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Η ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΟΕ.

τών φυσιο-

Αί διάφοροι μεταβολαϊ καϊ μεταμορφώσεις, διά τών όποιων διέρχεται τό δρνίθιον έντός τοϋ ώοϋ, καί τό ζώον έντός της μήτρας τής μητρός τον, έγένοντο άντικείμε- νον μεγάλης καΐ σπουδαίας μελέτης ύπό τών φυσιολόγων καΐ έν γένει τών φυσιοδιφών, άλλ’ένεκα τοΰ άδν- νάτου τον νά παρακολου- θήση τις τήν πορείαν της ένεργείας τής φύσεως καθ ’ έκάστην ήμέραν έπί μαστοφόρων ζώων, αί περί τούτου γνώσεις ήμών ήσαν περιω- ρισμέναι, έσχάτως όμως ή έντομολογία καϊ ιδίως Λ σπονδή τών μυρμήκων άπε- κάλυφαν εΐς ήμας πάσας τάς μεταβολής καϊ μεταμορφώσεις τάς γενομένας καθ ’ έκάστην έντός τών ώών αύτών άπ’ άρχής μέχρι τέλους τής έκκολά- φεως αύτών.Αί προκείμεναι εικόνες παριστάνουσιν έμβρυα μυρηήκων έντός τών ώών αύτών διερχόμενα διά τών μεταμορφώσεών των. Εύρέθησαν δέ αί μεταμορφώσεις ανται δμοιαι μέ τάς γενομένας έν τώ άνθρωπί- νω έμβρύίρ έν τη κοιλίμ τής μητρός αύ- τοΰ, καθ’όσον αύται είναι γνωσταϊ έκ τών γενομένων μέχρι τοΰδε παρατηρήσεων.

*Η

Ό Έλέφας είναι έν τών νοημονεστάτων καϊ συγχρόνως χρησιμωτάτων τετραπόδων έν τω κόσμφ. Οι γεωργοί μεταχειρίζονται αύτόν ώς φορτηγόν και ώς άροτριών κτήνος. Εΐς μεταφοράν βαρέων πραγμάτων δέν έχει άντίπαλον. Μεταφέρει όλοκλήρονς κορμούς δένδρων άπό τοϋ δάσους διά τών άκαταπο- νήτων αγώνων του, λαμβάνει δέ διά τής προβοσκϊδος του μεγάλους όγκολίθους καϊ τούς μεταφέρει εΐς τόν πρός ον δρον των άνευ άνθρωπι- νής ροηθείας. Βοηθεϊ δέ εΐς τήν κατασκευήν δρόμων καί σιδηροδρόμων.Εΐς Έλέφας έκτελεϊ έρ-
ίχκύλαψίί τ»ν μυρμήκων. γασίαν γινομένην άπό 10— 12 έντοπΐους έργάτας. Εΐς τήν κατά τοϋ βασιλέως τής 'Αβυσσινίας Θεοδώρου έκστρατείαν τών "Αγγλων τό 1868, μετεφέρθησαν έκ Βομβάης 44 Ελέφαντες ύπο τήν όδηγίαν μόνον δύο ύπο- κόμων. Έκ τών 44 τούτων 5 άπέθανον εΐς τό διάστημα τής έκστρατείας, οΐ δέ λοιποί 39 άφοϋ έξετέλεσαν τήν κοπιώδη μεταφα- ράν τηλεβόλων καϊ πολεμοφοδίων οιά χώρας όρεινής μετεφέρθησαν πάλιν ύγιεϊς εΐς τάς ’Ινδίας!
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ΜΥΡΤΙΣ-

Λιήγημα τον πρώτον αι&υοξ μ. X.

(“Ι8ί προηγούμενου ψύλλον.)

— Άλλ’ έπεθύμουν νά τοΰ θυσιάσω, νά τοΰ 
προσφέρω τό ήμισυ ή καΐ δλόκληρον τήν περιου
σίαν ρ.ου.

Ό δρος ουτος ί φαί νέτο πολύ δύσκολος εις τόν 
άγερωχον φιλόσοφον, άν καΐ ο νους του έθαμβοΰτο 
ύπό της Ιδέας τοιούτου άγιου και άπειρου Θεού.

— Έπεθύμουν νά τοΰ κάμω κα'ι εγώ εν δώρου, 
μίαν θυσίαν έκ μέρους μου, εϊπεν εως τώρα δέν 
έδέχθην ποτέ ευλογίαν έκ μέρους τών θεών χωρίς 
νά τούς κάμω άνταπόδοσιν διά θυσιών.

— Τοΰτο δμως εϊναι άδύνατον, άπεκρίθη δ 
Διονύσιος. Την σωτηρίαν πρέπει νά δεχθής δω
ρεάν, όπως τήν δέχεται και ή μικρά σου δούλη 
Μύρτις, άνευ αργυρίου και άνευ τιμήματος. Ό 
Θεός χαρίζει βασιλικώς, και θά ήτο ή έσχάτη 
προσβολή νά προσφέρη τις πληρωμήν εΐς ένα βα
σιλέα άντι δώρου τινός.

— 'Έχεις δίκαιον άπήντησεν δ φιλόσοφος μετά 
τινα σιωπήν, όσον δέ καί άν μοί εϊναι δΰσκολον 
νά παραδεχθώ τούς όρους, χαίρω έν τούτοις νά 
μάθω τά περί της σωτηρίας ταύτης.

— Θά χαρής δέ έτι περισσότερον άμα τήν δε
χθής, άπεκρίθη δ Διονύσιος, εγειρόμενος- άλλ’ εί
σαι τώρα κουρασμένος, καί άν μοί έπιτρέψης, άς 
αναχωρήσω- έρχομαι δέ αύριον πάλιν, άν θέλης.

— Δέν είμαι κουρασμένος, άλλά θέλω νά σκε- 
φθώ κατά μόνας περί της θαυμαστής ταύτης εΐ- ·. 
οήσεως, ην μοί μετέδωκες. Έλθε όμως, σέ παρα
καλώ, αύριον πάλιν.

Διερχόμενος τον άντιθάλαμον δ Διονύσιος, 
άπήντησε πάλιν τάς δύο κυρίας, αΐτινες τόν έχαι- 
ρέτησαν άπλώς έν σιωπή, ουδέ τόν προσεκάλε- 
σαν νά έπανέλθη τήν έπαύριον.

Ό σεβάσμιος δμως γέρων δέν ήθέλησε νά λάβη 
την ψυχρότητα ταύτην ΰπ’οψιν, προκειμένου περί 
ψυχής άγωνιώσης έπί του χείλους τοΰ θανάτου 
καΐ διψώσης τήν γνώσιν τής αιωνίου ζωής. Διά 
τοΰτο τήν έπιοϋσαν έπανήλθεν εΐς τήν οΐκίαν τοΰ 
φιλοσόφου καί ή Μύρτις, ήτις τόν συνήτησεν έν 
τή αύλή, τόν είσήγαγε κατ’ εύθειαν εις τόν θά
λαμον τοΰ ασθενούς.

Ό Βιργίνιος τόν άνεμενε καί τόν έχαιρέτησε 
μέ εύχαρίστησιν. « Έφερες καί τό σύγγραμμα, 
περί ού μοί άνέφερες χθές ; ήρώτησεν άμέσως.

— Μάλιστα, άπεκρίθη δ Διονύσιος, έξάγων 
μεμβράνην έκ τοϋ κόλπου του. ’Ιδού ή μαρτυ
ρία ένός, οστις συνέζησε μετά τοΰ Κυρίου ’Ιησού 
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Χριστού, δταν ήτο έπί τής γής, καί εϊδεν όλα τά 
ενργα αΰτοΰ. Καΐ ήρχισε νά τοΰ άναγινώσκη το 
κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον, παρενθέτων έδώ καΐ 
έκεϊ παρατηρήσεις καΐ εξηγήσεις ΐδικάς του.

Όταν έτελείωσε, δ Βιργίνιος έγερθείς έπί τοϋ 
άγκώνός του είπε, «Τώρα οφείλω νά πιστεύσω καί 
νά παραδεχθώ « τόν Σωτήρα τούτον », άλλ’ 
άραγε θά μέ δεχθή Αύτός, καί θά μοί εϊπη, δπως 
είπεν εΐς τόν ληστήν έπι τοϋ σταυρου, «Σήμερον 
θά ήσαι μετ’ εμού έν τφ παραδείσφ;

— Βεβαίως, εΐναι έτοιμος καί πρόθυμος νά σε 
δεχθή, καί επιθυμεί μάλιστα νά συμφιλιωθής μετ’ 
Αύτοϋ, εϊπεν δ Διονύσιος.

— Ώ, πόσον θαυμαστή εΐναι ή αγάπη Του ! 
Είθε νά ήδυνάμην νά ζήσω όπως εΐπω εις τούς 
φίλους μου τά περί τού Θεού καΐ τοΰ Σωτήρος 
τούτου I Άλλά δυστυχώς ή σκιά τοΰ θανάτου 
εΐναι ήδη έπ’ έμέ· εΐπέ δμως γενικώς εΐς δλους οτι 
αποθνήσκω ώς δπαδός τοΰ Χριστού — οτι οΐ θεοί 
τής 'Ρώμης καΐ ή φιλοσοφία, τών Αθηνών δέν 
ήούναντο νά μοί δώσουν τήν ψυχικήν άνάπαυσιν, 
ήν έζήτουν. Θα τό εΐπω καΐ έγώ εΐς τήν οΐκογέ- 
νειάν μου Προσευχήθητι ε’ις τον θεόν μας ύπέρ 
τών τέκνων μου, ϊνα καί αύτά γείνωσι μέτοχοι τής 
σωτηρίας ταύτης!

Ταΰτα εΐπών δ ασθενής κατεκλίθη πάλιν έξην- 
τλημένος, ούδέ ήδύνατο νά προφέρη λέξιν πλέον, 
δ δέ Διονύσιος, βλέπων τό ώχρόν έκεϊνο πρόσω
πον, έπείσθη ότι ή ατελεύτητος ήμερα τής αιω
νίου ζωής δέν ήθελε βραδύνει νά άνατείλη έπί 
τής ψυχής, ήτις έπί γης είχε τόσα ε"τη ζητήσει 
τήν αλήθειαν εΐς μάτην. Γονυπετήσας λοιπόν παρά 
τήν κλίνην έοεήθη πρός τόν Θεόν ύπερ τοΰ άγω- 
νιώντος, έπειτα δε άσπασθείς τον νέον του αδελ
φόν έν Χριστώ άπήλθε.

— Είμαι πολύ κουρασμένος, θέλω άνάπαυσιν 
— άνάπαυσιν, έψυθίρισεν δ ασθενής, κλείων τούς 
οφθαλμούς, καθώς έξήρχετο τοΰ δωματίου δ Διο
νύσιος.

Διερχόμενον την αυλήν, τόν παρετήρουν μετά 
περιεργίας οΐ δούλοι, άποροϋντες τί νά ήθελεν δ 
κύριός των μέ τόν Ναζωραίον τούτον, διότι τινές 
τον άνεγνώρισαν.

Δέν συνήντησεν όμως ούτε τήν Κορνηλίαν, ούτε 
τήν Βαλερίαν, δυό καί ϊδών τήν Μύρτιν παρά τήν 
θύραν, τήν παρήγγειλε νά ειδοποίηση τήν κυρίαν 
της, οτι δ ΐδρώς τοϋ θανάτου ήτο ήδη έπί τοΰ 
μετώπου τοΰ πατρός και συζύγου, καί νά σπεύ- 
σουν εΐς τό δωμάτιον του.

Ή Κορνηλία έοραμεν άμέσως εΐς τήν κλίνην 
τοΰ άγαπητοΰ της ουζύγου, διότι δέν εΐχε ύπο
πτε υθή οτι δ θάνατος ήτο τόσον έγγύι. ’Εκείνος
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συνήλθεν ολίγον ό’τε τδν έπλησίασεν αΰτη, καί 
μειδίαμα ήρεμον άνέλαμψεν έπί τοΰ ωχρού του 
προσώπου.

ι — Το σκότος παρήλθεν, έψυθίρισεν, είς τό ους 
της συζύγου του, ήτις έκυψε νά τδν φιλήση — 
και εύρον έπί τέλους το φως ! θά σέ περιμένω 
είς τον παράδεισον τοΰ φωτός! .καί ή ψυχή του 
άπήλθεν εις τήν παρουσίαν τοΰ Θεού, τδν όποιον 
είχε τόσα ετη ζητήσει καϊ μόνον έσχάτως γνω
ρίσει 1

ΚΕΦ. Κ'.

Ή έβδομάς τών Κρονιών δέν εΐχεν άκόμη πα- 
ρέλθει οτε κλάδος κυπαρίσσου κείμενος έπϊ τοϋ 
κατωφλιού της έξω θύρας της οικίας, ειδοποιεί 
τούς διαβαίνοντας οτι ό Βιργίνιος 'Ροΰφος δέν 
ητο πλέον έν τη ζωή.

Ό Διονύσιος επανήλθε την έπομένην, και έζή- 
τησε την άδειαν νά ΐδη τδ λείψανον του μετά- 
στάντος, έλπίζων δ'τι συγχρόνως ίσως ϊδη τήν 
σύζυγον ή τήν θυγατέρα και μάθη τά μετά τήν 
άναχώρησίν του συμβάντα. Ή άδεια τώ έδόθη 
και εΐσήλθεν είς τδν κοιτώνα, δπου δ νεκρός έκειτο 
βαλσαμωμένος μέ πολυτιμότατα μϋρα, έπϊ κλί
νης έξ έλαφαντόδοντος καϊ ένδεδυμένος πολυτελέ
στατη ν χλαμύδα

Ο γέρων ’Αρεοπαγίτης έλυπήθη μή ευρών τήν 
Κορνηλίαν ή τήν Βαλερίαν παρά τόν νεκρόν, διότι 
επιθυμεί νά τοΐς άποτείνη λόγους τινας παραμυ
θίας, ους μόνος δ χριστιανός δύναται νά άποτείνη. 
Έγνώριζεν οτι αί δύο αύται γυναίκες έθρήνουν 
άνευ έλπίδος , διότι εΐς αύτάς τά πέραν τοϋ 
τάφου ήσαν είσέτι σκοτεινόν μυστήριον. "Οθεν θέ- 
σας τδν έξ άμαράντων στέφανον, ον εΐχε φέρει, 
επί τοϋ νεκρού και άσπασθεϊς τό μέτωπόν του, 
ήναγκάσθη νά άπέλθη χωρίς νά ιοη τινά έκτδς 
τών δούλων.

Ή κηδεία ώρίσθη νά λάβη χώραν ολίγον πρό 
τής δύσεωςτοΰ ήλιου, διότι οί άρχαϊοιΈλληνες, μέ 
τήν ποιητικήν των φαντασίαν έτέλουν τάς κηδείας 
εΐς ώρας συμβολικώς παριστώσας τάς ηλικίας 
τών τεθνεώτων. Οΰτω λοιπόν ή Κορνηλία, λαμ- 
βάνουσα ΰπ* δψει τήν προχωρημένην ηλικίαν τοϋ 
Βιργινίου, ήθέλησεν δπως αί τελευταίαι ακτίνες 
τοϋ ήλιου λάμψωσίν έπι της νεκρικής του πυράς.

Μετά μεσημβρίαν λοιπόν, καθ’ήν ώραν πλή
θος πολύ εύρίσκετο είς τάς όδαύς, οί μουσικοί καϊ 
θρηνωδοί έξήλθον τής πύλης τής οικίας, παίζον- 
τες καί φδοντες πένθιμον ήχον, έπί τφ άκούσματι 
τοΰ δποίου πάντες έσιώπων. Μετ’ αύτούς έξήλθε 
φέρετρον κεκαλυμένον διά πένθιμου χλαμίδος· προ 

αύτοϋ έφέροντο τά αγάλματα τοΰ τε τεθνεώτος 
καϊ τών προγόνων του, εΐποντο δέ ή σύζυγος καΐ 
ή θυγάτηρ με λελυμένην κώμην, καί κύπτουσαι 
τήν κεφαλήν, άφωνοι, πενθοΰσαι μέ πένθος, .του 
όποιου τήν σήμερον δέν εχομεν ιδέαν, άφοΰ ήμεΐς 
ε”χομεν τήν ελπίδα τοϋ νά έπανεύρωμεν τούς φί
λους μας καί πέραν τού τάφου.

’Ακολουθεί

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΙΤΤΤΕ-Α..

Οί άριθμοϊ εννέα είναι τόσον περίεργοι I, εϊπεν 
μίαν ήμέραν δ Νικόλαος έπανελθών εκ τοΰ σχο
λείου. ’Αποτυγχάνω πάντοτε εΐς αύτούς. Νομί
ζεις, μήτερ, δτι δύνασαι νά μέ βοηθήσης εις τοΰτο;

θά προσπαθήσω, — είπεν ή μήτηρ του νά 
πράξω τοΰτο μετά τδ δεϊπνον. Άλλ’ ιδού έρ
χονται ή Νελη, ό Γεώργιος καί δ Ραφαήλος.

Μετά τό δεϊπνον ή μ.ήτηρ τοϋ Νικολάου εστη- 
σεν εΐς τδ μέσον ένα μακρδν πίνακα, είς τον όποιον 
εγραψεν ή Ιδία τά εξής —

1 X 9= 9 
2χ9=18
3 χ 9=27
4 χ 9=36
5 X45 
6χ9=54 
7χ9==63 
8χ9=72 
9χ9=81

10X9=90
Είπε δ ’ είς τά παιδία νά κυττάξουν ολα εΐς; τδν 

πίνακα προσεκτικώς, άλλά μή δμιλήσουν. Ίσως 
μερικά άπό σάς άνακαλύψουν κάτι τι περίεργον. 
Σας δίδω πρδς τούτο πέντε λεπτών προθεσμίαν.

Πρώτος ό Νικόλαος άνεκάλυψε κάτι τι και'έπε- 
θύμει νά τδ ανακοίνωση, "Οθεν έσήκωσε τήν χεϊρά 
του, ζητών διά τούτου την άδειαν νά δμιλήση.

Τι άνεκάλυψες, Νικόλαε; είπεν ή μήτηρ του. 
Άνεκάλυψα, είπεν δτι έάν έκ τών άνω άρχί- 

σης νά άριθμής τάς δεκάδας, καί έκ τών κάτω 
τάς μονάδας τού γινομένου τών 1 X 10 θά ευρης 
τδν αϋτδν αριθμόν, 9.

"Οχι μόνον τοΰτο, προσέθεσεν ή μήτηρ, άλλά 
καϊ έάν πρόσθεσης τάς μονάδας και δεκάδας έκά-ί 
στου άριθμοΰ κατά σειράν πάλιν θά εδρης τδν 
αύτόν άριθμδν 9. Πόσον περίεργοι οΐ άριθμοϊ εν
νέα 1 έκραξαν ολα δμού τά παιδία.

Τφ όντι, είπεν ή μήτηρ τού Νικολάου, καί ελ
πίζω νά ένθυμήσθε ολοο τάς ποικίλας ταύτας'ίδιο-; 
τητάς των. ·
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ΑΓΑΛΜΑ ΠΑΡΙΕΤΑΝΟΝ ΤΟΝ ΒΟΥΔΑΝ.

*0 Βούδας παρίσταται ύπό τών οπαδών του, οϊτινες άριθμούνται εΐς πολλά εκατομμύρια, ύπό διαφόρους μορφάς. Ή σννηθεστέρα δμως εΐναι ή παριστανομένη έν τη προκειμένη εΐκόνι, καθήμ εν ο ν σταυροποδη- τί,καϊ έχοντα τάς χεΐρ ας εΐς την Θέσιν καΐ σχήμα,εΐς τό όποιον έκτί- Θ ε ν τ α ι εΐς τήν εικόνα ταύτην.’ Επϊ μέν της κεφαλής φέρει κεφα - λόδασμον ή σκούφιαν έξ άδαμάντων , αί άκραι της όποιας κα - τέρχονται κάτωθεν τών ώτων* έπϊ δέ τών ώμων , τού στήθους και τών βραχιόνων λε - πτόν μετά - ξωτόν ύφα - σμαπολύπτι- χον,ή έκφρα- σις τοΰ προσώπου του δμως είναι βλακώδης.Έμπροθέν τον κεΐνται δύο γάστραι φέρουσαι λωτόν, τό άγαπη- τόν του φυτόν, έντός τοϋ άνθους τοϋ όποιου όχι σπανίως παρΐσταται καθήμενος. Εΐς τά παρελθόντα φύλλα τής Έφημ. τών Παίδων οί άναγνώσται αύτής εύρΐσκουσι πολλά άναφερόμενα εΐς τδν Βούδαν καϊ τήν θρησκείαν του, καϊ εΐς αύτά παρα- πέμπονται οΐ νέοι συνδρομηταί.

— ’Επειδή ή ήμέρα τής άνακηρύξεως της άνεξαρτησίας τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής (11 δόρίου) σννέπεσε μέ τήν Κυριακήν, ή έπιτροπή τοϋ Πανδη- μοκρατικοϋ Συνεδρίου παρεκάλεσε τούς ιεροκήρυκας τών διαφόρων έκκλησιών νά λάβωσιν ώς θέμα τοϋ λόγου των τό 10. έδάφιον τοϋ 35 κεφαλαίου τοΰ Λευιτι - κοϋ,νάόμιλή- σουν δέ περϊ τής άνακα - λύφεως τής Άμ ε ρικ ή ς καϊ τών άπο- τελεσρά των αύτής παρελθόντων πα - ρόντων καϊ μελλόντων έπϊ τόν κό - σμον.—Αί δημο- σίαι δαπάναι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τόμέν ΐ790 ήσαν ιο,οοοοοο φρ. , 50 έτη ύστερότερον άνήλθον εΐς 120 έκατομ. καϊ τώρα άν έρχονται εΐς 
1,525,000,000 11— ’Αμερικανός τις ίε- ραπόστο λος έν Κίνα ύπο- λογίζει δτι περϊ τάς 200 χιλιαδ. κορα- σίων θανα - τόνονται κατ’έτος έν Κίνα ύπ’ αύτών των γονέων των, διά νά τά ξεφορτωθούν.

— "Οστις θέλτ| να πράττει χαλόν, άπί τις αρχαίος 
φιλόσοφος, πρέπίι να εχη η φίλον πιστόν να τόν 3ι8ά- 
σ«γΐ, χαΐ οιναι αληθέστατων ! η ίχθρόν τινα άγρ ύπνον να 
τόν ϊιορβώνηΐ
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Ο ΑΣΤΗΡ ΕΝ ΤΗ| ΑΝΑΤΟΛΗι.
κόδμον. Ατά τής έλεύοεως αύτον είς τόν κόόμον 
άπεκόλυ-φεν είς τούς άνθρώπους τήν ύπερθαν- 
μαάτον άγάπην τοϋ Πατρός διά τούς ταλαιπώ- 
ρους ίιμαρτωλούς. « Ενταύθα είναι ή άγάπη — 
ούχί οτι ήμεϊς πρώτον ήγαπήδαμεν αύτον, .άλλ’ 
αύτός πρώτος μας ήγάπηόε καί έδωκε τόν Τίόν

Ό Άΰτήρ, δδτις έφάνη είς την ’Ανατολήν κατά 
τήν γέννηδιν τοϋ ΊηΟοΟ Χριότού, έκέκτητο τρεις

Ό Άστήρ έν -zij Ανατολή.
χαρακτηριστικήςΙδιότητας.—Ά πεκάλυπτεν, 
ώ ο ή γ ε ι καί έχαροποΐει. Άπεκάλυψεν είς 
τούς Μάγους τήν γέννηόιν τού Μεόία—τούς ώδή- 
γηάεν είς τόν τόπον , ένθα εγεννήθη καί τούς 
έχαροποίηδεν, δτε έδτάθη είς τό μέρος, δπου 
ήτο ό Χριότός.

Ό Κύριος Ίηδοϋς Χοιάτός εΐναι τό μέγα φώς, 
τό φωτίζον πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τόν 

αύτοϋ τόν Μονογενή διά νά γείνμ έξιλέωδις ύπέρ 
τών άμαρτιών τοΰ κόομου. »Μεγαλειτέραν ταύτης 
άγάπης ούδείς δύναται νά έχμ, ϊνα τις θυδιάδμ 
τήν ζωήν αύτοϋ ύπέρ τών φίλων του, άλλ* ό Χρι
στός έθνδιάοθη ύπέρ τών έχθοών του.

Ό Άότήρ, τόν όποιον οι Μάγοι εΐδον έν τή 
Άνανολμ, δέν ήτο έκ τών κοινών ’Αστέρων, άλλά 
παρείχε θέαμα έξαιρετικόν, καί διά τοΰτο έπέ-
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σύρε πρός έαντόν τήν περιέργειαν αύτών."0,τι δέ 
έκαμε τότε ό Άστήρ καί ώδήγηόε τούς Μάγους 
εΐς τό παιδί ον Ίηόοΰν, τό αύτό πράττει αύτός ό 
Χριστός σήμερον διά τού Πνεύματος αύτοϋ. Αυ
τός κράζει πρός πάντας, «’Εγώ είμαι τό φως τοΰ 
κόσμου, ό Ακολουθών έμέ δέν θέλει περιπατήσει 
έν τη Οκοτία, άλλά θά δχμ τό φως της ζωής., 
Ό Χριστός όΰηγει ημάς πρός τόν Πατέρα διά 
τοϋ Πνεύματος αύτοϋ, διότι γνωρίζει πόσον άγα- 
θός καί φιλάνθρωπος εΐναι ό Πατήρ του πρός 
τούς Ανθρώπους.

Πά<5α Αμαρτία άπομακρύνει τήν ψυχήν άπό 
τοΰ Πατρός. Ή Αμαρτία παρωοήγηΟε τόν Άδάμ 
και τήν Εύαν έν τφ Παραδείσφ τής Έδέμ, καί 
παροδηγεΐ έκτοτε μυριάδας πρός Ιδίαν των κα
ταστροφήν.

Μεταξύ τών άλλων λαμπρών σκέψεων, τάς ο
ποίας πρέπει νά διεγείρμ έν ήμΐν ή ήμέρα τών 
Χριστουγέννων, ή Ιδέα τοΰ όδηγεϊν έστω μία τού
των. Ούδεΐς έξ ϊίμών γνωρίζει τι τό νέον έτος έχει 
δι’ αύτόν, άλλά μέ τήν όδηγίαν τον Φωτός τής 
ζωής,καίτόν Χριστόν άκολουβοΰντες δέν θέλομεν 
περιπατήσει έν τη σκοτίμ.Ό καλός δ* ούτος όοη- 
γός μας θέλει μάς φέρει έπΐ τέλους είς τήν πόλιν, 
ήτις δέν έχει χρείαν τοΰ Ήλίον, ούδέ τής σελή
νης, διά νά φέγγωσιν είς αύτήν, διότι ή δόξα 
τοϋ Θεού φωτίζει αύτήν καί τό Άρνίον εΐναι ό 
λύχνος αύτής.

Ό συντάκτης τής Έφεμερίδος των Παίδων εύ
χεται είς πάντας τούς μικρούς αύτής συνδρομή· 
τάς νά διέλθωδι τά Χριστούγεννα έν ύγείμ καί 
χαρρ, εύγνωμονοϋντες τόν Ούράνιον αύτών Πα
τέρα δτι τους βιεφύλαξε καθ' δλον τό έτος. άπό 
πολλά κακά, δυνάμενα νά βλάψωδι τήν ύγείαν 
καί νά κόψω Οι τό νήμα τής ζωής των, και μά
λιστα διά τό δώρον τοϋ Χριστού, δάτις ήλθεν είς 
τόν κόσμον διά νά μάς άώδμ άπό τής δυνάμεως 
καί τής ποινής τής Αμαρτίας.

Μέ τό παρόν έτος ή Έφ. τών Παίδων κλείει τήν 
πρώτην είκοόιπενταετηρίδα της. Εΐναι τό πρώ
τον είκονογραφημμένον περιοδικόν, τό όποιον 
ήρξατο νά δημοόιεύηται έν τμ Έλληνικμ γλώό
ση, καί εξακολουθεί κατέχονδα είσέτι τήν πρώ
την θέάιν ού μόνον ώς προς τό έξαίρετον τών ει
κόνων, άλλά καί ώς πρός τό κατάλληλον καί χρή
σιμον καί διδακτικόν τής ύλης ού μόνον είς παι- 
δία,άλλά καί είς πάντάτάμέλπ τής οικογένειας.

Τά παρελθόντα 25 έτη άποτελοΰόι δύο τόμους 
άρκετά όγκώδεις άληθοϋς έγκυκλοπαδείας καταλ
λήλου νά εύρίδκεται είς τήν κατοχήν πάσης οι
κογένειας.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΙΝΑ ΜΕΤΑΕΓ ΤΟΝ ΑΝΘΕΩΝ.

— ’Εσχάτως άνεκαλύφθη θαυμαστόν άνθος εΐς 
τον ισθμόν τοϋ Τεχουεκτεπέκ έν Μεξικω. Ή κυ
ρία ίδιότης του είναι οτι αλλάζει το χρώμά του 
διαρκούσης της ημέρας. Την πρωίαν εΐναι λευκόν, 
την μεσημβρίαν γίνεται ερυθρόν, καί την νύκτα 
μεταβάλλεται είς κυανοϋν.

Το ερυθρόν, λευκόν καϊ κυανοϋν τοϋτο άνθος είναι 
τό προϊόν δένδρου φυόμενου εντός τών τροπικών 
καϊ μόνον κατά μεσημβρίαν εκπέμπει την ευω
δίαν του.

— "Ετερον άνθος άνεκαλύφθη εΐς την Νότιον 

Αφρικήν, τό όποιον εΐναι όρατόν μόνον όταν ό 
άνεμος φυσά. Ό θάμνος, οστις παράγει το άνθος 
τοϋτο άνήκει είς την οικογένειαν τών φραγκοσυκιών 
καί εΐναι περί τούς τρεις πόδας υψηλός. Ό κορ
μός- του εΐναι κεκαλυμμένος άπό κόμβους ώς τάς 
δερματελαίας, όταν ο καιρός ήναι γαλήνιος. Οί 
κόμβοι όμως ούτοι είς τήν παραμικράν κίνησιν 
τοϋ άέρος άνοίγουσιν είς άνθη μεγάλα, λευκοϋ κι
τρινωπού χρώματος, τά όποια κλείουσι καί φαί
νονται ώς νεκρά, ευθύς άφοϋ ό άνεμος καταπαύση.

—Νέον προσέτι άρωμα ήρξατο νά κατασκευά- 
ζηται εσχάτως άπό κρίνον τινα φυόμενον εΐς τά 
άλση της ’Αφρικής. Ό κ. Στάνλεϋ εύρεν αυτόν 
καί έφερε μεθ* έαύτοϋ είς τήν Εύρώπην μεγάλην 
στάμναν πλήρη πετάλλων τοϋ νέου τούτου άν
θους. Ό κ. Στάνλεϋ λέγει οτι οί εντόπιοι καλοϋ- 
σιν αύτό Κόνογγ, οί δέ βοτανικοί ’Arroar εύωάέ- 
στατηκ. Όσοι ώσφρ άνθη σαν τό θαυμάσιον τοϋτο 
άρωμα λέγουσιν ότι είναι μίγμα Ίασεμίου, λί- 
λακ, κρίνου της πεδιάοος καί ρόδου καί ότι εΐναι 
λίαν μεθυστικόν.

—Τό μικρότατου άνθοφόρον φυτόν εΐναι ή Οΰ- 
όφλια ή Μικροσκοπική, ήτις εΐναι αύτόχθων τών 
’Ινδιών.Εΐναι μικροσκοπικΟν το φυτόν τοϋτο κατά 
τό μέγεθος, στερείται δέ κορμ.οϋ και ^ιζών, ξεχω
ριστών, άλλά τά δύο ταϋτα, κορμος και £ίζαι, 
άποτελοϋν εν φύλλωμα. Δύο είδη τοϋ γένους τού
του εΰρέθησαν εΐς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής : τό έν, ή Οΰόλφια Κολομβιάνα εΐναι 
1/23 τοϋ δακτύλου, το άλλο Ούόλφια ή Βραζι
λιανή είναι ολίγον μικρότερα.

—"Ετερον περίεργον άνθος φέρει όνομα Φυσίανθις 
ή Αευκή. Τό άνθος τοϋτο φέρει πέντεζεύγη σια
γόνων, αί όποιαι κλείουν καί συγκρατοϋν σφιγ- 
κτά την προβοσκίδα οίαςοήποτε πεταλούδας, ή 
όποια ήθελε τολμήσει νά την χώση εΐς τό κνΒος 
τοϋτο χάριν τοϋ νέκταρος αύτοϋ, κρατούν δέ τήν 
πεταλούδαν προσηλωμένην εκεί, έως ού άποθάνει 
τής πείνης. Το φυτον ανήκει είς τήν οικογένειαν 
τών Άσκληπιαδών, καλλιεργείται δε είς τούς 
κήπους ένεκα τής ώραιότητός του και τών λευκών 
καί ευωδών άνθέων του.

— αφίλιμ,οι νύξεις εΐς τούς συχνάζοντας εΐς βυμ- 
προσευχάς. Διά νά κατασταβή συνάθροισή ης προς συμ- 
προσευχήν ωφέλιμος ανάγκη έκαστος νά /ρέεται ενωρίς— 
νά χά&ηναι ιίς τά έμπροσίινά καθίσματα — νά λαμβάνη 
μίρος είς αύτήν—νά ήναι βραχύλογος—νά προσεύχηται πρΙν 

είς τής ουνάβροισιν—να προσιΰχηται έν ω «ναι εΐς τήν 
σννάίρωσιν—νά προσεύχεται μετά την ίιάλυσιν τής συνα- 
θροΐσεως καί νά άναμίντ) ευλογίαν.
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Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ! ΖΕΥΣ.

- Ο πλανήτη? Ζεύς εΐναι ό πέμπτο g κατά σει
ράν άπό τοί/ΉλΖου πλανήτης, ά-πέχει όλ άπό μεν 

'■τον Ήλίου 591 5ί»0 εκατ μιλ.
'£1$ πρός wi> όγκον είναι μεγαλείτερος τής 

γής, καί δμω§ ή ηί$ τ'ον ^ωνα περιστροφή του 
ίό γίνεται είς ^ΧΚ '('όΐ'°'' ^α$> $ κίννίβ^ ^ρΐ 
τόν αζωνώ τον επομένως είναι δύο καϊ ήμίσειαν 
φορά? μεγαλείων τΫ>? πί^' Ti>v &&>VK Μν^' 
βεω§ τής ήμε
ρα? piig, ijrig 
κινεΐτα ι 500 
ύ ά ρ δ a g κατά 
παν δευτερό- 
λεπτον.

*Ο Πλανή
της Ζεύς έκπα
λαι ύ π ή ρ ς ε ν 
άντικείμενον ι
διαιτέρας σπου 
δής άπό μέρος 
τών άστρ ο νό
μων, και τινες 
μεν τούτων ί- 
Φεωρουν αύ- 
τόν έ>ς είσέτι 
σώμα αύτόφω- 
τον, τάς δί ται
νία? τάς παρα
τηρούμενα? ίπ! 
τής επιφάνειας 
τον, Ιδίως τήν 
κατά τόν 'Ιση
μερινόν αύτοϋ 
πλατείαν, ώς 
άποτελουμένας 
έξ ίίλι/g πυρι
φλεγούς είς άεροειδή κατάστασιν, άλλοι δε άτ- 
μών υδατωδών λίαν συμπεπυκνωμένων.

Πρό τινων έτων παρετηρή&η έπΐ τής έπιφα- 
νείας τον μεγάλη τις έρ ν &ρά κη λ ίς. Είς 
τήν ίμφάνισιν δ’ αύτής κατ' άρχάς δεν έδό&η 
μεγάλη σημασία. Επειδή όμως ή κηλϊς αντη 
συν τφ λρόνω °ντΐ Τήν δέσιν, ούτε τό σχήμα, 
ούτε τό μέγε&ος έφαίνετο άλλάσσουσα, οί άστρο- 
νόμοι ήρχισαν νά τήν έζετάξωσι πλέον έπιπτα- 
μένως. Μέ oAag όμως τάς συνεχείς καϊ συντό
νους έρευνας καί παρατηρήσεις των δι’ ίσχνρ&ν 
τηλεσκοπίων είσέτι δεν ήδυνσϋηδαν νά φ&«- 
σωσιν είς ώρισμένον κάϊ όμόφωνον συμπέρασμά 
άς Λροδ τήν φύσιν τής έν λόγω κηλίδος.

ουρανόν είς εμέ, ή θά 
αύτόν.

—Όλσι οι αστρονόμοι συμφωνούν είς τοϋτο 
οτι το σόμπαν, όλα δηλ, τά ουράνια σώματα 
στρέφονται πέριί ενός μεγάλου κέντρου. Τοι
οϋτον κέντρον, όπερ να έζασκη τοιαύτην ελ
κτικήν Βύναμιν έπΐ τά άπειρα αθροίσματα τών 
ήλιων, δεν δόναται νά ήναι άλλο εΐμή αύτός 
ό ©εός ό Δημιούργησαν το Σύμπον, εκείνο δέ 
μέρος, πέ^ιέ τοϋ όποιου στρέφονται τά πάντα 
πρέπει να ήναι ή έδρα τήν παντοκρατορίας 
του 1

— Δ ό ς μ ο ι τούς τέσσαρας τούτους κρί
κους. ι) Συν- 
αίσθησιν ά - 
νάγκης . 2 
Έπι θυμ ία ν 
πρός άπόκτη- 
οιν. 3^ Πίςιν 
ότι άν κα ιδέν 
δίδη ο ©εός 
πρός καιρόν, 
άγαπα όμως 
ν ά p λ έ π η 
τούς ανθρώ
πους νά ζη
τούν καϊ 
Πίστιν οτι ό 
ζητών θέλει 
λάόει — δός 
μ ο ι λέγω 
τούς τέσσα - 
ρας τούτους 
κρίκους κ α ι 
ταχέως ή ά- 
λυσίς μου ή 
θέλει φθάσει 
μέχρι τοϋ ού- 
ρανοϋ καί κα
ταδικάσει ο
λόκληρον τόν 

άναόιόάση έμε εΐς

Δρ, ΓκαβΡΗ.

—Αί θρησζευτσεαΐ εντυπώσεις είναι ώς αί 
σκται τών φύλλων κα.1 κλάδων τών δένδρων έπι 
τοϋ έδάφους έν καιρφ θέρους. Έν όοω δ ήλιος 
λάμπει, διαμένουσι διακεκριμένο» και καδαραί, 
άλλ’ ευθύς όταν νέφος τι δϊέλθγ) μεταξύ αυτών 
και τοϋ ήλίου, αφανίζονται. "Οθεν εΐναι άνάγκτι 
νά κρατώμεν τον ήλιον τής δικαιοσύνης Χριστόν 
πάντοτε άνέφελον ενώπιον μας.

*Η ένεετίρω είχΔν χατα Χάψος τβν τυ«« γρέγον Μΐη ίνεβτραμμίνη,
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—Ό αριθμός ίων ηφαιστείων έν τη γή μας εΐνε πολύ 
μεγαλίΐτερος παρ’ 5τς υποτίθεται συνήθως· ανέρχεται περί, 
που εις 350. Ή Αυστραλία δέν Εχει κανένα γνωστόν ήφαί- 
στειον. άλλ’ή Βόρειος ’Αμερική Εχει 20, ΐν τη Κεντρική 
Αμερική υπάρχουν 55, έν τή Νοτίω ’Αμερική 37, εν ’Ασίά 

21, εν ’Αφρική 10, τό Jlov'146 ηφαίστεια εΰρίσκονται Επί 
ιώνηπείρων, των λοιπών ϊντων εις διαφόρους νήσους. Ώς 
κανών ταϋτα δέν εΐνε άπομεμονωμένα, άλλ’ άπαντώνται εΐς 
συστήματα. Μία μεγάλη τοιαύτη έξ ηφαιστείων σειρά περί* 
λαμβάνουσα τόν Βεζούβιον, τήν Αίτναν (Στρόμπολι), το Βολ- 
κάνα καί άλλα, εΰρίσκεται εΐς τήν Μεσόγειον.

— 40,000 καθ’ ίκάστην έπεσκέπτονται τήν πόλιν Τρέβς 
Ενα ίόωσί^τόν άραφον χιτώνα. Δυο ίε^εΐς εκάθηντο ίκατί- 
ροθεν τοΰ χιτώνος Βιά νά λαμβάνουν αντικείμενα εύσεβείας 
να εγγίζουν τόν χιτώνα μέ αυτά καί Επειτα νά τά επιστρέ
φουν είς τούς προσκυνητές.

—* Ηάξία τής σιωπής. ·Κάλλιον νά σιωπά τις, έάν 
όέ Εχν| νά εϊπη καλλίτερου της σιωπής», Ελεγον of αρχαίοι, 
καί είναι ορθό τα τον. ’Ακόμη καί ίταν Εχης νά είπής άλή. 
θειαν^ απαραίτητον είς τινα, κάλλιαν να μή τήν είπης, όταν 
δεν θα φέρη καλόν αποτέλεσμα. Μία τοιαύτη μή αναγκαία 
ειλικρίνεια προέρχεται ενίοτε μέν έκ κακίας, Ενίοτε δέ έκ 
λυτής γλώσσης.

— ΑιΑσημός τις "Αγγλος πεπαιδευμένος λέγει καί 
δικαίως, ϊτι ή φιλία γίνεται πολλάκις πρόφασις πρός αυθά
δειαν αξιοτψώρηιον άπό ανθρώπους, οίτινες καυχωνται βιά 
την έλευθεροστομίαν των.

—-Ή Αλήθεια κατά τρόπον κακόν λεγομένη δύναται 
νά μετατροπή είς λίβελον." Οταν δέ λέγεται ύπ’ ανθρώπων 
περιφραγμάτων, εις τά όποια οΐ λαλοΰντες Βέν Ενδιαφέροντα! 
ποσώς, συχνάκις είναι χυδαία.

— "Οπως αί άλήθειαι καλώς λεγόμενοι χρησιμεύουν ώς συ
στατικά φιλίας καί αγάπης, ούτως άφ’ Ετέρου άλήθειαι μετά 
πικρίας λεγόμεναι, διεγείρουν τήν Εχθραν καί τό μίσος εκεί
νων, είς τούς όποιους λέγονται. Λοιπόν, μικροί μου φίλοι— 
Έάν έχετε ops ξι ν διά όξεΓαν αστειότητα, φυλάχθηκε, μή τήν 
εκστομίσητε. Είναι κάλλιον νά χάσητε μίαν αστειότητα παρά 
Ενα φίλον, νά στερηθήτε μιας ευκαιρίας διά νά εΐπητε καλόν 
λόγον, παρά νά κάμετε ένα εχθρόν.

— Κατά τους γενομίνους υπολογισμούς μετά 50 Ετη ή 
ποσότης τών έίορυττομένων γαιανθράκων εν 'Αγγλία θά άρ- 
χίση νά όλιγοστεύη, καί μετ’ αυτής, Επομένως Βλαι αί μεγά
λοι έργασίαι αί ίξαρτώμεναι,έκ τών ανθράκων !

— Τί κοΟιατδί παεδίυν τ» δημοφιλές ; Ό άληθής 
ήρωίσμός. Τό παιβίον, τό όποιον σέβεται τήν μητέρα του 
καί περιποιείται τάς άδελφάς του. Τό παιδίον, τό όποιον 
ποτέ βεν παραβαίνει τόν λόγον του. Τό παιδίον, τό όποιον 
υπερασπίζεται τά αδύνατα καί ποτέ δέν πληγώνει τά αισθή
ματα κανενός εΐναιτοΰτο δημοφιλές καί θά εύρη μίαν ήμέραν 
Εαυτό Εντός ατμόσφαιρας γενικής συμπάθειας. ’Εάν λοιπόν 
καί σείς, μικροί μου άναγνώσται, θέλετε νά γείνητε δημο
φιλή αγωνίζεσθ» νά ήσθαι γενναιόδωροι, καί άνιβιωτελεΓς,καέ 
ν’ αγαπάτε τους άλλους μάλλον παρά σεαυνούς.

— ’Εκκεντρική τος γυνή, 83 ετών τήν ήλικίαν, λίαν 
υγιής, άποθανουσα έν Λυών τής Γαλλίας, άφήκεν είς τήν 
διαθήκην της τήν Εξής παραγγελίαν, — «Είς Εν δει ξι ν εΰγνώ· 
μονος αναγνωρίσεως τοϋ ευφυούς καί άφωσίωμένου ιατροί Ξ, 
ίστις μέ έβοήθησε νά φθάσω είς Εσχατον γήρας, κληροδοτώ 
παν ο,τι περιέχεται ίντός του Ερμαρίου μου. Μετά εόν θάνα- 
τοναΰτής οί έκτελεσταά τής διαθήκης άνο{ξαντες τό ίρμάριον 
ευρον έν αύτω είσέτι έσφραγισμένα καΐ άνέγγικτα Ελα νά 
κυτία, τά περιέχοντα τά καταπότια καί τά αλλα ιατρικά, 
τά όποια ό ιατρός Ξ. τήν είχε Βιατάξε, νά πέρνη κατά τό 
διάστημα τών 10 τελευταίων Ετών τής ζωής της! εννοείται 
επί πληρωμή I

— Ή ίπψ.η*·ηβτάτη γέφυρΛ έν τώ κύσμω είναι ή 

τοΰ Α/οντος πλησίον τοϋ Εανγ-γαΐ ίν Κίνα, ίπτεινομένη 
5 ’/2 μιλιά Επί Ενός τών βραχιόνων τής Κυτρίνης Θαλάσσης 
καΐ ύποστηριζομένη ύπό 300 ύπερμεγέθων πέτρινων τόξων. 
Ή όδός είναι 70 πόί. ΰπεράνω τοϋ ΰδατος καΐ περικλείε
ται εντός σιδηρού δικτύου. Μαρμάρινος δέ λέων 21 ποί. 
μακρός Αναπαύεται έπί τής άκρας έκάστου στύλου. Ή γέ
φυρα κατεσκευάσθη τή διαταγή τοΰ αΰτοκράτορος Κεέν Λόνγ, 
οστις παρητήθη τοϋ θρόνου τό 1792 ίνεκα γήρατος.

— Πρός καταρτισμόν τής γενομένης άπογραφής τών 
κατσικών τών Ινδιών ή Κυβέρνησες της Μεγάλης Βρετανι
κής Εθεσες εΐς ενέργειαν 10,000,000 ανθρώπων !

ΛΟΓΟΙ ΕΝ ΚΗΡΙΟΙΣ.

Ό διάσημος ίεροκΰριξ 2πόρτζων είπε ποτέ εϊς τινα όμή- 
γυριν σπουδαστών τής θεολογίας, περί τής σπουβαιότητός του 
νά μεταχειρίζωνται παραδείγματα εΐς τάς διδασκαλίας των, 
επειδή βέ εις τών φοιτητών παρετήρησεν, βτι απηντων με
γάλος δισχολίας νά εΰρωσι κατάλληλα παραδείγματα, ό κ. 
Σπύρτζων άντεπαρετήρησεν, ότι παραδείγματα βύνανται να 
εύρεθώσι Ετι καΐ είς αυτά τά στεά τινα (έκ λίπους) κηρία.

Οί λόγοι οΰτοι έξελήφθησαν υπερβολικοί, καί εκίνησαν 
τόν γέλωτα τών φοιτητών, άλλ’ ό κ. Σπόρτζων απέδειξε ν 
αυτούς αληθείς έμπράκτως, παραγγείλας τήν έπομένην Κυ
ριακήν νά τεθώσιν επί τοϋ άμβωνις κηρία διαφόρων μεγεθών, 
(ΰψους καΐ πάχους) ναι διαφόρων χρωμάτων, τινα ίπΐ τρα- 
πέζηζ, άλλα έντός κιβωτίων, όμοϋ βέ μέ τά κηρία είχε καί 
φαναράκια καΐ άλλα κατάλληλα πράγματα πρός τον σκοπόν 
αύτοϋ.

Καί πρώτον μέν ήνοιξε Εν κιβωτιον περιέχον λαμπρά, άλλ’ 
άμετα^είριστα κηρία , έπιβείξας 6έ αυτά είς τούς άκροατάς 
του, ειπεν ταϋτα παριστώσιν εκκλησίαν βάθυμον και ανευ 
πνεύματος, άν καΐ Εξωθεν φαίνεται ωραία καί λαμπρα.

Κατόπιν έπέδειξε διαφόρους ύπερμεγέθεις λαμπάδας, αλλα 
μή άνημμένας, μέ αΰτάς δέ μικρόν φώς λάμπον Βσον οίον 
τε κάλλιον, είπε Βέ πρός τούς άκροατάς του, «Αί μεγάλαι, αυ- 
ται λαμπάδες είναι οί Επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, Μητροπο. 
λΐται καΐ Καρδινάλιοι, οί όποιος ϊχουσι λαμπράν εξωτερι
κήν θέσιν, άλλα δέν Εχουσι φώς—είναι λαμπάδες έσβισμέναι I

Μετά ταϋτα έπέδειξε κηρία, τά όποια άναφθίντα Εδιδαν, 
άλλο μέν λευκόν, άλλο βέ κιανοϋν, άλλο κόκκινου, άλλο κίτρι- 
νον, καί άλλο πράσινον φώς—είπε Βέ εις τούς ίρωτήσαντας. 
« Βλέπετε τά φώτα ταϋτα τα χρωματιστά ; ταϋτα είναι 
οί κατέχοντες, την αλήθειαν νοθευμένης μέ διαφόρους πλάνας 
καΐ Επινοήματα ανθρώπινα. Παρατηρήσατε βέ ότι διά τοϋ φω
τός αυτών τά άντικαίμενα, οχι μόνον φαίνονται χρωματισμέ
να, άλλά καί άμυδρά. ’Ενώ τό λευκόν φώς καΐ τά αντικεί
μενα καθαρά δεικνύει καί είί-τήν φυσικήν αυτών χροιάν τά 
παριστάνει.

Ούτως Εχει μέ τήν Απλήν καί καθαράν Ευαγγελικήν άλή. 
θειαν, αΰτη παριστάνει τά πράγαατα όπως είναι καί Εχουν 
καί ούτως οδηγεί τόν άνθρωπον εΐς τήν ευθείαν όβόν, Ενώ ή 
μεμιγμένη μέ πλάνην καί Εντάλματα Ανθρωπίνους καί παρα
δόσεις άλλοιοΰ τά πράγματα παριστώσα αυτά ου^ί καθαρά 
καΐ σαφή καί οΰτω παροβηγεί1 τούς ανθρώπους εις πλάνην 
καί Αμαρτίαν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡϋΤΙΙΪΕΙΣ.

1. Πόσας θυγατέρας είχεν ό ίερεύς τοϋ Μαδιάμ ;
2. Πότε ϊγειναν ίσχυραι βρωνταί έν τω ούρανώ ;
3. Ποιος έφόνευσε λέοντα έντός λάκκου ;

— "Οστις ήθελε κάμει 5 νέους συνδρομητές καί άποστείλει τάς συνδρομής θά λαμδάν^ δν φύλλον δωρεάν.
Σΐννίρομή «Παιδιχ&ν Λιηγημάταη^» 8 χκί ίν *Ελλά$ι 4ο λί®τ. ίν τώ 60 As®.

Έν ’Αθήναις Εκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΚΧΤΗ Κ»ΝΣΤ*ΝΤΙΝΙΑΟ¥ 1891—2870.



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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'Αγαλμα παριστάνον τόν Βούδαν................  1922
Άγριος πολεμιστής τής ’Αφρικής (είχών).. 1956
At πατάται................................................ 1969
Άραβες βίπτοντες λίθους ............................... 1949
Άσουήρος ό βασιλεύς (μετά εΐκόνος)...........  1941
’Αρχαιολογικά......................................... 1931
Γεωργίου Κωνσταντίνου νεκρολογία...........  1910
Γέιρυρα κτισθεϊσα ύπό μυρμήκων....... 1917
Γραφικόν αίνιγμα.................................... 1942
Δρυοκολάπτης (μετά εΐκόνος)............. 1969
Είδωλολατρικά θρησκεύματα ....... 1974, 1983
Ερείπια τών έν Αίγύπτω Θη6ών(μετά είκ.) 1965
Ή δούλη κόρη Φίλες (μετά είκόνον)........  1931
Ήθη καΐ έθιμα τής αρχαίας ‘Ασσυρίας ... 1958
Ή έκκάλαψις τών μυρμήκων............... ..  1991
Ημερολόγιου του 1891.................................. 1928
Ή νυκτερίς (μετά εΐκόνος).................. 1945
Ή πίστις πηγή ειρήνης.............  ................... 1966
Ή πρωτεύουσα τής Κίνας Πεκϊνον...........  1977
Ή πρόοδος τών γυναικών................ .. ............ 1955
Ή χρησιμότης τοΰ Έλέφαντος............ 1919
Ή χώρα τών βουνών και τών κόλπων (μετά

εΐκόνος)........................................... 1956
Θαυμάσιον ώρολόγιον........................... 1952
Θιβέτ.......................................................... 1979
Ιερά δένδρα............................................. 1935
Ίόνα ή ΐερά νήσος................................ 1937
Ιερά καρφία............................................. 1943
Καλόν αντί κακού..................    1902
Καρκίνοι (μετά εΐκόνος)........................ 1911
Κίνα (μετά εΐκόνος).............................. 1906
Λάλοι έν χηρίοις................................... 1926
Μεγάλαι φιλολογικά! ανακαλύψεις........... 1908
Μία μεγαλοπρεπής εΐκών τής φύσεως .... 1915
Μακραϊ βασιλεία!................................... 1909
Μή λησμονείς τό φανάρι σου............ 1934
Μύρτις Σελ. 1922, 1930, 1938, 1946, 1954

1962,1970,1978,1986,1904,1912, 1920
Νέον είδος ενταφιασμού......................... 1929

Νεκρολογία............................................................ 1943
Νους δαιμόνιος..................................................... 1967
Ό ’Αστήρ έν τη ’Ανατολή............................. 1923
Ό άπολεσθεΐς θησαυρός.................................... 1926
Οί αριθμοί εννέα.................................................. 1921
Ό αγριόχοιρος και δ ΐππεύς του (μετά είκ.) 1972
Οίησις καΐ ταπεινοφροσύνη προσπεποιημέναι 1924
Ό κόραξ καΐ τό δακτυλίδι............................. 1987
Ό προφήτης ’Ιωνάς (μετά εΐκόνος).............. 1948
Ό Πλανήτης Ζεύς.................. ..  1925
Οι τάφοι τών Τσάρων................................ 1971, 1982
Περίεργα άνθη....................................  1924
Ποικίλα 1929, 1936, 1944, 1952, 1960, 1969

1976, 1984, 1902, 1910, 1918,1926
Πόσον έστοίχισε τό Εΰαγγέλιον................... 1966
Περί χαρτίνων αετών (μετά εΐκόνος)........... 1989
Πρόοδος του χριστιανισμού μεταξύ τών εΐϊω-

λολατρων..................................................... 1972
Πώς ίγραφον τάς έπιστολάς καΐ τά αρχαία
των οί ’Αρχαίοι Χαλβαΐοι και Βαβυλώνιοι... 1981
Σαμόαι νήσοι καΐ Σαμοανή γυνή (μετά είκ.) 1961 
Σαμοανός αρχηγός έκχριστιανισθεΐς (εΐκών) 1967
Στατιστική τοϋ έν Κων]πόλει τύπου ..... 1967
Ταπειοοφροσύνη ............................  1929
Τό βιβλίον τών βιβλίων .............. 1942
Τό άγαλμα του άγιου Πέτρου (μετά εΐκόνος) 1904
Τό μέγα ώρολόγιον τοΰ Ουεστμίνστερ έν

Λονδίνφ....................................................... 1917
Τό^μέγεθος και ή άξια το ^Βρετανικοί Κρά

τους ....................................    1984
Τό ζήτημα τής Κυριακής.... ..................... 1916
Τό ήφαίστιον Βεσούβιος..................................... 1908
Ταξείδιον έπί τοΰ Ρήνου.............  1923, 1951, 1958
Τό ρόδον τής ’Αγγλίας....................................  1959
Φρούριον καί τζάμι τής Σεμιράμιίος (μετά

εΐκόνος)....................................................... 1973
Φωσφορικοί ιχθύες (μετά εΐκόνος)................  1988
Χιών (μετά εΐκόνος).......................................... 1903

HINAS ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Άναγνώρισις τών θείων δώρων.....................
Διά τό νέον έτος.................................................
Ή άναρρωνίοισα μήτηρ (μετά εΐκόνος) ... 
Ή άθεότης είς τους οφθαλμούς (μετά είκ.) 
Ή καλή κυρούλα (μετά εΐκόνος)..................
Ή Λαχώρη........................................................
Ή μιπρά Φανή καί ή γατούλα της (μετά

εΐκόνος) ......................................................

1922
1935
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1964
1953
1906

1985

Ή τρελλή πεταλούδα.......................................
Ή τοΰ Θεοΰ σοφία.............................................
Ό Διογένης ζητών άνθρωπον .......... 
Πρός τόν Θεόν.................................................. .
Τί άρά γε θά μοΰ φέρη ή πρωτοχρονιά (εΐ

κών)................ ......................... 1921,
Τή σεβαστή μοι Διευθύνσει τής Έφ. Π. 

(μετά εΐκόνος)...........................

1939
1940
1950
1913

1929

1925
____



ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

ΕΦΕΜΕΡΙΜS ϋΙΗΙ
TOY ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1891.

Λίνίγ (iota. Λι,πλη 'Λκροβτιχίς.

1—Φίλος ρου ίπιστήθιος άπ' τήν Πορτογαλλία, 
Ήγαπα καθ' υπερβολήν τά ιερά Βιβλία.

Καλ είς εμέ Si (στείλε ώραΐον χρυσοϋν τόμον, 
Ν' αναγινώσκω κάποτε στάς ευκαιρίας μόνον.

Μύκτα τινά τδν έθισα εις τδ προσκίφαλόν μου,
"Οτι άνήρ σεβάσμιος παρίσταται ίμπρός μου,

Τδ άτομά του ίφερε χ' ήτο ποτέ μεγάλος, 
Τής ’Εκκλησίας κήρυκας που δέν θά γίνη άλλος.

Τώρα λοιπόν προσπάθησαν μέ τδν χρυσοϋν μου τόμον, 
Νά εΰρης τδ ίπίθετον του κήρυκός μου μόνον.

’Jtr Jfapaffon, Ί. Ν. Ζοεγραφάκης·

2—Εΐβα α’ ίνα ασπρον κάμπον ένα άλογον νά τρέχη, 
Καί όπίσω του μαυρίλαν κατά τάξιν νά παρέχη.

Μ* απορίαν έρωτήσας τοΰτο διατί συμβαίνη I
Ποΰ τήν βρίσκει^ τήν μαυρίλα 8που βπισθέν του μένει; 

Καί μοΰ είπαν τοϋ αλόγου τδ κεφάλ* εΐναι σχισμένων, 
Τδ ποτίζουν δέ καί πρώτα, καί άφίνει το εμφαΐνον.

Τ' άλογον τήν πεδιάδα ή μαυρίλα καί τά άλλα, 
Εϊπατέ μου ποια «ναι «εΐς παιδιά μικρά μεγάλα;

’2βήκησι, "Ρ. Καραντώνης.

3—Είς πάντας είμαι at βαστάν, ’στο λέγω νά τδ ξεύρης, 
Καί όποσοΰν σαφέστιρον, fva τήν λύσιν εΰρης, 

Kaptlav Ji xal κεφαλήν, άν άπ’ έμέ άφέλης, 
Πράγμα άναγκαιότατον, φίλα, να εΰρης μέλλεις.

Έν έΖάτρακ, Αμεατυπλΐήφ Γ. ΓατΑπυυλος.

4—Άνευ εμού οΰβιΐς θνητός εισέρχεται 'στδν κόσμον,
Αν δέ εις δύο χωρισΐω ώσεΓ αφρόεν κΰμα,

Τότε βά Λης είς τδ εν όριο νικάν τι σχήμα, 
Άνθη βέ εΐς τδ ίτερον τών μάλιστα εύόσμων.

Έυ Χνρφ, ’Εμμι. Μ. Ζουγώλης-

Τρικλή

5—Συνίσταμαι έχ πέντε λέξεων τούτων ή μέν πρώτη άπο- 
τελεΓ τλ άνομα φιλοσόφου τ»δς if ού ώνομάσδησαν καί 
οί ύπαδοί αΰτοΰ, ή δευτέρα ονομα συνώνυμον τοϋ δασύ- 
θριξ, ή τρίτη έπίβετον αποδιδόμενου εΐς τον I. Χριστόν, 
ή τετάρτη ίνόμα ζώου τινός θηλαστικού καί σαρκοφά
γου, καί ή πέμπτη άνομα βασιλέως τινδς τών ’Ασσυριών 
διαβόητου δια τήν τρυφιλότητά του.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοϋσι τδ 
άνόμα κράτους τινός της Ευρώπης· τά δεύτερα λέξιν τινά 
βηλοΰσαν σημεΐδν τι στίξεως, καί τά τρίτα λέξιν τινά συνώ
νυμον τοΰ είδήμων καί τοΰ πληροφοριμένος.
’Sr 'Aifiiarev^il.ltt, Β. 1. Ίοεδβρέδης.

6—Συνίσταμαι ίκ τριών λέξεων ή μέν πρώτη είναι άνομα 
ποταμού τίνος της Ευρώπης, ή δευτέρα όνομα θεάς τίνος, 
καί ή τρίτη άνομα ’ίερέως τών Ισραηλιτών.

Τά αρχικά γράμματα των λέξεων τούτων άποτελοϋσι το 
ά'.ομα βεας, και τά δεύτερα επίσης.
’Ey ’Επαμι Ν, κομνηνός.

άκρο&τιχίς.
7—Συνίσταμαι ίχ πέντε λέξεων τούτων ή μέν πρώτη εΐναι 

άνομα πόλεως τίνος της 'Ελλάδος, ήδευτέρα ονομα Ακρω
τηρίου τής Πελοπόννησου, ή τρίτη ονομα θεάς τίνος τής 
αρχαιότητας, ή τετάρτη ποταμός τής ’Ιταλίας, καί ή 
πέμπτη άνομα έπαρχιίας τινός τουρκικής.

Τά αρχικά γράμματα των λέξεων τούτων άποτελοϋσι τδ 
ϊνομα μιας μεγάλης νήσου τής Τουρκίας.
’Ey ίΐοργω, At ον . Μαστρα-πδς.

τών Αινιγμάτων
τών iv τώ φύλλα τον μην'ο$ ’Οκτωβρίου 1891.

1— ' Υπερίων—ύπέρ—Ίων
2— κόκκος—Κόκκος (ποιητής)
3— Σπάρος—Πάρος
4— ‘Αντί-Μάχη— Αντίμαχη.

5—

Πρόβλημα.

Ξχολ άπαχες—48.
Πέρδικες —24.
Κδσσυφοι —12.

6—

'Λκροΰτιχίδας.

Π — άρις 
Η —λέκτρα 
Ν—ανσιχάα 
Ε—παμεινώνδας 
Λ—υκουργος 
Ο—λυμπος 
Π—ειραιεύς 
Η—σίοδος

7- Ή 'Ρϊς—(μύτη)
Λύται.

Άγις Δ. ΊΓύχας 1.3.6. Άρχόντω Ζωγράφου 3. Σπυρ. 
Άντ. Πάπας 5. Πετρούλα Σπετσιώτου 1.3.1.5.6,7. Ου
ρανία Άγ. Καλαμα 3.6. Ίδομενεϋς Δ. Ψύχας 5. Ν. Κ. 
Βασιλοπούλας 1.3.6. Αία. Μάργαρη 1.5.7, Πέτρος Βασιλό- 
πουλος 1.2.3.4.6. 'Ελένη Ζωγραφάκη 3.6.7. Παναγιω- 
τοΰλα Ξανβοπούλου 1.3.7. Ηρακλής II απασ τα ί ύπουλος 1. 
2.3.4.5.6.7. Βασιλική Τερζάκη 5.7. Περικλής Άγγελό- 
πουλος 1.5. 6. 7. Διον. Ζαχαροπούλου 2. 3. 7. Ξενοφών 
Βαλσαμάχης 3. 4. 5. 7. Είρηνοϋλα Γλυχοφρίδου 1. 5. 7. 
Μήτσος Βλαχογιάννης 5.6.7. Ανδρομάχη Γ. Γεωργιάδου
7. Ήλίας Κ. Ήλιάδης 1.3.4.5.7. Ξανθή Π. Καραγιάννη 5. 
Τιτίκα Φαντίνας 1.3.5.6.7.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΔΝΕΣΤΗ KQNSTANTINIAOY 1891.—2870


