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Μαρία,ό Σίμων καΐ Α οικογένεια αύτοϋ,ολοι καθήμενοι παρά την τράπεζαν, η παρά τούς πόδας τού Ιησού καΐ άκούοντες αύτόν διδάσκοντα, παραγγέλλοντα καΐ άπσ- κρινόμενον εΐς τάς πολυειδεϊς έρωτήσεις των ! Ούδαμώς λοιπόν άπορον, δτι δταν ήκουσαν αύτόν όμιλούντα περί τού θανάτου του,έπληρώθη Λ καρδία των μέ λύπην, διότι εΐς τό πρόσωπον τον ειχον όχι μόνον Κύριον, οχι μόνον Διδάσκαλον, άλλά καΐ φίλον συμπαθή καΐ οικείο ν.Ό Κύριος I, Χριστός εΐναι ό αύτός καΐ τώρα είς πάντας τούς άγαπώντας αύτόν. "Αν καΐ άόρατος εΐς τούς σωματικούς αύτών Οφθαλμούς,διά τού Πνεύματος δμως ενισχύει αύτούς διά τού ομμα- τος τής πίστεώς των ώς έάν ήτο παρών, νά εχωσί κοινωνίαν μετ’ αύτού άδιάλειπτον.Ή Βηθανία τήν σήμερον εΐναι μικρόν καΐ πενιχρόν χωρίδιον φέρον τό όνομα Ά- ζ α ρ ι έ, κατοικούμενον ύπό ολίγων πτωχών οικογενειών. Έν αύτφ δέ δεΐκνυνταιό τάφος τού Λαζάρου κοΐ ή οικία τού Σίμω- νος τού λεπρού, άλλ’δλα ταύτα εΐναι κατά ποράδοσιν, ανευ τινός ιστορικής άξίας.

Ή Βηθανία ήτο πολύχνιον άπέχον άπό τής'Ιερουσαλήμ έως 12 στάδια· ’Αλλά καί- περ μικρά καΐ πενιχρά εϊχεν δμως δύο οικογένειας πολύ άγαπητάς εΐς τόν Κύριον Ίησ. Χριστόν—τήν οικογένειαν τού Λαζάρου καί τής Μάρθας καΐ τής Μαρίας, καϊ τήν τού καθαρισθέν- τος λεπρού Σίμωνος.Είς τήν πολύχνην ταύτην άνέστησε τόν Λάζαρον άπό τών νεκρών, καϊ εΐς αύτήν διήρχετο τάς νύκτας J του, κατά τάς τελευ- ταίαςήμέρας τής ζωής τού μεταοαίνων κατά πάσαν έσπέραν άπό τής 'Ιερουσαλήμ έκεϊ.Εΐς τήν πολύχνην ταύτην ό Κύριος ’Ιησούς Χριστός εύρισκε τήν ίκανοποίησιν τής κοινωνικής άνάγκης του,τήν όποίαν ώς άν- Βηθανίαθρωπος έπόθει, συνα- ναστρεφόμενος μέ τάς δύο έκείνας άγαπητάς οικογένειας,και συνδιαλεγόμενος μετ’ αύτών ώς οικείος περί τών μεγάλων άλη- θειών, τάς όποιας ήλθεν εΐς τόν κόσμον νά άποκαλύφη καϊ διδάξη τούς άνθρώπους.Πόσον εύχάριστον καϊ πόσην χαράν πρέπει νά ήσθάνοντο ό Λάζαρος, ή Μάρθα, Λ
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(“18» προηγούμενου ψύλλον.)

Η Κλαυδία έ νόησε τί διελογίζετο ή Μύρτις, 
διό και τήν διαβεβαίωσεν οτι ήδύνατο άφόβως νά 
τής εκμυστηρευθή τήν ύπόθεσιν, διότι δέν θά έ
λεγε τίποτε είς κανένα. Τότε λοιπόν και ή Μύρ- 
τις τή διηγήθη τά κατά τάς δύο έπισκέψεις τοϋ 
Διονυσίου καί πώς άπέθανεν δ Βεργίνιος πιστεύων 
εις τήν δι* ’Ιησού Χριστού'σωτηρίαν.

— Καί όμως ή άδελφή μου νομίζει ότι θά 
κατορθώση είς τά συγγράμματα τοϋ Πλάτωνος 
νά εύρη εκείνο, 8περ δ σοφός πατήρ μας δέν ήδυ- 
νήθη καθ’ δ'λην του τήν ζωήν νά εύ'ρη—άνάπαυ- 
σιν ψυχικήν I

— Ή Κυρία Βαλερία θά τήν εύρη επιτελούς, 
βεβαίως καθ’ δν τρόπον δ άοίδιμος κύριός μου, 
ειπεν ή Μύρτις ήσύχως.

— Νομίζεις ;
— Βεβαίως, διότι προσεύχομαι καθ ’ έκάστην 

εΐς τον Θεόν ύπέρ αυτής, καΐ έχω πίστιν οτι 
θά ε’ισακουσθούν αΐ προσευχαί μου, ειπεν ή μι
κρά δούλη σοβαρώς.

— Α, παιδί μου, πόσον μέ υπερτερείς κατά 
την πίστιν και τδν ζήλον, εϊπεν ή Κλαυδία έ- 
ναγκαλιζομένη αυτήν.

— Έγώ ούτε τδ θάρρος εϊχον πρό τινων μη
νών, όταν ήμην εδώ, νά άπαρνηθώ άπαξ διαπαν
τός τήν λατρείαν τών ειδώλων, άν καΐ έγνώριζον 
τήν αλήθειαν τοϋ Χριστού. Σύ όμως, άν καΐ 
μικρά κόρη καΐ δούλη μάλιστα, έτόλμησες καΐ 
ΰπέφερες και ένεκαρτέρησες I

Σπανίως εϊχον ευκαιρίαν ή Κλαυδία καΐ ή 
Μύρτις νά συνομιλώσι τοιουτοτρόπως. Ή Βα
λερία ένόει, ώς έφαίνετο, τήν επιθυμίαν τών δύο 
τούτων Χριστιανών προς συνομιλίαν, και άπησχό- 
λει τήν Μύρτιν οσον τδ δυνατόν με τάς έργασίας 
της/Αλλως τε ή Βαλερία τάς ημέρας αύτάς ήτο 
ανήσυχος καΐ νευρική καΐ ύπέρ ποτέ δυση^εστη- 
μένη· άφ * ένος μέν συνησθάνετο πικρώς τον χω
ρισμόν μεταξύ έαυτής καΐ τής αδελφής της, άφ ’ 
ετέρου δέ ενεθυμεΐτο τούς τελευταίους λόγους του 
πατρός της, όταν διεκήρυξεν δ’τι και αυτός ά- 
σπάζεται το μισητόν τοϋτο θρήσκευμα τών Να
ζωραίων, καΐ τής ήρχετο άκουσίως ή συναίσθησις 
Βτι καΐ δ μακαρίτης πατήρ της καΐ ή περιφρο- 
νημένη αδελφή της καί ή μικρά δούλη της εϊχον 
τδ δίκαιον καΐ αύτή τδ άδικον. Έζήτησεν άνα- 
κούφισιν διανοητικήν άναγινώσκουσα τά φιλοσο-Ι

φικά βιβλία τοϋ πατρός της, άλλά καΐ έκεϊ δέν 
εΰρισκεν άνάπαυσιν.

Οΰτω παρήλθε τδ θέρος καΐ τδ φθινόπωρου καΐ 
έπλησίασεν Ιν ώρ<£ χειμώνος ή μεγάλη εορτή 
τών Κρονιων. Αί προετοιμασία! διά τήν εορ
τήν ταύτην έν τω οΐκφ τής χήρας Κορνηλίας 
εϊχον ήδη άρχίσει, οτε καταφθάνει έ’τερος άγ- ι 
γελιαφόρος έκ 'Ρώμης—ταύτην τήν φοράν έμ
πιστος δούλος τής εύγενούς ’Ιουλίας, δστις έκόμι- 
σεν ουχΐ έπιστολάς παρ’ αυτής, άλλ’ αυτήν 
τήν ιδίαν, βαρέως άσθενοΰσαν και έξω φρένων. 
Ό δούλος διηγήθη οτι άφ’ ής ημέρας άνεχώ- 
ρησαν έκ 'Ρώμης, καΐ πριν ε"τι αναχωρήσουν, 
είχε προφέρει μόνον ασυνάρτητους παραληρίας· 
οτι δέ μόλις καΐ μετά δυσκολίας κατόρθωσα» 
νά άποδράσουν.

— Νά άποδράσετε I έπανέλαβεν ή Βαλερία. 
τί συνέβη λοιπόν ;

Ό δούλος ώχρίασε καί ε’φριξε. Δέν ήκούσατε 
λοιπόν οτι ή 'Ρώμη έπυρπολήθη ; εϊπεν.

— Ή 'Ρώμη έπυρπολήθη 1! Όχι, ουδέ λέξιν 
περί τοιαύτης συμφοράς δέν ήκουσα ί Έϊναι άπι
στευτόν !

— Δυστυχώς όμως είναι αληθέστατον, εϊπεν 
δ δούλος. 'Η ήμίσεια πόλις άπετεφρώθη, καΐ λέ
γουν—μάλιστα βεβαιοΰν—οτι δ Αύτοκράτωρ έ
βαλε το πΰρ με τήν ιδίαν του χεϊρα 1

— Ό Αύτοκράτωρ ! έπανέλαβεν ή Βαλερία 
εμβρόντητος. ί

—Μάλιστα, καί έκτδς τούτου, έκάθησεν επά
νω είς τήν στέγην τού Παλατιού καί έθεάτο τής 
πυρκαϊάς, παίζων τήν κιθάραν του I

— Καί γνωρίζουσι τοϋτο οί 'Ρωμαίοι καΐ τδ 
ανέχονται; άνίκραξεν ή νεάνις με άγανάκτησιν.

— Ήρχισε νά διαδίδηται, καΐ δ Νερών γνω- 
ρίζων οτι οΐ 'Ρωμαίοι δέν θά τδ ήνειχοντο, έζή- 
τησε νά εΰρη άλλο θύμα, έπί τό δποϊον νά βίψη 
τήν ευθύνην διά τήν πυρκαϊάν’ ώς τοιούτους δέ 
εξέλεξε τούς περιφρονημένους Ναζωραίους καί οιε- 
δόθη αμέσως οτι αυτοί εϊχον βάλει .τδ πυρ. Όθεν 
διετάχθη ή σύλληψις παντός Ναζωραίου καί δ 
άνευ δίκης βασανίσμός του.

—Λοιπόν ή κυρία ’Ιουλία, ήτις άπερισκεπτως 
είχε προσκολληθή εΐς τήν αϊρεσιν ταύτην, ύπέ- 
φερε καΐ έκείνη αύτά τά βασανιστήρια; ήρώτησεν 
ή Βαλερία.

—Σχεδόν ΰπέφερε καί αύτή, ή γλυκεϊά μου 
κυρία, ειπεν δ δούλος μέ εξαψιν τήν κατηγόρη
σαν δ’τι ΐδίαις χερσΐν εϊχε πυρπολήσει μίαν οι
κίαν. Είς μάτην έμαρτύρουν έγώ 8τι κατά τήν 
ώραν αυτήν τήν εϊχον συνοδεύσει εΐς τδ άλλο ά- 
κρον τής πόλεως. *Η μαρτυρία μου δέν έλήφθη



ΜΑΡΤΙΟΣ, 1892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1945

ύπ’ οψιν, ή δε κυρία ρ.ου κατεδικάσθη νά καή την 
ΐπιοϋσαν εσπέραν προς φωταγώγησιν του αύτο- 
κρατορικοϋ κήπου !

— Ώ φρίκη ! άλλά πώς οιέφυγεν ; Είπε μου τά 
πάντα, διά νά γνωρίσωμεν πώς νά την περιποι- 
ηθώμεν ! άνέκραξεν ή Βαλερία.

— Δέν ήμπορώ νά σοί διηγηθώ πάντα, άπήν- 
τησεν δ δούλος, διότι είναι πολύ φρικτά. Έγώ 
3έν είμαι Χριστιανός, άλλ’ όταν είδα αυτούς τούς 
ανθρώπους, άγαθούς και άθώους, όπως ή κυρία 
μου, συρόμενους εΐς φριχτόν θάνατον, καΐ ήναγκα- 
σμένους νά παρίστανται εις τά παρόμοια βασανι
στήρια τών συγγενών καΐ φίλων των, ή καρδία 
μου εμίσησε καΐ άηδίασε μέχρι βάθους τήν θρη
σκείαν και τούς θεούς μας, οΐτινες ήδύναντο νά 
επιτρέψουν τοιοΰτο στυγερόν κακούργημα νά λάβη 
Ζώραν ?

— Και δέν έξώμνυον οί Χριστιανοί τήν θρη
σκείαν των διά νά άποφύγουν τά βάσανα ;

— Όχι, απεναντίας ώμολόγουν ότι εΐναι Χρι
στιανοί, άλλ’ ήρνοϋντο οτι ειχον διαπράξει τό 
έγκλημα, ούτινος κατήγορου ντο, καΐ πολλοί έκ τοϋ 
λαού έγνώριζον οτι είναι άθφοι, άλλ ’ 6 Αύτο
κράτωρ ήθέλησε νά στρέψη κατ’ αυτών την λύσ
σαν τοΰ όχλου, διά νά τήν άποφύγη αυτός ό ίδιος. 
Συνάμα δέ ήθελε καΐ νά φωταγώγηση τόν κήπον 
και εις τοϋτο άκριβώς εχασεν ή κυρία μου καΐ 
πιθανόν πολλοί άλλοι τάς φρένας, διότι τούς 
καταδικασμένους ήλειφον μέ πίσσαν, τούς έΰενον 
μέ άλύσσους πρός στύλους καί τούς ήναπτον έ
πειτα διά νά φωταγωγήσουν τον κήπον, έως οτου 
βαθμηδόν κατακαοϋν ;

— Φρίκη! φρίκη 1 έτονθόρισεν ή Βαλερία 
ώχρά καΐ τρέμούσα έκ συγκινήσεως. Ή καϋ- 
μένη μου Ιουλία, τί θά ύπέφερε !

— Καΐ αύτή κατεδικάσθη μέ τούς άλλους, 
καΐ έπρόκειτο νά τήν μεταφέρουν εις το μέρος 
οπού θά έκαίετο, οτε εις τών δύο φυλάκων της 
έκλήθη νά βοηθήση κάπου άλλου καί έγώ προσε- 
φέρθην νά τόν άναπληρώσω. Ό άλλος στρατιώ
της έτυχε νά ήναι είς, τον όποιον άλλοτε εΐχεν 
ευεργετήσει ή κυρία μου· καΐ συνεννοηθεΐς μέ αυ
τόν τήν έσκέπασα μέ την χλαινάν μου, καΐ την 
έφέραμεν άπαρατήρητον μέχρι τοϋ ποταμού. Έκεϊ 
ΐπεβιβάσΰην μετ’ αυτής άμέσως εις λέμβον και 
ε'σπευσα νά κατέλθω τον ποταμόν μέχρις Ώστίας, 
άφοϋ πρώτον έπέστρεψα εΐς τήν οικίαν καΐ παρέ- 
λαβον τήν τυφλήν δούλην Δρουσίλλην καΐ μερικά 
πολύτιμα αντικείμενα. Έν Ώστία έπετύχομεν 
τήν έπομένην πρωίαν πλοϊον απερχόμενον διά 
Πειραιά, καί ούτως έσώθημεν !

— Καλώς έκαμες καΐ είσαι πιστός, εΐπεν ή|

Βαλερία, τώρα δέ άς μείνη έδώ, καΐ θά στείλωμεν 
τόν Άνικητον είς τήν ’Ρώμην διά νά περισυλλέ- 
ξη τήν περιουσίαν της εϊ δυνατόν.

'Η αναίσθητος Ιουλία μετεφέρθη τότε εΐς ιδιαί
τερα δωμάτια, ό'που αύτή ή Βαλερία άνέλαβε νά 
τήν νοσηλεύση. Έν τώ μεταξύ διετάχθη ό δού
λος καΐ ή Δρουσίλλη νά μη προ δώσουν ούδέ λέξιν 
τής ανωτέρω ιστορίας είς τούς άλλους δούλους 
μή διαδοθή ότι κρύπτεται έκεϊ κατάδικος τοϋ 
Αύτοκράτορος καί ε”λθή πάλιν ή δυστυχής εις 
κίνδυνον, μεθ’ όλης τής οικογένειας.

Νοσηλεΰουσα τήν’ίουλίαν, ή Βαλερία έφαίνετο 
λησμονούσα τήν κατά τής άδελφής της δυσαρέ
σκειαν, διότι ή θέσις τής ασθενούς ήτο κρισιμω- 
τάτη,ούδεΐς δέ δοϋλος έπετρέπετο νά είσέλθηπαρ’ 
αύτή ειμή μόνον ή Δρουσίλλη, καί αύτήν νά μή 
τήν ίδή ή Ιουλία, καί άνακαλέσιρ ουτω είς τήν 
μνήμην της τάς φρικτάς έκείνας σκηνάς έν 'Ρώμη,

(’Ακολουθεί.)

ΙΝΔΙΚΑ! ΘΕΟΤΗΤΕΒ.

Τά πρώτα αντικείμενα, είς τά όποια οί κά
τοικοι τών Ινδιών απέδιδαν θρησκευτικήν λα
τρείαν, ή σαν αί δυνάμεις τής φύσεως, μεταξύ δε 
τούτων αί κυριώτεραι ήσαν τό πυρ, ή βροχή, δ 
άνεμος καί δ ήλιθ£.'Ο δε Αγνί," Ινδρα και Σού- 
ρυα, οί άντιπροσωπευοντες τά στοιχεία ταϋτα, 
άπετέλεσαν τήν πρώτον Τριάδα τ&ν Ίνδ&ν.

Έν τη προόδω το® χρόνου και τή συνεργεία 
άλλων περιστάσεων, ή πρώτη αϋτη Τριάς ύ«- 
χώρησεν είς τήν δεντέραν, τήν συνισταμένην έκ 
τοϋ Βράμα, τοϋ Βισνοϋ καΐ τοϋ Σίβα, τ&ν 
όποιων τάί εικόνας ίχονσιν οί άναγν&σταί μας 
ένώπιόν των. Ό πρ&τος είναι ή άρχική αίτια 
καΐ ύπόστασις τοϋ Σύμπαντος, ό δεύτερος δ 
διατηρητής, καΐ δ τρίτος δ καταστροφεύς.

'Η δεντέρα αντη Τριάς είναι, ώς φαίνεται, 
έναν&ρώπιάις τής πρώτης, καί διά τοϋτο έκα
στον πρόσωπον αύτής πιστεύεται οτι έχει και 
τήν γνναΐκά τον, τδ τρίτον κατ’ έξαίρεσιν έπροι- 
κίσθη μέ πολύμορφόν τινα γυναίκα, παριστώ- 
σαν τήν αίσχίστην Ακολασίαν, ήν δύναται νά 
φανταοθ^ τι?.

'Αλλ* ή μάλλον έξηπλωμένη θρησκεία, ού 
μόνον έν Ίνδίαις, άλλά καΐ ίν Κίνα, ‘Ιαπωνία, 
Κορέα, Μογγολία, Μαντζουρία, Θιβέτ, κτλ. εί
ναι ή τοϋ Βούδα. Ό Βούδας ούτος εξηβε περί 
τά 622 π.Χ., ήτο δέ νιος τον βασιλέως τής Τραν- 
σγανγεντικής ’Ινδίας καΐ πολεμιστής διάσημος.

Ό Βούδας ήτο δ πρώτος, δστις έκήρυξε παγ-
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κόδμιον Λροίηλυτκζμόνίιά λόγον καί πειβοΰς, 
ίκηρύχ&η δε νπ'ερ τής καταργήβεως τών κοινω
νικών τάξεων, τοϋ ίερατειον, vijs απορρίψεων 
τών Γερών Βιβλίων των ’Ινδών, τών Βίδα, τής 
καταργήοεως τών θΜιών, trfc έκ^ρονίοεως τών 
©εών έκ τον οάρανοΰ, και προετρεπε τοϋ? πάν
τας νά έχωϋι ιτρό οφ&αλμών καϊ νά αοκώνται 
είς τδ ϋψιατον ίνδαλμα rijg ή&ικής, τό μό
νον μέοον τής ένώδεως αύτών μετά της &εότη- 
toS μετά θάνατον.

Ό Βούδας όρθώ§ δύναται νά ΰεωρη&ή ό

πρώτος άπδοτολος τον μηδενισμόν καί τής ά- 
&εΐας, κηρνττων δτι όπως προ τής γεννήοεώς 
τον δ άνθρωπος άπετέλει μέρος τής θεότητας μή 
εχων άτομικ-ήν νπαρζιν, οΰτω καϊ μετά τδν θά
νατον έπανέρχεται είς τήν θεότητα καί έκμηδε- 
νίξεται, δηλ. χάνει τήν άτομικότητά τον.'Όβω 
δε παράδοξος χαί άποκρουβτική εΐς τά κάλλιΰτα 
αίο&ήματα τοΰ ανθρώπου καϊ άν φαίνεται ή 
θρησχεια αυτή, δμως κιοτεύεται ήδη ΰπδ τοΰ 
ενδς πέμπτον τοΰ άν&ρωπίνου μένους !

— Νίαν χατάρθωμα τΐμ φωτογραφίας, Ό ΆμΒρι- 
ζαως καθηγητής χ. Μώρινί ίπινδηο» μέθοδον, Βι’ής δύναν
ται να παρασταδωαιν ίν φωτογραφία α( χινήσιις των γίιλέων 
ίν ω ΐ ίνόρωπος άμιλίΓ. Λέγεται' δέ δτι βιϊ τής μείόδου 
ταυτικ δύνανται να διαχρίνωνναι τά φωνήτντα τοϋ αλφαβήτου, 
3ταν ή φωτογραφία έαιχτα&ή t Όαοϊα παράδοξα ϊχιφΛάσ- 
«ι είς ήμας ή άνίρω-κίνη ευφυΐα 1

ΦΓΤΑ ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ.

"Οταν όΆγγλος φυσιοδίφηςΈλλις έπεμ' ψε πρός τόν Σουηδόν Λιναϊον περιγραφήν τοΰ οργάνου τοΰ φυτού Δ ιο ν αί ας, τον όποιου τά φύλλα τώ έφαίνοντο δτι άν- ταπεκρίνοντο άκριβώς πρός παγίδα και έξέφρασε την γνώμην, δτι πιθανόν νά έ- χρησίμευον ώς όργανα πρός τροφήν τοΰ φυτοΰ έξ έντόμων, ό διάσημος έκεΐνος 

ανηρ έγελασε, Θεωρήαας τόν Άγγλον Συνάδελφον αΰτοΰ όλιγον τι φαντασιώδη. Καί τφ οντι έκ πρώτης οφεως τό πράγμα φαίνεται γελοΐον. Τά φυτά νά τρώγωσι ΐ/ρα, άδύνατον ! Καΐ δμως νεώτεραι παρατηρήσεις έπεβεδαίωσαν τήν άλήθειαν ταύτην : οτι δηλαδή φυτά τινα συλλαμδάνουσι καΐ τρώγουσιν έντομα.Οί άναγνώσται ήμών έχουσιν ένώπιόν των διάφορα εΐδη φυτών, τά όποια τρέφονται, άν ούχί άποκλειστικώς, τουλάχιστον κατά ^μέγα μέρος έξ εντόμων. Κυριώτερα δέ τούτων εΐναι τά λεγάμενα άγγειοει- δ ή, ένεκα της όμοώτητος τών φύλλων των πρός άγγεΐα.Ή σύλληφις καί καταδρόχθισις των μνιών καί έν γένει τών έντόμων ΰπό των
Φυτά έντομιοφάγα.

φυτών τούτων γίνεται ώς έξης: ΕύθΰςΙ εντομον έπεκάθισεν έφ’ένός τών φύλλων άφοΰ τό φυτόν αΐσθανθμ δτι μυϊά τις ήΐ του, άμέσως άρχονται νά έκφύωνται έκ
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τών πέρνξ άδενίυκων νηματοειδείς τινες κρουνοί, οϊτινες άργά, άλλ’ εύσταθώς, πε- ριόάλλονσι κατ’ άρχάς μέν τούς πόδας κατά μικρόν δέ καΐ δλον τό σώμά τον, συγχρόνως δέ έκκρΐνετατ έξ αύτών ύγρόν τι κολλώδες εχον οξεΐαν όσμην καϊ γεν- σιν, δπερ έπιχύνεται έπϊ τον θύματος, καϊ διά τού όποιου γίνεται ά διάλνσις τού σώματος, Τοΰτο απαιτεί πολλάκις μίαν έόδο- μάδα, συνήθως δμως μετά δύο ft τρεις ήμέρας τό έντομον διαλύεται ύπό τοϋ έν λόγω ΰγροϋ καϊ οϋτω καθίσταται εύχερής ή άπορρόφησίς του ύπό του φυτοΰ*Εΐς τήν παγίδα ταύτην έμπίπτουσι τά έντομα είτε έξ έπιθυμίας νά πίωσιν έκ τοΰ έν τοΐς φύλλοις έναποτατεμιενμένου ϋδα- τος, ft έλκυόμενα έκεϊσε ύπό της ζακχα- ρώδους ύλης, της έκκρινομένης κατά τά χείλη αύτών, ft ύπό τών άνθέων.Ώς παρατηρεί δέ ό άναγνώστης, τινά των φυτών τούτων έχουσιν έπϊ τών άγ- γειοειδών φύλλων των κάλυμμα, δπερ άφί- νεται νά πέση έπϊ τοϋ στομίου των, εύθυς άφοΰ έντομόν τι καθίση έπϊ τοϋ χείλους αύτών, 'Έτερα δέ σνστέλλουσι τά άκρα τών φύλλων των καϊ οΰτω έγκλείουσιν έντός αύτών τό εντομον, καϊ άλλα τέλος στρέφουσι τά πέταλα τών άνθέων των καϊ οΰτω περικλείουσι τάς έπ’ αύτών καθη- μένας μυίας,Έκ διαφόρων πειραμάτων άπεδείχθη, οτκτό έν τοΐς δοχείοις τούτοις ρευστόν εΐναι μεθυστικόν καϊ χρησιμεύει πρός πα- ραζάλισιν τών έξ αύτοϋ πινόντων έν- τόμων.Οΰτως ή θεία πρόνοια προ νοεί περί πάντων τών πλασμάτων της, ποιούσα προμήθειας καϊ δι’ έκεΐνα, τά όποια φαίνονται δτι εΐναι ανάξια της έλαχίστης προσοχής!
ZS. OPKAS.

(Πράξεων τ&ν ’ Λποΰτόλων ηεφ. . 3δ)

Οΰτως ώνομάζετο γυνή τις, ήτις έκατοικοϋσεν 
εΐς τήν πόλιν Ίόππην, κατά δέ την μαρτυρίαν 
τής Γραφής ητο γυνή πλήρης έργων αγαθών καϊ 
έλεημοσυνών, τά όποια έπραττε. Δέν εϊχεν άπλήν 
φήμην ΐλεήμονος γυναίκας, άλλά πράγματι συνέ
δραμε τούς χρείαν έχοντας. Ή φιλανθρωπία καί 
συμπάθεια αυτής εβαινον έπι τοσοϋτον, ώστε τήν

έκαμνόν νά έργάζηται μέ τάς ιδίας της χεΐράς, 
διότι λέγεται οτι παρέστησαν ένώπιον τοϋ Πέ
τρου πάσαι αί χήραι κλαιουσαι και δεικνύουσαι 
χιτώνας καϊ ιμάτια, οσα ή Δορκάς εΐργάζετο, 
οτε ήτο μετ’ αύτών, Δέν τά ήγόραζεν έτοιμα, 
άλλά τά κατεσκεύαζεν αύτή μέ τάς Ιδίας της 
χεΐράς. "Ισως άλλαι γυναίκες τής έοιδον χρή
ματα, άλλά αύτή μέ τάς Ιδίας της χεΐράς κατε- 
σκεύαζε τά ιμάτια διά τούς πτωχούς. Πολλοί 
προσφέρουσι δώρα εις τόν Κύριον, άλλ’ ολίγοι 
εΐναι οί πράττοντες πράξεις δι* αύτόν ή χάριν 
αύτοϋ, Τοιαύτη ήτο ή χριστιανή Δορκάς.

"Οχι δέ μόνον κατεσκεύαζε τά φορέματα εκείνα 
διά τάς χήρας, άλλά καϊ έπιμελώς ερευνούσε 
καϊ ανεύρισκε τάς τοιαύτας εΐς τήν μεγάλην 
έκείνην πόλιν τής Ίόππης, Τάς τοιαύτας επι
σκέψεις αί πλούσιαι και εΰγενεϊς κυρίαι συνήθως 
δέν κάμνουσι, διότι φοβούνται μή λερώσουν τάς 
μεταξωτάς έσθήτάς των. Άλλ’ ή Δορκάς δέν 
έλάμβανεν ύπ’ δψει τήν ακαθαρσίαν τών πτω
χών, άλλ’ εΐσήρχετο εΐς ολα τά καταγώγια τής 
πτωχίας και άνεύρισκε τούς χρείαν έχοντας και 
τούς έπρομήθευε τά αναγκαία.

Καλόν είναι νά κώμνωμεν διάκρισιν μεταξύ 
δώ$ον καΐ πράξεις ύπέρ τοϋ Θεοϋ διά νά βλέ- 
πωμεν τήν αύταπάρνησιν, τήν όποίαν έκαστον 
απαιτεί, καϊ οΰτω μανθάνομεν εν ώραΐον μά
θημα χριστιανικής αγάπης. Διά τούς πλουσίους 
εΐναι πολύ εΰκολον νά δίδωσι χρήματα, δηλ, νά 
προσφέρωσι δώρα εΐς τόν Κύριον, εΐς δέ τούς 
πτωχούς νά προσφέρωσιν έργασίαν. Άμφότερα 
είναι άναγκαΐα καϊ εΰπρόσδεκτα εΐς τόν Κύριον. 
Άλλ’ όταν χριστιανή τις γυνή, ώς ή Δορκάς, 
και δώρα προσφέρει καϊ μέ τάς ιδίας της χεΐράς 
εργάζεται διά τόν Κύριον, τότε ή άγάπη, ή κι
νούσα αύτήν εΐς τούτο πρέπει νά ήναι πολύ ανώ
τερα κατά τε τόν βαθμόν καϊ τό ποιόν παρ ’ εκεί
νην, ήτις κινεί μόνον πρός παροχήν δώρων. Εις 
δέ τήν μεγάλην ήμέραν τών λογαριασμών, τινές 
θά άναγνωρισθώσιν ύπό του Κυρίου ώς όωρρτα/, 
άλλοι δέ ώς έρμάται.

Ή μικρά Έφημερις συμβουλεύει τούς γονείς 
τών παιδίων νά καλλιεργώσι καϊ τά δύο ταΰτα 
ειοη της χριστιανικής αγαπης, το προσφερειν οω- 
ρον καΐ τό έργάζεσθαι διά τόν Κύριον, διά νά 
γεινωσι τφ δντι άληθεΐς οπαδοί τοϋ θεανθρώπου 
Ίησοϋ και τής έλεήμονος χριστιανής Δορκάδος.

— Τΰ μεγαλείτερον μέρος τής Κοπτικής ’Εκκλησίας 
απέρριψε τά ύπό τών αιώνων ιΐσαχβίντα είς αύτήν κρύσΟετα 
καΐ ικανέ*αμψεν είς τήν Άκ οστολικήν ίιολότητα. Ή Κο- 
πτική Εκκλησία άριίμεΓ περί τάς 350,000 ψυχών.
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ΕΙΚΟΣΙ ΛΟΓΟΙ

'1·«έρ τοϋ σκστιύεςυ oxt η Ι'ραφή 
ό λόγος τοϋ <*>εοΰ.

« ’Αλλά συ μένε ΰς έχβίτ,ο:, τά όποια έμαθες χαΐ έπιστώθης, 
ίξεύρων χαρά τίνος έμαθες, χαΐ ίτι άπδ βρέφους γνωρίζεις τά 
'Ιερά Γράμματα, τά ϊυνάμενα νά αΐ σοφίσωσιν εις σωτηρίαν 
Βιά της πίστεως της ίν Χριστώ Ίησοϋ.Όληή Γραφή είναι 
θεόπνευστος χαΐ ωφέλιμος πρδς διδασκαλίαν, πρδς έλεγχον, 
προς έπανόρθωσιν, πρδς έκπαίδευσιν τήν μετά δικαιοσύνης, 
διά νά ήναι τέλειος & άνθρωπος τοΰ Θεού χατηρτισμένος 
εΐς παν έργον αγαθόν .» (Β'. Τιμοθ. γ*. 14 —17.)

Ό νέος, πρδς τον όποιον άπ-^ύθυνβ τούς λόγους τού
τους 6 γέρων Παύλος, ητο ποιμην τής εν Έφέσω Χρι
στιανικής Εκκλησίας. ΙΙεριεχυχλοϋτο δέ απο πειρασμούς 
πολλούς, διότι ή “Εφεσος ήτο ή ίδρα τοϋ εμπορίου με
γάλου μέρους τής Ασίας, κατωκεΐτο δέ από λαόν 
ηδυπαθή, δεδομένου εις όλα τά εΐϊη τής ήδυπαθείας, κα! 
ακολασίας, καί εΐΒωλολατρικών συνηθειών. Ή Έφεσος 
ητο προσέτι διακεκριμένη έδρα φιλοσοφίας χαΐ κοσμικής 
μαθήσεως καί εις αύτήν εύρΐσχετο b περίφημος ναδς 
τής Έφεσίας Άρτέμιδος, εΐς τδν όποιον εφυλάττετο τδ 
δίοπετές, δηλ, τδ έξ ούρανοϋ πεσόν, άγαλμα τής θεάς,

Έν τώ μέσω όλων τούτων ευρισκόμενος δ Τιμόθεος 
ητο φυσικά εκτεθειμένος εις ισχυρούς πειρασμούς, καί 
απδ τούτους καΐ παντα άλλον δ Παϋλος ήθελε νά τδν 
προφύλαξη. "Οθεν τφ υπενθυμίζει τήν ευσεβή ανατρο
φήν, τήν όποιαν εΐχε λάβει άπδ τήν μητέρα καί άπδ 
τήν μάμμην του, καί άπδ αΰτδν τδν ίδιον Παϋλον εις 
τάς Γραφάς, καί τδν παραινεί νά έμμίνγ^ εΐς όσα εΐχε 
τοιουτοτρόπως μάθει, καΐ είς τά όποια είχε βεβαιωθή, 
διότι ή Γραφή ητο τδ μόνον μέσον τδ δυνάμενον να 
κάμη τδν άνθρωπον τέλειον εΐς παν έργον αγαθόν.

Ή Έφημερις τών Παιδων επιθυμούσα νά ίση όλους 
τους μικρούς αυτής συνδρομητάς καλώς ίδραιωμένους 
εις τήν Γραφήν, καί δυναμένους νά δίδωσι καλήν μαρ- 
τηρίμν εΐς τους έρώτώντας αυτούς περί τής πίστεώς 
των εΐς αυτήν, προσφέρει εΐς αυτούς τούς ακολούθους 
20 λόγους, πρδς ύποστηριξιν τής πίστεως αύτών.

<. Ή πιθανότιης μιθίς τ οι αυτής άπυκαλύψεως παρά. 
Θεοΰ.

Αί πρδς τδν Θεδν σχίσεις τοϋ άνθρωπου εΐναι τοιαϋ- 
ται, ώστε προϋποθέτουσι μίαν τοιαύτην αποκαλυψιν. 
Έάν δ Θεδς ήναι, όπως πράγματι είναι, Πατήρ μας, 
δέν ήτο δυνατόν νά μας άφήση ν’ άμφιβάλλωμεν ώς 
πρδς τά μεγάλα ζητήματα τάάφορώντα εις τήν αιωνιό
τητα. Εΐς καλός πατήρ βεβαίως θά ώμίλει είς τά τέκνα 
του εις τάς στενοχώριας, καί αμφιβολίας των καί θά 
τοΐς ελεγεν ώρισμένως περί τής πρδς αΰτας αγάπης του, 
τής δικαιοσύνης του καί τών σκοπών του. Αγαθός βα
σιλεύς θέτει σανίδας εΐς τάς διασταυρώσεις τών δδών 
καί εΐς μέρη δπου δ δδοιπόρος δύναται νά περιπλανη- 
θή, διά νά δδηγήται εις τήν ύρθήν όδόν. Έάν δέ δ Θεδς 
ήναι & Βασιλεύς ήμών, όπως πράγματι εΐναι, δέν θά 
μας έλεγε πώς νά φθάσωμεν εις τήν βασιλείαν του ; 
Εΐναι λογικόν νά ύποθίσωμεν 8τι εάν δ Εθνικός ποιη
τής "Αρατος είπεν, «γένος τοϋ Θεοΰ είμεθα, » δ θεδς 
ουτος θά μάς άφινεν άνευ αποκρίσεως εΐς τας ερωτήσεις 
μας, «Πόθεν, καί Ποϋ; » Ό Πλάτων έθρήνει 8τι ϊ- 
πλεεν έπί σχεδίας άνευ πηδαλίου είς τάς χεΐράς του, 
άνευ αστέρας άνωθεν νά τδν δδηγή, καί 8μως εΐχε δι’ 
έλπίδος ότι οΐ θεοί θά εδιδόν ποτέ εΐς το παραζαλισ^- 

νον γένος τοϋ άνθρώπου, στερεόν καΐ ασφαλές πλοΐον. 
Αΰτη ητο ή έκιρρασις τοΰ παγκοσμίου ενστίκτου. Έάν 
ύπήρχε Θεδς θά ελάμβανε χώ^αν καθαρά καΐ σαφής άπο- 
κώλυψις. Υπάρχει Γραφή κάπου. Ποΰ; Ημείς πιστεύο- 
μεν δια τούς όποιους μίλλο^.εν νά ίκθέσωμεν λόγους, 
ίτι αί Άγιαι ήμών Γραφαί είναι δ λόγος οδτος τοΰ Θεοΰ.

Ακολουθεί.

ΧΙΟΙΚΙ-2Ϊ Α.·

—’Αστεία ίξυπνάδα. Μίαν πολύ κρυεραν έσπίραν κύριός 
τις έν φ έταξείίευεν έφιππος έσταμάτησεν είς έν πανΒοχεΐον μέ 
τήν άπδφασιν νά Βιανυκτερεύση εις αυτό. Άπεζευσας απατού 
ίππου του είσήλθεν είς τδ πανδοχεών ελπίζω·/ νά θερμάνη 
τά χατάψυχρα σκέλη του, άλλά δυστυχώς ευρε τόσον πλή
θος καίήμενον πίριξ τής θερμάστρας, ώστε Βέν υπήρχε τύπος 
ουδέ όρθιος νά σταθή, δέν εφάνη δέ πρόθυμος κανείς νά κι- 
νηθη άπδ τήν θέσιν του χάριν αύτοϋ. Άφοΰ ίχαιρέτισεν εΰ- 
γενώς τούς πάντας, διέταξε τδν πανδοχέα νά δώση είς τδν 
ίππον του έν χοιλδν στρείδια άπδ εκείνα, τά όποια ήσαν έχει" 
πρδς πώλησινΙ ΣτρίβιαΙ *3 τδν ίππον ! ίφώναξαν πάντες- τί 
άλογον λοιπόν ιΐναι τδ ίδιχόν σου, τδ όποιον τρώγει στρίδια !

_ Έάν δέν πιστεύετε, είπε σοδαρώς ό νεοελθών, πηγαίνετε 
νά τδ ϊθητε μέ τά μάτια σας I ,

—“Αλογον νά τρώγη στρίδια, περίεργονί παράξενου I α
δύνατον [“Ολοι ίπομένως άφήσαντες τάς θέσεις των ήκολού- 
θησαν τδν πανδοχέα, διά να ΐΒουν τδν παράξενου ίππον ! Καΐ 
0 μΐν ίππος δέν έφαγε τα στρίδια, δ κύριός του δμως, δταν 
έπέστρεψαν οί άπατηθέντεν εχάθητο είς τδν καλλίτερου τόπον 
πλησίον τής θερμάστρας καΐ έθερμαίνετο ! Τότε δ' εννόησαν 
τδ τέχνασμα καί πάντες ήρχισαν νά γελοΰν άπδ χαρδίας t

— Φονεύοντας κατ’ έτος εΐς τήν ’Αφρικήν κατά μέσον 
όρον 65,000 Ελέφαντες ί ο! όδόντες τούτων πωλοΰνται αντί 
2,500,000 φρ. Οί Έλεφαντδδοντες οΰτοι άποστέλλονται είς 
διάφορα μέρη τοϋ κόσμου.

'Η εξαγωγή τών ίλεφανταδδντων έκ τής Ασίας θμως εϊναι 
πολύ μεγαλειτέρα τής έχ τής Αφρικής. Αί Ίνδίαι, ή Κεϋλάνη 
καί ή Σουμάτρα άποστέλλουοιν εις τδ έμπδριον μεγάλας πο
σότητας έλεφαντοδδντων, οίτινες μεταποιούνται εις διάφορα 
εργαλεία καΐ σκεύη οικιακά καΐ τής πολυτελείας.

— τδ λυχνώψαρον. “Οπου υπάρχει νύξ, έχει" οί άν
θρωποι πρέπει νά ϊχωσι φώς. Είς τάς πεπολιτισμίνας χώρας 
είναι έν χρήσει διάφορα είδη ίλαίων, φώτα έριο ν καί ηλεκτρι
κόν φως, κηρία κλ. Είς τάς καταψυγμένος ϊμως’χώρας, ιδίως 
δέ είς την ’Αλάσκαν, τήν βορειοτάτην χώραν τής Άμέρικής, 
τήν όποιαν ήγόρασαν αί ’Ηνωμένοι Πολιτεΐαι της Αμερικής 
άπδ τήν Ρωσσίαν αντί 80,000,000 φρ. ή φύσις έπρομηθέυσε 
τδ έξής μέσον φωτισμού είς τούς κατοίκους της. Εις τάς θα- 
λάσσας έκει ζή εΐδός τι όψαρίου όμοιάζον μέ τούς παρ’ ήμΐν 
ξυφίας, μακράν καί λεπτόν, συνιστάμενον τδ πλεΐστον έχ πά
χους. Τά όψάρια ταΰτα συλλαμβάνουν οί κάτοικοι, τά ξη
ραίνουν καΐ τά αποθηκεύουν, πάσαν β’ έσπέραν θέτουσιν £ν 
απ’ αύτά επί του λυχνοστάτου, τδ άνάπτουσι καΐ οΰτως έ
χουσι φώς αρκετόν επί μίαν καΐ έπίκείνα ώραν, όταν δέ 
καή τοΰτο, τδ άντικαθιστούν δι’ άλλου. Είναι ώς βλέπετε 
είδος τι κηρίων φυσικών, — τόσον δέ καλώς καταναλίσχεται 
ολόκληρος δ ίχίΚις, ώστε δέν παράγει καμμίαν δσμήν όψα- 
ρίου. Οΰτως δ Θεδς προεμήθευσεν είς τούς κατοίκους τών 
ύπερβορείων εκείνων κλιμάτων μέσον πρόχειρον καΐ ευθηνάν 
πρδς φωτισμόν, διά νά μή μένωσιν είς εντελές σκότος κατά 
τας μακράς έκείνας νύκτας τοϋ χειμώνας.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τί Εχαμεν δ Μωϋσής τήν χρυσήν Βάμαλιν ;
2. Διατί ή βασίλισσα Μααχα καθνιρεθη ;
3. Ποιος ε’χεν ίλεφάντινον θρόνον ;
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Αινίγματα.

1—Την ζωήν, ω φίλε λύτα, συντηρώ τών ένοργάνων, 
Καΐ συνίστανται τά πλεΐστα έξ έμοΰ τών ανόργανων.

Μ* δλας, τας καλάς μου ιδιότητας όμως ας έχω, 
Λύσσα μέ καταλαμβάνει χαΐ άχατασχίτως τρέχω.

’Ρίπτω δένδρα καΐ οίχίας, παν το προστυχύν συντρίβω, 
Κ’ αίφνης πάλιν μ’ ησυχίαν ϊλα 5λα τ’ ανταμείβω.

'Er Καρόαμν.Ιγ, Γ. S. ϊκρεμεζίςες.

2— Εΐς τάς χεΐρας τοΰ Όρφέως καί τούς λίθους συνεπίνουν,
’Άν τδν τράχηλον έχΰάλης κι’ άλλον βάσης άντϊ τούτου,

'Σ τών χρηματιστών τάς χεΐρας εΐμαι όργανον συντεΐνον. 
Προς επαυξησιν τοΰ πλουτου.

ΐάάήνησι, Χαρ. Γ, ϊαρΛντης,

3— Καρπόν ώραΐον κ’ εύχυμον ’στδ άλα μου εύρίσχεις.
Τά ίΰο πρώτα έκβαλε ηι’ άνθος θά απάντησης.

Έν Μανσοΰςα, *Ελ. I. Άπίδα.

5—■ ζέιπΛή Αχ^ϋΰτιχίί-

4— Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, έκ τών όποιων ή μέν 
πρώτη είναι ονομα δένδρου ευρισκόμενον έν Σενεγαμβία, 
ή δευτέρα τά άνομα μιας τών πέντε ’Ηπείρων τής γης, 
ή τρίτη αρθρον ένιχοΰ αριθμοΰ, ή τετάρτη άνομα θεάς, 
καΐ ή πέμπτη πορθμός καί δμώνυμον ακρωτήριον έν Άσία.

Τούτων τά αρχικά γράμματα ή χαΐ τά τελικά έάν 
ληφθώσι βά σχηματισθή δνομα δένδρου, όπερ άναγινω- 
σχόμενον δριζοντίως ή καβέτως, ευθέως ή άντιστρδφως 
μένει πάντοτε αμετάβλητον.

Έν Ψοστοδιω (’Ρωσσία), Γ. I. Μπλέτας.

'Απλή άκροΰτιγγα.

5—Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη άπο- 
τελεΓ το όνομα τής συζύγου τοϋ Βασιλέως Πρίαμου, ή 
βευτέρα τδ άνομα της πρεσβυτέρας τών ίννέα Μουσών, 
ή τρίτη τδ ονομα του έκ Θηβών περίφημου της αρχαιό
τητας μάντεως, ή τετάρτη τδ ονομα τοΰ περίφημου τών 
’Ρωμαίων Λυρίποΰ χαΐ Έρωτιχοΰ ποιητοΰ, ή δέ πέμπτη 
τδ άνομα τής συζύγου τοϋ μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων αποτελουσι 
τδ όνομα τοϋ ανδρείοτάτου πάντων τών Τρφων,

Έν ΕτυΜι, Γ. ®. Οίκονομίδης.

Έτίρα άπλη άχροβτί.χίξ.
6—Συνίσταμαι έξ ?ζ λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι τδ 

ονομα αρχαίου βασιλέως τής Νίκαιας, ή βευτέρα τδ ό
νομα αρχαίου γεωγράφου, ή τρίτη ονομα ποιητου τίνος 
Ευρωπαίου, ή τετάρτη όνομα ηρώο; τίνος τοΰ ΤρωΙχοΰ 
πολέμου, ή πέμπτη όνομα βασιλέως τινδς τών ’Ισραη
λιτών, καί ή έκτη όνομα αυτοχράτορος της 'Ρώμης.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων έάν ληφβώσι 
. θά άποτελέσωσι τδ όνομα αρχαίου τραγιχοϋ ποιητοΰ.

Έν ΰιιραιίϊ, Δημ. I. Ά σι μάχης.

Λνΰεΐζ των Αινιγμάτων
τών έν τώ φτίλλω τον Ίανονα^ίου 1891.

1— Τδ ψηφίον Ε.
2— Στέγη—γή
3— Ρδβον.
4— Μήλος—ήλος

5— Μ—Η—λος 
Τ-Λ-ος 
Ρ— I -ον 
Τ—0—ξον 
α—ς—ά

6— Π—ολυμνία
Ε—λλη 
Ρ—έα 
Σ—έσωφρις
Ε—τεοκλής 
Υ—μηττδς 
Σ—εμίραμις

Αύται.
Μιχ. Δ. Βαλμας 1. 2. 3. 4. Σίμος Λ. Βουσκουδάκηθ 

1.2,3.4. Δ.,Γιαλούφης 2.3.4. Άνδρέας Ι.Συνέσιος 1.2.3.4. 
I. Ζ. Χατζηλουχας 1.3.6. Άρχόντω Ζωγράφου 1.2,3.4. 
Πετρούλα Σπετσιώτου 1.2.3.4.6. Δημ. Ίω. Άσημάκης 
1.3.4.6. Γ. Μπλέτας 1.2.3.4. ’Ελένη Κλεάνθη Χαρίχλεια 
χαΐ Λεμονιά Άπίδα 1.2.3.4. Ανδρομάχη X. Καραντανο- 
πουλου 1.3. Μελπομένη X, Καραντανοπούλου 1.3.Ελένη 
Κ. Τυφαρίβου 3. Miehei Balias 3. Λευκός -Ιέραξ 1.2.3.4. 
Κ. Π. Τουμπανάχης 1.2.4. Χρ. Παπαβίπουλος 3.4.Ίδο- 
μενεύς Δ. Ψΰχας 1.2.3.4.6. Δ. Καραβαγγέλης 2.3.4. 
Έμμέτρως διά τά 2.3. χαΐ 4 δ Γιώργ. Σ, Σκριμιζίαςώς έξής:

2— Άπό βαρΰν χειμώνα ή στέγη σ’ άσφαλίζει
Καί σκέπασμα σοΐ δίδει χωρίς νά σέ έγγίζη.

Αν αφαιρέσης φίλε, την πρώτην συλλαβήν, 
Δεν έχε ις πλέον στέγην ανω στην χεφαλήν, 

αλλα την πατουμένην χωματοφόρον γήν.

3— Τήν άνοιξιν γενναται τδ [568ον θελκτικό
κ’ οί άνθρωποι τδ χάμνουν μέ ζάχαρι γλυκύ.

4— Ή νήσος τών Κυκλάδων ή καλουμένη Δήλος, ,
Έάν έβγή τδ ΐίλτα γίνεται αίφνης ήλος, I

"Οστις υπάρχει, φίλε, στους οέκους καΐ στις θύρας
Στοΰ Γολγοθά τδν τόπο, καΐ στοϋ Χρίστου τάς χεΐρας. ί

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κ,ήρυγμ,α Ευαγγελίου έν Άθήναις κατά 
Κυρςακ-ήν άπο 10—11 π. ps.. κα,Ι άπο 5 — 6 jx,. [ί. 
έν -τγΐ κατά την Πύλην τοϋ Ά^κανοϋ και τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διος Έλλϊ)νοζίί Ευ- 
γαγελβχίί Εκκλησία.

— Έν τμ ’Αποθήκμ τών 'Αγίων Γραφών ΰπάρ- ί 
χουιίχ δώματα τοϋ Άΰτέμος της ’Ανατολής, όλό-1 
κλήροι ιλετραϊ ’Εφημ. Παίδων κα’ι αΐ τρεις δετραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προάέττ λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά ότόλία.

Συνδρομή «Παιδικών Αιηγημάτων..» 8 κατ έτος, έν Έλλάδι 4ο λεπτ. έν τ& ’Εξωτερικώ 60 λεΛ.
Έν ’Αθήνα ις έκ τοΰ Τυπογραφείου των καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ 1892.—.2979.


