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ΕΪΦΪΊΑ. ΠΟΝΤΙΚΩΝ.

Ό Γάλλος ποιητης Λά Φονταίν εις ένα τών 
μύθων του διηγείται πώς όυο ποντικοί ένφ έ- 
σκάλιζαν, εΰρον αΰγόν. ’Ενώ όέ επρόκειτο νά

Λοχαγός τις έν Γαλλίφ ίιηγήθη ποτέ καί το 
έξης άνεκίοτον περί ποντικού.

«Μίαν ήμέραν, δ μικρός υιός μου έρχεται τρέ
χων και μ.οΰ λέγει ότι άπο μιαν τρύπαν εις τό 
πάτωμα είίεν ενα ποντικόν κυλίοντα αΰγόν. Α
μέσως λαμβάνω τό πριόνιον καί κόπτω τό σανί- 
ίιον του πατώματος, ηύρα ίέ επτά αυγά, εντε—

το σπάσουν καί νά το φάγουν, βλέπουν [λίαν ά- 
λώπεκα έρχομένην. Τί νά κάμουν; Νά φύγουν 
η το εΰκολον, άλλά νά χάσουν τό αΰγόν — αΰτό 
όέν άπρεπε νά γίνιρ ! Άλλά πώς νά τό πάρουν 
μαζύ τους I Ό εις λοιπόν ποντικός αγκαλιάζει 
τό αΰγόν και εξαπλώνεται ανάσκελα, άμέσως 
ίέ δ άλλος τόν παίρνει άπό την ουράν καί τόν 
σύρει, έως είς την τρύπαν των !

λώς σώα, έκτος ενός, τό δποΐον έσπασε το πρι- 
όνιόν μου. Τό περίεργον ^έ οτι τό δωμάτιόν είς 
του δποίου τό πάτωμα έσηκώσαμεν τό σανίίιον 
ήτο άνώγεων και όχι ισόγεων ! "Ωστε φαίνεται οΐ 
ποντικοί έκλεπταν τά αΰγά άπό έξω άπό τόν ορνι
θώνα καί τά μετέφεραν έπάνω είς τό πρώτον πάτω
μα της οικίας, χωρίς νά σπάσουν οΰτε εν !! Πώς ; 
όπως δ Λαφονταίν παριστάνει εΐς τόν μύθον τουί!
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Μ'Σ’Έ’ΤΙΣΪ.

διήγημα τον πρώτον αιώνας μ. X.
(Συνέχεια)

ΚΕΦ.
Πριν κατέλθη ή Βαλερία εΐς το δειπνον καΐ 

άμα έτελείωσε τά τοϋ εύπρεπισμοϋ της, έφώναξε 
τήν Μύρτιν και τήν διέταξε νά σηκώση τήν 
κλίνην της καΐ ολα τά πράγματά της άπό τό 
μικρόν δωμάτιον το παρακείμενον είς τόν θάλα- 

' μον τής κυρίας της, άντ’ αύτής δέ ε'φερε τά 
φράγματά της ή Φουλβία. Τόν έξευτελισμον 
γούτον ήσθάνθη ή Μύρτις πολύ βαθέως καί όταν 
; έπί τέλους μετέφερε τά πράγματά της εις τό 
. κοινόν δωμάτιον τών δούλων, άνελύθη εΐς δά
κρυα πικρά.

Όλιγίστη συμπάθεια υπήρχε μεταξύ τής Μύρ- 
τιδος καΐ τών συνδούλων αυτής. Ή εΰγενής καί 
λεπτή φύσις της, άηδίαζε πολλά έξ εκείνων οσα 
ε”λεγον καί έπρατταν εκείνοι. Προσέτι επειδή ή 

ί Βαλερία άσυστόλως έδείκνυε προτίμησιν δι’ αΰ- 
| τήν, ή Μύρτις εφθονεΐτο καί έμισεϊτο άπο όλους. 
Έκτός δε μιας γραίας δούλης, ήτις έσυμπάθει, 
προς αύτήν όλοι οί άλλοι έχάρησαν μοχθηρώς 
οτι ε’ξεπεσε τής εύνοιας τής κυρίας της. *Η Φουλ
βία μάλιστα άπεφάσισεν, άφοϋ τώρα ήτο ή 

■Μύρτις άπομακρυσμ.ένη άπό τήν Βαλεριαν, παν- 
■τοιοτρόπως νά έμποδίση αύτήν άπό τοϋ νά συμ- 
’φιλιωθή πάλιν μέ τήν κυρίαν της. Διά τούτο έ- 
φρόντισεν, όπως ή Μύρτις παρασκευάζη ολας τάς 
άλοιφάς καϊ τά κοσμητικά εΐς άλλο μέρος τής οι
κίας, τήν έστελλε δε συχνά έξω είς τήν άγοράν, διά 
νά ψωνίζη διάφορα πράγματα, ΐνα οίίτω μή δύ
ναται νά ΐδη που τήν Βαλεριαν καί τής όμιλήση.

Ή Μύρτις κατ’ άρχάς έστενοχωρεΐτο διά τοΰ
το, άλλ’ αί συχναί επισκέψεις εΐς τόν άγοράν 
τήν παρηγορούν, διότι έκεΐ σχεδόν πάντοτε ' έ
βλεπε τόν γέροντα κήρυκα, καΐ εκείνος ήρχισε 
νά γνωρίζη καί νά χαιρετφ τήν νεαράν ταύτην 
δούλην, ήτις τόν ήκροάζετο μέ τόσην πρασοχήν,

Έπί τέλους μίαν ήμέραν τής είπε* «Κόρη μου, 
δέν θέλεις νά παρευρεθής εις τήν συνάθροισίν μας 
άπόψε ; ’Ολίγοι πιστοί οπαδοί τοΰ Κυρίου ’Ιη
σού Χριστού θά συνίλθουν άπόψε πρός προσευχήν 
καΐ ένθάρρυνσιν άλλήλων, καί πάντοτε δέχονται 
εκείνους, οϊτινες ι*χουν ε’πιθυμίαν νά μάθουν τά 
περί- τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ. Νομίζω δέ οτι 
καί σϋ μεταξύ τών τοιούτων είσαι.

| —Ναι άπεκρίθη ή Μύρτις δειλώς- ήθελον νά 

μάθω τι περισσότερον περί της νέας ταύτης Ορη-1 
σκείας, άλλά φοβούμαι μήπως 8ίν ε,ιναι διά τάς 
γυναίκας, τουλάχιστον διά τάς κοσμίας γυναίκας.

Ό γέρων έξεπλάγη, μη έννοήσας άμεσως τί 
ήθελεν ή Μύρτις νά εϊπη· έπί τέλους δμως εΐπεν 
«Οΰχί, κόρη μου, Ssv είναι ανάγκη νά φοβάσαι, 
διότι τό Εύαγγέλιόν τοΰτο έδόθη εΐς όλο υς διά νά 
μαθοντ τάς αλήθειας του, άλλ' ούχΐ καΐ όλοι νά 
τάς όιόάζουν—εΐς τάς γυναίκας δεν επιτρέπεται 
νά ύμιλοϋν δημοσίφ, όπως κάμνουν μερικαΐ εις 
τάς σχολάς τών φιλοσόφων, καΐ διά τούτο κα- 
τήντησεν εντροπή διά κοσμίας γυναίκας νά άνα- 
μιχθοΰν διόλου εις τά γράμματα. Όχι, ό άδελ- 
φό; Παύλος άπηγόρευσεν εΐς τάς γυναίκας νά : 
άιάάσκοοκ δημοσέα, άλλά βέβαιο»; ενθαρρύνει 
όλους—άντρας και γυναίκας — νά ftartfirovr.»

—Τότε θά προσπαθήσω νά έλθω, εΐπεν ή Μύρ- 
τις· εΐπέ μοι εις ποιον μέρος θά γείνη ή συνάθροι
σες, καί έγώ θά τό ευρώ, διότι γνωρίζω ήδη τάς 
’Αθήνας καλώς.

— Αύτό δεν δύναμαι νά σάς τό φανερώσω, 
άπήντησεν ό γέρων, διότι εϊμεθα ήναγκασμένοι, 
ένεκα τών ’Ιουδαίων, νά τό κρατώμεν μυστικόν, 
"Αν όμως θέλης νά ε"λθης, ή σύζυγός μου θά σέ ί 
όδηγήση. Έγώ πρέπει νά ύπάγω έκεΐ μόνος, 
διότι δίν ήξεύρω τί δύναται νά συμβρ καθ’ όδόν.

Τήν εσπέραν έκείνην ή Μύρτις έξήλθε τής οι
κίας, χωρίς ούδείς τών δούλων νά τήν ερώτηση 
ποΰ πηγαίνη. Όλοι ήσαν αδιάφοροι πρός αύτήν, 
τώρα όπου δέν είχε πλέον τήν εύμένειαν τής. 
κυρίας της.

Ή Μύρτις λο πον διηυθύνθη πρός τό μέρος 
οπού τής ειχεν εΐπεΐ ό γέρων, οτι θά άπήντα 
τήν σύζυγόν του. Έκεΐ τώ όντι τήν έπερίμενεν 
ή γραία, ένδυμένη μακράν έπενδύτην, οστις ΐκά- 
λυπτε καί τήν κεφαλήν. ’Αφοΰ έδωκεν εΐς τήν 
Μύρτιν δμοιον έπενδύτην νά φορέση, έξεκίνησε 
μετ’ αύτής, Έξελθοϋσαι τής πόλεως, πρός τόν 
Πειραιά, έσταμάτησαν ενώπιον μιας άπομεμονω- 
μ.ίνης οικίας, καΐ ή γραία έκρουσε τήν θύραν μέ 
περίεργον κτύπημα. Μετά τινας στιγμάς, ήκού- 
σθησαν βήματα έπί τής όδού πλησιάζόντα, καΐ 
δύο άλλα πρόσωπα έστάθησαν έμπροσθεν τής οι
κίας, ομοίως ένδεδυμένα ποδήρεις μανδύας. «Έ- 
κτύπησες, Μήδεια ; » ήρώτησε τήν γραίαν τό 
έν τών προσώπων τούτων.

■—Μάλιστα, εύγενεστάτη Δάμαρις,» άπήντη-- 
σεν αϋτη, καί βεβαίως θά μάς άνοιξα υν άμεσως, [ 

—Καί ί» σύ,υγός σου ακόμη κηρύττει εΐς τήν. 
άγοράν, βλέπω. Ά, είναι τφ όντι γενναίος στρα- | 
τιώτης τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού!» j

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ή θύρα ήνοιξε σι-
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γαλά καί βραδέως, εισήλθον δέ όλοι εΐς τήν οι
κίαν. Διελθόντες διάφορα δωμάτια κενά, έφθασαν 
είς έ'ν προς τό όπισθεν μέρος τής οικίας, όπου, 
καθώς εισήλθον, Ακόυσαν τήν προσφώνησιν, «Ει
ρήνη ύμΐν !»

Αί γυναίκες έκλιναν τήν κεφαλήν είς άντιχαι- 
ρετισμόν, άνήρ δέ τις, δστις εΐσήλθεν κατόπιν αύ- 

. : τών, χπηντησι μ,ί τάς λέξεις· «Ειρήνη πάσι τοΐς 
πιστοΐς I»

Τό δωμάτιον έφωτίζετο άμυδρώς Six μιας λυ
χνίας καί ή Μύρτις εΐδεν οτι περίπου δεκαπέντε 
άτομα ΐκάθηντο τριγύρω σιωπηλός, ώς νά περι- 
έμενον κάποιον άλλον νά ίλθη. Έπί τέλους ή 
θύρα ήνοιξε πάλιν, καϊ έφάνη δ σεβάσμιος γέρων 
τής αγοράς' έπί του κατωφλιού Si σταθείς, ύ
ψωσε τάς χεΐρας καϊ εΐπεν «Ειρήνη τή έκκλησή 
τσϋ Κυρίου τιμών Ίησοϋ Χρίστου !» "Ολοι άπήν- 
τησαν «’Αμήν !» δ δέ γέρων επροχώρησεν είς τό 
μέσον τοΰ σωματίου και έξήγαγεν έκ τοΰ κόλπου 
του κύλινδρον έκ παπύρου,

—Ιδού αντίγραφου μιας επιστολής τοϋ αδελ
φού Παύλου πρός τήν εκκλησίαν τής Εφέσου, 
είπεν, εΐπεν, εκτυλίσσων τον πάπυρον. «Εΐναι άκό- 
μη δέσμιος ε'ν 'Ρώμη, άναμένων νά κριθή ενώπιον 
τοϋ Νέρωνος, άλλά τόν επιτρέπουν νά δέχηται 
όσους θέλει, καί νά κηρύττη τό Εύαγγέλιόν, Τήν 
επιστολήν ταύτην επιθυμεί οΐ προϊστάμ,ενοι τών 
εκκλησιών νά άναγνώσουν είς τά ποίμνιά των 
και νά στείλουν άκριβή αντίγραφα εΐς όλους τούς 
πλησίον αδελφούς, Οΰτω λοιπόν ελαβον καϊ 
εγώ τό αντέγραφαν τοΰτο άπο τούς έν Έφέσφ 
αδελφούς.»

I Ακολουθεί”.)

Κ ΣΥΝΒΙΔΗείΣ

Ό βασιληας, κοοόμησ* λαμπρότατα παλάτια,
’Ακόμη δ’ ώμορφότερα δέν μουχουν *8eF τά μάτια,

’Αλλ’ επειδή έχει ϊχβρό,
Κρυφό, πανούργο καΐ μικρό,

Γ>« τοΰτο καί τ’ άρμάτωσε, σάν κάστρ’ άρ ματωμένα 
Κ’ έβαλε μέσα τους φρουρά πιστό στό κάβε ίνά.

Κι’ αυτός, είς ίλη τή ζωή, 
Άπό βραδϊς ώς τό πρωί,

Ακοίμητος, ακούραστος, μέ ήλιο, μέ φεγγάρι,
Μά ή ν’ άστραφτ’ ή >ά βροντά αυτός μέ τό φανάρι, 

Μέ προσοχή, μέ προβυμιά,
Νά μή γ»νή καμμγά ζημΜ,

Γυρίζει ’δω, γυρίζει ’κεΐ” παντοΰ φιγγολογάει,
Καί τά παλάτια, σάν θεός, προσέχει καί φυλάει.

Μά κι* 0 εχθρός πολλαις φοραΐς 
Όρμάει μάσα στα'ις φρουραΐς,

Και θέλει λάβρα μυστική καί πυρκαϊά ν’ άνάψη, 
Καί τά παλάτια σαν σαβρά ζηρόζυλα νά χάψη'

Μά κ’ ή φρουρά, φρουρά καλή,
Φωνάζει, καΐ πυροβολεί”· ]

Καί τότε φεύγει ό εχθρός· σέ λίγο νά 'τον πάλιν, 
Καί άλλη μάχη πιάνουν* άκόμη πειό μεγάλη· 

Ποΰ λές : νά τώρα βά χάβουν 
Καί, σαν καπνός, β' άφανισβοΰν.

Κι’ ίσα παλάτια μένουνε γερά ’ψηλά, σαν κάστρα,
"Αν βάλη γιά προσάναμμα τόν ήλιο xj' όλα τ' άστρα, ί 

Νά κατακάψη δέν ’μπορεί”, 
Καί λυσσασμένος απορεί”.

Κ/ οσα παλάτια γείνανε αδύνατα, σά νήμα
Αράχνης, τά καταπατεί” μέ μόνο ένα βήμα· 

Kf άμέςως μέσα τους πηία 
Καΐ σάν βερ^ό χοροπήδα.

Παλάτια ιι/ ο! άνβρωποι λαμπρά καί ζηλεμένα.
Κι’ 0 Πλάστης μέ τό συνειδός τά έχει ώπλισμένα.

Καί ή συνείδησις, φρουρός 
Ακούραστος καί ισχυρός

Άν δή οτι ό ανβρω πος εϊν* έτοιμος νά γείνη 
Φωληά κακή τοϋ Σατανά, φωνάζει μέ οδύνη' 

Καΐ κλαίει με πικρή φωνή, 
Γιατί λυπεΓται καϊ πονεί”,

Καΐ θέλει γληγορωτερα τόν άνθρωπον νά σώση,
ΚΓ άπό τά δύχτια τοΰ έχβροϋ ζητεί1 νά τόν γλιτωσζι.

Καί τόν εχθρό της πολεμεΓ
Μέ τόλμη, πίστη καί τιμή.

Λοιπόν, παιδιά μου, τής φωνής αυτής, έν ίσφ ζήτε, 
Τό λόγο της τόν άγιο πστέ μην άβετήτε 

Γ>ατ’ εινε λόγος τοΰ θεοΰ 
Καί πνεύμα «γιον αΰτοΰ.

Έν ΒόλίΟ, Mafia Kentotph.

ΟΙ IOVZxAIOI

Οί ’Ιουδαίοι θά καταντήσουν μετ’ ού πολύ ή 
χρηματική δύναμις τοΰ κόσμρυ. "Αν καί δέν δύ
νανται νά ήναι κύριοι τής Παλαιστίνης, κατέ- 
χουσιν δρ.ως τάς πλουσιωτάτας καϊ λαμπροτάτας 
επαρχίας τοϋ κόσμου.

Έντός τής τελευταίας δεκαετηρίδος δ οΐκος 
τών 'Ροσχΐλδ έδάνεισε τήν μέν Κυβέρνησιν τής 
’Αγγλίας 1,025,000,000 φρ. ; τήν τής Αυστρίας 
250,000,000 φρ. ; τήν τής Πρωσσίας 200,000, 
000 φρ., τήν τής Γαλλίας 650,000,000 φρ,, τήν 
τής ΊΡωσσίας 200,000,000 φρ., τήν τής Βρα
ζιλίας 60,000,000 φρ. Έκτος τούτων ίχει δα
νείσει πολλά εκατομμύρια, εΐς άλλα μικρότερα 
έθνη.

Υπάρχει ’Ιουδαίος, δστις καλείται δ βασι- 
Jev<; τ&ν 'Ρωσσικών σιδηροδρόμων, δστις είναι 
κύριος τοϋ ένός τετάρτου δλων τών ^ωσσικών 
σιδηροδρόμων!

Κατά τάς τελευταίας επισήμους στατιστικάς, 
εις τά Κράτη τής Μεσαίας καΐ ’Ανατολικής Ευ
ρώπης μέγα μέρος τών γεών έχει περιέλθει είς 
τήν κατοχήν τών ’Ιουδαίων.

Εις τήν ’Αμερικήν προσέτι οι 'Ιουδαίοι χρήμα-
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τισταΐ αύξάνουσι ταχέως εΐς αριθμόν χ,χί πλού
τον. Ώς φαίνεται δέ οί Ιουδαίοι έχουν νά δια
δραματίσουν σπουδαίου μέρος είς τάς τύχας τοϋ 
κόσμου. Ή αυτοκρατορία τίς Μεγάλες Βρετα
νίας είναι ή μεγάλη έν τφ κοσμώ έξουσιάζουσα 
του ενός έκτου της όλης ξηράς της γής ! Κατο ι- 
κεϊται δέ ύπό μικτόΰ πληθυσμού, όλων σχεδόν 
τών γνωστών φυλών και θρησκευμάτων τοϋ κό
σμου άναβαίνοντος είς 2-50 και έπίκείνα εκα
τομμύρια ψυχών I ! 

είς τήν όποιαν ρεει, είναι καταπράσινοςέ ν& αί 
άλλαι κοιλάδες πε'ριξ τής πόλεω?' είναι έρημοι 
και ξηραί. Έδω ευρίσκει τις, ώς φαίνεται και 
είς την προκειμένην είκότα, κήπου?, δένδρα, 
άν&η, καρπού?, εν σχετική άφθονίί). Κα& δλον 
τδ μήκος τή? μικρά? κοιλάδο?, το έδαφος είναι 
διηρημένον είς μικρούς τετραγώνους κήπου?, 
καλλιεργουμένους έπιμελώ?. Αύτοί ήσαν τδ πά
λαι οί «κήποι τον Βασιλέα»?, » καί φέρουν καϊ 
μέχρι τής σήμερον άκόμη τδ όνομα τούτο.

Μετά την Μεγάλην βρετανίαν έρχεται ή *Ρωσ- ' Τπεράνω τής κοιλάδας, είς τήν πηγήν, ε’ξ ή? 
αία ώς πρός τήν έκτασιν τής χώρας, και μετ’ έ%έρχονται τά ϋδατα τοΰ ποταμίου, κεΐται ή διά- 
αΰτήν αΐ Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής. σημος Κολυμβή&ρα τον Σιλωάμ.

ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
ΓΑΛΛΟΙ TvdOA.OHTA.1.

Προ? δυσμάς τής Ιερουσαλήμ, είς το βά&ος 
κοιλάδας τρέχει μικρός χείμαρρος χειμ&νά τε και 
θέρο?. Εϊναι μάλιστα τό μόνον ποτάμιον ή ρυά- 
κιον ίκεΐ είς τα περίχωρα τό μή ξηραινόμενον 
κατά τό θέρο?. 'Εννοείται δτι ή κοίλάς αΰτη,

Τήν σήμερον, δπου τά σχολεία εϊναι άφθονα 
όχι μόνον είς τήν πατρίδα μας, άλλά πολύ πε
ρισσότερον είς άλλα μέρη τοϋ κόσμου, δίν σνλ- 
λογιξόμε&α βεβαίως δτι πρό εκατόν έτ&ν, έδυ- 
σκολεύοντο οί άνθρωποι νά διδαχθούν άνάγνω- 
σιν καί γραφήν. Τοΰτο συνέβαινε καί είς τήν



I ΙΟΥΛΙΟΣ, 1890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1877
’ Γαλλίαν άκόμη προ εκατόν ίτών. Γνωστός Γάλ-
■ λος συγγραφεύς, Μαρμοντέλ τδ όνομα, λέ- 
! γει δτι- έδιδάχ&η άνάγνωσιν είς μοναβτήριον κα- 
: λο/ραιώί', δπου μόνον κοράσια έδιδάσκοντο, 
* άλλά τον έδέχ&ησαν κατά χάριν και έξαιρετι- 
κώ£. Έκεΐθεν Α Μαρμοντέλ εστάλη είς μίαν κω- νήεν, ’Έπειτα έγράφοντο αί δίφθογγοι— κατό- 

’μόπολιν, οπον ίερεύς τις παρέδιδεν άνάγνωσιν πιν λέξεις δισύλλαβοι καϊ τελευταίου λέξεις 
άντι 15 λεπτών τδν μήνα, άνάγνωσιν δέ καί πολυσύλλαβοι. - ’Λιμού δέ δ παΐς έξεμάνθανε

Γάλλοο μ,αβηταί.

γραφήν δμοϋ 
διά 25 λεπτά I

Είρ 
Παρισίους βε
βαίως ύπήρ- 
χον άρκετά 
σχολεία, ώστε 
έκεϊ αί δυσκο- 
λίαι ήσαν πο
λύ όλιγώτε - 
ραι. Τά παι— 
δίαέδιδάσκον- 
το πολλά Ωφέ
λιμα μαθήμα
τα, έτέρποντο 
δε πάρα πολύ 
είς τά αθλητι
κά παιγνίδια. 

ί Ή προκειμένη 
■ είκών,ληφθεΐ- 
? σα άπδ παλαι- 
\άν τινα Γαλ- 
,λικήν είκάνα, 
παριστα παΐ- 
δας μόλις άπο- 
λυθέυτας τον 
σχολείου καϊ 
αρχίζοντας α
μέσως τά παι- 
γνίδιά των . 
Λύο μάλιστα, 
οί έμπροβθι- 
νοί, καταγίνονται είς τδ νά κ λ α> τσοΰν δ εις 
τδν άλλον!

*0 συντάκτης τής μικρας Έφημ. τών Παίδων 
ίδιδάχθη τήν άνάγνωσιν ύπδ χωλού τίνος ιε
ρέας, δστις συνή&·ροιξε τούς παΐδας της κωμο- 
πόλΐως είς τήν Εκκλησίαν τάς κα&ημερινάς, και 
τούς έδίδασκε τδ άλφάβητον έπί μιας ξ,νλίνης 
πινακίδας μέ χαΐρι. Έπί τής πινακίδος ταύτης 
έγραφε τδ σημείον τον σταυρού, έπειτα τδ άλ- 
φάβητον, δ δέ παΐς ήρχιξε, λέγων, «Σταυρέ, βοή- 
θΐΐ μοι. "άίλφα, βήτα, γάμα, κλ.«

’jiipov έμάν&ανε καλώς τδ άλφάβητον, δ δι- 
ί δαοκαλος έλάμβανε τήν πινακίδα, άπέξεε τά

γράμματα, και άντι αύτών έγραφε δυλλαβάς μέ
εν σύμφωνον καί εν φωνήεν — άφοΰ ό μαθη
τής ϊμάνδανε καί τοΰτο τδ μάθημα, ή πινακίς 
άπεξέετο πάλιν και έγράφετο τρίτον μάθημα πε- 
ριέχον συλλαβές μέ δύο σύμφωνα καί έν φω- 

καί ταύτας τό
τε έπροβίβά- 
ξίτο ει’? τήν 
όκτωηχον, ά- 
ώον δϊ καθί
στατο ίκανδς 
ν άναγινώΰκη 
έλευ^έρως καί 
ταύτην, τότε 
έπροβιβάξετο 

είς τδ ψαλτη
ρίου, άφοΰ δε 
έγένετο ίκανδς 
ν άναγινώσκη 
ίλευθε^ως καί 
τοΰτο , τότε 
δ διδάσκαλος 
τδν έκήρυττε 
και έ&εωρεΐτο 
ως τελειόφοι
τος, ΐ} ξεσκολι
σμένος και ά- 
φινε τδ σχο- 
λεΐον! Οί μα- 
θτ/ταί σήμερον 
έχουν τόσα μέ
σα καί τόσας 
εύκολίας διά 
νά μάθουν 

γράμματα καί 
όμωςδλίγοι εί
ναι οί έξερχό- 

μενοι τών σχολείων ήξεύροντες ν άναγινώσκουν 
τόσον καλώς, δσον οί μα&ηταΐ τής έποχής εκεί
νης — καί τοΰτο διότι’οί διδάσκαλοι καϊ μα&η- 
ταί ίίν άσκοΰσι τήν διάνοιαν καί τήν κρίσιν, 
άλλά μάλλον τήν μνήνην.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΒΔΟΤ.

Κατά τδν Πλίνιον, ή υελος άνεκαλύφΟη κατά 
τύχην ύπό τίνος Φοίνικας ναύτου, του δποίου τό 
πλίϊον είχε φορτώσει νάτρον η ανθρακικήν σόδαν
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,»αΐ έναυάγησε παρά τάς έκβολάς ποταμού τίνος 
^καλουμένου βήλου έν Γαλιλαίφ. Οί ναυται έ- 
ξελθόντίς ηναψαν πυράν έπί της άμμου, καί άντί 

;πετρών μετεχειθίσθησαν κομμάτια νάτρου. Ή 
,θερμότης ανέλυσε την ανθρακικήν σόδαν καί τήν 
άμμον δμου καί εσχημάτισε μίγμα τι ύέλου.

Το πιθανότερου όμως είναι οτι ή κατασκευή 
τής ύέλου οφείλεται εΐς τους Αιγυπτίους. Το άρ·; 
χαιότερον δείγμα ύέλου εΰρισκεται εΐς το Βρε
τανικόν Μουσεϊον, έν σχήματι λεοντιδέως φέρον 
τος τό όνομα Νοτάντης 4°<, οστις άνήκεν εΐς τήν 
11ον δυναστείαν τής Αίγυπτου καί έβασίλευσε 
περί τό 2400 π. X.

Είς τό Βρετανικόν μουσείου υπάρχει προσέτι 
ώραΐον ΰέ λινόν άγγεΐον φέρον τό όνομα τοϋ Σαρ
γών, οστις έβασίλευσεν εΐς τήν ’Ασσυρίαν περί τό 
721. π. X.

Ό Αίλιανός αναφέρει ότι δ σαρκοφάγος τοΰ 
Βήλου, τοΰ θεμελεωτοϋ τής Άσσυριακής αυτο

ί κρατορίας ήτο κατεσκευασμενος έξ ύέλου.
I Πότε είσήχθη ή ΰελος εΐς τήν 'Ελλάδα είναι 
αβέβαιου. Ύπό τούς αύτοκράτορας ή κατασκευή 
τής ΰίλου έφθασε σχεδόν είς εντέλειαν εν 'Ρώμη. 
Ό Νερών επλήρωσε 25,000 φράγκα διά δύο 
υέλινα άγγεΐα ούχί μεγάλου μεγέθους.

Φύλλα ύελινα έν ειδει καθρεπτών καί διά 
θύρας καί παράθυρα εύρέθησαν εις τά ερεί
πια τής Πομπηίας καί τοϋ Έρκουλάνου. Τό δέ 
79 π. X. οΐ Αιγύπτιοι ΰελοποιοί ανύψωσαν τήν 
ΰελοποιίαν είς ΰψιστον βαθμόν, απομιμούμενοι 
δι’ αύτών καί αύτά τά διάσημα αγγεία, τά κα
λούμενα Μουρρΐνα.

Τά διάσημα αγγεία τής Πορτλάνδης, τά ήδη 
ευρισκόμενα είς τό Βρετανικόν Μουσεΐον, εΰρέθη- 
σαν τό 1560 μ. X. εντός σαρκοφάγου εις τό 
ορος δέλ Γράνο, δύο καί ήμισείαν ώρας μακράν 
τής 'Ρώμης. Είναι δέ 10 δακτ. τό ύψος καί 7 
εγκαρσίους με δύο λαβάς, συνίστανται δέ έκ βα- 
θέως κυανοί ήμιδιαφνοΰς ύέλου φερούσης μορφάς 
άναγλύφους έν λευκφ μέλτιρ.

Κατά μικρόν ή κατασκευή τής ύέλου έπεςε- 
τάθη καθ’ δλον τόν κόσμον, άλλ’ έπΐ πολλάς ε
κατονταετηρίδας ή δελος ήτο τόσον άκριβή, ώστε 
καί αυτοί οΐ βασιλείς δέν είχον παρά ολίγα μόνον 
παράθυρα μέ ύέλους καί ταϋτα μετέφερον άπο 
τόπου εΐς τόπον.

Τόν 1 5°ν αιώνα ή Βενετία ήρχισε νά φημίζε
ται διά τήν ύελοργουκήν της, εΐς τους ’Ενετούς δέ 
οφείλεται και ή κατασκευή ύελίνων πλακών.

?.'ετά την Βενετίαν ή ύελουργική έκαλιεργή- 
θη καί ήνθησεν εν Βοεμι^, τόν δέ 16°* αιώνα 
εϊσήχθη καΐ εΐς τήν ’Αγγλίαν, εκτοτε δέ τά ύέ- 

λινα σκεύη τοσοΰτον έπολλαπλασιάσθησαν και. 
εγειναν τόσον ιύθηνά, ώστε καί οί πτωχότεροι δύ* 
νανται νά τά μεταχειρίζωνται εις τάς χρείας των. 
Ό χρωματισμός τής ύέλου προσέτι έφθασεν είς 
μεγάλην εντέλειαν, καί συνάμα εύθηνίαν, ώστε 
και εις αΰτάς τάς ΐδιωτικάς οίκίάς ήδη γίνεται 
γάλη χρήσσις αυτής.

Ο ΔΟΤΗΡ ΤΛΝ ΟΛΩΝ.

I. Είς ιόν Μίγαν θεόν ολ* ή χτίσις 
"Αΐ ύψωση φωνήν μ’ αρμονίαν.

"Ας τονίσ’ εΰμελως ίλ’ ή φύσις 
Τήν αγάπην Αύτοΰ κ* ευλογίαν,

"Ην άφβόνως σχορπα είς τήν σφαΓραν 
Καβ’ έκάστην στιγμήν χαΐ ημέραν.

Στον θεόν ολ’ οί αιν’ άς δοϊωσι
— ■ . Αλληλούια σ’ Αυτόν _ας ψαλλωσι 

" ς Κ’ αί φωναί σας δμου τΰγνωμδνως
Τδν Αοτήρα παντός άς αινούν.

5. Είνε δώρον Αυτού οτ’ υπάρχει
Έδω κάτω στήν γην ώραιότης, 

Πλούτη, 8δξα, ζωή. Παντού άρχει
Ή Σοφία Αυτοϋ α’ ή λαμπρύτης.

Τί αγάπη, τί χάρις μεγάλη
Ήμπορεΐ νά δοίη άλλη ;

Χοροί { Στον θεόν 6 λ’ οί αιν' ας δοθώσι χλπ.

3. Πλήν ή άπειρος χάρις κι’ αγάπη 
Έκδηλοϋται Αύτοΰ στοΰ Σωτήρος 

Χρίστον, ναί, τδν Σταυρόν έκεΐ- λάμπει 
Εΐς άστήρ φαεινός τοΰ Δοτήρος, 

Τδ αθάνατον δωρον αυγάζει 
Κ1* & Χορός χαριίντως ας χράζη

Στον θεόν όλ’ ο! αίν’ δι δοβώσι 
Αλληλούια σ’ Αυτόν ας ψαλλωσι 
Κ’ αί φωναί σας όμοϋ ιυγνωμόνως 
Τδν Λοτήρα παντός άς αίνοΰν.

Χορός

ΕΙΣ3 ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΠΟΛΟΝ.

Προ Ετών δύο Γερμανικά πλοία, ή Χάνΰα- 
καϊ ή Γερμανία άπεπλευσαν κατά μήνα Ίου-! 
νιον διά νά προσπαθήσουν νά καταφθάνουν είς 
τδν άγνωστον Εκείνον Βόρειον Πόλον, τόν δ-' 
ποιον με δλας tag θυσίας ζωής χαι χρήματος, 
δενήδυνήθησαΐ’ οί ναυτιλλόμενοι νά πλησιάσουν.

Τά δύο ταϋτα πλοία Εφθαναν αισίως είς Γρην-! 
λανδίαν, άφοΰ δμω? άνεχώρησαν άπό Εκεί, ή 
μεν Χάνβα εμπλακεΐσα είς μεγάλους πάγους' 

κατεσυντρίβη, ή δε Γερμανία είς τδ σκότος 
' καΐ τήν όμίχλην άπεχωρίσθη τής συντρόφου της, 
ώστε τό πλήρωμα τής Χάνσα g κατόρθωσε νά 
άποβιβασθή είς τήν £ηράν καϊ έμεινε μόνη είς 

' Εκείνην τήν άπίραντον παγ ο ερη μ ί αν. Πρίν 
|ΐ} βυθισθή τό πλοϊον, κατόρθωσαν οί ναΰται νά 
■ Εκφορτώσουν είς τδν πάγον μεγάλην ποσότητα 
1 γαιανθράκων, καϊ άλλα πολλά χρειώδη, καίλώς 
καί δλα τά τρόφιμά των. Λίλ τούς γαιάνθρακας, Ε-

έ κτισαν οικίαν, άντί δε πηλού μεταχειριζόμενοι θα- λάς ώρας νά έργασθ&μεν διά νά άναίξώμεν δρό·' 
■λάσσιον ΰδ&ρ άπλοϋνΐ, διότι άμα τό ίχεον μετά- μον είς τήν είσοδον τής οικίας. Ή στέγημας

Ε0φ τόν Βόρεεον Οόλον.

ξύ τών κομματίεον τών ανθράκων άμέσως Επάγω νε 
1 και Εγε'νετο στερεά μάζα! Τήν περίεργον ταύτην 
οικίαν Εστέγασαν με δοκούς καΐ πανία άπδ τό 

1 πλοΐον. Σημειώσατε δτι ίκαμαν δλα ταϋτα Επάνω 
• είς ύπερμεγΕθη καί συμπαγή Εχτασιν πάγου, πα- 
' ρασυρομενην ύπδ τών γευμάτων καί ανέμων, καί
■ πλέουβαν δλονεν πρδς νότον.'Λφον δε Επί SOO 
ημέρας Εξησαν οί ναυαγοί τοιουτοτρόπως, δ πά
γος φθάς είς θερμοτέραν ζώνην ύδατος, ήρχισε 
νά διαλύηται. Τότε αύτοΐ ει’σήλθον £t’g rag λέμ
βους, άς εύτυχώς είχον σώσει άπδ τδ ναυάγιον 
καί τήν 13 ’λουνίου Εφθασαν εί'ς τι χωρίον τής 
Γρηνλανδίας καϊ ούτω Εσώθησαν.

■ ’Ιδού πώς εΐς αύτών τών Γερμανών περι-

γράφει τδν τρόπον, καθ’ ον εώρτασαν τήν ήμΕ- 
ραν τ&ν Χριστουγέννων είς τήν παγετώδη εκεί-', 
νην Εκ γαιανθράκων κατοικίαν'- |

ά'Οταν Επλησίασαν τά Χριστούγεννα άπεφα-' 
σίσαμεν με δλην μας τήν μελαγχολίαν νά τά 
εορτάσωμεν, δπως τά εορτάξωμεν είς τήν πα
τρίδα μας. I

Τήν παραμονήν Επεσε φοβερά χιών, μΐ άνε-j 
μοζάλην, ώστε τί> πρωΐ ήναγκάσθημεν Επΐ πολ-;

ήτο στιβαγμΕνη μι δλόκληρον βουνδν χιόνος, δ 
δέ άνεμος ήτο τόσον σφοδροί, ώστε δίν ήδυνά- 
μεθα νά τήν μεταπίσωμεν μΐ ανοικτούς τούς 
όφθαλμούς.

Μετά μεσημβρίαν, ό καιρός ήσύχασεν δλίγον, 
καϊ οί περισσότεροι Εξήλθομεν είς περίπατον, ό · 
λίχοι δΐ Εμειναν οίκοι διά νά ετοιμάσουν τδ 
δΕνδρον. 'Οταν επεστρεψαμεν, ή οίκία ήτο'^ 
κατάφωτος Εντός. Είχαν κάμει δΕνδρον άπδ ξυ-| 
λάρια καΐ σάρωθρα, πολύ Εντεχνως. 'Ο ιατρός, 
Αάουβε είχε φυλάγει μερικά κηρία άπδ τδ πλοΐον.' 
Είχαν εϋρει όλίγα χαρτία Επίχρυσα καϊ Εκαμαν\ 
διάφορα αθύρματα καϊ κοσμήματα δι αύτών,! 
ώστε ή σκηνή ήτο πολύ ώραία, ίδίως δι’ ήμάί!
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ro<iS duffrt'/itg ν«υ«;Ότ>ς 1 Μεκρά 
λάγηβαν μεταξύ των χαρόντων καί έπειτα έκά- 
Θήβαν δλοι sis γεύμα ολίγον πλουβιώτερον τοϋ 
βυνήθους, έληξε δέ ή έοπέρα μέ (ίβματα καί 
«ύθυμια?,

H Γερμανία έβτάθη εΰτυχεβτέρα, διότι 
ναί μεν ένεπλάκη καί αί>τί} sis τον πάγον, άλλά 
ήτο πληβίον sis τήν ζηράν και οΰτω δέν ίπαθε 
καμμίαν βλάβην, έμεινε δέ έπί τινας μήνας πα
γωμένη καί άκίνητος είς τδν πάγον. Το πλήρωμα 
λοιπδν ήδυνήθη νά διαχειμάοη μέθα sis τδ 
πλοΐον, καί καθ’ ίκάβτην έξήρχετο sig τδ κννή- 
γιον, διότι άρκτοι καί άλλα £ώα εύρίοκονται sig 
ίκεΐνα τά μέρη.

Μίαν ημέραν οί ναΰται ήκουβαν τδν υπο
πλοίαρχον καλοΰντα αυτούς sig βοήθειαν."Ετρε
μαν ίξω νά ίδουν τί Συμβαίνει, και μέ φρίκην 
των εΐδον αΰτδν παλαίοντα μί μεγάλην λευκήν 
άρκτον, ί/τις τδν είχε κτυπήοει καί καταρρίψει. 
&οτε δέν έπρόφθαβε νά γεμίβη έκ νέου τδ όπλον 
τον. "ϋρπαοε λοιπδν τδ όπλου ίκ τον βωλήνος, 
καί έκτύπηοε τήν άρκτον sis τδ πρόβωπον τ ύ
βον δυνατά, ώστε αυτή άμέοως εστράφη καΐ έ
φυγε τροχάδην, κάπου κάπου ρίπτουβα καί βλέμ
μα όπιοθεν, *διά νά ΐδη άν τήν έδίωκέ τις!»

ΤΤΟΓΚΙ^Α-Α-

— Ti φοινικοειδή δένδρα έχουν τα μέγιστα φύλλα με
ταξύ τών δένδρων. Οΰτω λ. χ. ή Ίνάτζα, ήτις αυξάνει παρά 
τάς ΐίχβας τοΰ ποταμού Άμαζώνος, έχει φύλλα 30—50 ποδ, 
το μήκος, και 10—1*2 τδ πλάτος. Ή Ταπιπόδη έτερον είδος 
φοίνικας έν Κεϋλάνη ϊχει φύλλα 20 ποδ. μ. καΐ 18 πλαταία. 
Τα φύλλα ταϋτα μεταχειρίζονται οί εντόπιοι προς κατασκευήν 
σκηνών, προφυλάττουν οε εξαίρετα από τήν βροχήν. Τα φύλλα 
τής διπλής Κοκοκαρύας είναι πολλάκις 30 ποδ, τδ μήκος καΐ 
τινές πόδες τδ πλάτος. "Οταν ό άνεμος είναι σφοδρός, συγ
κρούονται με κρότον, δ στις ακούεται πολλά μίλλια μακράν. 
Μόνον £ν φύλλου παράγεται κατ’ έτος, τόσον δε στερεώς οίνε 
τά φύλλα προσκεκολλημένα εις τδν κορμόν, και τόσον στε
ρεά καθ' έαυτά, ώστε εϊς άνθρωπος δύναται νά πάθηση είς τδ 
ακρον ένδς καΐ νά κινηται τούτο εδώ καΐ εκεί με εντελή 
ασφάλειαν!

·—Οί γονείς τοΰ 'Ρώσσον καλλιτέχνου Ίβαβόσκυ ήσαν 
Αρμένιοι τδ γένος, κατοικοΰντες εις Sv μικρόν χωρίον πλη
σίον τής Μόσχας, Μίαν 6έ ημέραν ένώ ό Πάππος τοΰ νΰν αυ- 
τοχράτορος Νικόλαος, δεήρχετο διά τοΰ χωρίου τούτου συν
έβη νά τω πέση άπδ τήν χεΓρα τδ μαστίγιον. Ό αυτοκρά- 
τωρ ενευσεν εις τον νέον Ίβαβόσκυν οστις με πολλήν περιέργειαν 
περιεργάζετο τήν λαμπράν συνοδείαν του αυτοκράτορος νά 
τοΰ τδ δώσή.

Ό Ίβαύόσκυς με πολύ θάρρος πλησιάσας τδν αυτοκράτορα, 
τδν ήρώτησε, «Ποΐΐ; είσαι σΰ ;» «Είμαι δ αυτοκράτωρ,» α- 
πεκρίθη δ Νικόλαος. «Έάν δέν ήμπορής νά φροντίζης δια τδ 
μαστίγιόν σου, πώς βύνασαι νά φροντίζης διά τούς υπηκόους 
σου ; ν είπεν ό παΐς.

Ή παρατήρησες ήρεσεν είς τδν αυτοκράτορα, 6στις διέταξε 

νά έκπαιδευθή δ Ίβαβόσκυς δι’ ιδίων του εξόδων, εις οίονδή- 
ποτε κλάδον μαθήσεως ήθελεν. Ό Ίβαβόσκυς εξέλεξε την ζω
γραφικήν καΐ μετ’ όλίγα έτη εγένετο έξοχος καλλιτέχνης!

—Δικηγόροι είς τάς Ηνωμένας ΙΙαλιτείας τής ’Αμερικής. 
Κατά τινα στατιστικήν δημοσιευθεέσαν εσχάτως δ αριθμός τών 
δικηγόρων εΐς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ανέρ
χεται εΐς 70,000—ήτοι είς είς 900 ψυχάς! Καΐ όμως ήμεΐς 
οί "Ελληνες τούς περνοΰμεν τούς ’Αμερικανούς κατά τούτο, 
οπερ Βηλοΐ-, οτι άγαπώμεν τάς κρισολογϊας περισσότερον απ’ 
αυτούς.

— Εΐς τήν χώραν τών Ήνωμ. Πολιτειών, τήν καλού - 
μένην Γίλλοστον, υπάρχουν πηγαΐ θερμαί, είς τάς όποίας αί 
πλϋστριαι ρίπτουν τά άσπρόρρουχα καί άφοΰ τά άφήσουν ολί
γα λεπτά, τά εκβάλλουν κατάλενκα I Είς τάς αυτάς πηγάς 
ψήνονται καΐ ώά.—Άλλά καΐ εις τάς θερμάς πηγάς τής Αιδη
ψού δΰναταί τις νά ψήση ώά, μάλιστα νά μαβίαη όρνιθας, η 
πόβας ή κεφαλήν άρνίον, έμβάπτων αυτά εΐς τδ ίδωρ των.

— Β!,ς τά. f>εύμιατα, ·τά όποΓα έκχύνονναι απδ τους κρα
τήρας τών ήφαιστείων όρέων της Χαουαιΐάν, μιας τών Μαν- 
δουϊκών νήσων, οΐ άνθρωποι ψήνουν καΐ κρέας,

— Εϊς τήν Νέ«ν Ζηλανδίαν καΐ τήν Ισλανδίαν οί κά
τοικοι ψήνουσι τά φαγητά των εΐς λέβητας, τούς όποιους θε- 
τουσιν έντδς τών θερμών πηγών, τών ευρισκομένων έκεϊ".

— Συστατικά ωρολογίου. Τδ κοινόν ώρολόγιον συνί- 
σταται ίξ 175 διαφόρων τεμαχίων, άπαιτούντων πλέον των 
2400 διακεκριμένων εργασιών πρδς συμπλήρωσιν του έργου. 
Ό κυρίως· τροχός κάμνει 18,000 κτύπου;, ή δονήσεις κατά 
πασα ώραν, 12,080,000 τδν μήνα, καΐ 157,630,000 τδ έτος. 
Πασαν δόνησις κάμνει l περίπου δάκτυλον τδ δποΓον εις 
24 ώρας αποτελεί- 2*]( μίλια, εΐς ένα μήνα 239 1/(, μιλιά, 
καΐ εΐς έν έτος 3558 μίλια I

— Οί λιθάνθρακες τοΰ Λονδίνου . Ή αρχική αξία τών 
λιθανθρακίων,οί όποΓοι έξοδεύονται είς τά εργοστάσια, είς τάς 
οΐκΐας καΐ εΐς τά καταστήματα της πόλεως τοΰ Λονδίνου άνα- 
6αΐνει είς 22 περίπου ξκατομμύρια λίρας—-ήτοι 550,000,000 
φρ —. Πρός μεταφοράν τούτων άπαιτεΓται δαπάνη ίση μέ 
56,000,000,000 φρ.ς τής δέ στάχτης 1,000,000 φρ. περίπου. 
Τώρα έάν λογαριασθή καΐ ή ζημία, τήν όποιαν προξενεί- ό 
καπνός είς τήν περιουσίαν τών κατοίκων, οί κάτοικοι του 
Λονδίνου πληρώνουσι κατ’ έτος διά τούς λιθάνθρακας των τδν 
στρογγυλόν άριθ. των 33,000,000 λιρών, ήτοι 575,000,000 φρ.ΙΙ

— ϊχυλική ήλικία καί σχολικαί ωραι. Ούτως επι
γράφεται σπουδαία τις πραγματεία περΐ προκαταρκτικής 
έκπαιδεύσεως. Έν αυτή ό σοφός αυτής συγγραφεύς θεωρεί" τό 
6ον ή 7ον έτος τής ηλικίας τών παιδιών ώς τήν κατάλληλον 
ήλικίαν βιά τδ σχολείον, τάς δέ ώρας τοΰ σχολείου ορίζει εΐς 
18 τήν έύδομάδα, ήτοι 3 ώρας κατά πασαν ημέραν, 1 l/g 
τδ πρωί καΐ 1 </1 μετά μεσημβρίαν εΐς τους αρχαρίους.

— Τ4 μέγιστοι δένδρα έν τώ κόσμω είναι τά τής Κα- 
λιφορνίας. "Έν εΐς έν άλσος εΐς τόν Δήμον Τουλάρης εΰρέθη 
έχον ύψος 276 ποδών καΐ 105 ποδ. περιφέρειαν κατά 
τήν βάσιν, εΐς ΰψος δέ 12 ποδών απδ της επιφανείας τής γης 
76 ποδών. "Αλλα είναι 356 ποδών υψηλά καΐ 35 ποΒ. τήν 
διάμετρον.—Μερικά άπδ τά μέγιστα, τά όποια σκόπησαν, εύ- 
ρέθη οτι ειχον ήλικίαν 2 έως 2,500 έτων !

— Τό ευρύτατου σπήλαιον έν τώ κόσμω είναι τδ Μά- 
μομθ είς την ΙΙολιτείαν Κευτούκην- Έχει δέ ποταμόν εις 
τδν όποιον ζώσί ψάρια τυφλά.

ΙΕΙΜλΓΡΛΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ·

1. Πώς ονομάζονται εΐς τδ Εΰαγγέλιον οί προϊστάμενοι 
τών χριστιανικών εκκλησιών ;

2. Έσήμαινον τά ονόματα, πρεσβΰτερος, ποιμήν, επί
σκοπος, βαθμούς αξιωμάτων, ή μαλλλον τδ είδος τοΰ 
έργου τών προϊσταμένων ;

3. 'Απάντωνται είς τδ Εΰαγγέλιον οί τίτλοι Δεσπότης 
’Ιεράρχης, Μητροπολίτης, Πατριάρχης, Πάπας;

Συνδρομή « Παιδικ&ν κδιηγημάτων,» 8 κατ’ έτος, έν ' Ελλάδι 4ο λεχτ. έν τ& ’Εξωτερικά) 60 λεπτ.
Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANSSTH ΚΛΝΙΙΤΑΝΤΙΝΙΑΟ1Γ 1890.—2206.


