
ΕΤΟΪ ΪΑ/. εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1878 λριο. 128.
Συνδρ. έτηρία ’Αθηνών Δρ. 1.— 

■ » » Επαρχιών » ),20
Μ » Έξωτίρικοΰ ι> 2.— 

ΔΙΒΥβΥΝΣΧΣ

Έν οδφ Έρμοι» άριθ. 79.
Είς ούδίνα, ίκτός τών ταίΜΐ'ζών αύτής 
άνταποκριτών, οτέλλίται ή «ΈφημιρΙς 
τών Παίδωνο άνεν προπληρωμής.

Γ ιγαντ

ΑΥΑΓΛΥΦΟλ’ ΑΘΒΌΩΑΟΣ
(ύπό τοϋ ΚαΟηγητοΰ χ. Κ. ΝΕΣΤΟΡ!Δθϊ.)

Ή παρούσα εικονογραφία, εύρισκομενη έν τφ Μοο- 
σείφ της Νεαπόλεως, παρίστησι τόν Δία καταπολε- 
μοΰντα τούς Γίγαντας, οίτινες ήσαν τέκνα το δ Κρόνου 
γεννηβέντα έκ τών σταγόνων τοΰ αίματός του, πεσόν- 
τος είς τήν γην. Ή Γή, κατά την μυθολογίαν, έργι- 
σΟεΐσα κατά τοΰ Διός, διότι έρριψε τούς Τιτανας είς 
τόν Τάρταρον, έξήγειρε τούς υίοός της Γίγαντας, ίνα 
έκθρονίσωσιν αύτόν. Ό πόλεμος τών Γιγάντων του· 

ο μ α χ ί α.

των προς τόν Δία καί τούς θεούς υπήρξε μακρός. Οί 
Γίγαντες έκ των πεδιάδων τής Θεσσαλίας δρμώμενοι 
έπεχείρησαν ν’ άναβώσιν· είς τόν ’Όλυμπον έπι&έ- 
σαντες τήν *Οσσαν  έπ! του Πηλίου.' Ο Ζεύς ίδών τούς 
Γίγαντας πλησιάσαντας είς τόν Όλυμπον κατετρό- 
μαξε καί αμέσως προσεκάλεσε τούς θεούς είς σανέ, 
δριον πρός άποσόβησιν του κίνδυνου. Μετά πολλούς 
δ’ άγώνας οί θεοί κατώρθωσαν νά έκδιώξωσι καί κατα- 
βάλωσι τούς Γίγαντας.

Ή Αξιομνημόνευτος αυτή νίκη, ήτις άλληγορεΐται
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εΐς τήν άποκατάσ.τασιν τής τάξεως των στοιχείων, έξ 
εικονίσθη έν πολλοΐς μνημείοις, έν μαρμάριρ, έν νο· 
μισμασι και έν δακτυλιολίθοις, Τδ. λαμπρότατον τών 
περισωθέντων ρηρ^ώκν έν άναγλυφω οακτυλιολίθφ 
είναι τδτοΰ ’ Αθηνίωνος έν τφ Μουσ^ίιρ της Νεαπό- 
λεως. Έν αδτφ ό μέν Ζευς παρίσταται όρθιος έπί τε
θρίππου άρματος φέρων έπί μέν τής άριστερας σκή
πτρου, έπί δέ της δεξιάς τδν κεραυνόν*  Οί δέ Γίγαν
τες είκονίζονται έχοντες οδράς δρακόντων ή όφεων.

Ο ΑΑΚΔΦΟΕ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

(Έί άριδμιίν 124.)

Διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν τοο δ Εμμα
νουήλ έπέτρεψε τήν όργήν νά χυριεΰση τήν καρδίαν 
του. κατά της άδελφής του—διά πρώτην φοράν έλη- 
σμόνησε τήν πρδς αυτήν, είιγενή, συμπεριφοράν τοο*  
αποταθείς δέ πρδς αύτήν δργίλως, τήν κατηγόρησαν 
ώς συνενοηθεΐσαν μετά τοΰ Κωνστατίνου, καϊ άχάρι- 
στον καί δολίαν πρδς αΰτόν. ‘Η’Ισαβέλλα έξεπλάγη 
ένεκα της άπροσδοκήτου. ταύτης,· ύποδοχής*  αισθανό
μενη όμω.ς τήν έαυτης άθωότητα, εμεινεν ήσυχος, χω
ρίς νά ζητήση νά δικαιολογηθή,. ούτε διά λόγου, ούτε 
διά νεύματος*  άλλ’ δταν ό αδελφός της προσέθηκε - 
«Δεν ουνασαι όμως νά άρνηθής, οτι αγαπάς έκεΐνον 
τδν αποστάτην, τδν αιρετικόν,» τδ αΐμα άνέβη είς τάς 
παρειάς της καί μετέβαλε τήν. ύπόχλωμον. αύτής δψιν.. 
είς ερυθρά ν.

Ό ’Εμμανουήλ έξηχολυύθησε τάς χαχολογίας του, 
έως ου ή ’Ισαβέλλα άνεκραξεν-—

«Μή ’Εμμανουήλ | Παυσε, σέ Ικετεύω! Τί σέ με
τέβαλε τόσον; Τί—...»

„’Ισαβέλλα!,» άπεκρίθη αύστηρώς ό άδελφός της, 
ζητείς νά αποφυγής τήν έρώτησίν μου, έγώ όμως γνω
ρίζω τδ παν. Έκ τών ίδιων τυ χειλέων έμαθα ότι- 
δ ανάξιος έχεΐνος έτόλμησε νά σκεφθή περί σου, καί 
δτι προσέτι άπεστάτησεν άπδ τής άγιωτάτης ήμών 
’Εκκλησίας I»

.«Άπεστάτησεν!,» έπανέλαβεν ή ’Ισαβέλλα.
«Ναϊ, έχει τάς αιρετικά; δοξασίας, τάς οποίας καί 

σύ έχεις,» άπεκρίθη πικρώς 0 ’Εμμανουήλ.
«Δόξα τμ θεώ διά τήν άπολύτρωσιν μιας άλλης 

ψυχής! » είπε καθαρώς, καί ένθέρμως ή ’Ισαβέλλα- 

Ό ’Εμμανουήλ άκοΰσας τάς λέξεις ταυτας-έκΰττα- 
ξεν αύτήν έπί μίαν στιγμήν μετά βλοσήροΰ βλέμμα
τος καί στραφείς ήνοιξε τήν θΰραν διά νά έξέλθη.

«Που πηγαίνεις, Εμμανουήλ;» έφώναξεν αΰτη έν
τρομος, καί τοι μή γνωρίζουσα τήν αιτίαν.

«Πηγαίνω νά έξαγοράσω,τήν-ίδικήν σου άσφάλειαν 
διά τής ζωής τοΰ Αποστάτου δρωμένου σου!,» ήτο ή 
σκληρά άπάντησις.

Έκ του παραθύρου ή ’Ισαβέλλα ήκολουθησε διά 
τοΰ βλέμματος τδν αδελφόν της πορευόμενον πρδςτδ 
φροόριον Τριάνα.

Τί έννόει, αρα, μέ τάς λέξεις έχείνας τάς τρο- 
μερα'ς; Ήτο δυνατόν δ ’Εμμανουήλ νά λησμονήση 
έπί τοσουτον τήν εδγνωμοσύνην, τήν άγάπην, τήν τι
μήν,. καϊ νά. προδώση τδν κάλλιστον τών φίλων του! 
Τδ τοιοΰτον δέν: ήδύνατο .νά,. πιστεύση.

’Αλλά καί τοι ουσπίσςευτον, δμως έγένετο —' Ο 
Εμμανουήλ διά της προδοσίας του Κωνσταντίνου, έ
ξη σφάλισε τήν ζωήν της ’Ισαβέλλας. Κατ’ άρχάς μέν 
άκοΰσας τάς νέας ειδήσεις ό Πάτερ Φερνάνδος εμεινεν 
έκστατικδς, ώς έάν μή σχεδόν πίστευε τά ωτά του, πει- 
σθεΐς δμως οτι τω δντι ούτως εΐχον τά πράγμα
τα,. εΰχαρίσγησεκ ένθέρμως τδν Εμμανουήλ διά τον 
όπερ τής αλήθειας ζήλον του, καϊ ΰπεσχεθη οτι ή 
’Ισαβέλλα ήθελεν εΓσθαι έλευθέρα νά κάμη ο,τι ήθε
λε, βεβαιώσας αύτδν, δτι τοΰ λοιπού ήδύνατο νά μέ- 
νη ήσυχος.

'Ο: ’Εμμανουήλ,, δσ^ις περιέμενε ν,ά εύρη άνάπαυ- 
σιν και ήσυχίαν, άφοΰ πλέον ή ασφαλεία τής αδελ
φής του εΐχεν εξασφαλισθή, ούχί μόνον νά ήσυχάση 
δέν ήδύνατο, άλλά και ήσθάνετο τρομερωτάτας τύ
ψεις συνειδότος καϊ πιχροτάτην μεταμέλειαν, διά τήν· 
αίσχράν του πράξιν. ’Εκτός τούτο» αί χρηματικαί του 
υποθέσεις έπλησίαζον εΐς κρίσιν, δ δέ όλεθρος ήτον. 
άν.απόφευκτος, Ήναγκάσθη δέ έπϊ τέλους νά ομολο
γήσω τοϋτο είς τήν άδελφήν του. άλλ’ αΰτη δέν έφαί- 
νετο τόσον ένδιαφερομένή εΐς τήν απώλειαν τής πε
ριουσίας των, οσον έλυπεΐτο διά' τήν ψυχικήν κττά- 
στασιν του άδελφοΰ της— :0 ’Εμμανουήλ παρετήρει 
αυτήν μετά θαυμασμού — ’ Εκείνος τήν είχε στερή
σει τοΰ άγαπητοΰ της Κωνσταντίνου, ειχεν υβρίσει καί 
κακολογήσει αυτήν, τήν είχε φοβερίσει καϊ ταρά
ξει,-έκείν η δ’ άπεναντίας πώς είχε φερθή πρδς αδ· 
τόν; ’Αντί μομφών καί παραπόνων, ά-ινα >λά είχε 
βεβαίως δίκαιον νά μεταχειρισθή, έπρόφερε γλυκάς 
και παρηγορητικάς λέξεις, ή δέ. πρδ.ς αυτόν συμπε
ριφορά της ήτο. φιλοφρονεστάτη καϊ αδελφική*  ουδέ
ποτε τδν έπετίμησε διά τήν μαΰρην του πραξιν —εΐχε 
συγχωρήσει τδ παν, άλλ’ όμως νά λησμυνήση δέν 
ήδύνατο, δπως καϊ τδ ώχρδν καϊ λυπημένον πρόσωπόν 
της έδείκν.υεν*.  (άκολουθεΐ.)

— η Είς τήν πτοιπν τοΰ έχθρτΰσου, μή χαρής*  κ®1· άϊ τό ί- 
λίοΟημα οΰιον, ας μή εύ.ιpafverai ή κκρδίααιι.ι>(.1!ιφ. κο' 27.)
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ.

Στρώμα Τριαδ txob.

(Συνέχεια*  ΐδέ προηγούμ. φόλλον,)

Έκτος τών θαλασσίων και χερσαίων σαθρών, ά- 
παντώνται λείψανα καί πτερωτών σαυρών, μεταξύ δέ 
toότων άί ϋτΐροδάχταλο(, Αΰται δέν εΐχον πτερά, 
άλλά μεμβράνην, ένώνουσαν τά έμπρόσθια σκέλη με
τά τών οπισθίων, καϊ σχημάτίζουσαν είδος τι πανιού, 
διά της βοήθειας τ'οΰ οποίου ήδύναντο νά πετώσι· 
πραγματικώς δέ ήσαν νυχτερίδες γιγαντιαίου μεγέ’ιυς. 
Τό μήκος τών πτερύγων αύτών άπό τής μιας άκρας 
εΐς τήν άλλην εόρέθη ίσον μέ 27 πόδας!, ένφ αίτοΰ 
Κονοόρου, τοΰ μεγίστου ήδη ύπάρχοντος πτηνού, τοΰ 
όποίου τήν εικόνα ευρίσκει ό αναγνώστη; είς'τό ψύλ
λον τού μη^ός Φεορ·. τοΰ έτους 1-870, δέν ύπερδαίνουσΐ 
τούς δώδεκα ποδας.

Θαλάσσ'.αι χαι χΐρααίαι Σαΰραι.

Αί πτεροδάκτυλοι αύται σαΰραι,ήσαν θηρία φοβερά, 
διότι όχι μόνον νά πετοΰν, ή δόνα ντο, άλλά και νά 
κολυμβουν ώς νήσσαι, καϊ ν’ άναρριχώνται έπϊ δέν
δρων και βράχων δια τών γαμψών καϊ Ισχυρών ύνό· 
χων των, ώστε πρέπει νά έκαμνον μεγάλην θραΰσιν 
είς τάς μυίγας, τόΰς «κώληκας, τά ύψάρια καϊ ά,λα 
έντομα,

’Αλλά καϊ αύται έγίνοντο συχνά δύμα'τών αδη
φάγων συγχρόνων των, τών πλησιοσαύρων 
οΐτινες διά τών μακρών καί έλαστικών αυτών λαιμών 
ήδόναντο νά συλλαμδάνωσι τάς πτεροδάκτυλους οσά
κις διήρχοντο πλησίον αύτών, ώς φαίνεται έν τή προ
κειμένη είκόνι.

’Εκτός τών μνημονεοθέντων σαυροειδών ερπετών 
'απαντιόνται και λείψανα χελωνών τεραστείου μεγέ
θους, ενίοτε μόνον τό εξωτερικόν των οστρακον εΐ-

73Ϊ
χε μέγεθος 20 περίπόυ πΟδώνκαϊ περί τούς 4 περίπου 
πόδας τδ ύψος.

Προσέτι είς τό στρώμα τοϋτο άπαντώνται ίχνη πα- . 
ρυδατίων πτηνών, τεραστίου μεγέθους· έκ τοΰ μεγέ
θους τοΰ ποδός ένός τούτων κρίνοντες οί φυσιοδίφαι 
συνεπέραναν, οτι τό μέγεθος τοΰ πτηνοΰ έχείνου πρέ
πει νά ήτο τετράκις μεγαλείτερον τοΰ τής στρουθοκα
μήλου, — τοΰ μεγίστου των υπαρχόντων πτηνών, 36 
ποδών τό ύψος καϊ 400 λίτρων, είτε ISO οκάδων τό 
βάρος ! ' Ο πόΰς του είχε μήκος ί 0 δακτύλων, ή δέ 

κνήμη του 4 ποδών !

Εΐς τό στρώμα τοϋτο άπάντώντάι καί τά-πρώτα ίχνη 
τών μαρσυποφόρων, είτε ζώων φερόντων υπΰ τήν κοι
λίαν μάρσυπον, εΐτε θυλάκων εντός τοΰ όποιου κατά 
τήν γέννησιν πίπτουσι τά νεογνά, καϊ διαμένουσι 
βυζαίνοντα μέχρις ο5 άνάπτυχθώσιν ίκανώς, ώστε νά 
μή δύνανται νά χωρώσιν έν αύτφ· άλλά καϊ τότε πά
λιν ή φύσις έπρομήθευϋεν εΐς αύτά μέσα μεταβάσεως 
άπδ τόπου είς τόπον καϊ σωτηρίας έν καιριρ κινδύνου 
τό εξής·

’ Αναβαίνουν έπί τής ρα'χεως τής μητρόςτων, ήτις 
ρίπτει τήν ίάχυράν ούράν της πρός τήν κεφαλήν της, 
ταύτην δέ συλλαμδάνοντα τά μικρά της μέ τάς συλ- 
ληπτικάς ουράς των συγκρατουνται τοιουτρόπως έπ’ 
αύτής καί οΰτω μεταφέρονται εΐς άλλον τόπον, ή 
σώζονται έκ τοΰ κινδύνου*

’Αντιπρόσωπός τών πρώτων έκείνών μαρβυποφό- 
•ων είναι ή σημερινή λεγομενη Καγχαρον, εικόνα 
καϊ περιγραφήν τής όποιας ευρίσκει ό αναγνώστης εΐς 

. τό φύλλον τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ '868 τής Έφημ.
τών Παίδων, (ακολουθεί.)

- ΕΙΣ ΤΡ1ΕΤΕΣ ΚΟΡΑΣΙΟΝ

Ή ύπόξανθόςσου κόμη οφθαλμοί οί κυανοί σου, 
παριστοΰν ένσαρκωμένην αθωότητας μορφήν 

όμοιάζεις, Κλεοπάτρα, τάς ούρϊ τοΰ Παραδείσου, 
και τό πρόσωπόν σου φέρει άρετής έαμπράν βαφήν.

Είσαι ρόδον τής πρωίας, εΐσαι έαρος έσπέρα, 
ώς ή ζέφυρϊτις αύρα καί τερπνή καϊ δροσερά, 

ώς θυμίαμα λιβάνου πέριτρέχον τόν αιθέρα-, 
ώς παρθενικών ρυάκων τά κρυστάλινα νερά. 
' Ως προβαίνεις είς τά έτη κ’ είς τάς άρέτάς πρόχώρει, 
Ελληνϊς τήν γέννησιν σου καϊ τά ήθη Έλληνίς.
Είθε ζώντα νά μ’ εύφραίνιϊν τά άγαθά συ, αχνή κόρη^ 

καί θα»όντος ή ψυχή μου νά σκιρτά έν Ούρανοΐς.!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΊΈΛΗ2 .
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Τήν ιστορίαν της προκειμένης εΐκονος οί μικροί μου 
άναγνώσται δόνανται νά άναγώσωσιν είς τδ ιδ'. κεφ. 
του Α'. Βιβλίου τοΰ Σαμουήλ.

1Ο Ίωνάθαν ήτο ό πρεσβότερος υίός τοΰ Σαοΰλ, τοΰ 
πρώτου βασιλέως τοΰ ’Ισραήλ—ήτο δέ άνήρ γενναίος, 

μόνου του οπλοφόρου του, δέν εδίστασε νά σκαλώση 
Std τών βράχων καΐ νά προσβάλη τοΰς έν τιΐ φρου- 
ρίφ φυλάσσοντας Φιλισταίους,

Βεβαίως ή φρουρά έκείνη, βλέπουσα δύο μόνον 
άνδρας άναρριχωμένους έπί τών βράχων, 9ά τοΰς £ξε· 
λαβεν ώς τρελούς καί διά τούτο τοΰς προσεκάλεσε νά 
άνέλθωσιν· δταν δμως άνήλθον μέχρι του φρουροί

’/ω ν ά 9 α ν.

υίός εύπειθής, χρηστός τά ήδη, λιτός τήν περιβολήν, 
ειλικρινής φίλος καί ευσεβής άνθρωπος—άλλά δυστυ
χώς εΐχε πατέρα κακόν καί δπέφερεν, ώς συμβαίνει 
πολλάκις, ένεκα της κακίας αύτοΰ.

Τοιαυτη ήτο ή φιλοπατρία καί ή πρός τόν θεόν τοΰ 
j ’Ισραήλ πίστις του, ώστε καίτοι άκολουβοόμενος δπό 

καί είσήλθον είς αύτό, τοΰς είρον φρονίμους καί γεν
ναίους καί έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν των διά τήν μω
ρίαν των.

Ό ‘Ιωννάθαν συνήψε στενωτάτην φιλίαν μέ τόν 
γαμβρόν του Δαβίδ, ώστε οί δυο ουτοι νέοι έγένον- 
το μία ψυχή, καί διά τούτο πολλάκις προεφόλαξε τόν 
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Δαβίδ άπο' τάς έπιβοολάς καί προσδολάς τοΰ πατρός 
too Σαούλ, διά τό όποιον χαί έπεπλήχθη καΐ έξο- 
βρίσθη όπ’ αυτό 5.

ς Ο Ίωννάθαν έφονεΰθη εις τήν δποίαν ό πατήρ τυ 
συνήψε μάχην κατά τών Φιλισταίων έπί το' ορος Γελ- 

βο υέ, δ δέ Δαβίδ μαθών τδν θάνατον αδτοο έθρήνη- 
σεν αύτόν περιπαθέστατα, ώς βλέπομεν έν τφ ά. κεφ. 
τοΰ Β'. Βιβλίου τοΰ Σαμουήλ.

‘Η ίστορία τοϋ νέου Ίωννάθαν εΐναι πολύ διδακτι
κή είς τοδς νέους τους έχοντας γονείς πονηρούς.

Ή Τυύνγ-Τσύ Παγόδα,

β ΚΝ ΤΟΓΝΓ-ΤΕΟ ΠΑΓΟΛΑ..

Έξ δλων των θρησκειών, αΐ όποίαι έκράτησαν είς 
αιχμαλωσίαν έπί πολλούς αιώνας τά είδωλολατρικά 
έθνη, οοοεμία άλλη έίήσκησε μεγαλειτέράν έπιρροήν 

έπί τοΰ νοδς τών ανθρώπων άπδ τδν Βουδισμόν, Si- 
τις δμολογεΐται ύπό τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τών κα
τοίκων τής Κίνας,—κράτους περιέχοντας υπέρ τά 400 
έκατομμόρια ψυχών!
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'Ιδρυτής της παραδόξου ταυτης θρησκείας ήτο δ 
Σάκυαμ/ιόνης Γκαουτάμας κατά τον έκτον π. X. αιώνα, 
ήτις διεδόθη ταχέως είς τάς’Ινδίας, τήν Νεπάλ, Κα- 
σμιρίαν, Κεϋλάνην, Σιάμην' καί Βούρμαν- τρεις δέ 
αιώνας μετά την ίδρυσιν αύτής έν Βενάρες, 18 ίερεϊ; 
αύτής μετέβησαν είς τήν Κίναν όπως διαδώσω σι τήν 
θρησκείαν’ταύτην μεταξύ τών Κινέζων άλλ’ αί προ
σπάθειαν αύτών καί τών διαδόχων των δέν ήσαν πολύ 
έπιτυχεΐ;, μόνον δέ κατά τδν πρώτον μ. X. αιώνα ο 
Βουδισμός ήρχισε νά αποκτά έπίσημον έπιρροήν είς 
τήν χώραν έκείνην, και ύπδ τήν προστασίαν τοΰ αύ- 
τοκράτορος Μινγ-Tl τοσοΰτον έπεκράτησεν, ώστε έκ- 
τοτε κατέστη ή πρώτη μεταξύ τών θρησκειών τής 
Κίνας.

'Όπως τά άλλα θρησκεύματα αυτω καί ό Βουδι
σμός έχει τά εύκτήρια και τούς ναούς του, έντδς τών 
οποίων λατρεύεται ό Βούδας· εϊναι δέ οί ναοί οΰτοι 
ούχί μιας καί τής αύτής αρχιτεκτονικής, άλλ’ ώί 
οί τών Ελλήνων, πολλών, μία τών όποιων είναι ή 
Παγίδα, είκόνα τής οποίας βλέπουσιν οί μικροί μας 
άναγνώσται είς τήν προηγούμενην σελίδα.

Ίον έξης περΐ τής κατασκευής της πρώτης Παγόδα; 
εις τήν Κίναν μύθον θά εΰρωσιν οί άναγνώσται λίαν 
άξιοπερίεργον,ώς οεικνΰοντα πόσον ευκόλως ή θρησκευ
τική πλάνη δόναται νά διαοοθή μεταξύ τών ανθρώπων. 
'Ιστορείται, ότι κατά τον Ί Οον ετος τής βασιλείας αύ- 
τοκράτορός τίνος, οστις εζη περί τά 250 π. X., ,άλλο- 
δαπός τις Εερεύς Βουδιστής, δνόματι Κάνγ-τσούνγ- 
Χουεΐ έφάνη είς την πόλιν Νανκίν, τήν τότε πρωτεύ
ουσαν τής Κίνας, καί έξετέλλει πολλά καί κατά τδ 
φαινόμενου ύπερφυσικά πράγματα. Ό λαός άνέφερε 
τοΰτο εις τόν αύτοκρά ορα, ή δέ Μεγαλειότης του 
προσεκάλεσε τον ίερέα είς άκρόασιν, καί τόν ήρώτη- 
σεν, έάν ό Βούδας ήδόνατο νά έκτελεση θεΐά τινα 
σημεία. Ό Εερεύς άπεκρίθη, 3τι ό Βούδας εΐχεν αφή
σει πολλά ίχνη έαυτοΰ έπί τής γής, άν και ταΰτα 
ήσαν πολύ μυστηριώδη. Ότι εΐχεν άφήσει πολλά λεί
ψανα, ή θαυματουργός ΰύναμις τών οποίων ήτο άπει
ρος. Ό αύτοκράτωρ ήρώτησε που ήούναντο νά εύρε- 
θώσι τοιαΰτα λείψανα, ό δέ Εερεύς άπεκρίθη, ότι άν 
τη> οντι ο αύτοκράτωρ είλικρινώς έπεθύμει νά άπο- 
κτήση τοιοΰτόν τι, ήτο βέβαιος, δτι θά εόρίσκετο. Ό 
αύτοκράτωρ ύπεσχέθη τότε νά κτίση μίαν Παγόααν 
είς τιμήν’αύτοΰ, άν ποτέ εύρίσκετα τοιοΰτόν τι.

Λαβών τήν ύπόσχεσ.ν ταύτην ό Εερεύς ήρχισε τάς 
έρευνας του καί. μετά είκοσι καΐ μιας ήμέρας διηνεκείς 
άναζητήσεις κατώρΟωσε νά εύρη έν τοιοϋτον λείψα- 
νον, — αςουν έντδς μιας φιάλης (μποτόλιας καί άμέσω; 
τδ παρουσίασήν είς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα. Όταν δέ 
μετεφέρθη είς τά άχάκτορα έφώτισεν ολόκληρον τδ 

παλάΐίον! τοΰτο δ’ έπηυξησεν έτι μάλλον τήν περιέρ
γειαν καί τδν θαυμασμόν τοΰ αύτοκράτορος, οστις πά- 
ρεκάλεσε νά ‘έξαχθή έκ τής φιάλης, δπως τό έξετάση 
καλλίτερου.

Μόλις όμως 'έξήχθη καΐ έρ'ρίφθη έντος λεκάνης 
χάλκινης, ή λεκάνη άμέσω; έθ ραύσθ η έκ τοΰ βάρους 
καί τής δυνάμεώς του, τό οποίον κατετρόμαξε τδν αύ- 
τοκράτορα-.άλλ' ό ίερεύς τώ είπε νά μή φοβήται καί 
τδν διεβεβαιώσεν, δτι τδ λειψανον εκείνο είχε καί άλλην 
ετι θαυμασιωτέραν δύναμιν, το νά μή χαρακώνεται 
δηλαδή ούδέ ύπ αύτοΰ τοΰ άδάμαντος, ούτε νά συντρί
βεται ύπδ τής .βαρύτατης σφυράς.

Όδοΰ; τοΰ Βοΰοα.

Πρδς δοκιμήν τούτου 6 αύτοκράτωρ προσεπάθησε 
νά τδ χαράξη διά του άδάμαντος του δακτυλιδιού του, 
άλλά δέν ήδυνήΟη· άλλ’ ούτε ό προσκληθείς σιδη. 
■ρουργδς ή συνήθη ‘διά τής σφύρα; του νά τδ θραύση, 
άπεναντίας ή σφύρα, έθραόσθη εί; μύρια τεμάχια, 
ένιρ τδ λειψανον έμεινεν άβλαβες,

Ούτως δ αύτοκράτωρ πεισθεΐς είς τήν θείαν δύνα- 
μιν τοΰ Βούδα ένηγκαλίσθη τδν Βουδισμόν και άνή
γειρε τήν ύποσχεθεΐσαν. Παγόδαν, έντδς τής οποίας 
κάτετέθη τδ ιερόν έκεϊνο λεψανον, καί ούτως έγένετο 
ή αρχή τής οικοδομής τών 11αγο3ΰ>ν^

Ή πρώτη έκείνη Παγόδα είς τήν πόλιν Νανκίν 
έκόστισε περί τά 18 εκατομμύρια φράγκα- ήτο δέ κα- 
τεσκευασμένη έκ μαρμάρου ύαλισμένου έξωθεν καΐ 
συνίστατο έξ εννέα πατωμάτων, έπι δέ τής κορυφής 
εΐχε διαφόρους κώδωνα;, οίτινες κινούμενοι διά τής 
πνοής τών άνεμων άπετέλουν μελλφδικήν αρμονίαν 
άκουομένην καθ’ δλην τήν πόλιν. Δυστυχώς τδ ωραίου 
καΐ μεγαλοπρεπές έκεινο κτιριον κατεστράφη ύπδ τών 
έπαναστατών τδ IS&6.

‘II Παγόδα, τήν όποιαν βλέπει δ αναγνώστης εί; 
τήν προηγουμένην σελίδα, εύρίσκεται είς τήν Τούνγ- 
τσού, πόλιν περιέχουσαν 190 περίπου χιλιάδα; ψυ
χών και άπέχουσαν μόνον 12 μίλια άπδ του Πεκίνου, 
τής νΰν πρωτευοόσης τής Κίνας.

Εΐναι πολύ εύχάριστον 3τι είς τήν μεγάλην ταύτην 
πόλιν έγκατεστάθησαν ήδη τέσσαρες ιεραπόστολοι έξ 
Αμερικής, οίτίνές διά σχολείων, τής διαδόσεως τών 

1 Αγίων Γραφών καΐ τοΰ κηρύγματος τοϋ εύαγγελίου 
προσπαθούσι νά έλευθερώσωσι τούς άθλιου» εκείνους
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άνθρώπους άπδ τά δεσμά τής’ είδωλολατρείας, μέ- τά μετά τοΰ καλαθιού είς τάς χεΐρας 1 Μόλις δμως έννόησεν 
όποια δ Σατανάς τούς έχει δεσμευμένους, έπι τοσοσ
τους αιώνας.

δτι τδ στρατήγημα τοΰτο έμελλε νά φερτή αύτόν είς 
κίνδυνον, καΐ παραιτήσας τό.καλάθιον ήρχισε νά τρέχγ) 
καί αυτός πρός τήν οικίαν, άλλ’ αίφνης χειρ τις έτέ- 
θη έπι τοΰ ώμου του, καΐ στραφείς είδε τόν διδάσκαλον.

— «Σί>, Γεώργιε! Ποτέ δέν θά τό έπίστευον. Πώς 
δέν'αίσχύνεσαι νάπράξης τοιοϋτον πράγμα! Νά κλέ- 
ψης άπδ τήν πτωχήν έκείνην γυναίκα τά δ λίγα δπω-' 
ρικά, διά τής πωλήσεως τών όποιων ζή!»

— «Σας βεβαιώ, διδάσκαλε, βτι δέντά έκλεψα έγώ.»
— «Πώς δέν τά έκλεψες ; Ίδου, δτι σέ συλλαμβάνω 

φευγοντα, δταν ηχούσες τά βήματά μου. Σέ εΐδον προσ
έτι καταβαίνοντα άπδ τό δένδρον, άλλ  ημην πολύ*

Ε, καΓσ'υ"τώρα θέλεις νά δείξης πώς είσαι Χαι ®ΤΧες ^πομακρυνθή πρΐν δυνηθώ νά σέ

Η ΚΑΛ.ΛΙΕΤΗ ΒΚΛΙΚΗΕΙΕ
—«’Ελάτε παιδιά, άφου είναι τέτοιος φ.οβιτιηάρτγφ 

άφήσατέ τον, καί άς πάμε.»
— «Έλα καΐ σ» Γεώργιε,.τί πειράζει; Είναι μόνον 

γιά χορατά. Τί φοβείσαι;»
—«Δέν φοβούμαι, Παΰλε,. άλλά δέν θέλω άπολύτως 

νά τό κάμω. Είναι κακόν πράγμα , διατί νά άδική 
σωμεν τδν άλλον ; Δέν έμπορώ νά καταλάβω πώς θέ-; 
λετενά τό κάμετε.» 

-
καλλίτερος άπδ μας*  πές πώς φοβείσαι τόν διδάσκα
λον, καΐ μή θέλεις νάμάςκάμης τόν άγιον! ’Ελάτε 
καΐ αφήσατε τδν μωραύτσικον μέ τά μυαλά του..

—«Θά τδ μετανοήσής καμμίαν ή μέραν,’Αλέξαν
δρε.»

— «Τί ! σένα θά φοβηθώ;»
—«Καλά, κάμε δ,τι θέλεις, τουλάχιστον μή βάζης 

καΐ τούς άλλους, διότι είναι άμαρτία.»
—«Θά έλθετε σεις, ή θά καθήσητε ν' ακούετε αυ

τόν τόν μικρόψυχου; Έγώ φεύγω!»
Καΐ με τάς λέξεις ταύτας ό ’Αλέξανδρος έπη δη σε ν 

άπδ τοΰ τοίχου, ακολουθούμενος ύπό τών λοιπών συν
τρόφων του.

Ό Γεώργιος έμεινε μόνος είς τόν κήπον του σχολείου. 
Περιεπάτει δ’ άνησύχως σκαπτόμενος έπι τών προσ- 
βλητικών λέξεων, τάς οποίας είχεν ακούσει από τους 
σημαθητάς του, καΐ τδ αίμα του έβραζεν ένφ έσυλλο- 
γίζετο, βτι ό ’Αλέξανδρος τδν εΐχεν όνομάσει μικρόψυ- 
χον καΐ δειλόν,

—«Έγώ δειλός! Δέν πειράζει, θά τοΰ δείξω καμ 
μίαν ημέραν, έάν ήμαι δειλός ή όχι. Τήν αδικίαν όμως 
ποτέ δέν θά τήν πράξω· άς μέ ειπουν δ,τι Θέλουν.»

Τοιουτοτρόπως σκεπτόμενος, ήκουσε τά βήματα τών 
συν ψόφων του έπιστρεφόντων, έστάδη δέ είς τήν θέ
σιν του, όπως εκείνοι ιοωσιν αυτόν καΐ μή ύποπτευθώ- 
σιν, δτι εΐχε προδώσει αυτούς είς τδν διδάσκαλον. 
Είς μιαν στιγμήν οί τέσσαρες σύντροφοί του έφάνησαν 
έπι τοΰ τοίχου. Ό μέν Παύλος καί δόο άλλοι οντες 
έπιδέξιοι κατέβησαν αμέσως χα*  έσπευσαν νά είσέλθω- 
σιν είς τήν οικίαν διά τοΰ παραθύρου. 'Οδέ ’Αλέξαν
δρος, οστις ήτο τελευταίος έφώναξεν όσον δυνατά έ- 
τόλμα, είς τδν' I εώργιον:

—αΠάρε τδ καλάθι έως νά καταβώ.» Οΰτος δέ 
χωρίς νά σκεφθή τό έλαβε, άλλ1 ό ’Αλέξανδρος άντΐ 
νά τδ πάρη, άφου κατέβη, έδραμεν έν βίφ είς τήν οι
κίαν άφίνων τόν ταλαίπωρον Γεώργιον ίστάμεναν έκεΐ

φθάσω.»
— «“Εχετε λάθος. Βλέπω δτι αί περιστάσεις εΐναι 

κατ’ έμοΰ, άλλά δέν δύναμαι νά εΐπω.άλλο παρ’ δ,τι 
σας λέγω. »

— «Ποιος λοιπόν τό έκαμε ;»
— «Τοΰτο δέν δύναμαι νά σας εΐπω.»
— «Θά μοι τδ εΐπγ)ς, ή θά ύποφέρης τήν τιμωρίαν 

σύ.» ■
— «"Ας τήν ύποφέρω, λοιπόν, δέν δύναμαι δμως 

νά σας εΐπω ποιος τδ έκαμε.»
Ό διδάσκαλος τότε στραφείς απ’ αύτοΰ, είσήλθεν 

είς τήν οικίαν, και σημάνας τδν κώδωνα, έσύναξε τούς 
μαθητάς είς τήν αίθουσαν.

— «Ποιος άπδ σας έκλεψε τά ροδάκινα ταΰτα άπδ 
τδ δένδρον'τής κυράς. Ελένης. Ελπίζω οτι θά όμο- 
λογήσητε τήν άλήθειαν.»

"Ακρα ησυχία είς τήν αίθουσαν.
. — « Καί πάλιν έρωτώ, ποιος τά έκλεψε ;»

Ούδεΐς άπεκρίθη.
— «Έάν τις άπδ σας γνωρίζει ποΐος τά έκλεψε, άς 

έγερθή !»
10 Γεώργιος ήγέρθη. ‘Ο ’Αλέξανδρος έγεινεν ώχρός.
— «Τώρα θά μέ προδώση,» Εσκέφθη καθ’ εαυτόν.
— «Συ λοιπόν Γεώργιε γνωρίζεις τδν κλέπτην. 

Λοιπόν ζητώ παρά σου τδ όνομά του.»
— «Δέν δύναμαι νά σας τδ εΐπω κύριε,» άπεκρι- 

δη εύσταθώς άλλά μέ σέβας ό Γεώργιος.
Ό ’Αλέξανδρος άν έπνευσε ν, — ήτον ασφαλής I
— «Ώς διδάσκαλός σου όμως τδ απαιτώ, η
— «Δέν δύναμαι νά σάς τδ εΐπω.»
— «Λοιπόν, ή ποινή θά ήναι ίδική σου.3 Επι δλό- 

κληρον μήνα δεν σοι έπιτρέπεται νά συναναστρέφεσαι 
μετά τών άλλων μαθητών οΰτοι δέ άπαγορεύονται 
άπδ του νά σέ πλησιάζουν, ή νά ομιλούν μετά σοΰ, 
είμή διά απολύτως Αναγκαία. πράγματα. Προσέτι θά 
αντιγραφής καθ’ έκάστην καΐ έκατδν αράδας έκ του
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Βιργιλίοϋ. Είς τό τέλος τοΰ μηνος ίσως &ά ήσαι έτοι
μος νά μοί ύπακοόση?. Πηγαίνετε τώρα είς τάς τά
ξεις σας.» (ακολουθεί).

ΤΟ ΧΪΜ
:— Μαμά, ή Φρόσω έλεγεν, ολίγο πεισμωμένη· 
Μια γνώμη έχομε μαζή έγώκαϊ ή ‘Ελένη· 
'Όμως δ Κόριος έ3ώ, τόσο μικρές ακόμη,

' ' Έχει κ’ έκεΐνος γνώμη, . .
Κα'ι.τδ Γεωργάκη έδειξε, άσπρη μορφή, χιονάτη, 
Παιδί, μ’ ολόχρυσα μαλλιά, ’ματιά, ψυχή γεμάτη... 
Γλυκά έχαμογέλασε κ’ εΐπ’ ή μητέρα, — Ποία 
Εϊν*  ή μεγάλη σας αυτή, παιδιά, φιλονεικία;
— ’Ιδού, Μαμά· δ κόριος ποΰ τόσα πολλά ξέρει, 
Λέγει πολυτιμότερο καί τώνματιών το χέρι 1
Δέν λέγω*  μέ τδ χέρι του κάνεις κεντφ· μά πάλι, 
Έχουνε άλλη εύμορφηά τά δυω μας ’μάτσα, άλλη.
— Γ ιατί, μικρέ μου, προτιμάς τδ χέρι; — Μά, μητέρα, 
θυμάσαι τί μοΰ έλεγες έκείνη τήν ήμέρα ;..
— Τί σολεγα; — Νά· ελεγες, πώς ή ελεημοσύνη, 
Είναι τύ ποώ καλλίτερο που δ θεός μας δίνει...
,— Λοιπόν;1— Λοιπόν είς τούς πτωχούς τά ’μάτσα ή 
.··’·· Ετό ΧέΡι
Δίνει ψωμί;...—Μέ τοΰτο τί; αΰτύ καί ποιος δέν ξέρει; 
ΕΓπ’ ή Ελένη· — Νά, έσό· xj άς ήσαι ποιο μεγάλη... 
Τδ φίλησ1 ή μητέρα του, το ’πήρε ’στήν αγκάλη, 
Καί εΐπε· —Έχεις δίκαιο, μικρέ μου· οποίο χέρι, 
Είς τδν πτωχό όπου πεινά λίγο ψωμί προσφέρει, 
Κγ άπδ τά ’μάτια μας τά δυώ καλλίτερα κοιτάζει · 
Και τέτοιο χέρι, του Χρίστου τδ χέρι ομοιάζει!

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΠΟΙΚΪΛΛ.

ΟΙ μισθοί τών δημοσίων Επαλλήλων τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ‘Αμερικής, είναι ώς ίξής·

Ό Πρόεδρος τών Ήν. Πολιτειών 50,000 τάληρα
Ό ’Αντιπρόεδρος β » 8,000 »
’0 Κεντρικός ταμίας » 8.000 β

, Τά Μέλη τον υπουργείου » 8,000 »
Οί Δικααταί άνωτάτου δικαστηρίου 10,000 »
Οί Γερουσιασταί καί Βουλευταί Εκαστος δ,000 »
*0 Διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου τής

Μίας ‘Τβρκης 8,000 »
*0 Διευθυντής τοϋ Τελωνείου τής

Νέας Ύόρκης 12,000 »
Ό'Πρέοβυς είς τήν Μεγαλην βρετανίαν 17,000 β

» » Γερμανίαν 17,000 »
» » Γαλλίαν 17,000 »
» » Ρωσσίαν , 17,000 β
» » ‘Ισπανίαν 12,000 »

Οί μισθοί οΰτοι παραβαλλόμενοι μέ τους όποιους ήμεΐ; δί· 
δομεν είς τούς υπαλλήλου ς μας είναι γλίσχροι.

—Έάν τις σοί εΐπη ίτι δ τάδε εΐπέ τι κακόν περί σου, 
μή προσπαθήσης νά δικαιώσής τόν εαυτόν σου, άλλ’ είπέ,— 
«έάν έκεϊνος έγνώριζε πάντα τά σφάλματά μου, δέν όά ώ- 
μίλει περί μόνου του ένδ; Εκείνου.» (’Επίκτητος.)

—Τά πάθη εΐναι οί άνεμοι, οΐιινες κινοΰσι τό πλοΐον τής 
ζωής ήμών, ή κρίσις είναι ό πηδαλιούχος, βστις οδηγεί αύ- 
τό> Ανευ άνέμου τδ πλοΐον μένει ακίνητον, άνευ πηδαλιού
χου τό πλοΐον ναυαγεί. (Σούλτς.)

—Ό άνθρωπος δέν εΐναι βλως πνεύμα, άλλ’ ϊχει καί σώ
μα, τδ δποΐον Ενίοτε μέν εΐναι ίμπόδιον, Ενίοτε δέ μέσον, 
πάντοτε βμως άχώριστος σύντροφος, Αί αισθήσεις δέν είναι, 
καθώς λέγουσί τινες, φυλακή τής ψυχής, άλλά μάλλον πα
ράθυρα άνοίγοντα πρδς τήν φύοιν, διά τών δποίων ή ψυχή 
συγκοινωνεί μετά τοΰ σύμπαντος. (Victor Covsin.)

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Πόσοι οίκογένειαι έκάθηααν έπί τοΰ θρόνου τοΰ Ισραήλ 

άφοΰ έχωρίσθη άπδ τδν Ιούδαν;
2. Τίς ήτο ή βραχυχρονιωτέρα;
3. Τίς ή άσεβεστέρα;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Μα τις έρωτηθεΐσα πόσον έτών τήν ήλικίαν ήτο, άπε- 
κρίθη, τά γινόμενα τοΰ 6 έπί 7 καί τοΰ 7 έπί 3 έάν προσ- 
τεθώσιν είς τήν ήλικίαν μου άποτελοΰν άριθμδν μεγαλείτερον 
τοΰ γινομένου τοΰ 6 έπί 9 σΰν 4 κατά τοσαύτας μονάδας, 
καθ' βσ«ί τό διπλάσιον τής ήλικίας μου εΐναι μεγαλείτερον 
τοΰ άριθμοΰ 20.

Πόσον έτών ήτο ή νεδνις;

Λύσις τοϋ ευ τ<ΐ>φύλλφ του ’Ιουνίου αινίγματος.Όναρ — ϋνεφον — ένύπνιον
Τό ίλυσε μόνος δ ίς ’Αθηνών Δ. Γ. Μεταξάς,

Λύαις του έν τφ προηγουμένφ φύέΛτρ αινίγματοςΒ t δ λ ί ον
2_]_ 10-1-2 X 30 X ΙΟ X 70X60=170

Τδ έλυσαν δ ίκ Γαλαξιδίου Δ.,Καράλης καί οί ίξ Αθη
νών Ν. Τ, Μοσχονήαίος καί Π. Στεργίου.

ΠΑΡΟΡΑΜ Α.
Έν τφ φΰλλφ τοΰ παρελθόντος μηνάς έδημοσιεύθησαν 
Πλΐξιππος καί Τιξεΰς άντί Πλήξιππος καί Τοξεύς.


