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τίν Παίδων > ανχυ «ροπληρίομης.

Αίνησάαι (πάπιαιΙ συνήθως θεωρούνται ώς πο- 
λύ Ανόητα πτηνά, άλλ’ όταν έξετάσμ. τις καλώς 
τά ήθη των εύρίσκει οτι ώς πρός τήν νοημοσύνην, 
κοινωνικότητα καί έπιτηδειότητα ύπερτεροϋν 

έκ τών όρνίθων έτυφλώθη και διά νά άποφύγη ί 
τά τσιμπήματα τών όμοίων της, κατέφυγεν είς 
μίαν παράμερον γωνίαν τού όρνιθώνος καί έκεϊ 
καθήάαΰα άπεφάσισεν, ώς φαίνεται, νά άποθάνμ 
τής πείνης.

Μία δμως άπό τάς νήσσας ίδούσα τήν τυφλήν 
όρνιθα τόσον καταβεδλημένην, άπεφάσιάε νά έλ- ’ 
θη είς βοήθειάν της, καί λοιπόν όταν ήλθεν ή
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Ανέκδοτα παρί νησσών (πκ-π-πτών).

!πολΰ πολλά τών άλλων ειδών τών πουλαμικών. 
ί Αί νήσσαι ούτε μεταξύ των μάχονται, ούτε πρός 
άλλα ήδη κατοικίδιων πτηνών, άλλά διάγουν έν 
είρήνιι, καθ’ δάον έξαρτάται έξ έαυτών. Είναι δέ 
καί συμπαθείς καί έλεήμονες, ώς δεικνύει τό άκό- 
λουθον Ανέκδοτον.

Κύριός τις Αμερικανός έτρεφεν είς τόν οΐκόν 
,του μεγάλον άριθμόν όρνίθων και νησσών. Μία 

ώρα τής τροφής έθεάεν έπι της (ίάχεώς της μέ τό ί 
ράμφος της άρκετούς κόκκους άραδοδίτον καί 
τούς έφερεν είς αύτήν. Τούτο έπραττε κακτικώς; 
δΐς τής ημέρας επί τρεις περίπου εβδομάδας μετά 
δέ τούτο ή ορνις έψόφηάε και ούτως ή νήάάα ά- 
πηλλάγη τής έλεήμονος διαθέάεως καί έργα- 
σίας της I

’Εάν δέ τά άλογα ζώα έμφορούνται πολλάκις
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άπό τοιαϋτα αίάθήματα πρός τά άιίθενη καί ge- 
βλαμμένα τοϋ γένους των, οί μικροί άναγνώόται 
τΛς ·Έφ. τών Παιδων» πρέπει νά δενκνϋωνται ά- 
νώτεροι αϋτών εΐς τΐιν Συμπάθειαν, τήν εϋάπλαγ- 
χνίαν καΐ τήν φιλανθρωπίαν πρός τούς πτωχούς 
καΐ πάάχοντας Αδελφούς των, Ιδίως κατά τάς ημέ
ρας ταύτας τοΰ χειμώνας, όταν οί πτωχοί καί οί 
άδθενεΐς υποφέρουν όχι μόνον άπό πτωχίαν καί 
άάθένειαν, άλλά καί άπό τό ψύχος.

ΜΎΡΤΙΣ

Λιήγηρα τοϋ πρώτου αίωτος ρ. X.

("'ISe προηγοΐιμ,ενον φύλλο*·)

Έπί τέλους δμως ή πάλη έν τή ψυχή της έ- 
ληξεν. Έβαλε κάτω τά άνθη, άτινα είχε συλλέ- 
ξει, και στραφεϊσα εΐσήλθεν εΐς τήν οικίαν, «Κύ
ριε Ίησοΰ Χρίατε, βοήθει μοι I» έψυθίρισε καθ’ 
έαυτήν, βαδίζουσα προς τό περιστύλιον, οπού έ- 
κάθητο ή Βαλερία μέ τήν άδελφήν της και τήν 
’Ιουλίαν. Ή Βαλερία τήν έκύτταξε μέ έκπληξιν, 
βλέπουσα οτι δέν έκράτει άνθη, καί είπε ζωη- 
ρώς· «Μά τήν φλώραν, είσαι άσθενής πάλιν I»

Ή Μύρτις άνένβυσεν· «Όχι, δέν είμαι ασθε
νής,» είπε μέ τρέμουσαν φωνήν, «άλλά - δέν δύ
ναμαι πλέον νά πλέξω στεφάνους Six τήν 
Φλώραν 1 »

Ή Βαλερία άνεσκύρτησε. «Πώς ! δέν δύνασαι 
πλέον νά πλέξης στεφάνους διά τήν Φλώραν;» 
ανέκραξε, «καί διατί ; »

— Διότι—διότι άπεοώσισα νά ακολουθήσω 
τόν Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, » είπεν ή Μύρτις, 
τρίμουσα τόσον, ώστε ή φωνή της μόλις ήκούετο.

Ή Βαλερία άνετινάχθη, ώς νά τήν έκέντησεν 
όφις. «Δούλη, γνωρίζεις τί λέγεις ; Καί τολμφς 
νά ελθης ενώπιον μου νά εϊπης ότι εγκαταλείπεις 
τούς θεούς τής ‘Ρώμης και τής ίδικήςσου πα
τρικός ; »

Ή Μύρτις έκλινε τήν κεφαλήν έπί τοϋ στή
θους της και τά δάκρυά της ε'πιπτον έπι τοΰ μαρ
μάρινου εδάφους. Έπί τινας στιγμάς Ηλον τό σώ
μα της έσείετο ύπό τών λυγμών, άλλ’ έπειτα 
έγείρασα τούς οφθαλμούς, ήτένισε δειλώς τήν 
ώργισμένην κυρίαν της, καΐ άπεκρίθη· α Πολύ, 
πολύ λυπούμαι και θλίβομαι, άλλά δέν δύνα
μαι πλέον νά λατρεύσω αυτούς τούς θεούς, διότι 
έγνώρισα τόν μόνον αληθινόν θεόν. »

— Καί ποΰ έμαθες ταΰτα ; άνέκραξεν ή Βα
λερία' Μά τήν ΤΗραν, θά Τιμωρήσω αυστηρώς 
καί σέ καί έκείνους, οί δπόϊοι σέ έδίδαξαν ! συν
άμα ό" έ'ρριψε βλέμμα λοξόν πρός τήν ’Ιουλίαν. 

•Αίίτη δμως δέν ήδύνατο νά κατηγορηθή ότι εΐ
χε διδάξει τήν Μΰρτιν, διότι ή κόρη μόλις τήν 
προτεραίαν εϊχεν έπανέλθει έκ Κορύνθου.

— Δέν δύναμαι νά σοί ειπω ποιος μέ έδιδα- 
ξεν, άπεκρίθη ή Μύρτις, άλλά δέύ ένόμιζα οτι 
θά δυσαρεστηθής νά άκοΰσης ότι υπάρχει καί 
θεός τών δούλων, διότι οΐ άλλοι θεοί δεν κατα
δέχονται νά εισακούουν δούλους !

— Αλήθεια, αυτή ή Χριστιανική θρησκεία 
είναι διά δούλους καί κακούργους μόνον, άφοΰ 
καΐ δ Θεός αυτών έσταυρώθη καί άπέθανεν ώς δού
λος ή κακούργος! είπεν ή Βαλερία μέ έξαψιν.

— Άλλ’ άνεστη πάλιν έκ τών νεκρών καί 
ούτως άπεδείχθη ανώτερος τών θεών τής 'Ρώ
μης, έπρόσθεσεν ή ’Ιουλία ζωηρώς.

Ή Μύρτις έκύτταξε τήν Ιουλίαν μέ ευγνω
μοσύνην ότι ούτως ύπερησπίθη τήν θρησκείαν των.

Πάλιν ή Βαλερία ήρώτησε τήν Μύρτιν νά τής 
ειπγ ποιος τήν εΐχε διδάξει τάς νέας ταύτας 
ιδέας· επειδή όμως ή Έλληνίς ήρνήθη άπο- 
φασιστικώς νά φανερώση τοΰτο, διετάχθη νά 
άποσυρθή έπί τοΰ παρόντος. Μετά τοΰτο στρα
φεϊσα ή Βαλερία πρός τήν άδελφήν της τήν ή- 
ρώτησε τί νά κώμη. Μέχρι τοΰδε ή Κλαυδία 
δέν είχε λάβει μέρος εΐς τήν συζήτησιν, νΰν δέ 
έρωτηθεΐσα ήρυθρίασε καΐ άτενίσασα την ’Ιουλίαν 
είπε. «Τί νά εϊπω, ’Ιουλία μου ; »

Αΰτη δμως δέν άπεκρίθη· ή Κλαυδία όμως 
άφοΰ έπί τινας στιγμάς έμεινε διστάζούσα, έπί 
τέλους έλαβε θάρρος καί είπε· «Αδελφή μου, ή 
δούλη σου σχεδόν μέ κατέπεισε περί τής άληθείας 
καί τής δυνάμεως τοΰ Χριστιανισμού. Ή Ιου
λία μοί διηγήθη πολλά περί τής νέας ταύτης 
θρησκείας κατά το ταξείδιόν μας, καϊ αύτό τοΰτο 
οτι τόσον γενναίως περιεφρόνησε τόν κίνδυνον τής 
επιδημίας και μας συνώδευσε, ήτο καθ’ εαυτό 
άπόδειξις οτι ή νέα αΰτη θρησκεία παρέχει ά- 
φοβίαν περί τοΰ θανάτου. Ημείς τόσον φοβούμε- 
θα τόν θάνατον, διότι εΐμεθα εΐς αμφιβολίαν 
περί τοΰ τί συμβαίνει μετά ταΰτα, άλλά οί Χρι
στιανοί φαίνονται ότι έχουν άσφαλεϊς έλπίδας 
περί μελλούσης ζωής, καί τοΰτο είναι επίσης 
λαμπρόν όσον καί παράδοξον εΐς ήμάς,

Ή Βαλερία όμως τήν διέαοψεν άποτόμως. 
«Σιώπα, σιώπα ! δέν δύναμαι ! νά τό άκούσω 
τί αίσχος ! τί φρίκη ! Τί θά εϊπη δ πατήρ μας, 
όταν άκούση οτι ή κόρη του, ή άγνη και άμω- 
μος Έστιάς, εγεινε Χριστιανή !»

Καΐ μέ λυγμούς οδύνης, εξήλθε δρομαίως τοΰ 
δωματίου, καί άπεσύρθη εΐς τον θάλαμόν της ϊνα 
άνακουφίση τήν θλίψιν της. Έκεϊ, άφοΰ έκλεισε 
τά παραπετάσματα τά οποία έχώριζον τό δω
μάτιον άπό τον λουτρώνα της, έροίφθη επί τίνος 
άνακλίντρου καί ήρχισε νά κλαίη πικρώς. Μετ’ 

! όλίγην όμως ώραντά αΐσθήματά της κατεπραύν-
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I Βησαν καί ε'μεινεν έκεϊ βκεπτομένη ακίνητος καί 
. σιωπηλή· όταν δέ ήλθεν ή Μύρτις εΐς τόν Λου
τρώνα, διά νά προετοιμάση τό λουτρόν τής κυ- 
ρίας της, δέν είχε καμμίαν ίδιαν ότι ή κυρία

■ της ητο εντός, άλλως δέν 6ά έτόλμα νά κάμγι 
,ο,τι ε"καμεν. Άφοΰ ήτοίμασεν όλα τά άρώματα 
και τά σινδόνια, εγονυπετησεν εΐς μίαν γωνίαν 

| καΐ έκαμε βραχεϊαν προσευχήν εις τόν νέον της 
Θεόν υπέρ της κυρίας της, όπως λάβη καϊ αΰτη 
:φώ; καί έλθη εις τόν Σωτηρα.

(ΆχολοΛεϊ).

---—--  — Ο 11------

<_Ί ΚΙΝΕΖΟΙ.

Οί Κινέζοι, καλοϋσιν εαυτούς Τ'σνϊγ Τ’σόνγ 
Τσού-εκ τοΰ όνάματος διαοήμου τίνος άρχηγοϋ 
των, δστις έκαμεν άπειρα θαύματα είς τήν ζωήν 
τον, καϊ άφοΰ άπ/θανεν ε’λατρεΰετο ώ? δ Ουρά
νιο? πατήρ τοΰ λαοΰ.

Ή ίοτορι'α τών Κινέζων είναι έπίσης περί
εργο? ώς καϊ ή φυσιογνωμία των. ’ Ισχυρίζον
ται οτι μεταξύ τής ίδρύσεως τοΰ βασιλείου των 
καί τής γεννήσεως τοΰ μεμάλου των διδασκάλου 
Κομφουκίου 551 π.Χ. έμεσολάβησαν 3,·267,000 ετη\ 
Κατά τδ διάστημα δέ τοΰτο άβασίλευσαν 3 δι- 
ναστεΐαι ή Ο ΰ ρ a ν ί α, ή’ £ π ί γ ε ι ο g, καϊ ή 
'Ηλιαία. Τδ περίεργου δέ είναι δτι είς τήν 
μυθολογίαν των φαίνονται δτι είχον την ιδέαν 

j τή? Ααρβινείου θεωρίας τή? ίξελίξεω?, διότι 
: είς τά αρχαιότατα αύτών συγγράμματα περί μυ
θολογίας· παριστάνονται 'όντα κατά τδ ήμισυ 
j πίθηξ καί κατά τδ ετερον άνθρωπο?, τά δντα 
ίδέ ταΰτα πιστεύουν δτι έδαπάνησαν τά$ δυνά
μεις των κοπιάζοντα υπέρ τοΰ ύλικοϋ καϊ πνευ
ματικού καλού τώ ν όμοιων των.

Ό μέγας διδάσκαλος Κομφούκιος (ίδέ τήν ει
κόνα του έν τφ φύλλω τοΰ................ 18 )

,έγεννήθη εΐς τήν ’Επαρχίαν Αού, ήτις Ονομά
ζεται ήδη Σάνγ Τάνγ έπϊ τής βασιλείας τοϋ 23™ 
«ντοκράτορος τής δυναστείας τών Τ σ ε ο ύ.

Ο πατήρ του Σού-Σεάνγ-Χέϊ καϊ ή εύγενής
■ μήτηρ του Σϊν Τσαΐ, μία τών άξιολομωτάτων 
γυναικών τής 'Ασίας, ίσχυρίζοντο δτι κατήγοντο 
άπδ τούς προϊστορικούς Χουάνγτε, οίτινες ήσαν 
διάσημοι διά τήν αγίαν των ζωήν, άλλ’ ήσαν 
τόσον πτωχοί, ώστε μετά τδν θάνατον τοΰ πα
τρός του ό Κομφούκιος παιδίον ετι ών ήναγ- 
κάσθη νά γείνη βουκόλος διά νά δυνηθή νά δια-

, θρεψ}) εαυτόν καϊ τήν μητέρα του.
Έκτος τούτου δέν γνωρίζομεν τίποτε άλλο 

περί τή? παιδικής ηλικίας τοΰ Κομφουκίου, ει-

1915

μή οτι έμιμεΐτο τάς τελετάς καϊ τάς ιεροτελεστίας 
τών προγόνων του.

Ή μήτηρ του, τή? όποιας τήν μνήμην έσέ- 
βετο μέχρι θανάτου, τδν έθεσεν είς τδ πολυτε
χνείο ν, δπου έδιδάχθη τάς μηχανικάς τε’χνας, 
ως λ χ. τήν γεωργίαν, ξυλουργικήν, ζωγραφικήν 
και τεκτονικήν.

Κατά τδ 15<*V έτος τής ηλικίας του δ νούς του 
προσηλώθη είς τά γράμματα, τδ δέ Ι8<>ν εϊχεν 
αποκτήσει πάσαν τήν γνώσιν τών ημερών αύ- 
τοΰ. fΙδρύσας οϋτω τήν φήμην του ώ? πεπαι
δευμένου, έυυμφεύθη καϊ άπέκτησεν ένα υιόν 
καϊ δυο θυγατέρας.

I Είς τδ &ι»ν έτος τής ήλικίας του ή άμάθεια 
τών όμοιων του τόσον τδν έστενοχάρει, ώστε 
άνέλαβε τδ έργον τοΰ δημοσίου διδασκάλου τών 
ήθών, άλλά είς τδ σχολεΐόν του δέν έδέχετο 
άλλους είμή εκείνους, δσοι είχον φυσικήν κλίσιν 
καϊ αγάπην πρδς τήν αλήθειαν. Έάν τις πλού
σιος ή πτωχός, εύγενήςή άγενής έφαίνετο αδιά
φορος είς τήν σπουδήν καϊ τήν πρ&ξιν τών αυ
στηρότατων ήθών, άπερρίπτετο ύπ αύτοϋ διά 
μιας, άνευ ύργής, άλλά μετ' αποφασιστικότητας.

Τήν ιδίαν του βραδεΐαν πρόοδον είς τήν αρε
τήν σννείθιζε νά έξηγή οϋτω πως: «Είς τά 15 
δ νους μου εκλινε πρδς άπόκτησιν μαθήσεως.— 
Είς τά 30 έστεηεώθην είς τάς πεποιθήσεις μου. 
— Είς τά 40 δλαι μου αί άμφιβολίαι και δισταγ
μοί ήφανίσθησαν.—Είς τά 50 ήρχισα νά εννοώ 
τούς νόμους τής ούρανίου τάξεω? καϊ άρμονίας. 
—Είς τά 60 τά ώτά μου εύχαρίστως ύπηκονον 
είς τήν φωνήν τής άληθείας.—Είς τά 70 ήδυ- 
νάμην ν' ακολουθώ τής καρδίας μου τήν έπι- 
θυμίαν χωρί? νά παραβαίνω τδ δίκαιον άνακα- 
λύφας έπϊ τέλους τδν χρυσοΰν κανόνα, « Νά 
μή πράττω είς τούς άλλους δ,τι ήτο δυσάρεστον 
είς έμέ.»

Ηιορισθεϊς Γενικός διοικητής τής επαρχίας 
Σούνγ-Τού, δ Κομφούκιος έφερε τοιαύτην άνα· 
μόρφωσιν είς τήν διαγωγήν τοϋ λαού, ώστε ή 
Κυβέρνησες διώρισεν αυτόν έπϊ. κεφαλής τοϋ 
μεταβατικού σώματος, τοϋ δίορισθέντος έκεϊ 
πρδς κατάπαυσιν τοΰ έγκλήματος.

Έν τή νέφ δέ ταύτη θέσει του έδειξε τήν 
μεγάλην αύτοϋ ήθικήν δ'ύναμιν κατά τρόπον 
τόσον έξαιρετικόν, ώστε ήδυνήθη νά κυβερνά 
τούς αρχηγούς τών διαφόρων φυλών μέ τήν 
αύτήν εύκολίαν καϊ αύστηρότητα μέ τήν όποίαν 
καϊ τούς πτωχοτάτους δούλους.

Τόσον δέ βιζική ύπήρξεν ή άναμόρφωσις τοϋ j 
λαοϋ, ώστε τδ έγκλημα έξωστρακίσ&η έκ τής ‘ 
χώρα?—τδ δέ δνομα τοϋ Κομφουκίου κατέστη |
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‘το ίόίωλον τών συμπολιτών τον, εύλογούμενον
■ καΐ λατρευόμενον ύπο πάντων.
I Ούδείς ποτέ τών Μογγόλωΐ’ ήγαπήθη τοβοΰ- 
ί τον ύπο τών μαθητών τον, οόον ό Κομφον - 
I xtog, πάντες di έθεώρουν καί άμίλουν περί αΰ- 
.τού άς τον μεγίστου τών θνητών, διηγούμενοι 
1 μετά σεβασμού π&σαν πρ&^,ιν της του—
‘ Πώς έζησε και πώς άπέθανε. Πως έκρινε τούς 
j πλουσίους καί 
ί τούς πτωχούς, 
τούς πρίγκη - 
πας καί rovg 
όόΰλου? — μέ 

, τήν «·ύτήν 
: μεροληψίαν και 
1 ισότητα. Πώς 
ί έπροσηκώνετο 
I έμπροσθεν τών 
\ γερόντων και 

πώς εσέβετο 
τούς τεθλιμμέ
νους καΐ κλεί
οντας. — Πώς 
ίπέπληττε τούς

■άποχωροΰντας 
;τον κόσμου ε- 
ί νεκα της κακίας 
: τον, καί μετα- 
■ βαίνοντας tig 
τάςέρήμουςκαί 

. τά σπήλαια, λέ- 
1 γων, «Είνε ά- 

ίΰνατον διά 
' τδν άνθρωπον 
ί νά συναναςρέ- 
ί φεται με πτη
νά και θηρία, 
τά όποια δ'ίν 
έχουν <5υγγέ - 
νειαν με ήμάς. 
Λέε ποίονς δ'ε
άλλονς πρέπει νά ΰνναναοτρέφεται είμή με rovg· 
πάσχοιταί όμοίονς τον άνθρώπονς !

'Επι 2400 περίπου έτη δ Κομφούκιος άπολαμ- ■ 
βάνει τήν λατρείαν τών Ομοεθνών τον. * Ο di 

.τάφος του έν Κούνγ εϊναι έθνικόν προϋκννη- 
τήριον—δ ifQcoraTog τόπος τής έπιγείου βαοι- 

ι λείας. rH οικογένεια τον καί οί άγαπητοί του 
| μαθηταΐ κεΐνται ένταφιαομένοι παρά τά πλάγια 
ί τοΰ τάφον τον, πέρι^ δ’ ύπάρχονν πλάκες με 
I χωρία έκ τών συγγραμμάτων τον, άφιερωθεΐβαι 
ί ύπό βασιλέων, πολιτικών, σοφών καί ιερέων είς 
| τήν μνήμην του.

Έμ.6λέψα.τ® ®μ.έ-

ΞΜΒΛΕΨΑΤΕ EIS ζΕΊΛΕ-

Οί λόγοι ούτοι ελέθχησαν υπό τοϋ Κυρίου Ίησοϋ Χρι- ; 
«τοΰ, οστις αγαπά. τά μικρά παιδία καί όταν εζη έπί ■ 
της γης μας ειπ» περί αύτών, «’Αφήσατε τά παιδία νά ί 
έλθουν πξός έμέ καί μή εμποδίζετε άύτά n, τά έπήρε δέ ' 
είς τάς αγχάλας του χαί τά εΰλόγησεν. ;

Ήξεύρετε δέ τί έννοεϊ ή φράσις έμβλέψατε (κυττάξα- : 
τε) είς έμέ ; Δέν 
εννοεί νά Χυττά- ί 
ξη τις είς αύτόν , 
με τούς σωματι- · 
χούς οφθαλμούς : 
του, διότι δέν ει- ί 
ναι σωματικώς ‘ 
παρών δια νάτον : 
ιδη, άλλά νά πι- : 
στεύση, νά έμπι- ‘ 
στευθη εις αύτόν. : 

Μίαν φοράν, ό- ;
ταν οί Ίσραηλΐ- 
ται ησαν εις τήν 
έρημον ήμάρτη- : 
σαν εναντίον του ϊ 
Θεού. Ποια δέ ή- ί 
το ή άμαρτία ; 
των ; Δεν έχλε- ί 
ψαν,δέν έλήστευ- ί 
σαν, δέν έψεΰσθη- ί 
σαν, δέν έφόνευ- I 
σαν. Απλώς ε 
μουρμούρισαν, δι
ότι δέν τούς ήρε- 
σκεν ή τροφή,τήν 
όποιαν χαθημέ- 
ραν τούς έδιδε — 
τό μάννα — είς 
τήν έρημον ήθε- 
λον καΐ κρέας. 
Τοϋτο δυσηρεσ τη - 
σε καί παρώργισε 
τόν θεόν, χαί έ
στειλε ν έναντιον ί 
τους φλογερούς ο- ι 
φεις φαρμακε - 
ρούς , οί όποιοι 

• έδάγχανον αυτούς 
ίκαί άπέθνησκον, :

χιλιάδες 3’ ές αύτών εύρον τόν θάνατόν των έκεϊ, οΐ δέ 
επιζώντες ήρχισαν νά μετανοούν καί παρεκάλεσαν τόν 

. Μωυσήν νά δεηθή τοϋ Θεοί νά τούς συγχώρηση καί 
σηκώση άπ’ αυτούς τούς φλογερούς όψεις. Ό Μωϋσής 
προσηυχήθη εις τόν Θεόν, καί ό Θεός είσήκουσε τήν; 
προσευχήν του κα'ι τόν διέταξε νά χατασκευάση ενα δ- : 
φιν χαλκούν καί να τόν στήση υψηλά εΐς ένα στύλον, ■ 
νά ειπη δέ εις τόν λαόν, όταν έδαγκάνοντο άπό τούς S- 
φεις νά κυττάζουν εΐς τόν χαλκόϋν εκείνον όφιν καί θά ί 
ιατρεύοντο ί

Πολλοί έγέλασαν ϊσως καί εχάθησαν, όσοι δέ έκύττα- 
ξαν εσώθησαν. Όσοι 8ηλ. έπίστευσαν εις τήν διαταγήν 
του θεοϋ, καί εΐς τήν θεραπευτικήν του δύναμιν ΐατρεύ- : 
θησαν. Δέν ητο ό χαλκούς όφις, ούτε τό κότταγμά των ■
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είς αυτόν, τά όποια ιάτρευον τους δαγκανομένους, άλλ’ 
ή πίστις, καί εμπιστοσύνη εΐς τόν λόγον και τήν 3ύνα~ 
μιν τοϋ θεοϋ.

Όπως δέ τότε οι Ίσραηλϊται διετάχθησαν νά βλέ- 
πωσιν εις τόν χαλκοϋν οφιν μέ πίστιν εις τόν Θεόν, 

Γ οΰτω καϊ τώρα όλοι οΐ άνθρωποι παραγγέλλονται ύπό του 
[ Χριστού νά κυτταζωσι, να πιστεύουν δηλ. καί να εμπι-

και τά κύματα, καί ήρχισε νά δείλια, δηλ. νά χάνη τήν 
εμπιστοσύνην του είς τον Χριστόν, ήρχισε νά βυθίζεται!

Λοιπόν, τέκνα μου, είς αυτόν πρέπει χαίσείς να κυττα- 
ζετεμέ πίστιν καί μέ εμπιστοσύνην και αυτός θα σάς δια- : 
φυλάττη άπό τήν αμαρτίαν, ή όποια δαγκάνει καΐ δηλητη- . 
ριάζει καί θανατώνει τουςμήπιστεύοντας είς τόν Χριστόν. |

ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Μέλαινα σινίών άπλοϋται εΐς τδ πρόσωπον τής σφαίρας, 
Κρότος εΐς, φωνή καμμία δεν κραδαίνει τούς αέρας· 

Δέν ταράττεται σκιά·
Κα'ι τό σόμπαν οιωπαίνει, ώς πρησμένου Λα μάθη 

τί μυστήριον τελείται εΐς τα σκότη εΐς τά βάθη' 
Και πρησμένου δείλια.

ΚΓ ή ψυχή του κόσμου πάσα παρεοόθ’ εΐς τόν Μορφία. 
'Όν κατάίσυλος κηρύττει τής έβπέρας βασιλέα, 

“Εγκλειστος έν τή ειρκτή· 
Μόνον δέ χορός ποιμένων τρισευθύμως άγραυλούντων 
“Αγρυπνος φνλάττει ποίμνας τών προβάτων των ύπνούντων 

Έν τη άχανεΓ νυκτί.

Πλήν τό νΐον τοϋτο άστρου πώς ίφάνη ; Ποϋ 8’ υπάγει 
Τίνα δέ ζητοΰσιν ουτοι οί αστεροσκόποι μάγοι, 

Ή Περσίδος στρατιά ;
Τοΰ Ήρώδου δέ τί τάχα νά οημαίνη ή μανία ; 

Διατί νά σφάξη τόσα, ώς νιφάδ’ άγνά παιδία ; 
Διατί φρενιτια ;

I στεύωνται είς τήν δύναιιίν του και θά σώζωνται άπό 
ί τα θανατηφόρα δαγκάματα τής αμαρτίας.
‘ Ό απόστολος Πέτρος μίαν φοράν διετάχθη άπό τόν 
ί Ίησοϋν Χριστόν νά καταβή άπό τό πλοιον χαί ύπαγη 
! εις αύτόν περιπάτων επάνω είς τά ΰδατα, δ Πέτρος έπί- 
: στευσε καί ύπήκουσε καί κατέδη καΐ έπεριπάτει επάνω 

είς τά ΰδατα ώς είς ξηράν χωρίς νά βυθίζεται, διότι ει- 
^ε τό δμμα του προσηλωμένου είς τον Χριστόν καί εϊχεν 
εμπιστοσύνην εις τόν λόγον του. Ευθύς όμως αφοϋ ίστρε- 

ί ψε τήν προσοχήν του άπό τον Χριστόν εις τόν άνεμον 

Ό μυστήριον αιωνίων ΐ 1 ί "Ο απόκρυφου σπουδαίου 
Κο'ι «γγέλοις, καί άυβρώποις, προαιώνιου κα'ι νέον, 

Τώρα οέ κατανοώ ! 1 !
“Αγγελος βιότι τώρα Γαβριήλ ό κορυφαίος 

Τά γενέόλια κηρύττει τοΰ των πάντων Βασιλίως, 
Κ’ έκ χαρας ένθουσιώ.

• Μάγοι, κα'ι ποιμένες, λέγει, μή θεμθεΐσθ’, ένθουσιατΐ,ι 
» Ό Χριστός διότι βρέφος έν τή Βηθλεέμ γενναται, »

ι Ό του κόσμου λυτρωτής.·
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* διότι τί*τ$ί τόν Χριστόν όχίΓ ααρΰέιος'

< "Οστιζ τάχος τών συνη&ων χ* έπιγςίων τόκων ξένος, * 
Η E? θείας γεννετης. »

Συναμα δ' έξαίφνης δόξα περιήστραψε ρεγά).η, 
Και άγγέΐων έστεφάνη ουρανόΰ«ν στρατί1 α>λη 

Έν λευχϊ) περιβόλι),
Μέλπουοα ένθέως πασα γλυχυρβόγγω αρμονία ;

ν Δόξα, έν ύψίατοις, δόξα, κ' (ν άνθρώποις ευδοκία,» 
«Και αγάΐΐΥ^ι; πολλή,■»

Και οί μάγοι πορευθέντες ευρον <σπαργανωμένων 
Βρέφος κείμενον έν φάτνη μηπω γεγαλακτισμένον, 

"Αμοιρον δε στολισμών.
Κ1 Ιχ ψυχή, ένθουσιώντΒς τφ προσφέραυσίν, ώς δώρα, 

Λίβανον, χρυσόν καί σμύρναν, δείγματα σεβασμοφόρα, 
Kat λατρείας τδν δασμόν.

Χαίρετε, λοιπόν άθρώοι, ω λαοί, της ύφηλίον
Χαίρετε’ Χριστός γενναται ένδον σταύλου τρισαθλίου, 

’Ένδον φάτνης πενιχρας.
Χαίρετν κ1 είς τδν ϊωτηρα φέρετ1 άλλο νέον οώρον, 

'Ολοκλήρου τής αγάπης, και υποταγή; τόν φδρον 
Έκ καρδίας χαϋαρας,

Έν Iktpauf 25 (11) 1390.
Mama Κεντοϊρη.

TASBIAION ΕΠΙ ΤΟΙ1 ΡΗΝΟΥ", 

(Διά τήν προσφιλή ’Εφημερίδα τών Παίδων).

Τήν πρωίαν λοιπδν αναχώρησα ντες διά τοΰ σίδηρο
ι δρόμον, έφθάσαμεν μετά μίαν ώραν εις Όμβοΰργον καί 
, διηλθομεν τήν κυριωτέραν όδον τής πόλεως ϊνα ΐδωμον 
; εκτοϋ σύνεγγυς τα περίφημα θερμά λουτρά,διάτα όποϊα 
φημίζεται ή πόλις, Τδ Κούρσα αλ (©εραπευτήριον) εν
ταύθα, ώς και είς τά άλλα μεγάλα θερμά λουτρά’ τής 
Γερμανίας, είναι κτίριον πολυτελές, κείμενον έν μέσιρ 

; εύρέων κήπων και τεχνητών λιμνών, οπού συνέρχονται 
οί διάφοροι ασθενείς δΐς της ήμέρας ΐνα πίωσι τά ΰδατα, 
ή νά λουσθώσιν έν αύτοΐς— διότι γίνεται διττή χρήσις 

, αυτών, Άλλ' ημάς ένεδιέφερον περισσότερον τά 'Ρωμαϊ- 
; κα ερείπια, διό καϊ ταχέως εξήλθομεν τής πόλεως καΐ 
εκάμομεν πορείαν τριών ώρών πεζή, μέχρις ύ^ηλοΰ λό
φου λεγομένου Σάαλβουργ, ένθα επί τέλους ευρομεν τά 
ερείπια, Ταϋτα είναι τά μέγιστα λείψανα, άτινα ,ύπάρ· 
^ουσι, τοΰ μεγάλου εκείνου τείχους, οπερ οί ‘Ρωμαίοι 

ι έκτισαν περί τό 70 μ. X. ώς προπύργιου κατά τών έπι- 
: δρόμων τών άγριων Γερμανικών φυλών, Τό τείχος τοΰτο 
. απετελεϊτο έ< συνεχούς σειράς οχυρωμάτων και φρου- 
ί ρίων, έξ ών τό Σάαλΰουργ τοΰτο είναι τδ μέγιστον 
! μέχρι τοΰδε άνευρεθέν ή σειρά αΰτη τών φρουρίων έξε- 
ί τείνετο άπό τής 'Ρατισβόνης έν Βαυαρίςι ΒΔ πρός τό 
I Χόεν-στάουφεν, έκεϊθεν πρός Β. μέχρι Βέτσλαρ, διερχο- 
μένη διά τοϋ Σάαλδουργ, καί έκ Βέτσλαρ δυτικώς πρός 

•I τό “ϊυμς καί τδν "Ρήνον. Τά ερείπια τοϋ Σάαλβουργ, 
! καλύπτοντα έκτασιν περίπου 32,270 τετραγ. μέτρων, 
: δεν έχουν πολλήν όμοιότητα πρός τά συνήθη "Ρωμαϊ
κά λείψανα, διότι είναι κατεσκευασμένα έκ σχετικώς 
μικρών λίθων, αλλ* ώς φαίνεται οΐ 'Ρωμαίοι, εκτεθεί- 

. μένοι είς παντοίας καϊ άεννάους έπιδρομάς καί επιθέσεις 
I τών Άγριων Γερμανών έκεί έξω εις τά δάση, μετεχειρίσθη- 

! σαν δ.τι εϋριακον πρόχειρον, δια να κτίσουν τα φρούριά 
των. Περιειργάσθημεν τδ φρούριον έπί μίαν ώραν, έξε- 
τάζοντες τά διάφορα έν αύτώ ερείπια. Είναι 3ε τοΰτο 
μεγάλη τετραγωνική εκτασι; περιβαλλόμενη υπό ΐσχυροΰ 
τείχους μέ επάλξεις, τινές τών όποιων νεωστί ανενεω- , 
θησαν. Εντός τοϋ τετραγώνου τούτου, είναι πολλαί μι- ι 
χρα’ι οίκίαι ή στρατώνες, ών μόνον τά θεμέλια σώζονται,

■ είναι όμως ολαι εντετειχισμέναι και προφυλαγμέναι άπό 
.βροχήν καί χιόνα διά ξύλινων οροφών. ’Ιδίως εΐλκυσαν 
τήν προσοχήν μας είς έκαστον τών στρατώνων τούτων, | 
τά μέσα άτινα μετεχειρίζοντο προς θέρμασιν κατά τους 
βαρείς Γερμανικούς χειμώνας. Ύπό τδ πάτωμα, οπερ ί 
ήτο έστρωμένον μέ λεπτά; πλίνθους, ν,σαν αύλακες, πάν- ; 
τες διερχόμενοι διά τοΰ κέντρου τοϋ δωματίου οπού ητο ' 
άνοιγμα τι κυκλικόν. Έκεΐ ήνάπτετο πΰρ, διά τών αυ
λακών 3έ έξήρχετο τό πλεΐστον τοϋ καπνού, συναμα οε 
έθερμαίνετο καλώς και τό πάτωμα. Αί άνασκαφαί έκεΐ 
3έν έπερατώθησαν άκόμη, ώστε τις οιδε τί δύναται έτι | 
νά άνακαλυφθή. Τό φρούριον τοΰτο καϊ εν γένει δλον αΰ
τό τό κολοσσιαίου 'Ρωμαϊκόν προπύργιου εξετέλεσαν [ 
όπωςδήποτε τόν προορισμόν των κατα τών Γερμανών έπί : 
διακόσια έτη, ύστερον όμως έστάθη αδύνατον νά τηρή- : 
σωσιν έκεΐ τήν θέσιν των αί "Ρωμαΐκαι λεγεώνες, οθεν 
καί τό μέγα έκείνο τείχος έγκατελείφθη καί κατεστρά- ' 
φη ύπδ τών Γερμανών.

Τήν έπομένην τής επιστροφής μας είς Φραγκφορτ, ό 
αναμενόμενος φίλος έφθασε καΐ άφοΰ τοΰ έδώκαμεν μίαν ; 
ώραν, διά νά ΐοη τήν πόλιν, άνεχωρήσαμεν καί ο! τρεις ί 
έσπευσμένως περί την 2»’ μ. μ. ώραν, διά τοΰ σιδη-Ί 
ροδρόμου είς Μογουντίαν. Φθάσαντες έκεΐ μετά μίαν περί ί 
που ώραν εϊδομεν διά πρώτην φοράν τόν περιώνυμον 
"Ρήνον ποταμόν, άπό τής μεγαλοπρεπούς γεγύρας τής 
Μογουντίας, άλλά δέν μας εφάνη καϊ τόσον μεγαλοπρε
πής τότε, ήσαν δέ καί πυλυ κίτρινα καί άκάθαρτα τά 1 
ΰδατά του, ώς έκ τής μεγάλης έπ' αύτοΰ κιν^σεως τών ° 
παντοειδών ατμόπλοιων, άτινα ανακινοϋσιν άδιακόπως ι 
τόν πηλόν τοΰ πυθμένας. Βραδύτερου όμως κατά τδ τα- 
ξείϋϊόν μας εσχομεν πολλάς ευκαιρίας νά θαύμάσωμεν 
τό κάλλος καΐ τήν μεγαλοπρέπειαν, άν οχι τών κίτρινων 
ύδάτων τοϋ ποταμού, τουλάχιστον τών ωραίων οχθών του.

Έν Μογουντία έμείναμεν τρεις ώρας. Πρώτον έπεσκέ- 
φθημεν τόν Μητροπολιτικόν ναόν, οστις έκτίσθη περί το 
1 "00 μ. X., ύστερον όμως πολλάκις έκάη μερικώς καί ά- ' 
νεκτίσθη, είς τρόπον ώστε τδ σημερινόν κτίριον δεικνύει 
τήν άρχιτεκτονικήν όλων τών αίώνων. Ούτως οί στρογ
γυλοί ανατολικοί πύργοι εΐναι οί αρχαιότατοι ( μ, X. 
1Θ81), οί στύλοι τοΰ εσωτερικού ανάγονται εις τό έτος 
1137, ό δυτικός πρόναος εΐς τάς άρχάς του 13™ α’ιώνος, ' 
τά παρεκκλήσια εΐς τόν 13°’' —15” αιώνα, ό 3έ μέγας ' 
δυτικό; πύργος, κατακαείς, άνεκτίσθη τό 1767. Τέλος ί 
τό 181)8 — 78 έγένετο μεγάλη άνακαινισι; διαφόρων σε- 
σαθρωμένων μερών ύπό διάσημου τινός 'Ολλανδού αρ
χιτέκτονες. Τδ εσωτερικόν τοϋ ναοΰ είναι πολύ άξιοθέα- ' 
τον ούχί μόνον διά τά λαμπρά εικονογραφημένα παρά- ; 
θυρά του, άλλά κυρίως διά τά παμπάλαια καί πολυτε- ί 
λέττατα παρεκκλήσια καθ’ολον τομήκος εκατέρωθεν τοΰ 
κυρίου ναοΰ. Ένταΰθα ωσαύτως εΐναι τά μεγαλοπρεπή 
μνημεία όλων τών "ιστορικών Αρχιεπισκόπων τής Μογουν
τίας, οϊτινες έπΐ μικρόν ησαν οί Πατριάρχαι τής έν Γερ- 
μανίμ Παπικής έκκλησίας, Ή πόλις αΰτη , ήτις έπί 
τών "Ρωμαίων εσχε στρατηγικήν σπουδαιότητα, καί τα
χέως κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού, κα
τέστη τό κέντρον της νέας θρησκείας έν Γερμανία Κατά 
τδν 12” αιώνα ύπήρξεν ώσαύτως ή πρωτεύουσα τής
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μνοδόχου, παρ’ ώ έ γευματίσαμε», οί χά-
Α* -...l· Γ''-...-... ί ϊϊέ.^.,Λ__

ρηφανεύονται δτι έπρομήθευσαν στρατιώτες (και μερι-

(Ακολουθεί1).
(ύπό ά. Καλοποθλκη;

ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ.

I ογετιχας σχηνας του πολέμου κτλ*, εΐς τάς γωνίας ύπαρ-Ιδιου καΐ τή< έντίμου οίκογενείας 
L^rriuMUAMoiwi -rrnA/rf..nr,v £-4-Λ.. ____ I. *£Χ____L Λ. S.-.r.,. ^.1,.*,. X.

ίσχυράς 'Ομοσπονδίας τών ΐίαραρρηνίων πόλεων, έπί ραίο» τι καί περιποιημένον μνημεΐον τών έχ Μπίγγεν 
διακόσια χαι πλέον ετη. | καταγόμενων στρατιωτών τοΰ Ναπολέαντος. Καθά δέ έμά-

I Άλλ’ ή Μογουντία έχει τι καύχημα ύπέρτερον τούτων θομεν άπό τοϋ ξενοδόχου, παρ’ ω έγευματίσαμεν, οί κά- 
πάντων. Έν αύτή περί τά τέλη τοϋ Η1™ αίώνος εγεν- τοικοι τής Μπίγγεν, άν καί Γερμανοί, ούκ ολίγον ύπε- 
νήθη ό ’Ιωάννης Γούτεμβεργ, ό εφευρέτης τής Τύπο- ρηφανεύονται δτι έπρομηθέυσαν στρατιώτες (καί μερι- 
γραφιας, και έν αυτή ειργάσθη επί τής εφευρίσεώς του. ι κοΰς βραβευθέντας μάλιστα 3ιά τοΰ παρασήμου της Αε

ί’Λφοΰ λοιπόν εσταθημεν ολίγα λεπτά, θαυμαζοντες τον ' γεώνο; τής Τιμής) είς τόν μέγιστον τών νεωτέρω» στρά 
μέγαν ανδριάντα αύτοΰ, δστις ΐσταται πλησίον τοΰ .Μη- τηγών ! 

'τροπολιτιχοΰ ναοϋ, μετεδημεν είς τινα παρακείμενη» [ 
δδόν οποο ε’ισέτι υπάρχει ή οικία, έν ή λέγεται οτι έ- 
γεννήθη b μέγας εφευρέτης, καΐ ήτις τήν σήμερον κα- 
τοικεΐται ύπό τοΰ προξένου τοΰ Βελγίου Έπιστρέφοντες 
έκειθεν και κατά τύχην άναβλέψαντες, εις τινα στενήν 
πάοοδον, είδομεν χαλχίνην πλαχα με επιγραφήν, επι 

'τίνος μικρας οΐκίας, δηλοϋσαν οτι έν ταύτη b Γουτεμ- 
ΰέργιος είχε τό τυπογραφειόν του. 

! 'Ail’ *λ Λτη νϊδνι ί*'*,, κα 
πνήσωμεν εΐς τι μικρόν ξενοδο
χείου απέναντι τοϋ ρηθέντος «τυ
πογραφείου», τήν δε έβδόμην ώ
ραν μ. μ. άνεχωρήσαμεν πάλιν 
διά τοΰ σιδηροδρόμου 8ιά τό 'Ρύ- 
Ϊεσχαϊμ, δπου κατελύσαμεν εΐς τι 

ί πανδοχεΐον. Τήν έπομένην πολ
λά πρωί, άνήλθομεν πεζή είς τό 
’Εθνικόν Μνημεΐον, κείμενον έπί 
ΰψηλοΰ καί απόκρημνου λόφου 
παρά τόν "Ρήνον. Τό μνημεϊδν 
τοΰτο, άνεγερθέν τό 1883 είςάνά- 
μνησιν της άνασυστάσεως τής 
Γερμαν. αυτοκρατορίας καί τών 

•κατά τών Γάλλων νικών τοϋ 1810
—1, εχει όλικον ύψος περίπου 34 
μέτρων, συνίσταται δέ άπό μεγά
λην τετραγωνικήν βάσιν έπί τής 
όποιας ΐστατο κολοσσιαϊον άρει- 
χάλχινον άγαλμα γυναικός ώπλι- 
σμένης, παριστώσης τήν Γερμα
νίαν, καΐ κρατούσης υψηλά εΐς 

! τήν δεξιάν τό Αύτοχρατοριχόνστέ- , ,
μα. Τήν βάσιν στολίζουσι διάφορα TpOfASpiZ CCitiZVOpriiTttCt. 

j ανάγλυφα χάλκινα, παριστώντα

Ιχουσιν άλληγορικά πρόσωπα, καΐ έπί τών πλευρών μεγά- 
■ λοις γράμμασι τά ονόματα τών διαφόρων μαχών τοϋ 
(Γάλλο—Γερμανικού πολέμου, είςας ένίπησανοΐ Γερμανοί.

λ il k “Doric (Μψει άπλούν βλέμμα ek τήν προκειμίνην
■ ’Αλλ’ ή ώρα ήτο ήδη έκτη καϊ έσπεύσαμεν να Set- εικόνα δέν δύναται εψή νά αίοθανθή άνατριχίασιν διά 

τό Υπάνθρωπον τής πράέεωί, ή- 
τκ ένεκόλαψ^ν έπί τοΰ προσώ- ! 
που νέου ανθρώπου άνεέάλειπτον I 
αίσχος.

Ό νέος, τόν δποΐον παριστά
νει ή ’προκειμένη είκών, είναι Ίου- ’ 
δαϊος, υίδς εύκαταστάτου καί φι- ( 
λησΰχου ’Ιουδαίου κατοικοϋντος I 
είς τήν κωμόπολιν Βιαλώστοκ, I 
ιοο περίπου μίλια άπέχουσαν ' 
τής ΒεασαραόΙας, καί διά ποϊον 
νομίζετε έγκλημα ; 'Απλώς, διότι 
μετά τινων συμμαθητών του είσ- 
ήλθεν είς κήπον μηλεών καί έ- 
πήρεν όλίγα μήλα ! Ό κήπος 
άνήκεν είε ιατρόν τινα 'Ρώσσον 
καλούμενου Γηραδούσκων, δστις 
πρδς τιμωρίαν τοΰ παιδός, συν- 
έλαδεν αύτδ καί διά καυστικής 
άμμωνίας ίγραψεν έπί τοΰ προ
σώπου του μέ γράμματα Ιουδαϊκά 
καί ’Ρωσσικά β’Ιουδαίος», «Κλέ
πτης». Καί δμως ή έίουσία δέν 
έπραίε τίποτε έναντίον του πρδς 
ίκανοποίησιν τοϋδυστυχούς παι-, 

ς του 1 ί
Ή προκειμένη είκών έγένετο έκ nvoc φωτογραφίας, 

ληφθείσης μετά τήν Υπάνθρωπον πράέιν τοΰ ίατροΰ 
ύπδ τών γονέων τοΰ παιδίου καί δημοσιευθείαης ε/ς 

ού μόνον ήΚυδέρνησιε, άλλά καί άλλος δποιοσδήποτε '. 
δύναται άτιμωρητί νά πράττη παρόμοια έγκλήματα, |

ν τοΰ Κράτους!

. χ Winnv-.* >i^vv ι»νη·ψν^ tvs '-‘■Λ &ν<ιΛ J|QUtv Wl I «ρμΆ VW · UJTO T(UV yOV€<X>V TQU HUIQIVU nt^i vquvvitv vt.

| Ή θέα έκ τοϋ μιχροΰ περί τόμνημεΐον επιπέδου ήτο τδν ’Ιουδαϊκόν Χρονογράφον. Ώΰ φαίνεται έν 'ΡωσσΙα
, μαγευτική, άν καί 0 ήλιος δέν είχεν άκόμη διασκορπί
σει εντελώς την ομίχλην. Ώς γνωστόν, τό μνημεΐον τοΰτοus, «views . rp. p.uj ιυν, LU μν (JAtlUV COUTO OU VaTOtl αΤίμωρηΤΙ VO ιιμαίΤΙ} iujT-pL-iJ. o. J icnrjjJCA I u,

i ΐσταται, απέναντι τής πόλεως Μπίγγεν, μιας δνολογου-| άρκεϊ νά γείνωνται κατ’ άνθρώπων μή άνηκόντων ε(ς
ϊμένως άπό τάς ώραιοτάτας έπί τοϋ 'Ρήνου τοποθεσίας, τήν έκκλησία 
j Κατελθόντες πάλιν εις τό 'Ρύδεσχαϊμ, ούχί πεζή άλλά 
χάριν περιεργείας δια τοΰ οδοντωτού σιδηροδρόμου (οστις 
κατεσκευάσθη έκεΐ1 χάριν τών περιηγητών, τών έπ.σκε- 

!_ ...L. .. — ϊ. ϊ. Α κ . ν Τ’ η \ r , ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΣΤΝΑΡΟΗΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΩΝ ΠΑΙΑΩΝ.

’Αγαπητοί μοι φίΛοι.

Ή θεία Πρόνοια έφερεν άιμέίς καί πάλιν 
αίάίως είς τό τέλος καί άλλον ΐίτονς—τοϋ 23 —καί 
ώς χριστιανοί χρεωότοΰμεν νά εύχαρτότάΟωμεν 
τόν Θεόν διά τά πλοάάια πρός άγιας έλέη του.—

(πτομένων τδ ένλόγιρ μνημεΐον και είναι πολύ κατωφερής), 
j διεπεραιώθημενδιά μικράς ατμακάτου εις Μπίγγεν. ΈκεΐΙ 
άμέσως άνήλθομεν εΐς τδ ιστορικόν φρούριον Κλόππ, χεί- .' 
μίνον έπί τίνος κ^ημνοΰ άνωθεν τής πόλεως, χαι περιειρ- ■ 
γάσθημεν ολα τα διαμερίσματα αύτοΰ ύπό τήν όδηγίαν « 
τοΰ θυρωρού. Έντος τοϋ ύψηλοτέρου πύργου εΐς τδ τέ-ί °- 
ταρτον πάτωμα, είδομεν έντός δωματίου έντελως κενοΰ^ ΰυντάκτης ™ς μχΚράς ταύτιις' φίλης των παι- 
μιαν μεγάλην ελαιογραφίαν, παριστωσαν τον Μεγαν g|wv Καγ ην γένει τάς οίκογενείας, έχει πολλούς 

ι Ναπολέοντα έφιππον. Υστερον δέ, κατερχόμενοι παλιν ίάχυρούς λόγους νά εύγνωμονήί τόν Ούρά- ί 
j εις τήν πόλιν, έντος τοϋ νεκροταφείου έπεσχέφθημεν ώ- νίόν μας πατέρα δχι μόνον διά πολλάς οίκογε- |
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'■νειακάς καί άτομχκάς εύλογίας, άλλά καί. διότι 
έξ όλων τών χιλιάδων παιδιών καΐ κοραόίων, 
άτινα εΐναι όννδρομηταΐ αύτής, ούδεΐς έκλήθη 
εΐς τήν αιωνιότητα διά τον θανάτου, δλοι δέ ί- 
χομεν ε'ιώέτι εύκαιρίαν νά προετοιμαόθώμεν διά 
τήν τελευταίαν άποδημίαν μας.

Τάς εΰεργεόίας ταύτας τον Ουρανίου Πατρός 
μας ίχοντες κατά νοϋν, άς άναθεωρήόμ δκαδτος 
ήμών τήν κατά το λήγον έτος ζωήν καί διαγω
γήν του, Ή άναθεώρηάις τού παοελθόντος είναι 
αναγκαία δι’ ήμας, επιβάλλεται δέ και ΰπ’ αύτοϋ 
τού Θεόν, πρός καλλιτέραν προετοιμασίαν μας 
διά τήν αιωνιότητα, οπονταχέως ή άργά θάμετα- 
δώμεν διά τον θανάτου, διά νά δώάωμεν λόγον 
τών πραχθέντων έν τφ άώματι, καλών τε καΐ 
κακών.

«Ή Έφημερίς τών Ιίαίδων» θεωρεί έαυτήν εύ- 
τνχή διότι έπϊ 12 ήδη μήνας έπιΰκέπτεται ύμάς 
καί τάς οικογένειας άας, φέρονάα μεθ* έαυτής 
λόγους όυμπαόείας, γνώάεως καϊχριάτια,νικής δι
δασκαλίας, έλπίζει δέ, οτι τά μετά πολλής έπιμε- 
λείας καΐ Οκοπίμως όνλλεγόμενα άναγνώόματά 
της άσκοϋάιν ύγπϊ έπιρροήν έπί τής καρδίας τών 
συνδρομητών και άναγνωάτών αύτής.

Όπως δ’ έν τώ παρελθόντι, οΰτω καΐ έν τφ 
μέλλοντι πάόα φροντΐς θέλεικαταδληθμ ϊνα ή μι
κρά αΰτη τών παιδίων φίλη ού μόνον μή έκπέι.ίμ 

ι τής ■ύ'φηλής αύτής θέόεως, ά.λλά καΐ νά βελτιωθώ 
I ύπό πάόαν έποψιν, διά νά δύναται οΰτω ν’ άντα- 
; ποκρίνηται άναλόγως εΐς τάς άνώγκας τής όάημέ- 
,ραι αύξανούόης κοινοινίας μας.
ί Ή σύνταξις λυπεϊται δια τήν βραδύτητα τής 
J δημοάιεύάεως τής τρίτης σειράς τών Παιδικών 
Διηγημάτων, ήτις προέρχεται έκ τοΰ δτι ή έκ- 
τύπωάις αύτών γίνεται έν Λονδίνφ, ένω ή ύλη 
προετοιμάζεται ύπό τοΰ συντάκτου' τής Έφ. τών 
Παίδων ενταύθα, άτέλλεται έκεΐ, στοιχειούετεΐ- 
ται καϊ πάλιν άτέλλεται ένταΰθα ϊνα διορθωθώσι 
τά τυπογραφικά λάθη. — Τούτο άφ’ ένός καϊ τό 
πολυάσχολον τοΰ διενθνντοΰ τών τοιούτων έρ
γων έν 'Αγγλίμ έγένοντο αιτία τής τοιαύτης άρ- 
γοπορίας. Έλπίζεται Ομως τώρα, δτι κατά τόν 
ερχόμενον μήνα θά εΐναι εκτυπωμένη καϊή τρίτη 
σειρά πρός εύχαρίότηάιν καϊ ωφέλειαν όλων Ημών.

Μέ τό πρώτον φϋλλον τοϋ νέου έτους πάντες 
οί σννδρομηταϊ θά λαμδάνωάι καϊ έν μικρόν φυλ- 
λάδιον τετρασέλιδον ή όκταάέλιδον πραγματευό- 
μενον περί διαφόρων θρησκευτικών πραγμάτων.

Έλπίζων, δτι έκαστος τών μικρών συνδρομη
τών μου θέλει φιλοτιμηθή νά προάθέόμ εφέτος 
ένα τούλάχιάτον νέον συνδρομητήν εΐς τούς πα
λαιούς.

Μένω εύχόμενος εΐς πάντας ύμάς νά διέλθετε 
καϊ τάς ύπολοίπους ήμέρας τοΰ λήγοντος έτους 
μέ ύγείαν καϊεύτυχίαν.

Ό συντάκτης
Μ. Δ, Κλλοποθλκηε,

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1890
το «ν αυτω ψυχρόν υδωρΓ άν ύπάρχη έν τφ στόματι, η είς τόν 
λάρυγγα η τήν fwa, διάμιας δε πρέπει να στρέφηταε το πρδσ* j 
ωπον πξ>ος tot καϊ να εγχέεται ύδωρ θερμόν είς το στδ- | 
μα, ν αφίνεται δε νά τρέχη είς τον φάρυγγα καϊ το όπισθεν ί 
μέρο; τη- ρίνό;. Μετ* ολίγα δέ δευτερόλεπτα το ύδωρ τούτο ί 
πρέπει να χυν-τσι έκ τού στόματος χαϊ νά αντικαθίσταται = 
δια νέου πάλιν θερμού, νά επαναλαμβάνεται δέ καϊ ή έπί- · 
θέσις εις τδν αυχένα πηνίου η σπόγγου βρεγμένου εις θερ« ; 
μον ύδωρ» Συγχρόνως πρέπει να τηρήται και ολον τδ σώμα : 
θερμόν. 'Η εργασία αύτη πρέπει νά έξακολουθή εως ου άνα- 
φκνώσι σημεΓα ζωής, άτινα δια τής μεθόδου ταύτης δέν βρα> 
δυνουτι νΤ άναφανωσιν, εάν ύπχρχγ] ζωή έν τω άνθρώπω. ι 
Το πρώτον σημεΐον τής ένυπαρχούση; ζωής είναι ή άρχο- : 
μένη αναπνοή.—Αφού δέ αυτή έπανέλθη είς τήν τακτικήν ! 
της πορείαν, δ άνθρωπο; πρέπει νά τηρήται θερμός δι’ ολίγας ’ 
είσέτι ώρας. I

— Αύτοβυσ£<κ, Ε<ς τήν Βαδειαν βιβλιοθήκην τής *Οξ- , 
φδρδης υπάρχει λίαν συγκινητική ίκθεσις ηρωισμού καϊ ςΐυ- | 
τοθυσικ; παιδιού. Ή πύλη τής Εκκλησίας τού Άγιου Λεο- ΐ 
νάρδου άφέθη ποτέ ανοικτή, δύο δέ παιδία διά διασκέ- ’= 
δασιν άνέβησαν έπ’ αυτής* Ένω δέ διεσκέδαζον κινούντες · 
τά σκέλη των, ώς εάν ησαν ϊριπποι, αίφνης εις τών μοχλών ! 
τής θύρας έθραύσθη καϊ ή θύρα έκλινε πρδς τά ίξω, τδ εν 
δέ τών παιδίων εις τδ γύριτμα τής θύρας επρόφθασκ νά π<α- ■ 
σθή άπ* αύτήν, ένφ τδ άλλο διά τίνος στροφής κατά τήν πτω> 
□ίν του επιάσθη άπδ τών ποδών τού συντρόφου του. Είς τήν I 
θέσιν ταύτην τά παιδία ίμενον αρκετήν ώραν, Τέλος εκείνο I 
τδ όποιον «κρατείτο άπδ τήν θύραν. ήρχισε νά έξαντλήται, έ- . 
φώναζε δέ είς τδ ά*λο τδ κρατούμενον απδ τούς πόδας του ί 
ότι δέν ήδύνατο νά ύποφίρη περισσότερον καϊ ott μετ’ ολί- ; 
γον καϊ οί δύο θά ήσαν εις τδν άλλον κόσμον, διότι τδ ύψος 
τής θύρας άπδ τού εδάφους ήτο μέγα, ένεκα τής τοποθεσίας : 
τής εκκλησίας. ,

—Και ή μπορείς νά σωθής, έάν σέ αφήσω ; ήρώτησεν αύτδ j 
ό σύντροφός του» !

— Νομίζω, άπεκρίθη δ πρώτος παΐς.
— Λοιπόν ύγίαινε καϊ δ Θεός μαζύ σου, έφώναξεν δ μι- | 

κρδς ήρως καϊ αφήκε τους πόδας τού συντρόφου, καταπεσων : 
δέ έπϊ τού εδάφους έφονεύθη. *0 ούτως έλαφρυνθεϊς παΐς μετά , 
πολλάς προσπάθειας Ηβτώρθωσε νά άναβή $π< τής Ουράς και | 
νά μεΐνη έκεΐ έως ού αί φωναί του προσειλκυσαν τούς έντδς · 
τής έκκλησίας οί όποιοι τδν έσωσαν άπδ τήν ?πικίνδυνον : 
θυσίαν του. ί

Ή ήρωϊκή αύτη πραξις τού παιδδς εκείνου ένεγράφη st ς τά ■ 
άρχεΓα τής εκκλησίας ώς μημείον αυτοθυσίας λίαν θαυμαστόν, ί

— Ή Έφημερίς τών Παίδων μνημονεύει μετά βαθείας 
λύπης τού θανάτου τού αρχαίου καϊ πιστού ανταπο^ριτού καί 
στενού καϊ αγαπητού φίλου τού Συντάκτου της Κωνσταντί
ναν Γεράρδου *0 μακαρίτης ητο σπάνιο; άνήρ διά τάς οί- 
γενειακάς, κοινωνικά;, καϊ θρησκευτικός άρετάς του, καί τήν 
άκραν πρδς τήν πατρίδα αγάπην του* *Η Κωνσταντινούπο· 
ΐις εχασεν είς τδ πρόσωπον τού Γεράρδου πολύτιμον έλληνα, 
ήμεις 0έ αγαπητόν φίλον* Είθε δ Κύριος νά παρηγορή τήν 
άπσρφανισθεΐσαν αυτού οικογένειαν*

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

— Όδηγέαε* Έν περιπτώσει πνιγμού, ευθύς αφού δ άν
θρωπος έξαχθή έκ τού ΰδατος, άνάγκη να γείνη χρήσις θίρμό- 
τητος έπ1 αυτόν, *0 κάλλιστος δέ τρόπος τούτου είναι χρήσι ς 
θερμού ύδατος, δσον ή χειρ δύναται νά ύποφέρη , διά πανίου 
διπλού έμβαπτομίνου εις αυτδ καϊ κατόπιν τιθεμένου όπι
σθεν κατά τδν αυχένα*

Συνάμα δέ τδ πρόσωπον νάστραφή πρδς τά κάτω (έννοεΓ* 
ται βτι ό παθών πρέπει νά κηται έξηπλωμένος) διά νά έξίλθ^

Άνάφερε τδ όνομα νέου ’Ισραηλίτου, δστις έλαβεν ειδι
κήν κληρονομιάν είς τήν γην Χαναάν δια τήν προς τον ; 
Θεόν ύπακοήν του ς I

Ώνόμασε δέ 'Ιουδαίους, οίτινες άντημείφθησαν δια την : 
ύπακοήν των, γενόμενοι έπιστάται τής Ιερουσαλήμ. ί

ΠοΓο; άρχιερεύς έτάφη μεταξύ τών βασιλέων τού Τούδα, | 
διότι άπεδείχθη ευπειθής εις τδν θεόν καϊ πιστός εις τά ί 
συμφέροντα τού λαού του * |

.Συνδρομή « ITatSiKStv Λιηγημάταν,» 8 χατ s'roj, εν Έίλ,άδί 4ο Zis«r. έν τφ Εξωτερικά 60 λεχτ-

Έν ’Μήνα<( ίχ τοΰ Τοπογραφίίου των καταστημάτων Λ NEST Η KONSTANTINIAOT 1890,—2435



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ί’ής Έφ^|Λερί5ος τών Παίδων τδΰ 1800.

Αί νήσοι Φιτζΐ (μετά εΐκόνος)............................. Ϊ857
Αί σταφίδες τής 'Αμερικής.................................
’Αρχαίοι χημικοί συμβολικοΐ χαρακτήρες ··■- 1911
Άνίχ3οτα περί νησσών (μετά εικόνας)..............  1913
Γεώργ. Φρειδερίκος Χανδελ (μετά εικόνας)···· 1854 
Γάλλοι μαθηταί (μετά εΐκόνος)........................... 1876
Διά τους Γρηνιάριδες (μύθος)·····................... 1838
Εύφυία ποντικών (μετά εικόνας)......................... 1873
Είς τον Βόρειον Πόλον (ειχών)............................. 1878
Ευχάριστου γύμνασμα........................................... 1889
Ερείπια εΐδωλολατριχοΰ ναού1 (ειχών)............... 1901
Έμβλέψατε εις εμέ (μετά εΐχόνος)..................... 1916
Ή αλωσις τής Βαστίλλης (μετά εΐκόνος)........  1828
Ή ίστορία τοϋ Ίσα! Δάς........................   1851
Ή Δορκάς (μετά εικόνας)..*............................. 1860
Ή άγαπη όδηγδς (μετά εΐκόνος)....................... 1884
Ή ευαγγελία (μετά εΐκόνος)................................. 1887
Θαυμάσιου σπήλαιον............................................ 1863
θρήσκοι 'Ινδοί (μετά εΐκόνος).............................. 188 (
Θαυμασία δμιλητική μηχανή............................. 1905
Ίατρικαΐ συμβουλαί............................................. 1869
’Ιστορία τής Ύέλου............................................... 1877
Ιστορία τών Ωρολογίων....................................... 1903
Κάθε ίνας αλέως τά βλέπει (μετά εΐκόνος).. · 1861
ΛούσΟητι καΐ θέλεις καθαρισθή (ειχών)............ 1910
Μύρτις (διήγημα) 1826, 1834, 1842, 1850, 1858,

1866, 1874, 1882, 1890, 1898, 1906, 1914. 
Μουσικά κιβώτια.................................................. 1839
Μανεττία (μετά εΐκόνος)..............    1865
Νέον είδος εμπορίου............................................... 1907
*0 Κααβας τής Μέκκας (μετά εικόνας)............. 1843
*0 αριθμός εννέα................................................... 1845
θί κόρακες καί 0 καθρέπτης (μετά εΐκόνος)... 1871

Οί 'Ιουδαίοι............................. ............................... 1875
Οΐ κήποι τοΰ Βασιλίως (μετά εικόνας)-.............  1876
*0 Μέγας Κύριο;................................................... 1883
Ό Βαλαάμ (μετά εΐκόνος)................................... 1885
Οΐ Κινέζοι............................................................... 1915
Ποικίλα 1832, 1340, 1848, 1856, 1864, 1872, 1880 

1888, 1896, 1904 1915, 1920
Περί Φελοΰ··....................   <838
Πώς πρέπει νά μεταχειρίζεται τις τήν Γραφήν. 1839 
Πληθυσμοί τοϋ Κότμου................................. 1840
Περίεργον Λίχνον (μετά εικόνας).............. 1841
Περί τής Γραφής (έν Ιταλική Έφημερίδι)... 1816
Πώς ένας καλόγηρος ένίκησε τδν νισταγμόν του 1863 
Παράδοξος ίππος (μετά εΐκόνος)................ 1869
Πρδς τάς μητέρας.........................................  1988, 1902
Περίεργος συνήθεια................................................ 1903
Πρδς τούς μικρούς Συνδρομή τάς τής « Εφημε

ρίδας τών Παίδων» ................................... 1919
Περιγραφή εντοπίου Συμποσίου έν Ίνδίαις... 1871
Τ0 τζαμιον τοϋ Σουλτάνου Ελ Χακμί (μετά εΐκ,) 1830
Τδ άνάκτορον Βώκιγχαμ (μετά εΐκόνος)..........  1833
Τδ έλκυθραν τοϋ Καναδα (μετά εΐκόνος)..........  1836
Τά κλαπέντα Σκόρδα (μϋθος Κινέζικος)..........  1846
Τδ Πάσχα. ··.......................................................... 1855
Ταξείδιον έπί τοϋ 'Ρήνου...............................1910, 1919
Τδ δένδρον τδ όποιον βρέχει............. .................... 1867
Τδ άνάκτορον τής Πώ (μετά εΐκόνος]................. 1868
Τδ μέγεθος τοΰ Λονδίνου....................................... 1868
Του Μπάρμπα Γιάννη ή 'Ιστορία..................... 1894
Τδ πρόβλημα δέν βγαίνει καλώς (μετά εΐκόνος) 1897 
Τρομερά άπανθρωπ ί α....................   1919
Υπηρετικός σύνδεσμος τών Παιδιών................. 1886

Ώραΐον Αωρον (μετά εΐκόνος)................................ 1845

ΠΙΝΑΞ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Εΰχή Συντάκτου......................................................
Τδ νέον ϊτος...............................................................
Τδ δνειρον τοΰ Γυαλά.............................................
θ Π*|*’®π®Λ:της οφθαλμός" τον Θεοΰ καΐ ή

Μελλουσα Άνταπόδοσις.............................
Υμος πρωινός (ποίημα μετά μουσικής)............

Ποιήματα πρός τήν Έφημερίδα’τών Παίδων. - 
Εις την Γέννησιν τοϋ Χριστού (ποίημα). . . . 
Ί α φύλλα και οί καρποί τής συκής................ ....
Τδ ανοιξιάτικο τραγούδι (ποιμενικον εΐδύλλιον).

1825
1827
1831

18*8
1839
1847
1917
1849
1855

Οΐ δύο γείτονες........................................................
Ή Συνείϊητις..........................................................
Ό Δοτήρ ‘ών ίλών................................. ................
'Ρόδον άχάριστον................. ..................................
Μία καλή κόρη........................................................
"Υμνος εσπερινός (ποίημα καί ειχών).................
Τά καλά παιδία (ποίημα καί ειχών)........ .  · · ·
Θάνατος καΐ Ζωή..................................................
Τδ κθινόπωρον (ποίημα καί ειχών)..................

1870
1875
1878
1883
1891
1894
1899
1907
1908



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙήΟΖ num
ΤΟΥ ΜΕΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 1890.

Αινίγματα,.

1. Λαμ·'ρότατον φαίνόμενον σ* τόν κόσμον έγώ εΓμα^
Kai ύψηλά πολύ ’ψηλά θα μ’ ίδης οτι κείμαι.

Συνήθως αναμένομαι όταν τίς άλλος λειψή.
Κα'ι τότε διαλύομαι ίταν αυτός πρόκυψη.

Άλλ’ 6μως αν τήν κεφαλήν προ®ής νά μ’ άφαιρέσης, 
’Σ τό σώμά σου αξέχνιαστόν αμέσως θά μέ θέσης.

Πλήν βλέπω φίλτατε πολύ διστάζης νά μέ εΰρης, 
Έν ω δέν είμαι δύσκολσν καθώς καί σύ ηξεύρεις.

Μόνον όλίγην προσοχήν καλέ Sv ίπιστήσης,
Θά κατορθώσης πάραυτα τό αϊνιγμα νά λύσης. 

Άθηνησι, Α *’
2. Είμαι χάρμα των γονέων, όπως είμαι αν μ’ άφήσης,

Φέρω θάνατον είς πάντας, αν μέ άποκεφαλΐσης.
“Άν δύο γράμματα μ’ αφησης άπ’ τά τέσσερα ποΰ έχω, 
Τότε άπαν σου τό σώμα άναγνώστά μου κατέχω,

Άν δέ τρία έκ τών όλων πάλιν γράμματα κρατήσης, 
Καί τα δύο μου δι’ άλλων, πρώτον άντιπαταστήσης.

Τότε ξύπνα μή ζεχάσης
Τό πρωί νά μέ θαυμάσης.

Έν Έε'ύ. Κορίνβω, .....................

3. 'Ολόκληρον φέρω στό σώμα μου πόνον
Άλλ’ όμως, ω φίλε, έάν άφαιρέσης

Τά τρία, ναί, πρώτα στοιχεία μου μόνον 
Τό ομμα μ* έκτάσεις ευθύς θά κορέσης.

Έν Πειραιά, X. Γ. Σοφάυτηφ.
4. 'Σ τά καράβια μέ ευρίσκεις,

Άπό θάλασσαν απέχω.
Άπό ποταμούς επίσης, 
Εΐς τ'ς λέμβους θέσιν έχω.

Βασιλέων ειμ* δ πρώτος
Πλήν ουχΐ καί ηγεμόνων,

’Σ τάς βουλήσεις πάλιν πρώτος, 
Μακράν κείμαι απλ θρόνων,

Άν λΰτ’ ακόμη άπορης 
Πρέπει χωρίς ν’ άργοπορής.

Νά τρέξ’ εΐς βρύσεις καί βουνά 
Εΐς βάλτους και λειύάδια 

Πάντοτ’ ύπαρχω εις αυτά 
Κ’ ουδέποτ’ είς λαγκάδια.

Έν ΚαΛάμαις, Γ· Π. Μιχαλακέσ.ς.
5. Μά, τί θέλεις νά σ’ τό εΐπω καί (κ νέου, φίλε λϋτα,

“Σ τήν αρχήν—αρχή ’στο είπα, κα’ι αν θέλης γυρνά, κνττα. 
Άθηνηαι, Στ. Α. Οικονόμου.

'Λπλη Άχψοβτιχίς.
6. Συνίαταμαι έκ δέκα λέξεων. Τού'ων ή μέν πρώτη είνε 

τό όνομα ένός τών έξοχων ρητόρων της αρχαιότητας, ή 
δευτέρα άνομα ένός έκ τών ανδρείων υιών τού Πριάμου, 
ή τρίτη όνομα διάσημου όρους τής Σκυθίας, ή τετάρτη 
ποταμός τής Σπάρτης, ή πέμπτη νήσος τών Κυκλάδων, ή 
έκτη Sv ίκ τών τεσσάρων σημείων του ορίζοντας, ή έδδό- 
μη είς τών δώδεκα υίών τοΰ ’Ιακώβ, ή όγδόη ιστορική 
πόλις καί πατρίς ενδόξου τίνος άνδοός έκστρατεύσαντος 

κατά τής Τρωάδος, ή έννάτη όνομα αρχαίου περιφήμου 
ποιητοϋ, καί ή δεκάτη ακρωτήριου τής Ελλάδος.

Τά αρχικά γράμματα των λέξεων τούτων άποτελούσιν το 
άνομα όνος τών δώδεκα μηνών τοΰ έτους.
Έν Κοξ>ίν0ω, Π, η, Νικολάου.

Πρόβλημα.
Τ. Εΐς τάς θέσεις τών στιγμών να · ·
-ιεθώσι στοιχεία οΰτως ώστε καθέ> * J
τως να αναγινώσκεται τό όνομα πε.- · · ·
ριφήμου μαθηματικού καί μηχανι- ··· · Μ · · · ·. 
κοϋ τής άρχαιότητος, όριζοντίως τό · · ·
Ονομα υίοΰ βασιλέως σοφού έκστρα* * _
τεύσαντος κατά τής Τροίας, δεξιό - *
θεν τό όνομα ένός έκ τών υίών τοΰ Νώε, καί αριστερόθεν 
πρωτεύουσαν κράτους τίνος τής Ευρώπης.
Έν Ka.lafiaic, Μαρία Λ. Κωτσέα.

Λνΰεΐζ τ&ν Λί,ννγμάτων 
των έν τ<Ά φνλλω τοΰ μηνο5 Όχ,τωμβρέου 1890.
1— -Αμήν—μήν—’νήμα μνήμα
2— Στέφανος—Φανός ■
3—Ελευθερία—"Ερια=“Ια. 7— Λ—άίος
4—'Ρόδος—όδός. Τ—δρα
5— Σ Κ—όντιος

Τ 0—λλανδία
ΠΑ-Ρ-ΟΣ Υ— ψιπήλη

0 Ρ—οδανός
Σ Γ—ύψ

6— 51 έπώυ 4 μηϊδυ καί 15 0—συρις
ήμερων. Σ—ααδή

Λνται.
Ελένη Σπυρ. Χαρώνη Ευανθ. Γ* Κουτσοπούλου

L2.5. Μιχ. Δ* Βαλμας 1.4.5, Μιλτ. Α. Οικονομόπουλος 1* 
Πετρούλα Σπετσιώτου 1.2.5* Πανταζής Τρ. Μανταφούνης 1. 
Νιχαλ. Παπαγεωργίου 1,4.5’ Μαρία Κασάρα 1.4.5. Έπ, 
Ν. Κομνηνού 1. ΣΓμος Βουσχουδάκης-1.5*(Κ Χαρ* Γ. Σα· 
ράντης 1 *2.4 5.6. *Ηλ* Δ,Παπαΐωάννου 1.3*4.5*6. -Έχ-’Νέας 
ΚορΜου ί.4.5* ΐίωνστ* Ζερλέντης 1*5* ΣτυλιανήΠαναγιώ· 
του 1.2,3*4.5.6. Ελένη, Κλεάνθη, Χαρίχλεια καί Λεμονιά 
I. Άπίδα 1.2-4.δ. Αίκα«ρ; και ‘Ολυμπίας Π. Χρηστοδού· 
λου 1.4.5. Ανδρομάχη Καραντινοπούλου 1.4*5. Μελπομένη 
Καραντινοπούλου 1. Γιασεμί να Μελιδώνη 1*2* Bw< Δ· 
Στεφάνου L2. Ευστράτιος Μιληδώνης 1.2* Μαρία Γερασίμου 
1,2.4.5 Πέτρος Κ, Πέτρου 1.4,5. Π. Η- Νικολάου 1,45’ 
’Αλβέρτος Γ, Φόρτης 1-4’5. Φιλομήλα Π* Λυμπερή 1.2.3,4*5* ;

^Α.Ι.Ιη.Ιογραφία. Χρ*Σ* Ιί. Αυλωνα/Ο φωνογράφος εΐγαι : 
ίργαλεΓον συνεχόμενον μ® ήίεχτριχήν μηχανην, κεχώρισμέ* 
νος έπ* αυτής δέν δύναται νά ενεργήση* Έπ. Ν, Κομνηνον 
Κάλαμον ‘Ιθάκης. Τά παιδικά διηγήματα δεν ηλθον είσέτΓ 
ίδε συντάκτου προσφώ^ησίν πρός τούς συνδρομητάς, *0 έκ 
Νέας Κόρινθου παρακινούμενος πρέπει νά θέτγι το ϋνςμά του 
είς τάς ανταποκρίσεις, διότι άλλως αύται δημοσιεύονται άνευ 
ονόματος.

Έν ’Αθήνα ις έκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων ΜΕΣΤΗ καΝΙΤΑΝΤΐΝ1ΔθΥ1&90—2435


