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ΤΟ ΤΕΛΟΣ! ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ! 18Θ2-

Ιίού χαΐ πάλιν 6 τραχύ; Δεκέμβριος μας έφθασε
Μας έφερε τούς παγετού;, τα ψύχη, τον βορράν. 

Έτος λοιπόν δλόκληρον, ώ φίλοι παιδί;, -πέρασε
Κ’ εί; άλλους θλίψεις άφησε εις άλλους οέ χαράν.

a^s
Έτος παρήλθ’ όλό«λήρον χ’ ήμεΐς ίπροχωρήσαμεν

Έν βήμα προς τά έμπροσθεν άμέοιμνοι φαιδροί.
Τοϋ χρόνου τήν παρέλευσιν σχεϊύν δεν ίννοησαμεν

! οδτω προ; τύ τίρμα του 4 άνθρωπος χωρει.

Έτος παρήλθ’ δλόκληρον καί σείς μιχροί ηΰξήνθητε
Καθώς αυξάνουν τα φυτά εΐς χήπους χαρωπά.

Εΐς τό διάστημα αυτό έν τούτοις ένθυμήθητε 
Ή κοινωνία παρ’ ημών τί θέλει ; τί ζητε";

’Αρά γε ευσεβείς, χαλοί, ειλικρινείς υπήρξατε ;
Πρός τούς μεγαλητίρους σας ύπήρξατ’ ευπειθείς ;

Αγάπην προς τά γράμματα, ώ φίλοι μου, ίίείξατε ;
Να χάμετ’ «ζητήσατε τούς άλλους ευτυχείς ;

*0, το πιστεύω χ’ εύχομαι νά εξακολουθήσετε, 
Άκολουθοΰντες πάντοτε τόν δρόμον σας αύτον

Καί έξασχοϋντες το χαλάν, εύϊαίμονές νά ζήσετε, 
Έχοντες τϊν Σωτήρά μας ώς μόνον βοηθόν.

,ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ^ζΡΓΣΟΒΕΡΓΗ.

ΠΡΟΣ ΤΟΎΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΥΝΔΡΟΗΗΤΛΣ ΤΗΣ ΕΦ. ΤΟΝ ΠΑΙΔΛΝ.

Μ γαπη roi ftot φΙΛοι I

Μέ τό άνά χειρ ας φύλλον ή μικρά όας φίλη Έ- 
φημερίς κλείει τό 25 έτος τής ηλικίας της. Παι. 
οιά, τά όποια ένεγράφηδαν συνδρομηταί κατά 
τά πρώτα 5 έτη αύτής, εΐναι ήδη άνδρες καί γυ
ναίκες, ούχί όλίγοι δ’ έξ αύτών, γονείς ήδη τέ
κνων, έξακολουθοΰν είσέτι νά λαμδάνωσιν αύ. 

τΰν χάριν τών παιδίων των, διότι έμαθον έκ 
πείρας νά έκτιμώσι την άγαθήν αύτής έπιρροήν 
είς τήν οικογένειαν.

Ή Σύνταξις αύτής χαίρει δτι ή ύπόληψις αύ
τής παρά ταΐς οΐκογενείαις έξακολουθεϊ συηδα- 
δίζουδα μέ τήν ήλικίαν της, εΐναι δέ βεδαία, 
οτι ή σύντομος αυτή έγκυκλοπαιδεία (έπειδή 
ή ’Εφ. τών Παίδων εΐναι πράγματι μικρά έγκυ- 
κλοπαιδεία) άποτελεϊ μέρος τής βιβλιοθήκης πολ
λών οικογενειών έν τε τμ Έλλάδι καί άλλα μέρη 
τοΰ κόσμου, δπου ύπάρχουν Έλληνικαΐ οίκογέ- 
νειαι, δύναται δ’ άνευ περιαυτολογίας ή καυ- 
χήσεως, νά εϊπμ δτι ή Έφ. αΰτη έκτος τοΰ δτι 
εΐναι μοναδική είς τδ είδος της έν τιξί Έλληνικμ 
γλώσσμ, δύναται νά διεκδικήόμ τά πρωτεία καί 
μεταξύ δλων τών Εύρωπαϊκών καί Αμερικανι
κών ’Εφημερίδων τοϋ είδους της, ού μόνον ώς 
πρδς τδ συστηματικόν καί διδακτικόν καί ποι- 
κίλον τής δημοόιενομένης ύλης, άλλά καί ώς 
πρός τό καλλιτεχνικόν τών εικόνων της. Ή δια- 
δεδαίωόις αΰτη πιθανόν νά φανιξί εΐς τινας τολ
μηρά, άλλ’ ό άπιδτών άς λάδμ τόν.κόπον νά 
όυγκρίνμ αύτήν μέ οίονδήποτε έκ τών έν λόγφ 
περιοδικών διά παιδιά. Ημείς δέ, οΐτινες λαμδά- 
νομεν περί τά 20 τοιαυτα είς διαφόρους γλώσσας 
γνωρίζομεν δτι οΰτως έχει τό πράγμα.

Σκοπός τής έκδόόεως της Έφ. τών Παίδων άπ 
αύτής τής άρχής της ήτο ή μετ’ εύχαριότήάεως 
διδασκαλία ολοκλήρου τής οίκογενείας, ήτις παν. 
ταχοΰ, ιδίως δέ παρ’ ήμΐν δπου ύπάρχει τόσοη 
άπάνις τοιούτων αναγνωσμάτων, έχει χρείαν 
αύτών. Συνεπώς ή σύνταξις αύτής έφρόντισε 
κατ’ έτος ώς ή ώγετικΐι μέλισσα νά περιδννάγμ 
καί δημοόιεύμ οι’ αύτής πάν ο,τι εΰρισκε νε- 
κταρώδες καί κατάλληλον πρός άθώαν εύχαρίδτη- 
σιν καί συνάμα μόρφωδιν καλού χαρακτήρας είς 
τούς άναγνώδτας αύτής.

Άποχαιρετών τό λήγον έτος, εύχομαι νά χαι
ρετίσω τό νέον έν ύγείμ καί χαρςί μεθ’ δλων τών 
άγαπητών μας μικρών φίλων.

'Ο συντάκτης

Μ. Δ. Κλλοποθλκηε.
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μου ειχεν αυξήσει λεπτόν και μαλακόν, ήτο δέ 
λαμπρόν μαΰρον. Ό είς τών π^οών μου ήτο λευ
κός, και είς τό μέτωπόν μου είχον ένα ώραΐον 
αστέρα, έθεωρούμην δέ ύπό πάντων πολύ ώραϊος. 
Ό κύριός μου δέν ήθελε νά μέ πώληση προ τοϋ 
νά γείνω τεσσάρων ετών, έλεγε δέ δτι οί νέοι δέν 
ε*πρεπε νά έργάζωνται ώς οί άνδρες, και τά πω
λάρια δεν έπρεπε νά έργάζωνται, ώς οί ίπποι, πρίν 
ήλικιωθοΰν αρκούντως.

"Οταν έγεινα τεσσάρων έτών, δ κ. Γόρδων ήλθε 
νά μέ παρατηρήση· ίξήτασε τους οφθαλμούς μου 
τό στόμα μου καί τά σκέλη μου, άπό τών μηρών 
μέχρι τοΰ νυχιού, έπειτα μέ έβαλε νά περιπα
τήσω καί νά καλπάσω έμπροσθεν του, καί, ώς 
φαίνεται, του ήρεσα πολύ, διότι εϊπεν, οτι άφοϋ 
στρώσω καλώς, θά άποβώ κάλλιστος ίππος. Ό 
Κύριός μου τφ είπε ότι αυτός δ ίδιος θά μέ έγύ- 
μναζε, διότι δέν τφ ήρεσκε ούτε νά έξαφνίζωμαι, 
ούτε νά μαστιγώνωμαι, καΐ πράγματι τήν ακό
λουθον ήμέραν ήρχισε τήν εργασίαν ταύτην.

Ίσως όλοι οί άναγνώσται τής Έφ. τών Παί
δων νά μή γνωρίζουν τί θά είπη άσκησις ενός ίπ
που, οθεν θά άφήσω αΰτόν τόν ίδιον ίππον νά τήν 
περιγράψη. ’Ασκώ ένα ίππον σημαίνει διδάσκω 
ένα ίππον νά φέρη εφίππων ή σαμάρι καΐ χα
λινόν, και εΐς τήν £άχιν του ένα άνδρα ή μίαν 
γυναίκα, ή εν παιδίον, δηλ. ένα ιππέα. Νά πη- 
γαίνη όπου δ ίππεύς ήθελε καί νά βαδίζη ήσύχως. 
Έκτος τούτου έχει νά μάθη νά φέρη φορβειάν 
καΐ ύπουρίδα, νά ΐσταται ήσυχος, ένφ βάλουν 
ταϋτα έπάνω του. Μετά τούτο δένουν όπίσω του 
δν άμάξι, ώστε δεν δύναται νά περιπατη, ή νά 
καλπάζη χωρίς νά σύρη όπίσω του καΐ τό άμάξι, 
καΐ πρέπει νά δδεύη άργά ή ταχέως κατά τήν 
επιθυμίαν τοΰ αμαξηλάτου. Δέν πρέπει προσέτι 
νά έξαφνίζεται άπο ο,τι βλέπη, ούτε νά δμιλή 
είς άλλον ίππον, ούτε νά δαγκάνη, ούτε νά κλο
τσά, ούτε νά κάμνη τό έλάχιστον πράγμα κατά 
τήν ιδίαν του θέλησιν, ακόμη και άν ηναι πολύ 
κουρασμένος ή πεινασμένος. Άλλά τό χείριστον 
όλων εΐναι, άφοϋ τά χάμουρα άπαξ τεθοϋν είς τήν 
£άχιν του, δέν πρέπει ούτε νά πηδ^,οΰτε νά πλα- 
γιάζη ένεκα κόπου. 'Ώστε ώς βλέπετε ή άσκησις 
αΰτη είναι σπουδαΐον πράγμα !

Ένοεϊται οτι ήμην συνεεθισμένος είς τήν ά- 
σκησιν καί είς τό νά δδηγώμαι είς τους ά- 
γρούς καΐ τά λειβάδια ήσύχως, άλλά τώρα 
έπρεπε νά εχω ήνία καί χαλινόν, δ δέ Κύριός 
μου μοί έδωκεν όλίγην βρώμην κατά τό σύνηθες, 
καΐ άφοϋ μέ ίχάίδευσεν αρκετά, έθεσε τόν χαλι
νόν εΐς τό στόμα μου και έπέρασε τά ήνία είς τά 
άκρα του, άλλά νά σάς εϊπω τήν άλήθειαν ήτο

Η ΜΑΥΡΗ ΩΡΑΙΟΤΗΣ.

η αυτοβιογραφία ένός ίππου.
(Ίδε προηγούμενου φύλλον)

Ένφ ή μήτηρ μου έλεγε ταϋτα, ημείς ιστά- 
μεθα παρατηρούν τες τήν σκηνήν , Τινές τών ιπ
πέων πεζεύσαντες ετρεξαν προς τον κατακείμενον 
σύντροφόν των, άλλ* δ κύριός ρέας, όστις παρετή- 
ρει τά γινόμενα, ήτο δ πρώτος, δστις έσήκωσεν 
αΰτόν. Άλλ’ή κεφαλή του έπεσε πρός τά όπίσω, 
αί δέ χεϊρες του έκρεμάσθησαν πρός τά κάτω 
καί όλοι έφαίνοντο πολύ λυπημένοι. Δέν ήτο 
πλέον ταραχή. ’Ακόμη καί οΐ κύνες ήσαν ήσυχοι, 
καί έφαίνοντο ώς νά έγνώριζον ότι κάτι τι κα
κόν συνέβη. Τόν νέον μετέφερον εις την οικίαν τοϋ 
κυρίου μας, ήτις ήτο πλησίον, ήκουσα δέ κατό
πιν οτι δ νέος ήτο δ μονογενής υιός τοΰ κυρίου 
Γόρδωνος, νέος ωραίος καί λαμπρός, τό καύχημα 
τής οικογένειας του !

'Ιππείς έτρεξε τώρα δρομέως είς τοΰ ΐατροΰ, 
καΐ είς τήν οικίαν τοϋ κ. Γόρδωνος διά νά τόν 

ειδοποιήσουν περί του δυστυχήματος τοΰ υίοϋ του. 
"Οταν δ ιατρός ήλθε καί έκύτταξε τόν στενάζοντα 
ίππον, έσεισε την κεφαλήν του καί σοβαρώς εϊ- 
πεν ότι τό όστουν ένός τών μηρών του ήτο τε- 
θραυσμένον. Τότε άλλος τις τρέξας είς τήν οικίαν 
τοϋ κυρίου μας εφερεν εν οπλον καί έπυροβόλησε 
κατά τοΰ ίππου, δστις άνετινάχθη καί δ ώραϊος 
εκείνος ίππος δέν υπήρχε πλέον είς τήν ζωήν.

Ή μήτηρ μου έφαίνετο πολύ τε ταραγμένη, δι
ότι, εϊπεν, ότι «γνώριζε τόν ίππον εκείνον πρό πολ
λών έτών, τό δε όνομά του ήτο Παλίκαρόπουλον ! 
Καΐ πράγματι ήτο γενναίος καί ωραίος ίππος, μή 
ίχων κανέν- ελάττωμα. Τόσον έθλί&η ΐκ τοϋ θανά
του του ή μήτηρ μου, ώστε ποτέ πλέον δέν ήθέ- 
λησε νά βόσκηση εΐς τό μέρος εκείνο τοΰ άγροΰ.

Μετ’ όλίγας ή μέρας ήκούσαμεν τούς κώδωνας 
τών εκκλησιών νά σημαίνουν, παρατηρήσαντες 
δέ άνωθεν της Πύλης ειδομεν παράξενον μαΰρον 
φορεϊον συρόμενον ύπό μαύρων ίππων, όπισθεν 
δ’ αύτοϋ ήρχοντο πολλαί άμαξαι, ή μία κατόπιν 
της άλλης, ολαι μαΰραι, ένφ οί κώδωνες εξηκο* 
λούθουν νά σημαίνωσι μελαγχολικώς. Τίτο ή 
κηδεία τοΰ νέου Γόρδωνος διευθυνομένη πρός τό 
νεκροταφείου. Ό δυστυχής ! ποτέ πλέον δέν θά 
ίππεύση ! Τί άπέγεινε τό παλικαρόπουλο δέν ή
κουσα ποτέ. Άλλ’ δλον αυτό τό κακόν εγένετο 
δι’ ενα μικρόν λαγών 1 I

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΙ.
"Ηδη ήρχισα νά γίνωμαι ώραϊος — Τό μαλλί
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πολύ δυσάρεστον πράγμα 1 "Οσοι δέν εΐχον ποτέ 
χαλινόν είς το στόμα των, δέν δύνανται νά γνω- 
ρίζωσι πόσον δυσάρεστον πράγμα είναι, "Εν κομ
μάτι ον ψυχρού σκληρού σιδήρου όσον δ δάκτυλος 
τοϋ ανθρώπου χονδρόν, ωθείται εις τδ στόμα με
ταξύ τών όδόντων καΐ ύπεράνω τής γλώσσης, 
καΐ κρατείται ίκεΐ στερεώς διάλωρίων προσδεδε- 
μένων εΐς τά έξέχοντα άκρα του άνωθεν τής κε
φαλής καΐ υποκάτω του λάρυγγος, πέριξ τής ft- 
νδς και κάτωθι τοϋ πώγωνος, ώστε άδύνατον νά 
έλευθερωθή τις άπδ το δυσάρεστον καΐ σκληρόν 
τοϋτο πράγμα'είναι πολύ κακόν 1 ναι, πολύ κακόν 1 
τουλάχιστον ούτως ένόμισα έγώ, όταν μοί έβαλον 
τον χαλινδν εΐς τδ στόμα μου. Άλλ * έγνώριζον 
ότι ή μήτηρ μου πάντοτε ε”φερε χαλινόν, όταν 
έξήρχετο, και όλοι δέ οΐ ϊπποι φέρουν τοϋτο, όταν 
μεγαλώσουν. Οΰτω δέ μέ τήν βρώμην άφ’ ένδς 
καΐ μέ τούς γλυκείς λόγους και τούς τρυφερούς 
τρόπους τοϋ κυρίου μου, ίσυνεΐθισα νά φέρω τον 
χαλινδν καΐ τά ήνία !

Μετά τοϋτο ήλθε τδ έφίππιον, άλλά τοϋτο 
οέν ήτο ουδέ κατά τδ ήμισυ δυσάρεστον. Ό κύ
ριός μου τδ έβαλεν εις την ^άχιν μου μέ πολλήν 
τρυφερότητα, ένφ δ γέρω Δανιήλ έκράτει την 
κεφαλήν μου, έπειτα ε“δεσε τήν ζώνην πέριξ τοϋ 
σώματός μου, δμιλών προς εμέ καθ’ δλον τούτον 
τδν καιρόν.Έπειτα μοί εδωκε βρώμην, μετά τοϋτο 
μέ περιέφερε γύρω τριγύρω ολίγον καθ’ έκάστην 
ήμέραν, έ'ως ου ήρχισα νά επιθυμώ τήν βρώμην 
και το έφίππιον!

Τελευταϊον μ.ίαν πρωίαν ο κύριός μου άνέβη εΐς 
τήν δάχιν μου καί μέ περιίφερε τριγύρω εΐς το 
λειβάδιον έπάνω εΐς τήν μαλακήν χλόην. Πράγ
ματι τδ τοιοϋτον μοΐ έφάνη παράξενον, άλλά 
πρέπει νά δμολογήσω ότι ήσθανόμην εΐδός τι ύπε- 
ρηφανείας νά φέρω εΐς τήν ^άχιν μου τδν κύριόν 
μου. Έπειτα έξηκολούθει νά ίππεύη ολίγον πά
σαν ήμέραν,καΐ οΰτω ταχέως συνφκειώθην καΐ μέ 
τοϋτο.

(ακολουθεί’.)

ΠΟΘΕΝ ΟΙ ΑΕΡΟΛΙΘΟΙ ;

Εΐναι ήδη γίνωστδν ότι καΐ οί αερόλιθοι και 
οί διάττοντες αστέρες είναι σκληρά σώματα 
εισερχόμενα εΐς τήν ατμόσφαιραν έξωθεν, ανα
φλέγονται δέ καΐ γίνονται φωτεινά διά τινα αιτίαν.

Οί διάττοντες αστέρες αναφαίνονται εΐς ϋψος 
20 περίπου μιλίων καΐ αφανίζονται άπδ τής 
δψεως εις ΰψος 50 μιλ. Ή αιτία τής έξαφα- 
νίσεως αύτών οφείλεται είτε είς τήν ΐκ νέου άπο- 
μάκρυνσιν αύτών άπδ τής ήμετέρας ατμόσφαιρας,
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ή διότι ένεκα τής υπερβολικής ταχύτητος και 
τής μεγάλης άντιστάσεως τής άτμοσφαίρας ήμών, 
μεταβάλονται είς άτομα, δπερ έξηγεΐ τήν συνεχή 
πτώσιν τής κοσμικής κόνεως έπί τής επιφάνειας 
τής γής μας.

"Οταν διάττων τις· άστήρ εΐναι μικρός εισερ
χόμενος είς τήν άτμοσφαίραν μας αναφλέγεται 
ένεκα τής τριβής του πρδς τδν άερα καΐ έ'ως οΰ 
φθάση είς τήν επιφάνειαν τής γής κατακαίεται. 
"Οταν όμως ήναι μέγας, τότε ή διαρρηγνύεται 
είς τεμάχια μέ τρομερόν κρότον, τά δέ τεμάχια 
καταπίπτουν εΐς τήν έπιφάνειάν της πριν κατα- 
καοϋν, ή έάν δέν διαρρηχθή, φθάνει εΐς τήν 
επιφάνειαν τής γής δλόκληρος, έκ τής άναφλέ- 
ξεως δέ, διαρρήξεως καΐ πτώσεως τοιούτων σω
μάτων έπικυροϋται τοϋτο, ότι οί άερόλιθοι και 
οί διάττοντες αστέρες εΐναι έν καΐ τδ αΰτδ πράγ
μα, καλούνται δέ διάττοντες μέν, όταν αναφλε
γόμενοι σχηματίζουν γραμμήν φωτεινήν, κατερ- 
χόμενοι είς τήν έπιφάνειάν τής γής, αερόλιθοι 
δέ, όταν πίπτουν, είτε χωρΐς νά αναφλεχθούν, ή 
πρΐν κατακαοϋν έντελώς.

Οί άερόλιθοι ούτοι συνίστανται κυρίως έκ σι
δήρου καΐ περιστρέφονται περί τδν “Ηλιον ό
πως καί ή Γή μας είς άναρίθμητον ποσότητα, 
δΐς δέ τοϋ ένιαυτοϋ, τδν ’Ιούλιον καί Νοέμβριον, 
ή Γή είς τήν περί τδν 'Ήλιον πορείαν της διέρ
χεται διά τής τροχιάς τών μικρών τούτων σω
μάτων καί διά τής έλκτικής της δυνάμεως έλκύει 
ταϋτα είς έαυτήν και ούτως έχομεν τά λαμπρά 
φαινόμενα τών διαττόντων αστέρων κατά τούς 
μήνας τούτους. Οί κομήται προσέτι φαίνεται ότι 
άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών μετεωρόλιθων, δ πυ- 
ρήν αύτών είναι μετεωρόλιθος, ή δέ κόμη άποτε- 
λεϊται έκ τής κόνεως τοϋ σιδήρου τής διεσπαρ
μένης εις τήν άτδοσφαϊραν ήμών, και διά τοϋ φω- 
τδς τοϋ ήλιου καί τοϋ ηλεκτρισμού καθιστάμενη 
φωτεινή.

Εκατομμύρια πολλά τών αερολίθων τούτων 
πίπτουν άενάως είς την έπιφάνειάν τής γής και 
των άλλων πλανητών και δορυφόρων των, άλλ’ 
ή ποσότης ή πιπτουσα έπί τής έπιφανείας τοϋ 
Ήλιου εΐναι τεράστια, άκατανόητος, χρησιμεύουν 
δέ ούτοι ώς καύσιμος όλη πρδς συντήρησιν τής 
θερμότητος καΐ επομένως τοϋ φωτός αύτοϋ.

Πόσον θαυμαστά τά έργα τοϋ Κυρίου καί πό
σον ένδοξον τδ μεγαλειον αυτού ! Τά πάντα 
έκαμε μέ σοφίαν, καί όμως εΰρίσκονται άνθρωποι 
άρνούμενοι καΐ αυτήν τήν ΰπαρξιν αυτού!

Ή ταχύτης, μέ τήν δποίαν εισέρχονται καί δι
έρχονται διά τής άτμοσφαίρας ήμών οι άερόλυθοι, 
εΐναι υπερβολική—υπερβαίνει πολύ τήν ταχύτητα
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■ τοΰ ήχου τήν τής σφαίρας τηλεβόλου, και άκόμη 
τήν ταχύτητα τών πλανητών, οΐ όποιοι κινούνται 
πέριξ τοΰ Ήλιου.

Ή Γή κινείται περί τόν Ήλιον μέ ταχύτητα

άντίστασιν τοΰ άέρος. Εΐς τό αχανές έπομενως 
πρέπει νά έταξε ίο ευ ε μέ πολύ μεγάλε ιτεραν τα.- 
χύτητα. *

Διά νά έννοήσωμεν καλώς τόν υψηλόν βαθμόν

'Ο Λϊΰκολάκης κα,Ι ί} σφί^κα.
19 μιλ. κατά π£ν δευτερόλεπτων. Ό "Ηφαιστος τής ταχύτητος, τήν όποίαν εκφράζουν οΐ αριθμοί 
ό ταχύτατος τών πλανητών 29, 87[0θ. μ. ένώ 
εΐς αερόλιθος, οστις έπεσεν εν Πούλτοσκ τής 
'Ρωσσίας, είχε ταχύτητα 38,78μιλ. κατά πάν 
δευτερόλεπτον, άν και εΐχε νά ύπερνικήση τήν

ούτοι, προσθέτομ.εν ενταύθα, οτι ό ταχύτατος 
κύκλων, ή ανεμοστρόβιλος, σπανιότατα τρέχει 
150 μιλ, κατά δεύτε ρόλε πτ ον.
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Ο ΝΙΚΟΔΑΚΗΣ και η ΣΦΗΚΑ.
(*Ί6* απέναντι οιλίϊα.)

Ό μιικολάκης τής άπέναντχ εΐκόνος δέν ητο 
κακόν παιδίον, είχεν δμως έν κακόν έλάττωμα, 
τό όποιον δυστυχώς Βλέπομεν είς πολλά παιδία, 
νά πιάνη και νά τυραννμ τάς μυίγας, Επειδή 

δά πάρω όλίγην κλωστήν -ψιλήν (ΐπό·τής μαμάς 
μου τήν κουβαρίστραν, θά τήν δέσω άπό τό έν 
ποδάρι, καΐ θά την άφίνω νά πετμ έδώ κ’ έκεΐ. 
Δυστυχώς τό πράγμα δέν άπέδη κατά τούς ϋπο- 
λογιΰμούς τον, διότι ή σφήκα ήτο άπό έκείνας, αί 
όπρϊαι έχουόι κέντρον φαρμακερώτατον καΐεύθύς 
άφοϋ τήν έπιαόε, τόν έκέντρχσεν είς τόν άντί- 
χειρα καΐ άμέόως έπροίσθη όλη τον ή χεϊρύπερ-

Ό Μωνσής καί η μ,ή κατακαεομ,ένη βάτος.
δέ δέν εΐχε πείραν τον κόσμου, ένόμιζεν δτι όλαι 
αΐ μυϊγες ήόαν άκακοι, ώς αΐ κατοικίδιοι, καΐ 
λοιπόν δπου έβλεπε τοιαύτην έπροσπάθει νά τήν 
άυλλάδμ.

Μίαν ήμέραν είδε πετώσαν μίαν μεγάλην κι- 
τρίνην, και αμέσως τοΰ έπήλθεν ή έπχθυμία νά 
τήν συλλάδη. «θά έχω πολύ εύχάριστον καιρόν 
μέ αύτήν, είπε καθ’ έαυτόν ! Άφοΰ τήν πιασω 

βολικά, οΐ δέ πόνοι ήσαν ανυπόφοροι. *0 ιατρός 
έκλήθηάμέόως καΐ μολονότι μετεχειρίσθη δλατά 
άντιφλογιστικά φάρμακα, ό κυρ Νικολάκης έμει- 
νεν εΐς τήν κλίνην μέ πόνους περί τάς δέκα 
ημέρας, ό δέ Ιατρός εΐπεν δτι άν ήθελε τόν κεν
τρίσει εΐς τήν ρίνα ή τά βλέφαρα θά ήτο κίνδυ
νος νά χάσμ καΐ τήν ζωήν του !

Ούτως έχει καϊ μέ τήν άμαρτίαν. Τά παιδία 
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καί ΐικόμη οί ηλικιωμένοι θέλουν να παίζουν μέ 
αύτήν, ώλλ’ έπί τέλους, άντϊ εύχαριότήόεως δρέ
πουν πόνους και θλίψεις καί τεΛευταϊον χάνουν 
καί τήν -ψυχήν των. Μακράν λοιπόν τέκνα μου 
άπό τήν αμαρτίαν,διότι κεντρώνει ώς έχιδνα καί 
δαγκάνει ώς βασιλίσκος.

Η ΒΑΤΟΣ Η ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΚΑΙΟΜΕΝΗ. 

("Ββ οκιαΐιν σιλί8“)

(Έξοδ. γ’.)

— "Οταν ό Μωϋσής έβοσκε τά πρόβατα τοϋ 
πενθεροϋ του είς τό ορος Σιν&, είδε μίαν ήμε
ρα ν μίαν βάτον νά κδίεται καϊ όμως νά μή_κα- 
τακαίεται καϊ έν τφ 
μέσω αύτής άγγελον 
Κυρίου.

Τδ φαινόμενου ε
κείνο έφάνη, καϊ δι
καίως, πολύ παράδο
ξον, οθεν ήθέλησε νά 
πλησιάση πρός αύτήν, 
διά νά ιδη καλλίτερον 
τΐ ετρεχεν. Άλλά πριν 
προσέγγιση τήν βάτον, 
ήχουοε φωνήν, λέγον
ταν, «Μή πλησιάσης, 
ιίΛλά λύσου τά ύποδή- 
ματα έκ τών ποδών 
σου, διότι δ τόπος, sig 
τόν όποιον ίστασαι 
είναι άγιος.» Εϊς έκ 
τών τρόπων^ διά τών 
όποίων οί κάτοικοι 
τής άνατολής δεικνύ
ουν τό σέβας των πρός 
τόν ®εόν, καί πρός τούς 
νά έκβάλουν τά υποδήματά των, όταν είσέρχων- 
ται είς τούς ναούς, ή παρόνσιάξωνται είς τούς άρ
χοντας των. Οί Μωαμεθανοί τηροϋδιν αύστηρώς 

,τό έθιμον τοϋτο. Οί Χριστιανοί αποκαλύπτουν 
τήν κεφαλήν, ώς σημεϊον σεβασμού όταν είσέρ- 
χωνται είς τόν ναόν, ή συναντούν, ή παρου
σιάζω νται είς τούς βασιλείς ή άρχοντας τής πα
τρίδας των,

Ή φωνή έκείνή ήτο φωνή τοϋ ®εοϋ, όστις 
διέταξε τόν Μωϋσήν νά έπιστρέψή είς Αίγυ
πτον, όπόθεν είχε φύγει διά φόνον, καϊ νά έξα— 
γάγη τούς 'Ισμαηλίτας Ζξ αύτής.

"Οταν δϊ δ Λίωϋσής τόν ήρώτησε ποιος ήτο, 
όστις τόν άπέστελλε μϊ μίαν τοιαύτην παραγ
γελίαν, ό ®εός άπεκρίθη, «Είπε είς αύτούς, οτι 
ό^ϋ,νσΐ άπέστειλεν.» Ό ”ίϊ ν * δ' Τ π άρ χ ω ν, 

Όφις κροταλίας.

άρχοντας αύτών είπαν

'Όνομα σημαίνον αυθυπαρξίαν καϊ πάντα τά 
παρεπόμενα αύτή.

Τό δνομα τοϋτο άνέλαβεν $Zg εαυτόν «αΐ δ 
Χριστός, ώς ®εός, ώς βλέπομεν είς τήν άπο- 
κάλυψιν. «Εγώ είμαι· ό *βν, καί ό ήν και δ 
έρχόμενος, ό Παντοκράτωρ.» (Άποκ. ά. 8J

'ίϊς τοιοΰτον, λοιπόν, πρέπει νά τόν φαντα- 
ξώμεθα νά τόν προσκυνώ  μεν, νά τόν άγαπώμεν 
και νά τόν ύπακούωμεν πάντες.

ΟΦΒΙ2 ΚΡΟΤΑΛΙΑ!.

όψεις. Υπάρχει
Οί πλεϊότοι τών άνθρώπων τρέμουν όλους τούς 

k“~ **-*—-, κάτι τι είς τόν δφιν, τό όποιον 
προξενεί φόβον καί ά- 
ποστροφήν.Άλλ’ ή θέα 
τοϋ κροταλία είναι 
πράγματι τρομερά έ
νεκα τοϋ θανατηφόρου 
δαγκάσματός του. Τό 
δηλητήριου τοϋ δφεως 
τούτου είναι τόσον ι
σχυρόν, ώότε φονεύει 
ένα σκύλον είς 20 πρώ
τα λετπά τής ώρας καί 
ένα άνθρωπον είς όλί- 
γην ώραν.

Οί όψεις ούτοι έχου- 
όι κεφαλήν πεπιεόμέ- 
νην, τό δέ σώμά των 
φέρει κηλϊδας λεύκάς 
καί μαύρας, αί όποΐαι 
καθιστούν τήν δφιν 
ποικιλόχρουν. Άπαν- 
τώνται δέ καθ’όλην 
τήν Βόρειον’Αμερικήν 
καϊ πολλοί κατ’ έτος 
εύρίσκουν θάνατον ό- 
δυνηρόν έκ τοϋ δαγ- 
κάσματος αύτών. Ευ
τυχώς τά δυστυχήμα
τα ταϋτα δέν είναι τό- 
δον συχνά, όσον ήδύ- 
ναντο νά ήναι, άν μή 
έφερον είς τό άκρον 

τής ούράςαύτών πέταλά τινα, άτινα,μικρόν πρίν 
δαγκάσουν, κροταλίζουν καί ούτως ειδοποιούν 
τόν άνθρωπον περί τής παρουσίας τοϋ δφεως 
τούτου είς τό μέρος έκεΐνο, καί καθίσταται προ
σεκτικός.

Ό κροταλίας δέν άγαπμ τό νερόν, άλλ' όταν 
είναι ήναγκασμένος νά περάόμ λίμνην ή ποτα
μόν, πράττει τοϋτο κρατών τήν κεφαλήν του περί 
τόν ήμισυ πόδα ύπεράνω τοΰ ύδατος καί πλέει 
μετά πολλής ταχύτητος.

Οί έναδχοληθέντες είς τάς έξεις τοΰ έρπετοϋ 
τούτον διΐσχυρίζονται δτι τά έπί τής ούράς πέ
ταλα υποδεικνύουν τήν ήλικΐαν τοϋ δφεως, έκά- 
στου αύτών άντιδτοιχοϋντος πρός έν έτος.Όπως 
οί κόμβοι έπί τών κεράτων τών βοών, ό μέν 
πρώτος δεικνύει δτι είναι 4 έτών, έκαστος δέ τών 
λοιπών έν έτος άκόμη.

— 'Γβολογίζϊται οτι ή Κίνα πιριίχκ 20 φορά; πς· 
ρωσοτίρου; γαιάνθρακας παρά ίσοι ίΐναι τί; τήν Ευρώπην 
ίλην.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

— Τρεϊς Πρυτάνε»; Πανεπιστημίων «ίς τάς Μισημ- 
β^ινάς Πολιτείας των 'Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
«ναι έκ των μαύρων δούλων, τούς οποίους ήλευθέρωσεν δ 
ϋρόεδρος Λίγκολν τδ 1364. Υπάρχουν δέ ήδη έν Ευρώπη 
ύπέρ τους 350 νέοι χαΐ νίαι σπουδάζοντας ξένα; γλώσσας 
χαΐ επιστήμας.

Έκτος τούτου μετά τήν άπελευθέρωσιν αυτών οί μαύροι 
τόσον έπροώβευσαν είς τάς τίχ,ας, ώστε 10,000 έξ αΰτων 
έλαβαν ήδη τδ αποκλειστικόν προνόμcoν νέων έφευρίσεων. 
Τοϋτο δεικνύει ότι οΐ μαΰροι ίν ταίς Ηνωμέναις Πολιτείαις 
της ’Αμερικής, οί όποιοι είναι ήβη πολίται της Δημοκρατίας, 
χαΐ ανέρχονται εις 8,000,000 π spin ου ψυχών, κάμνουν ση- 
μαντιχάς προόδους εΐς τήν διανοητικήν χαΐ κοινωνικήν αΰτων 
άνάπτυξιν.

— Οί Γάλλος κάτοικος τοϋ Καναδά μετοικούν κατά 
χιλιάδας εις τήν Κέαν Αγγλίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
όπου υπάρχουν μέχρι τοϋδε περί τάς 500,000 έξ αυτών, Ός 
φαίνεται προτιμούν τήν Δημοκρατίαν άπο τήν αποικιακήν 
τής Αγγλίας Κυβέρνησιν.

— Είς τήν Κίναν αποθνήσκει πατά μήνα Sv έχατομ- 
μνριον ανθρώπων ! Είς Sv μόνον νεκροταφεΐόν εΐνε βαμμέ
νοι 20,000,006 αν&ρ. Εΐνε δέ τό νεκροταφείον τοϋτο 10 
μιλ. τό μήκος καΐ ενός μιλίου τό πλάτος.

—Ό λοχαγός Βάονερς είς τήν ’άνά τό^Θιβέτ εκδρομήν 
του εκ 2,000 μιλίων άνεχάλυψε λίμνην άλατοςεΐς ΰψος 17, 
930 ποβ. ήτις είναι ή ύψίστη γνωστή λίμνη. Ό ϊΐιος εΰρε 
προσέτι εΐς μίαν ώραίαν σειράν χιονοσκεπών ορίων μίαν κο
ρυφήν οσον το όρος Έβερεστ υψηλήν. Έπί δύο έββομά- 
ϊας ή συνοδεία τον έτεξείδευεν εις ΰψος 17,000 ποβών.

— Είς πό Βερολίνου πρόκειται νά στηθώσι κατά τας 
μεγαλας όδοΰς στήλαι, έκ χυτοϋ σιδήρου, 18 ποδ, τό ΰψος 
Έχάστη δέ στήλη θέλει περιέχει Sv ώρολόγιον, μετεωρολο
γικά έργαλεία, χάρτας δεικνύοντας τόν καιρόν, καί διαφόρους 
άλλας αστρονομικές αγγελίας.

— θαυμαστόν ώρολόγιον. Εις τόν καιρόν τής στέ
ψεως αυτής έν Μόσχα τό 1724, ή αυτοκρατόρισσα της 'Ρωσ* 
αίας Αικατερίνη Δ’. Ελαβεν ώς δώρον Sv ώρολόγιον, τό ό
ποιον έζΰγιιζεν 7 οΰγγίας, ήτοι 56 δράμια, έσήμαινε δέ τάς 
ώρας καΐ Επαιζεν είδος τι μουικής.
, Επΐ τήςβάχεως δ’ αύτοΰ ητο έσκαλισμένη πανομοιοτάτη 

«χων τοϋ 'Αγίου Τάφου μέ στρατιώτην 'Ρωμαίον φροροΰν- 
τβ· _Η σκηνή αΰτη ήδύνατο νά γίνη όρατή βιά τής ΰάλου 
έν τή θήχη. Εΐς τό άνοιγμα τής θήκης ό απομιμήσεις λίθος 
μετεκενεϊτο από τοϋ στόματος τοϋ μνημείου, δ φρουρός ε- 
γονάτιζε, άγγελοι άνεφαίνοντο είς τάς άντιβίτους πλευράς τοΰ 
ανοίγματος, μουσική δέ ήρχιζε παίζουσα λίαν λεπτώς χαΐ 
μελλςρδιχως τον Πασχαλινόν ύμνον, τόν τόσον γνωστόν χαβ’ 
8λην τήν 'Ρωσσίαν!

Ο κατασκευαστής τοϋ βαυμασίου τούτου ωρολογίου λέ
γεται ότι εΐργάσθη πρός κατασκευήν αύτοΰ ανευ διακοπής 
περί τά έννέα ϊτη.

— 'β καλλιέργεια, των σταφίδων έν ιίαλλιφορ- 
νία. Τό παρελθόν έτος έστάλησαν είς το εμπόριον έκ Ιΐαλ- 
ίιφορνίας 800,000 κιβωτίων σταφίδων, διαφόρων είβών. Ή 
Κορινθιακή φαίνεται δέν ευδοκιμεί* εκεί*. Ή αξία τοΰ προϊόν
τος τούτου ύπβλογίσθη εις 4,400,000 φρ.

— Ό Πρύτανις τοϋ έν Λέλανδ Στάνφορδ Πανεπιστημίου, 
λαμβάνει κατ’ έτος 75,000 φρ. μισθόν—εις τήν ’Αγγλίαν δέ 
καί τήν ’Αμερικήν, οί πρυτάνεις τών Κολλεγίων καί Πανε
πιστημίων εϊναι ισόβιοι, έκτος, εάν άποβληθοΰν διά παρά
πτωμά τι.

— Κατά τούς έσχάτως γινομένους υπολογισμούς, ή ά. 
ξία τών Ιξερχομένων καΐ εισερχομένων είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας^τής Αμερικής εμπορευμάτων ανέρχεται εϊς 50,000, 
000,000 φράγ. I

— ΤΑ μέγεθοφ τής ’Αφρικής. Τ0 έμβαβόν τής χώρας, 

τής περικλειόμενης ύπό ’τής Ηπείρου τής Αφρικής εινπι 
ίσον μέ 1 ί,000,000 τετρ. μιλίων, ώστε είναι ή δεύτερα ή. 
πείρος κατά τό μέγεθος. Ή Άσία εϊναι ή πρώτη περιλαμ- 
βάνουσα 13,000,000. τ. μ.—ή Βόρειος ’Αμερική 7,400,ΟΟΟ 
τ. μ. καΐ ή Ευρώπη 3,800,000. τ. μ.

— Μάθημα έκ των δένδρων. Πόΐενϊρχεσε Γεώργιο ; 
ήρώτησε θείός τις τόν ανεψιόν του ερχόμενον έκ τοϋ σχο
λείου. Άπό τό σχολείον, άπεκρίθη ό μικρός Γεώργιος.

— Άπέρασες από μέσα άπό τόν δημόσιον κήπον;
— Μάλιστα.
— Παρετήρησες τά δένδρα, τά όποια είναι φυτευμένα έκεί;
— Μάλιστα.
— Τί είδες ;
— Εϊδον μεγάλα καί μικρά :
— “Αλλο τί ;
— Τά μεγάλα ίσταντο όρθια καί Ισια, χωρίς στηρίγμα

τος, τά 6έ μικρά ήσαν δεμένα εις στύλους ξυλίνους.
— Ήμπορείς νά μοί εϊπης, βιατί νά μεγάλα δέν έχουν 

στόλους;
— Νομίζω, εΐπέν δ Γεώργιος, ότι τά μεγάλα είναι στε

ρεά καί ήμποροΰν νά άνβέξουν είς τούς ανέμους καινά 
μή στραβώνουν, ένω τά μικ^ά, έάν δέν ειχον τήν βοήθειαν 
τών στόλων, ίχι μόνον θά εστρέβλωναν, άλλά καΐ θά έξερι- 
ζώνοντο.

— Όστε τό δέσιμόν των είς τούς στύλου; είναι άναγ- 
καΐον διά τήν εΰθυτενίαν καΐ τήν στερεότητά; των ;

— Βεβαιότατα, θείε.
— Λοιπόν Γεώργιε, τά δένδρα δς σέ διδάξουν Sv μάθη

μα, ώστε νά ΰποφέρης τούς περιορισμούς, τούς όποιους ή 
αγαπητή σου μήτηρ σέ κάμνει, βεά νά σέ προφύλαξη άπό 
τούς ανέμους τής κακίας, Εως οΰ άνβρωθής χαΐ τότε δέν βά 
Εχν)ς φόβον νά πίσης χαΐ νά χαθής.

— Εχεις δίκαιον, θείε μου, εϊπεν ό Γεώργιος κύψας τήν 
κεφαλήν από εντροπήν—Σέ ευχαριστώ δέ, διότι διεύθυνες τήν 
προσοχήν μου εΐς τά δένδρα εκείνα, ώστε νά λάβω Sv μά
θημα παρ’ αυτών.

Καί πράγματι άπό τής ημέρας εκείνης ό Γεώργιο; ΰπε- 
τάσσετο καθ’ όλα εις τάς μητρικάς παραγγελίας, καΐ ούτως 
ηυξησεν εΐς άνδρα ένάρετον καί ωφέλιμον εΐς τήν κοινωνίαν.

— Πυρεία καί βελόναι, Ταϋτα εΐνε τά κοινότητα 
πράγματα εις τήν καθημερινήν ζωήν. Τά nvpefa, τά όποια 
άνάπτουν διά τής τριβής έφευρέθησαν τό 1829, πρό τής ε
ποχής βέ ταύτης οί άνθρωποι μετεχειρίζοντο τήν λεγομένην 
τσακμακόπετραν διά νά άνάπτουν φωτιάν. Εΐνε δύσκολον νά 
είπη τις πόσα Εκατομμύρια πυρείων κατασκευάζονται καθ’ 
έκάστην, άλλ’ έάν νπολογίσωμεν τσύς ανθρώπους οί όποιοι 
κάμνουν χρήσιν αυτών, ό όλικός αριθμός είναι μέγιστος. Είς 
μόνον τήν πόλιν της Νέας Ύόρκης έν ’Αμερική έξοδεύονται 
κατάπασαν ήμέραν ύπέρ τάϊΟ,ΟΟΟ,ΟΟΟ [ Έξ Ενός σανιδιού 
5 μέτρων τό μήκος καί 3 δακτύλων τό πάχος δύνανται νά 
κατασκευασθώσιν 186,000 πυρεία ί Καΐ δμως ή ξυλεία ήτις 
απαιτείται πρός κατασκευήν τών πυρείων είναι υπερβολική.

Αί βελΰναι άναφέρονται άκόμη χαΐ κατά τό 1483 ϊτος, 
αλλά μόνον έν αρχή του παρόντος αιώνος ήρχισαν νά κατα- 
σκευάζωνται διά μηχανής. Ό παλαιός τρόπος τψ κατα
σκευής έκάστης βελόνης διά τής χειρός πρέπει νά ητο πολύ 
κοπιαστικός καΐ αηδής. Μετά τήν χρήσιν τών μηχανών ό α
ριθμός τών βελονών είναι αμύθητος. Καΐ δμως ή κατασκευή 
τών βελονών δέν εΐνε απλή Εργασία αλλά απαιτεί 14 διακε
κριμένος έργασίας καΐ πολλήν ταραχήν. Αί βελόναι κατα
σκευάζονται ίκ σύρματος χαλκού, έπειτα κασσιτερώνονται καΐ 
γανώνονται.Τά πυρεία καΐ αί βελόναι είναι μιχρά πράγματα 
χαΐ οί άνθρωποι ένεκα τούτου δέν τά εκτιμούν πολύ, έάν εΰ- 
ρεθή τις όμως εΐς μέρος, όπου δέν υπάρχουν τοιαϋτα, τότε 
συναισθάνεται καΐ έκτιμα τήν αξίαν καΐ χρησιμότητά των.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΠΤΗΪΕΙΪ.

1. ΠοΓα ήσαν τά ορη της ευλογίας καΐ κατάρας ;
2. Αιατί δέν υπήρχε σιδηρουργός εΐς τόν ’Ισραήλ

3. Τίνος έμβλημα είναι ό άζυμος άρτος ;
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
Τής Έφη^ιερίδος τών Παίδων τον «τους 1 892.

Αί Ίαπωνίδες νεάνιδες . . . 
Άρχαϊον παραμύθι.....................
Αί ήμέραι της έβδομάδος . . . 
Άχούρα Μάδζης (εΐκών) . . . 
’Αποθνήσκει μέ ήσυχον συνείδησιν 
Αΐ γυναίκες έν Ίαπωνίι^ , . . 
Βηθανΐα (εΐκών)..........................
Ερωδιός (εΐκών)..................... .....
Είκοσι λόγοι, δτι ή Γραφή είναι ό λό- 

γος τοϋ Θεοϋ................................
Ή Δορκάς (τής άγιας Γραφής) . .

. . Σελ. 1940
. . »

»
. . »
. . d

. . » 
. . » 
. . »

1964
2000
2011
1972
1975
1943
1940

»
Ή γυνή τοϋ Τεροβοάμ, και 6 προφήτης 

Άχιά (εικών)...............................
βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανού . . . 
Στρουθοκάμηλος (εΐκών) .... 
Έκρηξις τοϋ Βεσοβίου (εΐκών) . . 
Κίνα....................................................
Αυστραλιανή Βουστάρδα (εΐκών) . 
Γρινόβλη και ο νεαρός Μάρτυς 

'Ράνδ εΐκών ..........................................
Ή έπιστροφή τοϋ Λίβα εΐς τόν χρι

στιανισμόν .....................................

1949
1948

Ή 
Ή 
Ή 
Ή 
Ή 
Ή

»
»
»
»
»

1962
1929
1930
1931
1991
1962

1994

1999Ά

Ή Μαύρη ώραιότης άνάγνωσμα2004,2012,2016
Ή μεγίστη λιθόκτιστος δεξαμενή εν τω 

κοσμώ .................... ..........................
Ή ’Αφρική και οί λαοί αυτή; , . .
Ή Βάτος ή καιομένη καϊ μή κατακαιο- 

μένη (εΐκών).....................................
Ίνδικαΐ θεότητες (εΐκών).....................
Κυνάρια Ποντικοκτόνα..........................
Μεγάλα πλοία μεταξύ τών αρχαίων. 
Μάθημα ευγνωμοσύνης .... 
Μεγάλα άρτισιανά φρέατα . . 
Μία άληθής ’Ιστορία .... 
Μύρτις 1928, 1932, 1936, 

1,960 1,968 1,976 . . .
Νικολάκης και ή Σφήκα (εΐκών) 
Νέον είδος αεροστάτου (εΐκών) . 
Ό Κΰων παρά τοΐς άρχαίοις Αίγυ· 

πτιοις (εικών)................................
Όροι εΰ προ σδ έκτου προσευχής . . .

1952.

»
»

»
»
»

»

»

»
»
»

»
»

1980
1996

2020 
1946 
1983 
4946 
1985 
1988 
1988

1988
2018
1967

1938
1929

Ό ιερός χιτών του Τρίβις (εΐκών) . . 1932,191 6 
Ό τυφλός Βαρτίμαιος (εΐκών) . . . 
'Ονόματα, δι'ών άπεκαλύφθη ό Θεός είς 

τους ανθρώπους................................
Ό Μαϋρος επίσκοπος Κρόθορ (εικών) . 
Οί πετώντες Σκίουροι (εΐκών) . . . 
Ό Ρωμαίος σκοπός έν Πομποιΐα (εΐκών) 
Όσα θέλετε νάσΚς κάμνουνοί άλλοι κλπ. 
Ό Κίνταρος, ή τό άγριόπαιδον. (Διή

γημα ’Ιαπωνικόν)...........................
Ό οφθαλμός τής Μυίας ύπό τό μικρο- 

σκόπιον (εΐκών)..........................
Ό Χριστός θεραπεύων τούς αρρώστους 

(εΐκών)................................................
Οι μεγάλοι ποταμοί τής γης .... 
Ό καλλιτέχνης Τισιανός (εΐκών) . . 
Όφεις Κροταλίαι (εΐκών) ..... 
Πόθεν οί ’Αερόλιθοι...............................
Προϊστορικά! ανακαλύψεις.....................
Πώς τά ζώα κάμνουν τήν δουαλεταν των 
Περίεργα δένδρα ... ................
Πόντιος Πιλάτος (εΐκών).....................
Πίστις, ’Ελπίς, ’Αγάπη, (£ν έπεισόοιον) 
Σεβασμ.ός πρός τους νόμους .... 
Στοιχεία, έκ τών όποιων συνιστ.ήγή μας 
Σταμνοοόφυτον τής Μαγαδάσκαρ( εΐκών) 
Ταχύτης αστέρων.....................................
Τί τον έκαμε Δήμαρχον..........................
Τελετή γάμου έν Γαλλίρρ.....................
Τί είναι ζωή..................... ..........................
Τό ίνδαλμά μας ποιον είναι; .... 
Τό συμπόσιον του Βαλτάσαρ (εΐκών) . 
Τοπογραφία τής Βαβυλώνος .... 
Τέχναι άπολεσθεΐσαι..........................  .
Τό τέλος του κόσμου...............................
Φυτά έντομοφάγα (εικών) , . . , . 
Φρόνησις και γνώσις................................
Φενάκη (περούκα) (εΐκών).....................
Χελιοωνόψαρα (εΐκών)...........................
Ποικίλα 1933, 1941, 1944, 1949, 1957,1963, 

1965, 1973, 1981, 1907, 2005,2013,2021

»
»

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

» 
»

» 
» 
» 
» 
Ί> 
» 
» 
» 
Ί> 

»
» 
» 
»

ΓΪ1ΤΤΑΞ ΠΟΙΗΜΑΤΏ,Ν.

1995

1993'
1076 
1972: 
1978 
1980

1984!

1983

1987 
1987 
1955 
2020 
2016
1938' 
1940 
1953 
1954 
2007
1951l· 
1953j 
1988 
1977· 
1979
1978 
1983 
1985 
1959
1959 
1931 
1993 
1947 
1967
2010 
2002

Εικοσιπενταετηρις τής’Εφ. τών Παίδων ο 1927 Πρωινή οικογενειακή εκδρομή (εΐκών). » 1971 
.. ................... “ . » 1927 Τό φθινόπωρον (εικών) , . . “

. » 1956 Τό σχολεϊον (εΐκών) ....

. » 1963 Τό τέλος τοϋ έτους 1892. , .

Ευχή διά τό νέον ίτος . . . 
Παιδίον προσευχόμενου (εΐκών) 
Παρελθόντος άνάμνησις . . .

2003» ___
» 2611
» 2015

Συνϋφομή «Παιδικών κ/εημημάτων,» β κατ’ frog, έν Έλλάίε 4ο lem. ίν τώ ’Εξωτερική 60 λεπ. 

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTh KttJiiTANTlNlAOr 1892—3237.


