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> » ΐ Έίωτερικω <ΡΡ· *^· δ<7ώ Στομίου ανταποκριτών, στίλλεται ή «Έφημερίς 
τών Παίδων * ίν»υ προπληρωμής.

Ή προκειμένη εϊκών παριΰτα νέαν έφεύρεάνν 
άεροκινλτου, οπερ περιλαμβάνει άερόΰτατον καΐ 

Iπλοϊον δννάμενον νά πλεΰάιι έπΐτών ύδάτων.
| Ό έφευρέτης εΐχε πραγματικώς νά έπιτάχμ 
τά έξης, ι) Νά άννψωθμ τό άερόστατον εΐς τόν 
δέρα. 2| Νά ϊόταται εΐς ώριόμένον ΐί-ψος; κατά τήν 
βούληάνν τον άερο ναύτου. 3) Νά προβαίνμ εις 
οίανδΛποτε δτεύθυνάιν θέλμ ό άεροναύτης. 4).Να 
καταάαίνμ δπου και όταν βούλεται.

"Ινα άνταποκρίνηται εΐς ολα 
ταΰτα ό εφευρέτης κατεσκεύ- 
ασε τό άερόάτατον έν εϊδει ι
χθύος δχοντος μήκος τριπλά
σιον τοΰ τής διαμέτρου του, 
πληροί δ*αύτό μέ κοινόν φω
ταέριο ν. Άντΐ δέτοϋ πανερίου, 
έντός τοΰ όποιου μέχρι τοΰδε 
έκάθηντο οΐ άεροναΰται, κα- 
τεόκεύασε πλοίον, τό όποιον 
Ουγκρατεϊται μετά τοϋ άερο- 
Οτάτου διά τριών ιστών, προά- 
κολλημένων εΐς τό άεράότατον 
3ιά κρίκων, διά νά μή ταράτ- 
τωνται οΐ έν τφ πλοίω έκ τών 
άπαδμωδικών κινήσεων αύτοϋ. 
Ή κινητήριος δύναμις διά τών
τροχών είναι οϋτω πως διευθετημένη, ώστε νά 
ύφώνμ τό δλον, η νά τό καταδιδάζμ κατά βούλη- 
σιν. Ού μόνον δέ τοϋτο άλλά καΐ νά λύμ τό άερό- 
στατον άπό τών ιστών καΐ νά τό σΰρη όπισθεν 
τοϋ πλοίου καΐ νά ταξειδεύμ 10 περίπου μίλια 
την ώραν.Ό κινητήριος μηχανισμός είναι άπλοϋς 
καΐ ευκόλως έπιδιορθοΰται, οσάκις χαλάδμ.

Λίέον εοδος άβροατάταυ.

Φοόνηόις κιιΐ ΓνΛΟις.

Ή γνώσις πραγμάτων, γεγονότων είναι μεγά
λης άξίας, επειδή έπ’αΰτών στηρίζεται ή σκέψις. 
Άλλ’ είναι δυνατόν νά γνωρίζη τις πολλά καί 
δμως νά ηναι επιπόλαιος. Ό νους δύναται νά 

πληρουται μέ γνώσεις, καΐ όμως νά μη ηναι έπι- 
δεκτικός αύξήσεως— Δύναται νά γνωρίζη πολλά 
χωρίς νά δύναται νά χρησιμοποιή δ,τι γνωρίζει. 
Εκείνο, τό όποιον έχομεν χρείαν, είναι δ καρπός 
τόν όποιον δύναται νά άποφέρη η μάθησις — ή 
φρόνησις ήτις ενισχύει ημάς νά άνυψώμεθα υπέ
ρ άνω τών πραγμάτων.

Τούτου ενεκα αί νύξεις, αί συμβουλαΐ τών με
γάλων νόων είναι διεγερτικά!, και διά τοϋτο ή 

φιλολογία της δυνώμεως είναι 
πολυτιμότερα τής φιλολογίας 
τής γνώσεως. Κοινώς ήμεΐς 
δεν ώφελούμεθα τά μέγιστα 
παρ’ ανθρώπων ύψίστης μα- 
θησεως, ένφ ενίοτε χωρικός 
τις μάς διδάσκει περισσότερα 
παρ’ αυτόν τόν Ά ρ ιστό τέλη ν.

Άλλ ’ δμως διά νά άποκτή- 
σωμεν φρόνησιν πρέπει νά άπο- 
κτήσωμεν γνώσιν. Άμφότερα 
είναι αναγκαία πρός πλήρη 
ζωτικότητα νοός καΐ πνεύμα

τος. Ή σκέψις και ή ευφυΐα τοϋ αρχιτέκτονας 
είναι αναγκαία πρός άνέγερσιν έξοχου κτιρίου, 
άλλ ’ ούτε ή σκέψις, ούτε ή ευφυΐα ωφελεί τι άνευ 
τής έπιδεξιας χειρος του τεχνίτου, καΐ τοϋ άπαι- 
τουμε'νου πρός τούτα ύλικοϋ.

— Ό Άπύοτολης Παϋϊ.ος χαρακτηρίζεται ώς επιχεί
ρημα τι αο καΐ άφιάαρ γύρος ΐχων συναίσθησιν τή; αποστο
λής του χαΐάφωσιωμένοί εις τον Χριστόν,καί πράγματι είναι!

— Το3 βεοΰ τά θέλημα εις παν καθήκον δύναται νά 
γειντ, καταφανές 1)Έκ τής έσωτεριχής συναισθήσιως ?) Έκ 
τοϋ λόγου τον Θ οϋ. 3> Έκ τής συνδρομής τών περι
στάσεων. 'Όταν αύται συντρέχουν, προχωρεί. "Οταν εύρί- 
σκισαι εΐς δισταγμούς, ήσύχαζε καΐ περίμενε νά γνωρίσης 
το θέλημα τοϋ ®εοΰ.
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Μ Υ Ρ Τ I S

Λιήγημα. τον πρώτου αί&νοξ μ. X.

(*Ί3β προηγούμενοι ψύλλον.)

Ό Κλεομένης έγεινεν έξαλλος έκ τής ανησυ
χίας· δ φόβος μή χάση τήν μητέρα του την όποιαν 
μόλις άνευρε, τδν κατέβλιβε τόσον ώστε παρ’ ολί
γον νά λησμονήση νά μεταδώση εις τήν Φοίβην 
καΐ τους άλλους χριστιανούς τήν εΐδησιν τής πυρ
πολήσεις τής 'Ρώμης. Όταν όμως το ένεθυμήθη 
εμαθεν ότι το συμβάν ήτο ήδη γνωστόν έν Κο
ρίνθφ, άλλά οί Κορίνθιοι δέν ειχον μάθει άκόμη 
τήν κατ’ αυτού τοΰ Αύτοκράτορος υποψίαν.Άλλά 
και πνευ τούτου οί αυτόθι χριστιανοί ένόησαν 
αμέσως οτι έπρόκειτο περί συκοφαντίας κατά τών 
δμοπίστων των ουδέ ητο δυνατόν ποτέ νά ηνε 
ένοχοι τοιούτου στυγερού κακουργήματος. Διά 
τοΰτο εΐχον αμέσως συναθροισθή όπως προσευχη- 
θώσιν υπέρ αυτών, συνάμα δέ έκαμον μεταξύ 
των συνεισφοράν πρός άνακούφισιν έκείνων, οΐτινες 
ήθελον στερηθή γονέων καί συγγενών έκ τοϋ διωγ
μού τούτου.

'Υπήρχε συγχρόνως καί δ φόβος μήπως ίΧθη 
διαταγή τοϋ Νέρωνος καί εις Κόρινθον καί είς 
’Αθήνας προς καταδίωξιν τών έκεϊ Χριστιανών. 
Άλλά δύο ήμέραι παρήλθον άνευ συμβάντος, τήν 
δέ τρίτην ήμέραν μετά τήν άφιξιν τοΰ Κλεομένους 
άπεστάλη άγγελιαφόρος εις την Εκκλησίαν τών 
Αθηνών, διά νά άναγγείλη είς τδν Διονύσιον ότι 
δ Κλεομένης είχεν άνεύρει τήν μητέρα του καί νά 
τδν προτρέψη νά κάμη άκόμη μίαν προσπάθειαν 
όπως έλευθερώση τήν Μύρτιν καί τήν στείληδσον 
τάχιστα ε’ις Κόρινθον.

Μέχρι τοΰδε ή ’Αντιγόνη ήγνόει τήν θέσιν τού 
θυγατρίου της. Άλλ’ όταν και πάλιν ό Διονύσιος 
άπέτυχε τοϋ νά πείση τήν Βαλερίαν νά την πώ
ληση. ήναγκάσθησαν οί έν Κορίνθφ νά άποκα- 
λύψωσιν είς τήν Αντιγόνην οτι ή αίτια δι ’ ήν 
δέν ήδύνατο νά ε”λθη ή Μύρτις, ήτο διότι ήτο 
δονλη.

— Ή Μύρτις μου δούλη έν Άθήναις 1 έπα- 
νέλαβεν ώχριώσα ή δυστυχής μήτηρ· και διά νά 
λύση τήν άπορίαν της τή διηγήθη ό Κλεομένης 
τά συμβάντα εΐς τε έαυτόν καί· είς τήν Μύρτιν,

—Λοιπον αύτή ήτο ή δούλη Μύρτις,τήν οποίαν 
μοί άνεφέρατε πέρυσι καί έκάματε συνεισφοράν 
νά τήν έξαγοράσωμεν; έξηκολούθησεν ή Αντιγόνη.

—Ναί, την ίδιαν σου θυγατέρα προσεπάθεις 
τότε νά λύτρωσης, ειπεν ή Φοίβη, άν καί ούδείς 
εξ ημών τδ ύπώπτευεν.»

—θά προσπαθήσω και πάλιν, είπεν ή Αντι

γόνη, έγειρομένη. Ή ’Ρωμαία αΰτη κυρία, όσον 
σκληρά καί άν ήναι, δέν θά ουνηθή νά κωφεΰση 
είς τάς παρακλήσεις μιας μητρός. Θά υπάγω 
μόνη μου είς ’Αθήνας διά νά εξαγοράσω τδ παιδί 
μου I »

Άλλά δέν είχεν άκόμη τάς σωματικάς δυνά
μεις διά τοιοϋτο ταξείδιον καί μόνον μετά πα- 
ρέλευσιν τριών έβδομάδων ήτο εΐς κατάστασιν νά 
έκκινήση. Τέλος ίξεκίνησε φερομένη έντδς φορείου, 
τού Κλεομένους παρακολουθοϋντος έφιππου.

Όταν έπλησίαζον εΐς τάς Αθήνας καί διήρ- 
χοντο προ τής οικίας τοϋ Δημητρίου, ό Κλεομέ
νης δέν είπε τίποτε εΐς τήν μητέρα του, άλλά ά- 
φήσας αύτήν επί τινα ώραν νά προχωρήση μόνη, 
έστάθη νά έπισκεφθρ τήν Ξανθίππην καί νά τή 
διηγηθή τά διατρέξαντα. Τήν εύρε μελαγχολι
κήν, σκυθρωπόν καί ωσάν κατακουρασμένην.

— Τί έχεις, Ξανθίππη μου, ή ρώτησε μέ άνη- 
συχίαν δ Κλεομένης — είσαι ασθενής ;

—Όχι άσθενής, άλλά είμαι μελαγχολικη και 
δέν έχω εύχαρίστησιν είς τίποτε αΰτάς τάς ήμέ
ρας. Πώς είναι ή κυρία μου, ή μήτηρ σου; ή
ρώτησεν ή Ξανθίππη.

— Καλήτερα άπεκρίθη δ Κλεομένης· άλλά, 
καϋμένη Ξανθίππη, διατί δέν μοΰ είπες ποτέ πού 
νά εΰρω τήν μητέρα μου, άφοΰ τδ έγνώριζες ;

— Διότι δ πατήρ σου μοί έπέβαλεν όρκον είς 
ολους τούς θεούς νά σάς κρατήσω χωρισμένους 
άπό την μητέρα σας. Παρέβην μέν τδν όρκον μου 
όταν σάς ε’δωκα τάς δύο έκείνας μεμβράνας, άλλά 
προσεπάθησα νά τδν φυλάξω κατά τά άλλα. 
Τώρα όμως καϊ οί θεοί μέ έγκατέλειψαν καί έμεινα 
δυστυχής.

— Όχι, οχι, ή μήτηρ μου θά σέ προστα- 
τεύση, καί θά γνωρίσης καί σύ τδν Θεόν μας, και 
τότε θά ήσαι καί συ ευτυχής μέ τδν. Δημήτριον.

Ή Ξανθίππη δέν είπεν οχι, άλλ’ έσεισε μό
νον λυπηρώς τήν κεφαλήν είποϋσα, δέν είμαι 
άξια νά ατενίσω τήν μητέρα σου, άλλά καί δ 
θεός σου δέν θά δεχθή μίαν γραΐαν ήτις ολην 
της τήν ζωήν ελάτρευεν άλλους θεούς.

Ό Κλεομένης έβιάζετο νά προφθάση τδ φορεΐον 
τής μητρός του, οθεν έσφιγξε μόνον τήν χεΐρα 
της Ξανθίππης λέγων. «Ή μήτηρ μου θά σέ 
δεχθή και δ Κύριος ’Ιησούς Χριστός θά σέ συγ
χώρηση I» και ίππεόσας, άπηλθε δρομαίως.

Ή Αντιγόνη καί δ Κλεομένης κατέλυσαν παρά 
τφ άγαθω Διονυσίφ· άμέσως δέ άλλάξασα τήν 
ενδυμασίαν της καί φορέσασα έν τών πολυτίμων 
ενδυμάτων τής νεότητάς της ή ’Αντιγόνη μετέβη 
άμέσως έπί φορείου εΐς τδν οίκον της Κορνηλίας. 
Φθάσασα εΐς τήν θύραν, ειπεν είς τδν θυρωρόν νά
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άναγγείλγ) οτι ή ’Αντιγόνη, εΰγεντι; Αθηναία 
κυρία, ζητεί άκρόασιν παρά της κυρίας Βαλε
ρίας.

Ή Βαλερία άνεγίνωσκε μεγαλοφώνως εις την 
Ιουλίαν κατ ’ εκείνην την στιγμήν καί άπροθύμως 
προσηλθε νά ύποδεχθη την έπισκέπτριάν της . 
Έν τούτοι; το εύγενε; καί επιβλητικόν παράστη
μα της ’Αντιγόνης τη εκαμεν έντύπωσιν, καϊ τήν 
ύπεδεχθη μέ σέβας ώς ισην μεν κοινωνικής θεσεως 
μέ έαυτήν, άνωτέραν δέ κατά την ηλικίαν.’Αλλά 
οποία ύπηρξεν ή εκπληζίς της, όταν ή εύγενης 
αΰτη κυρία εγονυπέτησεν ενώπιον της καί μέ εκ
τεταμένα; χειρας την παρεκάλεσε νά της άπο- 
δώση τδ θυγάτριόν της !

— Τό θυγάτριόν σου ? έπανέλαβεν ε”κπληκτο; 
ή Βάλερία, και φοβούμενη μήπως ή κυρία αΰτη 
πάσχη τάς φρένας, ίσκέφθη νά φωνάξη τινά τών 
δούλων, οτε ή Μύρτις εΐσήλθε κατά τύχην εΐς τό 
δωμάτιόν, μή γνωρίζουσα οτι εύρίσκεταί τις έκεϊ.

(Ά κολουθεϊ.)

Ο ΙΕΡΟΕ ΧΙΤίΙΝ ΤΟΓ ΧΡΙΕΤΟΥ.

(Ίίϊ ρύλλον Ίανουκρ. τρ. έτους.)

Περί τής γνηΰιόττιτος αύτοϋ.

Τδ πρώτον ζήτημα, τδ δποΐον παρουσιάζεται είς 
τόν αμερόληπτου έίεταστήν τοΰ ζητήματος τούτου 
εΐναι, «Είναι ά,ρά γε δ έπιδεικνύμενος χιτών, δ καθ’ 
αΰτδ Ιματισμός, έπϊ τδν δποΐον οί Ρωμαίοι στρατιώ- 
ται ίρριψαν κλήρους ; ί

Οί Παπικοί διισχυρίζονται δτι είναι.
Ποιας ιστορικά; μαρτυρίας φέρουσι πρδ; στήριίιν 

τοΰ ισχυρισμού των ;
Ό διάσημος έκκλησι αστικός Ιστορικός Εύσέόιοο, δ 

έπιστήθιο; φίλο; τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, δστι; 
έίιστορεΤ τήν έπίσκεψιν τής 'Ελένης είς Παλαιστίνην, 
γράφει ώς έίής. «’Ελένηή μήτηρ τοΰ Κωνσταντίνου 
άψοϋ έδαπτίσθη είς τδν ‘Ιορδάνην έπεσκέφθη τήν ’Ιε
ρουσαλήμ καί μέ μέγαν ζήλον καί γενναιοδωρίαν κα
τόρθωσε νά καθαρίση αύτήν άπδ τών είδωλολατρι- 
κών μνημείων καί νά προαγάγη τά συμφέροντα τοΰ 
χριστιανισμού.

« Πρδ; τδν σκοπόν τοΰτον διώρισε ν* άνεγερθώσιν 
ίκκλησίαι έπϊ τοΰ δρους τών Έλαιών καί είς τήν Βη- 
θανίαν πρός άνάμνησιν τής γεννήσεως καί τής Άνα- 
λήψεως τοΰ ’Ιησού Χριστού. Άλλοι δέ άγιοι τόποι 
τή; πόλεως έπλουτίσθησαν Stά τής γενναιοδωρίας της.»

Περί χιτώνος ή άλλου τινδς ούδέ μίαν λέζιν λέγει. 
Πόθεν λοιπόν οί Παπικοί ήρύσθησαν τήν μαρτυρίαν, 
έπϊ τής δποίας στηοίζουσι τήν γνησιότητα τοΰ χι
τώνος ;

Έπϊ χειρογράφου τινδς τοΰ ιοου αίώνος μ. X., τδ 
δποΐον περιέχει τά άρχεΐα τής πόλεως Τρέβης, καί 
είς τδ δποΐον λέγεται ότι δ χιτών, δ φυλαττόμενος 
είς τδν Καθεδρικόν ναόν τής Τρέδης, είχε δωρηθή ύπδ 
τής μητρός τοΰ Κωνσταντίνου κατά τήν έν τή πόλει 
διαμονήν της.

‘Αλλά κατά τήν εί; Παλαιστίνην έπίσκεψίν της ή 
Ελένη ήτο γραία, έπομένω; δέν είναι πιθανόν, ότι 
εΰθύς μετά τήν έπιστροφήν της ήθελε κάμει τόσον μα
κρινόν καί κοπιαστικόν ταζείδιον, άφοΰ μάλιστα γνω- 
ρίζομεν δτι ούχί πολύ μετά τήν εί; Παλαιστίνην έπί
σκεψίν της άπέθανε, κατά Ttva; μέν εί; τάς άγκάλας 
τοΰ υίοΰ της, κατ’ άλλους δέ πλησίον τή; Ρώμης.

‘Εκτός τούτου ή άνακάλυψις τοΰ χιτώνος ύπ' αύ
τής καθίσταται έτι μάλλον άμφίδολος έκ τών έζήε: 
Κατά τήν σταύρωσιν έγένετο Ιδιοκτησία ένός τών 
Ρωμαίων στρατιωτών, έ-πί 8οο δέ περίπου έτη μετά 
ταϋτα ούδέν έγράφη περί αύτοΰ, καί αίφνης άναφαί
νεται έν τφ Καθεδρικφ ναφ τής Τρέόης !

Οί έκκλησιαστικοί συγγραφείς τής Δύσε ως κατά 
τούς δύο έπομένους αίώνας συχνάκις κάμνουσι λόγον 
περί τοΰ θαυματουργού χιτώνος. Μέ τδν καιρόν δλ 
αύίάνει καί δ μύθος· αί δέ παραδόσεις είς πολλά; περί* 
στάσεις είναι άντιφατικαί, τινές έί αυτών καί παρα- 
λογώταται. Οΰτω π. χ. λέγεται δτι δ χιτών έπλέχθη 
διά τών χειρών τής μητρός του έκ τοΰ μαλλιού ένός 
άρνίου.Ότιδ'Ηρώδης, εύθύ; μετά τήν σταύρωσιν τοΰ 
Χριστού, τδν έχάρισεν είς ‘Ιουδαίον τινά, όσης τδν 
έρριψεν είς τήν θάλασσαν —»δτι δ χιτών εύρέθη μετά 
τινα έτη ύπό τίνος προσκυνητού, οστι; τόν έρριψεν 
έκ νέου είς τήν θάλασσαν, διότι ήοθάνετο έαυτδν 
άνάίιον νά τόν έχη. Εύθύς δ’ άφοΰ έρρίφθη, τδν κατέ- 
πιε μία φάλαινα, καί μετά τινα έτη ψαράς τις συνέ- 
λαόεν αύτήν καί εύρών τόν χιτώνα εί; τήν κοιλίαν της, 
τόν έπώλησεν είς τδν Βασιλέα Όρενδελ τής Τρέόης 
διά τριάκοντα άργύρια, τά δέ 3ο ταϋτα άργύρια 
στείλε πρός τδν βασιλέα ή μήτηρ τοΰ Ίησοΰί Ό μύ
θος προσθέτει δτι δ “Ορενδελ έφόρει τδν χιτώνα, καί 
διά τούτου κατέστη όχι μόνον άήτητος, άλλά καί 
άτρωτος!

Οί μύθοι τοΰ ι3ου καί ΐφου αίώνος είναι πλήρεις 
θαυμασιωτέρων διηγήσεων, άλλά ή έλλειψι; χώρον δέν 
έπιτρέπει τήν δημοσίευσιν αυτών,

‘Εκτός τής έλλείψεως αύθεντικών μαρτυριών περί 
τής γνησιότητας τού ΐεροΰ χιτώνος, ή δπαρίις είς άλ
λα μέρη άλλων χιτώνων έχάντων τάς αύτάς άξιώσεις 
μέ τδν έν Τρέόη έρχεται ώ; έπιβοηθητικδν τής άνα- 
ληθεία; τών περί τού έν Τρέόη χιτώνος λεγομένων. 
Εϊς τών χιτώνων τούτων εύρίσκεταί έν Άργεντουίλ, 
πλησίον τών Παρισίων- Ό χιτών ούτος μνημονεύεται 
ύπδ Γρηγορίου τοΰ έκ Τούρ κατά τδν cpv αιώνα, ώς 
μετά προσοχής κατατεθειμένος έν κιδωτίω «έν Γα- 
λαθεΐα, » τόπφ άγνώστφ εΐς τούς γεωγράφους. Ό 
χιτών ούτος λέγεται δτι έέητάσθη προσεκτικώς καί 
παρεδλήθη πρδς τδν έν Τρέδη, εύρέθη δέ δτί τδν έν 
Τρέόη έφόρει δ Χριστός κατά τήν άνδρικήν ήλικίαν, 
ένφ τδν έν Άργεντουίλ, δταν ήτο νέος, ή τούλάχι- 
οτον δτι δ εΐς ήτο έσωτερικδς καί δ έτερος έέωτερι- 
κός!

Τοιοΰτος δ χιτών, πρδς προσκύνησιν τού όποιου μυ
ριάδες έσπευσαν πανταχόθεν είς Τρέβην. Έφημερίς δέ 
τις ‘Αγγλική ύπολογίζουσα τδν άριθμδν τών προσκυ
νητών είς 6οο,οοο, έκαστον 8’ αύτών δαπανήσαντα ίο 
μόνον φράγκα κατά τήν έν Τρέόη διαμονήν του εύρί- 
σκει δ Επίσκοπος μετά τών περί αύτδν πρέπει νά 
συνέλείαν περίπου 3ο,οοο,οοο φρ !

Διά τών τοιούτων μέσων ή πνευματική θρησκεία 
τοΰ Χριστού μετεποιήθη εΐς ύλικήν, καί διά τοΰτοάπώ- 
λεσε καί τήν άληθή αύτής έπιρροήν έπϊ τήν καρδίαν
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καί τήν ζωήν τών πλείστων έκ τών δμολογούντων 
αύτήν. "Οθεν ανάγκη νά καΟαρισΟή άπδ δλα ταΰτα 
καί νά έπανέλθή εΐς τήν Αρχικήν αύτής Απλότητα καί 
πνευματικότητα.

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΟΘΟΡ.

Είς τάς άρχάζ τοϋ παρόντος αίώνος, όταν ή 
εκ της Αφρικής δουλεμπορία είχε φδάίει είς μετέφερε 
τόν ύψίΣτον 
βα&μόν, ήκού- 
Σ&η είς μικρόν 
καϊ πενιχρόν 
τι Χώρίον πλη- 
Σίον της πα- 
ρ αλί ας της 
Γουινέας ή 
κραυγή. «Οί 
άν&ρωπο- 
κ λ έ π τ α ι 
έρχονται!« Κ αι 
πράγματι τό 
χωρίου προΣ- 
εβλήδη ύπό 
τών δουλεμ - 
πόρων έκεί - 
των, καΐ οί ί- 
ναπομείναν - 
τες ζώντες 
ο υ ν ε λ ή φ&η- 
Σαν καϊ ώδη- 
γή&ηααν είς 
Σκληράν δου
λείαν. Μεταξύ 
τούτων ήτο καΐ 
εν ένδεκαετές 
παιδίον, ονο- 
μα ξό μενον 
Άδζαι,Ο 14δ-

Ό έπεοχοπος Κρόθορ.ξαΐ είδε τόν
πατέρα του
φονευόμενον ένώ ύπερήβπιξε τήν οικίαν του, 
τήν δέ μητέρα καϊ τούς δύο του αδελφούς δε
μένους μέ αχοινίον έκ τοΰ λαιμού νά φε'ρωνται 
ώς αύτός καϊ άλλοι Συγχωριανοί του πρός τήν 
παραλίαν πρός πώληΣίν. Και αύτός μεν άντηλ- 
λάχ&η άντϊ ένός ίππου, έπειτα δέ έφέρ&η είς 
τήν άγοράν τών άνδραπόδων και έκεΐ έντός 
όλίγων μηνών έπωλ^&η τετράκις διά καπνόν 
καϊ ήούμε.

Είχεν άκούΰει περϊ τών τρομερών λευκών 
δουλεμπόρων, οί όποιοι μετέφερον τούς ταλαί
πωρους δούλους διά τών μεγάλων των πλοίων 

είς μαχρυνήν χώραν, χαΐ τρέμων μήπως πέβη 
είς τάς χείράς των, ΰυχί'άκις άπεφιίβισε κα& 
εαυτόν νά πια yf; ριπτόμενος είς τήν ΦάλαΣβαν. 
’^ίλλ’ ό Θεός ειχεν έργον εύγενές δι’ αύτόν 
διά τοΰτο έφείΣδη της ζωής τον.

Τελευτά to ν δμως δ Άδξαΐ επεΣεν είς τάς 
χεΐρας τών λευκών άν&ρώπων καί μέ άλλους 
186 μαύρους μετεφέρ&η εΐς £ν τών πλοίων, δπερ 

δούλους είς ’^μερικήν. Ευτυχώς το 
πλοιον εκείνο 
ΰυνελήφδη είς 
τ δ άνοικτόν 
πέλαγος ύπό 
ενός Αγγλικού 
τολ εμικοϋ 
πλοίου, οΐ δέ 
έντρομοι δού
λοι μετεφέρ - 
ύηβαν άπό τοϋ 
πλοίου εκείνου 
είς τοΰτο, τδ 
όποιον έπλεε 
πρός τήν Σιέρ- 
ραν Αεόνην, 
μίαν τών Αγ
γλικήν Αποι
κιών.

‘Ο δυΣτυ- 
χή? Άδζαΐ 
τώρα ήτο βέ
βαιος ότι πλέ
ον εΙχεφ&άΣει 
είς τα έβχατα 
της τύχης του, 
άλλά πρδς 
&αυ μ ασμόν 
του καί έντός 
τοϋ πολεμικού 
πλοίου τούς
μετεχειρίΣ&η - 
Σαν καλώς, καΐ

άφοϋ τούς άπεβίβαοαν εΐς τήν Ιηράν έ&εβαν 
αύτόν είς τδ έκεΐ ίεραποοτολικόν ρχολεΐον, δπου 
ήρχιΰε νά ϋπονδάζη γράμματα καί είς όλιγώ
τερον τών έξ μηνών ήδύνατο νά άναγινώοκή 
καλώς τό Εύαγγέλιόν είς τήν ’Αγγλικήν.

“Οχι μόνον δέ ήδύνατο νά τό άναγινώοκη 
καλώς, άλλά καϊ νά πιοτεύη είς τόν ΧριΣτόν 
ήρχιαε καί μετ ’ ού πολύ ένηγκαλία&η τόν Χρι- 
ΰτιανιΰμόν καϊ βαπτιΣ&εις έλαβε τό όνομα τοΰ 
έκεΐ “Αγγλον Επισκόπου, όΰτις έδείκνυε μέγα 
ενδιαφέρον δι’ αύτόν.

Μετά τοΰτο έοτάλη είς Αγγλίαν δπου έΰπον- 
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δασε καλώς τήν ©εολογίαν καί τώ 1843 εχειροτο- 
νή&η ΐεροκήρνζ τής Άγγλικανής ’Εκκλησίας, και 
Επιστρέφει eig τήν πατρίδα τοι> εκήρυττε το Ευαγ
γελίου με μεγάλην Επιτυχίαν εΐς τους συμπα- 
τριώτας του. Με μεγάλην όέ χαράν είίε νά 
άνεγερ^ή πόλις με
γάλη, είς τδ μέροί, 
όπου ήτο τό χωρίου 
τής γεννήσεώς του, 
άφ’οπον είχεν «ρ- 

καί πωλη&ή 
ώ? δούλος. Ή Si 
μήτ-ρρ του, ήτις ά- 
νευρέ&η, διδαχ&εΐ- 
σα wr αύτοϋ τδν 
χριστιανισμόν Επί- 
στευσεν els τδν 
Χρίστον και βαπτι- 
σΰΐΓσα ώνομάσ&η 

’Άννα,
Μετά τδν &άνα- 

τον τοΰ ’ Επισκό
που τοΰ. μέρους Ι
κτίνον , ό Άδζαΐ 
Εχειροτονή9η Επί
σκοπος και εζηϋεν 
Εργαζόμενος όπερ 
τοΰ διανοητικού και 
πνευματικόν καλοϋ 
των δμογεν&ν του. 
Μετέφρασε Si τήν 
Γραφήν καί πολλά 
διδακτικά βιβλία 
είς τήν μητρικήν 
του γλώσσαν, έτι 
δε γραμματικήν κα'ι 
λεξίκά τής Τσρού- 
βης γλώσσας.

■Ιρωέ'νή οικογενειακή έκ^ρομ,ή.

Ο ΰάί'ατοί? αύτού άφήκε μέγα κενδν εε§ τό 
σκοτεινόν Εκείνο {εερο§ τής σκοτεινής Ηπείρου.

- ι ■ Κ 0 «ε II --------

ϋυρΐτεςίν χρήσεε παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυπτίοες.

ε’Επρηκτικαΐ ΰλαι έν πολέμων ήτο τδ θέμα πραγματείας 
τινός άναγνωσθείσης τήν 16ην π. Μαρτίου ύπό τοΰ κ. "Ιδισον 

ι Μακάδαμ ενώπιον των ίταίρων τοΰ ίν 'Εδιμβούργου Έπι- 
Ιστημονιποϋ καΐ τών Τεχνών Συνδέσμου. Είς τήν πραγμα
τείαν ταύτην ό κ. Μακάδαμ άνίρερεν οτι άν καΐ ή κανονοπυ- 
ρΐτις δέν ήτο γνωστή είς τήν Σκωτίαν μέχρι τοΰ 1220 μ.X., 
ητο όμως έν χρήσει παρ’ άλλοις λαοΓς, ίδίως τής Ανατολής, 
προ πολλών αιώνων.

Αί ΐρευναι καΐ άνασκαραϊ έν Αίγυπτιρ ΐρεραν εΐς φώς Βι. 
ίλιοίήκην δλην αρχαίου τύπου έπί λεπτών πλίνθων, έπί 
τούτων δ* ήτο έγκεχαραγμίνη φορτωτική πραγματειών, κο- 
μισΐεισών έκ Κίνας, καθ’ ον χρόνον οί Ίσραηλίται ήσαν έν

Αίγύπτω, βητώς δέ εκτίθεται ίν αυτή ΐτι μέγα μίμος των 
έμπορευμάτων έ κείνων, άτινα εΐχον μεταφερθή ΐιά καραία
ν ίων, συνίστατο εκ κόνιως έκρηκτικής. Προσέτι, Αλέξαν
δρος δ Μέγας «πέρριψε τήν πρότασιν των στρατηγών αύτοϋ 
τοΰ να προσδάλν, λαόν τινα εγγύς της 11 τροίας, διότι ού- 
τοι ηίύναντο να ίκπέμπωσιν έ* των τειχών των πδλεών των 
βροντάς παΐ άστραπάς! Ή άλήθιια δμως εινε, 8τι ή αανονο- 

πυρΐιις, δπως ίχομεν 
αυτήν ήμεΐζ ^σήμερον, 
Βέν ητο γνωστή πρό τοΰ 
1220, οί δ’"Αγγλοι, δέν 
ϊκαμαν χρήσιν αύτής 
ΐΐαή μετά 98 έτη είς τήν 
μάχην τής Κρέου.

— ΠαντΟς άνθρώ- 
nou ή ζωή είναι σχέδιον 
θεοΰ. "Οταν ή ζωή νο- 
ηθή οΰτω «ως, τότε ε
πέρχεται διηνεκής αΰξη- 
σις δυνάμεως, καΐ διη
νεκής ιύρυνσις ένεργείας. 
συνεταιρισμός μετά τοΰ 
Θεοΰ υπομονή είς τήν 
έργασίαν απόλυτος βε- 
βαιότης έπιτυχίας καΐ 
διηνεκής αΰζησις χαράς, 
καϊ αμοιβής. "Οβεν ανάγ
κη καθαρού οφθαλμού νά 
βλίπη, έτοιμης ύπακοής, 
ίντέλους υποταγής μέχρι' 
πάθημά τω , χαΐ της δυ- 
νάμεως τοϋ Πνεύματος,

— ’ώφίΐιμυς χρή- 
σςς τών κυμάτων. Εις 
τήν Γαλλίαν ή Κυβέρ
νησή μεταχειρίζεται την 
βύναμιν τών κυμάτων, 
διά νά ΰψώνη μεγάλους 
ογκολίθους I Ό άνθρω
πος είναι προωρισμένος 
νά καθυποτάξη πασαν 
την φΰσιν είς τάς χρείας 
του.

—λ 11 ραία συμβου
λή. "Αρμοζε σεαυτόν' 
εντελώς είς τάς Γραφάς,ί 
καΐ τάς Γραρας «ΐς σε. 
αυτδν (Βένγελ).

ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ-

Ή μητέρα κύκνος καΐ τά μικρά της.

Σέ λίμνης τά κρύα, δροσάτα νερά, 
Νερά, όπου ’μοιάζουν καθάριο κρυστάλλι, 

'Ολόλευκος κύκνος γεμάτη χαρά, 
Περήφανη λούζει τ’ άφράτα της κάλλη.

Τά άσπρα της μόλις ανοίγει φτερά 
Μέ στήθος χιονάτο τά κύματα σχίζ»ι· 

Τριγύρω της ίχει κυκνάκια μικρά 
Καί παίζει καί μόνο για ’κείνα φροντίζει.

Φιλόστοργη εΐνε μανοϋλα κι’ αύτή, 
Αΐσθάνετ’ ^άγάπη (ίαθε,ιά ’στην καρίιά της 

Κι’ ώς βιν’ στό κολύμδι πολύ δυνατή, 
Σάν κείνην νά γίνουν πόθε? τά παιδιά της.
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Γιά τοϋτο νωρίς έξυπνη τήν αυγή, 

Κοντά της τα κράζει, νά πλέουν τους δείχνει 
Κι’ ανήσυχη τότ* ή ματιάς της ^σργή 

Στιγμή τα μικρά της, στιγμή δέν αφίνιι.

Γνωρίζει Ιδύνατ* 5τ* εΐνε πολύ, 
Κολΰμβη καλό πώς δέν ξεύρουν ακόμα.

Για τοϋτο κοντά της συχνά τά καλεΐ, 
Καί στρώμα τούς δίνει τ’ αφράτο της σώμα.

"Αν τόσον πολύ αγαπούν τά πουλιά, 
Ί^Ι μάναις μας πόσον πονοϋν τά παιδιά των !

Τί «ρα μας λεν τά γλυκά των φιλιά, 
Καΐ πόση στοργή κλε’ γιά μάς ή καρδιά των!

Καΐ πόση αγάπη χρωστοϋμεν παιδιά 
’Σ αύταΐς ποϋ γιά μας ΰποφίρουνε τόσα, 

Αΰτδ σας τδ λέει ή μικρή σας καρδιά, 
Προς τί νά το πή κ’ ή δική μου ή γλώσσα;

,Κρχςταλλια Χρχςοβεργη

ΟΙ ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΣΚΙΟΧΡΟΙ.

Τά κομψά καΐ χαρίεντα ταϋτα ζφα άνήκουν είς 
τήν οικογένειαν τών Σκιούρων, διαφέρουΣι δέ 
άπό όλα τά άλλα 
είδη αύτής κατά 
τούτο, ότι μεταξύ 
τών εμπρόσθιων 
καΐ οπισθίων πο
δών υπάρχει εΐδός 
τι διφ θερινής μεμ
βράνης. *Η μεμβρά
νη αϋτη χρησι
μεύει ώς άλεξιδρό- 
χίον (όμπρέλλα) είς 
τό νά κρατεί τό ζω- 
ον είς τόν άέρα, 
δταν θέλμ νά μετά- 
6ή άπό δένδρου είς 
δένδρον.

Είς τάς καθημε
ρινής περιπλανά - 
Σεις του μεταξύ 
τών δασών, οί μι
κροί ούτοι Σκίου
ροι άναδαίνουν είς 
τόν ύψηλότερον 
κλάδον δένδρου τι- 
νός, καί έκεΐθεν ρί- 
πτονται κάτω- πρίν 
δέ φθάσουν είς τό 
ήμιόυ τής άποΣτά- 
ΰεως άπό τοϋ έδά- 
φους , Στρέφονται 
πρός τήν διεύθυνΣιν, 
νά ύπάγουν, καί Συνάμα άπλώνουν τό ■ 
τούτο πανίον των. Ή όρμή τής καταί___ ,
των άφ’ ένός και τό πανίον άφ’ ετέρου ώθοϋν 
τό ζφον πρός τά έμπροσθεν έν εΐδει καμπύλης 
γραμμής,καί οϋτω τό φέρουν πρός τό μέρος,οπού 
θέλει νά μεταδμ.Τόόον δέ καλώς ύπολογίζονν τήν 
ορμήν τής καταδάσεως καΐ τήν βοήθειαν τοϋ πα
νιού των, ώστε ουδέποτε άποτυγχάνουν τοΰ Σκο
πού των. Διά τοϋ τρόπου τούτου τά μικρά ταϋτα 
ζφα δύνανται νά διανύουν άΣτραπηοόν άπό δέν
δρου είς δένδρον μεγάλας άποΣτάΣεις.

Τών ποταμίων τούτων Σκιούρων υπάρχουν 
πολλά είδη. Τό είς τήν προκειμένην είκόνα παρι-

Ος πετώντες Sxtovpoc
είς τήν όποιαν θέλουν 

μικρόν 
;6άΣεώς

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1892,
Στανόμενον ό νομάζεται Ζ,αχαροΣκίο υ ρ ο ς, 
διότι άγαπμ πολύ τό ζαχαροκάλαμου καΐ προξε
νεί μεγάλας ζημίας εΐς τής φυτείας αύτοϋ. Είναι 
16 δακτύλων άπό τής άκρας τ^ς ρινός μέχρι τού 
άκρου τής ούρδς, τό ήμιΣυ δέ τοϋ μήκους τού
του άποτελεΐ ή ούρά, ητις είναι φουντωτή καΐ 
τό θοηθεϊ πολύ εΐς τάς πτήσεις του ταύτας. Ή 
διφθέρα τοϋ Σκιούρου ταύτου θεωρείται μεταξύ 
τών καλλίΣτων και άποφέρει ικανόν κέρδος είς 
τούς έμπορευομένους αύτην.

ΛΠΟΘΝΗΣΚΕΙΗ ΜΕ ΗΣΧΧΟΝ ΣΓΝΕΙΔΗΣΙΝ,

Ό "Αδδισον μάς λέγει εΐς εν τών άρθρων του 
τών δημοσιευθέντων εΐς τόν« Πα^ατηφητήνν&τι. το 
πρώτον καΐ κύριον καθήκον τοΰ ανθρώπου πρέπει 
νά είναι ν’ άποφεύγη τάς τύψεις τής ιδίας εαυ
τού καρδίας. Τάς εσωτερικά; ταύτας τύψεις είναι 
πολύ δύσκολον νά ύποφέρν) τις, όταν άρχωνται νά 
μδίς μαστιγώνωσι κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου, 
Οά είναι δέ αδύνατον δι ’ ήριάς νά τελειώσωμεν 
τήν έπίγειον πορείαν μας έν ειρήνη καΐ χαρ^.

Ή συνείδησις είναι ηθικές όλεχκτής, αυστηρές 
ώς δ Κάτων και ά
καμπτος ώς δ νομο- 
θέτης Μωϋσής, καΐ 
έάν άρχίση νά μάς 
τύπτη εις τήν έ- 
σχάτην ώραν, διά 
τά πεπραγμένα έν 
τώ σώματι, δεν δύ
ναται εΐμή νά κα- 
ταπικρώνη τήν έπι- 
θανάτιον ήμών πεί
ραν, και καταστή- 
ση τήν έκ τοΰ κό
σμου τούτου ίζοδον 
μας ακανθώδη και 
δυσάρεστου.

Ή συνείδησις ί- 
χει την δύναμιν νά 
έπαναφέρη τάς λη
σμόνησε ίσα ς αμαρ
τίας μας. Τάς ά
να σκώπτει έκ τών

τάφων, όπου ήμεϊς τάς έχομεν τεΟαμμένας, καΐ 
τάς φέρει είς το επιθανάτιου οωμάτιον, αΰται 
δ’ έν σαρκαστισκή δμηγύρει περιτριγυρίζουν τον 
ταλαίπωρου αμαρτωλόν, ο στις κεϊται τρέμων έπί 
τοϋ χείλους τοΰ τάφου. Οί βάτραχοι τής Αί
γυπτου εΐσεχώρησαν μέχρι τοΰ κοιτώνος τοΰ βα
σιλικού ανακτόρου τοΰ Φαραώ, καΐ έπήδων έπΐ 
τοΰ προσκεφαλαίου του, ώς τά φαντάσματα τών 
πασχόντων ύπο τοΰ τρομώδους πυρετού τών οΐ- 
νοποτών.
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Άλλ ’ ό Φαραώ εϊχεν ευτυχέστερου καιρόν μέ 

τς>ύς βατράχους παρ’ ότι θά εχτρς σύ ρεε τάς αμαρ
τίας σου, αγαπητέ μοι άναγνώστα., έάν τάς 
άφησες νά είσχωρήσωσιν εΐς τόν κοιτώνα τού 
θανάτου σου, ώς θά συμβρ, έάν έμμείνης είς την 
κακήν πορείαν σου και έξακολουθής κωφεύων εις 
τάς επιτιμήσεις τής συνειδήσεώς σου.

Πολύ διάφορος είναι ή κατάστασις τού ευ
σεβούς χριστιανού κατά τήν ώραν τού θανάτου, 
διότι είναι εν ειρήνη μέ τήν συνείδησιν αυτού. Ή 
καρδία του δέν τον κατακρίνει, και διά τούτο έχει 
έμπιστοσύνην πρός τόν θεόν. Οΐ πόνοι του οΰναν- 
ται νά διασχιζωσι τδ σώμά του, άλλά δέν εχει 
βάσανα ψυχικά, Άν και αί άμαρτίαι του ήναι 
ώς τό πορφυρούν, ήξεύρει ότι ΐλευκάνθησαν καί 
έγένοντο ώς τδ λευκόν μαλλί ον έν τφ αί'ματι τώ 
χυθέντι επί τού σταυρού εις τδν Γολγοθάν.

Έκτος τούτου τδ Άγιον Πνεύμα τδν διεφύλα- 
ξεν άπό τάς κακίας τού κόσμου, καί τδν ίνίσχυσε 
νά ΰπακούση τδν Κύριον, τούτο δ’ έχει θαυμαστόν 
αποτέλεσμα εις τδ νά έξομαλύνη τήν προς τδν 
τάφον δδόν. "Οταν έγείρεται ίπΐ τού αγκώνας του 
και επισκοπή τήν ζωήν του, οί οφθαλμοί του δέν 
καίουσιν είς τήν θέαν τών ενώπιον του παριστα- 
νομένων σκηνών, διότι ή άναθεώρησις δέν είναι 
οδυνηρά. Οι διαλογισμοί του δέν διέρχονται δι’ 
ερήμων καί άνΰδρων τόπων, άλλά διά πρασίνων 
λειμώνων.’Ενθυμείται τάς Αγίας Κυριακάς, τάς 
όποιας εδαπάνησε, τάς οικογενειακάς συναθροί
σεις, τδ παιδίον έκεΐνο, τό δποϊον έδιδαξε νά προσ- 
εύχηται, τδν νεανίαν έκείνον, τόν όποιον ώδήγησεν 
είς τάς όδούς τής δικαιοσύνης—τήν ορφανήν εκεί
νην κόρην, τήν δποίαν εβοήθησε καί οίίτως έσωσεν 
έκ τής ατιμίας. Μόναι αΐ αναμνήσεις αύται πλη- 
ρούσι τον νούν και κάμνουν τήν έλευσιν τού θα
νάτου εΰχάριστον καί οδτω τελειόνει τδν δρόμον 
του μέ χαρών.

ΠΟΙΚΙΑΑ-

—Οΰδδν Εργον είναι άτιμου, ίσω ταπεινόν, 8σω πο- 
ταπδν, όσον βαρύ καί 3ν ήναι, τό δέ παιδ/ον, η & νέος, ή 
& άνήρ, ή ή γυνή, οΐτινες εντρέπονται νά έργάζωνται, βέν 
πρέπει ούβέ νά τρώγωσι κατά τόν Πανίον,Ανοίξατε, μικροί 
μου pilot, τήν * Ρωμαϊκήν ιστορίαν καΐ αναγνωσατε περί τοϋ 
Κινχινάτου, όταν ποτέ of 'ΡωμαΓοι έπήγαν είς τόν οίκόν 
ταυ διά νά τόν κάμωσι δικτάτορα, ποϋ νομίζετε βτι τόν 
εύραν; Εΐς τόν αγρόν του όργδνοντα. Τό αυτό Επραττε καί 
ά Μάρκος Κούριος, όστις έξεδίωΐε τόν Πΰρρον έκ τής 'Ιτα
λίας, έκαλλιέργει καί οΰτος τόν αγρόν του.

Περί τοϋ μεγάλου Κάτωνος βεβαίως βά ηχούσατε, ότι καί 
οΰτος συχνάκις συνειργάζετο μέ τούς δούλους του είς τόν 
άγρόν.

Ό Σχηπίων δ ’Αφρικανός^ όστιί ένίκησε τόν Αννίβαν καί 
χατέκτησε τήν Καρχηβόνα δεν έντρέπετο νά εργάζεται.

Ή Λδυκριτία, μία των εΰγενεστίρων 'Ρωμαίων Δεσποι
νών, συχνάκις έφαίνετο νήδουσα μεταξύ των υπηρετριών της. 
Μεταξύ των Ελλήνων προσέτι, έχομεν πολλά ευγενή παρα
δείγματα. Ή Πηνελόπη ΰφαινεν έπί 10 Ετη,

*Ετι Ιέ εύγενέστιρον παράδειγμα των 'Ρωμαίων εΰγενών 
ΐχομεν εΐς τό πρόσωπον τοΰ Αποστόλου των Έβνων Παύ
λου καί κυρίως εΐς τό πρόσωπον του Κυρίου I. Χρίστου, 
όστις έπί 30 όλα Ετη ιΐργάζιτο τήν ξυλουργικήν, έν τώ πε- 
νιχρφ έργαστηρίω τοΰ νομιζομένου πατρός του._

—Τό τελευταΓον κατόρθωμα τοϋ "Εδισσον είναι μέβοδος 
συγκοινωνίας άνευ συρμάτων, καίιστώσα δυνατήν τήν συγ
κοινωνίαν μεταξύ πλοίων ταξΐιδευόντων έν τω ώκεανω, ώς 
καί μεταξύ μιμακρυσμένων χωρών είς τήν ξηράν.

—Οΐ Κινέζοι κατασκευάζουν άπό τήν τσουκνίδα ύφασμα 
διά σκηνάς κλ.

—Κατά, τήν ίσχώτην άπογραφήν δ πληθυσμός των 
Βρετανικών ’Ινδιών ανέρχεται εΐς 287,000,000. Τούτων τά 
197,634,407 ανήκουν εις τήν θρησκείαν τών Βραχμάνων. 
27,365,264 είναι Μουσουλμάνοι. 2,284,491 Χριστιανοί, 
5,416,109 Six. 1,907,836 Ζαίνς. 7,101,057 Βουβδισταί. 
19,887 ΠαρσεΓς ή πυρολάτραι. 17,180 ‘Εβραίοι, 9,042,083 
φυλαϊ κατοικοΰσαι εΐς τά δάση καΐ λατρεόουσαι τά ζώα. 289 
αβεοι, άγνωστικοΐ κτλ.

— ’Αλφάβητα. Τό αλφάβητου τής Βιρμανικής γλώσσης
περιέχει γράμματα 19

της ’Ιταλικής 20
» Βεγγαλικής 21
■ 'Εβραϊκής,Συριακής, Χαλδαϊκής καΐ

Μαμαριτικής 22
• Γαλλικής 23
β Ελληνικής 24
» Λατινικής 25
» Γερμανικής, ’Ολλανδικής καΐ ’Αγγλι

κής 26
ο "Ισπανικής καΐ Σλαβικής 27
β Αραβικής 28
» Περσικής 32
» Γεωργιανής 35
• Αρμένικης 38
ν 'Ρωσσικης 41
» Μοσκοβιτικής 43
> Σανσκριτικής καΐ ’Ιαπωνικής 50
» ΛΜιοπικής καΐ Ταρταρικής 202

—*Η δΰναμις ποϋ καλώς συνδιαλίγεσβαι δέν είναι 
εύκολου πράγμα. Πολλοί δύνανται νά δμιλώσι περί τοΰ συρ
μού καΐ τών ξένων υποθέσεων, καΐ νά έπαναλαμβάνωσι τάς 
ανά τήν πόλιν κυκλοφορούσας φήμας, άλλά νά δμιλώσι φρονί- 
μως, βιβακτικώς, ένδιαφερδντως καΐ ευχαρίστως είναι αρετή, 
είναι προσόν σπάνιον. 'Γποβίτει δέ καΐ άπαιτεΓπροσπάθειαν, 
παρατηρησιν, σπουδήν εΰρεΐαν γνώσιν βιβλίων καΐ ανθρώπων 
χαΐ κρίσιν όρβήν περί αυτών.

Ό Πλάτων έζωστράχισεν από τών συμποσίων αύτοϋ τούς 
μουσικούς, διά νά μη παρακωλύωσι τά Θέλγητρα τά έκ τής 
συνδιαλέξεως. Δυστυχώς σήμερον πολλοί προτιμωσι τήν μου
σικήν τής συνδιαλέξεως, διότι αΰτ^ δέν παρέχει τά στοιχεία 
άτινα βέλγουσι καΐ οίκοδομοϋσι τήν ψυχήν

— Ούχδ ή; ευτυχία, άλλ’ ή δυστυχία συνήδως ζωο
ποιέ Γ καΐ κρατύνει τήν πίστιν. "Οταν παν άλλο άποτυγχάνη, 
ή τοΰ ®εοΰ φιλόστοργος έποπτεία παρίσταμαι ίνωπιον ημών 
ασφαλής.

—Περίεργον φυσικάν φαινόμενου. Είς τδν. Νότιον 
Ατλαντικόν Ωκεανόν συχνάκις βρέχει έπί μίαν καΐ επέκεινα 
ώραν χωρίς νά ύπάρχη ελάχιστου Ιχνος νέφους είς τδν δρί. 
ζοντα, ’Επίσης καΐ είς τδ Νότιον ήμισφαίριον, άλλ’ εΐς τήν 
Ευρώπην τό τοιοϋτον είναι σπαν ιώτα τον.

ΙΕΡΟΙΡΑΦΙΚΛΙ EPIiTHSEIS.
1. Εΐς ποίαν πόλιν ήτο τδ άγαλμα τοϋ Θεοΰ Λαγών ;
2. ΠοΓαι ήσαν αΐ πόλεις τοϋ καταφυγίου ;
3. Ποίόι ήσαν οί πέντε βασιλείς οί κρυφΐέντις έν σπηλαίφ;



1974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ, 1892

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
1

Αινίγματα.

1— Είς τόν άνέμων την πνοήν 
Τας πτέρυγας έκτείνω, 

Μετρώ του κόσμου τήν ζωήν 
Ακέφαλος αν μείνω.

2— Μ* άποτελοϋοι μόνον έξ στοιχεία 
Καί είμαι τής 'Ελλάδος έπαρχία, 

Τά τρία γράμματά μου προς τό τέλος 
Είναι μιαρόν τοϋ σώματά; σου μέλος.

’Έμμετρος Άχροβτιχίς.
6— Τό όλον μου έκ λέξεων πέντε άποτελεΐται, 

Έξ ών ή πρώτη ποταμός καί έν Ευρώπη κείται.
Τήν δέ δευτέραν θά εύρής πλήν πρέπει νά προσέξης,. 

Πλανήτου τινός άνομα μεγάλου νά έκλίξης, 
Κ' ή τρίτη πάλιν ποταμόν περίφημου έμφαίνει, 

Ή τετάρτη δέ Εν γράμμα αλφαβητικόν σημαίνει.
Τέλος τήν τελευταίαν μου εύκολα θά τήν εΰρης, 

"Αν τούς σοφούς μας τούς πολλούς ϊτυχε να ηξευρής.
Τα αρχικα τών λέξεων τούτων έάν ληφθωσι, 

Νήσον τινά Ελληνικήν ευθύς θ’ άποτελώσι 
'Er nT6faf "Ενδοξος "Τδρςε.

'Er .ΧαΑχίδι, ’Ανάργυρος Παπής.

3— Δύο λέξεις «ν ένώσης άνομα θά σχηματίσης.
Κι’ άλα τοΰ Θεοΰ τά Εργα μέ αύτό θά παραστήσης. 

"Οταν δέ τάς λέξεις ταύτας χωριστά τας παραβάλεις, 
*£λς ασήμαντου την πρωτην πάραυτα θά άποβάλης.

Έπί τής δευτέρα; ϊμως σέ προτρέπω νά σκευβής,
Καί Θεόν τινα Αρχαίων θ’ Απάντησης παρευθύς, 

Τούτον τόν Θεόν ώ Λύτα κάμε τον γνωστόν εΰθΰς, 
Καϊ ποσώς μην άμφιβάλλής ότι θά έπαενεβής,

Ρ. Κ.

4— Τό ταίρι μου τό Εχασα καϊ είμαι πάντα μόνη, 
Χωρίς νά λείπουν έπ* μέ τά βάσανα κ" οί πόνοι.

Έάν θέλησης, φίλτατε, νά κόψης τό κεφάλι, 
Θέλει προβάλει μ^ά Θεά Ενδοξος καί μεγάλη.

Λυβΐΐς τ&ν Αινιγμάτων 
τ&ν έν τφ ψνλλω τον μηνός Απριλίου 1892

1.—Θήρα—"Ηρα 
2   "Ατλας—Τάλας
3. — Κανδύλα
4—Ο—λυμπος 

Κ—ίμων 
Τ—ερίβαζος 
Α—δριανός 
Β—όσπορος 
I —έραξ 
Α—γησίλαος 
Ν—απολίων 
Ο—θων 
Σ—απφώ

5. — Α—βδηρ~Α 
Β—αοβα—Β 
Α — βι —Α 

6- Π
ο 
τ

Ρο δ — α — νος 
ΐε 
ο 
Σ

X. Γ, Σαρίντης. Λύται.

5— Άπολέσας τις τό βαλάντιόν του ένθυμεΐται ότι Ικάστου 
τών έν αΰτω νομισμάτων ή άξια ητο Ιση μέ τό Εν τρί
τον τοΰ ένός δευτέρου τοϋ κύβου τοΰ αθροίσματος τών 
αριθμών 2 καϊ 3 πλήν 23 καϊ ότι ό κύβος ουτος του 
αθροίσματος του 2 καί 3—23 παριστα τό των α· 
πολεσθεισών δραχμών.

Ζητείται πρώτον τίς ή αξία ίκάστου νομίσματος, καί δεύ. 
τερον πόσας δραχμάς περιείχε τό βαλάντιον.

Άβήνησι, πετρούλα Σπετσιώτου.

Πετρούλα Σπετσιώτου 1.2.3.6. Νίνα ’Ιατρού 1,2.4.6. 
Ίω. Ζ. Χατζηλουκας 1.2.4.6. Κ. Έμμ. Βρετός 1.2.3. 
Δημ. Μ. Παπαρρηγόπουλος 2. ΊΒομενεύς Δ. Ψύχας 1-2.3.4. 
Γεώρ. Κ. Κωνσταντάρας 1.2.3.6, Σιμός Λ. Βουσκουδά- 
κης 1.2.3. Ίω. Ν, Χριστοφίδης 1,2.3.6. Μαρίκα Γ, Κα
λαφάτη 1.2,3. "Αγγελος Ε. Άγγελίδης 1.2.3. Δ. Δ. 
Βαλμας 1.2.6. Κ. Π. Τονμπανάκης 1,2.3.6. Σωτήριος 
X. Θεοβόσης 1.2.3. 'Ηρακλειώτης 12.3.4.6’, Δ. I. Ά- 
σημάκης Ι.2.3.4. Γεώργιος Ίω. Μετάλλινος 1,2.3. "Εν
δοξος "Υδρα 1. 2. 3. 4. Αδαμαντία Κ. Γεωργακοπούλου
1. 2. 3. Βασιλική Κ. Μαυρογένους I. 2. 3. 6. Νικόλ. Δ. 
Βαλσαμής 1. 2. 3. 6. Κωνστ. Παπαγεωργίου Καραναστάσης
1. 2. 4. Αναστάσιος Άθ. Ζαχαρίου 1. 2. 4. Πανταζής Τρ,
1. 2. 3.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ϋήρυγμ,α Ευαγγελίου ΐν Ά&ήναις κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. ρο. καί άπό 5—6(*. ft. 
έν τ-ρ κατά την Πύλην του Άίριανοϋ καί τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Δίας Έλλι^νδΧ^ Εΰ- 
αγγελικ^ Εκκλησία.

— Έν τιΐ Άϊΐοθήκμ τών 'Αγίων Γραφών ύπάρ- 
χουάι όώματα τοΰ Άάτέρος τΰς ’Ανατολής, όλό- 
κληροι άειραΐ Έφημ. Παίδων καΐ οΛ τρεις δετραϊ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προσέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα Θρη
σκευτικά καί ηθικά καΐ φυλλάδια διδλία.

Συνδρομή «Παιδιχ&ν Λνηγημάτωυ,ν 8 χατ ίτος, Έλλάδι ίο λεπτ. ίν τφ ’Εξωτερική 60 λ«® 

Έν Άθήναις έχ του Τυπογραφείου των καταστημάτων ANESTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1892.—3082,


