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ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΠίΙΝΙΑι.

Δέν ύπάρχει ή Ελάχιστη Αμφιβολία δτι κοινωνικώί 
καί πολιτικώς αί γυναίκες έν ’Ιαπωνία δέν είναι είμή 
δούλαι. Ή Άμερικανίς γυνή, ήτις κατέχει τήν άνωτά- 
την ΘΕσιν τοϋ Ανθρωπίνου δένδρου 5οου αφορά τά δί
καια καί προνόμια τοΰ φύλου της, θά Εταράσσετο 
πραγματικά); έκ συμπάθειας ή θά ήρυθρία Εξ άγανα- 
κτήσεως, έάν ή δλη άλήδεια έλέγετο περί τών Ίαπω- 
νίοων αύτής αδελφών. Πρακτικώς αύται δέν Εχουσι 
προσωπικά δίκαια άπό τήν γέννησιν μέχρι τοΰ θανά
του των, διότι άνήκουσιν Εντελώς, θεωρητικώς, 
καί κατά μέγαν βαθμόν πρακτικώς, είς τούτον ή 
Εκείνον τόν Ανδρα, δηλ. πρώτον είς τόν πατέρα αύτών, 
Επειτα είς τόν πρεσόύτερόν των άδελφόν, μετά ταϋτα 
είς τόν σύζυγόν των καί είς τούς άρρεναε συγγενείς 
του.

Αύται σχεδόν ποτέ δέν δΰνανται νά έχωσιν ιδιοκτη
σίαν, διότι ή οικογένεια Εξακολουθεί νά ύπάρχη διά 
μόνης τής διαδοχής τών άρρένων, καί ή πραγματική 
καί προσωπική περιουσία· μεταδαίνουσιν είς τά Αγόρια.

Etc τήν Εκλογήν τών συζύγων των ή θέλησίς των 
δέν λαμόανεται ύπ’ δψει, καί όμως αύται πρέπει νά 
λάδωσιν .ένα προτού νά φθάσωσι τδ δέκατον όγδοον 
έτος τής ηλικίας των. Άλλ' ό άνήρ, τόν όποιον γυνή 
τις δέν θά ήθελεν ίσως νά έχη ώς σύζυγον, Εχει δι
καίωμα ά ν α μ φισόήτητον νά διαζευχθή τήν σύ
ζυγόν του δια τόν Ελάχιστου λόγον ή διά κανένα λό
γον διόλου, καθ’ ίσον δέν ύπάρχει άληθές έμπόδιον 
διά τούτο Εκτός Εκείνου, δπερ ύπάρχει είς τήν μαρ
τυρίαν τών γειτόνων.

Έκ πεντακοσίων συζεύξεων, αί διακόσιοι τούλάχι- 
στον τελειόνουσιν είς λυπηρόν χωρισμόν, διότι δ σύ
ζυγος δύναται νά χωρισθή τήν σύζυγόν του διά τόν 
λόγον δτι εΐνε πολύλογος I ή διότι δέν συμφωνεί μέ 
τήν πενθεράν της, καί τό χείριστον δτι τά τέκνα μετά 
ταϋτα άνήκουσιν etc τόν πατέρα άποκλειστι- 
κώς! Αύτό; εΐναι δ λόγος, διατί at Ίαπωνίοεε γυναί
κες Εχουσιν ύπεράνθρωπον υπομονήν, διότι τό ξίφος τοΰ 
άαμοκλέους αιωνίως έπι κρέμα τα t άνωθεν τών κεφαλών 
των, δπερ εΐναι ό φόβος τής οιαζεύξεως. Όθεν διά 

νά κρατώσι τήν θέσιν των, πρέπει νά εύχαριστώσι τούς 
κυρίου; καί δεσπότας συζύγους των t Πραγματικών 
γάμος Εν ’Ιαπωνία δέν ύπάρχει διόλου. Ύπάρχουσι 
τελεταί, δώρα, οικογενειακά συμπόσια, καί άνταλλαγα! 
λαμπρών Ενδυμασιών, άλλά ή καλουμένη συζυγική κοι
νωνία είναι ύπόθεσις οικογενειακής διατάξεως, καί δέν 
Εχει ούτε νομικήν, ούτε πολιτικήν σημασίαν διόλου. 
’Αφοϋ ήΝακαδό, ή προέενήτρα, έπιτύχη νά γείνη 
έν συνοικέσιον, καί πάντα διενθετηθώσι μεταξύ τών 
δύο οικογενειών, ή νύμφη καί ό γαμβρός πίνουν όμοΰ 
Εννέα μικρά κουπάκια Σακί, καί τό όνομα τής νύμ
φης μεταφέρεται είς τόν κατάλογον τής άπογραφής 
τοΰ Κ ι ο ΰ άπό τήν κατοικίαν τοΰ πατρός της etc τό 
μέρος δπου κατοικεί ό πατήρ τον συζύγου της, δπου 
αϋτη είς τό Εξής θά γείνη τοΰ νέου κυρίου της διαρ
κώς ύπηρέτρια, καί ταπεινή Ακόλουθος τής μητρός 
του, ήτις ή μπορεί νά μεταβάλη τήν ζωήν της etc κό- 
λασιν, άλλά πολύ σπανίως συμβαίνει τό τοιοΰτο, διότι 
ή ’Ιαπωνική φύσις εΐνε πολύ καλλίτερα, παρά τά Ια
πωνικά συστήματα, καί ούτω γενικώς οί ’Ιάπωνες ζοΰν 
Εν Αρμονία. Άλλ’ ό πατήρ Αποχωρίζεται διά πάντα 
άπό τήν θυγατέρα τον ύπανδρευθείσαν, Εκτός τών Επι
σκέψεων καί τής εύπροσηγορίας, τά όποϊα Εξακολουθεί 
νά λαμβάνη, καί διά τούτο, δπως είς τάς πλείστας 
χώρας τής Ανατολής, τά κοράσια δέν δύνανται νά 
Εκτιμώνται Εν Ιαπωνία δσον τά άγόρια. Τό κοράσι ον 
όσον Αγαπητόν καί άν εΐνε, ένεκα τών χαρίτων του, 
ήμέραν τινά θά φύγη Εντελώς άπό τήν πατρικήν σκέ- 
πην, Ενώ τό παιδίον, ή τά παιδία εΐνε διαρκείς πα- 
ρακαταθήκαι, άνατρεφόμενα μετά προσοχής καί τηρού
μενα ώε θυσαυρο) ύπό τοΰ Ίάπωνος, πατρός καί μη- 
τρόε, διότι Εφόσον πλησιάζει ή γεροντική ήλικία, οί 
γονείς συνήθως εγκαταλείπουν τήν Εργασίαν καί τάς 
φροντίδας τοΰ βίου καί Αναπαύονται, συντηρούμενοι 
Εντελώς ύπό τών άρρένων τ Εν ίων των. Τό τοιοϋτον 
είναι γενικός κανών Απανταχού τής ’Ιαπωνίας. Ό 
έμπορος, ό γεωργός, ό οικοδεσπότης, άποσυρθείς 
άπό τήν Εργασίαν, όνομάζεται κ Γ κ ώ — Τνκυω» 
καί Απολαμβάνει μέγαν σεβασμόν καί περιποίησιν, διότι 
μία έκ τών καλλίστων Αρετών τών ’Ιαπώνων εΐνε καί 
τό σέβας αύτών πρός τήν γεροντικήν ήλικίαν. Δυνά- 
μεθα πραγματικώς νά παραθλέψωμεν τό μέγα κακόν. 
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δπερ ί> ρίγας Κουμφούκιοο έχει κάμει οιά τήνΚίναν καί 
έμμέσως διά τήν ’Ιαπωνίαν διά τη£ όλεθρίου φίλοσο- 
<piac τού έπικαίρου, όταν βλέπβ τις πανταχοΰ είς 
τάς δύο χώρας τήν εύγενή καί τρυφεράν ταύτην εΰλά- 
ίειαν άποδιδομένην εΐς τούς γέροντας.

Ή δεσποινίς Βά κων γράφει έί.’Ιαπωνίας τά ίέής: 
«’Εναντίον τής άρχήο τών Εύρωπαίων, ότι δηλ. νέος 

τις πρέπει να καταστή Ανεξάρτητος καί ίπιχειρημα- 
ματικδς είς τήν νεανικήν αύτοϋ ήλικίαν διά νά κάμε) 
προμήθειας διά τά γηρατειά μου, δ Ιάπων άπαντά 

, δτι τά τέκνα έν Ιαπωνία διδάσκονται νά άγαπώσι 
τούς γονείς των μάλλον παρά τήν ^αθυμίαν καί τήν 
τρυφήν, καί δτι φροντίς διά τό μέλλον δέν εΤνε Αναγ
καίου πράγμα, καθώς θεωρείται έν Ευρώπη καί ’Αμε
ρική, δ που τδ χρήμα είνε Ανώτερου παντός Αλλου 
πράγματος, καί ακόμη αυτής τής υίϊκής Αγάπης 1 Ό 
τρόπος ούτος τοΰ βκέπτεσθαι τών ’Ιαπώνων δικαιολο
γεί τήν παντελή Αφροντισιάν διά τδ μέλλον καί τήν 
όλιγωρίαν των διά πράγματα, ατινα αναφέρονται είς 
τήν συσσώρευσιν πλούτου, δπερ κάμνει περίεργον έν- 
τύπωπιν είς τδν έν ’Ιαπωνία ζώντα ξένον. Ό Ίάπων 
θεωρεί δτι έκαμε τήν προμήθειάν του δια τδ μέλλον 
του, δταν άναθρέψη καί έκπαιδεύση μεγάλην οίκογέ- 
νειαν τέκνων. Αυτός έναποταμιεύει τά κεφάλαιά του 
είς τήν συντήρησιν καί έκπαίδευσιν αύτών, βέδαιοο ών, 
δτι τά τέκνα του θά άνταποδώοωσιν είς αύτδν ταΰτα 
πλουσιοπαρδχως διά τής ευγνωμοσύνης καί τών 
περιποιήσεων αύτών είς τήν γεροντικήν του ήλικίαν, 
Οί Ανθρωποι τής παλαιάς ’Ιαπωνίας δέν δύνανται νά 
έννοήσωσι τήν δρμήν καί τόν Αγώνα διά τήν άπόκτη- 
οιν πλούτου έν Εύρώπη καί 'Αμερική, Αγώνα, δστις 
συνήθως δέν Αφίνει ούτε στιγμήν πρδς άνάπαυσιν ή 
ήσυχίαυ, έως δτου Ασθένεια ή θάνατος καταφθάνη τδν 
ακούραστου έργάτην.» Καί αύτή ή Ίαπωυίς γυνή ωφε
λείται μεγάλως έκ τούτου, διότι όταν αυτή φθάσε) 
είς τήν ήλικίαν καθ' ήν νά Ονομάζεται Όβασάν , 
δηλ. «μάμμη,Β τδ δύσκολου μέρος τής ζωής της τελει
ώνει, καί αύτή Αναπαύεται μεταξύ τών τέκνων της, 
Ατινα τιμώσιν αύτήν καί φροντίζουσι δι’ αύτήν Ανευ 
τινδς παραπόνου. Φαίνεται δέ δτι αί δύο εύτυχέστα- 
ται περίοδοι τούτων τών εύγενών δυτών είναι ή νη- 

• πιακή ήλικία και τά έτη τής παρακμής τής ζωής!

ι
ί ΜΥΡΤΙΣ

Σ/ιήγημα τον πρώτου «ί&νος μ. X.

(Συνέχεια καί τέλος.“Ιδε προηγούμενου ψύλλον.)

— Μύρτι μ.ου ! κόρη μου ! άνεφώνησεν ή γο
νυπετής κυρία, εγειρόμενη και προστρέχουσα πρδς 

|Την μικράν Έλληνόπαιδα. Έπί όλίγας στιγμάς 
μήτηρ καί θυγώτηρ έμειναν συνεσφιγμέναι, έπί 

1 τέλους όμως ή ’Αντιγόνη ένθυμηθεϊσα ποϋ εύρί- 
' σκεται, έστρώφη προς την Βαλερίαν καί γονυπε- 
τήσασα πάλιν εΐπε· «Γονάτισε καί συ, Μύρτι μου, 
και οεήθητε τής κυρίας σου, νά μέ έπιτρέψη νά 
σέ έξαγοράσω.* Κυρία, ο,τι θέλεις ζήτησε μου· 

I είμαι πλούσια και τά τέκνα μου είναι εύγενοΰς 
καταγωγής.

— Πλούσια καί ευγενους καταγωγής 1 επανε- 
λαβεν ή Βαλερία. Γνωρίζεις λοιπδν οτι ή Μύρτις 
έξηυτελίσθη ήδη καί έγεινε Ναζωραία—Χριστι- 
ανή ;

— Καί έγώ είμαι Χριστιανή, άπήντησεν ή 
Αντιγόνη άτενίζουσα σταθερώςτήν Βαλερίαν,καί 
St* αυτήν ταύτην τήν αιτίαν, πρδ δώδεκα ίτών 
ήναγκάσθην νά άφήσω σύζυγον, τέκνα, συγγενείς 
και πατρίδα ίξορισθεΐσα άπδ τάς ’Αθήνας· διότι' 
δέν ήθελον νά άπαρνηθώ τδν Χριστόν ουδέ τό θε
ωρώ ίζευτελιστικόν νά φέρω τό όνομα τοΰ Χρι
στού, θστις είναι δ Βασιλεύς τών Βασιλέων. ’Απ’ 
εναντίας προτιμώ ή θυγώτηρ μου να ήναι δούλη 
καί Χριστιανή παρά βασίλισσα και είδωλολάτρις!

— Ή Μύρτις δέν είναι πλέον δούλη, άπήν
τησεν ή Βαλερία, μόλις συνελθοϋσα έκ τής έκ- 
πλήξεώς της. "Οταν ή μήτηρ της την ζητή, δέν 
δύναμαι νά τήν κρατήσω. ”Οχι, *Οχι, σηκώθητι, 
σέ παρακαλώ»· διότι ή ’Αντιγόνη τής έφίλει έξ 
εύγνωμοσδνης τήν χειρ a. Ταΰτα ε’ιποϋσα, άπε- 
σύρθη, άφίνουσα μητέρα καί κόρην μόνας.

Ή Μύρτις έν τούτοις ήτο τόσον ζαλισμένη άπδ 
τήν αΐφνιδίαν ταύτην χαρών, ώστε δέν ήξευρε τί 
νά κάμη. ’’Οταν ή μήτηρ της τήν έλ,αβεν έκ τής 
χειρδς διά νά τήν συμπαραλάβη μεθ’ εαυτής εΐς 
τδ φορεϊον, ένεθυμήθητήν Κλαυδίαν καί τήν Δρου- 
σίλλην, καί ετρεξε νά ταϊς διηγηθή τά συμβάντα 
καί νά τάς άποχαιρετίση.

— Βλέπεις λοιπόν, Μύρτι μου, οτι ό Θεός εΐ- 
σήκουσε τάς προσευχάς σου και. σέ έλύτρωσεν, 
είπεν ή Κλαυδία, έν χαρα- είθε νά εΐσακουσθουν 
καί at προσευχαί μας ύπέρ τής Βαλερίας !

Αί προσευχαί αΰται πράγματι εΐσηκούσθησαν 
και έξεπληρώθησαν μετά παρέλευσιν ολίγων μη' 
νών. Ή Βαλερία, οδηγούμενη ΰπό της Κλαυδίας, 
προσήλθεν εις τήν συνάθροισιν τών πιστών κα<· 
όμολογήσασα τήν πιστιν της εις τδν Χριστόν καΐ 
άπαρνηθεΐσα τήν είδωλολατρείαν, έβαπτίσθη καΐ 
έγένετο δεκτή είς τήν εκκλησίαν τοΰ Χριστού. 
Τήν αύτήν ήμέραν καΐ 6 Δημήτριος προσήγαγε 
την Ξανθίππην, ήτις καί αύτή ήνώθη μέ την 
’Εκκλησίαν.

Ή Αντιγόνη άποκατεστάθη πάλιν έν Άθή- 
ναις μετά τών δύο τέκνων της, καΐ έπανέκτησε 
καί υγείαν καΐ κοσμικήν ευτυχίαν, τελειοποιούσα 
τήν ανατροφήν αύτών. Ή νεότης των εΐχε βασα- 
νισθή εΐς το πΰρ τής δυστυχίας, καί της δουλείας, 
άλλ* όπως τδ πΰρ καθαρίζει και εξαγνίζει τδν 
χρυσόν, ουτω μέ τήν εύλόγιαν τοΰ Θεοΰ αί δοκι- 
μασίαι αύται της παιδικής των ήλικίας είχον άπο- 
βή μεγίστης ώφελείας είς τον χαρακτήρά των, 
διδάξασαι αύτά πολλά μαθήματα, τά όποϊα ού- 
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δέποτε θά εμάνθκνον, έάν δέν είχον δυστυχήσει οί 
γονείς των, πρό πάντων δέ είχον μάθει δτι μόνον 
ή χάρις τοϋ Θεοϋ δύναται νά ενδυνάμωση τον 
άνθρωπον όπως ύποφέρη καΐ ύπερνικήση τά κακά 
τής ζωής ταύτης.

Τ Ε Λ Ο Σ.

taxyths AXJrjBmisr.

Κατά την έόχάτως δημοάιευθεϊάαν άστρονομι- 
κήν έκθεσιν ή ταχύτης τών άστέρων ποικίλλει 
άπό 50 μελιών κατά δευτερόλεπτου μέχρι 400 ! ! 
Δώδεκα μεταξύ 52 Αστέρων έχουν ταχύτατα άνω- 
τέραν τών 50 μιλίων κατά δεύτερό λεπτόν.

Ό Άρκτοΰρος, δστις είναι 125 φοράς μεγαλεί- 
τερος τοΰ Ήλιον μας, ύπερακοντίζει δλονς τούς 
μέχρι τοΰδε γνωστούς διά τήν ταχύτητά των ά- 
ότέρας, τρέχων είς τό άχανες μέ ταχύτητα 375 
μιλίων κατά δεντερόλεπτον ! Περί τής ταχύτητας 
ταύτης ό Ανθρώπινος νους δέν δύναται νά σχη- 
ματίόμ καμμίαν ιδέαν. Ήμεΐς μόλις δυνάμεθα νά 
παρακολουθήδωμεν διά τοΰ όφθαλμοϋ τήν φω
τεινήν γραμμήν, τήν οποίαν οί διάττοντες Αστέ
ρες σχηματίζουν τήν νύκτα εισερχόμενοι έκ τοΰ. 
άχανούς είς τήν Ατμόσφαιραν τής γής μας. Άλλ' 
ή ταχύτης τών μετεώρων τούτων καί αύτών τών 
ταχυτάτων δέν υπερβαίνει τά >, 5 μίλια κατά δευ
τερόλεπτου. Ή Γή μας κινείται περί τόν Ήλιον 
μέ ταχύτητα 70 μιλ. τήν ώραν.Ό δε Ήλιος μέ ό
λους τούς Πλανήτας καί τούς δορυφόρους του, 
δηλ. ολόκληρον τόΉ λιακόν σύστημα κινείται είς 

!τό Αχανές μέ ταχύτητα 20 μιλίων κατά δεύτερόν 
! λεπτόν.
I Διά νά έννοήσωσιν οί μικροί μου άναγνώσται 
ί πόθον τρομερά είναι ή ταχύτης ένός σώματος, 
όταν τοϋτο κινήται μέ ταχύτητα καί 1 μιλίου κατά 
δεντερόλεπτον, Αναφέρω τάς γενομένας κατα- 
ότροφας άπο τας ούμδάόας ΰυέλλας, ήτοι Ανεμο
στροβίλους κινουμένους μέ ταχύτητα ένός μιλίου 
κατά πδς πρώτον λεπτόν τής ώρας, ζώα καί λί
θοι καί άλλα κινητά έπί του εδάφους αντικεί
μενα άναρπάζονται είς τόν άέρα, όκεπαί οικιών 
καί δένδρα έκριζόνονται καΐ όιάφοραι άλλαι ζη- 
μίαι και καταΟτροφαί προξενοϋνται. Έάν δέ ή 
ταχύτης τής ΰυέλλης ηΰξανέ ποτέ είς δύο μίλια 

ικατα έν πρώτον λεπτόν, ήτοι εν έξηκοότόν τής 
ώρας, καμμία οικία, καΐ κανέν δένδρον δέν θα 
ήδύναντο νά άντισταβώόιν είς τήν ορμήν της, τά 

ίδέ ΰδατα της θαλάσσης θά άνηφοΰντο είς ύφος 
ιμέγα καί κατέκλυον δλον τό πρόόωπον της γης ϊ

ΤΙ ΤΟ ΕΚΑΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΝ.

"Εν παιδίον δωδεκαετές έπήγε μίαν ήμέραν εΐί 
τό κατάστημα τοϋ κ. Άδάμη καΐ τόν ήρώτησεν 
άν ήθελε νά τό παραλαβή >είς τήν ύπηρεσιαν 
του, Άλλ* ό κ. Αδάμης δέν έφαίνετο διατεθει
μένος νά τό άκούσν) τήν ώραν εκείνην, ώστε ΐι 
μικρός ’Ιωάννης άνεχώρησε λυπημένος.

Μετ ’ όλίγας ημέρας ό ’Ιωάννης έπήγεν έκ νέου 
εις τόν κ. Άοάμην καΐ τοϋ ώμίλησεν ώς έξης. 
Κύριε Άδάμη, δεν επιθυμώ νά κάθημαι άργός,, 

όθεν έάν στέργης, θά έΤ,θω νά σέ υπηρετώ άμι- 
σθί, έως οΰ εΰρω εργασίαν ε’μυ.ισθον.

Έλθέ, είπεν δ κ. Άδάμης άπό αΰριον.
Τήν ακόλουθον πρωίαν ΐι ’Ιωάννης ήτο εΐς. τοϋ 

κ. Άδάμη καΐ ευθύς άνεσκούμβωσε τά μανίκιά 
του καΐ ήρχισε νά καθαρίζη τά γυαλιά τών θυ- 
ρών καΐ τών παραθύρων τοϋ καταστήματος, καί 
νά κάμνη άλλα πράγματα, τά όποια ένεκα τής 
πολλής εργασίας τοϋ καταστήματος ειχον παρα- 
μεληθή. Πασαν πρωίαν δ 'Ιωάννης έ σηκών ετο ενω
ρίς καί έβαζεν εις τάξιν καί έκαθάριζε το κατά
στημα είς τρόπον, ώστε οέν τό έγνώριζεν ούτε 
αΰτος 6 κύριός του.

Ή επιμέλεια του αΰτη ε’γεινε γνωστή εΐς τήν 
δοόν εκείνην καΐ άλλοι καταστηματάρχαι έζήτη- 
σαν νά τον πάρουν μέ μισθόν καλόν, άλλ’ ί> κ. 
Άδάμης οέν τόν άφήκε νά φϋγη άπό πλησίον 
του, άλλά τόν εκράτησε με μισθόν καΐ βαθμηδόν 
τον έκαμε σύντροφον εις το κατάστημά του, Οί 
δέ συμπολιται του τόσον τόν έξετιμων διά τήν 
τιμιότητα και δραστηριοτητά του, ώστε έπί τέ
λους τον έζελεξαν Δήμαρχόν των I

ΤΕΛΕΤΗ ΓΑΤΙΟΥ ΔΙΛΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΧ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι 1789.

Κατά τήν εποχήν τής πρώτης Γαλλικής Έπαναοιά- 
σεως οί εύγινεις καΐ οί κληρικοί τοσοϋτον μισητοί eiy ο, 
καταντήσει παρά τω λαφ, ώστε εύθδς μετά τήν εναρ- 
ξιν τής επαναστάσεις διωγμός σφοδρός, αμείλικτος >α: 
παρ «τεταμένος ίδλήθη είς ενέργειαν ύπό τε τής Γε
νικής Συνελεύσιως, τής Κυδερνήσεως καί τοΰ λαοΰ, κατά 
των ίΖερωτερών, των όαγωδν και τών λα-ίογήρων, 
ώς συνείθιζον νά αποκαλουν τους εύγενεΐς καί τούς 
κληρικούς—οί πρώτοι τών οποίων, ώς αί περιστεραϊ καΐ 
οί λαγωοί κατέτρωγον τδν λαδν έν τφ σπέρω καί έν τη 
καλάμη, οί δέ κληρικοί εΐς τά δεμάτια.

Καΐ είχον δίκαιον, διότι κατά τδ 1788 ύπελογίζιτο 
ότι ί Γαλλικός Κλήρος ειχεν εις τήν κατοχήν του κτη
ματικήν περιουσίαν αξίας 224,000,000 φράγκων, συμ
περιλαμβανομένων δε καί έκείνων τα όποια εισέπραττον 
κατ’ έτος έκ λειτουργιών, ταφών, καί άλλων ιεροτελε
στιών, ή πραγματική περιουσία τήΐ εκκλησίας κατά τήν 
εποχήν εκείνην άνήρχετο εις δύο ήμισυ περίπου δισε
κατομμύρια φράγκων I

Τούτου ενεκα έμισοΰντο καί κατεδιώκοντο άμειλίκτως 
ΰπό τοΰ λαού καί ήναγκάζοντο νά τελώσι τάς τελετές 
των εΐς υπόγεια καΐ κρύπτας. Ή προκειμένη εικών 
παριστάνει γάμον τελεσθέντα εις τήν εποχήν εκείνην 
εντός τών ύπογεΐων μιας τών Εκκλησιών τών Παρι- 
σίων.

*0 διωγμός δέ ούτος δέν περιωρίζετο εις μένους τους 
Παρισίονς, άλλ’ έξετείνετο απανταχού τής Γαλλίας, ή 
δέ θέσις τών Καθολικών είχε κατασταθή αφόρητος. Ά- 
πελάμβανον ήδη μετά τόκου δ,τι είχον πράξει κατά 
τών αθώων διαμαρτυρομένων καί εΰλεκον πόσον πικρόν 
είναι τδ ποτηρων τοΰ διωγμού , ύπο δποιονδηποτε
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προσφέρχται καί άπο ίποιονδήποτ* χαί άν πίνεται. I ένεργοϋνται εΐς τά διάφορα Κράτη τοϋ κόσμος όφείλε.
Είς τάς τρομεράς χαταπιέτεις χαί άπατας, αίτιες J ται χαί τ'ο σφοΒρδν μίσος τοΰλαοϋ κατά τών αρχόντων
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1980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ
πολιτικών χαΐ έκχλησιαστικώτ, το όποιον ώθεϊ αύτί,ν εις 
τήν κοινοκτημοσύνην καί τόν μηδενισμόν. ’Ανάγκη έπο- 
μένω« αί μίν Κυβερνήσεις νά άπονέμωσι δίκαιον, ό 3ε 
Κλήρος νά μή κατακυριεΰη τόν λαόν, άλλά νά τον οώά- 
σκτ) καί τόν «ωτίζη καί τόν ϊοηγή Βιά τοΰ Ευαγγελίου 
ϊις πάσαν τήν αλήθειαν καί οΰτως ό επικείμενος κίνδυ
νος γενικής ανατροπής τής κοινωνίας δύναται ν' άποσο- 
ΡηΟή.

Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝ ΠΟΜΠΗΙΑ I.

Είς τήν προκειμένην εικόνα έχουν οί άναγνώ- 
Οτα>. τής Έφ. τών Παίθων τήν εικόνα τον 'Ηφαι
στείου Βεζούβιον έν έκρήξει άπέναντι της πό
λεως Πομπήΐας καί ρωμαίον τινά στρατιώτην 
όκοπόν κρατούντα είς μέν τήν άριότεράν τήν 
άΟπίδα, είς δέ τήν δεξιάν τό δόρυ καί άταράχως 
προσόλέποντα είς τό καχόμενον όρος. Στάκτη καϊ 
μύδροι καί γλώσσαι πυρος έξεΟφεδονίζοντο έκ 
τοϋ όρους, καί επχπτον έπ’αύτόν καί παρά τούς 
πόδας του, οί δέ κάτοικοι έντρομοι έφενγον ζη- 
τούντες νά διαφύγωθι τήν καταστροφήν—καχ άλ- 
λοχ μέν τούτων χάνονται είς τόν θερμόν πηλόν 
καί τήν καίουόαν στάχτην, άτι να έξερεύγεται τό 
Ήφαχάτειον, άλλοι δέ πίπτονόιν ϊνα μή έγερβώόχ 
ποτέ πλέον, μόνος ό σκοπός θεωρεί τό όρος καχό
μενον καί ολα τά πέριξ αύτοϋ μέ έντελιϊ Απά
θειαν. Ή ότάκτη ύφοϋται ταχέως καί αύτός κατά 
μικρόν θάπτεται έν αΰτφ, άλλά δέν εγκαταλείπει 
τίχν θέσιν του. Ό στρατιωτικός νόμος της 'Ρώ
μης ήτο Αμείλικτος, ή δέ πειθαρχία αύότηρο- 
τάτκι, καχ διά τοΰτο έπροτίμπόε νά άποόάνμ πι
στός είς τό πρός τούς νόμους τίίς πατρίδος του 
καθήκον, παρά νά Οωθ»ϊ έκ της γενικής κατα
στροφής ye άτχμίαν, Ό σκελετός τοϋ γενναίου 
καί πιάτου στρατιώτου εύρέθη ίάτάμενος έντός 
άτακτης είς βάθος 25 ποδών, όπως φαίνεται έν 
τμ προκειμένμ είκόνι.

Πι'άον διδακτικόν μάθημα μας διδάσκει ή εί- 
κών αύτη έν άχέάει πρός τά καθήκοντα ημών 
πρός τήν Πολιτείαν καί τόν Θεόν ! Έάν οΐ άνθρω
ποι έάέδοντο καί ύπήκουον τούς νόμους τής πα
τρίδος των καί τής θρησκείας όπως ό ’Ρωμαίος 
εκείνος φρουρός, πόσον διάφορος θά ήτο ή κατά- 
άταάις της κοινωνίας καί τής θρησκείας ! ’Αλλ’ 
ό στρατιώτης έκεΐνος θά έγερθμ είς τήν κρίσιν 
καί θά κατακρίνμ πολλούς φέροντας τό όνομα 
τοϋ Χριστοϋ, ότι δέν έφάνηάαν τόσον πιστοί καί 
ευπειθείς είς αϋτόν, όάον έκεΐνος είς τήν πα
τρίδα του 'Ρώμην.

ΟΣΑ ΟΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΜΝΟΤΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΚΑΜΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΤΤΟΤΣ.

Τρία μικρά κοράσια, Α Niva, ή Άλύκη, καί Α Μελπομένη έσχημάτισαν μεταξύ των μίαν μικράν ραπτικήν εταιρείαν, εΐς τά παρακείμενον δωμάτιόν, εΐς τά όποιον διάφοροι κυρίαι κατεσκεύαζον ενδύματα διά τινας οΐκογενειας,αί όποΐαικατεστράφησαν ύπό πυρκαϊάς.Ένω δέ έκοπτον καί έρραπτον χαΐ έφήμ- 
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μοζον τά φορέματα εΐς τάς κούκλας των, διότι κούκλας κατεσκεύαζον οιά τά παιδιά τών παθόντων, αίφνης Λ Κίνα ήρώτησε, Νομίζετε δτι έκάησαν και αί κούκλαί των;— Βεβαιότατα άπεκρίθη ή Άλύκη ή μαμά μου λέγει οτι έχασαν ολα,όσα εΐχον.—Πόσον τρομερόν είναι!, είπεν ήΜελπο- μένη Φαντάσθητε πόσον τρομερόν θά ητο νά καώσιν ολαι μας αί κοΰκλαι!—Λοιπόν έξεφώνησαν καί αί τρεις μέ μίαν φωνήν,"Ας τούς κάμωμεν αλλας, διά νά έχουν κάτι τι νά διασκεδάζουν εΐς τήν δυστυχίαν των ! Καί δλαι έπεδόθησαν μέ περισσότερον ζήλον καί έντός τής ήμέραςι εΐχον κατασκευάσει ένδιίματα διά 20 περίπου κούκλας. "Οταν δέ έφεραν αύτάς είς τάς κυρίας, άντεμείφθησαν διά πολλών επαίνων καί τρυφερών φιλημάτων.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΕΝ ΤΩι ΚΟΣΜΟ,.

Ή ίν λόγω δεξαμενή κατεσκευάσθη εσχάτως 
είς τάς ’Ινδίας, ίν σχέσει μέ τά ύδραυλικά έργα 
τής πόλεως Βομβάης· Καϊται 65 δί μίλια προς 
βορράν τής πόλεως καί εκτείνεται κατά μήκος 
τής κοιλάδος Τάνσα, εΐναι δύο μιλιά τδ μήκος — 
118 ποδ. τδ ύψος — 100 ποδ. τδ πλάτος εις τδν 
πάτον καί 15 εΐς την κορυφήν.

Ή λίμνη ή σχηματιζομένη έντδς τοϋ προχώ
ματος τούτου κατέχει έκτασιν 8 τετραγωνικών 
μιλιών καί θά εΐναι ικανή νά προμηθεύη εΐς τήν, 
πόλιν Βομβάην 100,000,000 γαλλώνια ΰδατος,|

Ή κατασκευή τής τεχνητής ταύτης λίμνης! 
διήρκεσε 5^ έτη, είργάσθησαν δέ εις αύτήν 9 εως 
10,000 εργάται καί 800 κάρα. Έδαπανήθησαν 
δέ εΐς τήν κατασκευήν της ύπέρ τά 14,700,000 
κυβικών ποδ. λίθοι καί 2,200,000 κυβ.ποο. άσβε-| 
στος, καί πλέον τών 3 εκατομμυρίων άμμος. Οί 
λίθοι, οί άποκο πέντε; ίκ τών βράχων, διότι εΐχον! 
νά κόψουν και τούς παρακειμένους βράχους συνε-! 
ποσοϋντο εΐς 6,700,000 κυβ. ποδ. — Τδ τείχος 
τέλος Ολόκληρον εΐναι ίσον μέ 11,000,000 κυβ.ί 
ποδ. Τδ ΰοωρ φέρεται εΐς τήν πόλιν διά σιδηρών^ 
σωλήνων, έκαστος τών όποιων ζυγίζει 4 τόνους.! 
Ό μέσος δ ’ ορος τοϋ βάρους όλων των σωλήνων^ 
εΐναι 55,000 τόνων.

—■ Μεγάλαι ίθιότητες χριστιανικοί χαρακτήρας. 
Σπουϊή, Ζήλος «ποστοΛιχόί, Λρίίυμο; ύκακοή, συνείΒησις α- 
πτα(σΐος> ήρωϊχη αύτα^αρνησΐς σκοπού, !
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ITOIKILA^

— ‘Η Βουλή τών αντιπροσώπων της Πολιτείας Μασσα- 
χουσσέττης ίψήφισε νόμον, Βιά τοϋ όποιου απαγορεύεται ή 
χρησις τών σιγαρέτων καθ’ ολην τήν Πολιτείαν, ώς λίαν βλα
πτικών εΐς τήν υγείαν τοϋ ανθρώπου.

—*Ο βουκυδίδης εΐπε περί τής ιστορίας του, «Παρα- 
ΒΕδω αυτήν είς τό κοινόν ώς αίωνίαν κατοχήν καί ουχί ώς 
πρόσκαιρου άντιχείμενον δημωδών ζητωκραυγών.

—Τέσσαρες δροι έπετυχοϋς Ευαγγελικής ύπηρε- 
οίας- I) Γνώσις τής Γραφής. 2) Πόθος Βια τάς ψυχάς τών 

, ανθρώπων. 3) ’Ορθή μέθοδος εργασίας. 41 Τό Βάπτισμα του 
, Άγιου Πνεύματος.
I —Άραζαν συστατικόν. Κύριε ! είπε μίαν ήμέραν παι

διού τι είς ένα κύριον, όστις εύρίσκετο είς τήν αποβάθραν 
τοΰ λιμένας τής Βοστωνης, η μπορείς νά μέ πάριρς ώς υπη
ρέτην είς τό πλοΓόν σου ;

— Καί τί ήμπορεΐς νά χάμης σύ ; ήρώτησεν ό κύριος.
— Θά προσπαθήσω μέ όλα τά δυνατά μου να κάμω ο,τι 

μέ βάλετε.
—Τί ίκαμνες έως τώρα ι
—"Εκόπτα ξύλα Βια τήν φωτιάν κατα τάτελευταΐα δύο έτη.
—Καΐ τί δέν έκαμες; ήρώτησεν έκ νέου ό κύριος,
Ή ερώτησις αΰτη Εβαλεν είς σύγχυσιν τόν μικρόν δια μίαν 

στιγμήν. ’Επί τέλους ύψώσας τούς ύφθαλμούς του είς τόν 
έρωτήσαντα κύριον. «Δέν έψιθΰρισα ούτε μίαν φοράν, κύριε, 
ίσον καιρόν έπήγαινα είς τό σχολείου» !

| "Εχει καλώς, άπεκρίθη ό πλοίαρχος, διότι πλοίαρχος ητο 
ό κύριος έχεΐίος. Θά σέ πάρω είς τό πλοΐόν μου, ελπίζω δέ, 
ότι θά γείνης κύριος αυτοϋ μίαν ήμέραν. Τό παίδιον, τό 
όποιον δύναται νά σχίζη ξύλα, καί νά κρατή τήν γλώσσαν 
του, πρέπει να ήναι χαμωμίνον άπό καλόν υλικόν !

— Αί 'Ι1νωμ.ένας Βυλετελαε τή; Αμερικής προηγούνται 
όλων τών χωρών τής γής εις τον αριθμόν xal τήν ίκτασιν 
τών Βιβλιοθηκών των. "Ολαι αί Βιβλιοθήχαι της Ευρώπης 
πιριέχουσιν 21,000,000 τόμων, ένφ αί τδΐν Ήνωμ. Πολι
τειών Εχουσι 30,000,000. ,

—Αί μεκρόταταε έλικες (βήβες1 2 3, είς τόν κόσμον εΐναι έν 
χρήσει είς τήν κατασκευήν των ωρολογίων. Αί βήβες είς εόν 

ιτέταρτον έξ άΒαμάντων τροχόν, αί όποΕαι φαίνονται φις τόν 
I γυμνόν οφθαλμόν ώς ολίγη χόνις, είναι τόσον μικράί, ώστε 

ή δακτυλήθρα μιας κυρίας δύναται νά χωρέση Εν εκατομ. 
μνριον αυτώνΐ

ΙΕΡΟΓΡΛΦ1ΚΛΙ ΕΡΩΤΗ2Ε1Σ.

t. Πρός τί ϊνηθον «ί γυναίκες μαλλία αιγών ;
2. Ποια Βύιβ πράγματα δέν έπετρίποντο ιίς τάς ευχαρι

στηρίους θυσίας;
3. Ποιος προφήτης iytrftyri εν Άναθόθ;

—’<1 ιδιοκτήτης ένός λατομείου υπερύθρου λίθου προσέ- 
φερεν εις τήν έπϊ τής Παγκοσμίου έκθέσιως έπιτροπήν τοΰ 
Σικάγου μονόλιθον μεγαλείτερον άπό τόν ’Οβελίσκον τής 
Κλεοπάτρας, δβτις πρότινος καιρού μετεφέρβη εξ Αλεξάν

δρειάς και έστήθη είς τόν Κεντρικόν Κήπον τής Νέας Τόρ- 
[ χης. *0 μονόλιθος ούοος ζυγίζει 400 τόνους 1
ΐ —Τό νεοσύστατου Πανεπιστήμιων του Σικάγου, 8που 
'τό έπόμενον έτος θά γείνη ήπαγκοσμία ΐκθεσις, έχει απόθε

μα τικόν κεφάλαιον έκ δωρεών 15,000,000 φρ. Ή τελευταία 
δωρεά ήτο έκ δύο ίκατομμυρίων ταλλήρων, ήτοι ΐΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ 
φρ. παρά τίνος πλουσίου καλουμένου Ρονφέλλιρ. ’Εκτός 
τούτου κίκτηταιπεριοχήν γης αξίας 1,000,000 φρ. ώστε τό 
έν λόγφ Πανεπιστήμιου συγκαταλέγεται μεταξύ τών πλου- 
σιωτάτων Πανεπιστημίων εν τώ κύσμω.

—Πλείονες τών 100 συγγραφέων άνδρών xal γυναικών έν 
τή Μεγάλή Βρεττανία Εχουν ίτοίμην πρός Βημοσίευσιν τήν

■ βιογραφίαν τοϋ Γλάδστωνος, καί συνερίζουται ποιος θά τήν 
ι πρωτοεκδώση, διότε τά εξ αυτής κέρδη θά εΐναι μεγάλα ί 
ί ’Αλλ’ ό γηραιός πολιτικός δέν ίννοεΐ νά τούς Βώση τήν »ΰ· 
I χαρίβτησιν νά κερβήσουν χρήματα διά τοΰ θανάτου των,ώστε 
θα έχουν κατά πάσαν πιθανότητα νά αναμείνωσι πολλά ακό
μη Ετη, Εως οΰ τό όνειρόν των τοΰτο πραγματοποιηθή.

I —Ή άπεστία δέν χάμνει άλλο τι είμή νά σκοτίζη καί 
ρά καταστρίφή. Κάμνει τον κόσμον ηθικήν Ερημον, 8που 
ί ουδόν ίχνος θείου Δημιουργού φαίνεται, ουδεμία φωνή αυτού 
άχούεται, οΰδεμία ζώσα χεΙρ στολίζει τούς αγρούς, τρέφει

■ τά πετεινό xal ρυθμίζει τά συμβάντα f

—’Ωφέλιμος ουνταγή δι* οίκογενείας. "Ολοι ήξεύ- 
ρομεν πόσον Ενοχλητικοί χαΐ επιζήμιοι εΐναι οί μύρμηχες εΐς 
τήν οικογένειαν. Ή ακόλουθος συνταγή συνισταεαι ώς άντί- 
Βοτον κατ’ αυτών. Είναι Βέ τόσον ενθηνή, ώστε πάσα οικο
γένεια δύναται νά τήν βάλη είς πράξιν. Λάβε ίν κοχλιαρίου 
εμετικής τρυγάς (τάρταρ έμέτικο) χαΐ μίξαν μέ αυτήν έτερον 
χοχλιάριον ζαχχάρεως, πρόσΐες εις τό μίγμα ολίγον ύδωρ, 
ώστε νά σχηματισ&ή σιρόπι, θές Βέ έκ τοΰ μίγματος ολίγον 
είς τάς τρύπας άπό τάς όποιας Εξέρχονται οί μύρμηχες, 
ΐπανάλαβε δέ τούτο άφοΰ τό τείέν μίγμα ξηρανίή, χαΐ θέλεις 
εΰρει 8τι εκδιώκει τούς μύρμηχας άποτιλεσματιχώς J

— Τίσοαρες τύποι θρησκευτικής ζωής ύπάρχουσιν έν 
τώ χόσμω.ΐΐ Ό τών Όρίό>Λ>γι στιλ»·, οΐτινες καθυποβάλλουν 
πάσαν διδασκαλίαν καί παν δόγμα είς τόν .Myer, ώς τόν 
υψιστον διαιτητήν, 2) ‘Ο τών Έπκ,έησίΛσειπϊΙν, οΐτινες 
θιωρουσι τήν εκκλησίαν πράγματι ώς τήν τελικήν, τήν 
οριστική»· anierriav, 3) ‘Ο τών ίΐ/υστηριαπώτ, οΐτινες 
πρισβεύουσιν 8τι<ιιά Έσιύΐίρίχοϊ· <ρώ<;» έρμηνεύει καί αυτά 
τα χριστιανικά δόγματα. 4) Ό τών ΕναΥγε.Ιιχων, κατά 
τούς οποίους ή ψυχή κλίνει τόν αυχένα ενώπιον τής αυθεν
τίας τοΰ Θεόπνευστου λόγου, xal χάμνει τόν λόγον, τήν 
φωνήν τής ’Εκκλησίας χαΐ τά εσωτερικά ένστικτα και όρ
μος ύποταγεΐς, ώς τό μόνον άνώτατον Βιχαστήριον τών γρα
φών. Μεταξύ τών τεσσάρων τούτων πας χριστιανός πρέπει 
νά εχλέξη.

— 'Hr ιφ χοσ^ιφ τοϋτω ύετάργουσι τρί'ΐ «ιίη αν-
1) Οί ερυσιχοΐ (ίδ& A. Κορινβ. β,* 14.)—2) Οί 

σαρχι-χβί (A,‘ Κορινβ. γ.* 3 Ρωμ. κ.* 7)—3) ΟΕ ιτΐεν- 
ματιχοί (ά.’ Κορινβ. 8*. 15.) Φυσικοί είναι οί έγκαταλιι. 
πόμενοι εις Εαυτούς άνευ θείου φωτός ή οδηγίας. Σαρκικοί 
οί έπιστηριζόμενοι εις ίαυτούς καί ζώντες διά τήν σάρκα. 
Πνευματικοί Βέ οί πεπληρωμένοι ύπό τοϋ βείου Πνεύματος 
και ζωντες ΒΓ αυτού.

ΤΙ χρεωσ·ςοϋμ.εν είς τούφ {δατμάχους,

Οί μικροί άναγνώφται μου καί έν γίνει βλοι οί άνθρωποι ΰΐ ■ 
ωροϋσι τούς βατράχου; ώς ζώα ενοχλητικά καί άχρηστα και 
άξια νά άφανισθώσιν άπό τοϋ προώπου της γης. Άλλ* άπό 
Sea θά Τοϊς εΐπω θά ί’δωσιν άτι ό βάτραχος είναι άξιος πε. 
ρισσοτέραι έκτιμήσεως άπό μέρους ήμών

Ός γνωρίζετε, μεταξύ των δάχτυλων τοϋ βατράχου υπάρ
χει εκτεταμένη μία μεμίράνα. *Η μεμβράνα αΰτη είναι τό
σον ψιλή χαΐ διαφανής, ώστε υπό το μικροσχόκιον κάμνει 
καταφανή τήν χίνησιν τοϋ αίματος τοϋ βατράχου, φαίνεται 
δέ ότι τό αίμα δέν είναι άπλούν ρευστόν, άλλά φέρει έν ίαυτώ 
χαΐ μικρά πεπιεσμένα σφαιρίδια, τα Βποΐά κινούνται μέ το 
ρεύμα. Δια τοϋ πειράματος τούτου ό σπουδαστής τής ανα
τομίας Βΰναται νά μάθη περισσότερα είς μίαν στιγμήν περί 
τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος παρά δι' άλλου όποιουδήποτε 
μέσου έπϊ «ολυν χρόνον.

Άλλ* ό κυρ βάθρακος Ιέν εΐναι μόνον διδάσκαλος, άλλά 
χαΐ ίφευρίτης. Αί μεταβολαί, αΐτινες συμβαίνουν είς τό 
αίμα όταν ή μεμβράνα εΐναι φλογισμένη μας έδίδαξαν περισ. 
σάτιρα περί τής φύσεως τής φλεγμονής, παρ' όσα έγνωρί- 
ζοντο πρότερον.

Διά τοΰ βατράχου ΐγένετσ προσέτι ή ανακάλυψες τοϋ 
Γαλβανισμού, 'Ο Ιταλός Γαλβάνης πάρε τήρησε ν βτι τά 
σχέλη βατράχου νεκρού, τά όποια προητοιμάζοντο βιά τήν 
τράπεζαν, συνεστέλλοντο ι’σχυρώς ύπό τι»ας περιστάσεις. 
Τούτο τόν ώδήγησεν εΐς περαιτέρω έξέτασιν τοϋ πράγματος 
χαΐ διά πειραμάτων άνικάλυψε τόν γαλβανισμόν χαΐ τήν σχέσιν 
του πρός τό νευρικόν σύστημα.
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Αινίγματα.

1—Πόλις είμαι τής 'Ελλάδος, άθικτον έάν μ’ άφήσης.
'Ος Ιπίρρημα μ’ευρίσκεις όταν μ’ άποκεφαλίσης.

"Αν τήν κεφαλήν μου κόψης καί τόν τράχηλον επίσης, 
"Ονομα ακρωτηρίου παρευθύς θά σχημάτισες.

"Ανθος έΰοσμον κι ώραΐόν θ’ άπαντήσης έν τω άμα, 
"Αν απ' τό υπόλοιπόν μου εξαχθή τό πρώτον γράμμα.

Σύν ταΐςαλλαις κεφαλαΓς μου άλλην μίαν κόψ ακόμα, 
Καί (ώ λύεις, Sv ύψωσης πρός τόν ουρανόν τό βμμα. 

Έν 'Ροσιοβίφ ‘Ρωσσίά, Γ. ·■ Μπλίτας.

2—Βασιλεύς πολύς καί μέγας ϊλλοτ’ ε”μην τής Περσίας. 
"Αν αλλάξης έν μου γράμμα 
6’ άπαντήσης έν τώ άμα

Τ’ ονομα μιας νησίίος καί ωραίας καί πλούσιας.
Ά&ότησι, X. Γ. ϊαρΛντης.

3—Είμαι μία συνοικία εις μίαν πόλιν της Ευρώπης.
Τρεις συλλαβαΐ μ’ αποτελούν Sv βά μέ άναγνώσν;ς. 

Έάν άφαιρέσ^ς όμως τά δοό πρώτα γράμματά μου,
Αρχιερέα τής Έλλάβος θά σοϋ όείξτ) τ’ όνομά μου. 

Πρέπη πρός τοϋτο φίλτατε τόν τόνον ν* άφαιρϊσης, 
Καί είς την παραλήγουσαν αμέσως νά τόν θέσης.

"Αν τά τρία τελευταία ήθελαν άφαιρεΐή.
Τότε γίνομαι, ω λύτα, του ανθρώπου ή τροφή.’

Έν Καρδαμί.ΐρ, Γ. S. ϊκριμιζίας

4—Τις, ποιητής αθάνατος μέσω τόσον αιώνων,
Εΐς μέλος μεταβάλλεται έν γράμμ’ Sv χάσ?| μόνον;

Άίήνησι, Πανταζής Τρ. Μανταφοΰνης.

5—"Αν βγάλης δύο γράμματα αγνώριστος (Λ γείνω, 
Ά** το Αιγαϊον θά έλθώ ατά χέρια σαν να μείνω. 

•Αβήτησι, Μαρία ϊτοΰαρτ.

Αογιίγριφο$
β—Ά1 σύ: fAl Αί μερικοί; ’Α! φρίκη ! ! εΐνε . . ή πϋρ . . 

. . . ή . . .
I. Γ· ΜπαρδαξύγλουςΈν Μαγνησία,

Απλή Άκροοτιχίς.

7—Συνίσταμαι έξ έννεα λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι 
τό όνομα μιας τών πέντε ’Ηπείρων της γης, ή ΐευτέρα τό 
όνομα τοϋ πρώτου βασιλέως τών ‘Ρωμαίων, ή τρίτη νήσο; 
τοϋ Αιγαίου, ή τετάρτη όρος τι τής φρυγίας, ή πέμπτη' τό 
ϊνομα μιας τών Μουσών, ή έκτη τό όνομα ίνός των αρχαίων 
θεών τών'Ελλήνων, ή έβδόμη Λ όνομα στρατηγοϋ_τινός Δα. 
ριίου τοϋ Ύστάσπους, ή ογδόη τό ονομα τοΰ υίοϋ τοϋ.’Υ· 
περίωνος, καί ή ΐννάτη τό όνομα διαβόητου ληστοΰ τής αρ· 
χαιότητος.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοϋσι τό 
όνομα περιφημοτάτου μαθηματικού τής αρχαιότητας.
Έν Λερπιίρα Γεώργιος I. Μεταλλενθς

Ανϋεις των Αινιγμάτων 
τ&ν iv τώ φυλΖω τοΰ μηνδς Matav 1892.

1— Κύθηρα—Θήρα—"Ηρα
2— Διά Βώλος—Διάβολος.

3-Α  Τ Ρ Δ
ΥΔΩΡ

ΩΜΗ
Ρ Η 2

5. I—αφθαε 
Α—γ« 
Φ—αρσαλα 
Ε—π αμεινώ νδ ας 
Θ—ήρα

6 Ζ—ευξις 
Η—ρώδης 
Ν—εάπολίς 
Ο—τος 
Ν—άξος

Ρ 
Α

7, Δικαιοσύνη οίκον στηρίζει 
αδικία ίΓ καΟερεΐ1

Αύται.
Αναστάσιος Κυμ.Συνίσιος 1.2.4.5. Κ. Π. Τουμπανά- 

κης 4.2.4. Ευανθία Γ. Μαραγκού 1.2.3.4. Πετρούλα 
Σπετσιώτου 4.2.4.5.6. Καλυψώ Ν. Μαργαρίτου 1.2.4. 
’Ανάργυρος Πακής -.2.4. I. Ζ. Χατζηλουκας 1.2.4.5. 
Μήνα Κ. Εΰστρατιάβον 1.2.4. Ν. Μπαφτζεσκόπουλος 1.
2.3. Ένδοξος "Υδρα 1.2.3. ’Αγγελική Δ. Φραντζισχάκη
1.3.7. Δημ, I. Άσημάκης 1.2.5. Γεώργ. I. Μπλέτας
1.2.3.4.5. Γεώργ. Μεταλλινός 1.2.3.5. Ίδομενεΰς Δ, 
Ψύχας 1.4.5. Σωτήριος Κ. Θεοδόσης 1.2.3.5. "Αγγελος 
Ε. Άγγελίβης 1.3.4. Αΐκατ. Ν. Μελησσινοϋ 1.2.4. Βί
κτωρ Κ. Λαδόπουλος 4.2.3.4. Εΰθαλία Γ. Μέρμηγκα 1.
3.4. Ζαχαρούλα Β. Δημητροπούλον 1.2.3.4.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Ιί.ήρυγμ.α Ευαγγελίου εν Άθήναις κατά 
Κυριακήν άπο 10—11 π. |χ. καί άπό 5—6 μ. μ. 
εν τη κατά την Πύλην τοϋ Άίριανοΰ καϊ τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός Έλληνοκ^ Εύ- 
αγγελοκ^ ’Εκκλησία.

— Έν τη Άποθήκμ τών Αγίων Γραφών ύπάρ- 
χουάι Οώματα τοΰ Άάτέρος της Ανατολής, όλό- 

κλήροι δειραϊ Έφημ. Παίδων καί αϊ τρεις ΰειραϊ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προάέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα βρη- 
όκευτικά καϊ ηθικά καϊ φυλλάδια διδλία.

—Καϊ πάλιν όυνιδτώμεν είς τάς οϊκογενείας τών 
Συνδρομητών της’Εφ, τών Παίδων τό Εγκυκλο
παιδικόν λεξικόν τώνκ.κ. ΜπάρτκαίΧίροτ 
ώς λίαν Αναγκαίο ν διά π αίαν οικογένειαν.

Συνδρομή νΠαιδικ&ν διηγημάτων,η 8 κα/ Tros, ίν 'Ελλάδι io λεπτ. Ιν τώ 'Εξωτερικά) 60 Zsjr,
Έν Άθήνη·.; ίκτοΰ Τυπογραφείου τών χαταστημάτων ΑΝΕΣΤΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ 1892,-3124.


