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Ό πρός τούς νόμους σεβασμός δέν δημιουργεϊται 
διά των ποινικών νόμων, ουδέ προάγεται διά τών ποι
νών, άλλ’ είναι τό προϊόν εύσεδοΰς καί έναρέτόυ οι
κιακής Ανατροφής. Τό παίδιον, τό δποϊον έδιδάχδη 
καί άνετράφηείς τήνύπακοήν τών πατρικών καί μητρι
κών παραγγελμάτων, είσερχόμενον etc τήν κοινωνίαν 
θέλει ύπακούει είς τούς νόμους τοϋ Κράτους. Τούτου 
ένεκα συνιστώμεν αύστηράν έψαρμογήν τής Αρχής τής 
ύπακοής etc πάντας τούς γονείς. Πάσα παράδασις 
τής αρχής ταύτης έκ μέρους τών γονέων, δι* δποιανδή- 
ποτέ αίτίαν είναι λίαν έπιβλαβής είς τά τέκνα, καί 
άγει έπΙ τέλους etc όλέθρια άποτελέσματα.

Τά Ακόλουθα Ιστορικά άνίκδοτα συνιστώμεν είς 
τήν μελέτην έκείνων έκ τών ήμετέρων, οΐτινες θεωροϋ- 
σιν ώς έλάχιστον πράγμα τήν παράδασιν τών νόμων 
τής πατρίοος, etc πολύ σπουδαιοτέρας περιστάσεις 
τών έν τοϊς Ανεκδότοις τούτοι C άναψερομένων.

Ό διάσημος Αμερικανός στρατηγός Γράντ, δστις δίς 
έχρημάτισε καί Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, δλίγους 
μήνας πρό τοϋ θανάτου του έτέθη ύπό κράτησιν έν 
αυτή τή Πρωτευούση Ούασιγκτώνι, διότι διεύθυνε τήν 
άμαίάν του διά τών όδών τής πόλεως μέ ύπέρμετρον 
ταχύτητα!

ΐδώνέαυτδν κρατηθέντα ύπό τοϋ Αστυνομικού κλη
τήρας, έζήτησε νά πληρώση τό άντίποινον όπως ά- 
παλλαχθή τής προσωποκρατήσεως, άλλ’ ό ύπάλληλος 
έπέμενεν δπως ό στρατηγός έμψανισθή ένώπιον τών 
Αρμοδίων Αρχών, είπών δτι δέν τώ ήτο έπιτετραμμέ- 
νον νά δέχηται αύτός τό πρόστιμου τής παραοάσεως 
τών νόμων. Ήναγκάσθη έπομένως νά πορευθή είς τόν 
πλησιέστερον Αστυνομικόν σταθμόν, καί έκεϊ νά πληρύ
ση τόν φόρον του καί ούτως άπηλλάγη τής προσωπο
κρατήσεως.

ΤοιοΟτόν τι συνέβη καί έπ! τής προεδρείας τοϋ κ. 
Λίγκολνος, έτέρου Προέδρου τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών, δολοφονηθέντος. Ουτος ήμέραν τινά έπορεύε- 
το έφ’ άμάίης είς τό υπουργείου, καθ’ δδόν δέ έπήλ- 
θεν ή ιδέα είς τόν άμαίηλάτην του νά δδηγήση τήν 
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των Παίίων » δν»υ προπληρωμής.

«μαίαν έπι τών πλευρών δενδροφύτου τινός όδοΰ. 
’Αστυνομικός δέ τις ϋπάλληλος ίδών αύτδν έσταμά- 
τησε τήν «μαίαν καί διέταξε τόν Αμαξηλάτην ν’ άκο- 
λουθήση αύτόν εΐς τήν Αστυνομίαν. Ό άμαίηλάτης 
ήρνήθη, άλλ' ό κ. Λίγκολν έρωτήσας καί μαθών περί 
τίνος έπρόκειτο, προσεκάλεσεν έπι τής άμάίης τόν 
κλητήρα καί διέταΐε τόν Αμαξηλάτην νά δδηγήση 
τήν άμαίαν είς τήν Αστυνομίαν δπου έλθών έπλήρωσε 
τό έπιβληθέν πρόστιμου καί άνεχώρησεν !

Έτερον παράδειγμα τής Ακριβούς ύπακοής ϊχο- 
μεν είε τόν υιόν τοΰ νικητσϋ τών ’Ινδών στρατηγού 
Χάβελοκ. Οΰτος εϊχεν υιόν, δστις υπηρέτει έν τώ 
στρατφ τών ’Ινδιών ώς Ανθυπολοχαγός, έπεσκέφθη δέ 
ποτέ μετά του πατρός του τό Λονδΐνον. Πρωίαν δέ 
τινα έίελθών μετ’ αύτοΰ καί φθάσας είς τήν γέφυραν, 
τήν φερώνυμου τή πόλει, είπε πρός τόν υιόν του· 
«Περίμενόν με έδώ, έως ού έπιστρέψω.»

Ό υιός έστάθη, δ δέ πατήρ μετέβη είς τδ ύπουρ- 
γεϊον τών Στρατιωτικών καί έκεϊ έμεινεν επί πολλήν 
ώραν συνομιλών μετά τοΰ υπουργού περί τής κατα- 
στάσεως τών πραγμάτων έν Ίνδίαις μετά τήν κατεύ- 
νασιν τής έπαναστάσεως, έίελθών δέ μετέβη etc 
έπίσκεψιν φίλου, μεθ’ ού έγευμάτισε, και μόλις τό 
έσπέρας έπέστρεψεν οϊκαδε μόνος.

Ή μήτηρ φυσικά ήρώτησε τί άπέγεινεν δ υιός, ό δέ 
πατήρ ώς άπό ύπνου έίεγερθείς, « Μέ Αναμένει, εί
πεν, είς τήν γέφυραν τοΰ Λονδίνου, δπου τό πρωί 
τοΰ εΐπον νά μέ άναμένη. Είμαι βέβαιος δτι θά είναι 
έκεϊ.» Λαβών δέ τόν πίλον καί τήν ράβδον του έίήλ- 
θε καί διευθύνθη είς τήν έν λόγιμ γέφυραν, εύρε δέ τόν 
ύπήκοον υίόν βηματίξοντα είς τό μέρος, 6που τόν είχε 
άφήσει Αρκετά ρρεγμένον, διότι δ καιρός ήτο όλίγον 
βροχερός ! ’Εννοείται δτι ήκολούθησε τόν πατέρα του 
εις τήν οικίαν, καί ένηγκαλίσθη τήν μητέρα του Ανα- 
μένουσαν, χωρίς νά έίέλθη τό έλάχιστον παράπονον 
κατά τοϋ πατρός αύτοϋ. Ό στρατηγός Χάβελοκ καί 
ή σύίυγός του εΤχον Αναθρέψει τά τέκνα των είς αύ- 
στηράν οικιακήν πειθαρχίαν, ώστε καί Αφοΰ Λνδρώθη- 
σαν έθεύρονν καθήκόν των νά ύπακούουν Ακριβώς τούς 
γονείς καί τούς άνωτέρους των!
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Έτι τέλους ή κρίσις παρήλθε και ή ’ιουλία 
ήρχισεν ού μόνον νά άναλαμβάνη σώμα τι κώς, άλλά 
καί τάς διανοητικάς της ύυνάμις νά έπαναζτ^. 
Μίαν ήμέραν παρεκάλεσε τήν Βαλερίαν νά τής 
άναγνώση κάτι τι, άλλ’ή Βαλερία δέν ένόησε το 
ονομα τοϋ βιβλίου καί δέν ήδυνήθη νά τής έκ- 
πληρώση τήν έπιθυμίαν. Τήν έπομένην όμως ή 
ασθενής έπανέλαβε τήν παράκλησίν της καί τέ
λος ένόησεν ή Βαλερία οτι ζητεί νά τή άναγνώση
i-v  τών συγγραμμάτων τής χριστιανικής θρησκείας. 
Κινούμενη επίσης καί έκ τίνος περιεργείάς νά ΐδη 
την νέαν ταύτην θρησκείαν καϊ έκ τοϋ σύνεγγυς, 
άπεφάσισε νά πράξη το ζητούμενου. Διδ καί κα- 
λέσασα τήν Δρουσίλλην, τήν διέταξε νά φέρη τήν 
έν λόγφ μεμβράνην, καί εκάθησε νά τήν άναγνώ
ση μεγαλοφώνως χάριν τής ’Ιουλίας. Ήτο τδ 
κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον, καί άφοϋ άνέγνωσε 
τά πρώτα πε'ντε κεφάλαια, ή Βαλερία έπείσθη 
δτι οι λόγοι αυτοί δέν ήσαν κοινού ανθρώπου. 
Έξηκολούθησεν άναγινώσκουσα μέ τόσον ενδια
φέρον και προσοχήν, ώστε δέν παρετήρησεν δτι οί 
λόγοι ούτοι, οϊτινες εΐς αύτήν ήσαν τόσοι ξένοι, 
είς τήν ’Ιουλίαν ήσαν γνωστοί καί τήν καθησύ
χασαν τόσον, ώστε ειχεν άποκοιμηθή. Ού’τως ή 
Βαλερία έξηκολούθησε τήν άνάγνωσιν μέχρι τέ
λους τοϋ χειρογράφου, δπότε σταματήσασα, πα- 
ρετήρησε τήν ’Ιουλίαν κοιμωμένην.

— Ή άνάγνωσις φαίνεται νά ήναι καθησυχα
στικόν διά την κυρίαν σου, είπε τότε εις τήν τυ
φλήν Δρουσίλλην, ήτις έκάθητο είς μίαν γωνίαν, 
διπλώνουσα διάφορα πανία.

— ’Α, έάνή κυρία μου ήδύνατο νά ένοήση τάς 
λέξεις, αύται θά τής ΐάτρευον τάς τεταραγμένας 
φρένας της, άπήντησεν ή Δρουσίλλη.

— Τότε καλόν θά ήναι νά τής άναγινώσκω 
καθ’ έκάστην, προσέθηκεν ή Βαλερία.

Κατ’εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ή Κλαυδία, 
καϊ ή Βαλερία έρυθρίασεν οτι τήν εΰρεν ή αδελφή 
της μέ σύγγραμμα χριστιανικόν άνά χεΐρας. Ή 
Κλαυδία παρετήρησε τοϋτο αμέσως, άλλά δέν 

ι έτόλμα νά θίξη τδ ζήτημα, διό καί άπέφυγε νά 
■δμιλήση περί αύτοϋ πρός τήν Βαλερίαν. ’Αλλά 
; μετά μίαν ώραν έπανελθοϋσα είς τδ δωμάτιόν της, 
έκάλεσε την Μύρτιν καί τήν Δρουσίλλην καϊ αί 
τρεις χριστιαναί γονυπετήσασαι έδεήθησαν ένθέρ- 
μως υπέρ τής Βαλερίας, όπως δ Θεός διάνοιξη τούς 
οφθαλμούς της, όπως οί λόγοι τοΰ ίεροΰ Εύαγγε- 
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λίου, οδς άνεγίνωσκε τελεσφορήσωσιν εις την 
καρδίαν της, καί ελθη καί αυτή εΐς έπίγνωσιν, 
τής έν Χριστφ άληθείας.

ΚΕΦ. ΚΒ'.

Ή φρικτή ειδησις, ήν εφερεν έκ ’Ρώμης δ 
δούλος τής ’Ιουλίας, άν καί άπεσιωπήθη είς τούς 
άλλους, μετεδόθη όμως έμπιστευτικώς ύπδ τής 
Δρουσίλλης εις τήν μικράν κοινότητα τών Χρι
στιανών έν Άθήναις, αΰτη δέ άπεφάσισε νά άναγ- 
γείλη τδ γεγονός καί είς τους έν Κορίνθφ πιστούς, 
διά νά ήναι πρόητοιμασμένοι, &ν τυχόν ό διωγ
μός τών Χριστιανών ήθελε διαταχθή και έκτος 
τής 'Ρώμης.

Ό Κλεομένης είχε γίνει τόσον αγαπητός παρά 
τή ’Εκκλησία τών ’Αθηνών, ώστε ζητούμενου 
ήδη έμπιστευτικοϋ άγγελιαφόρου έξελέγη αυτός 
παμψηφεί νά κομίση επιστολάς τοϋ Διονυσίου 
πρός τήν έν Κορίνθφ Εκκλησίαν.

Ό γέρων Δημήτριος μεγάλως εΰχαριστήθη διά 
τήν έκλογήν τοϋ άγαπητου του Κλεομένους, και 
προθύμως συνήνεσε νά τον άπαλλάξη τής υπη
ρεσίας είς τήν αγοράν, άν καί ό παϊς τοϋ είχε 
καταστή πολύ χρήσιμος, διά τής εΰγενείας του 
πρός τούς άγοραστάς καί τής έργατικότητός του.

Ή Ξανθίππη όμως έπιμόνως άντεστάθη πρός 
τήν αποστολήν τοϋ Κλεομένους εΐς Κόρινθον, φέ- 
ρουσα μυρίας προφάσεις περί τών κινδύνων τοϋ 
ταξειδίου καί τδ ακατάλληλον τής ηλικίας του, 
έ'ως ύτου ήρχισε καϊ δ Κλεομένης και δ Δημή- 
τριος νά ύποπτεύωνται δτι εχει άλλο τι έλατή- 
ριον διά τήν αντιλογίαν της. Διά τοϋτο τόσφ 
μάλλον άπεφάσισεν & Κλεομένης νά επιχείρηση 
τδ ταξείδιον, διότι ένεθυμήθη ότι ή Ξανθίππη τοϋ 
ειχεν είπεΐ ότι ή μήτηρ του εζη άλλοτε έν Κο- 
ρίνθω, καί έκαμε τήν άπόφασιν νά τήν άναζη- 
τήση αύτοϋ.

"Αμα λοιπόν ήτοιμάσθη καί έσφραγίσθη ή 
επιστολή, έξεκίνησε διά τήν Κόρινθον πεζός. Λε- 
πταί νιφάδες χιόνος έπιπτον έπΐ τής Ίεράς δδοΰ, 
άλλ ’ έχάρη μάλιστα διά τοϋτο, διότι τότε δέν θά 
άπήντα πολλούς καθ’ ύδόν, ούδέ θά ήναγκάζετο 
νά αποκρίνεται πρός τάς περιέργους ερωτήσεις των.

Έφθασεν εΐς Κόρινθον τήν τρίτην ήμέραν κα
τακουρασμένος, και διηυθύνθη αμέσως πρός τήν 
οικίαν τοϋ ποιμένος τής Εκκλησίας. Παραδώσας 
εΐς τούτον τήν έπιστολήν, τον ήρώτησε ποϋ δύ- 
ναται νά εΰρη τήν διάκονον Φοίβην.

— Κάθησε μίαν στιγμήν νά άναπαυθής, έως 
3του αποσφραγίσω τήν έπιστολήν, άπήντησεν εΰ- 
μενώς δ ίεροκήρυξ· «έκτος έάν έχεις καί δι’ αυτήν 
μίαν έπιστολήν,» προσεθηκε.



— "Οχι, άλλά ζητώ πληροφορίας περί μιας 
κυρίας ’Αθηναίας, ήτις ήλθεν ενταύθα προ πολ
λών ετών καϊ, δεν έπέστρεψεν εκτοτε εΐς τάς Α
θήνας, ^ειπεν δ Κλεομένης,

Ό ποιμήν ήτένισε τον Κλεομένην μέ προσο
χήν. «Κάθησε λοιπόν, έ'ως ότου άναγνώσω τήν 
έπιστολήν αυτήν, και τότε πιθανόν νά δυνηθώ νά 
σέ βοηθήσω καί εγώ», είπε, και άφήσας τον 
παϊδα έκεϊ εις την αίθουσαν, άπεσύρθη εις τό 
ιδιαίτερόν του δωμάτιον, διότι δέν έγνώριζεν ό
ποιας σπουδαίας ειδήσεις ήδύνατο νά έμπεριέχη 
ή επιστολή.

(Ακολουθεί1 j
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΔΕΝΔΡΑ

— Έν τφ κόσμω τούτφ υπάρχου σι πολλά φυ“ 
τικά θαύματα. Τινά τών δένδρων, άτινα φύονται 
έντος τών Τροπικών, προμηθεύουσιν ενδύματα ώς 
καϊ τροφήν, Ό εσωτερικός φλοιος άλλων είναι 
τόσον λείος καί ελαστικός ώστε νά χρησιμεύη ώς 
χάρτης διά γράψιμον. Το άρτόοενδρον δίδει στε
ριάν τροφήν, ολίγον μεγαλειτέραν τοϋ Ινδικού 
κα ροδίου, δταν δέ κοπή εις τεμάχια και ψηθή, 
μόλις δόναται νά διακριθή τοϋ σιταρένιου άρτου.

Ή κλαίουσα ιτέα τών Καναριων νήσων εί
ναι κεκαλυμμένη άπό υγρασίαν καϊ κατ’ αύτήν 
τήν ξηρασίαν, άδιακόπως στάζουσα ΰδωρ έκ τών 
φύλλων της, καϊ αύτό τό οίνόδενδρον της νήσου τοϋ 
Μαυρίκιου προμηθεύει καλόν οίνον αντί ύδατος.

Είδός τι Μελιάς έν Σικελία έχει χυμόν, ΰστις 
σκληρύνεται είς ζάχαριν και είναι έν χρήσει ώς 
τοιαύτη παρά τοΐς έγχωρίοις. Τό προϊόν τοϋ κη- 
ροδένδρου τών "Ανδεων όμοιάζει πολύ τόν κηρόν 
τών μελισσών.

Προσέτι τό βουτυρόδενδρον της ’Αφρικής, πα
ρέχει περί τάς 100 λίτρας βουτύρου διά μιάς, 
όπερ αλατιζόμενου δυσκόλως διακρίνεται τοϋ ζωι
κού βουτύρου.

Τό γαλακτόδενδρον τής Νοτίου ’Αμερικής παρά
γει χυμόν, ίίστις ομοιάζει, παχύ γάλα αγελάδας 
καί ώς τοιοϋτον τό μεταχειρίζονται οι εγχώριοι.

Εΐς τήν Κίναν φύεται δένδρον, τοϋ όποιου οί 
σπόροι όμοιάζουσι μέ σάπωνα, καϊ χρησιμεύουν 
διά νίψημον ή πλύσιμον.

Κατ’ άντίθεσιν πρός τά χρήσιμα ταϋτα δέν
δρα, ΰπάρχουσιν ίντός τών Τροπικών άλλα, τά 
όποια είναι βλαπτικά εΐς τόν άνθρωπον. Τοιαΰτα 
είναι, τό ύϊνθ·ρωποφ(ίμον, δπερ ομοιάζει μέ τήν 
μυιγοπαγϊδα, εχον βραχυν καί παχυν κορμόν, και 
ον ώπλισμένον με στενάς, έλαστικάς άγκυστρω- 
τάς άκάνθας.
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΣΥΝ1ΣΤΑΤΑΙ Η ΓΗ ΜΑΣ.

Ταϋτα ανέρχονται ήδη εΐς 63, έκ τών στοιχείων τού
των μόνον τό εν τέταρτον είναι εις ενέργειαν είτε ύπό 
ιήί φύσεως η παρά τοϋ ανθρώπου.

Ή φύσις μεταχειρίζεται πολύ τέσσαρα αέρια, τό ofv- 
γάτο»·, τό ύόρογοτο»·, τό νιτρογόνον ή άζωτον, καί τήν 
χλωρίνην. Μεταχειρίζεται προσέτι δύο στερεά, μή μεταλ
λικά σώματα, τον άνθρακα καί τό θειον. Έκ τών μετάλ
λων μεταχειρίζεται τό κάλσιον καί τόν σίοηοον. ΙΙροσέτι 
μεταχειρίζεται έκ τών μεταλλοειδών μόνον τόν φώσφορον.

Ό άνθρωπος εΐς τά έργα του μεταχειρίζεται ολα ταϋτα 
τά στοιχεία, μετά τινων άλλων. Ή φύσις τά μεταχει
ρίζεται μέ φειοωλίαν, δ άνθρωπος με αφθονίαν. Ή φύσις 
μεταχειρίζεται τό κάλσιον άφθόνως, εΐς τόν σχηματι
σμόν του οστέινου σκελετού τών ζώων.'Ο άνθρωπος με
ταχειρίζεται τήν άσβεστου εΐς τήν κατασκευήν οικιών, 
καί εις τάς συνθέτους μορφάς αυτής μετ’ άλλων μετάλ
λων. 'Ο άνθρωπος προσέτι μεταχειρίζεται τόν κασσίτε
ρον, τόν μόλυβδον, τόν υδράργυρον, τά όποια ή φΰσις δέν 
μεταχειρίζεται. Ό άνθρωπος μεταχειρίζεται τόν άνθρα
κα πρός τοΰ; αυτούς σκοπούς, προ; οός καί ή φύσις, ώς 
λ.χ. ώς ΰλην καύσιμον, αλλ’ εκ τών ανθράκων τούτων 
παράγει πρός άλλους σκοπού; διάφορα χρήσιμα προϊόντα 
εφαρμόσιμα εΐς τάς τέχνας, ώς λ. χ. χρωματιστικάς 
ΰλας, κ.τ.λ. είς ταϋτα δέ πιθανόν ν’ άνακαλΰψη μίαν 
ήμέραν ότι ακολουθεί σκοπόν τινα τής φύσεω; μή άνα- 
καλυφθέντα μέχρι τοϋοε.

Ό άνθρωπος μεταχειρίζεται τά αΰτά στοιχειώδη αέ
ρια, τά όποια καί ή φύσις μετά άλλων, τά δποΓα αΰτή 
οέν μεταχειρίζεται πρός τόν αυτόν σκοπόν. Οΰτω λ.χ. 
ό,τε άνθρωπος καΐ ή φύσις μεταχειρίζονται όςυγόνον προ; 
όιατήρησιν τής καύσεως, άλλ’ ή μέν φύσις μεταχειρί
ζεται αύτό συστηματικών προς κατασκευήν, ένώ & άν
θρωπος δεν τό πράττει. 'Ο άνθρωπος μεταχειρίζεται ώς 
καί ή φύσις ύορογόνον πρός καϋσιν, άλλ1 ουχΐ και προς 
κατασκευήν.Ό άνθρωπος επωφελείται τής παρουσίας τοΰ 
νιτρογόνου ή αζώτου πρός συγκέντρωσιν εντργείας. Τό 
αυτό πράττει καί ή φύσις, δι’ αύτοϋ 6έ τό άζωτον κα
θίσταται τό σπουδαιότατου στοιχείου τών ζωτικών ορ
γανισμών. Άλλ’ ή φύσις πράττει έτι περισσότερον, κά- 
μνει τό άζωτον όργανιστικόν συνάμα καί συγκεντρωτικόν, 
είς την τέχνην δέ ταύτην ό άνθρωπος είσέτι δέν κατόρ
θωσε νά φθάση.

ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ·

Περί ’ τοΰ Ποντίου Πιλάτον ίκτός των ιστο
ρούμενων ευ τοΐς Εναγγελίοις πολλά ολίγα γνω- 
ρίζομεν.

Είναι πολύ πιθανόν ότι ήτο 'Ρωμαίος ίκ κα
λής οικογένειας βτρατιωτικος καϊ πολιτικός ·&- 
πάλληλος ήψηλ-ijg περιωπής, άντιπροσωπεύων 
κατά τήν ΰταύρωοιν τον Χριΰτον τόν Καίσαρα 
ώς 'Ηγεμών ή διοικητής τής Ίουδαίας.

’Εκτός δέ τής σκληρότητας τον χαρακτήρας ό 
Πιλάτος παρουσιάζεται είς ήμας ώς άνθρωπος 
άσ&ενοϋς ή&ικής φύσεως καί άνευ άρχ&ν, άν- 
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fh^iOirog, bftis δεν έπίβτενεν, Mg φαίνεται 
τών λό^ων του πρδς τδν Χριβτύν, είς τήν 1ί- 
παρίιν τής άληθείας. « Τί είναι αλήθεια; » — 
άνθρωπος, Sorts έθεώρει τούς πάντας καί τά 

τ'θς τοΰ άνθράπον, δίν εΐχε καντηριαβθή άντε- 
λ&ς. Ή πρα&ς τοΰ νιψίματος τών χειρών Ενώ
πιον τ&ν διψώντων διά τδ αίμα τοΰ Χριΰτον 
Γραμματίων καί Φαρισαίων δεικνύει ότι ενρί-

'Ο Πόντιος Πιλάτος.
πάντα ώ§ ψεύδος, καί συνεπ&ς εξη καί εποίι- 
τεύετο κατά τάς επι-δνμίας καί παίΗ;
τής διεφθαρμένης αύτοϋ καρδίας.

Καί όμως χαί είς τί>ν τοιοΰτον άνθρωπον ή 
' ΰννείδηβις, δ άντιπρδαωπος ούτος τοϋ ®εοϋ ΐν- 

δκετο είς μεγάλην στενοχώριαν, καί ή Οννείδηβίς 
τον είχεν έ^εγερθή έπί τοβοΰτον, ωβτε δίν ήδύ
νατο νά τήν καταπνίςη—Έζήτει ίκανοποίηβιν 
καί δ δνότυχής Πιλάτος έπρεπε νά τή παρεςη 
τοιαύτην δ«ω§ δί Ονμβαίνει πάντοτε είς περί-
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κακοδαιμονίαν ίν τώ μέλλοντι.

Ο ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗΣ TIEIANOX,

στάσεις, κατά τάς οποίας ό δνθρωΛο? όλΐ' είναι I νοχωρίας ίν τώ κόάμφ τούτφ χαΐ τήν αιώνιον 
διατεθειμένος νά άλλάζη φρόνημα χαϊ ξιοήν, δ 
Πιλάτος, άντϊ νά ύπακούση είς τάς υπαγορεύσεις 
τής συνειδήσεώς του και τάς απαιτήσεις τής δι
καιοσύνης καϊ νά χαταπαύση τάς τύψεις τον, 
κατέφυγεν είς μέσον, τό δποΐον άνέπαυσε κατά 
τό φαινόμενου αύτήν, έπιρρίψαι τό σφάλμα, τήν 
μομφήν τής κα
ταδίκης τού 
Σωτήρ ο ς, είς 
άλλους.Καϊ λα
βών νδωρ ένι
ψε τάς χεΐρας 
ένώπιον τού 
δ^Λον, λίγων, 
« Αθώος είμαι 
άπδ τού αίμα
τος τού δικαίου 
τούτου, σείς 8- 
ψεσθε ! » Είς 
δποΐον βάθος 
ήθικής έϊςαχρει- 
ωσεως δύναται 
δ άνθρωπος νά 
καταπίση! Κρι
τής δημοσία ά- 
ναγνωρίζωνκάϊ 
κηρύττων κα - 
τηγορούμενόν 
τινα άθώον , 
παράδίδει αύ
τόν είς θάνα
τον μόνον καϊ 
μόνον διά νά μή 
χάση τήν δημο- 
τικότητά του 
παρά τοΐς Ίου- 
δαίοις,οίδποΐοι 
ίξήτουν τόν 
θάνατο ν αύτού, 
καϊ οΰτω νάδι- 
ατηρηθή είς τήν θέσιν του δί1 δλίγον είσέτι καιρόνΐ

’Λλλά τό ένοχον δργανον δεν άπήλαυσεν έπϊ 
πολύ τήν δημοτικότητα, χάριν τής δποίας έ θυ
σίασε τό συναίσθημα τού δικαίου. ’Ανακληθεϊς 
έκ τής θέσεως αύτοϋ παρά τοΰ αύτοκράτορος 
Ούιτελίου, τή αιτήσει τού λαού εκείνου, είς τόν 

[δαοϊον έχαρίσθη, ηύτοκτόνησε, κατά τόν Εύσό- 
\βειον, ενεκα τής ταραχής, τήν όποίαν ήσθάνετο 
διά τάς πολλάς αύτού άποτυχίας.

ι 'Λγαπητά παιδιά, προσίχετε είς τάς υπαγο
ρεύσεις τής συνειδήσεώς σας καϊ μή παρακούετε 

]«ότάρ, ίάν θέλετε νά άποφύγητε μεγάλας στε-

Ό καλλιτέχνης Τιβιανός

Ό Τισιανός Βικέλιος έγεννήθη έν ΙΙι- έόη πόλει παρά τά μεθόρια της Φρτόλης κείμενη , τά 1447, έκ νεαρής τον 5 ’ ήλικίας έδει- ξεν Ισχυρόν κλίσιν πρός τήν Ιχνογραφίαν και ζωγραφικήν, δε- καέτης δ’ έγραφε ν έπϊ στήλης κεφαλήν παρθέ- νον , πρός χρωματισμόν της δποίας δι ’ έλλειφιν χρώματος με- τ εχειρίσδη τόν όπόν(ζω- μόν) - διαφό - ρων άνθέων.Τοΰτο I- δόντες οί γονείς αΰτοΰ έπεμπαν αΰ - τόν εΐς τήν τότε άκμά - ζονσαν Βενετίαν διά νά σ π ο νδάση ζωγραφικήν πλησίον τοΰ ζ ω γο ά φ ο νΒελλίνη. Κατόπιν όμως συνετατρίσθη μετά τοΰ Γεωργάνη έν Παδοΰα, δστις εΐχε συμφωνήσει νά ζωγραφίσμ εικόνα, τήν« Άγοράν τών Γερμανών » καλουμένην.Έκ τής ΪΙαδοΰας έπανέστρεφε πάλιν εΐς Βενετίαν προσκληθείς ΰπό τής Γερουσίας διά νά άποπερατώση .τάς εικόνας τοΰ Βον- λεντηρίου, τό όποιον ό Βελλίνης δέν ήδν- νήθη νά πράξη. Μεταξΰ δέ τών εικόνων τοΰτων εΐναι καΐ μία παριστάνουσα τόν αυτό κράτορα Φρειδερίκον, πίπτοντα εΐς τοΰς πόδας τοΰ Πάπα Αλεξάνδρου τοΰ Γ'.
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Μετά ταϋτα μετέδη εΐς Φερράραν κατά πρόσκλησιν τοϋ Δουκός Άλφόνσου ί'να τελείωση τάς έπικοσμήσεις τοΰ Ανακτόρου του.Ό ΤχΟιανός μέχρι <*λεδόν της άνδρικής 

χρήσεις του όμως έζησε βίον μακρότατον 99 Ετών ! άπέθανε δέ ϋπό χολέρας τό 1576.Εΐς τάς όμοιογραφίας ό Τισιανός δέν έχει έφάμιλλον· τήν μεγάλην δ’αΰτοϋ φήμην προσεΐΐτήόατο αϋτω ή έπιτηδειότης

ϋαιδίον προβευχό [κενόν (Ίδέ ίπομενην σελίδα).

ήλχκίας εζησε βΐον άπλοχίστατον καϊ Εγκρατή, Εργαζόμενος άόκνως τό έργον του. *Αφ' δτου δμως έφιλιώθη μέ τόν Φλωρεντινόν Άρετίνην καϊ τόν γλύπτην Σανδο- σίνην έπεδόθη εΐς τήν πολυτέλειαν καϊ τάς ανήθικους ήδονάς.— Μέ δλας τάς κατα- 

τοϋ άντχγράφειν άκριδώς τήν φϋσιν.Μεταξΰ τών ώραίων έργων τοϋ Τισχανοϋ συγκαταρχθμοϋνταχ καϊτά έξης : ιϊ Ά κάνθινο ς στέφις, ΛΚατακλινομένη ’Αφροδίτη, τό Μαρτϋριον τοϋ Άγ. Πέτρου καϊ άλλαι.
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ΠΑΙΔΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ*.

Άπό τον ύπνο μίλις ’σηχώθ-η τό καϋμένο 
Γυμνό χαΐ νυσταγμένο 
Me άτακτα μαλλιά

Καί απ’ τά παράθυρά του τον ήλιο άντικρύζει 
Ποΰ άφθονα σκορπίζει 
Τά πρώτα τον φιάισ.

Στολίζουν® τον κάμπο λογιών λογιών λουλούδια 
Καί άνοιξης τραγούδια 

Ακούονται φαιδρά,
Ουρανία ϊΰωδία τοΰ φέρνει τ’ αβρά κι, 

Κυλάει τδ (ίυάκι 
Κρυστάλλινα νερά.

’Ακούει τά πουλάκια νά γλυκοκελαϊδοϋν* 
Τον Πλάστη νά ύμνοϋνε 
’Σ τών δένδρων τά κλαδιά,

Καί βλέπει νά πηδοϋν* exef ’ς τά χορταράκια 
Χαρούμενα τ’ αρνάκια 
Μ’ αμέριμνη καρδιά,

Ή ώμορφη τ’ Απρίλη και χαρωπή αΰγούλα, 
Ή πρωινή δροσούλα 
Του τέρπει τήν ψυχή,

Γι’ αΰτΰ σαν τά πουλάκια φωνήν χαράς άφίνει 
Καί αθώα απευθύνει 
’Σ τόν Πλάστη προσευχή.

,ΚΡΥΣΤΑΛΛίΑ ^ζΡΥΖΟΒΕΡΓΗ.

ΠΟΙΚΙΛΑ-

— θυμοσοφία φώκης. Ψαρας τηζ ήκουσε μίαν ήμέραν
φωνά; όμοιας μέ τάς φωνά; τών φωνών, διηγούμενος ΐέ από 
αύτάς μετέβη εις τδ μέρος τοΰ αΐγιαλοΰ, όπόθβν ήρχοντο, 
καί έκεϊ" ιΰρε μίαν μικράν φώκην έπι τής ξηρας αναζητούσαν 
τήν μητέρα της, ώς φαίνεται, διά τών φωνών της. Ό ψαρας 
τήν επήρεν είς τάς χείράς του καϊ τήν μετέφερεν εις τήν κα- 
λύβην του, άλμέξας δέ γάλα άπό τήν αίγά του, τδ ϊβαλεν 
εΐς μίαν μποτίλιαν καί έθεσε τδ στόμιον της μποτΙδιας εις τδ 
στόμα τής μικρας φώκης, ήτις ϊπ<«ν οΰτως ολον τδ εΐς την 
μποτίλιαν γάλα. Τδ αύτδ ϊκαμνεν δ ψαρας πρώΐ καί έσπέρας 
επί κολλάς ήμέρας* έγέμισε βέ·μέ θαλάσσιον ΰβωρ καί μίαν 
σκάφην καί εκεί1 2 3 μέσα έθετε τήν μικράν φώκην, ή όποια έχαι- 
ρε νά παίζη μέ τά παιδιά τοϋ, ψαρα. , ,

ΙΕΡΟΙ'ΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
!, Ποια κατάρα^ίλέχθη κατά τοΰ έπιχειρήσοντο; ν’ άνα- 

κτήσφ τήν ’Ιερουσαλήμ ;
2. Ποιος την ανοικοδόμησε ;
3. Ποΐδι δύο βασιλείς έναυπήγησαν πλοία διά νά πλεύσου* 

είς τήν Ταρσόν ;

Μίαν ήμέραν δμως ή μικρά φωκη ίπεθύμησε τήν μητέρα 
της καί τδ βάζει στά πόδια καί πρέν πρόφθαση ή γυναίκα 
τοϋ ψαρα νά τήν έμποδίση Ιφθασεν είς την θάλασσαν καί 
έρρίφθη εις αύτήν, ώστε τά παιΒγά έχασαν τήν σύντρο
φόν τωνί

Άλλά μετά μίαν έβδομαδα, ενώ ή οικογένεια έκάθητο είς 
τήν τράπεζαν, κάποιος ίκρουσετήν θύραν, εν δδ άπό τά παι- 
βία έπηγε νά άνοιξη, πόσον δ’ έξεπλάγη ίβόν τήν φώκην 

1 ζητούσαν νά εισέλθη I ’Εννοείται και οτι όλα τά παιδία 
τήν ΰπεβέχθησαν μετά χαρας, όταν δέ τής παρουσίασαν τήν 
μποτίλιαν μέ τδ αγαπητόν της γάλα, ή μικρά φώκη είχε τήν 
νοημοσύνην νά έκβάλή τδ πόμα καί νά φέρη ή ίβία τήν 
μποτίλιαν εΐς τδ στόμα της ί

Ή χαρά 8μως τών παιδιών δέν βιήρκεσεν ίπΐ πολύ, διότι 
μετ’ δλίγας ήμέρας πάλιν ή φώκη τους άφηνε τήν υγείαν 
διά νά μή έπιστρέψη πλέον είς τήν φιλόξενου καλύβην των!

— ’Λραϊαν μάθημα. Πατήρ τις θέλων νά προφυλάξφ 

τον υιόν του απδ κακας συναναστροφές τδν διέταξε jiiav ή
μέραν νά βάλη είς τήν αποθήκην ολίγα ώραΐα μήλα, τα όποια 
είχεν αγοράσει.

Μεταξύ τών μήλων τούτων ήτο καΐ’ίν σεσηπός, ό δέ Γε
ώργιος, πρίν ίκτελέσφ τήν παραγγελίαν τοϋ πατρός του, πα- 
ρετήρησεν εΐς αυτόν, δτι τδ σεσηπβς ίκεΐνο μ ήλον δά .κατ έ
στρεφε καί τά άλλα.

— Άπατασαι, άπεκρίθη δ πατήρ. Διατί τά καλά μήλα νά 
μή μεταποιήσωσι τδ σεσηπδς είς καλόν ;

ΌΓεώργιος έκαμε καθώς προσετάχθη, μετά τινας 80 ήμί- 
ρας ό πατήρ είπεν είς αύτδν νά φέρη έξω τά μήλα, διά νά 
ϊβφ αύτά.

—Τά μήλα έφέρθησαν, άλλ’ ήσαν 3λα χαλασμένα.
Δέν σας τδ είπα έγώ, πάτερ, εξεφώνησεν 0 Γεώργιος, 8τι 

τδ χαλασμένον μήλον θά κατέστρεφε τά καλά ;
—Μάλιστα, άπεκρίθη δ πατήρ, έγώ βέ ήβέλησα νά σοι 

αποδείξω ίμπράκτως αληθές, εκείνο τδ όποΓον λέγει είς μίαν 
άπδ τάς έπιστολάς του ό ΙΙαΰλος, δτι αί κακαέ συναναστρο- 
φαί φθείρουν ήθη χρηστά !

— Χρυσή συμβουλή τοΰ διασήμου Ίεροκήρυχος Ίων. 
Ουίσλεϋ.

— Κάμνε 8λον τδ καλόν, τδ όποιον ήμπορεΓς νά κάμγς.
— Δι’ όλων τών μέσων, διά τών όποιων δυνασαι,
— "Οπου δήποτε καϊ αν δύνασαι.
— Είς πάντα καιρόν καέ αν δύνασαι.
— Είς πάντας δσους δυνασαι,
— "Οσον καιρόν βύνασαι.
— 'Η εισαγωγή τοΰ ηλεκτρικού φωτός εΐς τάς βορείους 

χώρας τής Ευρώπης, ώς λ.χ., τήν Σουηδίαν καί Νορβηγίαν, 
κατά τούς μάκρους μήνας τοϋ χειμώνος είναι μεγάλη ευλογία 
είς τούς δυστυχείς κατοίκους τών ψυχρών ίκείνων μερών, 
δπου αί νύκτες είναι μακρότατοι καΐ ίκτδς τών οικιών, τά δη
μόσια καταστήματα καέ αί όδοΐ φωτίζονται καί οΰτως οί άν
θρωποι βύνανται νά ένασχολώνται είς τάς έργασίας των.

— Οέ πιστεϋοντες εις τδ Ευαγγέλιο ν υπέρτερου σι τούς 
λοιπούς ανθρώπους κατά τοΰτο οτι εάν μέν είναι αληθή όσα 
έν αύτώ διδάσκονται, θά είναι καλόν βι* αύτούς είς τήν άλλην 
ζωήν, δτι έπίστευσαν ε<; αύτό. ’Εάν βέ ψευβή, δέν ίχουσε νά 
ζημιωθώσι τίποτε,

— Οό Μαυρυτανοί. Οΰτως ώνομάσθησαν ο! κάτοικοι 
τής Μαυρυτανίας ή Μαρόκκου, οΐτινες κατά τδν 7ον μ.X.αιώ
να μετέβησαν διά τοΰ πορθμού τοϋ Γιβραλτάρ άπδ τής’Αφρι- 
κής εις τήν'Ισπανίαν καί καθυπόταξαν αύτήν ,έπΐ 800 δε ϊτη 
έβέσποζον της χώρας.Τδ 1371 δμως μετά επανειλημμένα; νί- 
κας τών Ισπανών χατ’αύτών, οί ΜαυρυτανοΙ ίξεβιώχθησαν εν
τελώς τής Ισπανία; ΰπδ Φιλίππου τοϋ 3ου βασιλέως αυτής.

— Είς τής ‘Ηνωμένας [Ιολετείας τής Αμερικής 
ύπάρχουν περΐ τάς 1,700 σιδηροδρομικά; ’Εταιρίαι, εργαζό- 
μεναι έπί 150,400 μιλιών τδ μήκος σιδηροδρομικά; γραμ- 
μάς, καέ ένασχολουσαι περί τάς 700,000 προσώπων.

—"Εκ τών 1,700 ίταιριών αί 600 περίπου είναι' φορτηγαί- 
δηλ, ασχολούσαι άπακλείσεικώς είς μεταφοράν πραγμάτων, 
αί λοιπαΐ είναι δι’ έπι βάτα; καί πράγματα συγχρόνως. 400 
εκ τοϋ 3)ου αριθμού τών ίταιριών ίμποδίζουσι τήν χρήσιν 
πνευματωδών ποτών εις τούς υπαλλήλους καί ίργάτας των. 
16 δε δίβουσι καί συντάξεις είς τούς ύπηρέτας των κτλ. κτλ.

— Νέα μέθοδός θεραπείας μέθν)ς. άμερικανδς 
ιατρός Κήλευ θεραπεύει τήν μέθην διά υποδερμικών ενέσεων 
ύπερχλωρούχου χρυσου, τόσον δί επιτυχή; άπεβείχθη ή μέ
θοδος αΰτη, ώστε 35 έπι τοΐς ίκατδν θεραπεύονται βιζικώς. 
Αί ΒουλαΙ τής Πολιτείας ’ Ιλλίνόε έψήφισαν τδ ποσδν τών 
25,000 φρ. πρός θεραπείαν τών μή έχόντων τά μέσα νά 
υποβληθώσιν είς τήν μέθοδον ταύτην.
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Αινίγματα.

1 — Νήσος τής 'Ελλάδος είμαι,
Καί εις τδ Αιγαίον κείμαι. 

Άν δέ θελήσ^ς φίλε παΓ, 
Νά βγάλης τδ κεφάλι, 

Παράδοξος μεταβολή 
Θά γείνω λέξις άλλη!

Τδ δέ ΰπολοιπόμενον 
Xoopk μεταβολών 

Θα ευρης μίαν των θεών, 
Τών μεγαλοπρεπών.

’fir Αορι»·#ω, Γεώργ. Μ. ’Ιατρού.

2— Ύπδ θεών τιμωρηθείς τδν ουρανόν βαστάζω.
Άν γείνν] μιά μεταβολή 
φίλε, θά ’®^ς μετ' ού πολύ 

Νά γείνω ίνας δυστυχής *’ 8λο ν’ αναστενάζω.
'ΛΰητηΟΊ, X. Γ· X.

3— Διαφανές τδ βαρελάκι
Κ’ έχει δυδ ειδών ζουμάκι 

Κ' άπδ ’πάν’ απ’ τδ ζουμί 
Κάθεται τριποδετί 

Μέ βαμβάκι εΐς τδ στόμα, 
Δέν το βρήκατε ακόμα; 

Νύκτα είναι Χαραλάμπη I 
Κύττα, ή καρδιά του λάμπει !

. , . Άυδρίας ϊαρλής

Έμμετροί «ιτλη άχροατιχϊρ.

4— Τδ ΰλον μου έκ λέξεων δέκα άποτελεϊται,
*Εξ ών ή πρώτη εΐν’ όρος τι, καί ίν Έλλάδι κείται.

Ή δέ δευτΐρα μον δηλοΓ αρχαίου στρατηγόν, 
Κ’ ή τρίτη άνδρα έκ τών τής Λυδίας σατραπών.

Τήν ίέ τετάρτην θά εύρής, πλήν πρέπει νά προσίξης, 
Λαμπρόν τιν’ αύτοκράτορα τής 'Ρώμης νά έκλίξης.

Εΐς δέ τήν πίμπτην θά εύρής ίν πάσ^ ευκολία, 
Πορθμού τίνος τδ όνομα κειμένου έν Τουρκία.

'Η έκτη δέ τδ όνομα πτηνού τίνος σημαίνει, 
Καί ή ίδδόμη στρατηγόν τής Σπάρτης μας έμφαίνει.

Ή όγδόη δέ δεικνύει Γάλλον αύτοκράτορα, 
Σχέδια καΐ πράξεις έχων Βλα παντοκράτορα.

Ή έννάτη δέ σημαίνει βασιλέα τής Ελλάδος, 
Άπελθδντα άκουσίως άπδ ’τ αστυ τής Παλλάδας.

Ευ ρήσεις τέλος τήν Βεκάτην φίλε άνευ δυσκολίας, 
Στο όνομα μιας μεγάλης περιφήμου ποιητρίας.

Των είρημίνων λέξεων άν τ’ αρχικά ληφθώσι, 
Τριάνδρου τινδς όνομα ευθύς 0’ αποτελώ σι *

Τοϋ όποίου τήν πατρίδα καί διαμονήν ουρήσεις 
Άν τής "Ρώμης ιστορίαν ετυχέ σου να γνωρίσης.

Πετρούλα Σπετσιώτου.

Άκροατιχίρ.

5— Συνίσταμαι έκ τριών λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι 
τδ όνομα πόλεως τίνος τής Θράκης, ή δευτέρα όνομα 
δένδρου τινδς τής Αφρικής, καί ή τρίτη τδ όνομα μιας 
πόλεως τής Μεσσηνίας.

Τά άρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοΰσι 
τδ όνομα μιας των νυμφών, τά Si τελικά πάλιν τδ αυτό, 
ή τε καθέτως ή άντιστρόφως άναγνωσθώσι,

Άίηηησι, Άρχ. ΈωγρΔφου.

Πρόβλημα,

6— Έκ τών γραμμάτων τών έπομένων λέξεων, ΠΑΝΟΡ-
MOS, ΣΟΔΑ, ΤΟ νά σχσματισθή σταυρός συνιστά- 
■μένος έκ μεγάλου τινδς ποταμού τής Ευρώπης, καί 
τοΰ ονόματος αυτόν.

’fir ’Ροστσόιφ, _____ Γ. I. Μπλίτας.

Λνθει$ τ&ν Αινιγμάτων
των ίν τ& φύλλω τον μηνό$ Φεβρουάριον 1891.

1—Φα—σολ—ϊα 5— Σπουργίται 24
2—Θήρα—Θήτα Κόσσυφοι 24
3—"Όνομα Πέρδυκες 48
4— Π—Α—ρνασδς 6— Κ—ιθαιρών

Δ—®—ως A—μαζόνιος
Ρ—Η—νος Σ—υρος
0—Ν—ος Τ—όμυρις
Σ—A—δβατον Ό—ρίων

—— Ρ—ία

δνται.
Γ. θ. Οικονομίδη; 1.2. Δημ. I. Άσημάκης 1. 2. 8. 

Γεώρ. I. Μπλέτας 2.3.4.Π. Κ. Πρεβεζάνης 1.2.3.4. Μιχ. 
Δ. Βαλμας Β.Ίδομενεϋς Δ. Ψύχας 1.2.5. Πετρούλα Σπε
τσιώτου 1.2.5. Ηρακλειώτης 2,3.4.5.6. Χρηστός Παπαδό- 
πουλος 2. Γεώργιος Καλότυχος 1.1.5. Είρηνοϋλα Γ. Μαυ- 
ρονικολή 2.3.5.Άμέρισα Δ. Ζωγραφάκη 2,3. Κασσάνδρα 
Άγγελοπούλου 2. 3. "Εκτωρ Γ. Καραδαγγέλης 1. 2. 5. 
Αθανάσιος Γ. Ψυχογυιός 1.2.3.3. Περ. I. Άσημακόπου-. 
λος 2.3.4.5. Γ. Ν. Δράκος 1,2. Μαρία α Μελισσινοϋ 1.3.4. 
Ευγενία Περιστιάνου 1.2.3. Καλλιόπη Μαυρογένονς 2.3, 
Νικόλαος Άράπογλους 2.3.4.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμα Ευκγγιλίου έν Άθήναις κατά 
Κυριακήν άπο 10— 11 π. ft. καΐ από 5—6 ft. ft. 
έν τη κατά την Πύλην τοϋ ’Ακριανού καΐ τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διος Έλληνοκή Εύ- 
αγγελίκή ’Εκκλησία.

— Έν τΐί Άποβήκι,ν τών Αγίων Γραφών ΐιπάρ- 
χονδι σώματα τοΰ Άΰτέρος της Ανατολής, όλό· 
κλήροι ΰειραί Έφημ. Παίδων καί αί τρεις άειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προάέτι λόγοι διά Ιεροκ ήρυκας καί άλλα Ορη- 
άκεκτικά βιβλία.

Συνδρομή «Παιδιχ&ν διηγημάτων,» 8 xai irog, iv Έλλάδι 4ο λδ®τ. ίν τφ* Ε^ωτερικφ 60 Λί®. 

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου των καταστημάτων ΔΝΕΣΤΗ ΚΑΝΣΤΑΝΤέΝΙΔΟΤ 1892__ 3013.


