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I Ό μικρός Γεώργιος ήτο παιδίον καθ’ ολα τά 
: άλλα καλόν, άλλ’ Αγάπα πάρα πολύ τά παιγνί
δια καΐ τοΰτο τοΰ έ- 
προξένει πολλάκις τα- 

: ραχήν καΐ τόν έξέθετεν 
ί εΐς επιπλήξεις εΐς τό 
σχολεΐον καΐ εΐς τήν 
οικίαν, δπως συνήθως 
συμβαίνει μέ δλους 
τούς άμελεϊς.

Είς τήν προκειμένην 
εικόνα τόν βλέπομεν 
καταγινόμενον εΐς τήν 
λύσιν ένος προβλήμα
τος Αριθμητικής, τό 
όποιον ό διδάσκαλός 
του εΐχε τφ δώσει πρός 
λύσιν καΐ τοϋ όποιου 
τήν λύσιν έπρεπε νά 
φέρμ εΐς τόν διδάσκα
λον τήν έπομένην ήμέ
ραν γραπτήν.

Ό Γεώργιος ητο' έξυ
πνος καΐ άντελαμβάνε- 
το εΰκόλως τών μαθη
μάτων του , άλλ’ δταν 
παρεδίδετο εΐς τά παι
γνίδια, τότε βχι μόνον 
τόν καιρόν του έχανεν, 
άλλά καΐ τό κεφάλι του 
έγέμιζεν άπό αύτά καΐ 
έόκοτίζετο τόσον, ώστε 
δέν ήδύνατο νά άκεφθμ 
δπως έπρεπε.

Αύτό έπαθε τήν ήμέ
ραν, κατά τήν όποίαν 
έλαβε τό πρόβλημα, 
άντι νά καθήάμ, ώς έ
πρεπε, νά τό μελετήάμ

μβρίαν, δταν εΐχεν Αρκετόν καιρόν, έπείσθη εΐς 

Νικολάου, καΐ έπήγε νά παίξμ μετ’ αύτοϋ τήν 
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Ό Γεώργιος ζ<*1 τό πρόβληρ,ά τού.
και νά τό λΰάμ μέ τήν υπομονήν του μετά μεάη- ξεύρω ποΰ είμαι καθ’ όλου I
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περισσότερον διά τόν πατέρα—νά έλόη κοπιασμέ-

— Σέ συμβουλεύω, Γεώργιε, νά κυττάξμς πρω
τόνιά μάθημάάου, καΐ άν όοιγιείνςι καιρός παίξε 
καΐ μέ τάν Νικόλαον, εΐπεν Ή μήτηρ του.

— Είναι τόσον εΰκολον, μητερ, άπεκρίθη ό Γε
ώργιος, ώστε εΐς μίαν στιγμήν ήμπορώ νά τό 
λύσω !

— Φοβούμαι δτι θά 
πάθμς δ,τι έπαθες πολ
λάκις καί αύριον θά έ- 
πιπληχθής άπό τόν δι
δάσκαλον καΐ θά λυπή-1 
Οιις καΐ τόν καλόν πα
τέρα άον, Οάτις κοπιά
ζει τόόον διά νά σέ όυν- 
τηρήάμ σπουδάζοντα.

Μή Φοβείσαι—έγώ 
είμαι βέβαιος ότι θά 
προφθάσω νά λύσω τό 
πρόβλημα άφοϋ επισ
τρέφω.

Ούτως π μετά.μεσημ
βρία έξωδεύθη εΐς τό 
παιγνίδι, όταν- δέ έπέ- 
άτρεφεν ό Γεώργιος άπ ’ 
αύτό, ήτο τόσον κου
ρασμένος καΐ τόσον ζα
λισμένος, ώστε, άν καΐ 
έπροάπάθησεν έπανει- 
λημμένως νά λύάμ τό 
πρόβλημα, άπέτυχε^Τό 
εξαγόμενον άλλοτε ητο 
μεγαλείτερον καΐ άλλο
τε μιπρότερ ον τοΰ άλη- 
θους — έως ού έν τμ 
στενοχωρίμ καΐ Απελ
πισία του, κατέφνγεν 
εΐς τήν μητέρα του 1

—Δέν εΐξεύρω τί τρέ
χει μέ αύτό το πρόβλη
μα, μητερ,δπως καΐ άν 
τό κάμω, βγαίνει στρα
βά, έζαλίάθηκα δέ τό
σον, ώστε τώρα δέν ή-

— Δέν άοΐ το ειπον,* Γεώργιε, ότι θά άοΐ συμβιί 
>ΰτο ; διατί δέν μέ ύπήκουες ;
—Άχ, μήτερ, βλέπω οτι έσφαλα, καΐ λυπούμαι

ΔΙΒΥΘϊΉΒΙΣ ί OUti^VOt, πλήν τών τακτικών
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1 J π τα>ν Ιΐαίοων * a\et> τφαπληρ^μης,.
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νος καί νά άκούδη πάλιν τήν αύτήν Ιότορίαν 
περί τοΰ υιού του I ιΟΟεν άέ παρακαλώ νά μέ βοη- 
θήδμς νά έξέλθω άπό αύτήν τήν δυσκολίαν, καΐ 
dot ΰπΰδχομαι ποτέ πλέον νά μή έπαναληφθμ 
τοϋτο.

—Εύχαρΐάτως θά δέ βοηθά δω, τέκνον μου, εΐ
πεν ή μήτηρ, έλπίζω δέ, δτι θά πραγματοποιή- 
ομς τήν άπόφαδίν δον ταύτην, διότι αν δέν κό- 
ύης αύτήν τήν κακήν Συνήθειαν τοϋ νά άνα- 
οάλμς τήν έκτέλεόιν τοΰ χρέους δον διά διαάκέ- 
δαόιν, ποτέ δέν θά εύδοκημήΰμς εΐς τόν κόδμον 
τούτον, άν καΐ ό ©εός δέ έπροίκτδε μέ δυνάμεις 
ικανής νά δέ καταότήδωόι χρήδιμον εΐς τόν κό- 
δμον τούτον έπΐ πολλής έπόψεις.

Διά τής βοήθειας τής μητρός του ό Γεώργιος 
ήδυνήθη να λύδμ τό πρόβλημα, έτήρηόε δέ τήν 
ύπόδχεδίν του άκριδώς καΐ έκτοτε δι’ ού δ ένα λό
γον άφινε τήν έκπλήρωΟιν τών καθηκόντων του, 
καΐ έπΐ τέλους κατεΟτάθη εΐς τών διαόήμων μα
θηματικών τής πατρίδος του.

'Υπάρχουδι πολλά παιδία, τά όποια άγαποΰν 
τά παιγνίδια περισσότερον άπό τά μαθήματά των 
—άν τοιαϋτα παιδιά εΐναι μεταξύ τών Συνδρομη
τών τής Έφ. τών Παίδων τά όυμδουλεύω, νά μι- 
μηθώάι τό εύγενές παράδειγμα τοϋ μικρού Γεωρ
γίου.

ΜΥΡΤΙΣ.

διήγημα τοϋ πρώτου αΐώνος μ. X

ΚΕΦ. ΙΑ’.

Ή Κορνηλία, μέ την θυγατέρα της, έκάθηντο 
εις το πολυτελές φορεϊον των, συρόμενου ύπο ίύο 
ίππων μικρά μετάξινα παραπετάσματα απέ
κλειαν τά βλέμματα τών περιέργων καθ’ όίόν, 
κα'ι αί 5ύο κυρίαι συνωμίλουν ζωηρώς περί τών 
απόντων συγγενών των. Έμπροσθεν του φορείου 
επι άρματος χαλκού περιέργως κατειργασμένου, 
εκάθητο ό γέρων Ανίκητος, ίιότι ώς αντιπρόσω
πος τ$η τοϋ άπόντος κυρίου του, ώφειλε νά τα- 
ξειίεύη μέ την αύτήν επισημότητα ώς εκείνος. 
Οί 5ύο θυμοειδείς ίπποι τοϋ άρματος μόλις έσυγ- 
κρατοϋντο, ώστε νά μη καταπατήσουν τούς δού
λους, οΐτινες προεπορεύοντο ΐνα ανοίξουν τόν δρό
μον ίιά μέσου τών όίών τής πόλεως. "Οπισθεν 
τοϋ φορείου τών κυριών έπορεύοντο επί οχημά
των αί «ϊοϋλαι αύτών, και όύο προστατευόμενοι 
του Ρούφου, οΐτινες έσυνόίευον τήν κυρίαν των 
ώς όίϊηγοΐ μέχρι Δελφών,

Έμπροσθεν τοϋ ιερού τής θεάς τύχης*  ή συνο
δεία έστάθη έπί τινας στιγμάς, ό άέ Ανίκητος 
εΐσήλθεν εις τό ιερόν ΐνα προσφέρη θυμίαμα είς 
τήν «τυφλήν» θεάν. Μετά ταΰτα έξηκολούθησαν 

* ΣΗΜ. Ή ίεα Τύχη (Fortuna) ίλατρεύετβ όχι τάσον υπό 
τώ\ αρχαίων Ελλήνων ο<ιον των 'Ρωμαίων, άπο τ^ς άρ- 

χβίΟτάτης εποχής.

τήν πορείαν των, καϊ εξελθόντες τής πόλεως 5ιά 
τοϋ Διπύλου, εύρέθησαν έπΐ Ίεράς Ό5οϋ. Έκεϊ 
τούς επερίμενεν ή Αύτοκρατορική συνοδεία, καί 
ή πορεία των ίιηυθύνθη 5ιά μέσου τής κατάφυ
του πείιάίος τοϋ Κηφισσοϋ προς τήν Ελευσίνα, 
Ό καιρός ήτο θερμός και ώραϊος- ό τέττιξ εσύ- 
ριζεν εΐς τά ίέν^ρα, οί κώίωνες τών αγροτικών 
κτηνών και τά κελαδήματα τών πτηνών ετερπον 
το ούς, έ<ϊώ όε καί έκεΐ συνηντώντο άγάλματα 
και ιερά τής Δήμητρας, προστάτι&ος θεάς τών 
γεωργών, τοϋ Πανός, φίλου τών ποιμένων καί 
μελισσουργών, καΐ τής Παλλάδος, προμάχου τής 
Άτθίδος γης. Ή συνοδεία όμως έσταμάτα κυρίως 
είς τά τεμένη τοϋ Έρμου, ΐνα κάμγ, προσφοράς 
είς τόν θεόν τούτον ούχί μόνον ώς προστάτην τών 
όίοιπόρων καί ταξειίευόντων, άλλά καί ώς έμ- 
πεπιστευμένον τάς αποφάσεις τών θεών, τάς ό
ποιας προσείόκουν οί φίλοι μας νά μάθουν άπό 
τό μαντείον.

Έπί τέλους μετά τριών ήμερων όίοιπορίαν 
εφθασαν εις Κόρινθον καί έκεΐθεν ίιά πλοίου ίιε- 
περαιώθησαν είς Δελφούς. Ένταΰθα ήναγκάσθη- 
σαν νά περιμείνουν όλίγας ήμέρας, άφ’ ενός ϊιά 
νά έρωτηθή πρώτον ή Πυθία περί τής ύποθέσεως 
τών άγγελιοφόρων τοϋ Αύτοκράτορος, άφ’ έτερον 
ίέ ιϊιότι τό μαντεϊον <ϊέν άπεκρίνετο πάντοτε 
άμέσως εις ί ,5 ιώτας, καί αρκετοί τοιοϋτοι περιέ- 
μενον ήίη άπάντησιν πρίν φθάσν; ή οικογένεια 
τοϋ Ρούφου. "Οταν όε έπί τέλους αΰτη ελαβε 
τήν άπάντησιν τής Πυθίας είς τήν έρώτησιν περί 
τής Κλαυίίας, ή απάντησες ήτο τόσον αόριστος, 
ώστε όλίγας στερεάς έλπίίας παρεϊχεν: «'Ο θε
ριστής θερίζει οΰχϊ άνθη άλλά στάχεις.»

Και είς τήν αινιγματικήν ταύτην άπάντησιν 
ήναγκασμένοι νά άρκεσθοϋν, έξεκίνησαν νά επι
στρέφουν. "Οταν εφθασαν είς Κόρινθον, ή Μύρτις 
κατελήφθη ύπό τόσου βαρέος πυρετού, ώστε ή- 
ναγκάσθησαν νά την άφήσουν έκεϊ ύπό τήν φρον- 
τί<ϊα τής Φελίκιτας.

Ό Ανίκητος έφρόντισε νά τούς εύρη κατάλυ
μα, άλλ’ είς τοϋτο άπήντησε μεγάλην δυσκο
λίαν, ίιότι κανείς 5εν ήθελε νά ίεχθή άσθενή 
βουλήν είς τήν οικίαν του. Έπί τέλους όμως εύρε 
πτωχήν τινα χήραν, ήτες έσυντηρεΐτο' ώς ράπ- 
τρια, καί αύτη συγκατετέθη νά παράσχη κατά
λυμα είς τάς ίΰο δούλας. Ενταύθα οέ έμειναν 
αύται, ένώ ή λοιπή συνοδεία έπέστρεψεν εΐς τάς 
’ Αθήνας.

Ή οίκία τής Κορινθίας ταύτης χήρας ήτο 
πολύ διάφορος τού μεγάρου τού Ρούφου έν Άθή- 
ναις· εί^ε μόνον μικρόν άτριον καί ίόο δωμάτια. 
Εκείνο όμως, τό όποιον έξέπληζε τήν Φελίκιτα, 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ1890 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,
ήτο, οτι πουθενά εΐς την οικίαν ταύτην δεν έ- 
φκίνετο τό παραμικρόν ίχνος της λατρείας τών 
θεών δέν ύπήρχεν, άγαλμα είτε τών ’Εφεστίων, 
είτετής ’Αφροδίτης, είτε άλλης τινός θεότητος. 
Την έκπληξίν της έξέφρασεν εις την Μύρτιν τό 
εσπέρας όταν ήσαν μόναι.

·■—Είναι φριχτόν νά μη εχη τουλάχιστον την 
Ήραν, τήν θεάν τών εγγάμων γυναικών!

—-Ίσως ή γυνή δέν λατρεύει τούς ΐδικούς μας 
θεούς, είπεν ή Μύρτις, ήτις εκειτο πυρέσσουσα.

—Πώς; Μήπως είναι άπό εκείνους τούς έξωμό- 
τας Ναζωραίους! Έάνένόμιζα οτι είναι Ναζωραία, 
δέν βά εμενα έδω οΰτε απόψε, ίξηκολούθησεν ή 
Φελίκιτα· άλλά παρατηρήσασα ότι ή Μύρτις 
επασχεν, έλησμόνησε τήν εξαψίν της καί ε’σπευσε 
νά τήν περιποιηθή καί νά τή δώση τά ποτά 
καί τά φάρμακα, τά όποια ήσαν τότε κοινώς έν 
χρήσει. Ή χήρα συγχρόνως εισήλθε και τήν έ- 
δοήθησεν ή Μύρτις όμως διήλθε τήν νύκτα μέ 
βοερόν πυρετόν και παραμιλούσα.

Τήν έπομένην δ πυρετός ήλαττώθη, και τόσον 
εχάρη ή Φιλίκιτα, ώστε όταν ήλθεν ή χήρα μέ 
το ^άψιμόν της καί έκάθησε κοντά είς τήν κλίνην 
τής ασθενούς κόρης, τήν ύπεδέχθη ή γραϊα εγ- 
καρδίως χωρίς οΰτε λεξιν νά εΐπη περί λατρείας 
τών θεών. Μετ’ ολίγον όμως ήλθε μία φίλη τής 
χήρας νά τήν έπισκεφθή, καί ή οικοδέσποινα τήν 
έδέχθη εις τό παρακείμενον δωμάτιον, όπου ήρ- 
χισαν νά συνομιλούν, ένφ ή θύρα μεταξύ εμεινεν 
ανοικτή.

— "Ώστε έχεις ξένους, βλέπω, εΐπεν ή έπι- 
σκεπτρια, μέ φωνήν πραεϊαν καί μελωδικήν. "Οτι 
είναι πτωχαί καί ενδεείς, δέν αμφιβάλλω—ίσως 
είναι άδελφαί άπό καμμίαν άλλην εκκλησίαν;»

— ’Όχι' τουλάχιστον δέν τό γνωρίζω’ είναι 
δουλαι καί κανείς άλλος δέν έδέχθη τήν άσθενή.

—Καί σύ τούς έδέχθης, ώς όπαδος ’Εκείνου, 
όστις ητο φίλος τών πτωχών καί άπερριμμένων. 
Καλώς έπραξας, άλλά δέν εχεις τά μέσα σύ, καί 
πρέπει ή ’Εκκλησία νά τούς συνδράμη.

— άέν είναι ένδεεϊς, εύγενεστάτη άδελφή 
’Αντιγόνη, μόνον κατάλυμα έζήτουν. Είναι δοϋ- 
λαι πλουσίου τίνος ’Ρωμαίου έν Άθήναις, και δ 
οικονόμος αΰτοϋ τάς έφερεν έδώ.

— Τέλος πάντων, έάν παρουσιασθή καμμία 
ανάγκη, τήν δποίαν ή ’Εκκλησία δύναται νά θε- 
ραπεύση, πρέπει νά τό εΐπης’ ή άδελφή Φοίβη 
θά ε’λθη νά σέ ΐδη, καί έγώ θά έλθω πάλιν όταν 
έμπορεσω.

(’Ακολουθεί)
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'ο καρπός τής Αμαρτίας. Ποιμήν τις έχανεν άπό 
καιρού είς καιρόν άπό έν πρόβατου άπο τό ποίή 
μνιόν του. Καΐ κατ’ άρχάς μέν ύπέθεόεν δτι κά- 
νέν θηρίου, λίκος, ή λέων, ή τίγρις ή άρκτος ητο 
ό κλέπτης καΐ διά τοϋτο έθεόε παγίδας πέριξ τοϋ 
μανδριοΰ του, άλλ’ εΐς μάτην, ϋ ζημία έξηκο-' 
λουθεί. ■ ■

Έπΐ τέλους μίαν πρωίαν περί τό λυκαυγές πε- 
ριερχόμενος μίαν άπο τάς μάνδρας του,εΐδεν άν
θρωπον ιπτάμενον μέ τά νώτα πρός τόν τοίχον 
της μάνδρας. Πληάιάόας εΐδεν ότι ό μέν άνθρω-j 
πος ητο νεκρός, έφερε δ’ έπΐ τών ώμων του έν, 
πρόδατον, τό όποιον ειχεν δέόει διά όχοινίου, καΐ 
εϊχε κάμει θηλειάν, τήν όποίαν έδαλεν πέριξ τής 
κεφαλής, δπως κάμνουάιν οΐ χωρικοί,όταν θέλου-' 
Οιν νά φέρωάιν φορτίον, ιδίως ξϋλων. Τό όχοτ- 
νίον, ώς φαίνεται, δταν ό κλέπτης ήθέληόε νά' 
καταβμ άπό τήν μάνδραν όλίσθηόεν άπό τήν κε-j 
φαλήν εΐς τόν λαιμόν, τό πρόβατου έμεινεν έπι' 
τοϋ τοίχου, ό δέ άνθρωπος έότραγγαλίόθη πρΐν; 
δυνηθμ νά μεταχειριόθμ τάς χειράς του, διά νά 
έλευθερώόμ τόν λαιμόν τόυ άπό τό όχοινίον- Τοι
ουτοτρόπως έξηγήθη τό μυστήριον τής άπωλείας 
τών προβάτων ό άνθρωπος εύρε τόν θάνατον 
αύτοϋ ένεκα τής Αμαρτίας· |

Ή άνταπόδοόις ήτο παράδοξος καΐ τρομερά; 
καΐ δμως εΐναι ή εΐκών τοϋ Αποτελέσματος τής 
Αμαρτίας. ΠαΟα Αμαρτία εΐναι θανατηφόρου φορ-j 
τίον. Ή ψυχή, ήτις Αμαρτάνει αύτή θέλει Αποθά- 
νει. ’Ενίοτε ή θανατηφόρον φύόις τής Αμαρτίας 
δύναται νά φανμ εΐς τά έξωτερικά καΐ πρόσκαιρα 
αύτής Αποτελέσματα- Πόόοι άνθρωποι καταδαί-' 
νωάιν εΐς τόν τάφον, πολύ πρό τοΰ καιρού των έ
νεκα άόωτίας καΐ άκρατείας ! Μυριάδες τοιούτωγί 
έλαδον τόν μιάθόν τής Αμαρτίας αύτών. Είναι δέ^ 
τώ δντι τρομερόν νά άποθάνμ τις ούτως—νά άπο-' 
θάνμ ένεκα’τής κακής αύτού ζωής καΐ μέ ολας τάς 
Αμαρτίας του έπΐ τής "ζνχής του. |

Καΐ δμως δέν είναι μόνος ό κακούργος καΐ ό· 
άπερριμμένος, δότις Αποθνήσκει οΰτω πως. Πολ
λοί καΐ άπό έκείνους οΐ όποιοι φαίνονται καλοί 
καΐ ήθικοΐ εΐς τά δμματα τοΰ κόάμου δύνανται 
νά πάθωόι τό αΰτό. Πδς δότις Ακούει τήν πρόά-' 
κληάιν τοϋ ©εοΰ—τήν πρόόκληΟιν τοϋ Εύαγγε-, 
λίου πρός μετάνοιαν, πίότιν καΐ ύποκοήν είς τόν. 
Χριότόν, καΐ Αποθνήσκει χωρίς νά μενανοήόμ και' 
πιότεύόμ είς αύτόν, Αποθνήσκει ώς ό Οτραγκα- 
λιόθεΐς έκεϊνος κλέπτης, φονευόμενος ύπό τών 
ιδίων αύτοϋ Αμαρτιών. «Έάν μή μετανοήόητε ό
λοι όμοίως θέλετε Απολεάθή. ·

ΤΑ. ΚΑΛΑ ΓΤ7ΚΙΖΑΙΑ..

— Παιδιά σηνωθήτε ! παιδιά σηαωθητε· 
Ή 'μέρα προβαίνει ώραΐα, λαμπρά'

Προσμίν' 0 πατέρας, παιδιά μή άργήτε· 
Φωνάζει μητέρα, καλή, τρυφερά.

Ki* αυτά στη φωνή της ευθύς πεταχθήκαν, 
Ευθύς σηνωθηκαν τά Βυδ μ® χαρά.

Μέ γέλοια πλυθήκαν καί αμίσως ντύθηκαν 
Τροφή στδν πατέρα νά πανί φαιδρά.

Μέ βία μεγάλη τά δυδ περπατούνε, 
ΈπεΓ στδ χωράφι δουλειά τα καλεΓ.

Καλάθι γεμάτο στά χίρ^α κρατούνε 
Τδ ’τοίμασε μόνη μητέρα καλή.

Περνούν τδ χωρ,ιδ των γοργά μέ τραγούδια, 
Χορτάρια στδ Βρόμα πετοϋν Βροσερά,

Περνούνε λειίάδι σπαρμένο λουλούδια 
Καΐ φθάνουν σέ λίμνης νερά καθαρά
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Τό βήμα για λίγο έκεΓ σταματούνε, 

"Ο εϊν’ ή θίσις αυτή μαγική.
Γοργή τη ματιά των τρυγύρω πετοΰνε 

Καΐ θεία ακοϋνε ’ψηλά, μουσική.

Καί πάλιν τοΰ βίπτει καί πάλιν τό πέρνει, 
'Ο κύκνοι καΐ παίζει, μά'τί ώφελεΓ;

Ό Γιώργος τροφή στόν πατέρα του φέρνει, 
Κ* έκεΓ στο χωράφι δουλειά τόν καλεΓ.

ί
ί 1

ΊΓλ καλά παρδία.
Χιλιάδες στα δένδρα πουλιά κελαηδούνε, 

'Ο ήλιος χρυσώνει κοιλάδες, βουνά,
Καί κύκνοι στή λίμνη λευκοί κολυμπούνε, 

Μέ χίλια παιγνίδια ΰραΐα, τερπνά.

'Ο Γιώργος τά πάντα μέ βάμδος κυττάζει, 
Καΐ παίζοντας παίρνει ολίγα ψωμί.

Τό βίπτει στή λίμνη καΐ κύκνος τ’ αρπάζει, 
Τ’ αρπάζει καί φεύγει κατόπι μ’ δρμή.

"Q, πήγαινε Γιώργο καθόλου μή μείνης, 
Προσμέν* δ πατέρας, πέρνα δ καιρός*

Έργάζου* χαμένη στιγμή μή άφίννι;,
Φιλόπονα τίχν’ αγαπά δ 0εός

Κρυετλλλιλ Χρυςοβεργη.
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60 χΐφίχον μίλια wpog βοφφ&ν tijs Λύϋτ^αλια^. 
’ Ανεχαί&φ&η το 1511 wtb τοϋ Γάλλου Δ 'Α-ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΧΚΟΓ ΝΑΟΥ.

'Η w'« Γονΐνέα εΐν^α νήβο$ μεγάλη, χειμένη βραί, άλλ* δ *Ιΰαανόβ Λύν Γεάί^γΐΰξ <?& Msyfexog
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πρώτος άπεβιβάσ&η είς αυτήν τό 1526.
Έκτοτε έπιΰκίφύησαν τήν νήσον ταύτην καΐ 

ίδιοποιή&ηβαν έκαστον ίίάφορα ρεερη αΰτήρ,πάοΐα 
ίεαφόρων ^0-νών άλλά τήν σήμερον τρεις μό
νον Εύρωπαϊκαι δυνάμεις εχουσι διαιρέσει αύ
τήν μεταξύ των.^Οί'Ολλανδοί αϊτινες κατέχουβι 
τό δυτικόν μέρος τής νήσου, οί Γερμανοί και οί 

’Άγγλοι.—Άλλά τά ένδότερα αύτής είναι ίσέτει 
άνεξερεύνητα, επομένως άγνωστα.

Οί αύτόχ&ονες αύτής κάτοικοι ανήκουν είς τήν 
φυλήν των Ότεντότων, δεν εΐναι όμως όπως 
οί ί&αγενεΐς τής Αύστραλίας τόσον άπεκτηνω- 
μένοι. Τούτου ένεκα εύρέ&ησαν μεταξύ των έ- 
ρείπια, τά δποΐα μαρτυρούν ότι ένησχολοϋντο 
είς είδη τινά τεχνών, ως λ. χ. τήν τεκτονικήν, 
τήν γλυπτικήν έπΐ ξύλου κλ Έν γένει όμως ό 
σωματικός καί διανοητικός τύπος αντων δμοιά- 
ζει πολύ μέ τόν τ&ν Αυστραλιανών Ότεντότων.

Ή προηγουμένη είκων παριστάνει τά έρείπια 
ναού τίνος εύρε& έντος έκεΐ, δεικνύουν δ’ ερ
γασίαν τινά γλυπτικήν.

'Ιεραπόστολοι έΰτάλησαν είς τήν νήσον ταύ· 
την ύπό διαφόρων χριστιανικ&ν ’Εκκλησιών, 
πολλάΐ έκκλησίαι χριστιανική ίδρύ&ησαν με
ταξύ αυτών, δ δέ έκχριστιανισμός τ&ν ί&αγενων 
προβαίνει βραδέως άλλ’ άσφαλως.

ΓΤΡΟΣ2 TA.EJ ΜΗΤΕΡΑΣ

Κύριε συντάκτα της Έφημ. τών Παίδων.
(Ί5ε φύλλον Ανγούστου.’ι

Εΐς τάς πράξεις.Το παιδί ον δύναται νά κρίνηπερ! υμών 
μόνον έκ τών πράξεων σας, Ο! άπλοι λόγοι δεν ωφελούν 
ποσώς τά παιδία. Μία μήτηρ δύναται άπδ πρωίας μέ- 
χρις εσπέρας νά κηρύττη είς τά τέκνα της, και δμως άν 
μή οί λόγοι της παραδειγματίζωνται και διά πράξεων, 
δλος δ κόπος της αποβαίνει μάταιος. Α! πράξεις λα- 
λοΰσι πολύ τρανώτερον, πολύ ισχυρότερου καί άποτελε- 
σματικώτε^ον τών λόγων, ϊσω καλοί καί εύγλωττοι και 
άν ηναι οοτοι.

’Εάν αί μητέρες επιθυμούν νά άναθρέψωσι τά τέκνα 
τών είς τήν αλήθειαν, πρέπει αΰταΐ νά προσέχωσι νά 
ηναι πάντοτε φιλαλήθεις, νά άποφεύγωσι δε τδ ψεύδος 
άκόμη καΐ 3ι’ αστειότητα.

Είςτήνπροσποίησιν.Τδπαιδίον έάνδέν διδαχθή νά προ
σποιητά ι είτε δια διδασκαλίας, είτε κατά μίμησιν φέρε
ται πάντοτε φυσικώς. Ή προσποίησις δημιουργεί χαρα
κτήρα ψ-ενόή.—Είναι ώς τδ κίβδηλου νόμισμα. Είναι δέ 
οδυνηρόν νά κάθηταί τις νά άκροάζηται νεάνιδα δμιλοϋ- 
σαν με προσποιησιν. Εΐναι πράγματι αξία οίκτου, διότι δέν 
δύναται νά ιδη ίαυτήν, όπως οί άλλοι τήν βλέπουν, διότι 
τότε θά έβλεπε πόσον γελοία καθίσταται κα! πόσον ά- 
νάρμοστον πράγμα εΐναι ή προσποίησις, ’ιδίως εΐς νέαν I

Ή προσποίησις εΐναι ώς μούχλα εΐς βοδάκινον, άφαι- 
)ούσα τήν ώραιότητα αύτοΰ. Είναι χειρότερον τής ευ
λογίας είς το πρόσωπον τών μεταχειριζομένων αύτήν.

Είς τήν στοργήν. Αί χείρες τής μητρδς είναι διά τδ παι

δίον αί μαλακώταται κα! λευκώταται εΐς τδν κόσμον—τά 
φιλήματα αύτής τά γλυκύτατα, οί δφθαλοί της οί λαμ
πρότατοι, ή φωνή της ή μελλωδικωτάτη, ή παρουσία 
της ή θελκτικωτάτη καί τδ βλέμμα της πληροί αυτό 
με χαράν, εμπιστοσύνην καί άγαλλίασιν. Πόσον ώραία, 
πόσον ΐσχυρα εΐναι ή μητρική στοργή.

Ή στοργή λοιπδν πρέπει νά τηρήται ζώσα πάντοτε, 
διότι έάν άφεθή νά ψυχρανθή, ή νά παύση, σπανίως 
δύναται νά αναζωπυρωθή. Καλλιεργείτε, λοιπόν, μητέ
ρες, τδ θειον τοΰτο δωρον τοΰ Θεοϋ, έάν θέλετε νά ένα- 
σκήτε αγαθήν επιρροήν έπί τά τέκνα σας, καί άφοΰ σείς 
είσθε έν τώ τάφω. Ή ανάμνησις της μητρικής στοργής 
πολλάκις εσωσεν ασώτους υίοΰς κα! θυγατέρας άπδ τε
λείας καταστροφής.

Μονάκρεβν παιδίον. Αληθώς μεγάλη οικογένεια 
είναι πράγμα λίαν επιθυμητόν. Έν τρ Γραφή είναι δ 
τόπος ύποσχέσεως, ανταμοιβής, κα! ευλογιάς είς όλους 
όσοι εΐναι τέκνα Θεοϋ.

Μονάκριβον όμως παιδίον, αν καί πολύτιμον, εΐναι 
σχεδόν πάντοτε εγωιστής, τούτου ένεκα είναι μέγα δυσ
τύχημα νά ήναι τις τδ μονάκριβον τέκνον τών γονέων 
του. Εΐναι δυσκολώτερον ν’ άναθρέψη τις εν τοιοΰτον παι
δίον παρά εξ δμου. Ειςμεγάληνοικογένειαντά τέκνα βοη- 
θώσιν εις τήν ανατροφήν άλλήλων. Τά μεγάλείτέρα ού 
μόνον φροντίζουσι περί τών μικροτέρων, αλλά καΐ έπιρ- 
ρεάζουσιν άλληλα ω^ελίμως κατά άλλους τρόπους. Ή 
ματαιοφροσύνη πολλάκις διά τοϋ περί γέλωτος μεταβάλε- 
ται εις μετριοφροσύνην, καί τδ άγέρωχον καθυποτάσσε
ται είς ταπεινοφροσύνην. Έάν έκαστον παιδίον έδιδά- 
σκετο νά ένθυμήται πάντοτε, ότι κα! οΐ άλλοι εχουσι 
δικαιώματα καΐ αισθήματα κα! προτιμήσεις, ώς καΐ 
αύτό,θα προητοιμάζετο οΰτω νά διάγη καλώς μέ εκείνους, 
μεταξύ τών δποίων ήθελε πέσει δ κλήρος αυτού νά ζή.

Οί γονείς οί εχοντες εν μόνον παιδίον εχουσι πολύ 
δύσκολον έργον νά έπιτελέσωσι, τδ δέ καλλίτερου κα! 
ώφελιμώτερον διά τδ τέκνον των εΐναι νά εχη συμπαί- 
κτορας τής ηλικίας του καί νά μή άνατρέφεται άπο- 
κλειστικώς καΐ άπομεμονομένως καθ’ έαυτό.

Eic τόν θνμίτ διότι αδυνατίζει πολύ τδ παιδίον καί ε
νοχλεί πολύ τούς άλλους. Πρέπει επομένως όσον τάχιον νά 
καταβάλεται, οΰχϊ όργίλως, διότι τοΰτο ήθελενεΐσθαι ισο
δύναμον μέ το βιπτειν έλαιον έπί τοΰπυρός, άλλά διά μα- 
λακής κα! ήπιας άποκρίσεως, ήτις άποστρέφει τήν οργήν. 
Διά ήπίου, καί όμως σταθερού φρονήματος — διά τής 
στροφής τής προσοχής τοΰ παιδίου εΐς άλλο αντικείμε
νου, έως ού καθησυχάση καΐ τότε ή μήτηρ πρέπει νά 
καταδεικνύη εΐς αύτο φιΧοστόργως τδ σφάλμα του.

Διά τοΰ τρόπου του είναι πολύ πιθανόν οτι τδ παι
δίον θά συνειθίση να διορθώνη έαυτδ καταστέλλον τδν 
θυμόν του εις το μέλλον. *0 θυμός εΐναι ώς τά κύματα 
τής τεταραγμένης θαλάσσης, όταν δέ διορθοϋται διά τρό
που ήπίου καΐ πραέος, παρέρχεται χωρίς νά άφήση ίχνη 
τής καταστρεπτικής παρουσίας του.

'Οταν τδ νήπιον εΐναι ώργισμένον, τδ κάλλιστόν κα
ταπραϋντικόν μέσον είναι αί αγκάλαι τής μητρός.Οί μη
τρικοί κόλποι φαίνεται ότι είναι προικισμένοι μέ μυ
στηριώδη μαγικήν δύναμιν, ήτις έπιρρεάζει τδ βρέφος 
διά μιας. "Ας κάμνωσι λοιπόν χρήσιν αύτών αί μητέρες 
συχνά, άλλά κα! περιεσκεμμένως, διότι ή άμετρος καί 
απερίσκεπτος χρήσις τού μέσου τούτου ούχί σπανίως γί
νεται πρόξενος ύποδουλώσεως τής μητρδς είς τδ τέκνον 
της κα! διαρκές κακόν εις αύτό. ΛΥΔΙΑ-

(Ακολουθεί.)
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ.
ώρας, τάς ώρας, τάς εβδομάδας, τούς μήνας, 
τούς καιρούς τοϋ έτους καΐ αύτό τό έ'τος!

Το ηλιακόν ώρολόγιον τοΰ βασιλέως τοϋ 
’Ισραήλ Άχαζ είναι το πρώτον ώρολόγιον τό 
όποιον μνημονεύεται έν τη ΐστορίιγ. Οΐ ’Οβελί
σκοι τών Χαλδαίων έχρησίμευον ώς γνώμονες, 
άλλά τό δεύτερον ηλιακόν ώρολόγιον, δπερ άνα- 
φέρεται εις την ιστορίαν, είναι τό ημικύκλιον τοϋ 
Χαλδαίου ’Αστρονόμου Βερόζου 450 π, X.

Ή κλέψιδρα, ήτοι ύδωρωρολόγιον, είναι το κα
τόπιν έπινοηθέν ε’ργαλεϊον πρός καταμέτρησιν τοϋ 
χρόνου.Άλλ' οίοςδήποτε καΐ άν ήτο ό εφευρέτης 
τών ωρολογίων ταϋτα έτέθησαν εΐςτάς εκκλησίας 
μόνον κατά τάς άρχάςτοϋ 12ου αΐώνος μ.. X. έπι 
της βασιλείας Ερρίκου τοϋ 4ου , σύνταξις δέ 
ώρίσθη εΐς τόν ’Επίσκοπον τοΰ άγιου Στέφανου 
διά νά τηρη είς καλήν κατάστασιν τό ώρολό
γιον, τό οποίον είχε τοποθετηθώ εΐς την πύλην 
του Παλατιού τοϋ Ούεστμίνστερ εν Λονδίνφ.

Τό 1320 δ ηγούμενος Ούάλινφορδ έτοποθέ- 
τησεν ώρολόγιον είς τό μοναστηριού του, το ό
ποιον έδείκνυε τάς ώρας, τάς κινήσεις τοϋ ήλίου, 
τάς μεταβολάς τής σελήνης, τάς παλίρροιας κλ.

To 1340 ό μοναχός Πέτρος *Ράίτφουτ κατε- 
σκεύασεν εν ώρολόγιον, τό όποιον διατηρείται 
μέχρι σήμερον εις τό μουσειον τοϋ Σάουθ Κέν- 
σιγκτον έν Λονδίνφ,

Τδ ώρολόγιον τοϋ Στρασβούργου ήρχισε τό 
1352 καΐ ετελείωσε το 1574 ύπο Κονράδου} 
Δεσποτίου.

Ή χρήσις τοϋ έκκρεμμόϋς πρός έξασφώλισιν 
τής ακρίβειας έτέθη εις χρήσινκατά πρώτον ύπό 
τοϋ Γαλιλαίου τό 1648, ή δέ άγκυρα ή χρησι- 
μεύουσα πρός τακτοποίησιν αύτοΰ έπενοήθη ύπό 
τοϋ Δεννισον, νϋν δέ λόρδου Γκρίμθορπ διά νά 
χρησιμεύση διά τόν Πύργον τής Βικτωρίας είς 
τό Βουλευτήριον, τό 1824.

Ή πρόοδος τής ώρολογοποιίας κατά τά τε
λευταία 40 έτη συνίσταται εΐς τήν τελειότητα 
τής συμμετρίας μάλλον παρά εις νέαν τινά έφεύ- 
ρευσιν, διότι καΐ αύτό το χόρδισμα άνευ κλει
διού έπενοήθη πρό 50 καΐ επέκεινα έτών.

Είς τήν έκθεσιν τοϋ 1885 εν Λονδίνφ δ Κέν- 
δαλ και Δέντ έξέθεσαν νέαν έφεύρεσιν ώρολο- 
γίου μέ δύο πρόσωπα βλέποντα άντιθέτως έ'κα- 
στον καϊ τόν μηχανισμόν μεταξύ αύτών. Έπΐ 
τοϋ ένος δέ προσώπου έσημειοϋντο αί παλαιαί 
διαιρέσεις τών 12 ώρών και έπΐ τοϋ άλλου ήτο 
κύκλος φέρων 24 διαιρέσεις. “Ήδη κατασκευά
ζονται ώρολόγια δεικνύοντα διά διαφόρων δει
κτών τά δευτερόλεπτα, τό πρώτα λεπτά τής

ITEPIEITOS ΣΎΥ'ΝΉθΕυΛ

Μεταξύ άλλων περιέργων συνηθειών, οί Κινέ
ζοι εχουσι και τήν έξης, Άντί νά θάπτωσι μέ 
τούς νεκρούς των, τά αντικείμενα, τά δποΐα αυ
τοί άγαπώσιν ένφ ήσαν ζώντες, τά καίουν νο- 
μίζοντες, ότι τοιουτοτρόπως αύτά μεταβαίνουν 
εις τδν άλλον κόσμον καΐ χρησιμεύουν πρός χρείαν 
καί εύχαρίστησιν τών ψυχών τών συγγενών και 
φίλων, διά τούς οποίους καίονται. Πράττουσι δέ 
τούτο πάντες ανεξαιρέτως κατά τήν δΰναμιν αύ
τών. — Οΐ πλούσιοι μ.εγαλοπρεπώς, οΐ πτωχοί 
κατά τά μέσα των, παρέχοντες τοιουτοτρόπως 
έργασίαν εΐς πολλούς τεχνίτας.

Ουτω λ. χ. άνθρωπός τις ή οικογένεια χάνει 
διά τοϋ θανάτου αγαπητόν τι πρόσωπον, εύθύς 
καταφεύγει εΐς τδν τεχνίτην καί καί παραγγέλ- 
λει νά τφ κατασκευάσή έκ χάρτου οικίαν, πε- 
ριέχουσαν πολλάκις 6·—8 δωμάτια μετά τρα
πεζών, καθεδρών, κλινών, θυρών, παραθύρων και 
έν γένει πάντων τών αναγκαίων πρδς χρήσιν και 
άνάπαυσιν τής ψυχής εις τόν άλλον κόσμον.

Τδν οΐκίσκον τούτον τόν χάρτινον οΐ συγγενείς 
παραλαμβάνοντες φέρουσιν εΐς τήν οικίαν των 
καϊ έκεΐ προστίθενται τά καλύμματα τών κλινών, 
τών καθεδρών, τών καναπέδων, καΐ βάλλονται 
έπί τών τραπεζών τοιαϋτα πράγματα δποΐα δ 
άποθανών ήγάπα ζών. ώςλ,χ. εικόνες, τζουβαϊ- 
ρικά, άνθη, διάφοραις μυρωδιαίς, κλ. Άφοΰ δέ 
τελειώση ή έπίπλωσις, θέτουν πΰρ και καίουν 
τόν ούτως έτοιμασθέντα οΐκίσκον μέ τήν πεποί- 
θησιν, ότι πράγματι ολα έκεΐνα τά καέντα πράγ
ματα διά του κάπνου των θά μεταβοΰν είς τόν 
άλλον κόσμον καΐ θά χρησιμεύσουν είς τάς ά- 
νάγκας καΐ πρός εύχαρίστησιν τής ψυχής τοΰ φί
λου των 1 Πόσον ή άγνοια τοϋ Εύαγγελίου τυ
φλώνει τδν λογικόν νοϋν καΐ καθιστφ αυτόν μω- 
ρότερον καΐ αυτών τών αλόγων ζώων άκόμη 
και όταν κατά άλλα είναι πολύ ανεπτυγμένος, 
όπως συνέβαινεν είς τούς αρχαίους Έλληνας, οί 
όποιοι εθαπτον μετά τών νεκρών τά πολύτιμα 
έκεΐνα πράγματα, τά όποϊα ήμεΐς άνευρίσκομεν 
εΐς τούς τάφους των καΐ θαυμάζομε ν τήν τέχνην 
και συνάμα τήν μωρίαν των I Τοιαϋτα εΐναι τά 
ευρήματα εΐς τήν Τρωάδαν καΐ τάς Μυκήνας 
ύπδ τοΰ Δόκτορος Σλήμαν, τά εΐς τούς τάφους 
τής Κορίνθου, τής Τανάγρας, τών Θηβών, τών
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Αθηνών καϊ άλλων πόλεων της αρχαίας Έλλά- 
ίος καϊ ’Ρώ|χ,ης,

Καϊ πόσον διάφορος ή περί νεκρών καί τοΰ 
άλλου κόσμ,ου ή ΐίεα τών χριστιανών ύπό το 
φως τοϋ Ευαγγελίου, τό όποιον αποκαλύπτει εΐς 
τον άνθρωπον τόν [χελλοντα κόσρ,ον, δπως πράγ
ματι είναι, φερον εΐς φώς την ζωήν καϊ την α
θανασίαν!

nOIKLIJk-A.·

— Ή διάνοια είναι φώς—τά αισθήματα είναι θερμύτης, 
ή 6ε θέλησις τά σημεΓον, βπου συγκεντροϋνται δ νους καί 
τα αισθήματα.

— *0 Λούθηρος Ι'λεγεν 8τι δέν βύνασαι νά καταπολέμη
σές τά πνεύμα τοΰ άνθρωπον δια τοΰ ξίφους. Άλλ' δμως υ
πάρξει μάχαιρα τοΰ Πνεύματος, ή όποια είναι άποτελεσμα- 
τικωτατον όχλον.

— Ή άλήθειςε είναι πάντοτε σπάρος ζών* αλλ’ δμως δύ
ναται νά ταφή μέ μίαν μούμιαν, η νά φυτευθή εις καρποφά
ρο ν γην. 'Η αλήθεια δύναται νά εΰρη την καρδΐαν τον άνθρω
πον φέρετρόν της, η δύναται νά γείνη ή ζύμη της ψυχής.

— 'Ο Αριστοτέλης έθεώρει ίκεΐνο τδ εργον της τέχνης 
τείειάτατον, άπδ τδ όποιον τίποτε βέν ήδύνατο νά άφαιρεθή 
παέ είς τδ δποΓον τίποτε δέν ήδύνατο νά προστεθή. Ή αρετή, 
ή αλήθεια, ή ωραιότης δρίζονται ύπ’ αυτόν ώς τδ μέσον με
ταξύ δύο έκβιαμέτρου αντιθέτων πραγμάτων. Ή δέ ίντέλεια 
συνίσταται εΐς τδν ορθόν βαθμόν, τήν αρμονικήν αναλογίαν.

— Ό Χριστιανισμός είναι πνεύμα, κα'ι ουχΐ φάσμα. 
“Εχει σώμα, συνάμα βέ κα'ι ψυχήν, 3στις βέ παραμελεί" τδ 
σώμα, ταχέως μανθάνει 8τι σώμα έζηοθενημένον βέν δύναται 
νά ύποβαστάση ΐσχυράν ψυχήν, ενώ απ’ εναντίας ο! άμε- 
λοΰντες τήν ψυχήν εύρίσκουσιν άτι τδ σώμα δεν είναι παρα 
πΐΆμα.

— Οί μέγιστοι νάες τής ανθρωπότητας μαρτυρούν άτι ή 
σκέψις, τα αισθήματα καί αί πράξεις ίκάστου ανθρώπου δρί
ζονται καΐ κυβερνιόνται ύπδ τοϋ 6,τι είναι ό άνθρωπος. Ό 
ψεύστης βέν δύναται νά έχη πραγματικήν^ίδίαν της άληθείας. 
—*0 ποταπδς βέν βύναται νά ϊχη πείραν τής αρετής. — Ό 
κακδς βέν βύναται νά πράττη άρθώς.

Άλλ’ ένώ πράττουσιν 5,τι αυτοί εϊναι, ούχ’ ήττον είναι 
αληθές οτι τείνουσιν εΐς τδ νά γείνωσιν 8,τι πράττουσιν,Υπάρ
χου σι βέ πολλοί, οί βποΓοι βέβαιοϋν 8τι ή σκέψις έπιρρεάζεται 
ύπδ τής ζωής περισσότερον παρ’ ίσον έπιρρεάζεταιή,ζωή ύπδ 
τής σκέψεως. 'Βμεΐς όμως νομίζομεν βτι ή σκέψις καΐ ή ζωή 
επιρρεάζονταί άμοιβαίως.

—'Ο μίσος ίρος τής ζωής τοΰ ανθρώπου εν Ευρώπη εϊναι 
τών μέν άνδρών 35 8τη, τών βέ γυναικών 38- ύπάρχουσιν 
όμως παραδείγματα ανθρώπων, βίτινες έζησαν 150 έτη. Ή 
εγκράτεια εϊναι δ αναγκαιότατος παράγων εΐς τήν μακρο- 
βιδτητα, ύπάρχουσιν δμως παραδείγματα μέθυσων, οΐ βποΓοι 
ύπερέβησαν τδ 90 έτος της ήλικίας των. Ό Αισχύλος λ. χ. 
λέγεται δτι έποίει τάς τραγωδίας του μείύων καΐ ΐμως απί
θανε έσχατόγηρως* 0 δέ μακαρίτης Λευκίας καθηγητής ίν τφ 
ήμετίρω έθνικώ ΓΕανεπιστημίφ ητο μίγας πνευματοπότης και 
όμως ουδέποτε άπουσΐασεν άπδ τών παραβάσεων αύτοϋ, ώς 
οί πλεΓστοι τών νυν καθηγητών πράττουσιν προφασιζόμενοι 
αδιαθεσίαν.

—Λέγεται μετά βεβαιότητας, 8τ< είς τάς Άφρικανικάς 
χώρας, τών όποιων τήν προστασίαν άνέλαβεν εσχάτως ή Γερ
μανία, ή Γερμανική Κυβέρνησες, βιά νά εξασφάλιση ύπέρ 
έαυτής τήν φιλίαν των Αράβων δουλεμπόρων, άφήκεν έλευ- 
θέραν τήν σωματεμπορίαν εΐς τά μέρη εκείνα. Ή πραξις 
αυτή τοσοΰτον έξηρίθισε τήν κοινήν γνώμην έν Αγγλία, ώστε 
Sv μή άνακαλέση τήν πραξιν ταύτην, ή μεταξύ 'Αγγλίας καΐ 
Γερμανίας εσχάτως γενομένη σύμβασις θά θεωρηθή ώς άκυ

ρος. Οί Γερμανοί θά μάθωσιν ότι έν τώ 19 αίώνι βέν επι
τρέπεται τοιοΰτον εΐβος ίμπορίου !

—ΦυιτηταΙ έν τώ Πυνεπιστημίφ τοΰ Βερολίνου. Ό α
ριθμός τών φοιτώντων εΐς τδ Πανεπιστήμιον τοΰ Βερολίνου 
ανέρχεται εφέτος εις 7676. Τούτων 5099 ε*ναι Γερμανοί, 
185 ’Αμερικανοί, 121 Τώσσοι,’ 93 Ουγγροαυστριακοΐ, 76 
Ελβετοί, 25 Βρεττανοί, 23 Ασιανοί, καΐ 109 άλλων εθνι
κοτήτων.

’Ο έκπτωτος αυτοκράτωρ τής Βραζιλίας σκέπτεται νά 
ίγκατασταθή είς τά περίχωρα τής Βιέννης, εΐς ύποστατικόν, 
τδ όποιον πρόκειται νά αγοράση.

—Ό στρατάρχης Μόλτκε κλείει τδ ίνενηκοστδν έτος τής 
ήλικίας του τδν ίρχόμενον μήνα ’Οκτώβριον.

—Ή έπ ντροπή τής παγκοσμίου^, εκθέσεως ίν Κιχάγφ 
αναγγέλλει δτι έχει ηβη συλλέξει περ'ι τά 25,000,000 φρ. 
καΐ βτι άπαιτοΰνται άλλα τόσα, βιά νά γείνη ή κατάλληλος 
προετοιμασία βι’ αυτήν I

—Λιπλόλ ήλιοι. Είς τδν άπειρον χώρον υπάρχουν αστέ
ρες, οΐ όποιοι βια μίν τοΰ γυμνοΰ όφθαλμοΰ φαίνονται άπλοι", 
βηλ. εΐς, βιά βέ τοΰ τηλεσκοπίου διπλό™, βηλ, δύο, ένεκα της 
απείρου αφ* ημών άποοτάσεως αυτών συνερχόμενοι είς ένα.

Τδ περίεργον μέ τούς τοιούτους αστέρας εϊναι 8τι εϊναι 
βυο χρωμάτων, ό εϊς κυανούς καΐ δ έτερος ερυθρός, εΐς τδν 
γυμνόν δμως οφθαλμόν ό διπλούς ουτος αστήρ φαίνεται κυα
νόλευκος.

Οί αστέρες ούτοι εϊναι ήλιοι, ώς ό ι’βικβς μας, στρέφονται 
βέ άμφότεροι πέριξ κοινού κέντρου, μέ όλους τούς δορυφό
ρους καΐ τάς σελήνας αυτών.

Οΐ ήλιοι οΰτοι είς τούς κατοίκους τών πλανητών των, Sv 
ύπάρχουν τοιοΰτοι, πρέπει νά παρέχουν θέαν πολύ λαμπρών. 
Φαντάτθητε τήν γην μας ένα τών πλανητών ένδς τών ήλίων 
τούτων, ενίοτε θά έβλέπομεν τδν ένα έξ αυτών, τδν κυανοΰν 
π, χ; άνατέλλοντα, τδν βέ ίρυθρδν βύοντα. Άλλοτε ένώ δ 
κυανοΰς ητο ίν μεσοουρανήματι, δ ίρυθρδς θά άνέτελε καΐ 
κατά τδ λοιπδν τής ήμίρας οί βύο δμοϋ θά βιήρχοντο άνω 
τοΰ βρίζοντας ημών ! ιΠόσον θαυμαστά τά έργα σου, Κύριε* 
πάντα έν σοφία έποίησας.ι

— ΒΙς τϋ Λονδίνου υπάρχουν 30 εστιατόρια, εΐς τά 
δποϊα δλα τά φαγητά παρασκευάζονται έκ φυτικήν ουσιών, 
ουβέν βέ ειβος ζωικής ουσίας εΰρίσκέται εΐς αυτά, καί 8μως 
οΐ τρώγοντες εις τά ίστιανόρια ταΰτα είναι υγιέστατοι.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Ό Χριστός εϊναι πολύτιμος καί πλησίον ίκάστου ημών. 
Πηγαίνετε λοιπόν είς αυτόν

<5η εις διίάσχαάότ cac, βιά νά μάθητε παρ’αυτου να 
άγαπατε καΐ ν* άκολουθήτε αυτόν.

• ν Χόριο’»· σας διά νά μάθητε ν’ άγαπατε κα'ι ύπηρε- 
τήτε τδ θεόν πιστώς.

» » Γωτήρά σας, διά νά καθαρίση ’τας καρβίας σας 
από τής άμαρτίαις καί νά σαςκαταστήση καθαρούς 
καΐ ευτυχείς.

» » Βασιλέα σας, βιά νά σας κυβέρνα καΐ ύπερασπίζη.
ο » Ποιμην ν&ξ, διά νά σας τρέφη καϊ σάς ίπαναγά- 

γη εΐς τήν μάνδραν τών προβάτων, του.

ιερογραφικαι ερατΗζειχ.

1. Ποιος ήτο δ πατήρ τών Έβωμητών ;
2. Τί ητο τδ^Ίωββηλαΐνον έτος ; {έτος αφέσεως).
3. Πόσας μαχαίρας είχαν οΐ Ίσραηλΐται, δταν έπέστρεψαν

έκ τής αιχμαλωσίας ;
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