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5τι είναι μογγολικής καταγωγής· πώς δέ καί διά τινων | 

μέσων μετέβησαν εις τάς νήσους εκείνα; δεν είναι- 
δύσκολον νά έννοήση τι;, άφοΰ καΐ τώρα άκόμη διά 
μονόξυλων αυτοί οΰτοι οί άγριοι μεταβαίνουσιν από 
μιας νήσου εις άλλην πολλά; έκατοντάδας μιλιών 
άπεχουσης- Έκτος τούτου ή έπιφάνεια τής γης μα; 
έχει λάβει τοσαύτας μεταβολάς, ώστε πολλά μέρη ί 
αύτης, τά όποια την σήμερον εΐναι ξηρά, ήσάνποτε 
ύπό τήν θάλασσαν, καί άλλα, τά όποια εΐναι τώρα 
υπό τήν θάλασσαν, ήσαν άλλοτε ξηρά.

Οί έν τή παρούση εικονογραφία δύο άγριοι πολε- 
μισταΐ έδημοσιεύθησαν τό πρώτον διά τοΰ «Άστέρος 
τής’Ανατολής» έν συνεχείφ μέ διήγημά τι άλήθές, 
«Τρία έτη μεταξύ των άγριων.»

Οί άγριοι κάτοικοι των νήσων τούτων στολίζουσι τά 
σώματά των διά χρωμάτων άνεξίτηλων, τά όποια διά 
δξέος τινδς εργαλείου έμβάλλουσ ν εντός του δέρματος· 
παριστάνουν δε δι αύτών διάφορα σχήματα, ζώων, 
δένδρων καί άλλων φρικωδών μορφών, Γνα φαίνων 
ται τρομεροί έν πολέμιρ*  έπειδή δέ εΐναι γυμνοί, ή 
θεωρία των εΐναι τφ ον τι φοβερά — ή δέ πλοκή των 
τριχών τής κεφαλής των καί τά φοβερά ρόπαλα, δι’ 
ών εΐναι ώπλισμένοι καθιστώσιν αύτοΰς ετι τρομερω- 
τέρου;. Οί περισσότεροι των κατοίκων τής Πολυννη- 
σίας εΐναι ,άνθρωποφάγοι.

Οί Χρεστιανοί τής Ευρώπης καί 'Αμερικής στέλ- 
λουσιν ιεραποστόλους πρό; αυτού;, ΐνα τούς φέρωσιν 
εις τήν έπίγνωσιν τοΰ άληθούς Θεού καί τοΰ Εύαγ. 
γελίου της ειρήνη; τοΰ Κυρίου ’Ιησού Χριστού, και 
οδτω άνυψώσωσιν αύτοΰς άπΰ τής κτηνώδους κατα· 
στάσεως, εις ήν εδρίσκσνται.

(Άστήρ Άνβτολή;.)

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣ0ΕΝΤβ£ ZANTES.
(Διήγημα Έλβιτικόν.)

.Μιτάφρααις ίλιυθίρα ίκ τού ’Αγγλικού,
(Ίδΐ προηγούγωνον ψύλλον.}

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΛΟ σιαποτίφ χα,ό ό εγγονος.

Έις μίαν τών άπο κέντρων καί μή συχναζομένων 
■κοιλάδων τών πρδς τήν Γαλλίαν πλευρών τώνδρέων 
τής Γιούρας £ζη πτωχή τις καί άπλοϊκή οικογένεια, 
έξ έκείνων, αΐτινες απαντώνται συνήθως έπί τών δρέων 
τούτων. >

"Απάσα ή περιουσία των συνίστατο έκ μικρά; τίνος 
καλύβης, ήτις εκατό έν τιρ βάθει τής κοιλάδας, έξ 
όλίγων άγελάδων καί αίγών, καί έκ της έπιτηδειότη- 

τος τών χειρών τής οικογένειας, διά τών όποίων κατά 
τάς μακράς ώρας τού χειμώνας κατεσκεύαζαν καί έ- 
σκάλιζον διάφορα πράγματα καί αγγεία, τά οποία ώς 
προείπομεν έπώλουν είς τάς πλησιοχώρους κώμα;.

Ή οικογένεια δέν ήτο πολυάριθμο; - δ παποΰ; Λο- 
πράζος, δ υίός του Ιάκωβος μετά τής δραστήριου συ- 
σύζου καί τών τριών τέκνων του, τοΰ πρεσβυτέρου Ια
κώβου, δέκα καί τριών έτών τήν ήλικίαν καί δύο άλ
λων 0 καί δέκα έτών έζων δέ όπως συνήθως ζώσιν 
οί πτωχοί έκεΐνοι κάτοικοι τών κοιλάδων εκείνων,

Τδ μέν θέρος δ πατήρ Λοπράζ άνήρχετο είς τά 
ορή μέ τάς αγελάδας καί αίγας, καί διήρχετο τδ θέρος 
κατασκευάζων τυρίον, έπανήρχετο δέ τδ φθινόπωρων 

■ φέρων μεθ’ έαυτοΰ τά κτήνη του μετά τοΰ προϊόντος 
αύτών τούτου.

Ένφ δέ ο πατήρ εζη ουτω; άπομεμονωμένος έπί 
τών δρέων, ή μήτηρ έφρόντιζε διά τά τής οικίας, καλ
λιεργούσα τον μικρόν της κήπον και άγρδν, γνέθουσα 
καί κλώθουσα μαλλία προς χρήσιν τής οικογένειας καί 
άνατρέφουσα τά τέκνα τη; εϊς τήν έργασιάν καί τδν 

φόβον τοΰ Κυρίου.
Εΐχε δέ πρδς τούτο βοηθόν τον σεβάσμιον γέροντα 

πενθερόν της, οττι; διήρχετο τάς ώρας τής άναπαυ- 
σεώ; του κόπτων έκ ξύλου διάφορα τεμάχια, τά όποια 
6 υ·δ; καί οί έγγονοι αύτοΰ κατεσκεύαζον είς πινάκια 
ή έσκάλιζον κατά τά; μακράς ώρα; τοΰ χειμώνος.

■ Τά παιβία καθήμενα κατά μέρος ένησχολουντο είς 
τήν σπουδήν τών μαθημάτων των μέχρι τής ώρας, καθ' 
ήν δ πρεσβύτερος υίός άνεγίνωσκε μεγαλοφώνως εκ 
τίνος διδακτικού βιβλίου είς έπήκοον πάντων.

Ουτω διήρχετο τά έτη τη; ή οικογένεια μέχρι; οΰ 
δ νεώτερος Ίάχαι^ος ήτο ί3 έτών. Κατά τήν συνήθειαν 
δ πατήρ Λοπράζ ώδήγησε το μικρόν του ποίμνιον είς 
τά δρη, δπου οιεμεινε μέχρι τοΰ Νοεμβρίου, τής έπο· 
χή; τής έπανόδου τών κτηνών είς τά ίδια. Άλλ’ ένφ 
είς κατόπιν τοΰ άλλου οί άλλοι κτηνοτρόφοι έπέστρε- 
φον, ή δέ ώρισμένη ήμερα τοΰ άγιου Δενισιου παρήλ- 
θεν, δ πατήρ Λοπράζ δέν έφαίνετο.

Ή άργοπορία αΰτη ένέβαλεν είς πολλά; ύποφίας 
τδν παποΰ Λοπράζ καί έπί τέλους τδν ήνάγκασε νά 
ύπάγη είς τά όρη πρδς άναζήτησιν του υίοΰ του καί 
του ποιμνίου του, διότι οδδεί; τών γειτόνων, οΐτινες 
έπεστρεψαν έκ τών δρέων μέ τά ποίμνιά των, εΐχεν ίδεΐ 
αυτόν.
■ Πριν βμω; έκκιμήση, ή νύμφη του τον παρετήρησεν, 
ότι ήτο πολύ γέρων καί άδένατος καί δέν έπρεπε νά 
έκτεθή είς τοΰ; κινδύνους τών δρέων, άλλ’ δ γέρων ού- 
θεμίαν έδιδεν άκρόαοιν είς τάς παρατηρήσεις αυτής.

Έπί τέλους, δταν ήτοιμάσθη διά τήν δδοιπορίαν τυ, 
στραφείς πρΰς τΰν εγγονόν του ’Ιάκωβον,—«Δέν σέ-ά-
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ρέσει,—εΐπε,— νά μέ άκολουθήσής είς τό ορος πρδς 
άνεύρεσιν τοΰ πατρός σου;»

«Ευχαρίστως, παποΰ, εΐπεν ό ’Ιάκωβος· πρδ πολλοΰ 
έπεθύμουν νά υπάγω είς τά δρη, άλλ’ έφοβούμην μή 
πως ήμήτηρ μου δεν θά μοΐ τδ έπέτρεπεν. Αλλά μαζυ 
σου, παποΰ, θά ήναι πολύ ώραΐον χαί εύχάρισ,τον.» ■

Ή μήτΐ1Ρ έφάνη ευχαριστημένη μέ τήν πρό· 
τασιν τοΰ γέροντας, άλλ' έπειδή δ ούρανδς ήτο αίθριος- 
καί 6 καιρδί ώραιος, συγκατετέθη νά άφήση τδν Ιά
κωβον νά συνοδεόση τδν παποΰ ταυ, διότι ή άβεβαιό- 
της τής κατασκάσεως τοΰ συζύγου της έπλήρου τήν 
καρδίαν της μέ φόβον και άθυμίαν.

(’Ακολουθεί.)

Ac ]Λθΐγεχαέ ά.μ.υγδαλέ»ς.

γνωσα προ ήμερων είς έν βιβλίον, άλλά πρώτον τρέξε 
ζήτησε τής κυροόλας δύο άμόγδαλα καί δλίγην κλω
στήν.»

Ή Αιμιλία εσπευσε νά φέρη τά άμόγδαλα, τά ό
ποια ή Ευρυδίκη έσπασε πάραυτα μέ προσοχήν, ώ
στε τδ σπέρμα νά διατηρηθή άκέραιον. — «Δός μου 
τώρα μίαν καρφίτσαν — είπε — «καί πρόσεχε— βλέ
πεις; γράφω τδ όνομά σου έπί τής φλούδας ταότης 
καί τδ ίδικόν μου έπί έκείνης· τώρα θά δέσω πάλιν 
τάς φλούδας όμοΰ, καί θά χώσω τά άμόγδαλα είς τήν 
γην.» Ταΰτα' δέ είπουσα ή Εύρυδίκη έσκέπασε τά 
δύο άμυγδα μέ τδ χώμα καί έρριψεν ΰδωρ έπί τής 
γης,

— «Έίήγηάόν με τώρα, — έΐπε, μέ περιέργειαν ή 
Αιμιλία,· — τί σημαίνει τούτο.»

— <r Ευχαρίστως. Τά άμόγδαλα έκεΐνα θά γείνουν 
δένδρα, - δέν είναι έτσι ;»

— «Βέβαια.»
— «Καί θά κάμουν άμόγδαλα βεβαίως. Τώρα, 

j έκαστον άμυγδαλον τών δένδρων έκείνων, άμα σπάση
τις τδν φλοιόν, θά φέρη χαραγμένου ίπ*  αδτοΰ τδ 
όνομα μιας έζ ήμών. Ή ίδική σου άμυγδαλέα. θά έχη

Ή Αιμιλία ήτο μικρά τις κόρη δεκαετής, ήτις κά
τσει εις μίαν ώραίαν έξοχικήν οικίαν, εις τινα τών 
έπαρχιών μετά τών γονέων της καί τής άγαπητής αΰ- 
της άδελφής Εόρυδίκης, ήτις ήτο δεκατεσσάρων έτών 
τήν ήλικίαν.

Κατά τδ δειλινδν ώραιας τινδς ήμέρας περί τά τέλη σου δνομα, καί ή ίδική μου τδ ίδικόν μου.
τοΰ Αδγούστου, οά δυο άδελφαί, μέ τους βραχίονας: Πιστεύω, οτι δταν τελειώσω τάί σπουδάς μου, θά δυ- 
των έρριμμένους πέριξ άλλήλων, περιεπάτουν είς τδν. νηθ& νά κρίνω περί τής άληθείας τοΰ πειράματος.»

I —«Είσαι βεβαία περί τούτου;»
j — άνέγνωσα μόνον, βτι τοΰτο ίύναται νά 
γείνη, καί άς τδ δοκιμάσωμεν τώρα. Συ βμως, Αί- 

1 μιλίτσα μου, μή λησμονήσης ποτέ νά ποτίζης τάς μα-
Ώ,» εΐπεν ή Εδρυδίκη άναστενάζουσα - «Πό- μΚ- άμυγδαλέας.»

κήπον, συνομιλοΰσαι λυπηρώς, διότι τήν έπαυριον ή | 
Ευρυδίκη έμελλε νά αναχώρηση διά τάς ’Αθήνας, δ- ί 
που έπρεπε νά είσέλθη ώς έσωτερικ ή μαθήτρια είς 
Sv τών έκέΐ παρθεναγωγείων.

-«τ - - - --
σου λυπηρόν μοί φαίνεται νά φύγω, yd σάς άφήσω δ- 
λους καί νά ύπάγω είς τάς Αθήνας, δπου δέν γνω. 
ρίζω κανένα I Καί τδ χειρότερον νά μή ιδω τους γο
νείς μου, ούτε σέ μέχρι του. έρχομένου ’Ιανουάριου, 
— Είναι πολύ σκληρόν πράγμα!»

—«Ναι, — άπεκρίθη παρηγορητικάς ή μικρά της ά- 
δελφή. — Είναι σκληρόν, καθώς λέγεις, άλλά θά συνει- 
θισης, Εδρυδίκη μου, έκτδς τούτου θά έχωμεν τα
κτικήν άλληληγραφίαν — θά μοί γράφης 5,τι κάμνείς 
είς τδ σχολεϊον, καί ποίάς έχεις φίλας, καί πώς περ· 
νφς τήν ημέραν. Καί έγώ θά σοί γράφω ο,τι κάμνω 
έδώ, καί ποιος έρχεται καί ποΰ πηγαίνω.»

—«Καί πώς πηγαίνει τδ κανάρι μου, καί & κήπός 
μου, αι, Αίμιλίτσα μου, θά μοί τδν περιποιήσαι, δέν 
είναι έτσι; διότι φοβούμαι, δτι δ μπάρμπα Πέτρος θά 
τδν παραμελήση, αν τδν άφήσω είς τήν φροντίδα του.»

— «Έννοια σου, θά τδν σκαλίζω, καί θά τδν πο
τίζω καλλίτερον καί άπ’ αότδν τδν ίδικόν μου, ώςε όταν 
έλθης θά τδν εαρης είς .καλήν κατάστασιν.»

—«Έλα .τώρα νά κάμωμεν κάτι-τι τδ όποιον τδ άνε-

ϋοράσ’.ον Οαυμ,άζον τήν βροχήν.

Της κόρης καμαρώσατε τά νειάτα τη θωριά της. 
Δέτε τά βόδα στοΰ ανθούν *σ  τή ληγερή παρθένα. 
Δέτε τά μάτια τά γλυκά τά άμορφα μαλλιά της 
Ποΰ πέφτουνε χαρούμενα στους ωμούς ξαπλωμένα. 
'Ακουστέ πώς γλυκολαλέζ ■ στδν ουρανό κυττάζει, 
Καί τή βροχή τοΰ Πλάστου μας τδ μάτι της Θαυμάζει.

Δέτε τά χέρια τά λευκά π’ απλώνει στή βροχοΰλα, 
Καί μέσα στην παλάμη της ζητδ νά σταματήση, 
*Αλλ’ άγνοεϊ τδ δύστυχο, ή κόρη ή μικρούλα,.
Πώς δέν 'μπορεί ’στδ χέρι της τοΰ Πλάστου μας νά 

[κλείση 
'Εκείνα π’ άπ*  τήν άβυσσο τραβά γιά νά ποτίση 
Τής γης μας τά γεννήματα, καρπός γιά νά βλάστηση,

Καί τδν πατέρα της σιμά ποΰ έστεκε τδν κράζει, 
Νά τής είπη γιατ' ο Θεός αΰτδ μας τδ προσφέρει,
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Γιατί απ’ τον αιθέρα τοο τά πλοότη τοο μοιράζει, |Τ άκουσ’ δ γέρος κ’ έβγαλε «κοφτά rip κεφαλή τοο, 
■Xmpk ποτέ νά σταματά τδ σπλαγχνικό του χέρι. |ΚαΙ «τήν Ξανθουλα τή μικρή χαρίζει- τή φωνή του-

Κοράσιον πρκπνθοΰν νά αυλλάβη τάς σταγόνας τής βροχής»

«Παώί μου» λέγει «ή βροχή, π*  0 Πλάτη; μάς χαρίζει,·|«"Αςτϊνλατρεόουμαιλοιπδν, αυτδς γιά μας φροντίζει, 
«&' ή ζωή μας, τδ ψωμί,· ή. δρόσος τής ψυχής' μας,ΙαΚαΐ δ ϊίός τοο γιατ' αδτδ μαρτύρησε «τή γήρας,»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

«Γιά νά οιοαίη ’στδ λαδ τδν Πλάστη νά λατρευη, 
«Και ή ψυχή μας τ’ ουρανού τά πλοότηνά γυρευη.» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΓΓΛΕΣΗΣ.

845
‘Η πρωτεύουσα'αδτήί Σεβά ήτο είς τήν: εδ δαίμονα 

λεγομόνην ’Αραβίαν, ήτις απέχει.πολδ τής 'Ιερουσα
λήμ. Είς έκείνην τήν έποχήν καί τά ταξείδια ήσαν 
έπικίνουνα και αί γυναίκες, έστω καΐ βασίλισσας δέν

ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝ TAIS ΑΓΙΑ IS ΓΡΑΦΑΤΕ,

Ε'. Ή βχοίλίβσκ τί$ς Χεβοί.
certrtit» Ρ»ΟΜΤ*

Όταν ό βασιλεύς Σολομών ήτο είς τήν δψίστην 
βαθμίδα τής δόξης τοο, ή βασίλισσα της Σέβα, άκοό- 
σασα περί τής σοφίας καλ τοΰ μεγαλείου του, ήλθε 
πρδς έπίσκεψιν αύτοϋ.

έθεωρεϊτο πρέπον νά τάίειδευωσιν, άλλ*  όμως ή έπι- 
θυμία τοΰ νά Ιδη μέ τοδς ίδιους όφθαλμοός της τά 
θαυμάσια, περϊ των δποίων τοσαϋτα εΐχεν άκουσει,τήν 
έκαμε νά οιαπεράση τήν μεγαλην έκείνην έρημον τής
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’Αραβίας και νά διέλθη διά πολλών χωρών. Έφερε 
δέ μεθ’ έαυτής καί πολλά δώρα, συνιστάμενα είς 
πολυτίμους λίθους, άρώματα καί χρυσόν πολδν σφό- 
δρα, καί αλλα προϊόντα της πατρίδος της,

‘Η ‘ Αγία Γραφή λέγει, δτι έκαμε πολλά*  καί δυtfχό
λους έρωτησεις είς τδν Σολομώντα, καί δτι αύτδς ά
πεκρίθη εΐς βλας, καί έλυσε πάντα τά ζητήματα όσα 
έκείνη τφ έπρότεν/εν.

*Η παράδοσις μεταξύ τών ’Αράβων αναφέρει δια
φόρου*  τρόπους, καθ’ οδς έδοκίμασε τήν σοφίαν τοΰ 
Σολομώντος ή βασίλισσα τής Σέβα*  οϋτω λ. χ. ίνέ- 
δυσε παιδία καί κοράσια ομοίως χαί τφ έπρότεινε νά 
εΐπη ποΐα ήσαν άγόρια καί ποια κοράσια. Έκεΐνος δέ 
διέταξε νά φέρωσι νυπτήρα, καί προσέτάξεν όλα νά 
νιφθώσιν έπειδή δέ αί γυναίκες έν τή Ανατολή νί
πτονται διαφόρως τών άνδρών, διά τοΰ τρόπου τούτου 
ανεχάλυψε τά κοράσια.

Άλλοτε παρουσιάσασα είς αύτδν δόο άνθοδέσμας, 
τόν παρεκάλεσε νά ε’πη ποια τούτων ήτο ή έκ φυσι
κών xal ποία ή έκ τεχνητών άνθέων, χωρίς νά ό- 
σφρανθή αύτάς. Έκεΐνος δέ διατάξας νά φερθώσι μέ- 
λισσαι άνεκάλυ<|ιε δΐ αύτών τήν έκ φυσικών άνθέων 
συνισταμένην, διότι έπ αύτής έκάθησαν αί μέλισσαι 
καί ούχί έπί τής άλλης]

Οί Άραβες λεγουσι προσέτι, οτι δ βασιλεύς ένυμ- 
φεύθη αύτήν καί άτι αύτή έθεμελιώσε τήν πόλιν Ταδ- 
μδρ έν τη Έρήμφ, καί έκεΐ ένεταφιάσθη, και δτι 
μετά πολλάς εκατονταετηρίδας, βασιλεύοντος τοΰ' Ά- 
ραβος Καλ ιφου Βαλιδ, 6 τάφος αύτής άνεν.αλόφθη 
φέρων έπιγραφήν, λέγουσαν, δτι ήτο δ τάφος της 
βασιλίσσης της Σέβα, καί δτι ό Καλίφης, ΐνα έμποδίση 
τήν έκ νέου διατάραξιν τών λειψάνων της, έκάλυψε 
τδν τάφον τοσον καλώς, ώστε ούδέποτε πλέον άνε- 
καλύφθη,

Ή ιστορία τής βασιλίσσης ταύτης μας παρέχει ώ· 
ραΐον καί διδακτικώτατον μάθημα. ’ Εάν έκείνη, ΐνα 
άκουση άνθρωπίνην σοφίαν, άνέλαβε τοσοΰτον κόπια- 
ςικδν καί κινδυνώδες ταξείδιον,ήμεΐς πολύ περισσότερον 
ύφείλομεν νά προστρέχωμεν παντού, δπου διδάσκεται ή 
ούράνιος σοφία, ΐνα μάθωμεν αύτήν, καί έάν δέ τδ κά- 
μωμεν,ή βασίλισσα έκείνη θά σηκωθη καθ’ήμών είς τήν 
Κρίσιν καί θά μας κατακρίνη, δτι αύτή έζήτησε ν' άκοό- 
ση τήν σοφίαν τοΰ Σολομώντος, καί δμως είς τδ Εύαγ. 
γέλιον είναι πολύ περισσοτέρα καί υψηλότερα σοφία 
τής του Σολομώντος.

Η XPHSIS ΤίΙΝ ΤΙΜΑΛΦΏΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Πολλοί έκ τών μικρών μου αναγνωστών θά ειδον 
τάς μητέρας των, ή τάς άδελφάς των, ή άλλας συγγε

νείς καί φίλα*  τών οικογενειών των, νά φορώσι βρα
χιόλια, ένώτια (σκωλαρΰαα), περιδέραια, ωρολόγια 
χρυσά, ή άδαμάντινα δακτόλια καί άλλα κοσμήματα,

"Ολα αύτά τά πράγματα με μίαν λεξιν δνομάζον-. 
ται τιμαλφή ή πολύτιμα. Τήν έξήγησιν ταύτην κάμνω 
διά τούς παΐδας έ κείνους, ρί όποιοι δέν είδον τοιαΰτα 
πράγματα, ή καί 5ν εΐδον δέν γνωρίζουσι πώς Ονομά
ζονται. Περί τών τιμαλφών τούτων πραγμάτων θά 
σάς εϊπω μίαν συνομιλίαν, ή οποία έγεινε μεταξύ έ- 
νδς Μανδαρίνου καΐ ένδς αστείου γέροντας,

Ό Μανδαρίνος (δηλαδή αρχών Κινέζος) ήγάπα 
πολύ νά στολίζηται μέ άδάμαντας καί πολυτίμους λί
θους καί μέ άλλα διάφορα κοσμήματα, καί νά περι- 
φέρηται είς τάς όδοδς ύπερηφανευόμενος δι’ αύτά. ' Ο 
γέρων θέλων νά τδν Ιμπαίξη διά τήν ματαιότητα του, 
τδν παρηκολοόθησε μίαν τών ήμερων καθ' δδδν, καί 
κόπτων κατά γης εύχαρίστει αύτδν διά τά τιμαλφή 
του πράγματα. " Ο Μανδαρίνος δμως άπορών διά τήν 
τοιαυτην δπόκλισιν στραφείς πρδς τόν γέροντα είπε, 
«δέν σέ έννοώ, φίλε, διατί μ’ ευχαριστείς· έγώ ποτέ 
δέν σου έχάριβα κανέν άοαμαντικόν. >ι «Όχι*  βέβαια, 
άπεκρίθη δ γέρων, άλλ’ έχεις τήν καλωαόνην νά μέ 
άφίνης νά τά βλέπω, καΐ τούτο μ’ ευχαριστεί, διότι 
τήν ιδίαν χρήσιν κάμνεις καΐ ώ, ό όποιος τά φορείς· 
ώστε δέν υπάρχει καμμία διαφορά μεταξύ ήμών, εΐμή 
δτι συ έχεις περιπλέον τήν φροντίδα νά τά φυλάττης, 
πράγμα τδ δποΐον δέν μοΰ άρέσκει διόλου.® Σ. Μ.

Η ΕΠΟΓΔΑΙΟΤΒΒ THS ΤΙΜ.ΟΤΗΤΟΕ.
*Λ***Η*ΗΑ

Δια νά σάς δείξω πόσον αναγκαία καί πόσον ώφέ- 
λιμός εΐναι ή' τιμιότης είς τδν άνθρωπον, θά σάς διη- 
γηθω περί ένδς έμπορου κάτι τι, τδ δποΐον άνέγνωσα 
είς τάς έφημερίδας πρό τινων έτών. Είς μίαν άξιά· 
λογον τής ‘Ολλανδίας πόλιν, ή δποία ονομάζεται ‘Ρο- 
τερδάμη, ύπήρχεν έμπορός τις πωλών κλωστάς· πα- 
φετηρήθη δέ, δτι ποτέ δέν έδωκεν ούτε ένα πήχυν 
κλωστής κακής ποιότητας, ούτε έλαβε .κέρδος περισ
σότερόν τοΰ μέτριου. Τόσην δέ ύπόληψιν άπέκτησεν 
είς τόν τόπον, ώστε οί πελάται του καί μικρά παιδία 
καί τυφλούς έατελλαν είς τδ κατάστημά του διά νά 
άγοράσωσιν δ,τι έχρειάζοντο. Οΰτω λοιπόν δ άνθρω
πος αύτδς διά τής φιλοπονίας, τής άκριβείας καΐ τι- 
μιότητός του άπέκτησε πεντήκοντα χιλιάδας ταλλή- 
ρων, ένφ τδ έμπόριόν του ήσαν μόνον κλωσταί.

3 ■ Πλάτων.
1. Β ί ο ς α δ τ ο ΰ.

‘ Ο Πλάτων λέγεται, οτι ήτο υίδς τοΰ έξ Αίγίνης Ά-
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ρίβτωνος καί της Πηρικτιό-ης ή Ποτόνης- έγεννήθη δέ 
έν Άθήναις τήν 7ην τοΰ θαργηλιώνος μηνδς (21 Μα- 
ΐου) τδ 2ον έτος της 87 ΌλυμπιάΒος, ήτοι τδ 430 π. 
X., κατά ΐδν ’Απολλόδωρόν όμως τδ Ιον έτος τής 88 
Όλυμπιάδος, ήτοι τδ 428 π. X., τδ έτος, καθ’ δ άπέ- 
θανεν δ Περικλής,

■ Έκαυχατο δέ δτι- κατήγετο πατρόθεν μέν έκ τοΰ 
Κόδρου μητρόθεν δέ έκ τοϋ Σόλώνος, ώστε ήτο έκ 
μιας τών επιφανών οικογενειών τών ’Αθηνών. Καί 
κατ’ άρχάς μέν ώνομάσθη "Αριστοκλής κατά τδν Πάπ- 
πον του, μετέπειτα δέ ένεκα τής ευφράδειάς του, ή 
κατ’ άλλους τοΰ εύρέος στήθους τοϋ, ελαβε τδ άνομα 
Πλάτων.

*0 Πλάτων έδιδάχθη-τήν γραμματικήν, μουσικήν 
καί γυμναστικήν ύπδ τών τά μάλιστα διακεκριμένων 
διδασκάλων του καιρού του, καΐ έκ νεαράς ήλικίας 
βύνφκειώθη διά μέσου Κρατύλου τινδς μέ τάς 
δοξασίας τοΰ Ηρακλείτου, διά μέσου δ’ άλλων διδα
σκάλων καί συγγραμμάτων μέ τάς τών Έλεατών καί 
του Άναξαγόρου, κατά δέ τό 20όν έτος τής ήλικίας 
του έγένετο μαθητής τοΰ Σωκράτους, τοΰ δποίου τήν 
φιλοσοφίαν ένεκολπώθη καί έξέθηκε.

Πρδς αδξησιν τών γνώσεων αύτοΰ μετέβη είς την 
Κυρήνην, τήν Σικελίαν, τήν ’Ιταλίαν καί τήν Αίγυπτον, 
συνοδεύομενος δπό τίνος Εύδοξου καλούμενου. Κατό
πιν μετέβη είςτήν ’Ασίαν καί συνανεστράφη μέ τοδς 
‘Εβραίους, Βαβυλωνίους καί Άσσυρίους, καί μέ τοδς 
μάγους τής Περσίας, συνανεστράφη δέ καί μέ τδν διά- 
σημον Πυθαγόρειον Άρχυταν καΐ άλλους της αύιής 
φιλοσοφικής σχολής.
ρ Κατά τήν έν Σικελίφ διαμονήν του έγνωρίσθη διά 
μέσου τοΰ Δίωνος μέ τδν πρεοβύτερον Διονύσιον, άλλά 
ταχέως έγκατέλειψε τήν συναναστροφήν τοϋ τυράννου

τούτου. Έπιστρέψας έκ-τών ταξειδόων του είς Αθή
νας ήρχισε νά διδάσκη έν τή Άκαδημίφ· έδίδασκε 
δέ τοδς προσερχομένους άμισθΐ κατά τον διαλεκτι
κόν τρόπον τοΰ διδασκάλου του Σωκράτος καί άλλων 
μετ’ δλίγον δέ συνηθροίσθησαν περί αύτδν νέοι έκ δια
φόρων μερών τής ‘ Ελλάδος καί άλλαχόθεν, ώς λ. χ. 
δ ’Αριστοτέλης, Ξενοκράτης δ Χαλκιδόνειος, Ήρα- 
κλείδης ό Ποντικός, ‘Ηστιαΐος ό έκ Περίνθου, Φίλιπ
πο*  δ Όπουντιο*  κλπ., — έτι δέ καΐ οί ’Αθηναίοι Γα
βριάς, Ίφικράτης, Τιμόθιος, Φωκίων, Ύπερίδης, Λυ
κούργος, ‘Ιπποκράτης καΐ άλλοι. ·

‘Ο Πλάτων βλέπων άκατορθωτόν τδ είδος τής Πο
λιτείας, τδ οποίον αύτδς έπεθυμει νά ιδη έν τη πατρί- 
δι του καί υπέρ τοΰ οποίου συνηγορεί, άπεμακρύνθη 
έντελώς άπδ τά πολιτικά καΐ ιδιώτευε, διδάσκων καί 
συγγραφών τά αθάνατα αύτοΰ συγγράμματα, ήρνήθη 
δέ νά συμμορφωθή καΐ μέ τήν παράκλησιν τών Αρ
κάδων καί Θηβαίων, οιτινες νεωστ’ι εΐχον οικοδομήσει 
τήν Κυρήνην καί Μεγάπολιν, τοΰ νά μεταβή έκεΐ καί 
τοΐς δώση σύνταγμα καί νόμους.

Λέγεται δέ οτι άπέθανε τδ 81 ον έτος της ήλικίας 
του, ένφ έγραφε. Κατά τδν "Ερμιπον άπέθανεν έν γα- 
μηλίω τινί συμπασίιρ. Κατά τήν διαθήκην του 0 κήπός 
του έμενεν Ιδιοκτησία τής σχολής, καί μετ' ύλίγον λίαν 
αύξηνθείς περιήλθεν είς τήν κατοχήν τών Νεοπλατω
νικών, οΐτινες έώρταζον τήν ήμέραν τών γενεθλίων 
αύτοΰ τ= παί τοΰ Σωκράτους.

Οί ’Αθηναίοι καί άλλοι έτίμησαν τήν μνήμην του 
διά μνημείων δπως όμως πάντες οί άγαθοί άνθρωποι, 
ουτω καί ό Πλάτων εΐχε καί τοδς έχθρού? του, οΐτινες 
τδν κατηγόρησαν ώς άσελγή, φιλάργυρον, συκοφάντην, 
μάταιον, φιλόδοξου καΐ φθονερόν! "Αλλοι τδν κατη
γόρησαν ώς ύποκλέψαντα τήν μορφήν καί ούσίαντής 
διδασκαλίας του άπδ άρχαιοτερους φιλοσόφους, ώς λ. 
χ. τδν ’Αρίστιππον, Άντισθένην, Πρωταγόραν,’Επί
χαρμον, Φιλόλαον καί άλλους.(Έκ τ«ϋ Άστίρος τη; ’Ανατολής.)•449BQ
ΙΙόίε νλ μετράς τύ ΰψοφ ϊϊένΏρων, οο- 

κίών κτλ. ®εά τήη σκιάς των.«εΟΦΟΚΛ
Λάβε ξύλον ώρισμένου μήκους, ώς λ. χ. ένδς πή- 

χεως, στήσον αύτδ είς τδν ήλιον και μέτρησον τήν 
όποιαν ρίπτει σκιάν, διά τοΰ μέτρου δέ τούτου μέ
τρησον τήν σκιάν τοΰ δένδρου, τής οικίας, ή άλλυ τινδς 
πράγματος, τοΰ όπόίου τδ ύψος θέλεις νά μάθης, ό 
δ’ άριθμδ*,  τδν όποιον θά ευρης, θά σέ θεικνυη τβ 
ύψος τόυ πράγματος.
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11 Ο ΙΚΙΛΑ.

Οΐραπείχ Καρκίνου·

'Αμερικανική τις έφημερίς συνιστ^ τό άφέψημα τών άν- 
6ίων τοΰ έρυθροΰ τριφυλλιού ώς ειδικόν θεραπευτικόν μέσον 
κατά τοΰ καρκίνου των μαστών, τών χειλέων καί ίν γίνει 
παντός είδους καρκίνων, Ό πασχών πρέπει νά λαμβάνγι έξ 
αΰτοΰ δύο κοχλιάρια τής τραπέζη; πρωί καί βράδυ έπί ί; 
τουλάχιστον ίβΐομάδας.

— Ό καιρός ίμοιάζει μέ δανειστήν, δ όποιος χορηγεί μέν 
άρκετήν προθεσμίαν πρός έζόφλησιν τών λογαριασμών τον, 
άλλ’ έπί τέλους είναι άδυσώπητος.

™· Ό καιρός ό μοιάζει μέ βήμα, τοΰ όποιου μόνον & Ένε- 
στώ; είναι εύχρηστο;.

<·-Ό καιρός, όταν τις μεταχειρίζεται αύτδν καλώς, δίδει είς 
τήν ψυχήν Υγείαν καί δύναμιν, ταΰτα δέ προμηβεύουσιν ά 
νάπαυσιν καί γαλήνην είς τδ σώμα.

— ‘0 καιρός ούδέποτε είναι βάρος είς ήμας, είμή Εταν δα- 
πανδται κακώς,

_Ό καιρό; είναι φίλος ευγνώμων- μεταχειρίζεστε λοιπόν, 
αϊτόν, μικροί μου φίλοι, καλώς, καί ποτέ δέν θά λείψη νά 
σάς δώση τήν πρέπουσαν άνταμοιβήν.

Παράδοξος τρόπος ίνταφιααμαυ.

Είς τήν θηδέτ (χώραν ΰποκειμένην είς τήν Κίναν) τέσ- 
σαρες είναι οί τρόποι τοΰ ένταφιασμοΰ τών νεκρών, 1) ή 
κ α δ σ ι ς, 2) ή καταΕύθισις είς τοΰ; ποταμούς καί 
τάς λίμνας, 3) ή ϊ κ θ ε σ ι' ΐ τών πτωμάτων έπί τάς κο- 
ρυφάς τών ορίων καί 4) δ καί έπικρατίστατος, ό δ ια μ ο
λισμό; αϊτών είς μικρά τεμάχια καίή παροχή αύτών 
είς τοΰ; κύνας, μέγα πλήθος τών όποιων τρέφεται έν τη 
χώρα πρός τόν σκοπόν τοΰτον, καί τοΰ; όποιους οι ίγχώριο1 
σέβονται μέχρι λατρείας. Καί οί μέν πτωχοί μεταχειρίζον
ται πρδς τοΰτο τούς κύνας τής πόλεως αδιακρίτως, οί πλού
σιοι όμως έχουσ^ν ιδιαιτέρους ναούς, είς τούς όποιους βιατη 
ροΰνται οι ΐεροί οδτοι κάνες.

— Ή μεγίστη αίθουσα έν τω κόσμφ, τής δποίας ή στέγη 
δέν Υποστηρίζεται ύπδ στηλών, εΰρίσκεται έν Πετρουπόλει- 
Είναι δέ 6J0 ποδών μακρά καί 150 πλατεία κα! χρησιμεύει 
ώς αίθουσα τοΰ χορού φωτιζόμενη ύπδ 20 χιλιάδας κηρίων! 
Ή ίροφή της συνίσταται έκ μιας άπλής άψίδος σιδηράς !Ι

=· Τό μέγιστον τοπάζιον ίν τψ κόσμφ εΰρίσκε
ται είς χεΐρας τοΰ κ. Μάξ Στούαρτ, τοΰ όποιου τό όνομα καί 
φέρει. Ή άνω του έπιφάνεια είναι 2 δακτύλων καί 5 έκατα
στώ ν τοΰ δ, καί ζυγίζει 1473 1/2 κόκκους, ή 369 περίπου 
κάρατς· είναι δέ πολύ λαμπρόν καί έντελώ; λευκόν.

■■ ί»

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Νήσος είμαι τής Ελλάδος ίσως ή ώραιοτέρα
Καί τών πέριξ μου κειμένων Ελών ή πλουσιωτέρα.

"Αν τδ δεύτερον καΐ τρίτον μετά πέμπτου άποβάλης, 
Τότε, 3ν 9ά τδ πιστεύσης, είς ποτόν μέμεταθάλης.

Ήδη Λν έκ τών όκτώ μου τά δηδ πρώτα άφαιρέσης,

Καί ίκ τών· άπολειφθέντων τά μεοαία άναι ρίψης, 
Νήσος τότε τοΰ Αιγαίου ίν τψ αμα -θέλω γείνει, 

"Οπου βρίσκονται θαμμένοι οί τρεις ήρωες έκείνοι.... 
"Αν τό τέταρτον καί τρίτον σύν τφ πρώτφ νΰν έκΕάλης 

Τότ’ εί; πραγμ’ εύωδιάζον παρευθύ; μέ μεταβάλης.
1 Ν -. Ε. Ν ι κ ο λ α ί δ η ς.

ΓΡΙΦίιΣ.
Σχήμα ϊχω σταφυλής 

Κρεμαμένης είς τό κλήμα, 
Μέρος όμως είμαι Γής-

ΙΙλήν μ’ άπέκοψαν Τί κρίμα ! I. Π.

Λύσιςτοΰ Ιν τψ φόλλφ τοΰ Σε-τεμβρ'.οο αίνίγματο;

Πηλό ς—π ΐ λ ο ς,

Τό έλυσαν ό έκ Κωνσταντινουπόλεως Π. Άλεξιάδης καί ό 
έκ Λεωνιδίου Κ. θ. Καλλχάς.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕίΣ

1. Ho ία είναι ή πρώτη προφητεία περί τοϋ Χριστού ;
2. ΓΙοία-ή τελευταία;
3. Ποιος τών Προφητών όμιλοί περισσότερον Ελών περί 

Χριστού ;

Ιϊ εδοϊϊ οιήβ£ος.

Παρακαλοΰνται καί πάλιν οί λύται νά πέμπωσι τάς 
λύσεις των ένωρίς, ώστε νά φθάνωσιν είς χεΐρας τής διευ
θύνσεων τδ πολύ μέχρι τή; 16 έκάστου μηνός- τά όνόματα 
πρέπει νά ήναι καθαρογραμμένα καΐ ή ήλικία κάτω τών 16 
έτών.

— Επειδή πολλοί τών μικρών συνδρομητών μας πάρε· 
νόησαν τήν περί τοΰ παιδικού μέρους έν τψ ’Αστέρι τής Α
νατολής είδοποίησιν, λέγομεν πρός γνώσίν των, Ετι έκτός τής 
’ Εφημερίδας τών ίΐαίδων έκδίδεται καί άλλη έφημερίς, Άστήρ 
τής ’Ανατολής όνομαζομένη, ίση κατά το μέγεθος καί όμοία 
κατά τό σχήμα μέ τήν Έφ. των Παίδων, άπαξ τής έβδομό" 
δος, μέ είκονογράφίας, καί σκοπόν ίχουσα τήν διδασκαλίαν 
καί ωφέλειαν Ελών έν γένει τών μελών τής οίκογενείας, πρδς 
τόν σκοπόν δέ τούτον δημοσιεύει ποικίλα άρθρα πρδς εύχα- 
ρίστησιν καί ώφέλειαν τών τε γονέων καί τών τέκνων και αύ
τών άκόμη τών ύπηρετών.

Είς τήν έφημερίδα ταύτην μία στήλη είναι αφιερωμένη εί; 
τοιαΰτα άρ (Ιρίδια, όποια παιδία κάτω τών 16 έτών ή μπορούν 
νά στείλουν. Τά άρθρίδια ταΰτα ήμπορεΐ νά ήναι μετά- 
φράσεις, ή πρωτότυπα—άλλ’ Εχι.μεγαλείτερτ τών 20 άρά- 
δων, καί πρέπει νά στέλλωνται είς τήν διεύθυνσιν τής Έφ. 
τών Παίδων, καί 3ν έγκριβοΰν άπδ αύτήν, δημοσιεύονται, άλ
λως καταστρέφονται. Ή συνδρομή τής Εβδομαδιαίας ταύτης 
έφημερίδα; είναι 6 μόνον βραχμαί τό έτος — δόναται δέ τι; 
νά γείνη συνδρομητής καί διά τρεις μήνα; πρός δοκιμήν. Ό
σοι τήν έλαβον μέχρι τοΰ δε εύραν αύτήν άζίαν καΐ κατάίλη- 
λον καί έγΐνοντο τακτικοί συνδρομηταί αύτής δι’ Ελον τό έτος.

— Παρατηροΰμεν εί; τούς στέλλοντε; αινίγματα ληφθέντα 
ές άλλων περιοδικών, Ετι τδ τοιοϋτον είναι έ ν τ ε λ ώ < 
ά τ ο π ο ν.


