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ιϋ Μολώχ.

ΜΟΛΩΧ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ.

Δέν όπάρχει ομοταξία ζώων, ή τι; νά παρουσιάζη 
τοοαύτην παράδοξον ποικιλίαν μορφών, Οσην παρου· 
σι^ζει ή ιών Σαυροειδών. Οδοεΐί ζωγράφος δοφ χαι 
δν ήθελε*  όποτεθή ύψίνου;, ήδΰνατο ποτέ νά φαντα- 
σθή χαί παραστήση ζώον όποιον ό Μολώχ της εικο
νογραφία; μα;.

Πολλά ζώα, ώ; οί ακανθόχοιροι χαί άλλα φέρουσιν 
άκάνθα; εί; διάφορα μέρει too σώματός των, άλλ*  ό 
Μολώχ έχει χε καλυμμένο*  ολόκληρον τδ σώμα του 
με άχάνθα; ισχυρά; όμοια; μέ ιόν πολεμικόν όνυχα 
τοΰ πετεινού, παι οδτω προφολάττεται εντελώς άπδ 
παντδ; εχθρού.

'Ο Μολώχ είναι αυτό χθων τή; Αυστραλία; χαί β- 

χει χρώμα χυτρινόφαιαν.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ

ϊί χάμνεις, μήτερ·— ^ρώτησε ποτεό μιχρό; Ιωάν

νη; την μητέρά τόυ, επί τής όποια; τά γόνατα έπά- 
θητο.~τί χάμνει; όδ, ή όποια δεν έχέι; μητέρα νά 
λεγη; τδ παράπονο*  χαί τάςλύπα; σου J

— Πηγαίνω εΐ; τδν Κύριον Ίηοουν Χριστόν,—είπε 
μετά γλυχυτητο; ή μήτηρ. Αυτός ήτο φίλο; τη; μη- 
τρό; μοι> χαί είναι χαΐ ίδιχός μου φίλο; χαί ποιέοεν 
έπήγα εί; αδτδν χαί νά μή γείνώ δεχτή.
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Πόσον ίΰραία απάντησις καί «όσον Ικανοποιητική! 
Ό,τι δέ ή to Ικανόν διά τδν Ίωάννην, είναι ικανόν διά 
πάντα άνθρωπον.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ
(Συνέχεια· ίδε προηγούμενου άριθμίν.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΖΕΥΣ.

Ό Σΐρ Χουμφρεϋ Δάβυ; έδόςαζεν, οτι ό Ζευς έ 
κατοικεϊτο από όντα, των όποιων τά σώματα συνί 
σταντο από Αναρριθμήτους ελιγμούς σωλήνων άνα 
λόγων προς την προβοσκίδα του Έλέφαντος μάλλον 
ή πρδς άλλο τι!

Ό Χιοΰελλ Απεναντίας έδογμάτιζεν, ότι οί πάτοι 
χοι του Διδς ήσαν όντα εκ πηκτώδους μάζης, ζώντα 
έντδς κόσμου ές ΰδατοί και πάγου 1

U Βριούοτερ, οτι οί κάτοικοι τοΰ Διδς εζων εί; 
υπογείου; πόλεις θερμαινόμενα; ύπδ τοΰ κεντρικού 
πυρδ;, ή εις ύπόγεια σπήλαια ψυχόμενα υπό τών 
παλιρροίων !

Τοιαυται είναι τινέ; έκ τών περί Δ·.δς καί τών κα 
τοίκων του τερατολογιών τών Αστρονόμων.

Νεώτεραι όμως παρατηρήσει;, γενόμεναι οιά με

γάλων κα'ι Ισχυρών τηλεσκοπίων και τοΰ σπεκτροσκο 
π ίου (εργαλείου), τδ δ ποιον άλλοτε θά περιγράψωμεν, 
Αποδειχνύουν, βτι ό πλανήτη; Ζεΰ; είναι καθ’ Εαυτόν 
μικρός τις Ήλιος, δτι τά συνιστώντα αότδν στοιχεία 
εύρίσκονται εις άεροειοή διάπυρου κατάστασιν, καί οτι 
είναι επομένως αύτόφωτος. Ότι αί ζώναι, αί δποιαι 
παρατηρούνται έκατέρωθεν τοΰ Ισημερινού τυ, δεν εί 
ναι φαινόμενα Ατμοσφαιρικά, ομοια μέ τά σύννεφα τής 
ήμετέρα; Γης, αλλλά ατμοί ύλών πυριφλεγών, σχη*  
ματιζόμεναι ενεκα τής περί τόν άςωνα μεγάλης κι
νήσει»; τοΰ πλανήτου, δτι έπομένως όέν είναι κατοι- 
κημένος τουλάχιστον ύπδ όντων όμοιων μέ τά έπί 
τής Γης μας. ’Εάν ύπάρχουν έκεϊ όντα λογικά 
πρέπει νά ηναι πλασμένα ούτως, ώστε νά οΰνανται 
νά ζώσιν έν τφ μέσφ τών φλογών έκείνων, έκ τών 
οποίων Αποτελείται ό μέγα; έχεΐνος πλανήτης Ζευς.

’Εκ τούτου γίνεται προσέτι φανερόν, οτι αί σελή 
vat τοΰ Διό; δεν χρησιμεύουσι προς φωτισμόν αύτοΰ, 
Αλλά λαμβάνουσι τδ φώς των απ’ αυτόν κατ’ ευθείαν. 
"Όλαι επομένως αί ποιητικά! και βωμαντικαί υποθέσεις 
καί εκφράσεις περί τοΰ μεγαλοπρεπούς θεάματος τών 
πέντε σελήνών τοΰ Διδς ύπό τινων έκ τών αστρονό
μων Siv ήσαν είμή άπλαΐ φαντασμηγορίαι.

Άλλ’ Αν ό πλανήτης Ζευς δεν ούναται νά ήναικα· 
τοιχημένης ύπδ όντων όμοίων μέ τά έπί τής Γης μας, 

αί τέσσαρες σελήναί του όμως δόνανται. Δόναν tat 
νά χαλύπτωνται ύπδ θαλασσών, ποταμών, δασών, 
καί χλόης και νά τρέφωσι τήν αΰτήν Απειρίαν δρ- 
γανιχών όντων, ζώων τε καί πτηνών καί ιχθύων, 
δποία παρατηρεΐται έπί τής έπιφανείας τής ήμετέ- 
ρας Γης.

‘0 Κρόνον μετά, τοΰ ό'αχτυΑίοο του.

Ο ΚΡΟΝΟΣ.
Έάν ό Ζεδς μάς έςιππάζειδιά του μεγέθους του— 

ό Κρόνος μάς προςενεΐ θαυμασμόν διά τής ποικιλίας 
τοΰ συστήματος, του οποίου αύτδς είναι τδ κέντρον.

Κατα τδνογκον δ Κρόνος είναι μικρότερο; τοΰ Διδς, 
Οιότι ουτος μέν είναι 1230 φορά; μεγαλείτερος τής 
Γή;, έκεϊνος δέ μόνον 700, — Τδ βάρος προσέτι τής 
σφαίρας τοΰ Κρόνου είναι τρεις και ήμίσειαν φοράς 
μικρότερου του βάρους τοΰ Διδς καί 90 φοράς μεγα- 
λείτερον του βάρους τής Γης.

Όπως ο Ζευς, ουτω καί ο Κρόνο; στρέφεται ταχύ
τατα περί τδν άςωνά του· ώστε τδ ήμερονυκτιόν του 
ίσοδυναμεΐ μέ 10 1]2 ήμετέρας ώρας.

Αί ύλαι, Από τά; όποιας συνίσταται 0 Κρόνος. έχυσι 
σόστασικ ούχί πολύ μεγαλειτέραν τής του Διδς καί 
Γσην μέ τά τρία τέταρτα τής συστάσεως του ήμετέρου 
ΰδατος, οπερ δεικνύει, οτι αί υλαι έ/.είναι εϊναι είσέτι 
είς βευοτήν αραιάν κατάοτασιν.

Τήν περί τδν "Ηλιον περιςροφήν του κάμνει εις εί. 
κοσι έννέα καί ήμισυ έτη· ή δέ άπόστασις αύτοΰ Απδ 
τοΰ ‘Ηλιου είναι δεκάκις σχεδόν μεγαλε-.τέρα τής Απο- 
στάσεως τής Γής· ώστε ή ποσότης του φωτός, τήν ό
ποιαν λαμβάνει παρά τοΰ ‘Ηλιου είναι πολύ μικρά, τδ 
έννενηκοστδν περίπου μέρος τοΰ φωτός, τδ όποιον 
λαμβάνει ή Γή.

Ή βαρύ της τών σωμάτων, είτε ή ελκτική δύναμις 
του Κρόνου είναι περίπου ή αυτή μέ τήν βαρύτητα 
της Γης μας.
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ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΕΙΤΕ ΓΤΦΤΟΙ.

(Ji<? τήν 'Εφημερίδα τών ΗαΙδών.')

■(Συνέχεια· ϊδ· προηγούμ. άριθ.)

Εις τδ ψύλλον του Ίανουαρίου ύπεσχέθην νά δώσω 
είς τούς μικρούς άναγνώστας τής Έφημ τών Παίδων 
πληροφορίας τινάς περί τών’Αθιγγάνων, πολλοί τών 
όποιων ύπάρχουσι καί μεταξύ μας, καί ιδού εύχαρί 
στως έκπληρώ τήν υπόσχεσίν μου Εκείνην.

Έκ τής έξετάσεως τής γλώσσης των καί τήί συγ- 
κρίσεως αύτής μέ άλλας,γλώσσας γίνεται φανερόν, 
δτι οί’Αθίγγανοι κατάγονται έκ τής ΊνΒοστάν, καί Stt 
αφή καν τήν χώραν Εκείνην κατά τδν καιρόν, καθ’ δν 
είσέβαλεν Εκεί ό περίφημος διορυκτήτωρ Τιμοΰρ ή 
Ταμερλάνος, ήτοι περί τδ 1404 μ. X.

Φαίνεται δέ, οτι άνήκον εί; μίαν τών κάτωτάτων 
■ τάξεων τών ’Ινδών, ή όποια ίμοιάζει πολύ μέ αδτου; 
άκόμη καί σήμερον κατά τήν μορφήν, τά ήθη, τά έ 
θιμα και ιδίως κατά τήν μεγάλην κλίσιν είς τό τρώ 
γειν θνησιμαία καί άλλα; ακαθάρτους όλος.

Οί’Αθίγγανοι δέν έχουν ούτε παράδοσιν, ούτε αρ
χεία μαρτυροΰντα τήν καταγωγήν των*  Επομένως οί 
ίδιοι δεν γνωρίζουσι τίποτε περί τούτου,

'Επειδή εϊς τήν ‘Ρωσαίαν ύπάρχουσιν απέραντοι 
πεδιάδες κατάλληλοι διά ’βοσκήν, ίκεΐ ευ ρίσκο μεν 
πολυπληθέστερους καί τσΐ;/Αθιγγάνους, έν μέρει μέν 
έχοντας στημενας τάς σχηνάς■ των πλησίον πόλεων 
καί κωμοπόλεων, δπου ζώοι διά τοΰ Εμπορίου τών 
ίππων καί τής ιατρικής αύτών, συνήθως δμως κατά 
νομαδικά; δρδάς, διατρέχοντας τήν χώραν καθ’ ίλας 
τάς διευθύνσεις καί μετερχομένους τήν μαντείαν, τδ 
προλέγειν τά μέλλοντα και τήν κλοπήν.

Ή ‘Ρωσσία παρουσιάζει εί; τήν ιστορίαν τοΰ πα
ραδόξου τούτου λαού φαινόμενον, τδ όποιον Βέν έχει 
παράλληλον εις άλλο μέρος τής Γης. Μεταξύ τών 'Α
θιγγάνων τής Μόσχας ύπάρχουσι πολλοί, οί όποιοι 
κάτοικου σιν εις μεγαλοπρεπείς οικίας, Εξέρχονται ίπί 
λαμπρών δχημάτων καί ίππων καί οέν ύστεροΰσι τών 
'Ρώσσων εύγενών οΰτε κατά τήν θεωρίαν, ουts κατά 
τάς διανοητικός γνώσεις. Είς τάς γυναίκας τής άθιγγα- 
νικής κοινότητας έν Μόσχφ όφείλεται ή άνύψωσις αΰ 
τη. 'Ως γνωσιδ» οί ’Αθίγγανοι άγαπώσι τήν μουσικήν 
καί συνειθίζουσι νά παιζωσι μουσικά όργανα καί νά 
τραγφδώαιν όπουδήποτε ύπάγουν. Τήν φωνητικήν 
μουσικήν ^καλλιέργησαν έπιτυχώς έκει Επί παλύν 
χρόνον αί γυναίκες, ώστε έπί τέλους κατεστάθησαν 
άπαράμιλλαι. Διά δέ τών χρημάτων, τά όποια αί τρα- 
γωοι'στριαι αυται έκ τών ασμάτων των συλλέγου- 
σιν, εϊναι εις θέσιν νά διατηρώσι τούς εύπορους σαγγε- 

νεΐς ίων, τινές τών όποιων συνέθεσαν Επιγαμίας με 
'Ρώσσους εΰγενεΐς και Επισήμους είς τήν κοινωνίαν.

Ό ’Αθίγγανο; οπουδήποτε καίάνεύρεθή είναι άκα- 
τανόητον 8ν—εις τήν Ουγγαρίαν δμωί πολύ περισσό
τερον. Έχει, δν καί πατά το φαινόμενον ολίγον τι 
κατώτεροί καί. αύτοΰ τού έσχατου δούλου, δμως καί 
έν αυτή τή ύοολείγ. εινα Ελεύθερος.

Τά ήδη τών Ούγγρων ’Αθιγγάνων εϊναι βδελυρά— 
Αί χατοιχίαι των είναι βόθροι άνυποφόρου άκαθαρ- 
σίας,— ή Ενδυμασία των βακώδης — ή δέ τροφή των 
συνίσταται έκ βρωμερών θνησιμαίων· καί δμως κανείς 
άλλος λαό; δέν είναι εύθυμότερος αύτών—τραγιρδοΰν 
καί χορεύουν άεννάως, παίζουν δέ τδ βιολίον μέ μεγά- 
λην έπιδεζιότητα.

Οί άνΒρες κάμνουν to ίμπόριον τών ίππων καί με

τέρχονται καί τδν πετταλωτήν. Αί γυναίκες, όπως καί 
μεταξύ μας κάμνβσι, περιέρχονται λέγυίαι τήν τύχην 
περιοΒεΰβσι δέ τήν χώραν ανενόχλητοι καί μάλιςα με- 
ταδαίνουσι καί εις άλλας χώρας μακρυνάς, οπού διά 
τής κλοπής συνήθως συνάζυσι πολλά χρήμττα καί μετά 
δυο ή τρία ετη έπιςρέφουσι καΐτά έξοΒεύουσι μέ τους 
φίλυς και συγγενείς εις συμπόσια, χορέ; καί τραγωδία.

Ούχι σπανίως κατατάττονται καί ώς στρατιώται καί 
ανεξαιρέτως φερουάι μεθ’ Εαυτών τήν κλίσιν πρδς τδ 
κλέπτειν. Εϊναι δέ τόσον Επιτήδειοι ώστε σπανίως ά· 
νακαλύπτοντάι. 'Ο μύγας Ναπολέων εΐχεν δχι Βλί· 
γοο; Ούγγρους ’Αθιγγάνους εις τδν στρατόν του, δτε 
είσέβαλεν είς τήν 'Ισπανίαν, δπου ταχε'ως συνήψαν 
στενάς σχέσεις μέ τους έχει ευρισκομένους ίμογενεΐς 
των καί διά τής βο η θείας αυτών έλήστευον τούς δυ
στυχείς κατοίκους. ΕΙρηνη.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ.

1. Μή λέγετε τιποίεάφ’ 5σα δέν θέλετε νά άκού- 
ση δ Θεός.

2. Μή κάμνετε τίποτε, τδ δπόΐον δέν θέλετε νά 
”δη 6 θεός,

3. Μή γράφετε τίποτε, τδ όπϋΐον δέν θέλετε νά 
άναγνώση 0 θεός.

4. Μή πηγαίνετε είς κάνέν μέρος, οπΟυ οέν θέ
λετε νά σας εύρη δ θεός.

5. Μή άναγινώσκετε βιθλίον, περί τοΰ όποίου Βέν 
θέλετε νά σάς είπή δ θεός, «Δείξατε αότδ είς έμε.»

6. Μή δαπανάτε τδν καιρόν σας τοιουτοτρόπως,
ώστε νά μή έπιθυμήτε νά σάς εϊπη δ θεός, εΤί κά- 

μνετε;» . Λοάια.
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ΑΛΗΘΗΣ ΠΗΓΗ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ.
—«ΕΙσθε εότυχής;» ήρώτησέ τις τδν γέροντα Βα

ρώ νον ‘Ροσχίλο, τδν κύριον τών χρηματιστηρίων 
της Ευρώπης.

«Εότυχής! εδτοχής,οταν κοιμάται τις μλ πι<-όλια 
όπδ τδ προσχεφάλαιόν w t Όχι, δεν εΐμαι ευτυχής.

—*0  χ. Άστώρ, 2ταν τδν συνέχαρη τις διά τά 
κλαυτή του, είπε,—«Πρέπει νά τά άφήσω δλα, 3ταν 
άποθάνω. Ταΰτα δεν δύνανται νά έμπαοίσωσι την d 
σθένειαν, την λύπην, τον θάνατον.»

—Πρδ πολλών έτών έπί της βασιλείας ένδς τών βα
σιλέων της ’Αγγλίας έζει πτωχός τις στρατιώτης Ονο
μαζόμενος Ο&ΐλλιαμ Κλέμενς. Οΰτος χαίται μακράν 
τών συγγενών καί τής πατρίδας του, έχάιρέ μεγάλην 
ψυχικήν ειρήνην και εύχαρίστησιν. Όταν δδ κατά την 
μεγάλην έκείνην μάχην τοΰ Φοντενώ, 0 βραχίων του 
έθραύοθη ύπό σφαίρας καί ήθελαν νά τδν άπομαχρύ- 
νωσι της μάχης,— «Όχι, εΐπεν έχεΐνος, μοί άπομένει 
άκόμη εΐς βραχίων, μέ τδν 6ποιον δύναμαι νά κρατώ 
τδ ίίφος.τ Μετ δλίγον άλλη σφαίρα έθραυσε καί τδν 
έτερον βραχίονα, Ή θέσις τ» ήδη ήτο αξιοδάκρυτος—- 
πτωχός, πληγωμένος, κοιτόμενος είς έχθρικήν γην, 
μήτε γονείς, μήτε συγγενείς, άλλ’ ούτε παν φίλους ϊ- 
χων νά τδν βοηθήσωσιν, ή τδν παρηγορήσωσιν, ή- 
τένισεν εις τήν έσχάτην ταύτην ανάγκην είς ’Εκείνον, 
δ στις εΐπεν, t Ας μ ή ταράττεται ή καρδία σας, μηδΐ άς 
δειλι^. Ειρήνην τήν έμήν σας δίδω*»'καί  «Ίδοΰ έγώ 
εΐμαι μδ σας πάντοτε,» καί ήτο ευτυχής. Όθεν και 
δταν τδν ήρώτηαέτις τών συστρατιωτών του, (Πώς 
έχεις άδελφε, Κλέμενς, τώρα ; » ύψωσε τους δφθαλ· 
μούς του λάμποντας μδ ούράνιον φλόγα καί εΐπε, 
• είμαι τόσον ευτυχής, οσ.ον δόναταί τις νά ήναι έξω 
τοΰ παραδείσου.» Λυδία.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΙ.

Ό φύλαζ του φάρου τοΰ ΚαλαΙ έκαυχάτό ποτέ 
περί τής λαμπρότητας τοΰ φανού too, δ δποϊος είναι 
δρατδς τριάκοντα μιλιά μακράν.

Ξένος δέ τις εΐπεν είς αύτόν. «Τι θά συνέβαινεν, 
έάν ?ντών φώτων του ήθελε κατά τύχην σβεσβή ;·— 
Ούδεποτε ί άδόνατον 1 έκραξεν ό φυλάς έχεΐνος, φρί
ζας έπί τή ί3έφ ταυ τη.

—Έκτείνας δε τήν χειρά tod πρδς τδν ωκεανόν, 
κύριε, εΐπεν, έχει πέρα, οπού δήν φαίνεται τίποτε, διέρ
χονται πλοία άφ’ δλα τά μέρη του κόσμου. Έάν 
ταύτην τήν νύκτα εν τών φώτων μου ήθελε σδεσβή, 

εντός μηνών θά £λθη έπιστολή, ίσως από τάς Ίν· 
δίας, ίσως από τήν ’Αμερικήν, ή άλλον τινά τόπον, λέ- 

γουσα, Κατά τοιαότην νύκτα, είς τοιαύτην ώραν, 
τδ φώς τού Καλαΐ ήμαυρώθη, δ φόλαί παρέδλεψε 
τδ χρέος το», καί τά πλοΐα έκινδύνευσαν. *Ά  ! κύριε, 
ίνιδτε είς τάς σκοτεινές νύχτας, όταν ό καιρός ήναι 
τρικυμιώδης, βλέπω πρδς τήν θάλασσαν καί αισθά
νομαι ωσάν οί οφθαλμοί. 5λου τοΰ κόσμου ήααν έ· 
γραμμένοι πρδς τδν φάρον μου Νά σβεσθή ; ν’ άμαυ- 
ρωθγμ Ουδέποτε.» a Ούτως άς λάμψη τδ φώς σας έμ
προσθεν τών άνθρώπων, όπως οι άνθρωποι βλέπον- 
τες τά καλά σας .έργα δοίάζωσι τον Πατέρα σας τδν 
έν τοΐς ο.όρανοϊς.» (Ματθ. έ. 16) Λυδία,

Α.ΪΜΤΪΓΜΕΑ.. "

Δοώσυλλαβαί με γράμματα πέντε μ’ άποτελοΰσι, 
Καί πεντακόσια πλήν έννιά απαντα άριθμοΰσιν, 
Όπλον ήμην αμυντικόν είς π όντας τους άρχαίους, 
Πέρσας,Ινδές, Κάρας, Μυσ»;, Έλληνας καί Ρωμαίος· 
Κ*  έθεωρούμην πάντοτε τδ χρατιοτον εκείνων, 
Όν χρήσιν εχαμνόν ποτέ έν ώρφ τών κινδύνων. 
Πλήν σήμερον ή χρήσίς μου δεν ώφελέϊ διόλου· 
’Ενώπιον τοΰ τουφεκιού, ρεβόλβερ, τηλεβόλου. 
Έάν έκ τών γραμμάτων μου τδ δεύτερον έπβάλης, 
Τδν τόνον δ*  έκ τοΰ τόπου του ποσώς δδν μεταβάλης, 
Πάραυτα λέζιν θά ίδης, σημαίνουσαν τδ μόνον, 
Τδ ΰιακρινόν σδ κ' έμδ έκ τών άλογων ζώων. 
Κι’ δπερ δφείλει έκαστος όπως καλλιεργήση,. 
Ίνα καλώς κ’ έιπτυχώς στην κοινωνίαν ζήση. 
Τώρα τδν τόνον στην άρχήν τής λεξεως άν βάλης, 
Αλλά τδ πνεΰμά της ποσώς έάν δεν μεταβολής, 
θά ϊδης λίαν χρήσιμον είς τοδς ανθρώπους ζώον, 
Τιμώμενον άντί θεοΰ είς άμαθείας χρόνον. 
Προσέτι δύω βασιλείς, ή ήρωαί άρχαίους, 
Καί μάντιν δδ καί ιατρόν άπδ τοδς ημιθέους, 
Τά δύω τελευταία μου άν τώρα άφαιρέσης, 
Καί άν δξεΐαν καί ψιλήν είς ταΰια έπιθέσης. 
θά Εδης τδ αποτελούν τά ισχυρά σου μέλη, 
Τώς στιβαροΰς βραχίονας καί τά στερρά σου σκέλη.

Γ. A. Κ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.
— Μικρά κέρδη πολλάκις μεγαλλειτέρας ζημίας 

προέενοΰσιν.
~ ‘Η αδολεσχία πολλούς ήδη διέφθειρεν-,
— ‘Ο Σωκράτης καί τοι πτωχός Βλν ήμελει βμως 

τδ σώμά του, καί τοδς άμελουντα; αύτδ δεν έπήνει.
—Όταν λοιδορήσαι όπόμενε, διότι ό λοιδωρών, έάν 

ό λοιδορούνενος δέν προσποιήται,λοιδορειται λοιδορών.
■

....... ίπ|. ™·ι·ίΗ^.«.·^Μγ~Ύι,πϋίΓϊΰίυ ;
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.
Ή

7? χαρά Καλή χαί ή παραχαταθήχη τηζ.

(Χανίχεια Β« προηγούμίνον άριθμο'ν.)

Τήν άκόλοο&βν πρωίαν ή ζόρια Σμΐθ έθαύμασεν εό- 
ροΰσα δλα τά βοΰχα εξαίρετα σιδερωμένα καί ώραία 
διπλωμένα χαί εδχαριστήθη εί; τήν πρότασιν τής μαύ
ροι νά τή έπιτρέψη νά μεταχειρίζεται τδν σίδηρο5ν 
της φοορνον της άντί τοΰ σιδερώματα:. Έπειτα δέ 
στραφεισα προς αδτήν·

— Καί τι σκοπεόης νά κόμης μδ’ αδτδν τδν φοδρ- 
νον, Καλή; ήρώτησεν.

—*Αχ,  κυρία μου, — εΐπεν ή κυρά Καλή, ώς βλέ
πεις έχω είς τήν φροντίδα μου αύτά τά μικρά που
λάκια, και Κύριοί οιδε πότε δ τρομερδς έκείνος πόλε
μος μεταξύ αδελφών θά τελεί ώση. Τά χρήματά μας 
Ολιγοστεύουν καθ’ ήμέραν και πριν τελειώσουν καί 
φθάσωμεν είς ανέχειαν θέλω νά κάμω κάτι τι διά νά 
οίκονομώ ολίγα χρήματα πάσαν ήμέραν.

’Εγώ έζϊΐ κάτω εις τής κοράί μου τδ σπήτι σονεί- 
6ιζα νά τους κάμνω ώραια γλυκίσματα χαί μοί φαί
νεται οτι άν κα'μω τοιαίια εδώ, εις τήν μεγάλην #δ· |,. 

τήν πάλιν, θά έδρα» αγοραστός. *

■ Σδ εύχομαι έπιτοχίαν, Καλή, είς τδ σχέδιόν σου, 
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οΕλλά χρεωστώ νά αοί ειπω, ότι ττολλάΐ έλίίδάς δέν 
έχω περί τούτου,—εΐπεν ή κυρία Σμίθ.

—Ό θεός θά μας βοηδ/ρη είς τήν ανάγκην μας.— - 
είπεν ήσύχως ή κυρά Καλή. Ίσως Stά χάριν τών δύο 
τούτων μικρών άγγελων θά μθί δώση χάριν ένώπιον 
τών άνθρώπων καί θά πωλώ τά γλυκύσματά μου.

Ταΰτα είπούσα έλαβεν άνά χεΐρας τό καλάθιον καί 
έξήλθε διά νά άγοράση τά αναγκαία, 3ΰλα, άλεορον, 
βοότορον και ζάχαριν, μετ’ οΰ Αίολο δέ έπέστρεψε 
φέρουσα δλα ταΰτα, καί άμεσως έπεΒόθη είς τό ερ· 
γον της. Έστησε τόν φούρνον, ήναψε τήν φωτιάν, 
έζύμωοε τό άλειψαν, καί άφοΰ έζομώθη, είτε άνέβη, 
ώς κοινώς λέγεται, τό ζυμάρι, κατεσκεόασεν έξ αΰτοΰ 
κουλούρια καί εψησεν αΰτά είς τόν φούρνον.

Όλη αδτη ή έργασία έγενετό ενώπιον των παιδιών 

καί τής κυρίας Σμίθ, ή τις έφαίνετο, δ τι δέν έπίστευε 
τους όφθαλμους της, βλέπουσα τήν μαύρην εκείνην, 
τήν όποιαν κατά πρώτον τόσον περιεφρόνησε, νά γνω 
ρίζη νά κάμνη ταχέως καί επιτυχώς τόαον ώρα ία καί 
έλκυστικά τήν δψιν κουλούρια.

— Μέ κάμνεις νά θαυμάζω, Καλή, — είπε τελευ- 
ταΐον, δταν είδε τόν σωρόν τών κουλου ρίων άχνίζοντα 
και εόωδιάζοντα. Μα τήν άλήθειαν είσαι θαυμαστή 
γυνή !11 Εν μόνον φοβούμαι, δτι οί άνθρωποι έδώ είς 

τά μέρη μας δέν άρεσκονται πολύ είς τους μαύρους, 
άν καί έπιθυμούν και ξοδεύουν καί μάχωνται νά τούς 
έλευθερώοουν από τήν δοολείαν, καί άπομένως δέν θά 
θέλουν νά φάγουν πράγματα κατασκευασμένα άπό σε.

— Άλλ’ έγώ ηχούσα πολλάκις, ίΐι έδώ είς τήν πό 

λτν τήε Νέας Ύόρκης, ΐά καλλίτερα καί μεγαλειτίρα 
ξενοδοχεία μεταχειρίζονται μαόροοΐ ώ; ΰπηρετας καί 
είς αυτήν τήν τράπεζαν· ώστε άν δέν ήμπορέσω νά 
πωλήσω τά κουλούρια μθυ εξω είς τούς δρόμους, θά 
ευρώ άγοραστάς είς τά ξενοδοχεία έκεΐνα. Έπειτα 
διατί τάχα σείς οί λευκοί νά περιφρονήτε ήμάς τούς 
μαύρους, διότι εϊμεθα μαύροι, αφού δ θεός μάς έκα- 
μεν Ουτω t Οσον διά τήν αμάθειαν μας, αυτή δέν εΐ 
vat έλάττωμά μας φυσικόν, άλλά προέρχεται έκ του 
του, οτι δέν ειχομεν ευκαιρίαν νά υπάγω μεν είς τά 
σχολεία νά μάθωμεν καί ήμεΐ: γράμματα.

Άλλ’ S; μή χάνωμεν καιρόν είς τοιαύτα; βϋνόμι- 
λίας, διόΐι έχω §ν ακόμη πράγμα νά κάμω πριν έςέλ- 
Οω είς τάς οδούς με τά κουλούρια μοϋ — νά καΐασκεο· 
άσω έν νέον φόρεμα· καί ταΰτα είπούσα έίετόλιίε 
τό δέμα, τό όποιον ειχεν εντός τού νέου πανερίου 
τη: καί έφάνη εν κομμάτων τσιτιού χρώματος λευ
κόφαιου, έν ζεύγος νέων ύποδημάτων, καί εν λευκόν 
κεφαλόδεσμα.

—’Ιδού ή στολή μου,—είπε μετά μειδιάματος πρόί 
| τήν κυρίαν Σμίθ.

αιιι ιιι ιιιι mmsaw—a-.ττ ■■iwi.lTiTaeagg8saaaggwanaaamanBaa

.— Καλά, άλλα τό τσίτι δέν δόνασαι νά φορέσης ο. 
πως έχει· χρειάζεται νά κοπή καί νά ραφθή, καί ποιος 
θά αοΰ κάμβ δλα ταΰτα j

—Όσον St’ αότό κυρία. — εΐπεν ή κυράΚαλή,—μή 
φοβείσαι—αί χειρ ες αύταί πολλάκις έκοψαν καί ερρα- 
ψαν καλλίτερα άπό τοΰτο φορέματα. Ακόμη δέν έ- 
γνώρισας καλά τί πράγμα είναι ή Καλή !- καί ταΰτα 
είπούσα έμετρησε τό τσίτι, τό έκοψε καί ήρχισε νά τό 
τρυπώνη.

Είναι άληθές, οτι τό φόρεμά της ήτο άπλοΰνάλλ*  
ή ταχύτης καί έπιδεξιότη;, μέ τάς όποιας τό ήτοίμα- 
σεν έίέπληξαν τήν κυρίαν Σμίθ, καί ήρχισεν άπό τής 
στιγμής έκείνης νά τήν θεωρή άιί δν έξαιρετικόν.

—•’Αντί νά κατασκευάζήί κουλούρια, Καλή, καλεί- 
τερΟν θά έκαμνες νά ύπάγης είς καμμίαν μοδίστραν 
βλέπω δτι μεταχειρίζεσαι τόσον καλά τό βελόνι καί 
άχόμη καί τό ψαλίδι, ώστε μοί φαίνεται, ότι θά σου 
δώσουν καλόν‘μισθόν.

—Δέν θέλω τοιαότην έργασίαν,— εϊπεν ή Καλή— 
ή όποια θά μέ κρατεί μακράν άπό τά πουλάκια μου 
δλην τήν ήμέραν κάλλιον δλίγύν καί μέ αυτά.

Ή έπομένη πρωία ευρε τήν κθρά Καλήν έτοίμην διά 
ιό πρώτον έμπορικόν ταςείδι της. Όταν δέ τά παιδία 
έσηκώθησαν καί τήν εΐοΰν στολισμένη ν μέ τό νέον 
της φόρεμα, τόν λευκόν κεφαλόδεσμον καίτά νέα πα 
πούτσια ήρχισαν νά γελούν καί νά πηδούν άπό τήν 
χαράν των καί νά τής λέγουν πόσον εύμορφη ήτο ! 
χ. τ.λ. Τόσην δέ ταραχήν έκαμον μέ τά πηδήματα των 
&ςε έφεραν μέσα μετ’ όλίγον τήν κυρίαν Σμίθ, ή όποια 
δεν έςιππάσθη δλιγώτερον τών παιδιών εόροΰσα τήν 
κυρά Καλήν ουτω πω; ήΐοιμασμένην.

— Λοιπόν, Καλή, είσαι διά έκδρομήν ;
— Μάλιστα, κυρία Σμίθ—καί ή μόνη χα'ρις, οποΰ 

θά μου κάμης είναι νά «ροσέχης τά πουλάκια μου 
ταΰτα έωσότου έλθω.

—Έννοια σου, Καλή,—έφώναςαν άμφότερα· ήμεΐς 
θά εϊμθα καλά παιδία—μόνον νά μάς φέρηΐ όλίγα κά
στανα ψημένα, δταν έλθης· ’ςεύρεις πόσον τά άγα- 
πώμεν!

— Λοιπόν, πουλάκια μθυ, έλατε νά σας φιλήσω πριν 
φύγω. Θάίδώ ΐή μοίρα σας σήμερον.

Τά παιδία έτρεξαν καί έκρεμάσθησαν άπό τόν λαι
μόν της καί έκάλυψαν τό μαΰρον πρόάωπόν της μέ 
φιλήματα.

Μετά τοΰτο ή κυρά Καλή έγεμισε τό πανέριόν της 
μέ κουλούρια, τό έδεσεν έπί τής κεφαλής της, έβαλε 
ιήν λευκήν ποδιάν της καί έςήλδε τής οικίας.

— Καλή πούλησι, Καλή, έξεφώνησεν ή κυρία Σμίθ 
έκτου παραθύρου,
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—Ευχαριστώ, κυρία,—ήτο ή άπάντησις, καί ή μαύ
ρη διευθύνθη πρός τό ξένοδοχεϊον τού ‘Αγίου Νιχολάυ, 
τό ύποΐον έκειτο πλησιέστερον τής συνοικίας της.

(’Ακολουθεί.)

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ·

— Πώς πηγαίνει ή οικοδομή σας; ήρώτησα φίλον 
τινά, δστις κατεγίνετο περί τήν οικοδομήν οικία; τίνός 
δι’ εαυτόν και τήν οικογένειαν του.

—Όχι τόσον καλά, ίσον έπεθόμουν, — άπεχρίθη 6 
φίλος. Οί τοίχοι κατεκάθιααν εις τι μέρος καί διερρά- 
γησαν είς άλλο, αί Si δοκοί φαίνονται δλίγον μετατο 
πισθεΐσαι· λυπούμαι δέ δ τι δεν θά δυνηθώμεν νά είσέλ- 
θωμεν εις αυτήν τδν έρχόμενον χτιμώνα.

■—Λυπούμαι, φίλε μου, άκοόων ταΰτα· μοί φαίνεται 
δέ, ότι δ άρχιτέκτων είναι άςιοχατάκριτος διά τοΰτο.

— Ουτω φαίνεται καί είς εμέ,—εΐπεν δ φίλος· άλλ’ 
άφοΰ άπεφάσισκ νά χάμω έγώ αότός τόν αρχιτέκτονα, 
δέν δύναμαι νά μεμφθώ άλλον τινα είμή έμαυτόν, και 
τοΰτο ώ; γνωρίζεις δέν είναι πολύ εύχάριατον 1 ,

— Φοβούμαι, δτι τδ σφάλμα είναι είς τά θεμέλια,— 
προσίθηκα μετά τίνος έμφάσεως. Έπρόσεξας καλώς 
είς τοΰτο ;

— Πρέπει νά δμολογήσω, ότι ήμην προκατειλημμέ
νος ύπό τίνος ιδίας μου Ιδέας, ήτις δέν συνεφώνει έν· 
τελώς προ; του; άρχαίου; κανόνας τοΰ οίχοδομειν, 
καί τήν ιδέαν μου ταύτην άπεφάσισα νά βάλω είς 
πράΐιν. Μοί έφαίνετο, δτι ήτο καί δαπανηρόν καί πε
ριττόν νά σκάψη τις μέχρις ου φθάση είς στερεάν γην 
ή βράχοι», ω3Τί άπεφάσισα νά θέσω τά θεμέλια Επί τοΰ 
έδάιρους, τό όποιον έφαίνετο άρκετά στερεόν· Μετεχει- 
ρίσθην δέ προσέτι ώ; όλικόν λίθους, του; όποιους έ
κοψα εκ τίνος λατομείου, έν τιρ ίδίφ μου άγριρ, καί 
πηλόν είδος τι χώματος, τό όποιον ηχούσα φημιζόμε
νων άις κατάλλνγλον διά τοιοΰτον σκοπόν. ’Ηδη φοβού
μαι, δτι οί λίθοι δεν ήσαν αρκετά σκληροί καί μεγάλοι 
δσον οί έν χρήσει προς κατασκευήν τοιούτων οικο

δομών.
—Λοιπόν, τό θεμέλιον πρέπει νά ήναι άκροσφαλές,— 

εΐπον,— καί άνίκανον νά δποβαστάζη τό βάρος τοιού- 
του κτιρίου.

— Είναι πολύ Ενοχλητικόν, έξηκολούθησε λεγων ο 
φίλος. Τί μέ συμβουλεύεις νά πράίω :

— Ή συμβουλή μου είναι νά κατακρήμνισής ολό
κληρον τό οίχοάόμημα διά χιιάς, αμέσως — Μή δαπα
νάς πλέον χρήματα και κόπους και φροντίδας είς πεί- 
ραμ<μ δπω; δ ίδιος τό ώνόμασας, τοΰ όποιου τά άπο- 

τελέσματα ήρχισας άπό τοΰδε νά βλέπγμ· καί άρχισον 
ίκ νέου τήν οικοδομήν σου, θέτων τά θεμέλια έπϊ βρά
χου ή στερεά; γης. Μεταχειρίσθητι δε λίθους καί πηλόν 
κατάλληλα πρός τόν σκοπόν τούτον, τό δέ λατομεΐον 
καί τόν πηλόν σου μεταχειρίσθητι St’ άλλην χρείαν. 
'Η οικοδομή οικίας δέν είναι πράγμα, εί; τό όποιον 
πρέπει νά κάμνη τις πειράματα, δοκιμάς, έάν σκοπεΰη 
μάλιστα νά κατοίκηση έν αΰτή· πρός περισσοτεραν σου 
δέ πληροφορίαν σέ παραπέμπω είς δ, τι ό κάλλιστος 
άρχιτέκτων είπε περί τούτου, καί άφοΰ συμμορφωθής 
μέ τάς δδηγίαςτου είς τήν κατασκευήν τής οικίας σου 
ταΰτης, βάλε αύτάς είς πράςιν καί ώ; πρός τόν πνευ
ματικόν σου οίκον,—τήν άθάνατόν σου ψυχήν, καί κτί- 
σον αυτήν οίκον τεθεμελιωμένον έπί τοΰ βράχου, 
ία τι; είναι ό Χριστός, διά νά διατηρηθη είς αιώνα τόν 
άπαντα,

(Έκτου 'Αστέρας τ^ς 'Ανατολής.)

'Εν Χαλκίδι τήν 20 Δεκεμβρίου 1875

■ Κύριε Συντάκτα

"Ελαβον κατ’ αύτάς τά φόλλα τής έφημερίδος 
τών Παίδων άπό 1ης ’Ιανουάριου μέχρι τοΰ τρέχον- 
τος μηνάς καί σας έσω κλείω ενταύθα τήν Ιτησίαν 
πληρωμήν τής συνδρομής είς γραμματόσημα. Μεγί
στη είναι ή πνευματική ωφέλεια, τήν όποιαν ήμεΐς 
οί παιδες καί νέοι λαμβάνομεν άπό τήν Εφημερίδα 
σας καί διά τούτο ευχής έργον θά ήτον έάν έξεδίδετο 
δίς τοΰ μηνός. Είναι όμολογούμενον, δτι τό φύλλον 
σας είναι όχι μόνον έστολισμένον με ωραίας καί πε
ριέργους εικονογραφίας, άλλά περιέχει και επιστημο
νικά; γνώσεις, διά τοΰτο θά σά; παρακαλέσω, άφοΰ 
έγκλειστα»; λάοετε τήν συνδρομήν είς γραμματόση
μα, νά μέ έγγράψετε συνδρομητήν σας καί διά το 
Ερχόμενον έτος, τό όποιον εύχομαι νά διέλθετε μέ ύ· 
γειαν καί ευτυχίαν. Δέχθητε τήν βαθεΐαν έκφρασιν 

τής πρός όμά; ύπολήψεώ; μου.
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ν, ΑΒΑΖΟΥ.

Σ. Σ. Έφ. τών Παίδων. Είχον δίκαιον οί φίλοι 
έκεΐνοι, οί όποιοι έθεώρησαν τήν μή δημοσίευσιν τοι- 
οότων επιστολών, όποια ή άνωθι, ώί μή καλόν, άν καί 
τό έλαττήριόνμας ήτο απλή μετριοφροσύνη. Είςτό έςής 
θά δημοσιεόωμεν τινάς τούτων χάριν αΰτής τής ’Ε
φημερίδας, τήν όποιαν τοσοΰτον τά παιδία άγαπώσι.
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ΑΔΑΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΦΡΟΣΤΝΗ.
"Εντιμός τις καί εύκαιάσίατος οικογενειάρχης γέ

ρων ήδη τήν ηλικίαν, άπεφάσισε πριν ή τον χαΐα- 
λάβη δ θάνατος νά διαμοιράση εί; τούς τρεις αύτοϋ 
υίοϋ; τήν πε ριου αίαν του· καλέσας έπομένως αότού; 
εδωχεν είς έκαστον τδ Αναλογούν αδτιρ έχ τής πα
τρικής περιουσίας· Ακολούθως δ’ έδειξεν εις αδτούί 
λαμπρόν τινα καί πολύτιμον Αδάμαντα, τδν όποιον, 
τοϊς εΐπεν, έφόλαττε δι1 δν τινα εκ των τριών είς διά ■ 
στημα ώρισμένοο χρόνου καιορθώσει διά γενναίας τί
νος καί εύγενοΰς πράξεως νά χαταστή 6 μάλλον τών 
Αδελφών αδτοΰ άξιος αδτοΰ, ’Αμέσως λοιπόν καί οί 
τρεις Βιεσκορπίσθησαν καί δεν έπανήλθον εις τήν πα
τρικήν οικίαν είμή κατά τον ύπδ τοΰ πατρδς αδιών 
προσδιορισθέντα καιρόν. Παρουσιασθέντες δέ ένώπιον 
τοΰ κριτοΰ πατρός των ήρχισεν ό πρωτότοκος νά λ·έ· 
γη ως έξης.

• Πάτερ μου κατά τδ διάστημα τής Απουσίας μου 
ξένος τις εδρέθη εις την Ανάγκην, ώ; έκ τών περι
στάσεων, νά μοί έμπιστε υ 6 ή άπασαν αύτοϋ τήν πε
ριουσίαν χωρίς νά λάβη παρ’ Ιμοΰ οοδεμίάν Ασφά- 
λείαν, ούτε γραπτήν δηλονότι Απόδειξιν, ούτε άλλην 
ένδειξιν, δτι μοί παρακατέθεσε τήν περιουσίαν αυτού· 
πλήν έγώ έν καιρφ έπέστρεψα αυτψ πιστώς 5, τι παρ’ 
αΰτου εϊχον λάβει, ‘Η τιμιότης μου αυτή δεν είναι 
Αξία έπαίνων καί έπομένως του άδάμαντοςς

•"Εκαμες, υίέ μου, τδ χρέος σου,» τφ άπήντήσεν 
6 γέρων’ < τωόντι έπρεπε ν’ Αποθάνη τις εξ εντροπής 
εάν ήδόνατο νά φερθή' άλλως πως, Ή τιμιότης εί
ναι χρέος έκαστου Ανθρώπου, ή δέ πραξί; σου 
είναι πραξι; δικαιοσύνης καί οχι γενναιότητος. ·

Τότε ο δευτερότοκος υιός έξγμήσατο τον αδάμαντα 
διά τήν έξης πραξίν του.

•Έγώ, ειπεν, εδρέθην ποτέ κατά τδ διάστημα τΰ 
ταξειδίου μου, είς τήν όχθην μιας λίμνης, έντός τής 
οποίας κατ’ έχείνην τήν στιγμήν εΐδον νά πέση έξ 
Απροσεξίας μικρόν παιδίον, χωρίς δί νά διστάσω πο
σώς έ^βίφθην είς τό ύδωρ καί τδ έιωοα έκ βεβαίου 
θανάτου, δλον δε τδ χωρίον, εις τδ όποιον έγένετο 
τούτα, δύναται νά μαρτυρήση περί τής αλήθειας τών 
λόγων μου. Δέν μέ ανήκει διά τούτο δ άδάμας ;

«Κάλλισΐα ίπραξατ, — εΐπεν εις αύτδν δ πατήρ, 
Αλλά καί εις τήν πράξιν ταύτην δέν εδρίσκω τήν ε ύ· 
γ έ ν ε ι αν, τήν όποιαν έζήτησα Από σας· αδτη δέν 
μαρτυρεί είμή Απλήν φιλανθρωπίαν έκ μέρους σου.»

Τέλος δ τελευταίος υΐδς λαβών τον λόγον είπε.
• Πάτερ μου, έγώ ευρον τον μέγιστον έχθρόν μου 

άποπλάνημένον τής οδοΰ καί κοιμώμενον εις τδ χεί

λος μιας φριχτής Αβύσσου εις τρόπον ώστε καί τδ έ- 
λάχιστον κίνημά του ήθελε τδν κατακρημνίσει είς τδ 
βάραθρον, έπομένως ή ζωή αυτοί εόρίσκετο εις χεί- 
άρς μου, πλήν έγώ λησμόνησα; τήν θανάσιμον αότοΰ 
πρδς ίμέ έχθραν έφρόντισα νά τδν έξυπνίσω Αμέσως 
μδ τάς Αναγκαίας προφυλάξεις καί νά τδν Απομαπρΰ- 
νω τοΰ κινδύνου,»

•Ά! τέκνον μου.-*·Ανέκραξε  τότε 0 γέρων μετά 
στοργής έναγκαλιζόμενος αύτδν, ·είς οδ τωόντι άνευ 
Αντιλογίας Ανήκει δ άδάμας. ·

Τδ μικρόν τοΰτο Ανέκδοτον εϊνάι πολύ διδακτικόν 
καΐ μάς διδάσκει, βΐι έάν διά τδν κοσμικόν εκείνον Α- 
δάμαντα, ό καλός έκεϊνος υίδς ήγωνίσθη καΐ κατόρ
θωσε νά νικήΰη τά έχθρικά αότοΰ αισθήματα, διά 
τήν αίωνίαν καί άφθ άρτον ευδαιμονίαν, τήν όποιαν 
δ ουράνιος ήμών Πατήρ ήτοίμασε δ·-ά πάντας τοδς 
Ακολουθοοντας τάς άγιας Αότοΰ έντολάς πάντες ήμεΐς 
χρεωστοΰμεν νά προσπαθώμεν νά λησμονώμεν τά μι
κρά κατά τών αδελφών ή φίλων μας παράπονα καί 
νά καταπνίγωμεν τά κατά τών έχθρών μας πάθη.

Μ-Ν-Σ.

Λιϊσις του εντώ προηγ. ^6λλρ> ασίγματος.

'Οδοιπόρος (ο=70= δ =4 ο =701 =10 π—80 
ο= 70 ρ=!0θ ο= 70 ς= 200= 274.)

‘Οδός, όρος, ορος, πόρος.

Έλόθη έπιτυχώς ύπδ τής Μαρίας Παξιμάδη έ·*  
Πειραιώς, τών Ίω. Μπογάκου καί Ίω. Α. Κουρτάκη 
έκ Καλαμών τών Γ. Λ. Μαρικτίου, Σοφίας Διπλαρο- 
ποόλοο, ’Ελευθερίας Π. Δημητροποόλου καΐ Βασιλι
κής Κ. Πασχάλη έκ Πατρών, καί Καλλιόπης 1. Δρα- 
γάτση έκ Κωνσταντινουπόλεως έμμέτρως ώς έξης.

Άπηυδησα περίπατων Γν’ Αναβώ τδ ορος,
Μ’ έκώλυε στενή οδός, ής δέν ύπήρχεν βρος, 
’Αλλά προβαίνω καί ίδοδ ενώπιον μου πόρος, 
’Εμπρός! *ς  τδ τέρμα, έκραξα· δέν είμαιδδοιπόρο;;

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΙίΣΕίΣ.
Τά ϊξ γράμματα, τά άποτελοΰντα τδ όνομα πίλε ως τίνος 

έν τή Ίοοοαίφ, 81ς περιφήμου κατάσταθείσηί, είναι άρχικά 
τών ονομάτων δύο βασιλέων, δύο προφητών, ένδς ίερέως καί 
μιας δίασήμου γοναικάς. Ποία ή πόλις α3τη καί ποια τά δνό- 
ματα τών ίν λόγφ προσώπων,

Ε 1 Δ 0 Π Ο 1 Η Σ I Σ.
‘Η διανομή τών βραβείων εις τούς λυσανταΐ τάς 

ίερσγραφικάς έρωτήσεις Αναβάλεται διά τδν επόμενον 
μήνα, ένεκα τής μή έγκαιρου Αφίξεως πολλών έκ 
τών επαρχιών καΐ τοΰ έξωτερικου.

Διεόθυνσις Άατέρ»ί ’ Ανατολή; καί’Εφ. Παίδων εν όδώ Ερμου αριθ. 26ί·


