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ECINA.

Ή κυρίως Κίνα «ναι επτάκις μεγαλειτέρα 
της Γαλλίας καί ίση μέ το ήμισυ δλης τής Ευ
ρώπης, έχει δέ πληθυσμόν 410,000,000. — Οι 
ποταμοί της είναι μεγάλοι, τινές 1000 μιλίων το 
μήκος καί διά 400 διωρύγων ποτίζουν ύλην τήν 
χώραν. Τινές τούτων τών διωρύγων είναι 200— 
1000 ποδ. τδ μήκος.

Ή Κνβέρνηΰις slvai μοναρχική, ούχΐ διβποτι- 
τκή. Ό αύτοκράτωρ καλείται υψηλός Κυβερνήτης. 
Το καθαυτό όνομά του ποτέ δέν άναφέρεται, έν δσφ 
ζή, άλλά καλείται δι* ονόματος έκφράζοντος τόν 
χαρακτήρα καί τάς κλίσεις του. Ένώπιόν του γο
νατίζουν πάντες, καί δ θέλων νά παρ ουσία σθή 
εις αυτόν πρέπει νά ελθη έ'ρπων.

Δημοσίως ουδέποτε φαίνεται, άν μή συνοδεύε
ται ύπδ 2,000 δορυφόρων. Οΐ αύλικοί του, οί πλεΐ- 
στοι τών ύποίων εΐνε ευνούχοι, ανέρχονται εΐς 
50,000.

Ό Διάδοχος εκλέγεται ύπδ τοϋ αύτοκράτο
ρος μεταξύ τών υιών τών τριών συζύγων του.

Οί ήγεμονόπαιδες λαμβάνουν ώς έπίδομα 65, 
000 φρ. κατ’ έτος.

©ρηΰκεία.
Οΐ Κινέζοι είναι άδιάφοροι εΐς τά τής θρησκείας, 

ουδέ έχουσι κ&ν ονομα άνταποκρινόμενον εΐς τήν 
λέξιν θρησκεία, άλλ’ καθώς οι άρχαΐοι “Ελληνες 
έχουν μόνον θρησκείαν συνισταμένην έκ τελετών. 
'Επικρατοϋσιν δμως παρ’ αύτοϊς τρία θρησκευ
τικά συστήματα, 1) Ό Ταοϊσμός. 2) Ό Κομ- 
φουκισμός, καί 3) Ό Βουδδισμός. Ή πρώτη ίδρΰθη 
ΰπό τίνος φιλοσόφου καλούμενου Λαό—τσή (604.

π. X.) καί 54 Γτη πρό τής γεννήσεως τοϋ Κομ- 
φουκίοϋ. Ούτος συνέστησε τδν Ταοϊσμόν, δηλ. τήν 
θρησκείαν τοϋ άνωτάτου λόγου, δςτις κατ’ αύτδν 
είναι πρότερος καί ή πηγή τών θεοτήτων, καί δλων 
τών υλικών μορφών. Οπως δέ δ Ζήνων, οΰτω 
καί δ Λαδ-τσή συνίστα τήν μοναξίαν καί τήν 
σκεψιν ώς τά άποτελεσματικώτατα μέσα τοϋ κα
θαρισμού τής πνευματικής ημών φύσεως. Οί οπα
δοί τής θρησκείας ταύτης καλούνται Ταοι-στοί, 
ήτοι όρθολογισταί, πιστεύουν δέ εΐς τήν δπαρξιν 
πνευματικού κόσμου, εΐς ίμφανίσεις πνευμάτων, κλ.

Ό Κονφουκιΰμός δέν εΐνε σύστημα θρησκευ
τικόν, άλλά σύστημα πολιτικής ήβ·ικ§ς, τήν ό
ποιαν έδίδασκεν δ μέγας Κινέζος φιλόσοφος Κον- 
φούκιος, τήν βιογραφίαν μετά τής εικόνος τοϋ 
όποιου έ δημοσίευσα μεν εΐς το φυλλον τοϋ Μαρτίου 
τοϋ έτους 1882

Τδ σύστημα τούτο τής πολιτικής ήθικής σχη
ματίζει τήν βάσιν τής Πολιτικής Οικονομίας τών 
Κινέζων, ώς προεϊπον δέ δέν δύναται νά όνομασθή 
θρησκευτικόν σύστημα, επειδή δέν διδάσκει τήν 
λατρείαν οΐουδήποτε βεοϋ.

Ή έξέχουσα διδασκαλία τοϋ ^συστήματος τού 
Κονφουκίου εινε αΐ πρδς τους προγόνους άποδιδό- 
μεναι τιμαί.

Ό Βονδδίβμός άρχικώς εδιδάχθη ΰπό τί
νος Ίνδοϋ σοφού καλούμενου Γ’κωίάμα (φωτιστοϋ) 
κατά τδν 6ον αιώνα μ. X., ταχέως δέ διεδόθη 
εΐς τά περισσότερα μέρη τής Κεντρώας καί Ανα
τολικής ’Ασίας καί τάς νήσους τού ’Ινδικού ω
κεανού.

Κατ’ άρχάς ήτο σύστημα άθεϊστικόν, καί έ- 
σκόπει καΐ έδίδασκε την ίκμηδένισιν τοϋ ατόμου 
μετά θάνατον ώς τδ δψιστον άγαθόν, μετ’αΰτοϋ
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ίριως συριπεριλαριβάνονται καΐ ίξαιρετος φιλαν
θρωπία καΐ ηθική. Κατόπιν όμως ίξίπεσε [κι^θέν 
με τήν ιΐδιΛΛατρικήν λατρείαν τοϋ βεμελιωτοϋ 
αύτοϋ καΐ άλλων φαν τάστων οντων.

κειμένην εικόνα, ενρίβκονται άπανταχοϋ της [Ποικίλα.
yijg. Προτιμούν δμω? τάς έκτεταμένας πεδιά
δας, είς τάς όποιας φύονται χαμηλοί θάμνοι, 
καί χλόη, &τινα παρέχουβιν είς αύτά καταφύ- 
γιον, ζταν διώκωνται άπό ίχ^όν τινα, άνθρω

πον ή ζφον·
"Οταν εύ^ίβκωνται είς κίνδυνον τρέχουν με

μεγάλην ταχύτητα, μεταχειμιξόμενα ονγχράνως 
τούς πόδας καΐ τά? πτέρυγας αύτων.

Ή τροφή των Ουνίβταται 4ξ έντόμων, νκω- 
λήκων, και σπερμάτων. Ή Βονβτάρδα έξημε- 
ροΰται, άλλ’ δμω? πάντοτε δεικνύει πολλήν 

άγριότητα είς τούς ξένους.

ι
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— “EVj'Eavdipiov ίαλίσσηΐ είί μίαν ίβΐομάία καρ έ
χει κερισσοτέραν τροφήν είς ίχίύας, παρα Sv ίκτάριον καί- 
λίστη{ γης καρέχιι ιίς Εν ίτος.

— Αί τίσβαριφ μιιγ*λαι γλ&βσαι. Υπολογίζεται 8τ< 
ή Αγγλική γλωσσά όμιλεΓται ήβη υπό έκατόν καί έπίκείνα 
ίκατομμυρίων άνβρώπων. Ή Γερμανική όπλ 60,000,000, 
ή Γαλλική ύπο if ,000,000, χαΐ ή ’Ρωσσικήύπο 60,000,000.
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Τβ ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΓ.

Έκ τής Αστρονομίας καί γεωλογίας μανθά- 
νομεν ότι ή γή, έπί τής όποιας κατοικοϋμεν δέν 
ητο πάντοτε είς την αυτήν κατάστασιν, είς τήν 
οποίαν είναι σήμερον. Είχε αρχήν καί διήλθε διά 
πολλών σειρών με ταβολών άπό μάζης διάπυρου 
άεροειδοϋς μετεβλήθη εις ΰγράν διάπυρον, καί έκ 
ταύτης ψυχρανθείσης εΐς στεριάν. ’Εκ τής μετα
βολής ταύτης μετεβλήθησαν φυσικά καί τά διά
φορα κλίματα τής γής καί αί διάφοροι μορφαί 
τών φυτικών καΐ ζωικών όντων, έ'ως ού ή φυσική 
κατάστασις τής έπιφανείας κατέστη κατάλληλος 
πρός τήν ΰπαρξιν καί διατηρησιν τοϋ ανθρώπου.

Βλέποντες τήν ήμέραν καί την νύκτα, τό έαρ 
καί το θέρος, το φθινόπωρον καΐ τόν χειμώνα δια
δεχόμενα άλληλα άνευ τίνος καταφανούς μετα
βολής, συμπεραίνομεν οτι τά πάντα θά εξακο

λουθούν τήν αυτήν άμετάβλητον πορείαν αιωνίως. 
Δυστυχώς ή εύτυχώς τό πράγμα δεν έχει οΰτω. 
Πράγματι ή γή μας διέρχεται διά τινων κύκλων 
μεταβολών. Αί έπί τής έπιφανείας της ΰπάρ- 
χουσαι μορφαί τών φυτών καί τών ζφων άδια- 
κοπως ποικίλουν, οέν ύπαρχει δέ ούδεμία αμφι
βολία ότι συν τφ χρόνφ ή γή μας θά καταντήση 
εΐς κατάστασιν ακατάλληλον πρός κατοικίαν 

jτοΰ ανθρώπου. Ή παρούσα κατάστασις τής σε- 
| λήνης μάς δίδει τήν νύξιν, ότι ή γή μας θά κα- 
ταντήση ποτέ είς γυμνήν καί ψυχράν βραχώδη 
μάζαν άνευ ΰδατος, άνευ άέρος, άνευ ζωής, ή 
βλαστήσεως. ■■

Θά ελθη έποχή, καθ ’ ήν όλος ό άήρ τής άτ-> 
μοσφαίρας ημών καί ολον το έπί τής γής ύδωρ 
θά άπορροφηθώσιν ύπό τοϋ έδάφους καί τότε θά 
άναλάβη τά χαρακτηριστικά της Σελήνης, ήτις 
είς εποχήν μεμακρυσμένην είχε καί άέρα καί ύ
δωρ, τά όποια τώρα έλλείπουσιν άπ’ αύτής.

’Αλλη τις πηγη διαταράξεως τής παρούσης 
καταστάσεως τής γής μας είναι αί παλίρροιαι.Τά 
μεγαλα παλιρροιακά κύματα, τά όποια κινούνται 
μετά τοσαύτης ορμής πέριξ τής γής έκάστην ήμέ- 

■ ραν^κα^προσβάλουσιj τάς άκτάς αυτής, συντεί- 
|νουσιν είς τό νά βραδύνωσι τήν κίνησιν αύτής, 
j κάμνοντα εκάστην ήμέραν άναισθήτως πως με- 
,γαλειτέραν τής προτεραίας αύτής. Ή άνεπαί- 

(σθητος αυτή βραδύτης σύν τω χρόνφ, εάν μή άλ
λως πως άναπληρωθή, θά καταστήση τό ήμερο- 
νύκτιόν μας ίσον μέ εν έτος, ή Γή μας δηλ. θά 
κινείται περί τόν της tx-πχζ τοϋ έτους!

Άλλ ’ ή μεγάλη καταστροφή, ύπό τής όποιας 
έπαπειλούμεθα, είναι ή έκ τής έλαττώσεως καΐ 
τελευταίου έκλείψεως τοϋ φωτός, τοϋ ήλιου βαθ

μηδόν ψυχραινόμενου και τελευταϊον σβεννυμενου, 
Τό ηλιακόν μ.ας σύστημα Ολόκληρον θέλει κινεϊ- 
σθκι τότε είς τό αχανές σκοτεινόν, ψυχρόν καί έ
ρημον 1

Έάν οΐ αστρονομικοί υπολογισμοί ΰμω; είναι 
ακριβείς, ένφ ή καταστροφή αυτή βαίνει πρός 
τήν συμπλήρωσιν αύτής, λαμβάνει συνάμα χώραν 
και προσέγγισες 5λων τών πλανητών μετά τών 
δορυφόρων αύτών πρός άλληλα και προς τό κεν- 
τρον αύτών, τόν ήλων, και τελευταίου άπαντα 
θά συνέλθωσιν επί τό αύτό, 0ά αναφλεχθούν έκ 
τής συγκρούσεως πάντα τά στοιχεία, έξ ών συνί- 
στανται, θά μεταβληθοϋν εΐς άεροειδή διάπυρον 
μάζαν, έξ ής διά δακτυλίων άποκοπτομενων άπ’ 
αύτής, καί οΰτω θά σχήμα τισθή νέον πλανητικόν 
σύστημα, ή άρχή νέων υπάρξεων καί νέας ζωής J

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙ ΟΝ ΑΠΕΚΑΑΓΦΘΗ Ο ΘΕΟΣ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΣ

1. Ί(χοβ& =± όών. — ’Εκφράζει αυθυπαρξίαν 
καί άμεταβλητικότητα. Είναι άμετάδοτον. Οθε- 
οΐ ’Ιουδαίοι δεισιδαιμόνως άπέφευγον νά το προφέν 
ρωσι.

Ίάχ πολύ πιθανόν συντόμευσες τοϋ Ίεχοβά; 
αποτελεί τήν τελευταίαν συλλαβήν τοϋ άλλη- , 
λούία, «αϊνει τόν Κύριον.» Είναι δέ ειδικόν όνομα' 
τοΰ θεοϋ ύπ’ αύτοϋ τοϋ ίδιου άποκαλυφθέν, |

2 Έλ-δύναμις, μετεφράσθη Θεός καί έφηρ- i 
μόσθη έξ ίσου είς τόν άληθή είς τούς ψευδείς ’ 
Θεούς.

3. Έλοχιμ καί Έλοάχ. Τό αύτό ένικώς καί 
πληθυντικώς, παράγεται άπό τό Εβραϊκόν ^ήμα, 
τό όποιον σημαίνει φοβούμαι, σέβομαι. Εΐς τόν 
ενικόν άριθ. είναι έν χρήσει μόνον είς τά τελευ- ( 
ταϊα βιβλία τής Γραφής καί είς τήν ποίησιν. Είς j 
τόν πληθυντικόν άντί τοϋ θεοί, κυίως δέ διά 
τον άληθή Θεόν, έξόχως δέ διά τόνρ Ίεχοβά, ώς 
το μέγα άντικείμενον προσκυνήσεως.

4. ̂ Αδοναΐ— Κύριος' εινε εΐς τόν πληθυντικόν 
καί αποδίδεται αποκλειστικός εις τον θεόν. ’Απο
δίδεται δέ καΐ είς τόν Χριστόν εν τή Ν. Διαθήκη.

Σαδδαι=Παντοδύναμος, πληθυντικός' ενίοτε 
εΐνε μόνον καί άλλοτε μετά τοϋ Ελ προ αύτοϋ, 
Έλ-Σαδδαί (Γεν. ιζ. ι'.)

6. Έλνών="Γψιστος.
7. ΤΧεβαώΟ1, Σαβαώθ=τών Δυνάμεων, είναι 

έπίθετον προσδιοριστικόν τών διαφόρων ονομάτων 
του Θεοϋ.

8. Πολλά άλλα ονόματα δίδονται είς τόν θεόν 
μεταφορικός, διά νά φανερώσουν τήν σχέσιν, ήν 

ε’χει καί τά αξιώματα τά όποια πληροί προς ημάς



1994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1895

—ώς λ. χ. Βασιλίύς — ΝομοΟδτης—Βράχος— 
Φρούριον—Πύργος—Κριτής—Λυτρωτής — Ποι
μήν—Γιώργος—Πατήρ. κλ. κλ.

Η ΓΡΕΝΟΒΛΗ ΚΑΙ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΜΆΡΤΙΈ 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΡΑΝΔ.

Ή πόλις της Γρενόβλης μετά τοϋ φρουρίου της 
κεϊται είς τό νοτιανατολικόν μέρος τής Γαλλίας, 
έστάθη δέ διάσημος είς τήν ιστορίαν τοϋ Διαμαρ- 
τυριάμού έν Γαλλίμ διά τήν δίκην καί καταδί
κην είς θάνατον νεαροϋ τίνος Γάλλου ίεροκήρυ- 

έξ αύτών είδεν έρριμμένα είς μίαν γωνίαν ζεύγος 
συρτών, τά όποια τους έκίνησαν είς νέαν έρευ
ναν, άλλά άνευ Αποτελέσματος. Δυστυχώς δμως, 
ένφ έξήρχοντο τής οίκίας ό κρυπτόμενος ίερο- 
κήρυξ,στενοχωρούμενος έκ τής ματακλείσεώς του, 
ώθησε τό έλατήριον τοϋ ώρολογίου, τό όποϊον 
έσήμαινε τάς ώρας, ό δέ ήχος αύτοϋ έπρόδωκεν 
ού μόνον τόν δραπέτην,άλλά καί τό μέρος, όπου 
έκρύπτετο, οί δέ στρατιώται δέδαντες αύτόν τόν 
έφεραν είς τήν Γρενόβλην, δπου δικαάθείς, ώς 
έκτελέσας πράξεις άπηγορευμένας ύπό τοϋ νό
μου, μή βελήδας δέ νά έξομώσμ ϊνα σώσμ τήν 
ζωήν τον, κατεδικάσθη νά στραγγαλισθμ πρώτον 
καί έπειτα νά Αποκεφαλισθμ.

"Οτε δέ έφθαδεν ή ήμέρα τής έκτελέσεως τής

κος Διαμαρτυρομένου, δστις ύπέστη τόν διά I θανατικής ποινής, έψαλλε τό νρμδ'. ψαλμόν, ιδίως 
στραγγαλισμού καΐ Αποκεφαλισμού θάνατον ά- τηί«> «rnzA-miw- ιι ζΐτίνη, ,,·δλΙ,ιπ,ι 
πλώς καί μόνον, διότι έκήρυττε τό Εΰαγγέλιον 
καί έβάπτιζεν,ένύμφευε καί ένεταφίαζε τούς όμο- 
θρήσκονς του Διαμαρτυρομόνους.

Ό νεαρός Λουδοβίκος έπιδτρέφων ποτέ έκ μιάς 
έπισκέψεως, τήν όποίαν δκαμεν είς τά_ όρεινά 
μέρη τής πατρίδος, όπου είχε προόκληβμ να κη- 
ρύξμ τό Εΰαγγέλιον, διενυκτέρευσε καθ' όδόν 
είς τήν οίκίαν φίλου τίνος. Πριν δέ Απέλθμ τής 
οίκίας κατφέβασαν οί στρατιώται, οϊτινες είχον 
Αποάταλή Από τούς Καθολικούς Ιερείς πρός κα- 
ταδίωξιν αύτοϋ καί έπολιόρκηάαν τήν οικίαν.

Ό οικοδεσπότης διά νά προφυλάξμ αϋτόν, τόν 
έθεσεν έντός ^αρελίου κενοϋ, τό όποϊον έγέμιάε 
μέ κληματόβεργας, δταν δέ οί στρατιώται είσήλ- 
βον και ήρεύνησαν τήν οίκίαν δέν ύπωπτεύθη 
σαν δτι ήδύνατο νά κρυφθώ είς έκεΐνο τό βαρέ- 
λιον, καί ήσαν έτοιμοι νά άναχωρήσωσιν, δτε εΐς

τούς πρώτους 11 στίχους τοϋ ριή.ψαλμοϋ έπανα* 
λαθών δίς τόν δεύτερον, « "Ας εϊπμτώρα ό ’Ισ
ραήλ δτι τό έλεος αύτοϋ μένει είς τόν αιώνα. » 
Τήν δέ μετά μεσημβρίαν τόν περιέφεραν είς τάς 
όδούς τής πόλεως όννοδευόμενον ύπο 10 σαλπι- 
στών, οϊτινες δέν έπαυσαν σαλπίζοντες έως έξε- 
τελέσθη ή ποινή τοΰ στραγγαλισμού καί τής άπο- 
κεφαλίάεως, μετά τήν όποίαν τό σώμα τον έσύρθτι 
είς τούς δρόμους έν μέσφ τής περιφρονήσεώς 
καΐ τοϋ γέλωτος τών παρεστώτων, τήν 12 Μαρ
τίου 1745 1

Τό μαρτύριαν τοΰ νεαροϋ τούτου μάρτυρας 
άφήκε άνεξάλειπτον έντΰπωσιν είς τούς κατοί
κους τής περιχώρου, ένθα Ακόμη και τώρα ύμνοι 
καΐ ποιήματα πρός αίνον καί μνήμην αύτοϋ 
βάλλονται, Ανθη δέ είσέτι κατ’ έτος φυτεύονται 
κατά τήν άνοιξιν έπί τοϋ τάφου του.
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Ο ΤΥΦΛΟΣ ΒΑΡΤΙΜΑΙΟΧ.

Κοψμία τάίις άνθρώπων δέν^είναι τόσον έκτεθει- 
μένη etc τάς περιπετείας της τύχης δσον ή τάέις τών 
τυφλών. Etc δέ τήν 'Ανατολήν, ή θέσις τών τυφλών 
είναι οίκτρά, 6 δέ βίός των βίος άβίωτος. Περιφρόνι
μέ νοι, καί άπερριμμένοι ΰπδ τής κοινωνίας διέρχον
ται τάς ήμέρας Των εΐς σκοτίαν σωματικήν καί είς 
έτι μεγάλε,τέραν σκοτίαν πνευματικήν, άποίώντες έκ 
τών ψιχίων τής φιλανθρωπίας τών όμοιων των, οϊ— 
τινες ίχουσι τήν χρήσιν τών οφθαλμών των.

Μόλις πρό τινων έτών φιλάνθρωπο! τινες χριστια
νοί άπεφάσισσν νά κάμωσι κάτι τι άποτελεσματικδν 
διά τά ταλαίπωρα ταΰτα πλάσματα, Ιδρύσαντες τυ- 
φλοκομεΤα όχι πρός θεραπείαν τής σωματικής τυφλό
τητας, ούδέ άπλώί πρός άνακούφισιν τών σωματικών 
άναγκών τών τυφλών, άλλά πρδς φωτισμόν τής δια- 
νοίας καί μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρας αύτών, καθυπο- 
ύάλλοντες αύτούς είς είδος έκπαιδεύσεως σωματικής 
καί διανοητικής, διά τής δποίας κατόρθωσαν νά χρη
σιμοποιήσουν τάς τε σωματικός καί διανοητικός αύ
τών δυνάμεις, καί νά άνυψώσωσίν αύτούς είς τήν πε- 
ριωπήν καί χρησιμότητα εκείνων έκ τών δμοίων των, 
οϊτινες ηύνοήθησαν ύπό τής θείας Προνοίας μέ τήν 
δρασιν.

Διά τοΰ τρόπου τούτου οΐ τυφλοί δύνανται νά έκ- 
μάθωσι γράμματα καί διαφόρους τέχνας Ιδίως τήν δρ- 
γανικήν μουσικήν, διά τών δποίων καί τά πρδς τδ 4ήν 
άναγκαΐα νά πορίίωνται δύνανται, καί ^χρήσιμοι ΐ£είς 
τήν κοινωνίαν νά καθίστανται.

Τινές μάλιστα είς τοιοΰτον ύψος έκπαιδεύσεως 
έφθασαν, ώστε νά καθέέωσι θέσεις καθηγητών τής Ι
στορίας ίδίως τών μαθηματικών είς διάφορα έκπαιοευ- 
τικί καταστήματα τής 'Αγγλίας καί .’Αμερικής.

"Εν τών πρώτων τοιούτων καταστημάτων διευθύ
νεται πρό πολλών έτών ΰπδ τοΰ άίιοτίμου δμ ο γένους 
ήμών έξ Ηπείρου Μιχ. Άναγνωστοπούλου, δστις 
έσχάτως είσήγαγε διαφόρους βελτιώσεις ανυψωτικός 
τών τυφλών είς τδ ύπ’ αύτοϋ οιευθυνόμενον μέγα τυ
φλό κομεϊον έν Βοστώνη τής ’Αμερικής.

Δυστυχώς παρ’ ήμϊν ούδέ έν τοιοΰτον ίδρυμα ύ- 
πάρχει. Τδ έν Άθήναις τυψλοκομεϊον είναι νοσοκο- 
μεΐον πρδς θεραπείαν τών πασχόντων άπδ δφθαλ- 
μίας, ένφ οί άνιάτως τυφλοί καί οί γεννώμενοίκτοιοΰ- 
τοι διατρέχουν τάς δοούς τών πόλεών μας έπαιτοΰν- 
τες βακένδυτοι,^καί ψηριασμένοι, χωρίς κανείς νά 
φροντίίη περί τού σώματος ή τής ψυχής αύτών.

Είναι* καιρός νομίζομεν νά ληφθή πρόνοια καί διά 
τά δυστυχή ταΰτα πλάσματα τού Θεοΰ τά άδίκώς ά- 
περριμμένα ΰπδ τής κοινωνίας ούχί δι’ άμάρτημα έ- 
κούσίον, άλλά διότι έτυχε νά γεννηθώσιν ή νά κα- 
τασταθώσι μετά τήν γέννήσίν των τυφλοί. Άφοϋ δέ ή 
Πολιτεία φροντίζη καί δαπανψ πολλά πρδς συντήρη- 
σιν τών κακούργων, δίκαιον είναι νά περίθαλψη κα| 
τούς τυφλούς,

Ή προκειμένη είκών παριστφ τυφλόν τινα καλού
μενου Βαρτίμαιον, δστις άναφέρεται έν τφ Εύαγγε- 
λίψ> (Μαρκ. Γ. 46.) ώς παρακαλών Τδν Χριστόν νά 
τδν έλεήση. Δέν έύήτησε παρ’ αύτοϋ άργύριον Λ άρ
τον, ή περιποίησίν σωματικήν, άλλά νά ά ν α 6 λ έ · 
ψ η. Νά άναλάόη τήν δρασίν του, τήν εύγενεστάτην 
ταύτην τών αίσθήσεων τού άνθρωπον.

Είναι δέ πολύ διδακτική ή ιστορία τοΰ Βαρτιμαίου 
τοϋ τυφλού, διότι είναι τύπος τής πνευματικής τυ- 
φλότητος δλοκλήρου τού άνθρωπίνου γένους καί τοΰ 
μόνου τρόπου, καθ’ δν δύναται νά· θεραπευθή. Τήν 
Ιστορίαν ταύτην συνιστώμενχίς τήν Ίιελέτην τών μι
κρών άναγνωστών μας, προτρέποντει αύτούς, έάν θέ
λουν πράγματι νά ίαθώσιν άπδ^τής τρομερός ταύτης, 
τυφλότητας τής άμαρτίας, νά καταφύγωσιν είς τδν 
Χριστόν καί ώς δ Βαρτίμαιος νά μην παύσωσι κρά- 
ζοντες, « Κύριε ’Ιησού Χριστέ, έλέησόν μας,· έως 
ού διά τοΰ Πνεύματός του τούς χαρίση τήν πνευμα
τικήν δρασιν καί άποστείλη αύτούς έν είρήνη.

Η ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΥΤΗΣ.

Ή περιοχή τής ’Αφρικής υπολογίζεται εΐς 
ι ι,5ιψ,3οο τετρ. μιλ., ό δέ πληθυσμός της 
είς ιόι,οοο,οοο ψυχών.

Πολλοί Άραόες εύρίσκονται εΐς τήν Αίγυ
πτον καΐ εΐς τα βόρεια καΐ κεντρικά μέρη τής 
’Αφρικής, και αυτοί είναι οΐ ένεργοϋντες τήν 
δουλεμπορίαν.

Οΐ ■ Ζουλού τής Νοτίου ’Αφρικής εΐναι 
αξιοσημείωτοι διά τήν εύρρωοτίαν των, εΐναι 
φυλή ώραία καί φυσικώς καλώς διω(?γανωμένοι, 
εχοντες θερμάς συγκινητικός καρδίας.

Οι Καόΐλοι τής ’Αλγερίας καΐ τής Τύνιδος 
εΐναι μετρ ίου αναστήματος και πολύ εργα
τικοί. Κατοικούν δέ είς καλύόας κατεσκευα- 
ομένας έκ κλάδων δένδρων αλειμμένος μέ πηλόν.

Οΐ Κάφροι κατέχουν τδ μεγαλείτερον μέ
ρος τής Νοτίου ’Αφρικής, εΐναι δέ ισχυρός μυ
ώδης, ευεργετικός λαός, καΐ ένασχολοϋνται^άρ- 
κετά είς τήν γεωργίαν.

Οί Βερόερίνοι κατοικούν είς τάς όχθας τοϋ 
Νείλου καΐ πρεσόεύουσι τόν Μωαμεθανισμόν. 
Ένουσι δέ χροιάν κοκκινωπήν καί σγουρά μαλ
λιά. ’Απαντάται δέ ή φυλή αύτη είς τό Μα- 
ρόκκον, τήν Τύνιδα, καΐ τήν Τριπολίτιδα.

Οί Όττεντόται τής Νοτίου Αφρικής έχουν 
μέτωπον πλατύ, τά μήλα του προσώπου έέωγκω- 
μένα, οφθαλμούς λοξούς, χροιάν κιτρινωπήν, 
ανάστημα βραχύ καΐ σώμα ισχνόν. Ώς πρός τό 
ήθος είναι μαλακοί καΐ δειλοί.

Οί Μαυρυτανοΐ τοϋ Μαρόκκου καί έν γένει 
τών παραλίων τής Μεσογείου θαλάσσης εΐναι 
φυλή ώραία, καΐ λαός ευφυής, άλλά γενικώς 
σκληροί, καί εκδικητικοί. Εγκρατείς εΐς τήν 
δίαιτάν των καί άπλοι εΐς τήν ενδυμασίαν των, 
ή θρησκεία των εΐναι μωαμεθανική.

Οΐ Άάυσσινοι εΐναι φυλή λαμπρά, ισχυρά, 
χαλκόχρους μέ μαύρα μαλλιά, λαμπρούς ό- 
θαλμούς καϊ ζοϋν είς καλύβας. ’Ονομάζουν δέ 
εαυτούς χριστιανούς, άλλ ’ ή θρησκεία των εΐναι
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έξηχρειωρένη άνάμιίις χριστιανικών, ’Ιουδαϊ
κών καί είδωλολατρικών Ιεροτελεστιών καί δει- 
σιδαψσνίαι:.

Οΐ Κόπται τήο Αίγυπτου θεωρούνται ώς οί 
απόγονοι τών αρχαίων Αιγυπτίων καϊ δέν ύπερ- 
βαίνν τας όο,οοο ψυχάς. Εΐς τό χρώρα 
είναι ρελανώτεροι τών ’Αράβων, εχουσι οέ πε
πιεσμένου μέτωπον, μαλακά, σγουρά μαλλιά, 
βραχείας ρίνας, καί μεγάλους οφθαλμούς και 
γένεια. Είναι χριστιανοί.

Οΐ Φελλάχαι τής Αίγυπτου είναι ή εργα
τική τάίις τής χώρας.

Οί Νούβιοι είναι ΐσχνοί, μέ Καλόν διοργα- 
νισμόν, καί σγουρά μαλλιά. Οΐ ανατολικοί 
Νου&οι εΐναι λαός πλανόδιος.

Οΐ κυριώτεροι λαοί τών Νιγρητών είναι οί 
Μαντίγκοι είς τήν Σενεγαλίαν. Οί Φουλάΐ 
εΐς τό κεντρικόν Σουδάν. Οί Ούανυαμίζοι κα- 
τοικοΰντες τήν πρός νότον τών λιμνών Βι
κτωρίας καί Ταγκανγΐκας. Οΐ Βαλοϋνδαι εΐς 
τά νότια καί κεντρικά μέρη τής ’Αφρικής. Οΐ 
Άοιατοι καϊ Δαχομάνοι τής Δυτικής * Αφρικής.

Περί τό έν τέταρτον τοϋ όλου πληθυσμού 
τής ’Αφρικής εΐναι Μωαμεθανοί, καί περίπου 
τρία τέταρτα εΐδωλολάτραι· 3,6οο,οοο χρι
στιανοί, τό ήμισυ τών όποιων εΐναι Άόυσσινοΐ 
καϊ Κόπται, οΐ δέ λοιποί Παπικοί και Διαμαρ- 
τυρόμενοι. Οί εΐδωλολάτραι αποτελούνται άπό 
τούς Νΐγρητας, τούς Κάφρους, τούς Ότεν- 
τότους, καΐ τούς Ζουλούς.

Αί εξής Έκκλησίαι έστειλαν ιεραποστόλους 
εΐς τά διάφορα μέρη τής ’Αφρικής.

ι) Ή Παπική Εκκλησία.
a) At διάφοροι Έκκλησίαι τών Διαμαρτυ- 

ρομένων, ώς λ. χ. ή Επισκοπική, ή Πρεσβυ
τεριανή, ή τών Μεθοδιστών κλ. κλ.

— 'Η πάλι; Μαδρίτη χτΐται ύψηλότ^ον τή; θαλάσση- 
«πδ πάσαν άλλην πόλιν «ί; τδν κόσμον, διότι ;ινι ί χτισμένη 
έπί όροπιίίον 2200 «οδών ύπέφ την έπιφάνιιαν τη; ΐσλάσ; 
ση; χ*ιμέναν, τούτου ίντκα «ιν» έχτιβίιμένη ·ίς μέγα ψύ- 
χο; καΐ βιρμότητα καί έπομένω; βέν «ΐναι ΰγιιινή.

—Ι1αν*χ;στημι<χκά.Καθ*6λον Άν χΐσμον ύπάρχουσιν 119 
Πανσπιστήμια «αρέχοντα ίχπαίδιυσιν ιί; 150,054 φοιτητά;, 
5ιά 13,642 καθηγητών, χαΐ υφηγητών. — Έχ των Κρατών, 
άτινα ΐχουσι Πανιαιστήμιον ή Ελλά;, ή ΔανιμαρχΙα, ή Νορ
βηγία, ή Πορτογαλλία, ή Ρουμανία χαι ή ’Ιαπωνία ίχουν 
έχάστη άνά ίν, ή Σουηδία, ’Ιρλανδία χαΐ Αυστραλία, άνά 
δύο. — Ή Σκωτία, Αγγλία, το Βέλγων χαΐ ή 'Ολλανδία, 
άνά τέσσαρα. — Ή ΈλβττίαΈξ χαΐ ή 'Ρωσσία ίννέα.—.'Η 
Αυστρία, Ουγγαρία χαΐ 'Ισπανία άνά 11. — Αί 'Ηνωμένοι 
ΙΙολιτιΓαι 13.— 'Η Γβρμανία 20 χαΐ ή ’Ιταλία 21.

Ή αναλογία μεταξύ τών φοιτητών χαΐ τών κατοίκων ίχα
στού Κράτου; ίχ»ι ώ; έξη;. Έν Σκωτία είς φοιτητή; άναλο- 
γ·Γ πρδ; 454 χατσίχου;, — Έν Γερμανία εί; πρδ; 1,584.—

1997
Έν ’Αγγλία »ϊ; πρδ; 3,418. — Έν ταί; Ήνωμέναι; Πολι- 
τείαι; εί; προ; 4,276, — Έν 'Ολλανδία εί; πρδ; 10,938. — 
Έν 'Ιαπωνία εί; πρδ; 04,445. — Έν' Έλλάδι εί; πρδ; 60, 
6661 χαί 1» Ρωσσία; I 1 ί

— ΤΑ δύο μίτρα. «Ή ‘Αγία Γραφή»,· ιίπ» μίαν ήμί. 
ραν νέο; τι; εί; γίροντά τινα ϊμπορον, οστις τδν συνίβυύ- 
λευε νά. σποοβάζη αυτήν, έάν ήβελε νά γνωρίζη πώ; νά (η, 
«είναι ύπέρ νδ βίον Ακριβή; χαΐ πεπαλαιωμένη. Τήν σήμε
ρον υπάρχουν πολλά βιβλία, τά δποΐα είναι αρκετά ήίικά, 
καί ίμω; ΐέν σέ δεσμεύουν ώ; ή Γραφή.»

« Ό γέρων ίμπορο;, Ιλαβε δύο πήχεις, τδν ένα εΰβύν 
χαΐ τδν άλλον δλίγον τι χεχλιμμένον. ΜΙ ίχαστον βέ τούτον 
ϊχαμε μίαν γραμμήν χαΐ σιωπηλώ; ένεχείρισε τδν χάρτην 
εί; τδν νέον,

• ΤΙ εννοεί-; μέ τά; γραμμάς ταΰτα;; » ήρώτησεν 0 νέο;, 
σ Εννοώ, εΐπεν δ ίμπορο; βτι εί; τδν κόσμον τοϋτον μία 

είναι ή ευδεΓα δδό;· σέ συμβουλεύω δέ νά μή ίχλέξη; τήν 
στραβήν εί;,τδ ταξείδιον , τή; ζωή; σου, διότι βά σέ φίρη 
αφεΰχτω; εί; καταστροφήν,

— Ή μεγαλειτέρα ήμέρα εί; μέν Γτήν Στοχόλμην 
χαΐ τήν Σουηδίαν είναι 18 ωρών.

Εί; τδ Λονβΐνον, τήν Βρέμην χαΐ τήν Πρωσσίαν 17.
Εί; τήν Νορβηγίαν 21. άπίτή; 21 Μαίου μέχρι 22 Ιου

λίου Ινευ διακοπή;.
Εί; την Πετρούπολιν χαΐ τδ Τομπδλοχ έν Σιβηρία ή με- 

γαλειτέρα ήμέρα είναι 19 ώρ. χαΐ β ή βραχυτέρα,
Εί; τήν Τορνίαν ίν Φινλανβίφ 22 ώρα; ή μεγαλειτέρα νδν 

Ιούνιον χαΐ 3 τών χειμώνα ή μιχροτέρα.
Εί; τήν Νίαν Τόρκην 15 χαΐ εί; τδ Μιντρεάλ τοϋ Κα

ναδά 16.
— Οί Όσάγαι, μία έχ των αυτοχθόνων φυλών τή; Αμε

ρική; είναι ή πλουσιωτάτη χοινδτη; εί; τδν κύαμον· ϊχουσι 
χαταβέσει 49,000,090 φρ. εί; τδ βυσαυροφυλάχιον τών Ήν. 
Πολιτειών τή; ’Αμερικής, εί; τά δπο?α ή Κυβέρνησι; πλη
ρώνει τόπον 500,000 φρ. χατά τριμηνίαν, ϊχουσι 61 χαΐ 
γαία; ιδιοκτήτου; 1,700,000 ίχταρίων εχ τών εΰφοροτάτων 
τή; χωράς. Καί δμω; οί περισσύτβροι αυτών φοροΰσιν άκό- 
μη άντϊ ίνϊυμάτων ίν χράμι 1

— Βεριεργοτάτνι ίνακάλυψι;. Διά τοϋ ΰπερμεγέ- 
δου; τηλεσκοπίου, τδ ίποΓον ίδώρησεν ό άμερικανός ίκατομ- 
μυριοϋχο; Λήκ εί; τδ Φερώνυμου ΆστεροσχοπεΓον τδ ίδρυ- 
δέν έν Καλλιφσρνί^, άνβκαλύφδη, ίτι εί; τών δορυφόρων ή σε
λήνών τοΰ πλανήτου Διό;, ίχει χαΐ αΰτδ; ϊδιον δορυφόρον ή 
σελήνην I φαντάσδητε ή Σελήνη μα; νά ίχη καί αυτή ίβιχήν 
τη; Σελήνην!

— ink vi ·ζναι τ;; εντελώ;’ανάλογο; πρέπει νά ζυ
γίζει 28 λίτρα; δι’ έκαστον πόδα τοϋ ΰψου; του.

— Λέγιπαε βτ» δ βόμβυξ καλώ;’τραφέ ντο; μεταξοσκώ
ληκα; παράγει κλωστήν 1000 υαρδών μακράν, εί; δλ τοιοΰ- 
το; έβωχε 1295 ύάρβας I

— Τά π«ρελ06ν ίτο; ίξήχδησαν έκ τή; ’Αλάσκα;, τή; 
ποτέ 'Ρωσσική; ’Αμερική;, 5,000,000 φρ. αξία; σολομοί 
καί 7,500,009 φρ. φαλενοχόχχαλλα.

— 'Ο Λάρβο; Τέννυσων εΐναι δ πρεσβύτερο; "Αγ
γλο; συγγραφεΰ; ζών. Τδ πρώτδν του βιβλίον όδημοσιεΰδη 
τφ 1830- Ό κ. Γλάδστων ίρχεται κατόπιν, δημοσίευσα; 
τδ πρώτον του φυλλάβιον * Τδ Κράτο; έν σχίσει πρδ; 
τήν Εκκλησίαν, » τφ 1838.

— Μύρμνηκ»; μβύρυι παί έρυθρυί. Πρός καταστρο
φήν τών μυρμήχων ίν γένει χρησιμεύει τδ έξή; μέσον λάβε ίν 
κοχλιάριον τη; τραπέζη; έμετική; τριγδ; χαΐ έτερον χοχλιάριον 
ζαχχάρεως. Μίξαν τά βΰο χαλώ; μέ ολίγον ύδωρ έως ου γεί- 
νωσι λεπτόν συρόπιον χαΐ ίχΟεσον τδ μίγμα εί; τδ μέρα; δπου' 
άναφαίνονται οί μύρμηκες—"Απαξ γευβέντε; αΰτδ βίν έπα.έρ
χονται πλέον* αν αποθνήσκουν ή άν υπάρχουν οΰδεΐ; είξεύρει.

1.
2.
3-

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑί ΕΡΛΤΗΣΕΙδ.

Διατί & Μωϋσης δέν έΐχτιΛτώΐη’ ΰπδ τών γονέων τον . 
Διατί δ Μωύσής βίν ιισηλί;» ·ί; την γην Χαναάν ; 
Τί άπέγ;ιν· τί «ωμά του ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Αίν ίγματα.
1.—Φέρω κάντοεε έντός μον τάς καρεχτροπάς άπάσας
Καϊ ίγκλήματα, άλλ’ δμως αν χαΐ σύ^έγκληματίσης, ,

Καί τήν κεφαλήν μου γη» υπομονήν μον χασας, 
Θα μεταβληβώ τις γόον, καί εΐβύς βά μέ άφήσιρς, 

8ταν είσαι πλήν δειλός I
Δέν με έλυσες ; Δέν είσαι ΐιά τίποτε χαλί;.

Έν 'Iffaxy,

ΆΟήτησι.

Ν. Κ. ΙΙαυλΛτος.

Διό σύλλαβοί μ’ αποτελούν 
Kai βτι είμαι έχδηλοΰν, 

Εύρίσχομαι ’στο αχανές 
Καί τήν ήμέραν αφανές, 

Ός δδηγόν σου μ’ έχεις.
Τήν νύχτα 5ταν τρίχας.

Βγάλε -Λ τράχηλόν μου, 
Καϊ Spit τον λαιμόν μου, 

Καϊ 6α ειδής μεταβολήν 
Χωρίς καμιάν αναβολήν, 

Νά είμαι εις των αδελφών 
Των δώδεκα Πατριάρχων.

Μεταβολήν δέ πάλην 
Θέλης νά κόμης άλλην ; 

Πέταξαν τον λαιμόν μου 
Καϊ τά ύπδ λοιπόν μου, 

Θά γείνη Εν στοιχείου 
II ο ΰ συντηρείτόν βέον.

Ρ. Κ,

3. —Νύχτα χ’ ήμίρα πολεμώ, 6έν τρώγω Ουτ» πεένω,
Έργάζομ’ άχατάπαυστα, χαΐ ίσοι ο δέν δίνω.

Καί πλούσιοι μ’ αγαπούν, χαΐ οί πτωχοί επίσης, 
Νά κοπιάζω άπετεί ώς καί αυτή ή ρύσης.

Άθήνησι, Α. Γιαλοϋρης·
4. —Τδ πρώτον μου εΐναι θεά μεγάλη τών αρχαίων,

Τδ δεύτερον (ι* άνίος τι εΰοσμον χαΐ ώρα ιόν.
Έϋ Kc(>xifh2. Γεώργ. 1. Μεταλλινός.

“Εμμβτροί άπλίί ’Ακροβτιχίε-
5. —Τα αρχικά τών χάτωδι λέξεων φιλτατέ μου,

Άποτελοΰσι ήρωα τοΰ ΤρωΤχοΰ πολέμου.
Όσαύτως χαΐ τά τελικά’ ή πρώτη μέν αυτών,* 

Προστακτική σοί φανεροί: Χειμώνα; δι* ίν ωρα, 
Ποτόν τι ή δευτίρα μου τοίς πασι ποίητόν.

Είνε τις ϊέ ή τρίτη μου έν τή Άσί$ Χώρα.
Ή βέ τετάρτη |όήμά τι τής γλώσση: μας ίηλοΓ, 

Καί την ϋστάτην δύνασαι εύρεΓν έν τή Βουλή.
Έν Πηραιιϊ, Γ. α. ΐιδηροχανέλλη^

ύ^Λλβ ^κροσπχίς.

6.—Τά αρχικά γράμματα τών ζητουμένων λέξεων άποτε 
λοϋσι τδ ίνομα πολυχλαύστου βασιλοπούλας· πρώτου 

“Ηρωί τοϋ Τρωίχοΰ πολίμου, δευτέρου, ΐηρίον τη 
’Αρριχήί, τρίτου,’Αρχαίος τραγιχδς ποιητής,τετάρτου 

Στραγηγδς 'Αίηναΐος, πέμπτου, ίπλον τών άρχαίω 
'Ελλήνων, έκτου, επίρρημα χρονικόν,ίββόμου, βασιλέως 

χαΐ προφήτου ψαλμωΐου τών ’Ιβτραηλιτών, όγΐόου, ’Α
κρωτηρίου τινδς τής Έλλάδος,έννάτου, Κράτος Ευρω

παϊκόν.
Έν Αεωηάίω, Χαρ. Γ. Χαράν της.

Απρόοπτον.

7— Ποιόν κράτος τής Αμερικής, παροξυτονοΰμενον, εύρί- 
σκέται είς τδ πρόσωπό» μας;

Er ά/α γνήσια, I. Γ. Μπαρδαζύγλους’

οίύΟδίβ τών Αινιγμάτων 
τών ίν τφ φύλλω τον pqvbg 'Ιουλίου 1892

1. —Λαύριον—Αυ μον—Ρίοι—Γον—Sv
2. —Κύρος—Σύρος
3. —Γαλατάς—Γάλα —Λάτας
4. —“Όμηρος—μηρός
5. — ’Ανάφη—’Αφή.
6. —Άσία, ’Αμερική—’Αφρική

Είναι "Ηπειροι

7-Ά-βία 
Ρ-ωμύλος . 
Χ-«ος 
Μ-ελπομένη 
Δ.ατις 
Η-λιος 
Σ-τείρων.

Αύται.
Φωτεινή Π. Ροζάκου 1.2.3.4.5.7. Άγγ. Εΰστ. Άγ- 

γελίϊης 1.2.4.6. Ίδομενεύς Δ. Ψύχας 1.2.4.5. Φανή Πέ
τρινου 6- Ίω. Ε. Κομπιώτης 6. Πετρούλα Σπτετσιώτου 1.
2.3.4.5. Γ. Σ. Μετάλλινος 1.3.4.5.6. Άχιλλεύς Βίκου
1.2.3.4.7. Ν. Β, Παυλατος Ι.2.3.4.5. "Ενδοξος Ύδρα
1.2.4.3. Γ. I. Μπλίτας Ι.ΐ.3.4,6.7. ΕύγενείαΝ. Σαραν. 
τάρη 2.4.5. "Ολγα Άβανασιάβου 1.2.3,4.5.7, Ν. Σ. 
Μπαρτζουχόπουλος 1-2.4.5. Μιχ. Κούστας 1,2.3.4.6. 
Μαρία Κ. Σάλς. 1.2.4.5.6. Σ.Χ. Θεοβδσης 4.2.5.6.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμά Ευαγγελίου έν Άθήναις κατά 
Κυριακήν άπο 10—11 π. [λ. καί άπο 5—6 j*. [λ. 
έν τή κατά τήν Πύλην τοΰ Άίριανοΰ καϊ τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διος Ευ-
αγγελοχΐ] ’Εκκλησία.

— Έν τη ’Αποθήκη τών Αγίων Γραφών ύπάρ- 
χουόι θώματα τοϋ Άϋτέρος τής ’Ανατολής, όλό- 
κληροτ όεεραϊ Έφημ. Παίδων καϊ αϊ τρεις όειραϊ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προσέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καί Αλλα θρη- 
δκευτικά και ήθικά φυλλάδια καϊ όιθλία.

—Καί πάλιν δυνιδτώμεν είς τάς οίκογενείας τών 
Συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων τό Έ γ κ υ κ λ ο- 
π αιδικον λεξικόν τών κ.κ. Μσιάρτ καϊ Χίρδτ 
ώς λίαν Αναγκαίον διά πάόαν οικογένειαν.

— Έπΐαης δυνιδτώμεν εΐς την άνάγνωοιν τοϋ 
κοινοϋ τό ϋσιό τοϋ κ. Π. Ζ. Γρηγοράκή δημοΰιευ. 
δέν φυλλάδιον «Μελέται σιερϊ Βελτιώΰεως τών κοι
νών,» ώς περιέχον δκέ-ψεις αξίας μελέτης.

Σνυ6^ομ·η «Παιδικών Αιηγημάτον,» 8 κατ ίτος, ίν Ελλάδι 4ο λίατ. ίν τφ ’ Ε^.α>τίμικ& βο λϊχ.
Έν Άΐήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΛΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΪΑΟΥ 1892.—.3203


