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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ.
(Έκ τον Γαλλικόν) 

ύπό
'ΑΝΝΗΣ Ξ.

(Συνέχεια καί τέλος· fSe προηγούμενον ψύλλον.)

Μίαν ήμέραν ύπήγεν είς τό ίπποορόμιον, δπου ήσαν 
συνηγμένοι περί τούς 100,000 ανθρώπων, παρατηρούν- 
τες τάς προσπάθειας ολίγων ισχνών ΐηπων. Ό βοσκός 
ίσυλλογίσθη δσι δέν εΐχε να χαμη τίποτε μέ τά παιγ
νίδια εκείνα, καί λοιπόν έξήγαγε τόν μέγαν λίθον έκ 
τοΰ πίλου του καί τόν έθεσεν είς τό θυλάκ'ιόν του χαΐ 
άμίσως τά πράγματα εφάνησαν όπως καί εΐς τους λοι
πούς θεατάς, οΰτω δ’ εύχαριστήθη μεγάλως έκ τών θεα
μάτων. Άλλά τό πλήθος ητο μικτού χαρακτηρος, οί 0έ 
θεαταί έ πάθη ντο πολύ πλησίον άλλήλων, εΐς τήν στε- 
νόχωρον δ’ έκείνην θέσιν ό βοσκός έχασε τόν μαγικόν 
του λίθον καί αμέσως έπανηλθεν εις την πρώτην φυσι
κήν διανοητικήν του κατάστασιν, Δέν είχε πλέον τήν 
εΰφυιαν την αναγκαίαν πρός προφύλαξιν τών απομειναν- 
των θησαυρών του καί άμίσως ϊπεσεν εις τάς χειρ ας' 
ώραίας, άλλ' ασυνειδήτου γυναικός, ήτις έπαιζε μέ τά 
αισθήματα του, διήγειρε την ζηλοτυπίαν του δι’ άλλων 
εραστών καί επί τέλους κατόρθωσε νά τόν εμπλέξη εις 
ερηδας, αποτέλεσμα τών όποιων ήτο ή απώλεια καί τοϋ 
άλλου μαγικού λίθου, τής ώραιότητος. Ταΰτα δέ έπα- 
νήγαγον τήν πρώτην του χωλότητα 1

Δέν τώ απέμείνεν ήδη ειμή δ λίθος τοϋ πλούτον καΐ 
τοϋτον αποφάσισε νά διατηρήση. "Οθεν έκρατεί πάντοτε 
τήν χειρά τον εΐς τό θυλάκιόν του προσεΐχ εμή τις τοϋ 
τόν αφαίρεση. Τοΰτο παρατηρήσαντες τινές έκ τών πρώ
των συντρόφων του, τόν εστενοχώρησαν μίαν ήμέραν 
εΐς μίαν γωνίαν καί εις έξ αυτών κατόρθωσε νά άρπά- 
ση τόν λίθον τούτον άπό τής χειρός του. *0 βοσκός 
έγνώριζεν, δτι έάν έχανε καΐ αυτόν, θά έχανε τό παν. 
"Οθεν ετρεξε κατόπιν του καί κατόρθωσε νά τόν συλ
λαβή. Άλλ’ έκεΐνος ϊδών, ότι θά τφ άφήρει τόν λίθον, 
τόν ερριψεν εΐς τόν παρακείμενον ποταμόν, δπου & βο
σκός έέιΛίσθη αμέσως ελπίζων νά τόν άναλάδη. Δυστυ
χώς δΓ αυτόν τό ρεΰμα ήτο τόσον δρμητικόν, ώστε

τόν παρέσυρε καί θά έπνίγετο, άν μή διαβάτης τις δέν 
τόν εσωζεν έκ τοΰ θανάτου αναίσθητου.

"Οταν επανήλθεν εις έαυτόν, εύρέθη πάλιν εΐς τήν 
πατρίδα του ιμέρων τόν ποιμενικόν του σάκχον καί χω
λός δδηγών το μικρόν του ποίμνιον εις τούς αγρούς.

Ήμέραν τινά, κουρασμένος καί τεθλιμμένος, κατεκλί- 
θη υποκάτω άπό ξείαν δρΰν και αμέσως άπεκοιμήθη. 
Μετ’ δλίγον δμως αφοπνίσθη άπό τήν μελωδικήν φω
νήν τοϋ γνωστού εκείνου χοσσίφου, δστις τώ ώμίλησεν 
ώς έξης '·

«*Ε 1 φίλε μου, πώς έδώ πάλιν εΐς αΰτήν τήν χατά- 
στασιν ;»

«Τί νά σοΐ «ίπω, κυρά μου, έμουρμούρισεν 6 βοσκός, 
— έχασα τόν λίθον τής ευφυΐας, διότι προσεπάθησα νά 
ζήσω χωρίς αύτοϋ,— έχασα τόν λίθον τής ώραιότητος, 
διότι ένεπιστεύθην εΐς άπιστους γυναίκας,— έχασα τόν 
λίθον τοΰ πλούτου, διότι έκαμα κακήν χρήσιν του πλού
του μου, καΐ τώρα είμαι είς χειρο τέραν κατά στάσιν παρά 
πρέτερον, διότι τότε δέν έγνώριζα τίποτε περί τοϋ κό
σμου καΐ τής αχρειότητας αΰτοΰ, ένφ τώρα γνωρίζω τά 
πάντα ί Άλοίμονον !

—«Κύτταξι κάτω εΐς τούς πόδας σου,—εΐπεν ή πε- 
τεινονηρηΐς· έκεΐ κεΐνται οΐ τρεις σου λίθοι' λαβε τους 
καί φέρθητι φρονιμότερου.

—*Οχι, όχι, σέ ευχαριστώ, — εΐπεν δ βοσκός, — 
άγαπητη μοι κυρία, Δέν θέλω πλέον τούς λίθους τούτους.

—*Έκλεξον τουλάχιστον τρία άλλα δώρα αντί τού
των,— έπρόσθεσε τό πτηνόν.

—Άφοϋ είσαι τόσον καλή, θά κάμω κατά τήν επιθυ
μίαν σου. Λοιπόν αντί του λίθου τής ευφυΐας efaJii^or 
άπό τήν μνήμην μου ϊλον τό παρελθόν--αντί τοϋ λίθου 
τής ώραιότητος δός μοι ειρήνην — καί άντϊ τοΰ λίθου 
του πλούτου δός μοι aitapxeiar.

— Ώραία, έφώνησε τό πτηνόν ! Σέ διαβεβαιώ 8έ δτι 
άπό τόν καιρόν τοϋ Σολομώντος μέχρι σήμερον ποτέ 
δέν εΐδον καλλιτέραν εκλογήν! Γενηθήτω κατά τήν επι
θυμίαν σου. Κα'ι δ βοσκός άμεσως άπήλαυσεν δ,τι έζή- 
τησε καί εζησεν έκτοτε ευτυχής. Άναγνώστα, λάβε εν 
μάθημα έκ τοϋ μύθου τούτου του βοσκοϋ.



2088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1893

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΟΜΦΟΤΚΙΟΣ
( “Ke φύλλ. Έφημ. ΠαίΒοηι Μοφτίου 188Ϊ.)

Έάν λάδωμεν ύπ’ δφει τήν έπιρροήν, τήν 
οποίαν ό Κομφούκιος καί τό περί ήθικής σύστημά 
του έχουάιν έξασκήσει έπί τά πλήθη,τά όποια σέ
βονται τό όνομά τον άπό τοΰ θανάτου του μέχρί 
σήμερον, ό Ανήρ ούτος ϊόταται ένώπιόν μας ώς ό 
θαυμαάιώτατος τών Ανθρωπίνων διδασκάλων. Ό 
Κομφούκιος ούδέποτε διιδχυρίόθη, δτι είχε θείας 
Αποκαλύψεις, όπως άλλοι τινές τών Ανθρώπων 
έπραξαν, καί διά τοΰτο εΐναι άξιος περιδόοτέρας 
τιμής παρ’ οί πρώτοι μεταξύ τών Απατεώνων.

Κομφούκιος εΐναί μετάφραδις τών Κινεζικών 
λέξεων Κούνγ-Φοο-Τςζ, αΐτινες σημαίνουν «ό δι
δάσκαλος Κούνγ,» κατήγετο δέ έκ τοϋ Κουάνγ- 
Τί, δότις έζησε τό 2637 έτος π. X. Έγεννήθη δέ 
ό Κομφούκιος τήν ι; ’Ιουνίου 551 π. Χρ. Έν τμ 
νειτητί του ήτο έπιμελέστατος μαθητής, είς δέ 
τό 22 έτος τής ήλικίας του ήρχισε νά έργάζηται 
ώς δημόσιος διδάσκαλος. Έδίδασκε δέ πάντας ό
σοι ήρχοντο πρός αύτόν, άδιάφορον πόόον όλί- 
γον ή πόσον πολύ ήσαν είς κατάσταόιν νά πλη- 
ρώόωΰιν είς αύτόν ώς δίδακτρα. "Ο,τι αύτός ά- 
πψτει παρ’ έκαστου ήτο νά έχη κλίσιν πρός τά 
γράμματα καί τήν παιδείαν καί νά δεικνύμ καί 
βαθμόν τινά ίκανότητος.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ή Κίνα ήτο διμρη- 
μένη είς διαφόρους μικρής ήγεμονίας, όπως ή 
Εύρώπη κατά τόν Μέσον Αιώνα ήτο διμρημένη 
είς Φέουδα, ό δέ Κομφούκιος περιήρχετο τάς ή
γεμονίας ταύτας διδάσκων, παρηκολουθεϊτο δέ 
ύπό όλίγων μαθητών καί άπό καιρού είς καιρόν 
διωρίζετο καί είς δημοσίαν θέσιν.

Τό έπιόημότερον Υπούργημα, τό όποιον έλαδέ 
ποτέ, ήτο τό τοΰ Γενικοΰ Είδαγγελέως είς τήν 
ήγεμονίαν Λού, έμεινε δέ είς τήν θέόιν ταύτην 4 
έτη, κατά τά όποια ύπακοή καί καλή πίστις 
ήσαν τά χαρακτηριστικά τών Ανδρών, αιδημο
σύνη δέ καί πρμύτης τά τών γυναικών.

Ό Κομφούκιος έγένετο τό είδωλον τοΰ λαού καί 
τό Αντικείμενου έθνικών ύμνων. Τόσον ισχυρά 
κατέστη ή ήγεμονία Λού ύπό τήν καλήν αύτοϋ 
διοίκηάιν, ώστε αί άλλαι γεμονίαι ήρχιόαν νά 
φοδώνται μή ή Αού γείνμ τόσον ισχυρά ώστε νά 
τάς Απορροφήσμ. Όθεν άπεφάδιδαν νά στείλουν 
και πράγματι έστειλαν 8ο ωραίας παρθένους χο- 
μευτρείας καί 120 λαμπρούς ίππους είς τόν 
Δούκα τής Λού, διά τούτων δέ έπεδόθη ούτοςέκ 
νέου είς τάς ήδονάς, ό δέ φιλόσοφος παρημελήθη.

Κεκοπιακώς καί καταπεπονημένος ό Κομφού
κιος έγένετο έκτοτε πλανόδιος Αναμορφωτής, έξη- 
κολούθηδε δέ τό έργον τούτο τού κήρυκος άνα- 
μορφωτού τά έπίλοιπα έτη τής ζωής του, καί 
μολονότι παρεκλήθη νά έπιάτρέψμ είς τήν προ- 
τέραν του θέσιν, δμως τό τέλος τής ζωής του ήτο 
μελαγχολικόν. Οί μεγιστάνες τής αύτοκρατορίας 
δέν έδέχθησαν τάς διδασκαλίας του. Ούδέ ή έλ- 
πίς μέλλοντος κόσμου ήτο παρούσα κατά τάς 
τελευταίας στιγμάς τής ζωής του, ένώ διέδαινε 
διά τής κοιλάδος τής σκιάς τοϋ θανάτου, οϋτω 
δ’ άπήλθε τοϋ κόσμου ό μέγας σοφός τής Κίνας 

iv &τεί 47^ π. X. ’Αλλ’ όπως συνήθως Συμβαίνει, 
μόλις τό χώμα έκάλυψε τό θωμά τον καί οϊ άν
θρωποι άρχισαν νά πραγματοποιούν είς έαυτούς 
οτι μέγας τις διδάσκαλος είχε σταθή μεταξύ αύ
τών, αν καϊ δέν έπρόόεξαν είς αύτόν. Άνείγειραν 
δέ ναούς είς τιμάν αύτοϋ, τόδέ πρώτον έτος μ. 
Χρ. τίτλοι άπενεμήθηΟαν είς αύτόν δι’αύτοκρατο- 
ρικοΰ διατάγματος, καί Άδη προδκυνεϊται την 
πρώτην καί τήν ι; ημέραν έκάδτου μηνός είς 
τούς ναούς έκάστης πόλεως καί χωρίου καί είς 
παν σχολεϊον τοΰ Κράτους, ένώ ό Αύτοκράτωρ 
προσφέρει είς αυτόν σεμνοπρεπή καί ιδιαιτέραν 
προσκύνηόιν δίς τοΰ έτους, είς τήν όποιαν άπο- 
καλεϊται, «Ό φιλόσοφος Κούνγ. ό Αρχαίος διδά
σκαλος καί έντελής σοφός!» Τώ δντι, ώς παρατη
ρεί όΔρ. Λέγγης «έν τμ βιογραφία τοϋ Κομφου- 
κίου,» ό Κομφούκιος άλόγως παρημελήθη ζών, 
καί άλόγως άποδίδεται είς αύτόν τοδοΰτος σεβα
σμός ίίδη. δτε εΐνε άποθαμμένος »Αύτός δμως ητο 
πολύ μετριόφρων είς την περί έαυτοΰ έκτίμηόιν 
Μία μόνη έκ τών φύσεων αύτοϋ εΐναι Αρκετή 
νά δείξμ τήν μετριοφροσύνην τον· «Ό σοφός καί 
έντελώς ένάρετος άνθρωπος εΐναί τι ύψηλόν, έγώ 
δέ πώς δύναμαι νά τολμήσω νά όυγκαταριθ- 
μηθώ μέ αύτούς ; Περί έμοϋ Απλώς δύναται νά 
λεχθμ δτι Αγωνίζομαι νά γείνω τοιοΰτος άνευ 
χορτασμού, καινά διδάοκω άλλους χωρίςνάκου
ρά ζωμαι.»

Αί διδασκαλίαν τον είναι Λθικοΐ άφοριάμοΐ ή 
Αξιώματα φθάνοντα πολλάκις είς τό ύψος της 
φιλοσοφίας τοϋ Πλάτωνος καί Κικέρωνος, άλλ’ ού- 
δέποτε προσεγγίζοντα τό ύφος της άποκεκα- 
λυμμένης Αληθείας τών Γραφών, Προέδη δσον Αν
θρώπινος νους Αδύνατο, άνευ της βοηθείας θείας 
άποκαλΰφεως, καί, ώς προελέχθη, ό Κομφούκιος 
δέν ητο Απατεών. Μία άπό τάς λυπηροτάτας 
ράδεις του, τήν όποιαν ή είλικρίνειά τον έξέφρα- 
σεν, ητο αϋτη: «Δέν έλυδα καν τό ζήτημα τής 
ζωής, καί πώς δύναμαι νά σάς εΐπω περί θανά
του ; » Ή πληάιεστάτη προόέγγισις, τήν όποιαν 
έκαμε πρός τό Εύαγγέλιον, εΐναι είς τήν ρήδιν, 
«Μήπράττμς είς τούς άλλους δ,τι δέν θά ήθελες 
αύτοί νά πράξονν είς σέ.» Εΐναι δέ ώς βλέπετε 
ό χρυσούς κανών τοϋ Εύαγγελίον, «δσα Αν θέλετε 
ϊνα πράττουν είς ΰμας οί άνθρωποι, πράττετε 
καί ύμεϊς ομοίως,» άλλ* άρνητικώς. Καλείται δέ 
τό Αξίωμα τούτο, «ό Αργυρούς κανών τοΰ Κομ- 
φουκίου.»

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

Το πρώτον Πανεπιστήμιων ! Εις ποιαν εποχήν> 
εις ποιαν χώραν και ύπο τήν επιρροήν τίνος ιδρύ- 
9η; Το Πανεπιστήμιον εκείνο, εις το οποίον όλος 6 
κόσμος Αδύνατο νά ύπάγη διά νά μάΟη την τότε 
ΰπάρχουσαν μάθησιν 1

Ή ϊδρυσις τοΰ έν λόγφ Πανεπιστημίου ανά
γεται εΐς τάς άρχάς τοϋ 4ου αίώνος π. X., ή πα- 
τρίς του ητο ή εν Αιγύπτω Αλεξάνδρεια, καί θε
μελιωτής αύτοϋ δ Μέγας 'Αλέξανδρος.
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I Μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τήν διαί- 
ρεσιν τής Αυτοκρατορίας του κατά τδ 323π. X., 
ή Αίγυπτος και κατά συνέπειαν ή μεγαλοπρεπής ! 
’Αλεξάνδρεια έπεσεν εΐς τάς χεϊρας τοϋ Πτολε- 

μαίου τοϋ υΐοϋ τοϋ Αάγου. |
Ό Πτολεμαίος ήτο άνθρωπος, οστις εΐχεν άρυ- 

σθή πολύ έκ τοϋ ένθουσιασμοϋ τοΰ ’Αλεξάνδρου, ■ 
και αύτός ήτο ό δημιουργήσας τδ Πανεπιστήμιου : 
τής ’Αλεξάνδρειάς, ή σπουδαιότης τής ΐδρύσεως 
τοϋ όποιου, καίπερ μέχρι τοϋδε ολίγον έννοηθεϊσα, : 
δέν έπιδέχεται έξόγκωσιν, καθ’ οσον άφορδ τήν 
διανοητικήν πρόοδον τής Ευρώπης, διότι έδωκεν 
εις τά έργα τοΰ Άριστοτέλους τήν θαυμασίαν 
διαρκειών των οΰ μόνον μεταδώσασα είς αύτά 
τήν 'Ελληνικήν διασημότητα, άλλά και έγένετο 
αιτία τής είς τήν Συριακήν γλώσσαν μετάφρασιν 
αυτών ύπό τών Νεστοριανών κατά τον 5ον μ. X. 
αιώνα, καί έκ τής Συριακής εΐς τήν Αραβικήν 
ΰπό τών ’Αράβων. Τετρακόσια δ’ έτη μετέπειτα 
τά συγγράμματα ταϋτα ένήσκουν ζώσαν έπιρροήν 
έπί Χριστιανούς τε καί Μωαμεθανούς αδιακρίτως 
άπό τής 'Ισπανίας μέχρι τής Μεσοποταμίας 
Είς το επόμενον φύλλου θέλομεν πραγματευθή περί 
τής θαυμασίας βιβλιοθήκης τής ’Αλεξάνδρειάς.

Άκολουίεϊ.
----- ----—

"Εξ λόγο; ύπίρ τοΰ ν& ήνοιι τις άληΒής 
•χριστιανός.

1) Διότι δ Χριστοί εύσπλάγχνως προσκαλεΐ" πάντα; πρός 
ίαυτόν. «"Ελόετε πρός με πάντες οί κοπιώντε; καί πεφορ· 
τισμίνοι καί εγώ δίλω σας δώσει άνάπαυσιν.» (Ματ. ια'.28|.

2) Διότι ό Διάβολος είναι σκληρός Δεσπότη;* « δ μισθό; 
τή; άμαρτία; είναι βάνατο;.' (Ρωμ. ς·' 23).

3) Διότι ή ζωή είναι αβέβαια. « Μη καυχασαι SA την 
αίριον, διότι δέν γνωρίζει; τί βόλεϊ γεννήσει ή αΰριον. > 
(Πσροιμ. κζ'. 1).

4) Διότι πιΟαών νά φυγαΒενίη τό "Αγιον Πνεύμα δια τής 
βνστροπία; ήμών.ιΤό Πνεϋμά μου δεν θάλει καταμείνει μετά 
τοϋ ανθρώπου πάντοτε, η (Γενίσ. ς·'. 3).

5) Διότι ή ϊλενσι; πρός τόν Χριστόν φέρει αληθή εΰόαι-
μονίαν. « "Ο στις έμπιστεύεται τόν Κύριον είναι ευτυχής, » 
(ις'. 20). f

6) Διότι ϊλεος προσφίρεται /*ώ*ον oii/ifpw.
■ Σήμερον είναι καιρό; εΰπρόσόεκτος, σήμερον είναι ή

μερα σωτηρίαι.» (Β', Κορινβ. ς' . 2).
Δεν είναι οί λόγοι οντοι αρκετοί νά πείσωσι τούς ανα

γνώστη; τή; Έφ, των Παίβων, αν καί μικρού; εισίτ ι νά 
προστρέχουν εις τόν Χριστόν; Βεβαιότατα καί αρκετοί είναι 
καί σπουδαίοι καί 8λοι οί φρόνιμοι πρέπει νά πεισδοϋν άν 
υπάγουν εί; τόν Χριστόν, δια νά ήναι άσφαλεί'ς.

Μετά τήν^λαμπράν εποχήν -της ’Ελλάδος, ή 
'Αλεξάνδρεια έ'λα.βε τήν θέσιν τών ’Αθηνών καί 
είς αυτήν κατέφευγον πάντες οσοι ήβελον νά μυη- 
θώσιν είς τά μυστήρια τών τεχνών καί έπιστη 
μών, τών γραμμάτων καί τής Αστρονομίας.

Πολλάς εκατονταετηρίδας πρό τής θεμελιώ- 
σεως τής Αλεξάνδρειάς ίερατικαί σχολαί ύπήρ- 
χον εΐς τάς αρχαίας Αιγυπτιακά; πόλεις Μέμ- 
φιν καί Θήβας, τήν Άσσυριακήν πόλιν Βαβυ
λώνα, τήν Περσικήν Περσέπολιν. Έτι δέ πρό 
τούτων εΐς τάς αρχαίας Τουρανικάς ή Χαλδαϊκάς 
πόλεις τής Οΰρ καί Άγάδης, δπου δ βασιλεύς τής 
’Ασσυρίας εστελλε τούς υπηκόους του νά διδα- 
χθώσι τήν ίπισ τήμην τοϋ μυστικισμοϋ τής εποχής 
εκείνης. Άλλ’ δμως οΰδεμία έξ αυτών ήξιζε τοΰ 
ονόματος τοϋ Πανεπιστημίου, δηλ. τόπου, δπου 
ίλον τό άνθρώπινον γένος ήδύνατο νά ερχηται 
διά νά διδάσκηται πάσαν τήν μάθησιν τήν τότε 
ΰπάρχουσαν.

Μεταξύ τών ’Ελλήνων αΐ Άθήναι ουδέποτε 
ήσαν Πανεπιστήμιον. Οί πρακτικοί των πολϊται 
άπερροφώντο άπό τά πολιτικά, οί φιλόσοφοί των 
κατεγίνοντο εις μεταφυσικά ζητήματα. Αληθή 
σχολεία τών επιστημών ή επιστημονικά! σχολαί, 
ποτέ δέν ήνθισαν έν Άθήναις. At παρατηρήσεις 
τών 'Ελλήνων άστρονόμων έγένοντο έν Κνίδφ, 
κατά τήν νότιον παραλίαν τής Μικράς ’Ασίας, 
ή εν Κυζίκφ έπί τοϋ Ελλησπόντου. Ή ’ιατρική 
σχολή εκαλιεργεϊτο ύπό μιάς περιφήμου οικογένειας 
έπί τής νήσου Κώ. Ή Περιπατητική και Πλα
τωνική σχολή δέν ήσαν έπιστημονικαί. Ό ’Αρι
στοτέλης, &ν καί έζησεν έν Άθήναις, ποτέ δέν ίγέ - 
νέτο πολίτης αυτών. Τάς άηδίαζε και διά τοϋτο 
τάς ίγκατέλειψεν έπί τέλους, ουδέποτε δ’ ηΰτύχησε 
νά έχη καλόν άκροατήριον έν αΰταΐς είς άλλον 
κλάδον είμή τήν μεταφυσικήν.

Ή ’Αλεξάνδρεια ήτο τδ πρώτον σχολεϊον, ίπερ 
αξίζει τοϋ ονόματος τοΰ Πανεπιστημίου. ’Επί 
τής τοποθεσίας τής κωμοπόλεως Ρακότιοος, ο Μ. 
’Αλέξανδρος έθεμελίωσε τδ 332 π. X., άφοϋ έπέ- 
στρεψεν έκ της Παλαιστίνης εις Αίγυπτον, τήν 
πόλιν, ήτις έμελε νά κατασταθή τδ μετεχμιον τοϋ 
εμπορίου τής Ανατολής καί τής Δΰσεως, καί 
ίπου μετέπειτα ή διανοητική δόξα καταφανής 
γενομένη έντος τών τειχών αυτής έπροξένησεν είς 
τδ όνομά της αιώνιον φήμην,

Αί περιοδειαι καί αΐ κατακτήσεις τοϋ'Αλεξάν
δρου διήγειραν καθ ’ δλον τον πεπολιτισμένου κό
σμον νεον καί διακαή πόθον νά ίδωσι καί γνω- 
ρίσωσι περισσότερον άλλήλους καί τόν κόσμον, 
ή δ’ ’Αλεξάνδρεια ήτο δ τόπος, οπού ή περιέρ
γεια αυτή ήδύνατο κάλλιστα νά ικανοποιηθώ.

—Μεταξύ τών λεπτομερειών τών άναφερομένων περί τή; 
καταστροφής τής Βικτωρίας καί αναγράφεται καί τοϋτο 8τι 
κατά τόν καταποντισμόν τοϋ σκάφους σιγή νεκρική ίπε- 
κράτησε εΐς όλα τά πηρώματα τοϋ στόλου.

—-Αί ρωσσικαί άρχαΐ άπηγόρευσαν τήν δημοσίιυβιν τω* 
περί γάμου αγγελιών εί; τάς εφημερίδας. 
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μονομαχήσουν μέχρις αΐματος. Μετά τούτο ό
λος ο μήν έξοδεύεται είς τήνγέννησιν τών νεο
γνών, ήτις λαμβάνει χώραν κατά τέλη Μαίου.

Ό τρόπος, καθ’ δν εκλέγει έκαστος ταύρος 
τάς γυναίκας του, εΐνε πολύ περίεργος. Έκ 
τοϋ πλήθους τών θηλέων, αί όποΤ;ι παίξουσιν 
εντός τοΰ υδατος, έκλέγουσιν οΐ ισχυρότεροι 
τάς καλλιτέρας, διά διαφόρων δέ περιποιήσεων 
πείθει έκαστος τήν αγαπητήν του νά τόν άκο- 
λουθήση εΐς τήν όποίαν εξέλεξε τοποθεσίαν 
διά τό χαρέμι του. Άλλ’ένώ απέρχεται μετ' 
αυτής,άλλος τις,οστις,ώς φαίνεται, τρωθεΐςύπό 
τοϋ κάλλους τής αύτής, έπιπίπτει κατ’ αύ
τοϋ καΐ ξητεϊ νά τήν άρπάση άπό αύτόν, τότε 
δέ συγκροτείται δευτέρα αληθής μάχη, ήτις 
τελειώνει μέ τήν ήτταν τοΰ ένός καί τήν 
ύποχύρησιν τοϋ άλλου. Οΐ νικηταί, άφοΰμετα- 
φέρονσι τάς νύμφας των είς τόν γυναικωνίτην 
των, επανέρχονται εΐς τό πλήθος διά νά προσθέ
σουν καΐ αλλας εΐς τά χαρέμια των, διερχόμενοι 
διά τών αύτών αγώνων, τούς όποιους είχον 
διά τήν πρώτην, ή έργασία δ* αΰτη καί αί μά- 
χαι έξακολουθοϋν έως ού ολοι οΐ ταύροι προ- 
μηθευθοϋν έκαστος ι S—2ο γυναίκας, διά τοΰ 
τρόπου τούτου όλαι αί ώριμου ηλικίας θήλεις 
μεταφέρονται εΐς τά χαρέμια.

Ώς πρός τάς νεωτερας φώκας, άρρενας και 
θήλεις, εΐς ταύτας παραχωρεΤται τό όπιθεν 
τών χαρεμίων μέρος καΐ είς αύτό έπιτρέπεται 
εΐς αύτάς νά συναγελάξωνται άνενοχλήτως, 
αρκείνά*μή εΐσέρχωνται εΐς τά διαμερίσματα 
τών διαφόρων ^χαρειιίων, έάν δέ τις έξ αύτών 
τολμήση νά πράξη τοϋτο, τιμωρείται αύστηρό- 
τατα ύπό τοϋ ταύρον, εΐς δ ανήκει τό χαρέμι 
έκεΐνο !

ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΙΕΙΑΕ.

Ή αλιεία των φωκών τούτων γίνεται διττώς 
ή έν τή θαλάσση, ή έπΐ τής ξήρδς. Έν τή 
Θαλάσση γίνεται διά ροπάλων, με τά όποια οΐ 
άλιεΤς είναι προμηθευμένοι, καΐ διά τών οποίων 
κτυποΰν αύτάς κατά κέφαλα ευθύς άφοϋ φανή 
ή κεφαλή των ύπεράνω τοΰ ύδατος. Επειδή 
δέ αΐ φώκαι δέν δύνανται νά μείνωσι * ύπο τά 
ύδωρ περισσότερον τοΰ ένδς τετάρτου τής 
ώρας, καΐ επειδή εΐνε πολλαΐ άνέρχονται τα
χύτερου εΐς τήν έπιφάνειαν τοϋ ύδατος διά νά 
άναπνεύουν,τότε οΐ^παραφυλλάττοντες είς τάς 
λέμβους κυνηγοί κάμνουν μεγάλην θραΰσιν αύ
τών διά τών ροπάλων των. Συνήθως έν κτύπημα 
εΐνε αρκετόν νά ίαλίση καΐ πολλάκις νά φονεύση 
τήν φώκην. Αί ούτω δέ συλλαμβανόμεναι σύ

ρονται εΐς τήν παραλίαν πρός σφαγήν καΐ 
έκδαρσιν.

Ό δεύτερος τρόπος τής αλιείας, ό καΐ καλ
λίτερος καΐ μεθοδικότερος είναι ό έξης: 
Επειδή τό δέρμα καΐ ό χνοΰς τών ταύρων 
είναι πολύ σκληρός καΐ δέν κάτεργάέωνται είς 
λεπτήν γοϋναν, καΐ επειδή είναι άναγκαΐοι 
πρός οχείαν, οΐ κυνηγοί δέν τούς φονεύουν. 
Δέν φονεύουν προσέτι ούδέ τάς θηλείας τάς 
ηλικιωμένος, τάς άποτελούοας τά χαρέμια, 
άλλά άρκοΰνται εΐς τήν σύλληψιν τών νεωτέρων 
άρρένων καΐ Θηλέων, αΐτινες, ώς προελέχθη το
ποθετούνται όπισθεν αύτών.

Οί κυνηγοί τοποθετούνται ρεταξύ αύτών καΐ 
τής θαλάσσης καΐ τάς άναγκαζουν διά διαφό
ρων μέσων νά προχωρήσωσι πρός τά ένδότερα, 
οπού έχουν πρός τοϋτο μέρος προητοιμασμέ— 
νον διά σφαγεία, άφοϋ δέ εισαγάγουν αύτάς είς 
τάς μάνδρας έκείνας, τότε εκλέγουν τάς έχού- 
σας τό καλλίτερον δέρ^ια, καΐ τάς φονεύουν, τάς 
δέ λοιπάς άφίνουν να έπιστρέψουν είς τήν 
θάλασσαν. Τά δέρματα τών φωκών τών έχου- 
σών ήλικίαν άπό 2 — 3 έτών παρέχουσι τάς 
πολυτιμοτέρας γούνας.

(Άχολουβιΐ).

ΟΙ TFEIS ΗΡΏ.ΕΕ
(Δια τητ Έφ· τΆΐ Haliwr.j

(’Εκ τοΰ γαλ'Μχοΰ.) 
vnb Ζ.

( Ίδέ προηγοΰμινίν φύλλων.)’

Έπΐ ολόκληρον έόδομάδα είργάζετο νυχθημε
ρόν, τρώγουόα μόνον τά άπομετνάρια τοΰ Γιαν- 
νάκη, τέλος δέ τήν παραμονήν τών Χριστουγέν
νων ειχεν οικονομήσει τά τρία φράγκα.καί ό με
γαλοπρεπής καραγκιόζης ήτο Ιδικός της!

’Απερίγραπτος ήτο Λ χαρά τοΰ Γιαννάκη, δταν 
έξυπνη σε και είδε τδ περιπόθητον τοϋτο παι- 
γνίδιον πλησίον τής κλίνης του, τής δέ μητρός 
ή χαρά ήτον ϊόως μεγαλειτέρα, διότι έβλεπε τδ 
τέκνον της εύτυχές. 01 κόποί, Λ αϋπνία, ή νη
στεία τών όκτώ έκείνων ήμερών τής έφ αίνο ντο 
ώς μηδέν άπέναντι τής ήδονής, τήν όποίαν πα- 
ρεϊχον είς αύτήν τά φιλήματα καί αΐ χαροποιοί 
έκφωνήόεις τοΰ παιδιού της. Καί οΰτω παρήλθεν 
εύτυχώς διά τε τήν μητέρα καί τό τέκνον της, ή 
ήμέρα τών Χριστουγέννων.

Τήν έπιοΰόαν όμως πρωίαν ήτο Ανάγκη νά 
έπιότρέφμ είς τό πλύσιμόν της. "Εδωκεν είς τόν 
Γιαννάκην τό τελευταϊον τεμάχιον άρτου, έπιεν 
έν ποτήριον ύδατος έν είδει προγεύματος καΐ 
έξεκίνηόε μέ τδ παιδίον της διά τόν ποταμόν. 
Έκεϊ δέ γονατισμένη έπι τών Οχληρών χαλίκων, 
καί βυθισμένη μέχρι τών άγκώνων εΐς τό κατά- 
φυχρον ύδωρ, άρχισε πάλιν νά σαπωνίζμ καΐ νά
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έότάθη άδύνατον νά τόν παρηγορήσουν. Άπε- 
φάΣχΣε τότε ή άγαθή γυνή νά ύπάγμ είς τήν 
πόλχν νά έρωτήσμ είς τήν άότυνομίαν, μήπως 
τυχόν Συνέβη δυστύχημά τχ είς τήν γεχτόνχΣΣάν 
της. Τφ βντχ, είς τό πρώτον τμήμα, οπού έζή- 
τηΣε πληροφορίας έμαθεν δτχ γυνή τχς άγνωστος 
εΐχε μεταφερθή είς τό νΟΣοκομεχον ήμχθανής έκ 
πείνης καί Σχεδόν παγωμένη. ΈΣπευΣε τότε είς 
τό’νοΣοκομεχον, μέ τήν έλπίδα νά εΰρμ τήν μη
τέρα τοϋ Γχαννάκη, άλλ’ δτε έπί τέλους κατόρ
θωσε νά είΣέλθμ είς τήν αίθουσαν δπον έκεκεο ή 
άγνωΣτος, αΰτη έψυχορράγεχ, άΣφυκτοϋΣα, ούδέ 
ήδύνατο νά άκούΣμ τούς παρηγόρονς λόγους οΰς 
άπέτεχνε πρός αύτήν ή παλαχά γείτων της. Αύτή 
προΣηύχετο μετά κατανύξεως καί δακρύων πλη
σίον τής κλίνης της, δτε δέ ήκόυΣε τόν τελευ- 
ταχον άναΣτεναγμόν της, άνεχώρηΣεν ϊνα παρη- 
γορήΣμ τό μχκρόν όρφανόν, δπερ ή θεία πρόνοια 
είχε θέΣεχ ούτως ύπό τήν προστασίαν της,

Άκολουήΐ
--------- —

ΠΟΙΚΙΛΑ-

■—·Ή ίοίως’ίν Δαχομίη ίνΒιαφίρουσα γυνή εΐνε ή γυνή 
τοϋ βασιλέως καί ύπο τό ΚνΟμα τούτο πρέπει νά έννοή τις 
τάς συζύγους ή παλαχίϊας τοϋ βασιλέως, άνερχομίνας είς 
τρεΧς περίπου^ χιλιάΐας χαί ςυλασσομίνας εΐς τ’ ανάκτορα 
τής Άβομίη; ύπο ιυνούχων καί ΰπό τδν αμαζόνων, αΐτινες 
εΐνεζοί σωματοφύλακες τοϋ μονάρχου.

Αί αμαζόνες Βι^ρημέναι εΐς δυο συντάγματα οίνο 1.500.
Αί σύζυγοι τοϋ βασιλέως ούΒέποτε εξέρχονται μόνα*. 

Προπορεύεται αυτών πάντοτε Βούλη έχουσα περί τον τρά
χηλον περιδέραιου, άπό τοϋ όποιου κρίματα! μικρός κωίω- 
νίσκος.

Εΰόύς ώς ακούση τις τόν κώδωνα τοϋτον οφείλει νά 
άποστρέψη την κεφαλήν μέχρις ου διαβή ή σύζυγος τοϋ βα- 
σιλίως.

Άλλαι βασιλικοί γυναίκες εξέρχονται μετά πολυαρίθμου 
συνοδείας, της όποιας προπορεύονται μικρά) κορασίΒες κραυ- 
γάζουσαι συνεχώς, «Όσί, Όσί!» καί οί όιαέάται τρέπονται 
εΐςδτακτον φυγήν.

Ό άφρων, ό Οχλήσας νά παρατηρήση, Βίριται άνηλεώς 
πολλάκις, Bi καί μίχρι θανάτου.

Αί τελευταϊαι αύται γυναίκες εΐνε αί Ευνοούμε ναι τοϋ 
βασιλέως, α! μυστηριώϊεις, ώς άποκαλεϊ αυτός ό λαός, αί 
φέρουβαι πυκνότατου πέπλον περί τό πρόσωπβν καί όφεί- 
λουσαι ν’ άποβάνωσιν ευθύς ώς άποθάνει ί βασιλεύς.

—·Ό αύτοκράτωρ τής Γιρμανίας εσχάτως έξίίωκε ίιατα- 
γην κατά τών μονοϋελοφόρων αξιωματικών,

— Έν τή άληθεί" κλεπτομανία οί πάβχοντες Βέν ίιακρί- 
νουσι πάντοτε μεταξύ τών πολυτίμων καί τών μηΒεμίαν 
ίχόντων αξίαν αντικειμένων.

—Τό νά μη τιμά τις το γήρας εΐνε ώς νά κατεΒαφίζν] τήν 
οικίαν εΐς τήν όποίαν 9ά καταλύσνι τό ίσπίρας.

— Τό ν’ άφίν^ χ·( γίροντά τινα να «Ιν» ευτυχής ίια τό 
γήράς του καί ΰπιρήφανος 6τι δίν ιΐνε πλέον νέος ·ϊν* τέρψις 
ίκ τών λεπτοτάτων τάς όποια; Βύναται νά άπολαύσν) πασα 
άγαβή καρΒία.

__ _ Έν Κίνα ό χαιρετισμός Βι* άποκαλύψιως τοϋ κρανίου 
βεωρεΐται ώς υίρις.

τρίβμ. Άλλ* άΣθάνθη δτι δέν είχε πλέον τήν 
δύναμχν νά έξακολουθήΣμ, τά γόνατά της,οϊ βρα- 
χίονές της, αί χεΐρές της, της έφαίνοντο βα
ρείς ώς μόλυβδος. Άλλά δέν είχε πλέον Σωτη
ρίαν, καί. ά Γχαννάκης ειχεν άποτελεχώΣεχ τό τε- 
λευταϊον τεμάχτον άρτου, ’Ητο άνάγκη νά άφήΣμ 
τήν έργαοίαν της καΐ νά ύπάγχχ είς τήν πόλνν, 
νά ζητήΣμ άπό τούς πελάτας της ολίγα ύότερού- 
μενα χρήματα.

—«Νά ήόαι φρόνιμος, Γχαννάκη. Θά <ϊε άφήσω 
μόνον όλίγην ώραν, καΐ. νά μϊί Στενοχωρηθμς — 
Παίζε μέ τόν καραγκιόζη Σου. ΦίληΣέ με.—»

Ό Γίαννάκης ύφώθη έπΐ τοΰ άκρου τών πο
δών του μέχρχ τής παρεχάς, τήν όποίαν τώ έτεχ- 
νεν ή μήτηρ του.

«— Δέν θά μείνω μοναχός,» — εϊπεν «άφοΰ 
έχω τόν καραγκχόζην.» Καί άμέόως ήρχχΣε νά 
παίζμ έκ νέου, ένώ ή μήτηρ του άπεμακρύνετο 
μέ βήμα βραδύ καί έπίπονον.

Μετά πολλήν ώραν έφθαΣεν είς τήν πόλχν, μό- 
λχς ΣύρουΣα έναπόδα μετά τόν άλλον. Τί ειχεν ; 
έβλεπε φλόγας κχνουμένας ένώπχον τών όφθαλ- 
μών της, καχ ήκουεν ήχον κωδώνων κρουομέ- 
νων έντός τών ώτων της. Σκοτοδχνίαόΐς τήν 
κατέλαβε, καί έπεσεν ώς νεκρά είς τήν γωνίαν 
μχάς μχχΐράς καί άρκετά μεμονωμένης όδοΰ. 
Άγνωστον πόθον καχρόν έμεχνεν έκεϊ, άναίόθη- 
τος, ώχρά καί ψυχρά, δτε δμως τήν εύραν καί 
τήν μετεβίβαάαν είς τό νοΣοκομεϊον έπανήλβεν 
είς έαυτήν μέ Σφοδρόν πυρετόν καί παραλη
ρούσα. Ούδείς τήν έγνώρχζε, ούτε ήδύνατο αύτή 
νά δώΣμ πληροφορίας. 'Ο ίατρός άφοΰ τήν έξέ- 
ταόεν εϊπεν.

«—Θά ίδωμεν αΰρχον.»
Έν τφ μεταξύ, ό Γχαννάκης, έπαχζεν είς τήν 

δχθην του Λίγεχρος, μολονότχ έπνεεν άνεμος δχα- 
περαότχχός, δότχς έπάγωνε τά γυμνά του Σκέλη. 
Όταν δμως έπήλθε τό 'Σκότος καί ό Στόμαχός 
του ήρχχζε νά φωνάζμ, έπέΣτρεψεν είς τήν οί
κίαν καί έπερίμενε νά έλ&μ ή μήτηρ του νά τφ 
δώΣμ νά φάγμ καϊνά τόν κοχμΐΣμ, άλλ’ ό ύπνος 
τόν κατέλαβε, καί δχήλθε τήν νύκτα πληόΐον τής 
έότίας. Πολλά πρωί έξύπνηΣε, καί ένθνμήθη δτχ 
δέν εϊχεν ίδεϊ τήν μητέρα του. Τήν έφώναζεν, 
άλλ’ ούδείς άπήντησεν. Τότε έφοβήθη, καί 
έξήλθε τής οίκίας κλαίων, καί έκρουΣε τήν θύ- 
ραν γεχτονίΣΣης τχνός, έρωτών έάν ή μήτηρ 
του ήτον έκεϊ. Ή πρώτη πράξις τής άγαθής γυ- 
ναχκός ύπήρξε νά θέΣμ μέγα κύπελλον ζωμοϋ 
ένώπχον τοϋ παχδός, τότε δέ έξήλθε νά μάθμ τί 
έτρεχε, καί ποϋ ήτον ή πτωχή γείτων της, άλλ’ 
ούδείς ήδύνατο νά τήν πρηροφορήΣμ.Όλοί εϊχον 
ίδεί τήν πλύντρχαν, δτε έξήλθε τήν προηγουμέ- 
νην ήμέραν, ούδείς δμως τήν εϊχεν ίδεϊ έπα- 
νερχομένην είς τήν οίκίαν της.

ΕίΣήλθε πάλχν, καί εϊπεν είς τόν Γχαννάκην 
δτχ ή μήτηρ του θά έπχότρέφμ έντός όλίγου, καί 
δτχ πρέπεχ νά μείνμ έκεϊ,'νά τήν περχμένμ. Είς 
τήν ήλχκίαν τοΰ Γχαννάκη, τά παχδχά δέν ζητοΰν 
πολλάς δχαΣαφήάεχς, οΰτω λοχπόν καί αύτός ήρ- 
κέΣθη είς τούς λόγους τούτους καΐ ήρχχΣεν έκ 
νέου νά παίζμ μέ τόν προΣφχλή του καραγκχό
ζην. Άλλ’ δτε πλέον ούτε τήν έπαύρχον δέν είδε 
τήν μητέρα του ήρχχΣε νά κλαίμ πχκρώς, καί

ΙΕΡΟΓΡΛΦΙΚΑΙ ΕΡΙΓΓΠΣΕΙΙ.

1. Ποίαν ονομασίαν άζήλευον καί επεΐίωκον οί Φαρισαίοι;
2. Έκ τίνος χώρας επρομηίεΰετο χρυσόν ό Σολομών;
3. Ποϊος αστερισμός άναφίρεται άπό τοϋ Ίώΐ καί τοϋ ’Αμώς;
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Αινίγματα. 'Απλή 'Ακροβτνχίί·

1<—> Νήσος εϊμαι τοΰ Αιγαίου. Άν τήν κεφαλήν μ ’ άλλάξης, 
Λατρευθέν ευρίσης θειον 
Ύπο τών Βαβυλωνίων.
Κεφαλήν 3’ «ν θέσης άλλην 
Νήσον θά μέ καμης itai.iv.

“Αν Βέ καθολοκληρίαν κεφαλής με άπαλλάζης, 
Μέ εΰρίσης σ’τάς οικίας, είς τας ίύρας καί τάς στέγας.

ΔΙΒεις μοί νυν καΐ καρβίαν ', “Ω1 ευθυς θά γείνω ρίγας
Κ’ είς τά υψη θά πετάξω, χωρίς να μ’ άκολουθήσης* 

Άν λαιμοΰ κοά κεφαλής μου τήν ά^αίρεσιν τολμήστε, 
Εις τους δρεις θά μέ ενρης, 
Αυτ ‘, άφαυκτως νά είίευρης.

’Er Χαριίαμό.Ιρ, Εΐιάγγελος Μαρτάκης.

5— Πέντε πτηνών τά αρχικά γράμματα λαμβανύμενα αποτε- ·. 
λουσι τό βνομα του βασιλέως τών πτηνών.

Έν ΐΜω Λ. Ε Α,

Έρώτηϋις.
β—. Τίς έκ τών βασιλέων του κόσμου, ίφόρει τ’ μεγαλείτερον 

στέμα ;
Έν Μεσϋλαγγίφ ΑΙτσλός.

Λύβεις τ&ν Αίνιγμάταν κ.τ.λ.

τ&ν έν τδ> φύλλα τοϋ μηνάς ’Ιουλίου 1893.

2'—■ “Αψυχον &ν αμφίβιον μέ έκαμεν ή φυσις, 
Υπάρχω είς τήν θάλασσαν καΐ εις τήν γήν έπίσης.

Είμαι λευκόν ώς ή χιών στρογγύλον ώς πιπέρι, 
Κ* άπό τήν θάλασσαν στήν γήν δ άνθρωπος μέ φέρει 

Κι* αν θέλεις, λυτά φίλτατε, νά μάθης ποιος είμαι;
Είς των παρθένων τά αγνά στήθη ώς κόσμος κείμαι.

1— ■ 'Ρωμι—'Ρώμη—'Ρώμη.
2— > “Αρτεμις—“Ια—Άρτεμισία
3.— Πόλος—Πόλος
4—. ’Ιταλία

5— A—ιγισθος 
Ν—ουμας

Έν 7ί4π»), Κ. X Κουβάρι.

3— Άναρχος εΐμαι, κι’ αν άρ^ήν ^θελον νά ίητήσω, 
Θά ηουνάμην εύκολα αρχήν να αποκτήσω.

Κ’ είς τοΰτο μόνον σολ άρκεΐ τήν χεΐ^ά σου νά ^άλλης, 
Καϊ θά σοΙ εϊπω, φίλτατε, πώς θα μέ μεταβαλλης.

Πρώτον λοιπόν άπόκοψον ευθύς τήν κεφαλήν μου, 
Κ’ εις τον λαιμόν μου θέσέ την, καΐ για μεταβολήν μου 

Θέσε πλησίον τοΰ λαιμοϋ προσέτι ενα γράμμα, 
Καΐ πάραυτα μεταβολήν θά ΪΒης έν τώ άμα.

Ν—ικηταρας
I™οαιος
Β—ρασίΒας
A—ιγινα
Σ—εμίραμις

6 ι— Ν—εαρω—Ν 
0—φελ—■ Π 
Ε—λθ— Ε

Ανται.
Κ ενω 3έν είχα προτερον εγω αρχήν καμίαν, 

Σ’ τάς ναΰς τώρ’ άρχω, φίλτατε, μέ σίνεσιν σπανίαν.
!Α$ηνησι, ’15ομ. Δ. Ψΰχας.

Τρίγ&νον

• · · · · 1 — 'Απλή τις λίμνη εΐμαι οΰχ'ι εκ τών πολλών.
···· 2 —> Εμένα, τί ίΒέα ! νά βρής, άναπολών.
··· 3 — Τό μέν θέλεις νά εΰρης είς τήν γραμματικήν ;
• · 4 — Το άλλο για νά εΰρηςκάμει στατιστικήν ;
φ 5,—Τό πέμπτον είναι νά στόπώ είναι τό γράμμα ηττα
6 —, Καΐ ολον Βέ. τό τρίγωνον εμπρός σου είναι, κύττα.
Μ^ηνησε, Νακβλ. Μαρσελος
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
— Έν τί> Άποθήκ»> τών Αγίων Γραφών ΐιπάρ- 

χουσι σώματα τον Άδτέρος τής ’Ανατολής, ολό
κληροι σειραΐ Έφημ. Παίδων καΐ at τρεις όειραΐ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προσέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καΐ άλλα θρη
σκευτικά καΐ ήθικά φυλλάδια καΐ βιβλία.— « ΌΠαππα Τρέχα,ς» τοή Κοραή.— Ή ΚυρΔ Καλή.

— ’Εγχειρίδιο* θεολογίας.
— Τά θεμέλια της Ιστορίας
— Βοήθημα 'Ιερογραφικόν.
— Λόγοι έν λίθοις.

—· Παγκόσμιος φιλολογία.
— Τό Σπήλαιον τών λμστών διήγημα τερπνό

τατου καΐ διδακτικώτατον διά οΐκογενείας μέ ει
κόνας· τιμή μόνον μία δραχμή συμπεριλαμβανο
μένων καΐ τών ταχυδρομικών.

—Ό Χρήστοςκαΐ τό παλαιόν δργανόν του..
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