 6 Χριστός I
’ίλ πάσαν Βώσωμεν τιμήν I I

Οί άγγελοι νυν ψαλμωδούν,
ΚΓ οί ευσεβείς ας ψαλμωδούν !;

» Ή Βόί’ ανήκει είς τόν θεόν
• Ώς βασιλέα κραταιόν I !

«Ειρήνη δέ καΐ Χαρμονή!
»’Στήν Γήν, διότι ευδοκεί 

νΚαΐ πέμπει τόν Μονογενή
»Είς τούς ανθρώπους ό Πατήρ,

»Καΐ μετ’ αυτών νυν κατοικεί 1
«ΘΕΟΣ ! ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΣΩΤΗΡ1!

Γεοργιοε Σ- Makphs·

’Er Πίιρακΐ τί; 14 Νοεμβρίου 1889.

— « Πόσον μεγάλα τά έργα σου, Κύριε· τά πάντα εν σο
φία έποίησας! Ή γη είναι πλήρης τών ποιημάτων σου ! »

(Ψαλμ. ρδ’. 24}.
— "Πολλαΐ αί θλίψεις τοϋ δικαίου, άλλ’ έκ πασών τούτων 

θέλει ελευθερώσει αυτόν ό Κύριος.» (Ταμ. λδ', 19)
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣΝΙΝΕΥΗ.

Ή Νινευή είς τάς Ύψ.ερ<κς τοΰ Ιωνά (800 π. X.) 
ητο πόλις πλούσια και μεγάλη, «τριών ημερών

*0 ’Ιωνάς έξ εντροπής κα'ι φόβου άφ’ ένός, καΐ 
έκ της πεποιθήσεως, την όποίαν είχεν, οτι δ θεός 
ητο ευσπλαγχνος καΐ θά έσυγχώρει τούς Νινευι- 
τας, έάν μετενόουν, καΐ ούτως οΐ λόγοι του 5εν 
θά άπέβαινον αληθείς, ετράπη άλλην δ5όν, άλλ'

•Ο Βασιλεύς τής Νινευή ταπεινοΰμενος είς τΰ δ κονομά τής καταστροφής της·

ό5οϋ», εκατοικεϊτο 5ε ύπό πολλών μυριάίων ψυ
χών, Άλλ’ οΐ κάτοικοι αύτής ήσαν πονηροί καί 
έξηχρειωμένοι έπι τοσοΰτον, ώστε δ θεός άπε- 
φάσισε νά τούς καταστρέψη. Πριν όμως ε’κτε- 
λέση τήν τρομεράν ταύτην άπόφασιν αΰτοΰ, έ
στειλε τόν προφήτην Ίωνάν νά κηρύξγι είς αυτούς 
μετάνοιαν.

δ θεός έπί τέλους τόν ίφερεν έκεϊ δπου ήθελε 
5ιά τρόπου αξιοθαύμαστου. (’ΐ5έ Βιβλ. Ιωνά.)

Έλθών St είς τήν πόλιν, ήρχισε νά διέρχεται 
5ι’ αύτής κηρύττων, «Μετά τεσσαράκοντα ημέ
ρας ή Νινευή θέλει καταστραφή.»

Είς τό άκουσμα της καταστροφής δ βασιλεύς, 
οί άρχοντες καΐ δ λαός μετενόησαν άπό τάς ά- 
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μαρτίας των καί έταπεινώθη^κν, χαΐ έκραξαν 
εΐς τον θεόν Sta; συγχώρ·ηαιν. 'Ο όέ θεός ει<5ε 
τήν μετάνοιαν των χαί τήν ταπείνωσίν των καί 
ήκουσε τάς δεήσεις των καί συνεχώργσεν αυτούς.

Ή μικρά αύ'τη ιστορία τής μεγαλοπόλεως 
Νινεοής είναι ώραΐον παράδειγμα του τρόπον,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΙΤ-

Ό διΛόημος ούτος καϊ ενάρετος πολιτικός τής 
Αγγλίας, οδτις πρό όλίγων μηνών άπέθανεν, έ- 
γεννήθη τό 4811 έν Λάγκαδιρ, άνήκεν δέ είς τήν 
θρησκευτικήν κοινότητα τών Φίλων ft Ko u ακέ-

Ίωάννης Βρά&τ.

λ

με τόν όποιον φέρεται δ Θεός πρός πάντα άμαρ-( 
τωλόν μετανοοΰντα, διότι δέν θέλει τόν θάνατον 1 
τοϋ αμαρτωλού, άλλά νά έπιστραφη άπό τών 
πονηρών αύτοϋ δδών καί σωθή.

— 'Ο πληθυσμός τής 'Ιερουσαλήμ λέγεται δτι είναι 
3^,000, έΕ ών ρ,οοο εΐναι Μωαμεθανοί, ■ 8,οοο ’Ιου
δαίοι, καί 7,οοο Χριστιανοί. 

ιων, ήτις,^ώς γνωστόν, εΐναι έναντία τών πο- 
,έμων καϊ διά τοΰτο πολλάς ύπέδτη κακώΟεις 

καϊ διωγμούς, μή ότέργουόα νά ύπηρετμ έν τώ 
ότρατω και τφ ναντικω τής ’Αγγλίας, έως ού δια 
νόμον έξμρέθη τής ήπό^εώόεως ταύτης.

Ό Βράϊτ ήτο £ήτωρ δεινός και εύγλωττος, καΐ 
άείποτε μετεχειρίόθη τό θειον τούτο δώρον ύπέρ 
τής ελευθερίας και τής ειρήνης.

Καϊ κατά πρώτον μέν παρέδτη ένώπιον τοΰ 
κοινού τό 1838, ώς ύπέρμαχος τοΰ έλευθέρον έμ- 
πορίον των Οιτηρών, πρός δφελος τοΰ πτωχού 
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λαοϋ, διά δέ της προόωσιικής τον επιρροής ϋνν- 
ήργηάεν ούχί ολίγον πρός νΙοθέτηΟιν της ιδέας 
ταύτης τον Σϊρ Ροβέρτου Πήλ καΐ πρός έπιιί’ή- 
φιςήν τοϋ περί τούτον νόμον εΐς τό ’Αγγλικόν Κοι- 
νοίίούλιον.

Φίλος ών της ειρήνης, ώμίληΟεν έπανειλημμέ
νες κατά τοΰ Κριμαϊκόν καΐ άλλων πολέμων, καΐ 
μόλιδτα μετέύη έπί κεφαλής μιας έπιτροπϋς Κον- 
ακέρων εΐς ΙΙετρούπολιν κατά το 1854, διά νά 
καταπειθή τόν Τόάρον Νικόλαον νά μή άρχίση 
τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, δότις τότε έόχεδιάζετο- 
δνοτνχώς όμως δέν επέτνχεν ή φιλάνθρωπος τον 
ώ-ποΟτολή.

•Εκτατέ ώς μέλος τον φιλελενβέρον κόμματος 
είς τό ’Αγγλικόν Κοινοβούλιον, φίλος καϊ όννέ- 
ταιρος τον Γλάδότωνος, δέν έπαυόε όννηγορών 
κμΐ έντός καΐ έκτος τον Βονλεντηρίον, ϋπέρ τών 
ελευθεριών τον λαόν, καϊ της παγκοσμίου ειρήνης.

Τό δέ 1880 δταν τό ϋπονργειον Γλάδότωνος, τον 
όποιου ήτο μέλος καϊ ό Βράϊτ, ήναγκάόθη νά 
κηρύξμ καϊ νά διεξαγάγμ τόν πόλεμον έν Αϊγύ- 
πτω κατά τοΰ Άραόή καΐ τον Μαχδΰ, ό Βράϊτ 
παρμτήόη τοϋ ϋπονργειον τον, διότι δέν Αδύ
νατο νά φανη άάυνεπης πρός τάς έναντίον τών 
πολέμων άρχάς του.

'Ο Βράϊτ ήτο άνθρωπος εύρωστος τό δώμα καϊ 
γενναίος τό φρόνημα—άπλους τά ήθη καΐ γλυ
κύς τήν συμπεριφοράν άπήλανε δέ της άγάπης 
καϊ τοϋ όεοαόμοϋ παθών έν γένει τών τάξεων της 
Αγγλικής κοινωνίας, διά τό ήπιον καϊ συμδιόα
στικόν τοΰ χαρακτηρός του καϊ τάς πολλάς του 
χριότιανικάς άρετάς. "Οταν δέ άπέθανεν, ό θάνα
τός του έλύπηάε πάντας έν γένει, όχι μόνον έν 
Άγγλίμ άλλά καΐ απανταχού τοΰ κόσμου, δπου 
έξετιματο ή χρηότότης καϊ άγνή άγάπη του πρός 
τήν ελευθερίαν.

Εύτυχή τά έθνη τά έχοντα τοιούτονς ανδρας 
έν τοϊς πράγμαόιν αύτών, νά τά όδηγώάιν εΐς τήν 
ελευθερίαν καϊ τήν δικαιοσύνην !

ΜΥ.ΡΤΙΣ.

διήγημα τον Λρώτον αίωτος ρ. X, 

(Συνέχεια)

Ή οικοδέσποινα κατένευσε σιωπηλώς και ή 
’Ιουλία άπήλθε τοΰ περιστυλίου. Πριν όμως έξ- 
έλθη αύτοΰ, στραφεϊσα είπε μέ γλυκεϊαν και 
καθαράν φωνήν,

«Ό Κύριος Ίησόΰς Χριστός νά εύλογήση καϊ 
σε, Κορνηλία μου, και τά τέκνα σου !» καΐ ίιηυ- 
θύνθη πρός τό άτριον (την εξωτερικήν αυλήν.) 
όπου τήν έπερίμενε τό φορεϊόν της.

Πριν δμως άναβή, τήν έπρόφθασεν ή Κορνη- 
λία. Ή αμοιβαία των άγάπη ήτο πολυχρόνιος 
και ίέν ήίΰνατο νά έκριζωθή ού’τω <5ϊά μιας.

— Μίαν στιγμήν, ’Ιουλία, « εϊπεν εκείνη· Κα
θώς γνωρίζεις αυριον άναχωροΰμεν £ιά τάς Αθή
νας, και εάν σοΰ έλθουν δυστυχίαι, θά ε"χης α
νάγκην άπό άσφαλες καταφύγιον εΐς τοιαύτην 
περίπτωσιν, νά ήσαι βεβαία περί τής ΰπερασπί- 
σεώς μου,» και χωρίς νά περιμείνη άπάντησιν, 

άπεσύρθη άπό τό άτριον,γή 5έ’Ιουλία άνεχώ- 
ρησε.

Μετ’ ολίγον ήλθεν ή νεωτέρα άίελφή τής Βα- 
λερίας ή Κλαυ&α, ήτις ώς εΐπομεν ανωτέρω, 
είχε γείνει Έστιάς. Αΰτη ήλθε ίιά νά άποχαι- 
ρετήση τήν οΐκογένειάν της, ήτις τήν επαύριον 
έμελλε νά αναχώρηση, Ή ίίία ίέν ήίύνατο νά 
τούς συνοιϊεύση, ίιότι ήτο αφιερωμένη πλέον είς 
τήν λατρείαν τής 'Εστίας καί ίέν τή ε’πετρέπετο 
νά έξέλθη τής 'Ρώμης,

Ή συνάντησις τής Βαλερίας και Κλαυίίας 
ήτο πολύ έγκάρίεος, ή όέ Βαλερία έ^είκνυε σε
βασμόν πρός τήν αδελφήν της, άν καϊ αΰτη ήτο 
μικρότερα, ώς έκ τοϋ μεγάλου και ίεροΰ της α
ξιώματος.

Ό πατήρ τών δυο αδελφών, Βεργίνιος 'Ροϋ
φος, είχε μεγάλην τάσιν πρός τήν φιλοσοφίαν 
καΐ τήν μελέτην, και διά τοϋτο νϋν μετέβαινε 
μετά τής οίκογενείας του εις τάς Αθήνας, διότι 
δΐ αύτόν αί ’Αθήναι ΰπερειχον αυτής τής 'Ρώ
μης, οσον είναι ΰπερτέρα καΐ εΰγενεστέρα ή δύ- 
ναμις τοϋ νοός τής άπλής σωματικής καί μυϊκής 
ισχύος. Και αί μέν Άθήναι τότε ε’κυριάρχουν 
τοΰ κόσμου διά του πολιτισμού καΐ τής σοφίας 
των, ή δέ 'Ρώμη ε’κυβέρνα τάς χώρας τοϋ κόσμου 
διά τοΰ κοάτους τών όπλων.

Πολλοί ’Ρωμαίοι κατά ’ τήν εποχήν εκείνην 
εφλέγοντο άπο ύψίστην επιθυμίαν νά σπουδά
σουν εις τήν ’Ακαδημίαν καί νά περιπατήσουν 
υπο τά σύσκια έκεϊνα δένδρα, οπού ό Πλάτων 
και ό Σωκράτης έδίδαξαν άλλοτε τάς μεγάλας 
και ύψηλάς των ιδέας. Μεταξύ τών τοιούτων 
ητο καί ό Βεργίνιος 'Ροϋφος, ολαι δέ αί παρα- 
δόσεις και αί προλήψεις τοΰ ε"θνους του ίέν ή- 
δύναντο νά τόν κρατήσουν εΐς τήν 'Ρώμην.

ΚΕΦ. Γ’.

Τήν επαύριον ό Βεργίνιος 'Ροϋφος καϊ ή οΐκο- 
γένειά του, κατελθόντες μετά πάντων τών δού
λων καϊ ακολούθων των εις Ώστίαν, τόν λιμένα 
τής ’Ρώμης, έπεβιβάσθησαν πλοίου επίτηδες ναυ- 
λωθέντος καί άπέπλευσαν, κατευθυνόμενοι εις 
τήν Ελλάδα. Παρέπλευσαν τά δυτικά παράλια 
τής ’Ιταλίας, τήν ώραίαν Καμπανίαν, τήν Λου- 
κανίαν, τό Βρούττιον, καί διελθόντες διά Σκύλ- 
λης καϊ Χαρύβδεως, διηυθύνθησαν διά τοΰ κόλ
που τοϋ Τάραντος εΐς τήν απέναντι ’Ελληνικήν 
χερσόνησον. "Οτε δε μετά πολλών ημερών πλοΰν, 
έ'φθασαν έπί τέλους εΐς τάς Κυκλάδας, όλοι οί 
ταξειδιώται ήρχισαν νά άναλαμβάνωσι, διότι έ- 
πλησίαζον εΐς τον πρός ον όρον, καί ήρώτων τήν
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Μύρτιν έττανειλημ.μ,ένως έάν φαίνωντκι άκόμη αί 
'Αθηναι.

Έπί. τέλους παρέκαμ.ψκν την νότιον άκραντής 
"Γ^ρας (η Τ'^ρέας, καθώς εκαλείτο το πάλαι) 
καί εισήλθον εις τόν Σχρωνικον κόλπον. "Ήτο 
η<ϊη περί τά μέσα της προμεσημβρίας, όταν έφθα- 
σαν απέναντι της Αίγίνης- ή ήμερα ητο λαμπρά 
καί γελώσα, ή ατμόσφαιρα διαυγής ώς κρύσταλ
λον, ευνοϊκός §ί ζέφυρος ήλαυνε τό πλοιον επί 
τών κυανών ύπατων. Αίφνης ή Μύρτις, ήτις ΐ- 
στατο παρά τήν πρώραν μέ τήν νεαράν κυρίαν 
της, ^ιελύθη εις δάκρυα, καί είς τάς ερωτήσεις 
τής Βαλερίας άπήντησε 5εικνόουσα μακρόθεν 
σημείου τι, τό όποιον ε’λαμπεν ώς καθ ρέκτης, άντ- 
ανακλών τάς άκτϊνας τού ήλιου. ΤΗτο ή άσπις 
τοΰ κολοσσιαίου χάλκινου άγάλματος τής Προ
μάχου *Αθηνάς, τό όποιον ΐστατο επί τής Άκρο- 
πόλεως, πλησίον τοΰ Παρθενώνας.

— Θά^ήναϊ χρυσοΰν ! άνεφώνησεν ή^Βαλερια.
— Ό άίελφός μου δ Κλεομένης λέγει οτι εί

ναι πολύ πολυτιμότερου άπό χρυσόν, ειπεν ή 
Μύρτις’ &ιότι αυτό τό άγαλμα τό έκαμαν άπό 
τάς λόγχας καί τάς ασπίδας, τάς όποιας οΐ προ
γονοί μας έκυρίευσαν είς τόν Μαραθώνα !

’Ολίγον μετά ^μεσημβρίαν τό πλοιον των εΐσ- 
έπλευσεν είς τόν Πειραιά, καί οί έπιβάται έθεών- 
το μετά περιεργείας τόν μέγαν κύκλον τών προ
κυμαιών, τών στοών, τών αποθηκών κτλ, αΐτινες 
περιεζώννυον τον λιμένα. Όταν ίέ έζήλθον τοϋ 
πλοίου, πάντες έχάρησαν νά πατήσωσι καί πάλιν 
τήν ξηρών άλλ’ ίίίως συγκεκινημένη ήτο ή Μύρ- 
τις, ίιότι έπάτει τό χώμα της πατρώος της, άν 
καϊ οΰχ’ι πλέον ώς έλευθέρα άλλ’ ώς <ϊούλη 1

Έπιβάσα μικρών ίιτρόχων αμαξών, όλη ή 
οικογένεια καί ακολουθία τοΰ Βεργινίου ΤΡούφου 
άνήλθεν εις τό "Άστυ. Πόσον θαυμ.ασμόν ένεποίη- 
σεν είς τούς ’Ρωμαίους τούτους ή θέα όλων τών 
στοών, ναών, αγαλμάτων, ιερών κτλ. τής αρχαίας 
πόλεως τοΰ Περικλεούς καί τοΰ Δημοσθένους I 
Ουδέποτε είχον ΐδει τόσον ώραΐα πράγματα είς 
τήν 'Ρώμην, καί διαρκώς καθ’ δδόν άνεφώνουν 
έκ θαυμασμού καΐ έκπλήξεως . Καί εννοείται ότι 
τής Μύρτιδος ή καρδία έφούσκωνε καί οί οφθαλμοί 
της έπληροϋντο δακρύων χαράς καί ύπερηφα- 
νείας, βλέπουσα πάλιν τά ένδοξα μνημεία τής 
γεννετείρας πόλεως! Έπί τέλους έφθασαν εΐς τήν 
οικίαν, τήν όποιαν ό Βεργίνιος 'Ροϋφος εϊχεν εν
οικιάσει προηγουμένως . ΤΗτο σχεδόν καθ’ όλα 
τυπική 'Ρωμαϊκή έπαυλις, διότι αί 'Ρωμαϊκαί 
πολυτέλειαι ειχον ήδη είσαχδή καί είς τάς ’Αθή
νας, δπως και εν 'Ρώμη είχον έπικρατήσει οι εΰ~ 
γενεϊς τρόποι και πολλά έθιμα τών 'Ελλήνων.

Ή Βαλερία, έκλέζασα κοιτώνα και λουτήρα 
ίδικόν της, έν τή νέα ταύτγι κατοικίοι, έφρόντι- 
σε συνάμα νά ε’χη και δωμάτιόν παρακείμενον 
διά τήν Μυρτιν, καί δέν τήν έστειλε νά διαμένη 
μετά τών άλλων δούλων, είς τά πενιχρά 'των 
δωμάτια παρά τό άτριον.

(Ακολουθεί)

ΠΡΟΧ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΥΝΔΡΟΜΗΤΑΧ ΤΗΣ ΕΦΗΜ- ΤήΝ ΠΑΙΔΩΝ.

‘Αγαπητοί μικροί μου ιρϊάοι.

Μέ τό παρόν φύλλου κλείομεν καί έτερον έτος τής 
μεταζύ μας φιλίας—τά 2ίον. ’Άς τά κλείαωμεν δέ μέ 
εύγνώμονα αισθήματα πρός τόν Ούράνιον ήμών Πα
τέρα διά τήν πρός ήμάς μακροθυμίαν καί άγάπην του, 
διότι καί κατά τά διάστημα τοΰ έτους τούτου έχάρι- 
σεν είς ήμάς ζωήν, υγείαν καί πολλά σωματικά καί 
πνευματικά άγαθά, μή λαβών ύπ’ δψει τάς Αμαρτίας 
καί τήν πράς αύτόν άχαριστίαν μας. "Ας τό κλείαω- 
μεν μέ άπόφασίν νά συμμορφωθώμεν καλλίτερα μέ τό 
άγιον αύτοΰ θέλημα καί νά υπηρετήσω μεν κάλλιον τήν 
πατρίδα καί τούς όμοιους μας, ώστε έάν τό rSgo άπο- 
δειχθή τό τελευταίον έτος τής έπιγείου ζωής μας, νά 
εΰρεθώμεν πάντες κάλλιον προετοιμασμένοι διά τήν 
άλλην ζωήν, τήν αιώνιον, είς τήν όποίαν δπως τις εί- 
σέλθη έκ ταύτης τής ζωής θά μένη αίωνίως ό αύτός, 
δρέπων τούς καρπούς τής κακίας, άν ήναι κακός, ή 
άπολαμβάνων τά καλά τής άρετής καί τής εύσεβείας, 
άν ήναι άγαθός.

Ό Συντάκτης τής Έφ. τών Παίδων έλπίζει δτι 
δλοι οί μικροί συνδρομηταί αυτής έχουσιν άνά χεΐρας 
τό Εύαγγέλιον καί δτι άγαποΰν καί μελετούν αύτά 
καθ’ έκαστην, διότι αύτά είναι ό μόνος άσφαλής όδη- 
γός είς τόν σκοτεινόν καί αμαρτωλόν τούτον κόσμον, 
τό μόνον στήριγμα έν τή ώρα τοΰ θανάτου, καί ό μό
νος κώδηζ, διά τοΰ οποίου θά κριθώμεν πάντες έν τή 
ήμέρα τή μεγάλη τής κρίσεως.

Ό Συντάκτης αύτής χαίρει δτι, καθ’ δσον γνωρί
ζει, κατά τό λήγον ήδη Ετος ούδείς τών μικρών συν
δρομητών αύτοΰ έκλήθη διά τοϋ θανάτου είς τήν αιω
νιότητα, ή καλωσύνη δ’ αυτή τοϋ ούρανίου ήμών Πα
τρός άς τούς κάμη νά τόν άγαποΰν καί τόν ϋπα- 
κούουν περισσότερον καί προθυμότερου.

Είναι περιττόν νά έπαινέση τήν μικράν ταύτην φί
λην τών παιδίων ή νά κάμη ύποσχέσεις νέας είς αύτά 
διά τό μέλλον. Τό παρελθόν είναι ικανή σύστασις 
αύτής διά δέ τό μέλλον, τοΟτο βεβαίως θά συνεπάγε
ται μεθ’ εαυτού τοιαύτας βελτιώσεις, αΐτινες ήθελον 
κριθή άναγκαΐαι πρός εύχαρίστηοιν καί ωφέλειαν τών 
συνδρομητών αύτής.

Τά παιδικά διηγήματα θά σταλώσιν εΐς τούς συν- 
δρομητάς αύτών, άμα ώς ή τρίτη σειρά, σταλη είς 
τήν οιεύΟυσιν έκ Λονδίνου, δπου, ώς άλλοτε άνηγ- 
γέλθη, έκτυποΰνται.

Έλπίζομεν δτι πάντες οί μικροί φίλοι τής Έφ. Τών 
Παίδων θά φιλοτιμηθώσι νά προσθέσουν είς τόν άριθ- 
μάν τών συνδρομητών αύτής καί άλλους νέους, έάν 
δέ ό άριθμός τών τοιούτων ήναι Ικανός, ώστε νά δι- 
καιολογή τήν πρόσθετον δαπάνην, θά έκδοθή ή Έφ. 
τών Παίδων δίς τοΰ μηνάς.________ _______________
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Ό συντάκτης αυτής δέν ύπεσχέθη, ούϊέ ,θά ύπο- 
®/εθί| δτι θά ίκδίδη τήν Έψ. τών Παιδων δίς, ή τρΙς 
|Τθΰ μηνός καί έπειτα νά μή τήν έκδίδη είμή &πα£ 
είς δύο ή τρεις μήνας. Άλλά υπόσχεται δ,τι δύ- 
|ναται νά πρίίη. 'Οθεν έάν ά άριθμδς τών νέων συν
δρομητών τδ έπιτρέψη θά έκδώση αύτήν δίς τοϋμηνδς.

Ευχόμενος είς όλους καλά Χριστούγεννά σάς 
σπάζομαι

α-

'£> αυνΐάκτηε
Μ. Α. ΚΑΔΟΠΟΘΑΚΗΧ.

ΠΟΙΚΙ-Α^-
—Μία Ιατρική επιθεώρησις λέγει ότι είς Παρίσιους σκέ

πτονται να τοποθετήσουν τηλέφωνα είς τά νοσοκομεία των 
μεταδοτικών νοσημάτων, ούτως ώστε νά δύνανται οί ασθενείς 
<ά συνομιλούν μέ τούς Εξω φίλους των χωρίς φόβον μεταδό- 
σεως της νόσου των)

— Καί ύλέγα ηλεκτρικά. Οί ταχύτεροι ηλεκτρικοί σιδη
ρόδρομοι, δύνανται μέ εν βαγόνι νά διανύσουν 60 μίλια τήν 
ώραν. Συνήθως όμως έχουν ταχύτητα μόνον 20 μιλίων τήν 
ώραν.

Τό μέγιστον διάστημα επί τοϋ όποίου διατηρείται εΐς κα
θημερινήν χρήσιν τηλεφωνική συγκοινωνία είναι 750 μιλιά, 
μεταξύ δυο πόλεων των Ήνωμ. Πολιτειών.

Έν Χουστχόλμ τής Δανίας υπάρχει φάρος φωτιζόμενος 
ύπό ηλεκτρικού φωτός, δυνάμεως 2,000,000 κηρίων,

Είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας περίπου 250,000 ατόμων εργά
ζονται είς έργα, σχετιζόμενα μέ τόν ηλεκτρισμόν.

Τά υποβρύχια τηλεγραφικά καλώδια τοΰ ’Ατλαντικού ’Ω
κεανού κοστίζουν κατά μέσον όρον 5000 φρ. τό μίλιον, ήτοι 
περίπου 3105 φρ. κατα χιλιόμετρον.

— *O«Oi ’Ιουδαίοt ζουν τήν σήμερον ίν Παλαιστίνη συν
τηρούνται κυρίωςαπό ταμείόν τι «Εθνικής ΰποστηρίξεωςη λε
γόμενον, τό όποίον διατηρείται ύπό τών γενναίων συνεισφορών 
τών απανταχού τής γης ’Ιουδαίων, πρός τόν σκοπόν τούτον.

— Αΐ Ηνωμένας Πολιτεϊαε κατα τα τελευταία 16 έτη 
εξήγαγον 106, 930, 344 γαλλόνια πνευματωδών ποτών (ρου- 
ριι, βράτόν, οϋσκι κτλ), ή άνω τών 6,000,000 κατ’ 
έτος 1 Έκ τοϋ ποσοΰ τούτου τό μέγιστον μέρος είσήχθη είς 
τήν Γερμανίαν.

— ’Ανδριάφ τοϋ Ναυάρχου Κολίνιη, όστις ητο μεταξύ τών 
πρώτων θυμάτων της οργής τών Καθολικών, κατά τήν απαί
σιου σφαγήν της νυκτός τοϋ 'Αγ. Βαρθολομαίου κατά τό Ετος 
1572, άνηγέρθη Εσχάτως πλησίον τοϋ Oratoire έν Παρισίοις. 
Τόσον δέ ευνοϊκή ίδείχθη ή κοινή γνώμη πρός τήν μνήμην 
τοϋ μεγάλου Ουγενότου (Διαμαρτυρουμίνον) ναυάρχου, ώστε 
πολύ έπικράθηό Παπικός κλήρος τών Παρισίων καΐ της Γαλλίας.

— ’ρώσσοι ίθνολύγοι ύπολογίζουσι τόν πληθυσμόν της 
Κίνας εΐς 382,000,000 ψυχών, καΐ τήν έτησίαν αϋξησιν αύτοΰ 
είς 4,000,000. Έκ τών έχατομμυρίων τούτων ούτε εΐς έπΐ 
10,000 ήχουσεν ακόμη περί τοϋ Ευαγγελίου τοϋ Ίησοϋ 
Χριστού 1

—Πεντακόσιοι γυναίκες έν ’Ιαπωνία διά συνεισφοράς των 
ηγόρασαν ώραίαν χρυσόδετου Αγίαν Γραφήν καΐ τήν έπρό- 
σφεραν εΐς τήν Αυτοκράτειραν τής ’Ιαπωνίας.

— ΕΪναε γνωστόν ότι εΐς τινα μέρη τοϋ κόσμου και 
κατά τινας ώρας τοϋ Ετους πίπτουν μέ τήν βροχήν καί μικροί 
βάτραχοι καί ψαράκια. Τοϋτο παρετηρήθη πρό πολλών ετών 
εν Ίνδίαις. “Αγγλος τις αξιωματικός, κατοίκων εΐς τά περί
χωρα τής Καλκοόττης, είδε ψαράκια ζωντανά πίπτοντα ίξ 
ουρανού εν ώρα ραγδαίας βροχής. Ήσαν όλα τοΰ αύτοΰ γέ
νους καΐ εΐχον μήκος περίπου 3 έκατοστομίτρων. Μερικά 
πίπτοντα έπΐ πετρών ή σκληρας γης έφονεύοντο άμέσως, άλλα 
δέ πίπτοντα έπΐ τής χλόης έξηκολούθόυν νά ήναι ζωντανά. 
«Τό περιεργότερον πάντων», λέγει δ αξιωματικός, «ήτο, ότι 
τα ψάρια αύτά δέν Επιπτον δεξιά άριστερα παντού, άλλ’ εΐς 

ζώνην ευθείαν, Εχουσαν πλάτος έκος περίπου μετράν καΐ 
μήκος απέραντου I» ’Ολίγον καιρόν μετά ταϋτα εύρέθησαν 
πλησίον εΐς τήν Άλλαχαβάδ, είς τά ενδότερα της Ινδίας, 
3θ00—4000 ψαράκια γνωστού γένους καΐ μήκους μιας σπι
θαμής έκαστον, άλλά πάντα ξηρά!

— *Κν Λονδίνιμ υπάρχουν 14,247 αστυνομικοί κλητήρες 
καΐ 14,267 δημόσια! άμαξαι.

Γελοία άποτελέσματά φόβου. Τό 1712 ό κ, Χούιτσων 
ύπολογίσας τήν επιστροφήν κομήτου τίνος ότι έμελλε νά 
συμβή τήν 24 86ρ. πέντε λεπτά μετά τάς 5 τήν πρωίαν, έδη- 
μοσίευσε τήν εΐδησιν ταύτην πρός γνώσιν του κοινού. Ειδο
ποίησε προσέτι τούς συμπολίτας του καΐ π όντας τούς παρε
πιδημούνται ίν Δονδίνφ ξένους, ότι ή γή μας Εμελλε νά δια
λυθώ δΐ“ πυρός, τήν έπομίνην άπό τής ίμφανίσεως τοΰ κο
μήτου παρασκευήν.

Ή φημη τοϋ κ. Χούιτσων ώς θεολόγου καΐ φιλοσόφου ητο 
τόσον μεγάλη, ώστε δ λαός ίπίστευσεν εΐς τήν πρόρρησίν του 
ταύτην. Πολλοί άνθρωποι κατοικουντες πέριξ τοϋ Λονδίνου 
συνέλαβον όλα τά πλοιάρια, τά όποια ήσαν είς τόν ποταμόν 
Τάμεσιν καΐ μετέφερον τάς οικογένειας των είς αύτά, νομί
ζοντας, βτι όταν θά έγίνετο ή πυρκαΐά τοϋ κόσμου, θά ήσαν 
ασφαλέστεροι είς τόν ποταμόν παρά εΐς τήν ξηράν!

Κύριός τις, όστις είχε παραμελήσει τήν οικογενειακήν προσ
ευχήν έπΐ πέντε Ετη, ειδοποίησε τήν σύζυγόν τον, ότι εσκό- 
πευε νά τήν έπαναλάβιρ αυτήν Εκείνην τήν Εσπέραν. Άλλ’ ή 
σύζυγός που τόν κατέπεισε νά τό αναβάλη, δια τήν έπομίνην 
ήμέραν, διότι τήν Εσπέραν εκείνην εΐχε προσκαλέσει φίλους 
τινάς είς χορόνΐ «συνάμα βέ βλίπομεν,» επρόσθεσεν ή Εξυ
πνος σύζυγος, άν θά καή ό κόσμος ή ϊχι!

Μιας Εταιρίας αί μετοχαΐ επεσαν τόσον, ώστε κανεΐς δέν 
προσέφερε ούτε πέντε τοΐς Εκατόν, άλλων δέ ούτε εν.

Ό πλοίαρχος ένός 'Ολλανδικού πλοίου Ερριψεν είς τήν 
θάλασσαν όλην τήν πυρίτιδα, τήν όποιαν είχεν εΐς τό πλοίον 
του, διά νά μή ριψοκινδυνεύσω αυτό ί

Ή όρισμένη ήμέρα τέλος ήλθε, 8λος δέ ό κόσμος έπεί- 
σθη, ότι ή ήμέρα τής κρίσεως είχεν Ελθει* 125 ιεροκήρυκες 
μετίόησαν εΐς τό απέναντι χωρίον, διά νά βεηθωσιν τοΰ Κυ
ρίου υπέρ τών κατοίκων αυτού, διότι τό χωρίον εκείνο βεν 
είχεν ιεροκήρυκα!

Τρεις κυρ!αι τής τιμής εκαυσαν Ελα τά μιθυστορήματα, 
Εσα είχον καΐ Ελας τάς τραγωδίας καΐ άντΐ αυτών ήγόρασεν 
έκαστη 8ν αντίτυπου της Γραφής, καΐ Ετερον βεόλίον, έπιγρα
φόμενου «Άγια ζωη και ffararof !»

Ή συρροή ήτο τόσον μεγάλη είς τήν Τράπεζαν, ώστε 
δέν έπρόφθανον ν’ ανταλλάσσουν τά τραπεζικά γραμμάτια μέ 
μεταλλικόν!

Τήν προτεραίαν τής Παρασκειης 7,000 άνδρες, οΐτινες εί
χον Εταίρας, Ενυμφεύθησαν αυτάς κατά τδν νόμον ί

Τό παραδοξότατον δέ πάντων ητο διαταγή τις τοΰ Διοι- 
κητοϋ της ΤραπΕζης πρός τού; πυροσόΕστας νά προσέχωσι 
πολύ διά τήν Τράπεζαν ί

Περίεργοι πράγματα είς τήν 'Αγ. Γραφήν. Ή λΕξις 
Κύριοί απαντάται 1853 φαράς. Ή λΕξις ’Ιεχωβά 6845 φορ. 
ή δέ λίξις σεβάσμιος μόνον άπαξ. (Ψαλμ. ριά. 9).

Τό μικρότερου έδάφιον είς τήν Γραφήν είναι είς τό βιβλίου 
της Έσθήρ, ή. ς*'.—Τό δέ βραχύτατον εΐς τό κατά Ίωάν. 
ΕυαγγΕλιον ιά. 35.

Εΐς τόν Φαλμόν, (λ<-'. τίσσαρα εδάφια είναι όμοια τά 18. 
15 21 καΐ 31.

Έκαστον έδάφιον εν τώ ρλς*'. Ψαλμώ τελειώνει Εμοίως
Τό λζ’. κεφαλ. τού Ήσαΐου καΐ τό ιθ'. τοΰ Β'. Βασιλέων 

είναι όμοια.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Άνάφερε παραδείγματα γενναιοψυχίας οειχθείσης ύπό 
δυο αδελφών άδικηΐέντων.

2. Άνάφερε δύο βασιλείς, οΐτινες Εδειξαν γενναιοψυχίαν 
είς ίπαναστάτας υπηκόους των.

3. Ποια πτωχή γυνή έδειξε γενναιοψυχίαν καΐ πότε ;

« Παιδικών Λιηγημάταη'»., 8 χαΤ Itos, ίν Έλλάδι *ο λεπ,τ. ίν τφ ’Εξ,ωτεριχφ 60 λεχτ.
Έν ’Δθήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΧΤΗ ΚΕΙΝΧΤΑΝΤΙΝΙΑΟΓ 1889.—1921.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ί D1U0H
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1889.

Αινίγματα.

1 —Νύμφης ηράσθη είς θεός, στους παλαιούς αιώνας,
Μή Ινδιύούσης St ποσώς στας ποταπάς του κλίσεις, 

Τήν μετεμόρφωσ’ είς φντόν μυρόον είς ανθώνας.
Σεμνόν, άγνδν καί γελαστόν, νά εΰρης αν θέλησης 11

Άίηνησε,
Διάστημά τι χρονικόν, 

Είμαι προσέτι κα’ι μακράν.
Άν μ’ αλλάξής τό κεφάλι 

Χωρίς αμφιβολία άλλη
Εΐς τό αχανές θά μ’ εΰρης, 

Άν κοσμογραφίαν ’ξεύρης.
Έτ Καρόίτσφ, Άρεστ. Κ. Κούρτιος·

3—Άφηρημίνη λέξις, φίλε παΓ, τρόπον άεΐ σημαίνω, 
Τών επιστημών είμΐ ή βάσις καΐτοι στάσιμος 51 ν μένω.

Μέ τόν καιρόν ό άνθρωπος παντού μέ μεταβάλλει, 
Κα'ι ένω ννν άκμάζ’ ή μία, αϊριον θά γίνη ή άλλη. 

Βεβαίως καλλίτερα καΐ ούδεμία εργασία 
ΕΰΐοκιμεΓ δνευ έμοΰ καθώς καί τά βιβλία.

Άκέμη, φίλε, άπορης, 8έν Εύνασαι να μ’ εΰρης ς 
*Ιίού· όέν λύεις αίνιγμα άν καλώς όέν μέ είξεύρης.

’Ey Καρόίτση, Ίω. Σαμαράκης.

Γρίφος.
4— Άν τις υμών θέληση

Τόν Βάκχον νά ρωτήση 
Ποια τόν είχε γεννήσει,

Καλώς, ω φίλε, θέλει 
Κι’ όρθώς σολ απαντήσει,

Άν εΐπη, ·Τ( σέ μέλει; ·
Έν UtifaieT Γ. S. Μ άκρης.

ΙΊφύβλ-ημα
** — Έκ των γραμμάτων τών Ιπομενων λέξεων, ΠΟΙΑΝ, 
ΑΓΙΟΣ, ΓΕΛΑ, σχημάτισαν σταυρόν σννιστάμενον έξ εκτε
ταμένης Ελληνικής θαλάσσης καί τον ονόματος αυτής.

Εν Kafiivay, _____ _____ 'Up. Γ. Μαφούνης.
Τρίγωνον.

6—Τό πρώτον μου τό όνομα θϊός π οι μ ενικός.
Το ϊεύτερον εΐς σύνδεσμος ευκόλως νοητός.

Άν θί>ηι καΐ τό τρίτον μου, του αλφαβήτου γράμμα.
Ήοϋ λοιπόν τό τρίγωνον λυσετο εν ΐώ άμα.

Έν ΚαΛάμω Ιθάκης 'Ελ. Ν. Κομνηνοώ.

Λύβεις τ&ν Αίντγμάτΰ>ν
την sv τ& φνί.λφ τοΰ μηνος Όχταβ^ίον

7—ζίιπλή Άκροοτιχές.
1— Ία-Π-ων-Γα-Πενία-Άπών. Τ—ισσαφέρνη — Σ
2— Φωνή—Νήφω I—*Ρ<Ζ— β
3— Ήλος—ήλιος Μ—ελχισείέ— Κ

4— Άμφί—λόχος—·Άμφ!λοχος. Ο—νητω— Ρ
5— Άστήρ—Γαστήρ Λ—αμί_ Α
6— Ή Έφημερΐς «Σφαΐρα* ΠίιραεΟι;. Ε—λιφέλε— Τ

Q—τιν— g
Ν—txla— 3

Λιίται.
Νηίθ έμμέτρως 3.4.5.6. Κ. Άλεξόπουλος 4. ’Ελένη Μ. 

Κομνηνοί 3. Μιλτ. X. ΜαγγΙέαζ Ξ. 3. Ήρ. Γ. Μαψούνης 
3. 4. Γ, Π. Μιχαλαχέας 3. Α. Δημουλάς 1.3.4.7. ’Ιωάννης 
Ν. Βαρόής 4. 5. Φ. Δ. ’Ρονβινίτης 3. 4. Άλβ. Γ. Φόρτης 
3. 5. Π. Μ. Ζωγράφος i.3.4.5,7, Βτρούχ Σέμου 1, 3. Άλέξ. 
Κούρτιος 1.3/4.5. Άθ. Β. Γχουτίλας 1.3.4.7. Γ. Α. Σαμα- 
ρόπουλος 1.3,4.7. Κ, *Ανΐ. Σαμαράκης 3.4.5. γγερ. Εΰαγγε- 
λόπονλος 1.3.4.5.7. Δ. Φαχίίης 3,

— Έλάβομεν κατ’ αύτάς τα πρώτα φύλλα νέου εζ- 
δομαδιαίου περιοδικού ύπο τόν κάπως εΰριιν τίτλον «ffo- 
σριοη.» Κατα τήν ιδέαν ημών τούτο πληροί χρήσιμον 
θέσιν έν τή χο^είμ τών Ελληνικών εφημερίδων, καί έλ- 
πίζομεν δτι θα τύχη πασης συνδρομής ex μέρους τοϋ 
κοινοί». Τιμή έτησία έν ΆΟήναις δρ 6, έν τφ εξωτερικψ 
8ραχ. 10

— Όλονέν έκδιδόμενα τά τεύχη του ’Εγκυκλοπαιδι
κού Λεξικού, κατ’ οΰδέν ύττεροϋνται τών ελπίδων, αί- 
τινες έγεννήθησαν είς πάντα φιλομαθή, ίταντό πρώτον 
ηγγέλθη ή προσεχής εκδοσις τοΰ Λεξικού. Ή ύλη, αί 
εικόνες, ή έκτύπωσις, ό χάρτης, πάντα είναι άρίστης 
ποιότητο,, καΐ δεικνύουσιν οτι μετά μεγίστης προσοχής 
προβαίνει τό εργον τοΰτο, δπερ αποτελεί τφ ίντι εποχήν 
εΐς τήν ιστορίαν τή; εθνικής μας φιλολογίας.

Ή Έφημερΐς των Παιδων άγγέλλει δτι κατά τά μέσα τον παρόντος μηνός, θά έκδώση έκτακτον Χριστουγεννιάτικον ψύλλον διπλοΰν, έκ 16 μεγάλων σελίδων, πλήρες ώραίων εικόνων, ύλης ποικίλης καΐ. τερπνής καΐ πλείστων δσων πρακτικών πληροφοριών. Τδ τεννος τοΰτο, άποτελοΰν είδος 'Ημερολογίου, θά τιμαται έν Έλλάδι λ. 30 μόνον, άλλαχον δέ λ. 3&Είς τον προμηθενσοντα ένα νέον συνδρομητήν έκτος τής άδικης τον συνδρομής, θά δίδεται δωρεάν.
— Είς ουδέ να θά άποοταλή τό ψύλλον τού ’Ιανουά

ριου ι8οο, έάν ουτος δέν προπληρώση τδ άντίτιμον 
τϊ)0 συνδρομής του.


