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’Er δδ& Σταδίου άριά.!®β·
ανταποκριτών, στέλλιται ή «Έφημ&ρ1ς 

των Παί8ων · ανιυ προπληρωμής.

'Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος καί τό τηλέφωνον εινε πράγ- λόγον τι 
μάτι θαυμασταί έπινοή- 
σεις· άλλ ο φωνογράφος— 
ή νέα αΰτη έφεύρεσις, 
είναι θαϋμα τής επιστή
μης πολύ θαυμαστότερον 
εκείνων. "Ο,τιδήποτε άν 
λαλήση τις εΐς τόν φω
νογράφον τοΰ τον, δύναται 
νά το άναπαραγάγη α
κριβώς εις τοΰ καθ’αυτό 
λαλήσαντος τήν γλώσ
σαν καί φωνήν.

Δΰνασθε νά δμιλήση- 
τε εις οίανδηποτε γλώσ
σαν θέλετε, δΰνασθε νά 
ψάλλετε, νά γελάσετε , 
νά βήξετε, νά πτερνι- 
σθήτε ή νά κάμετε οίον- 
ϊήποτε άλλον ήχον θέλε
τε, τδ θαυμαστόν τοΰτο 
έργαλεϊον είναι ικανόν νά 
άναπαραγάγη όλα ταΰ- 
τα ακριβέστατα! _

Ακόμη περισσότερον 
οί λόγοι σας δύνανται 
να κλεισθοΰν εν αυτώ 
και να επαναληφθοΰν ό
που δήποτε και δσάκις 
θελήβετε, ετι και μετά 
πολλούς αιώνας!

Οΰ μόνον δέ τήνδμι- 
λίαν, άλλά καί τά λεπτό
τατα τεμάχια μουσικής 
δύναται νά άναπαραγά- 
γη δ Φωνογράφος ουτος· ,
είναι είδος στερεοτυπίας, "α1<; , ** Κρίσνα.
έςής δύναται τις νά κά- Τ ( Ιδέ άγουστου τρέχ. έτους.)
μη όσας εκδόσεις θελήση ! Είναι τώ δντι θαυμάσιου επι- ί ποκάλυψις αΰτη ί Καί όμως βά γείνη—καί δ μόνος 
νόημα τοΰ ανθρώπου! Φαντάσθητε τους ζώντας μετά I τρόπος, το μόνον μέσον τοΰ νά άποφύγη τις τήν αισγΰ-

ΙΟΟΟετηάφ’ ήμών ΰύνανται ν’ακούσουν διά ταϋ φωνογρά
φου τούτου, δμιλίαν τινά τής βασιλίσσης τής Αγγλίας, ή 
11 - τινά τοΰ Γλάδστωνος, ή τοΰ κ. Τριχούπη. ή άλ

λου τινός ! Φαντάσθητε 
γονείς ή στενούς φίλους 
απολέσαντας τέκνα ή φί
λους να δύνανται διά 
τοΰ μηχανήματος τούτου 
νά ακουουν τους άποθα- 
νίντας φιλτάτους των 
πάσαν πρωίαν, άν θέ
λουν, χαιρετώντας αυ
τούς μέ τδ «καλή ήμερα 
πατέρα, μητέρα, φίλτα- 
τε ! » Καί όμως τοΰτο 
εύκολώτατα δύναται νά 
γείνη τώρα, άρχει νά 
προμηθευθή τις τδ μη
χάνημα τούτο.

Άλλ* ίσον θαυμαστός 
καϊ άν ηναι 6 φωνογρά
φος ουτος δ ανθρώπινος, 
παραβαλλόμενος μέ τόν 
φωνογράφον τοΰ Θεοϋ 
είναι παιγνίδιον ποτα- 
πίν. *0 φωνογράφος ού
τος του θεοΰ συνοδεύει 
πάντα άνθρωπον άδια- 
λείπτως, ήμέραν και νύ
κτα, και σημειοϊ οχι μό
νον όσα λέγει άκουστώς 
φανερά ή κρυφίως, άλλά 
καί δλατά ενθυμήματα, 
όλους τους διαλογισμούς 
τής καρδίας, καί κατά 
τήν ήμέραν τών λογα
ριασμών θά άναπαρα- 
γάγη αυτά ενώπιον όλου 
τοΰ κόσμου I

Πόσον τρομερά ή ά- 

νόημα τοΰ ανθρώπου! Φαντάσθητε τους ζώντας μετά 1 τρόπος, το μόνον μέσον τοΰ νά άποφύγη τις τήν αισχύ-
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νην τής άποχαλύψεως ταύτης είναι, μ» μετανοήση χαί 
πιστέ όση είς τον Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, τοΰ δποίου 
τδ α'μα δύναται νά κάλυψη -κάσας τάς σελίδας τοΰ 
θείου τούτου φωνογράφου, ώστε πάντες οί λόγοι χαί τά 
διανοήματα αΰτοΰ νά μή δύνανται νά άναπαραχβώσι χαί 
να γείνωσι γνωστά είς τους άλλους.

MYFTIS·
Λιήγημα τον πρώτον αίωτος μ. X.

(Ίδί προηγούμενου φύλλου.)

Ήμέραι τινές παρήλθον, άλλ’ ή Μύρτις άντι 
νά άναλάβη, έγεινε χειρότερα. Έν τφ μεταξύ, 
προσκληθέντος καί ιατρού, καί έπειδή 6 βιος εν 
Κορίνθφ ήτο πολυδάπανος, το χρηματικόν πο- 
σόν, τό όποιον δ ‘Ανίκητος ειχεν άφίσει μέ τήν 
Φελίκιταν, έξηντλήθη εντελώς, ή δέ χήρα ήναγ- 
κάοθη νά έπικαλεσθή τήν συνδρομήν τών φίλων 
της, ϊνα μή στερηθή ή ασθενής τής αναγκαίας 
τροφής και πιριποιήσεως,

—At άνάγκαι σας, εΐπεν ή χήρα είς τήν Φε- 
λίκιταν, θά πληρωθώσι, διότι όχι μόνον ή Εκ
κλησία παρέχει βοήθειαν άλλά και ή εύγενής 
αδελφή ’Αντιγόνη, ή όποια ήτο έδώ προχθές, 
έχει την άρχήν οτι τά πλούτη της πρέπει νά 
τά μεταχειρίζεται προς όφελος τών πτωχότερων 
αδελφών.

—Ό κύριός μου, είναι εύγενής "Ρωμαίος, και 
θά σε άνταμείψη διά τήν περιποίησίν σου.

-—Δέν το κάμνομεν δι’ ανταμοιβήν, άπεκρίθη 
ή χήρα* ό Θεός μας είναι Κύριος τοϋ ούρανοϋ 
και τής γής καί δέν θά μάς άφήση νά στερηθώ- 
μεν ούδενός.»

Ή ’Αντιγόνη τώ όντι εστειλε σινδόνας λινάς, 
καί ενδύματα διά νά άλλάξη ή άσθενής, καΐ 
καθ’ έκάστην ήρχετο φέρουσα σταφύλια καί £ό- 
δια καί αναψυκτικά άλλ’ ουδέποτε είσήρχετο 
εΐς τό δωμάτιον, διότι ό ιατρός ειχεν άποφανθή 
οτι ό πυρετός τής Μύρτιδος ήτο μιασματικός, 
καΐ ή κυρία έφοβεΐτο μήπως μεταδώση τήν νό
σον είς τάς άλλας οικίας, είς τάς όποιας επε- 
σκεπτετο ασθενείς και τεθλιμμένους.

Έπι τέλους όμως έκόπασεν ή νόσος καί ή 
Μύρτις είσήλθεν είς άνάρρωσιν. Μαθοϋσα παρά 
τής Φελίκιτας πόσον τήν είχε περιποιηθή ή 
’Αντιγόνη, έζήτησε νά τήν ίδη διά νά ευχαρί
στησή, άλλ’ ήκουσε μέ λύπην της, ότι καί αύτή 
ειχεν άσθενήσει, όχι μέ πυρετόν, άλλά μέ χρο
νιάν τινά αδυναμίαν, ή όποια τής ειχεν έπελβη 
προ έτών ένεκα δυστυχίας τινός και λύπης.

—Λύπης ; έπανέλαβεν ή Φελίκιτα, βεβαίως 
ή ευγενης κυρία δέν θά ΰπέφερέ ποτέ δυστυχίαν 
καΐ λύπην!»

—'Τπέφερε καί πολύ- μάλιστα ύπεστη τά πάν
τα ϊνα ακολουθήσω πιστώς τήν αλήθειαν τοϋ 
Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστού,ϊ> άπήντησεν ή χήρα.

—Λοιπόν ό Ιησούς ούτος είναι ό Θεός σας, 
καΐ είσθε άπό τήν αϊρεσιν τών Ναζωραίων ;

—Ναι, άλλά καλούμεθα Χριστιανοί.
—Χριστιανοί ή Ναζωραίοι, ποτέ δέν θά σας 

έχθρεύωμαι πλέον, άπήντησεν ή Φελίκιτα, με 
δάκρυα είς τους οφθαλμούς της·» έκάματε δι’ 
ημάς όσα κανείς άλλος δέν θά έκαμνε, και ελ
πίζω ότι ή κυρία ’Αντιγόνη θά άναλάβη πριν 
άναχωρήσωμεν διά νά τής έκφράσωμεν τήν εύ- 
γνωμοσύνην μας.»

Ή Φελίκιτα μέχρι τούδε δέν είχε λάβει εί- 
δησίν τινα έξ ’Αθηνών καί είχε μεγάλην άνη- 
συχίαν διά τοΰτο. "Ηδη όμως εφθασεν ό ’Ανί
κητος διά νά ϊδη άν αί γυναίκες ήδύναντο νά 
επανέλθουν. Οΰτω δε άνεχώρησαν έκ Κορίνθου, 
ένφ ή ’Αντιγόνη έκειτο ακόμη έπί κλίνης άσθε- 
νείας μή δυναμένη ούδένα νά ΐδη.

ΚΕΦ. ΙΑ'.
Ό ’Ανίκητος έφερε κακάς αγγελίας έξ ’Αθη

νών εις τάς δύο δούλας. Ό κύριός των είχεν 
έπανέλθη έκ''Ρώμης, φέρων καί τήν Κλαυδίαν 
μαζί τον άλλά πριν άναχωρήση έκ ’Ρώμης 
είχεν άσθενήσει τόσον βαρέως, ώστε ή παλαιά 
φίλη τής οικογένειας ’Ιουλία, τήν όποίαν έγνω- 
ρίσαμεν είς τάς άρχάς τοϋ διαστήματος τούτου, 
άπεφάσισε νά τόν συνοδεύσω μέχρι; Αθηνών διά 
νά τον περιποιηθή.

Ή Φελίκιτα έγνώριζεν οτι ή ’Ιουλία είχεν 
αλλάξει τήν θρησκείαν της καί γίνει χριστιανή’ 
καί έθαύμασε μέ τήν τόσην γενναιότητά της, 
ώστε νά άναλάβη τήν περιποίησίν άσθενών πα- 
σχόντων έκ τοΰ 7οιγιοΰ, (διότι τοιαΰτη ητο ή 
άσθένεια τήν όποίαν ό Βιργίνιος είχε λάβει άπο 
τήν Κόρην του Κλαυδίαν).

Μέ όλα τά πλούτη των, τόσον έστεροϋντο 
βί ασθενείς ούτόι πάσης βοήθειας ώστε, έάν δέν 
κνελάμβανε τόσον γενναίως ή ’Ιουλία τήν περί- 
θαλψίν των, θά άπώλλυντο κακήν κακώς διότι 
πάντας τούς εΐχον έγκαταλείψει έκτός αύτής καί 
μιας πιστής δούλης της.

—Καί αύτή ή δούλη ήτο μία τυφλή 'Εβραία 
έπρόσθεσεν ό Ανίκητος, διηγούμενος τά άνωτέρω.

—Λοιπόν ή Κλαυδία είναι καλλίτερα ; ήρώ- 
τησεν ή Μύρτις,

—Ναι, χάρις είς τήν Άφροδίτην.
•—·Καί ί> κύριός μας;
—Οί θεοί νά μάς φυλάξουν άπό άσθένειαν 

ώς τήν ΐδικήν του, άπήντησεν ό ’Ανίκητος σο-
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βαρώς. Είναι μέν καλλίτερου, άλλά φοβούμαι 
οτι ποτέ δέν θά άναλάβη.»

"Οταν έφθασαν εις τάς Αθήνας, ή Μύρτις, 
άνκλαβοϋσα ήδη 8λας τάς δυνάμεις της, έπα- 
νήλθεν εΐς τήν πρρτεραν της θέσιν ώς Ιδιαιτέρα 
θαλαμηπόλος τής Βαλερίας, ένφ ή Φουλβία υπη
ρετεί τήν Κλαυδίαν της, τήν ’Ιουλίαν, διότι ή 
τυφλή δούλη δέν ήδύνατο νά έκτελή όλα τά 
χρέη θαλαμηπόλου. Έν τών πρώτων καθηκόν
των τής Μύρτιδος ήτο, ώς το πρότερον, νά στο
λίση μέ άνθη τό άγαλμα τής Φλώρας,

’Αργά καΐ μέ δισταγμόν έξήλθεν εΐς τον κή
πον νά κόψη, τά άνθη τά όποια ή Βαλερία είχε 
διατάζει. Ή πίστις της εις τήν θρησκείαν τών 
Χριστιανών ειχεν ήδη γείνη Ισχυρότερα κα'ι εναρ
γέστερα, και ειχεν ήδη τήν ισχυράν πεποίθησιν 
οτι δέν επρεπε πλέον νά λάβη μέρος εΐς τήν λα
τρείαν τών ψευδών τούτων θεών. Άλλά πώς νά 
εΐπη τοΰτο εΐς τήν Βαλεριαν; Ειχεν ήδη σχη
ματίσει αγάπην ειλικρινή διά τήν κυρίαν της, 
οθεν καΐ τόσφ περισσότερον έφοβεΐτο νά τήν 
δυσαρεστήση. (’Ακολουθεί)

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ.

Ό βοΰς υπάγει πρδς σφαγήν 
Ό πίθηξ πρδς παγίδα·

Καί τ’ δπλον βίπτει εΐς τήν γην 
Νέκραν, κωφήν ’Ασπίδα.

Καί είς τδν βρόχον ή δορκάς 
Έάν μο>ρως ίμπέση, 

Εΐς χεΐρας τότε φονικάς 
Καί τήν ζωήν θά σβέση.

Καί τδ πτηνον καί δ ίχθύς 
Καλήν τροφήν εύρίβκουν 

Έν τοΐς ίικτϋοι;, άλλ* ευθύς 
Οίκτρότατ* αποθνήσκουν.

Κι’ άνθρωπος, φευ ! άτυχώς 
Μωρός, καθώς τά κτήνη, 

Τδν έαυτόν του πολλαχώς 
Οίκτρότατ* αποκτείνει.

Έμπίπτων είς τον Βατανα 
Τήν φυσικήν παγίδα· 

Έξ ής καρποϋτ’ ελεεινά 
Τδν θάνατον μερίδα.

Άλλ’ ινα ζήσωμεν, Χριστός 
Έπί τοΰ ξύλου θνήσκει, 

Είς 8ν ζωήν καΐ ό πιστός 
Αιώνιον ευρίσκει.

Έν Πειραιεί" 18 (9)
Μαρία Κεντουρη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ THS ΓΡΑΦΗΣ ΤΠΟ ΤΗΣ 
ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Ή Παπική εκκλησία έχει διαφόρους εκδόσεις 
τής Άγιας Γραφής, άλλ’ άπασαι είναι μεταφρά
σεις τής Βουλγάτας, ήτις καΐ αύτή είναι μετά
φρασες άλλης μεταφράσεως· έγένετο δέ πρός δι
άφορον εκείνης σκοπόν.

Ή λατινική μετάφρασις, ήτις φέρει τό όνο
μα τοΰτο—Βουλγάτα—είναι έκδοσις πολύ άρ- 
χαία, γενομένη κατά τόν 4ον μ. Χρ. αιώνα. Εΐ
ναι δέ άναθεώρησις τής ύπό τοΰ Ιερωνύμου άλλης 
Γτι άρχαιοτέρας έκδόσεως, εΐς τήν άρχικήν της δέ 
μορφήν είναι πολύ χρήσιμος είς τούς λογίους. 
Άλλ’ αϋτη δεν εΐναι ή Βουλγάτα, εκ τής όποι
ας αύται αί Καθολικαΐ εκδόσεις έγένοντο. Αΰται 
έγένοντο έκ μιας έκδόσεως, ήτις καθιερώθη ύπο 
τήςέν Τριδέντφ Συνόδου 1546 καΐ μετέπειτα έξε- 
δόθη ύπό τοΰ Πάπα Σέζτου του 5ου καΐ τε
λευταίου ύπό του Πάπα Κλήμεντος τοΰ 8ου τό 
1592 καΐ είναι γνωστή ύπο τό όνομα «έΓΆ/μβΓ- 
τικη ΒουΛγ&τα'», έξ αυτής, δέ έξεδόθησαν δ- 
λαι αί Παπικαΐ Βουλγάτας, αϊτινες ύπάρχουσιν 
έν χρήσει έν τή Παπική έκκλησίφ σήμερον.

Έ Βουλγάτα αϋτη διαφέρει άπο τήν τοΰ Ιε
ρωνύμου άρχαίαν Βουλγάταν, διότι έχει πλήθος 
προσθηκών, άφαιρέσεων καΐ μεταβολών, αΐτινες 
έγένοντο διά νά δώσωσι θειον κύρος εΐς τάς δια
φόρους πλάνας καΐ διαφθοράς τής Παπικής εκ
κλησίας, επομένως δέν δύναται νά έχει τό προσ- 
ήκον κΰρος.

NEON ΕΙΔΟΣ EMHOFXOT.

Είς τήν Μαντζουρίαν ή Μογγολίαν τής Σινικής αυτοκρα
τορίας μέρος τής νυμφικής προικδς συνίσταται εΐς άριθμόν 
τινα σκύλων, αναλόγως της κοινωνικής θέσίως τής νύμφης. 
Ή καλλιέργεια τών κυνών είς την χώραν εκείνην, όπως ή 
τών προβάτων καί αιγών είς άλλα μέρη, εΐναι πολύ έκτετα- 
μίνη καί αποφέρει μεγάλα κέρδη εΐς τούς κυρίους αυτών.

Ή Μαντζουρία εΐναι χώρα ψυχρότατη καί πολλάκις κατά 
τδν χειμώνα τδ ψϋχος ανέρχεται μέχρι τοϋ 62 βαθμού κά
τωθεν τοϋ βαθμού, καθ’ ΐν τδ ΰδωρ γίνεται πάγος, τά ζώα 
έπομίνως τδ ζώντα εις τά κλίματα ίκεΐνα, 8πως εΐς 6λα τά 
ψυχρά κλίματα, είναι προμηθευμένα μέ παχβίας γούνας χάριν 
δέ τών γουναρικών τούτων οί κάτοικοι τρέφουσι καί περι
ποιούνται μεγάλας άγίλας σκύλων.

'Γπδ τήν επιρροήν τοϋ κλίματος αί τρίχες τών σκύλων 
τούτων γίνονται πολύ μακραΐ περί δέ τάς βίζας αυτών εκ
φύεται πυκνός καί μαλακός χνοϋς, οστις καθιστά τήν γού
ναν θερμοτάτην, ένφ αί μακραΐ καί ύαλιστεραί τρίχες δί- 
δουσιν είς αυτήν οψιν λαμπρών.

Οί σκύλοι οΰτοι σφάζονται τδν χειμώνα κατά χιλιάδας, 
τά δέ δέρματα παρασκευαζόμενα, μεταφέρονται είς τάς δια
φόρους αγοράς πρδς πώλησιν.

Οί ίδόντες τους κύνας τούτους λέγουσιν, ότι εΐναι ίκ τών 
ώραιοτάτων καί νοημονεστάτων έν τφ κόσμω.
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το Φ®ΤΝΌΙΊί1Έ>ΟΤ<Τ.

Χαΐρε τον θέρους ώρα γλυκεία, 
Χαίρετε κήποι καί έξοχή, 

Χαίρετε (5ΰδα, κρίνοι, καί ϊα 
» Τοϋ φθινοπώρου ηλθ’ έποχή.

Τά φΟενόπωρον
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Φεύγουν ταχεϊαι αί χελιδόνες, 
Δέν κελαδοΰόι πλέον πτηνά, 
Καΐ αί γλυκύφθογγοι άηδόνες 
Παύονσι τ’ ίι,Οματα τα τερπνά. 

Πάχνη τούς θάμνους πυκνή καλύπτει 
Ή χλόη ήδη είνε ξηρά 
Βλέμμα ό ήλιος ψυχρόν μας ρίπτει 
Ή φύόις φαίνεται ώς νεκρά.

ΛούαΟητε χχί Βέλίΐς χχΟχρταΟή.
Τά φύλλα πίπτουόι μαραμένα

Τά δένδρα κλίνουν τήν κεφαλήν 
Τά πάντα είνε ένδεδυμένα

Φαιάν έόθητα, πένθους άτολήν.

•Άνεμος έξω ψυχρός θυμίζει,
Βομ τό κύμα τό γαλανόν, 

Βαρύς καΐ πάλιν χειμών έγγίζει, 
Νέφη Σκεπάζουν τόν ούρανόν.

Άνευ ήλιον, άνευ άνθέων,
"Ανευ Γιομάτων άιωπηλή

Ή γη δέν έχει θέλγητρον πλέον 
Πάόα καρδία μελαγχολεί.

Χαϊρε τοϋ θέρους ώρα γλυκεία, 
χαίρετε κήποι καί έξοχή,

Χαίρετε <Μδα κρίνοι καί ία
Τοϋ Φθινοπώρου ήλβ’ εποχή.

Kpystaaaia Χρχςοβεργη.
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ΛΟΥΣΘΗΤΙ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΘΗ.

(Β'. Βασιλέων ε'.)

« Τοκκύτη ήτο ή συμβουλή τοΰ προφήτου 
Έλισσαιε προς τον Νεεμάν τόν Σύρον, τόν αρχι
στράτηγον τών στρατευμάτων τής Συρίας, οστις 
ήλθε ίιά νά θεραπευθ^ ΰπ’ αύτου άπό τήν λέ
πραν του.

Ό Νεεμάν ήκουσε περί τής Βαυματουργικής 
ίυνάμεως τοϋ προφήτου Έλισσαιε παρά τίνος 
έβραίας παιδίσκης, τήν οποίαν ειχεν αιχμαλω
τίσει κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ επιδρομήν 
κατά τής Σαμαρείας και μετεχειρίζετο είς τήν 
οικίαν του ώς ύπηρετριαν, καί άπεφάσισε νά ελ- 
θγ πρός αύτόν διά νά θεραπευθή.

Ή θεραπεία όμως τήν όποιαν «σύστησε πρός 
αυτόν δ Έλισσαιε, νά λουσθή εις τόν Ίορδάνην 
ποταμόν, τφ έφάνη τόσον μωρά καί γελοία, 
ώστε εν οργή άπεφάσισε νά έπιστρεψη εΐς τόν 
τόπον του άπρακτος.

Εις όμως εκ τών υπηρετών του φρονίμως τόν 
συνεβούλευσε νά κάμγι κατά τήν παραγγελίαν 
τοϋ Προφήτου,καί λουοθεις εις τόν Ίορδάνην πράγ
ματι ΐκαθαρίσθη και έπέστρεψεν εΐς τον οικον του 
δοξολογών τόν Θεόν τοϋ Ισραήλ. Άναγνώσατε 
τό Ε', κεφ. τοΰ Β'. Βιβλίου τών Βασιλέων.

Οί άνθρωποι επίσης πάσχουσιν άπο λέπραν 
ψυχικήν, τήν αμαρτίαν, ή όποια είναι θανατη
φόρος ψυχική ασθένεια καΐ οΰδέν ανθρώπινον 
μέσον δύναται νά τήν θεραπεύση.

Ή λέπρα τοϋ σώματος ήτο σπάνιον νόσημα, 
ένφ ή αμαρτία είναι γενική, διότι πάντες ήμαρ- 
τον καί στερούνται τής δόξης τοϋ Θεοϋ—Πάντες 
γεννώνται με τήν άσθένειαν ταύτην και κανείς 
δεν έρχεται εις τόν κόσμον άνευ αυτής.

Άλλ’ ό εΰσπλαγχνος Θεός έπρομήθευσε θερα
πείαν, δώσας τόν Υιόν αΰτοϋ τόν Μονογεννή νά 
άποθάνη έπΐ τοϋ σταυρού διά νά κάμγι έζιλέωσίν 
διά τάς αμαρτίας ημών καί οΰτω νά μάς πα
ράσχω ειρήνην. Τούτο ήτο τώ οντι μέγα πράγμα, 
άλλά δέν ΐξετελέσθη δι’ ΰμών, ουδέ ΰφ’ υμών, 
άλλά δι’ Αΰτοϋ. Όλον τό εργον ήτο ιδικόν του 
καί ήμεΐς απλώς πρέπει νά πιστεύσωμεν καί νά 
ζήσωμεν. «Λοΰσθητι καί θέλεις καθαρισθή,» ήτο 
ή παραγγελία τοϋ Προφήτου πρός τόν Νεεμάν τόν 
Σύρον. «Πίστευσον εΐς τον Κύριον Ίησοϋν Χριστόν 
καί θέλεις σωθή» είναι ή ευαγγελική αγγελία, Ό 
Νεεμάν έμελλε νά άπολουσθή άπό τής λέπρας 
του τής σωματικής, λουόμενος είς τόν Ίορδάνην. 
Ήμεΐς πρέπει νά ζητήσωμεν νά καθαρισθώμεν 
άπό τάς άμαρτίας μας διά τοϋ αίματος τοΰ 
Χριστού.

ΤΑΕΕΙΑΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ.

(Διά τήν προσφιλή ’Εφημερίδα τών Παίδων), 

Έν Κολι»ν(α 1] 13 Σεπτεμβρίου, 1890.

Έφθάσαμεν είς Φράγκψορτ τήν προπαρελ- 
θοϋσαν εβδομάδα, έλπίίοντες νά εΰρωμεν έκεΤ 
φίλον τινά, μέ τόν όποιον εΐχομεν συμφωνήσει νά 
κάμωμεν μαέΰ τό ταξείδιον τοΰ 'Ρήνου, ήτοι 
νά κατέλθωμεν τόν 'Ρήνον άπό Μαγουν- 
τίας (Magence) μέχρι Κολωνίας. Άλλά φεϋ 1 
άντί νά εΰρωμεν, τόν ίδιον εΰρομεν άναμένου- 
σαν ημάς επιστολήν του, έζ ής έμάθομεν οτι 
έπρεπε νά τόν περιμείνωμεν αΰτοϋ επί πέντε 
ημέρας 1 ’Εν τή αναβολή ταύτη, φυσικά έπε- 
δόθημεν εις τήν έπΐακεψιν τών αξιοθέατων μνη
μείων τής πόλεως καΐ τών περιχώρων.

Καί εντός ρέν τής πόλεως δέν ήσαν πολλά 
άντικείμενα ενδιαφέροντος, άν καΐ αύτη διε— 
δραμάτισε σπουδαιότατου πρόσωπον κατά τό 
παρελθόν καΐ είναι και τήν σήμερον μεγάλη 
καΐ πλούσια έμπορική πόλις. Ή ϊδρυσις της 
χρονολογείται άπό τήν εποχήν Καρόλου τοϋ 
Μεγάλου (794 π· ^·) ΚΟί* πολύ ταχέως κατέ
στη ή σημαντικότερα πόλις τής Δυτικής Γερ
μανίας όχι μόνον ύπό έμπορικήν, άλλά καΐ ΰπό 
πολιτικήν εποψιν, διότι άπό τοΰ έτους ιιόι 
έκεϊ έξελέγοντο οί Αύτοκράτορες τής Γερμα
νίας, καΐ μετά τήν προσωρινήν κυριαρχίαν τών 
Γάλλων (ι8θφ—ι8ι6), ώρίσθη ως έδρα τής 
Διαίτης, ήτοι τοΰ Κοινοβουλίου τής Γερμανι
κής 'Ομοσπονδίας. Πρός τούτοις, ή Φράγ- 
κφορτ ήτο μία τών τεσσάρων έλευθέρων 
πόλεων μέχρι τοΰ i860, βτε οί Πρώσσοι τήν 
καθυπόταξαν.

Τό πρώτον αντικείμενον, οπερ επισύρει τήν 
προσοχήν τοΰ ταξειδιώτου, άφικομένου εις 
Φράγκφορτ, είναι φυσικά ό σιδηροδρομικός 
σταθμός. Καΐ διά νά μή έκλάβη ώς τις τούτο 
άνάλατον αστειότητα, σπεύδω νά προσθέσω 
οτι ό σταθμός τής Φράγκφορτ, μόλις πρό ολί
γου θρόνου περατωθείς, είναι ίσως ό μέγιστος 
καΐ ο τελειότατος εΐς <5λον τόν κόσμον. Όχι 
μόνον είναι έξ άρίστου ύλικοΰ κατεσκευασμένος 
άλλά και ή διευθέτησις αΰτοϋ είναι τοιαύτη, 
ώστε ό άπλούστατος χωρικός εισερχόμενος δύ
ναται άκόπως νά λάβη πασαν πληροφορίαν χωρίς 
νά ερώτηση κανένα* διότι παντοΰ εινε πίνακες 
δεικνύοντες μεγάλοις γράμμασι όχι μόνον ποϋ 
πρέπει νά άγοράσης τό εΐσιτήριόν σου διά τό 
τάδε μέρος, άλλά καΐ πότε αναχωρούν αί άμα-
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ίοστοιχίαι δι’ έκεΐνο τό μέρος καΐ έπάνω είς 
'ποιαν άπό τάς εννέα ή δέκα σιδηράς γραμμάς 
'αί όποΐαι κεΐνται είς τον σταθμόν. Πρός εύκο- 
Ιλίαν των ταίειδευόντων, σϊτινες είναι ήναγκα- 
]σμένοι νά περιμένουν συρμόν τινα, ύπάρχουν 
όχι μόνον πολυτελείς αϊθουσαι, όπου δύναται 
]τις νά πίη καφέν η ζύθον, άλλά και λουτρώνες 
άν θέλετε νά πλυθήτε χωρίς νά υπάγετε είς £ε- 
νοδοχεϊον, καί εστιατόρια, όπου τρώγετε έπί- 
[σης εύθηνά όσον εντός της πόλεως. ’Επίσης 
έκεϊ ΰπογείως ύπό τάς σιδηράς γραμμάς ύπάρ- 
Ιχει ταχυδρομικόν γραφεϊον, όπου γίνεται ή 
παραλαβή καί ή μεταβίβασις τών διά τών συρ
μών άποστελλομένων τα- 
χυδρομ. σάκκων, Προσ
θέσατε εΐς πάντα ταΰτα 
καί τάς έκτακτους ευκο
λίας περί τήν παραλαβήν 
και παραφύλαξιν τών επι
σκευών τών επιβατών, καί 
είναι δύσκολον νά φαντα- 
οθή τις τελειότερον σταθ
μόν καί συνάμα μεγαλο
πρεπέστερου μέ τούς τρεις 
μεγάλους ύαλίνους θόλους 
του καί τό καλλιτεχνικόν 
έΕωτερικόν τής κυρίας 
προοόψεώς του.

Άλλα άέιοθέατα έν 
Φράγκψορτ είναι τά α
γάλματα τοΰ Γούτεμβεργ 
τοϋ εφευρέτου τής τυπο
γραφίας, καί τοϋ ποιητοϋ 
Γκαΐτε. Ό τελευταίος ού-
τος μάλιστα έν Φράγκφορτ, καί εΐδομεν τήν 
οικίαν, έν ή έγεννήθη, φέρουσαν εέωθεν πλάκα 
'μέ επιγραφήν περί τοΰ ιστορικού τούτου γε
γονότος. Εΐδομεν ωσαύτως τούς τάφους τών 
γονέων του, καί τοϋ διάσημου άθεου φιλοσό
φου Σωπεγχάουερ. Άφ’ ου όμως έπεοκέφθημεν 
τό Μουσεΐον, δέν μάς έμενε πλέον τι Ιδιαιτέ
ρου ενδιαφέροντος έν Φράγκφορτ νά ΐδωμεν 
διό άπεφασίσαμεν νά δαπανήσωμεν τήν μίαν 
ΰπολειπομένην είς ημάς ημέραν, έπιοκεπτό- 
μενοι τό Όμβοϋργον, όπου έμάθομεν ότι ύπήρ- 
χον ερείπια ’Ρωμαϊκής εποχής.

(’Ακολουθεί.)
(ύπό Δ. Καλοποοακη)

ΑΡΧΑΙΟ) ΧΗΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Οί επόμενοι συμβολικοί χαρακτήρες ιιόαν έν 
χρϊιΰεικατά τόν Μεσαίωνα παράτοϊς άλχημιάταΐς 
εΐς τάς μυστηριώδεις α-ύτών γραώάς. "Εκαστος δέ 
χωριστός χαρακτάρ είς την αυτήν οριζόντιον 
γραμμέιν είναι όύμοολον τών αύτών ούόιών, τά ο
νόματα τών οποίων έχουόιν ώς έξης—

1 Λεύκωμα,
2 Οινόπνευμα,
3 "Δλκαλι
4 Στυπτηρία
5 ’Αρσενικόν
6 Βόραξ

7
8
9 

<0 
It 
12

Καμφορά 
Δραχμύ, 
Χρυσός 
Κόμμι, 
Μέλι 
Σίδηρος

23
4
5

6
7
8
9

10

1

Άρχα,ϊοε βυμ,^ολεκοέ χαρακτήρες.

ποφβνγουν τα κ«κά παιδία

—Σπαν 6 οι ία Αναχίλυψιφ. 
Τόν παρελθόντα Ιανουάριον 
πλησίον τής Λούξορ έν Αΐγύ- 
πτω, εγγύς του μέρους όπου 
Γσταντο αί αρχαίοι Θή6αι, ά- 
νευρέθη πλάξ φϊρουσα επιγρα
φήν ιερογλυφικήν, είς τήν ό- 
ποίαν άνθρωπός τις ίνόματι 
Χίμπετ διηγείται Κτι έ'πραζε 
διάφορα μυστηριώδη πράγματα 
αναγκαστείς είς ταϋτα ύπό της 
ίπταετοϋς πείνης, ήτις έπήλβε 
εις τήν χώραν ενεκα τής μή 
ύπερεκχειλίσεως του ποταμού 
Νείλον.

Ό Αιγυπτιολόγος Βρούγξ 
υποθέτει (τι ή ίπιγραφή αΰτη 
είναι γνησία καΐ έγράφη ύπό 
ίερέως ζήσαντος 400 έτη πρό 
Χρίστου.

—ΤΑ κοιλιά παιδία βέν πρέ- 
πρίπει νά πειράζουν άλλα παι
διά, αλλά νά φίρωνται είς αΰτά 
μέ αγάπην, νά ΰπακούουν τήν 
μητέρα καΐ τόν πατέρα καΐ 
τούς διδασκάλους, νά εκλέγουν 
συντρόφους τά καλά καΐ νά ά- 

χαΐ ποτέ νά μή κάμουν κακόν.
—Οί μαβηταΛ τών δημοτικών σχολείων τής Πολιτείας τής 

Νέας 'Τόρκης προσεκλήδησαν νά ψηφίσωσι ύπέρ τοϋ άνθους 
οπερ έμελλε νά χρησίμευαν) ώς έμβλημα τής Πολιτείας των, 
εκ δέ των 122,955 ψήφων, 26(20 έδόθησαν ύπέρ τοϋ χρυσοϋ 
άνθους ( άνθους είδικοϋ τής Αμερικής), 22437 ύπέρ τοϋ 
βόδον, 19(81 υπέρ τοϋ ίου, 17180 υπέρ τής μαργαρίτας, 
7412 υπέρ τοΰ κρίνου, καΐ 6969 ύπέρ των πανσέδων, ώστε 
τό χρυσοϋν άνθος έλαβε τήν πλειοψηφίαν καί τοΰ λοιπού θά 
άποτελή τό έμβλημα τής Πολιτείας τής Νέας Ύόρκης.

— ’Εξ ΰλων τών προϊόντων ή ζάχαρις μετά τόν άρτον 
ϊχει τήν μεγαλειτίραν κάτανάλωσιν. Κατά τήν στατιστικήν 
τήν δημοσιευθεΓσαν ύπό της έπΐ τοϋ εμπορίου ίπιτροπής 
τής ’Αγγλίας παράγονται κατ’ έτος καθ’ 8λον τόν κόσμον περί 
νά 4,000,000 τόνων ζαχάρεως, έάν άφαιρέσωμεν τήν ποσό
τητα, ήτις χάνεται εΐς προετοιμασίαν αυτής, τό υπόλοιπον 
έξοδεύεται ύπότοϋ ανθρώπου εις τάς διαφόρους αΰτοϋ χρείας. 
Κατασκευάζεται £’ ήδη, ή ζάχαρες άπό πασαν φυτικήν ου
σίαν, ήτις έμπεριέχει γλυκύν χυμόν, από δένδρα, από φυτά 
καΐ άπό βίζας.

—'H αίτοχράτίιρα Εΰγινία διίρχϊται τον καιρόν της 
ιίς θρησκευτικός άσχήστις καί ίΐς συγγραφήν απομνημονευ
μάτων άφορώντων είς τόν Ναπολίοντα Γ'. τόν σύζυγον 
αυτής. 
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— βραΙο$ διορΰώβίως. Είς τήν πόλιν τού Bs ■
pcJNou ύπάρχίι ύποδηματοποιός διάσημος διά τ^ν τέχνην 
τον χαι συναμα διά τήν μή ικπλήρωσιντών υποσχέσεων ταυ.

Ήμέραν τινά, καθ’ ήν δ Βισμαρκ περιέμενε τά υποδήματά, 
του, ό υποδηματοποιός ίστςώί λέγων δτι $έν είναι είσέτι 
έτοιμα. *0 Βίσμαρν. δέν εΐπ« λόγον εναντίον τού υποδημα
τοποιού, αλλά ιτερ'ι τά έξημερώματα τής έπιούσης ισχυρός 
κτύπος εις τήν θύραν εξύπνισε τόν υποδηματοποιόν.

αΕιναι έτοιμα τά υποδήματα τοΰ πρίγκηπο; Βίσμαρ*;» ή- 
ρωτησεν αγγελιαφόρος τις, τόν ερωτήσαντα αυτόν υποδημα
τοποιόν τ( έζήτει εις τοιαύτην παράχαιρον ώραν. «"Οχι, η ά* 
πεκρίθη δ υποδηματοποιό; καϊ έπήγ« πάλιν νά χατακλιθη.

Μόλις δμως παρήλθεν £ν τέταρτον τής ώρας καΐ έτερος 
κτύπος ισχυρότερος τοΰ πρώτου ήκούσθη εΐς τήν θύραν και 
ηναγκασε τδν υποδηματοποιόν νά £γερθή έκ τής κλίνης, διά 
να ακούσ^ πάλιν τήν αύτήν έρώτησιν και νά $ώσ^ τήν αύ· 
τήν άπάντησιν.

Τούτο έπανελήφθη πολλάκις εω; ού ό υποδηματοποιός ή· 
γέρθη και ήρχισε νά κατασκευάζη τά ύποδήματα τοΰ Πρ. 
Βισμαρκ *Λΐ π6ρ'€ τή^ μεσημβρίαν τά είχε τελειωμένα I 
t "■"■ΆΧΧοδαποΐ. εις τά Παρίσι». Κατα τήν τίλευταίαν 
απογραφήν ή πόλις τών Ώαρισίων είχε 2.655,000 ψυχάς, έκ 
τουςων δέ 265,000 περίπου ήσαν αλλοδαποί χατοικοΰντες έν 
Λνΐή, ώστε εΐς αλλοδαπός, αναλογεί" εις 100 πολίτας*

“ II ποσότη^ τοΰ ΰδατος, τδ οποίον αναλαμβάνει ό ήλιος 
δι ίξατμίσεως εξ δλης ΐή; έπιφανζίας τή; θαλάσσης, άνέρχε- 
ται εις τό θαυμαστόν ποσδν τών 37,000 τόνων κατά παν 
δεύτερον λεπτόν τής ώρας !

—Ή πυκνότερων κατωκημένη πόλις τοΰ κόσμου είναι 
ή Νέα Ύόρκη, περιίχουσα έν τοίς κατοίκοις της 270,000 
Ψ^χά^ το πλεΓσταν 'Ιταλούς κατοιχούντας κατά δεκάδας είς 
σΓενά, υγρά κα'ι ακάθαρτα οικήματα.

— Καθ’ <ίλ-ην τήν ύφήλιΟν τά γνωστά είδη τών πτηνών 
ανέρχονται εΐς 0,000, έκ τούτων 471 ζώσιν είς τήν Βόρειον 
Αμερικήν, καί 501 εις τήν Ευρώπην.

—’Εξ ίνός ίκατομμυρίου ανθρώπων έπΐ τή; γης, 511,745 
είναι άρρενα παιδία, καΐ 488,255 κοράσια. ΙΙλέον τοϋ όνος 
πέμπτου τούτων αποθνήσκουν πριν φθάσουν τό πέμπτον έτος 
τής ήλικίας των, δηλ, 141,387 αγόρια καί 121,755 κορά
σια, ώστε κατά πάσαν πενταετίαν τά κοράσια γίνονται ισα 
κατά τόν αριθμόν μέ τά αγόρια. Κατά τό 40όν έτος τά ήμίση 
των αγορίων κα'ι κορασίων αποθνήσκουν. Κατά τό 70όν ίτοί 
μόνον 172,000 επιζοϋν. Τό 76ον μόνον 32,500, τό 90όν ετοί 
μόνον 2153 και κατά τό ΙΟΟόν έξ όλου τοΰ ίκατομμυρίου 
αμφοτέρων τών φύλων μόνον 2132, έπιζοϋν.

— Μονομανία, Μεταξύ τών μονομανιών, τας όποιας 
απαντώμεν είς τόν κόσμον τούτον ή χ.ivirfo^ioro/irtriii εί
ναι ή έπικρατεστέρα.

Εισαγγελεύς τις Σκώτις συνέλεξε διάφορα παραδείγματα 
κλεπτομονομανίας, έξ ών παραθέτωμεν ενταύθα τα έξης αξιο
περίεργα—

Άπό τοϋ 1844 —1865 μία γυνή ίφυλακίσθη 167 φοράς 
δια μέθην κα'ι κλοπήν. Άνθρωπος δέ τις όταν ίαέθυεν εκλε- 
πτε μόνον Άγιας Γραφές κα'ι οΰδέν άλλο. "Ετερος δέν ΐ- 
κλεπτεν ίίλλο τι εΐμή άξίνας. Μία γυνή έκλεπτε μόνον σά
λια.—Έτέρα μόνον υποδήματα — καΐ αλόη μόνον μαστέλα !

— Έκ τίόν γενομένων πειραμάτων έν τοΓς στρατιωτι
κούς νοσοκομείοις τής Γερμανίας ή διά ψυχρών λουτρών θε
ραπεία τοϋ τυφοειδούς πυρετού άπεδείχθη αποτέλεσμα- 
τικωτάτη. Δι’ αυτής ή θνησιμότης άπό 24 έπ'ι το?ς έχατόν 
κατήλθεν ήδη εΐς 8. Ή θεραπεία αΰτη πρέπει νά εΐσαχθη 
καΐ παρ’ ήμΐν, άφοϋ φέρει τοιαϋτα ευάρεστα αποτελέσματα.

— ’Op6i; χρήσεφ τ&ν χρημάτων Τινά παιδία καί 
κοράσια έξοδεύουσιν όπως τύχη τά χρήματα, τά όποια τοϊς 
δίδουσιν οί γονείς ή φίλοι των. Ή μικρά ίφημερΐς δίδει τάς 
έξης συμβουλάς εις τούς μικρούς αυτής συνδρομητάς ώς πρός 
τηνχρησιν των χρημάτων, διαβεβαιοΰσα αυτούς, 8τι έάν υπα

κούσουν αυτάς θέ έ’χωσιν αιτίαν έπΐ τέλους νά ευλογώ σι τον 
συντάκτην της,
1. Μή ίξοδεύετε ουδέ λεπτόν διά πραγμα, τό όποιον δέν 

χ^ρειάζεσθε,
2ι Κρατείτε σημείωσιν καθ’ έκαστην τών Εσα λαμβάνετε και 

τών όσα εξοδεύεται ποϋ και πότε καΐ διατί.
3. Άπαξ τής έβδόκάδος παραβάλετε τά εΐσιλθόντα καΐ ίξελ- 

θόντα χρήματα έκ του θυλακίου σας.
Διά τοϋ τρόπου τούτον θά ησθε ίν γνώσει τών χρημάτων 

οσα έξοδεύετε καΐ οσα έχετε. ■
— Πόλεις καί. δημύσεοε κήποι. Τόσον ωφέλιμοι ε- 

δείχθησαν οί κήποι εις τήν ύγείαν καί ενχαρίστησιν των πο
λιτών, ώστε αί κνριώτεραι πόλεις τοϋ κόσμου κοσμούνται 
ήδη μέ το ιού τους κήπους, Βπου πτωχοί καΐ πλούσιοι απο
λαμβάνουν καθ’ έχάστην τών εξ αυτών ωφελειών.

Πρώτη μεταξύ τών με γάλο πόλεων τοΰ κόσμου δια τούς 
κήπους της είνε τό Λονδίνου, του όποιου οί κήποι κατέχουσιν 
έκτασιν πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μιλιών καΐ διά τούς 
όποιους έξοόεύονται κατ’ έτος μεγάλα ποσά. Κατόπιν τοΰ 
Λονδίνου έρχεται ή Νέα 'Τόρκη, ήτις έξοδεύει διά τούς κή
πους της περί τά 12 ίκατομ. φράγκων.

Ημείς έν Έλλάδι καΐ ιδίως έν Άθήναις ουδεμίαν περί 
τούτου λαμβάνομεν πρόνοιαν, απ’ εναντίας δε καΐ τά ύπάρ- 
χοντα φυσικά δάση καταστρίφομεν κατ’ έτος διά πυρκαΓών, 
στερούμενοι οΰτως ίχι μόνον τής σκιάς καΐ τής δρόσου τών ίν 
αΰτοίΐ δένδρων, άλλά καΐ τής αναγκαίας διά τήν χώραν 
βροχής. _ . . ,

—'Ο ηληϋυσμύφ της Αφρικής κατα τους γενομένους 
ύπολογισμού; άναβαίνει είς 250,000,000 ψυχών. Έκ τούτων 
10,000,000 κατοικοϋσι τό Σουδάν. — Δ! όμιλούμεναι γλώσ- 
σαι είς τήν μεγάλην ταύτην "Ηπειρον ανέρχονται εις 600, 
ΐξ ών αί 435 δέν κατεστάθησαν εΐσίτι γραπταΐ. Πάντες δέ 
ο! κάτοικοι ούτοι είναι ή Μωαμεθανοί ή είδωλολάτροι.

Πόσον μέγας αγρός ανοίγεται ήδη διά τού; χριστιανούς 
όπως μεταβοϋν ίκεΓ καί διδάξουν τούς εν πνευματικοί σκό. 
τει ίτι ζώντας μαύρους αδελφούς των τάς αγαθός αγγελίας 
Ευαγγελίου 1

—Τό μεγίστου Κυριάκόν Σχολείου ίν τώ κόσμφ υπάρ
χει είς την Στοκπόρτην τής Αγγλίας. Είς τό σχολείου τοϋτο 
φοιτοϋυ κατά Κυριακήυ περί τά 5180 παιδία άμφοτέρων 
τών φύλων, διδάσκουν δέ 446 διδάσκαλοι και Βιδασκάλισσαι.

—Έξ ΐλων τών έν τφ κόσμω γλωσσών ή μάλλον διαδιβο- 
μένη είναι ή Αγγλική. Έκτος τής Ευρώπης, ένθα ή χρήσις 
της εκτείνεται καθ' έκάστην θαυμασίως, όλόκλήρος σχεδόν ή 
Βόρειος Αμερική κατοικείται ΰπό λαών όμιλούντων απο- 
κλειστικώς τήν Αγγλικήν. Είς τάς Άνατολικάς 'Ινδίας προς 
τούτοις ή χρήσις τής Αγγλική; γλώσσης είναι λίαν εκτετα
μένη. Έν συγχρίσει δέ πρός τάς δλλας γλώσσας τοϋ κόσμου 
$ Αγγλική έρχεται δεύτερα μετά τήν Κινεζικήν, όμιλαν- 
μένη ύπό 130,000,000, ανθρώπων, ίν ω ή Σλαβική όμιλεί- 
ται ύπό 80,000,000, ή Γερμανική ΰπό 70,000,000, ή Γαλ
λική ύπό 50,000,000 ή ’Ιταλική ύπό 30,000,000 καΐ ή 
Πορτογαλλική ύπό 13,000,000,

— Καταστρεπτικόν τών Κατσαρίδων, κορέων καΐ σκό
ρων. Έάν θέλετε νά έλευθερωθήτε άπό ταΰτα καΐ Χλλα 
παρόμοια ζωύφια, αλείψατε τά μέρη όπου εύρίσκονται ταΰτα 
μέ ΐσχυράν βιάλυσιν στυπτηρίας.

— Εΐφ τάφ 'Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής καΐ τοΰ 
Καναδά, έκδΐδονται ήδη 797 εφημερίδες Γερμανιστί, Γαλ
λιστί δέ 46 είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί 84 είς τόν 
Καναδά,

ΪΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΛ1 ΕPATHSEIS

1. Πο“α δύο παραδείγματα· πίστεως θεωρούνται τά μέγιστα
έν τή Γραφή ;

2. Ώνόμασε ένα ίερία, δστις μετά τής συζύγου του ίπαι-
.νοΰνται διά τήν ύπακοήν των εΐς τόν θεόν ;

3. Ποιος νέος αναφίρεται εΐς τήν Π. Διαθήκην ώς παράδειγ
μα μεγίστης υίικής ΰπακοης ;

2/υνδρομή « Παι&ΐΗ^>ν ^.ηγημάτων,Λ 8 «ατ ενe Ελλάόι 4ο λεαν. εν τφ *Ε^(οτε^ικφ 60 λεκτ.
Έν Άθήναις ίκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTU ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1890.—2385.


