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ΔΙΒΥΘΐΝϊίΙΣ όύβένα, πλΐ)ΐ των τακτικών «ύτής

< - Ανταποκριτών, ςέλλιται ή «’ΕφημίρΙς.
'Ενδ&φ Ερμοι» aptff. τών [Ιάίδων» ά ν to προπληρωμής.

Κίμ,ων.

Ό Κίμων ήτο υίδς τοΰ Μιλτιάδου χαΐ τής Ήγη- 
σιπόλης, δογατρδς τοΰ Όλόρου, βασιλέως των Θρα
κών. Ή έκπαίδευσίς τοο ένεκα τών περιπετειών τοΰ 
πατρός του παρημελήθη πολύ, αύτδς δέ κατ’ άρχάς 
εΐχεν έπιδοθή είς παν εΐδος άσωτίας. ‘Η περιουσία, 
ήν δ πατήρ του τφ αφήζεν, ήτο πολύ μικρά, καΐ πο
τέ πιθανόν δέν θά ή δυνατό ν’ άποτίση τδ πρόστιμον 
των SO ταλάντων τδ ύπδ τής πόλεως έπιβληθέν είς 
τδν πατέρα του, καί τδ όποιον ώί υΕδς ώφειλε νέ πλη- 
ρώση, δν μή πλούσιός τις ’Αθηναίος ύνόματι Καλλί- 
ας, έλχυσθείς ύπδ της καλλονής τής μητραδέλφης του, 
δέν άνεδέχετο νά τδ πληρώση.

Διά τής τόλμης όμως, ήν ϊπβδείξατο κατά τε τήν 

προσβολήν των Περσών είς τήν Άκρόπολιν καί τήν 

έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν, εΐλκυσεν είς έαυτδν τήν προ
σοχήν καί άγάπην τοΰ Άριστείδου· διά τής συνδρο
μής δ’ αύτοΰ δ Κίμων κατέστη δ φοθερώτατος Αντί
παλος τοΰ Θεμιστοκλέους, ή δέ έλληνοπρεπής κα! έν. 
τιμος αδτοΰ διαγωγή κατά κα! μετά τήν έν Πλαται- 
αΐς μάχην κατέστησαν αύτδν έτι έντιμότερον παρά τε 
τόΐς συμπολίταις του καί τοΐς λοιποΐς "Ελλησιν, ώστε 
άπεστάλη παρά τών ’Αθηναίων εις διαφόρους έκστρα- 
τείας.

Καί πρώτον μέν ένίκησε τούς Πέρσας παρά τδν 
Στρυμώνα ποταμόν, έπειτε δ’ έξεστράτευσε κατά τής 
νήσου Σκύρου, οί κάτοικοι τής δποίας εΐχον έπιδοθή 
είς τήν πειρατείαν, καί μετεκόμισεν. έκεΐθεν τά δστα 
τοΰ Θησέως. Μετά ταΰτα καθυπόταξε πάσας τάς κα
τά τά παράλια τής Μικρας ’Ασίας πόλεις, καί ήρατο. 
διπλήν νίκην διά θαλάσσης καί ξηρας παρά τήν Μυχά- 
λην τής ’Ιωνίας. Τοιαότας δέ δάφνας φόρων μεθ’ έαυ- 
τοΰ έπέστρεψεν εϊς Αθήνας, λαθών παρά τών συμ
πολιτών του λαμπράν ύποδοχήν.

Τά χρήματα, άτινα συνέλεξε κατά τάς διαφόρους 
ταυτας έκστρατεέας, μετεχειρίσθη πρός ώράίσμδν καί 
δπεράσπισιν της πόλεως καί πρός βοήθειαν τών πτω
χών έκ τών συμπολιτών του. Έθεμελίωσε δι' ιδίων 
έξόδων μέρος τών μακρών σκελών διά λίθων μεγά
λων, έπ δ’ άνφκοδόμησε τήν βορείαν πλευράν τής 
Άκροπόλεως διά τών θησαυρών, τούς δποίους έφερεν 
έκ τής Μικρ. ’Ασίας, καί έδωκε τδ παράδειγμα τοϋ ςο- 
λίξειν τούς δημοσίους τόπους τής πόλεως διά δένδρων, 
διά δέ τής διοχετβόσεως ποταμίου τινδς μετεποίησε τήν 
’Ακαδημίαν άπδ ξηροΰ είς λίαν εύχάριστον έξοχήν.

Κατέρριψε προσέτι τοδς τοίχους καί φραγμούς τών 
κήπων καί Αμπέλων του, ίνα πας ό βουλόμενος δόνα- 1
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ται νά είσέρχηται καί μεταλαμβάνη έκ τών καρπών 
αύτών. Ού μόνον δέ έδιδε τά συνήθη δημόσια συμ
πόσια είς τούς συμπολίτας του, αλλά καί τήν οικίαν 
του είχε πάντοτε ανοικτήν είς πάντας.

Ο&δέποτε ίφαίνετο δημοσίφ μόνο?, αλλά πάντοτε 
συνωδεότο 'ύπδ Ανθρώπων εύπρεπώς έν δεδομένων, οί- 
τινες, δταν Απήντων γηραιόν τινα πολίτην πτωχικά έν- 
δεδυμένον, έπέμενον ν’ Αλλάξιοβι μετ’ αύτοΰ ενδυμα
σίας ! Οί αύτοί άνθρωποι ήσαν έπιφορτισμένοι νά πλη- 
σιάζωσι πάντα πτωχόν, άλλ’ έντιμον πολίτην, ίστάμε- 
νον είς τήν άγοράν καί ίνευ έπιδείξεως νά θέτωσιν 
efc τήν χέΐρά του Αργύριά τινα.

Όλη όμως αυτή ή δόξα καί μεγαλοπρέπεια δέν ε- 
μελλον νά διαρχέσωσιν έπΐ πολύ είς τάς άστατους Α
θήνας, διότι σταλείς κατά τών Θρακών της Χερσοννή- 
σου, καί τοι κατορθώσας νά έκδιώξη έκεΐθεν τούς 
Πέρσας χαΐ προσέτι νά χαθυπόταξη τήν Θάσον καί 
νά καταλάβη τά χρυσωρυχεία της, μόλις έπανελθών 
είς ’Αθήνας χατηγορήθη, 5τι χάριν τοΰ βασιλέως τής 
Μακεδονίας δέν έτιμώρήσε θρφκικάς τινας φυλάς πα
ρά τόν ποταμόν Στρυμώνα, αΐτινες έφόνευσαν το'υς 
έχει Αποίχους ’Αθηναίους, χαί έξωρίσθη τής πόλεως.

Δέν παρήλθεν όμως πολύς χρόνος, κα’ιοί ’Αθηναί
οι ήναγκάσθησαν νά τον Ανακαλέσωσι χαί τφ έμπι· 
στευθώσι την αρχηγίαν τοΰ κατά της Αίγόπτοο καί 
Κόπρου άποσταλέντος στόλου καί στρατού. ’Αλλά δυ
στυχώς δέν ήδυνήθη νά φέρη είς πέρας την έκστρα- 
τείαν, άποθανών έχ πληγής τίνος, ήν έλαβε πολιορκών 
τον λιμένα τοΰ Κιτίου τής Κύπρου.

‘Ο Κίμων άναμφιλέχτως ήτο δ μέγιστος χαί ίκανώ- 
τατος στρατηγός τών ήμερων του — έμπειρος κατά τε 
γήν καί θάλασσαν, καί τοσοΰτον γενναίος, ώστε δέν 
έγνώριζε τι έστι φόβος. (Έκ τοΰ Άστ. τής ’Ανατολής.)

ΟΙ ΒΝΤΑΦΙΑΕΘΕΝΤΕΪ ΖΠΝΤΒΕ.

(Διήγημα Έλβιτικίν.)

Μττάφραοΐί ΐλιυθέρα ίκ τού 'Αγγλικού.

(Ίίέ προηγούμενον ψύλλον,)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ff.
Ο Παππούς χαί ό άγονοί,

Άποφασισθέντος νά συνοδεόσγ) δ μικρός ’Ιάκωβος 
τδν παππού του είς τά όρη, έξεκίνησαν πρός το μέρος, 
ένθα δ γέρων έγνώριζεν, ότι ήτο τό θερινόν κτηνοςά- 
σιον των καί βραδέως άνήρχοντο έπί τών ύρεων πρδς 
μεγάλην χαράν του ’Ιακώβου, βστις λησμονήσας τάς 
νουθεσίας τής μητρός του χαΐ τάς δδηγίάς του παπ

πού του, έκ περιεργείας έπλησίασε κρημνόν τινα, β. 

στις εχειτο άνωθι βαθείας φάραγγος. Ό γέρων ίδών 
αύτδν πλησιάζοντα καί φοβηθείς μή παραπατήσαί 
πέση άπδ τοΰ κρημνού,- ετρεξε πρός αύτδν ορομέως, 
έχ δέ τής βίας του παραπατήσας έπεσε κατά γής 
καί έκτύπησε χατά τόν πόδα τόσον κακώς, ώστε ά- 
χραυγασεν έκ τοΰ πόνου, χαί έπί τινας στιγμάςδέν 
ήδόνατο νά κινηθγμ

Ή κραυγή τοΰ γέραντος έπανήγαγε τδν ’Ιάκω
βον πλησίον αύτοΰ πεφοβισμένον καί τφ έζήτησε· 
συγχώρησιν διά τήν παρακοήν του είς αύτδν, διά δέ 
τής βοηθέ ίας του έσηκώθη είς τούς πόδας του καί 
προσεπάθησε νά εξακολούθηση τήν δδόν του, άλλ’ δ 
πόνος ήτο τόσον σφοδρός, ώστε μετά μεγάλης δυσκο
λίας ήδόνατο νά περιπατή. ‘Επί τέλους βμως έφθα- 
σαν είς τδ κτηνοστάσιον χαί έχάρησαν ε&ρόντες τδν 
πατέρα ύγια χαί εύθυμον.

Ό Γεώργιος όμως (ούτως ώνομάζετο δ πατήρ τοΰ 
’Ιακώβου) έξιππάσθη είς τήν θέαν τοΰ γέροντος πα- 
τρός χαΐ τοΰ υίοΰ του, καί μετά τήν Ανταλλαγήν τών 
συνήθων φιλοφρονήσεων,

— ε ’ Αναμφιβόλως, πάτερ μου, καί σύ υιέ μου ’Ιά
κωβε—, εΐπεν, — έφοβήθητε, δτι συμφορά τις μέ συνέ

βη ένεχα της Αργοπορίας μου.»
— «Βεβαίως τέκνον μου, - εΐπεν δ γέρων, —καί δι

καίως, διότι ή ήμερα τοΰ άγιου Δενισίου εΐχε πα- 
ρέλθει πρδ πολλοΰ καί σύ δέν έφαίνεσο, ούδέ ήδυνά- 
μεθα νά μάθωμεν παρά τών άλλων ποιμένων τι περί 
σοΰ.»

— «Μία τών Αγελάδων ήσθένησε καί δέν ήδυνάμην 
νά Αφήσω τό δυστυχές κτήνος μόνον έν τή Αθλιότητί τβ, 
— άπεχρίθη ό Γεώργιος. ’Αλλά τώρα Ανέλαβεν έντε- 
λώς καί σήμερον έσχόπευον νά στείλω τδν Πέτρον μέ 
τάτυρία,έγώ δέ νά κινήσω αΰριον μετά τών κτηνών.»

αΚρίμα! εΐπεν δ γέρων, δτι έκαμαν τόσον κόπον 
Αδίκως*  μολοντούτο έλπίζω, δτι δέν θά βλαφθώμεν 
έχ τούτου, έκτδς ίάν έπέλθη Απόψε χαχδς καιρός, 
διότι δ ούρανδς δέν μοί φαίνεται τόσον καλός πρδς 
δυσμάς.» Έπειτα στραφείς πρδς τό παιδίον

«Είσαι πολύ κουρασμένος ’Ιάκωβε;» ήρώτησεν.
Τδ παιδίον έδίστασεν έπί μίαν στιγμήν νά άποκρι- 

θη, διότι εΐδεν, δτι δ γέρων είχε λόγον τινά διά νά 
έρωτήση αύτδν περί τούτου.

«Νομίζω φρονιμότερων, έξηχολούθησεν ό γέρων λό
γων, Αφού δ ’Ιάκωβος έφαίνετο συγκεχυμένος, νά έ- 
πιστρέψωμεν σήμερον, διά νά μή Αναγκασθώμεν νά κα- 
ταβώμεν μέ τήν βροχήν ή τήν χιόνα αΰριον. Δέν σέ 
φαίνεται ούτως;» εΐπεν είς τδν Γεώργιον.

ιΟ Γεώργιος έρριψε βλέμμα έταστικδν πρδς τδν δ- 
ρίζοντα χαί έσεισε τήν κεφαλήν του μελαγχολικώς.
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«Μή φοβήσαυ κρατεί καλά, καί δέν θά Αποσπά- 
σθής βως βτου λάβης άνάγκην τούτου.»

Οΰτω τό φύλλον έπαυσεν άναστενάζον καί διήρχε- 
το τδν καιρόν ψάλλον καί τρίζον. Κατ’ αύτδν δέ τδν 
τρόπον ηυξανε καθ’ βλον τδ θέρος μέχρι τοΰ ’Οκτω
βρίου. Πλήν άμα αί λαμπραί τοΰ φθινοπώρου ήμέραι 
ήλθον, τδ φόλλον έϊδεν δλα τά πέριξ αύτοΰ φύλλα νά 
γίνωνται ώραιότατα. Τινά ήσαν κίτρινα, άλλα κόκκινα 
καί άλλα π-.ικίλα. Τότε ήρώτησε τδ δένδρον, τί τοΰτο 
έσήμαινε. Τό δέ δένδρον άπεκρίθη.

«"Ολα ταυτα έτοιμάζονται ν’ Αναχωρήσωσι, καί ά
πδ τήν χαράν των έφόρεσαν τά χρώματα ταΰτα.»

Τότε τό μικρόν φόλλον ήρχισε νά θέλη ν’ αναχω 
ρήση, καί ϊγεινε πολδ ώροϊον σκεπτόμενον περί τού
του. '’Οταν περιεβλήθη χρώματα χαράς, έϊδεν δτι οί 
κλάδοι τοΰ δένδρου ήσαν Αχρωμάτιστοι, καί τότε ώ- 
μίλησεν ουτω:

«ΤΩ κλάδοι, διατί σεις εΐσθε Αχρωμάτιστοι, ένψ ή· 
μεΐς εΐμεθα χρυσά; »

«Πρέπει νά διατηρήσωμεν τά φορέματα της έργασί- 
ας μας,» είπε τδ δένδρον, έπειδή τδ έργον ημών Α
κόμη Βέν έτελείωσε, τά ίδικά σας φορέματα όμως εΐ
ναι φορέματα έορτής, διότι έκάματε τδ χρέος σας.»

■Ακριβώς τότε αύρα γλυκεία Ανέμου διήρχετο, τδ 
δέ φόλλον παρεδόθη είς αύτήν χωρίς διόλου νά σκέ- 
πτηται. ‘ Η αύρα έλαβεν αύτδ, τδ περιέστρεψε, καί Ακο
λούθως τό Αφήκε νά πέση μέ χάριν πλησίον φράκτου 
τίνος, έν τφ μέσφ πολλών άλλων φύλλων, χωρίς ού- 
δέποτε νά έγερθή διά νά διηγηθή τί όνειρα έΐδ’εν.

Ύπάρχουσίτινα έκ τών τέκνων τοΰ θεοΰ, τά ό
ποια θεωροΰσι τδν θάνατον πολύ φοβερότερον παρ’ 
οσον πραγματικώς εΐναι. θά μεταβώσιν δμως είς τδν 
ούρανόν τόσον ήσύχως καί μέ τόσην Αδιαφορίαν, μέ 
βσην τδ μικρόν φύλλον έγκατέλειψε τδν κλώνον του.

(Έκτοΰ «Αστέρας τής Ανατολής,»

—·—

ΕΘΝΙΚΟΙ HTEMONES ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΟΙ 
ΕΝ TAIS ATIA1S ΓΡΑΦΑΙ2.

2Τ'. Χ$νντχεορε£μ.,

Είς τδν καιρόν τών πρώτων βασιλέων τών ’Ιου
δαίων ή μεγίστη αύτοκρατορία είς τήν ’Ανατολήν ήτο 
ή τής’Ασσυρίας, τής όποιας πρωτεύουσα ήτο ή Νινευή.

Είς τό Β'. Βιβλίον τών Βασιλέων κεφ. ιή. Αναγινώ- 
σχομεν περί τοΰ Σενναχειρείμ, βασιλέως τής ’Ασσυρίας, 
βτι Αφοΰ έλεηλάτησε τήν Παλαιστίνη ν,έπολιόρκ η σε τήν 
‘Ιερουσαλήμ. Άλλ’ ό «άγγελος του Κυρίου κατέστρε
ψε τδν στρατόν αύτοΰ καί αυτός ήναγκάσθη νά έπι-

«0 Παππούς έχει δίκαιον, — εΐπεν. Ό ούρανδς πα
ρουσιάζει κακά σημαία καί Απαπειλοΰμεθα υπό μετα
βολής too καιρού.
«Έγώ δέ θά σάς συνοδεύσω, 'προσέθηκεν ό γέρων· 

βεβαίως θά δυσκολευθώ πολύ, Αλλά πιστεύω, δτι θά 
δυνηθώ νά τδ κάμω, άφοΰ ξεκουρασθώ δλίγον.»

Μετ’ δλίγον δμως εΰρέθη, δτι ό γέρων ένεκα τής 
πτώσεως του, δέν ήδόνατο νά περιπατήση διήτι πάσα 
κίνησιί έπέφερε δρομείς πόνους είς τδ μέρος τού πο- 
δδς, τδ δποΐον είχε χτυπήσει. “Οθεν εΐπεν είς τδν Γε· 
ώργιον νά λάβη τδν ’Ιάκωβον καί νά άφήσωσιν αύτδν 
έχει μέ τδν Πέτρον δι’ δλίγας ημέρας, είπών t υπά
γετε τέκνα μου, σήμερον, ένφ εΐναι καιρδς, έγώ δέ 
μετ’ ού πολδ, Αφοΰπαρέλθη δ πόνος ουτος, θά κα
ταβώ.»

Άλλ’ έπειδή δ Γεώργιος κατ’ ούδέν συγκατένευε 
ν*  άφήση τδν γέροντα πατέρα του μόνον έπί τοΰ δρυς, 
άλλ’ έπροτίμα ή νά μένωσιν δλοι δμοΰ έκεΐ, ή νά λά- 
βη αύτδν έπί τών ώμων του, άν κατ’ άλλον τρόπον 
δέν ήδόνατο νά καταβή τοΰ όρους, δ μικρδς ’Ιάκωβος 
παρεκάλεσε τδν πατέρα του· νά τδν Αφήση νά μείνη 
μετά τοΰ παππού του μέχρις Ου αναλάβη καί τότε οί 
δυο ήθελον καταβή δμοΰ.

Μετά μακράν συζήτησιν ή πρότασις τοΰ -Ιακώβου 
ένεκρίθη, δ δέ Γεώργιος λαβών τά κτήνη μετά τοΰ 
Πέτρου Ανεχώρησαν, έναγκαλισθέντες τδν-γέροντα καί 
τδν Ιάκωβον καί εύχηθέντες-εδςάχδτοδς καλήνέν- 
τ ά μ ω σ ι ν μετά τινας ήμέρας.

ί‘0 θεός νά προφύλαξη σας καίήμας,—Ανεφώνη- 
σεν δ μικρός ’Ιάκωβος κρεμασθείς Από τοΰ τραχήλου 
τοΰ πατρός του — έγώ θά φροντίζω διά τδν Παππούν, 
καί είθε δ θεός νά μας άξιώση νά ίδωμεν καί σέ καί 
τήν μητέρα καί τούς λοιπούς, ταχέως.»

«’Αμήν,» προσέθηκεν ό πατήρ. (ακολουθεί.)

*Wt*J  ί«[^]3Μ**Μ

Όρ-αία. ’Λλληγηρέα.
ew>a>

Μικρόν τι φύλλον ήκοόσθη ποτέ Αναστέναζαν καί 
κράζον, ώς πολύ συχνά τά φύλλα κάμνουσιν, όταν ά
νεμος δροσερός τά προσβάλλη. Οί δέ‘κλώνοι εΐπον.

«Τί έχεις, μικρόν φύλλον;»
«'Ο άνεμος, — » Απεκρίθη τδ φόλλον—, «πρδ δλί- 

γου μοί έλεγεν, δτι ή μέραν τινά θά μέ μαδίση καί θά 
μέ ρίψη είς τήν γην διά νά Αποθάνω.»

Ό κλώνος μεταβίβασε τοΰτο είς τδν κλάδον, δ δέ 
κλάδος τό εΐπεν είς τδ δένδρον.

"Οτε δέ τδ δένδρον ήκουσε τοΰτο, έτριξε καί έπεμ- 
ψεν δπώω είς τδ φόλλον λέγον;
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στρέψη είς τήν Νινευή, δπου έδολοφονήθη ύπδ τδν 
δύο αύτοΰ υιών, ένφ προσεκύνει είς τδν ναδν τοο ψτο· 
δοδί αύτοΰ θεοί» Νισρώκ.

Είς τους μεγάλους σωρούς τούς ευρισκομένους είς 
τάέρείπιατής Νινευή, ώρέθησαν πολλά άνάγλυφαπα- 

πολιορκία τής πόλεως. Οί ?Ασσΰριοι φαίνονται προσ^αλ» 
λοντβς τά τείχη της διά των στρατιωτικών μηχανώ*  
καί δέσαντες κλίμακας έπί των τειχών κατώρβωσαν νά 
τήν κυριεόσωσι, μολονότι οί ’Ιουδαίοι πολεμισταί ύπε- 
ρασπίσΰηααν δαυτους γενναίως διά λογχών καί βέλων*

ΣινναχειριΙμ βαβιλιύ'ί τής Νινευή.

ρκττωντα τάς νίκαςτοο Σενναχειρείμ, μεταξύ δ*  αύτών 
τινά, ίτινα εύρίσκονται ήδη είς τδ Βρεττανικδν Mou- 
σεΐον, παριστώσι τήν άλωσιν τής πόλεως Λαχείς όπλ 
το» Σενναχειρείμ.

Έπί ivii τών άναγλυφων τούτων παρίσταται ή

’Ολίγον περαιτέρω φαίνεται δ βασιλεύς Σενναχει- 
ρεϊμ ένδεδυμένος τήν βασιλικήν τοο στολήν, έχων 
άνά χεϊρας τόξον καί βέλη καί χαθήμενος έπί δρό- 
νου ύψηλοΰ ένώπιον τής κυριευθείαης πύλεως*  άνω
θεν δέ τής κεφαλής του εΐναι ή έξής έπιγραφή, αΣεν· 
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ναχειρεΐμ δ ϊσχυρδς βασιλεύς της ’Ασσυρίας, καθήμε- 
νος έπΐ θρόνο» χρίσεως ένώπιον τής πύλεως Λάχεις.»

’Ενώπιον τοΰ ισχυρού τούτου μονάρχου φαίνονται 
φερόμενοι οί άτυχεΐς αιχμάλωτοι Ιουδαίοι υπό τών 
’Ασσυριών αξιωματικών, καί τινές μέν αύτών ταπει· 
νώςγονατίζουσιν ένώπιον τοΰ άγερώχου νικητου, άλ*  

λοι δέ βασανίζονται ή φονεύονται' έμπροσθεν αδτου· 
διότι οί Άσσυριοι- έπρατταν φριχτάς ωμότητας ένάν- 
τίον τών απροστάτευτων αιχμαλώτων των νομίζοντας, 
ότι οσφ περισσοτέρους άνθρώπους κατεστρεφον τοσοΰ· 
τον ή δόξα αύτών καθίστατο μεγαλειτέραί

Ή τής Αγγλίας Βασίλιααα Έλιαάόιτ.
’Ελισάβετ ή θυγάτηρ Έρρίκ» του Η", έκ τής δευτέρας 

αδτοϋ συζύγου Άννης Βολεΐνης, έστέφθη βασίλισσα 
τής ’Αγγλίας τή 15 η ’Ιουνίου 1559. Ή βασιλεία 
της περίφημου τούτης γυναικδς κατέχει επίσημον θέ- 

σιν είς τήν 'Ιστορίαν τής ' \ γγλίας, τήν σήμερον δέ 
θεωρείται ή /Ελισαβετιανή εποχή» διά τήν ’Αγγλίαν, 
δ,τι ή έποχή τοΰ ΙΙερικλέ^υ. διά τάς ’Αθήνας καΐ τήν 

.».>ά'ΐα. ^'ότι ή '■ ασίλισσα αυτή έκαμε καλούς χαΐ
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σοφούς νόμους περί έμπορίου, δπερασπίζετο τάς τέ
χνες καί ίδιώς τήν καλλιτεχνίαν, έπροστάτεοε τους 
άξιολόγους ποιητάς καί φιλοσόφους της έποχής της, 
καί άντημειδε τούς καλούς πολιτικούς καί άλλους διά
σημους άνΒρας, ές ών ή ’ Αγγλία ήτο πλήρης. Διά 
της σοφής δέ αύτής διοικήσεως, ύψωσε τήν "Αγ
γλίαν είς βαθμόν δόίης, οίον ούδέποτε πρότερον εϊχεν 
ίδεΰ Αύτή δέ ή ’Ελισάβετ ήτο γονή μεγάλων γνώ
σεων καί έκτεταμένης παιδείας. Έγνώριζε τήν άρ- 
χαίαν Ελληνικήν καί Λατινικήν, καί ήδόνατο νά συν- 
διαλίγηται είς διαφόρους γλώσσας· τά προτερήματα 
της δμως ταΰτα άντεσταδμίζοντο ύπδ τοϋ βαρβάρου 
τής συνήθους δμιλόας αύτής, τής ζυλοτυπίας, τής ύ- 
περιφανίας, τοΰ τυραννικού καί τοΰ άστατου τοΰ χα
ρακτήρας της, Ήτον οικονομική είς πάντα πλήν τής 
ένδυμασίας, είς τήν όποιαν έδαπάνα μεγάλα ποσά κατ’ 
έτος.

‘Ως πρδς τήν θρησκείαν ήτο Διαμαρτυρομένη, καί 
κατέστησεν έαυτήν κεφαλήν τής Άγγλικανής ’Εκκλη
σίας· υπεράσπισε δέ τους έν Όλανδια καί Γαλλίφ κατα- 
διωκομένους Διαμαρτυρομενους είς τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε έπέσυρε καθ' έαυτής τήν δργήν τών Δυτικών, 
ένεκα δέ τούτου περιεπλέχθη μέ τήν 'Ισπανίαν είς πό
λεμον, καθ’ 8ν κατεστράφη δ περίφημος έκεΐνος στόλος 
τής Ισπανίας, δ λεγόμενος άήτητος ’Αρμάδα. 
Άλλ’ 3μως άν καί υπερασπίζει ο τοσοΰτον γενναίως 
τήν πίστιν έν τή άλλοδαπή, είς τήν ’Αγγλίαν δέν 
έδειξε πνεύμα άνοχης καλλίτερον· του των Δυτι
κών, διότι διέταξε νά αποστερώνται τών πολιτικών 
δικαιωμάτων των καί κατεδίωκε πάντας, όσοι δέν 
ήθελον νά σομμορφωθώσι μέ τήν Καθεστώσαν έκ-· 
κλησίαν.

Ή όπισθεν είκών παριστφ τήν ’Ελισάβετ κατά 
τήν τελευτά ία ν αύτής άσθένειαν. Φοβούμενη μήπως 
δέν έγερθή πλέον, ούδόλως ή θέλησε νά κατακλιθή 
έπί τής κλίνης αύτής, άλλ' έμεινε κατάκοιτος έπΐ 
προσκεφαλαιών κατά γης τεθειμένων, έπΐ δέκα ήμέρας, 
άν και ήτο τόσον ασθενής ώστε δέν ήδόνατο νά λά· 
βη τροφήν. Έπί τέλους όμως ήναγκάσθη δπδ τοΰ θα
λαμηπόλου αύτής νά έπιτρέψη όπως τεθή έπΐ τής 
κλίνης. Δυστυχώς άν καί είχε σταθή συνήγορος καί 
υπερασπιστής γενναίος τής εύαγγελικής πίστεως είς 
τήν ζωήν της, έν τή ώρα του θανάτου δέν ήσθάνετο 
έαυτήν έτοίμην νά άπαντηση τδν θεόν της, και δώ- 
ση λόγον τών πράξεων αύτής. Ήθεν όταν της είπαν 
δτι έμελλε νά άποθάνη , άνέκραξεν «Έν έκατομ- 
μύριον λίρας διά μίαν'’στιγμήν χρόνου I» Άλλ’ οΰτε 
δλα τά πλουτη τής ’Αγγλίας, ούτε όλου τοΰ κόσμου 
άν' εδιδεν, ήδόνατο νά έμποδίση τδν θάνατον, ούδέ νά 
λάόη τήν έλαχίστην παρηγοριάν. «Δικαίως λοιπόν ό

Κύριος Ίησοΰς Χριστός έλεγεν, « Γρηγορεΐτε, διότι 
δέν ήίεύρετε πδίαν ώραν δ Κύριος έρχεται.»

ΚΡΙΝΑ·

Τά κρίνα κατατάττονται μέ τά ρόδα ώς πρδς τήν 
χάριν καί ώραιότητα. 'Τπάρχουσι δέ διάφορα είδη 
αύτών, εδοσμότερα καί ώραιότερα μεταξύ τών δποιων 
είναι δ είς τους βράχους τής Πελοπόννησου αυτομάτως 
φυόμενος καί δ υδρόβιος*

Ό ’Ιησούς Χριστός προσομοιάζεται εμέ κρίνα με
ταξύ άκανθων." (Άσμα ασμάτων β’. 1. 2).

Τά κρίνα ένεκα τής καλλονής των έλήφθησαν ύπδ 
τοΰ Κυρίου Ίησου Χρίστου ώς παράδειγμα ώραιότη- 
τος, τήν όποιαν οΐ άνθρωποι δέν δόνανται νά μιμηθώσι.

Διάφορα κρίνα.
Κρίνα! δταν τοΰ Σωτήρος τά γλυκύ καί πράου ίμμα, 

τά άγνόν σας κάλλος είδε καί τό καθαρόν σας χρώμα 
πράς έσάς είπε νά βάψουν δλ’ οί άνθρωποι τό βλέμμα.

Κρίνα ! θίμ.α τοΰ Σωτήρος* πόσοι μάταιοι άφίνονν 
τάς πικρίας κχ’ Αηδίας δσας άκορίστως πίνουν 
ί; ύμών συμθουλευθΐντες, κ’ Εγκρατείς πλέον θά γείνουν!

Κρίνα τοΰ άγροΰ ώραΐα! είς τά στήθός σας έτέθη 
παν άθώον, παν χαρίεν καί τό στήθος έξετέθη 
πρός τά πλήθη ίνα μάθουν ποιός ένάύει, ποϊος τρίφ«.

Κρίνα εύοσμα άθώα διακόπτετε τά βήμα 
τοΰ βαόίζοντος άφρόνως καί μή βλέποντας τό κΰμα 
λέγοντα, * Σταμάτα' φίλε, διατί νά γίνηί θύμα; ν

Κρίνα I μουσική γλυκεία, τονισμένη μ’ Αρμονίαν, 
ή πνοή σας, ή φωνή σας άς μοΰ θίςη τήν καρδίαν 
καί μι τοΰ Χρίστου ν’ αύξηση τήν σοφήν διδασκαλίαν. Λ.

*·**·*$  StiS******
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Ή λί^τς Πατριώτης»Ή λέξις πατριώτης είναι iv χρήσει οδ μόνον παρά τοϊς λοιποί? Εδρωπαίοις, άλλά καί παρ’ ήμιν τοϊς'Ελλη®' είναι δδ συνώνυμος μλ τήν λέξιν φιλόπατρις. Παρά τοϊς άρχαίοις "Ελληίΐν ή λέίις πατριώτης έσήμαινδ τδν γεγεννημένον έν Έλλάδι βάρβαρον ή δοΰλον· «Πα τριώται οΐ δούλοι Ελλήνων, Πολΐται δέ, οί έλεόδε- ροι,» λέγει δ Φώτιος. Πατριώται ώνομάζοντο ετι χαί μεταξύ αύτών οί τοιουτοι βάρβαροι ή δούλοι. « Πατριώτης δ βάρβαρος λέγεται τφ βαρβάρφ, καί οδ πολίτης, a κατά τδν αδτδν. Φώτιον. Ίί> πατριώτης £δί- δετο προσέτι καί είς τά άλογα ζώα, καί είς αδτά τά άψυχα. Ό Κύρος είς τδν Ξενοφώντα δνομάζει ίππους 
πατριώται;, τούς έντοπίαυς της Περσίας ίππους. Είς τδν Σοφοκλέα (Όδ. Top. 1001) τδ ορος Κιδαιρών λέγεται Πατριώτης Οιδίπου, δ η λ, συντοπίτης ή συμπατριώτης τοΰ Οίδίποδοςΐ Πόσοι άράγε τών παρ’ ήμιν ώς σφόδρα πατριωτών μεγαλαυχούν των ουδέ τδ έλάχι*  στον ίχνος φιλοπατρίας φερουσι. Δέν είναι οί λέγοντες έαοτοδς πατριώτας άλη&ώς τοιουτοι, άλλ’ οί τά έργα τοΰ πατριώτου πράττοντες· Διότι παν δένδρον έκ του καρποϋ αδτοΰ γνωρίζεται. Κ.Κατά τδ 1762 δ L [. Έουσσώ, δ παραδοζότατος τών συγγραφέων της 18ης έκατονταετηρίδος, βλέπων δτι οσάκις έγραφε τι κατεθορύβει τάς Δυνάμεις της Εδρώπης, έκήρυζεν, δτι δέν θέλει πλέον συγγράψει, καί κατεγίνετο πλέχωυ γαϊτάνια. «Άφοΰ δέν θέλυσι νάήμαι άνήρ,έλεγεν, άί γβίνω χάν γυνή.» Μελλόνυμφός τις κυρία τοϋ παρήγγειλε διά την ήμεραν τοϋ γάμου της Sv γαϊτάνιον έξ έκείνων, τά δποία κατεσκευ- αζεν δ φιλόσοφος- οΰτος δέ περατώσας αδτδ έπεμψβ μέ τήν άκόλουθον επιστολήν : « Κυρία μου ! λάβετε ιιδ,τι έπεθυμήσατε, έάν δέ περισσεόση, τδ περίσσευμα »μεταχειρίσθητε καλώς. Φέρετε πάντοτε αισίως αδτδ Ί»ώς έμβλημα τών άγαδών της γλυχότητος καί τοΰ »έρωτος, δι’ ών θέλετε δεσμεύσει τδν εδτυχή ύμών σύ- »ζυγόν*  σκεφθητε ο*  δτι φέρετε γαϊτάνιον πλεχδέν ύπδ »της χειρδς της συγγραψάσης τά καθήκοντα τών μη- ΐτέρων, τά δποία δποχρεοΰσδε νά έκπληρώσητε.»— Πρδ δώδεκα έτών, τό βλον τοΰ βάμβακος τοϋ έκ Τέξας τών Ήνω .’’.Πολιτειών εξαγομένου, ήτο 75,000 δέματα· τδ παρελθόν έτος έξήχθησαν έκεΐθεν 1,000, 000 δέματα !— ΙΟ ϊω; 15,000 λίτρας άκατεργάατου μετάξη; κάτεργά- ζενται καί)’ έβΒομάδα Βν μόνον μεταξουργείου ίν ίέιγ Ίερσέϋ, ίπιρ ένασχολεϊ 9—10.000 ίργατών, ή 3’ άξία της κατεργα- σθείση; μετάξη; τό τρέχον ίτος θά άναβή είς 10 έκατομμόρια τάλληρα !

Η ΟΜΙΧΛΗ.ή ή παιδιχη μου ήλιχία.

«Οί> π5ν τά λάμπον έστΐ καΐ χρυσών.»Υψηλά έπΐ τοΰ ίρονς, θερινήν τινα πρωίαν, Χρυσοΰν νέφος μοί έφάνη χύνον λάμψιν έςαισίαν, ΐχον λαμπερόν τήν δψιν, κάλλος γοητευτικόν.Μ’ ένεθάρρυν’ ή νεότης, μ’ ώθησεν ή φαντασία*  Τί’ναι ν’ άναβώ τό όρος μισή ώρα ή καΐ μία;ω, άν έφθανα το νέφος 1 Πώς θά ήτο θελκτικόν!Εί; τοΰ φίλον μου τόν οίκον ίϊραμον μέ εύθυμίανΚαί τόν έλαβον συνάμα νά τόν ϊχω συνοδίανΚαΐ κρατούμενοι κ’ οι δύω ’φΰάσαμεν είς τό βουνόν.Ή όίός, ήτις τό πρώτον μάς έφ αίνε το εύθεϊα, Έγεμεν άπό άκάνθας, ήν τά μάλιστα τραχεία,· κ’ ίβρίθεν ές άποτόμων λίθων, βράχων καΐ κρημνών.Αίφνης μεταςίι τών βράχων δύω παίόες άφειμένοι Έν τφ μέσφ τών τριβόλων έμφοβοι καί τρομασμένοι,Κεκμηκότες ποΰ νά ’πάγουν πρός καιρόν ν’ άναπαυθδν;Έάν στρέψουν στά ίπίσω, ήτον ίνειίο; κ’ αισχύνη · Έάν δ’ αύθις προχωρήσουν, ήτο πόνος καΐ όόΰνη*’Εμπρός, έκραξαν κ*  οί δύω, καί πρός τί νά φοβηθούν;Τδ προτέρημα τοΰτ*  ϊχει πάσα Έλληνας καρϊία*  Είς τοιαΰτα; πτριστάσεις, Βαίνε, κράζει, μή δειλία. ,Μετά πόνων 6’ ούκ όλίγων, ’φθάσαμεν τήν κορυφήν.Πλήν είς πόσην, φαντασθήτε, ήλθομεν τήν άθυμίαν Καΐ κατήφειαν καΐ θλίψιν καί φρικτήν .μελαγχολίαν,Αντί νέφους χρυσωμένου ν*  άπολαύσωμεν άφήν.Πυκνοτάτην μιάν όμίχλην είς τά πέριξ κεχυμίνην Ηΰραμεν έκεί ίπάνω παντάχόσε ’ξαπλωμένην,‘ποΰ ίμπόόιζε τά κάτω ίνα βλέπωμεν καλώς.Δέν ίφαίνοντο δέ πλέον οΒτ*  αί χλοεραι κοιλάδες ούτε αΐ τερπνοί ίκεΐναι καί ευώδεις πεδιάδες·Πάντα ήααν καλυμμένα ώς μέ πέπλ' άπατηλώς ...Κατεβήκαμεν τοΰ όρους ίμπλεοι μελαγχολία;. ..Κ’ ίκτοτε είς τής καρδίας πλέον τάς έπιρρεπείας Κωφοί φράσαομεν τά ώτ«, παρακούοντας αύτήν.05τ’ οι στίχοι άπο βλέπουν είς τήν γενεάν τήν νέαν, Τήν άφίνβυσαν τήν πρώτην τήν Ελλάδα, τήν άρχαίαν.Καί τΰ φραγκιόμά βγαβαίνυν δδόν νόθον καΐ πλαστήν.Έχ τοΰ οΜέντορος»
—Ναπολέων ό Α'., Ναπολέων δ Γ', καί δ έσχάτως φονβυθβίς έν Αφρική πρίγκηψ Λουδοβίκος, πάντσς Κ- καμον τάς διαθήκας των έπί ’ Αγγλικού έδάφους;
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Παράδοξο; τρόπο; μονομαχ-ία^ Εί; τήν 
Ιαπωνίαν υπάρχει τάξι; ανθρώπων έξ Επαγγέλματος μονο
μάχων. Μονομάχου οι δέ ούχί μέ ξίφη ή πιστόλια ή κδν μέ 
ρόπαλα, άλλά συγκρούοντ»; τά; κεφαλάς των ώ; οί κριοί, Εως 
ου τό κράνίον τού ένό; ή καί τών δύο διαρραγή καί αύτός 
πέση ήμιθανή; ή καί νεκρό;, ώ; συμβαίνει κολλάει;.

"•Ό Αρίστιππος, Επειδή ΐκαυχίτό τι; ίπί πολυμαθεία, 
είπε, « Δέν είναι σπουδαίοι δσοι άναγινώσκουσι πολλά, άλλ’ 
δοοι άναγινώσκουοιν ώφέλιμα.»

—Ό Διογένη; πρό; τόν Γλειφόμενου μέ μύρα, είπε «Πρό- 
βεχε μήπως ή ευωδία τής κεφαλή; σου προξενήση δυσωδίαν 
εί; τήν ζωήν σου.»

Ό Πυθαγόρα; έρωτηθεί; πώς πρέπει νά φερώμεθα 
πρό; άχάριστον πατρίδα, άπεκρίθη, «Όπως πρό; μητέρα.»

— Ό Διογένη; έρωτηθεί; ποίον οίνον πίνει εύχαρίστως, 
—Ί τόν ξένον,» είπε !

·— Δημήτριό; δ Φαλληρεύ; άκούσας, δτι οί ’Αθηναίοι κα- 
τέοτρεψαν τού; άνδριάντα; του, είπεν, α’Αλλ*  ούχίκαί τήν 
άρετήν μου, ένεκα τή; όποια; τούς άνήγειραν,»

— Κατά τά; γεν ορέ να; έρευνα; ύπάρχουσιν εί; τόν κόσμον 
περί τό ϊν έκατομμύριον άνθρωπο φάγοι; ήτοι δεκαεπτά έπί 
τοΐ; εκατόν έπί δλου τοϋ άνβρωπίνου πληθυσμού άρέσκονται 
βΪ£ την σ&ρχα τώΎ όμοιων των I

— Μή έπαινεϊτε μόνον τοϋ; άγαθούς, άλλά καί μιμεϊοθε,
’Ισοκράτης.

—- Ούβεί; έπλούτησε ταχέω; δίκαιο; ών.— Μένανδρος, 
Διά τή; όμονοία; γίνονται τά καλά Εργα,

— Έσο ό αύτό; είς τού; φίλους, δταν ευτυχούν καί δταν
δυστυχούν. Περίανδρος.

Σοφέείναι ό χρήσιμα καί ούχί ό πολλά γνωρίζων, 
Αισχύλο;

'—’Ανθρωπο; ών ίνθυμϋ, δτι ή τύχη είναι κοινή είς πάντα;.
— Τον οκνηρόν καί οί θεοί καί οί άνθρωποι μιοοΰοιν.

‘Ησίοδος.
— Πάσα καλή πραξις, τήν δποίαν πράττομεν έν πνεύματι 

καλώ, μα; φέρει πληαιΐστερον εί; τδν Χριστόν  ®σφ δέ πλη- 
σιέστερον του Χριστού ζώμεν, τοσοΰτον ευτυχέστεροι είμεθα.

*

ΑΙΝΙΓΜΑ
Είμαι σύνθετο; έκ δύο περιφήμων ταχυδρόμων, 

ΤΩν ό πρώτο; Απαντάται πάντοτε έν μέσφ δρόμων 
Εί; παν μέρος έπί γής.

‘Ο δέ δεύτερος κοιλάδας, άρη, πόλεις θιασχίζων, 
Τήν ζηράν διαχαράσσει, τήν πορείαν του όρίζων 

Άνευ άλλη; αρωγής.
Τί λοιπόν νομίζεις ήδη είμαι δταν ήμαι σώον;

Τό μαντεύεις j Είμμι, φίλε, δύσμορφόν τι μέγα ζώον, 
*Αλλ’ ούχί έχθρό; κενός.

Τοδ συνθέτου μου τού πρώτου, ναί, ώς ίγγ'ΐ" δμοιάζω, 
Ένδον δμως τοΰ δευτέρου διαιτώμαι καί σχολάζω, 

Άλλ’ ούχί διηνεκώς. Σ,.

αίόσιςτοδ ίν τφφΰλλφ το» Σεπτέμβριοί) αινίγματος 

Ζάκυνθο ί—Ζ ύβ ο ς—Κ όΟ ν ο ς—Ά νθ ο?. 
Τό έλυοαν οί ’Α θ η ν ώ ν, Γ. I. Μιχαλόποολος, Γ. Ν. Ά5ί- 

ίου, Κλειώ Φ. ΛοΊη. θεόδωρ. Ν· Μαγκάχη;, Δ, X. Βουρνά- 
ζος, Κατίνα Σ. Μαρίνη, Κ. Π. Ζάβαλης, I. Ιωσήφ, Δ. Γ. 
‘Ρουοάπουλος, I. Άπελλής, 'Ελισάβετ Γ. Δούκα, Γ. Χαίμαν- 
τ«ς, Δ. Σ. Κουτόύρβη;.— Κ ω ν α τ «ν τ ι ν ο υ it όλ ε to i. 
Ν._ Ε. Νικολαίδης, Γ. Μ. Γεωργιάδης, Ευρυδίκη ϊκαλιίρη, 
Εύανθία Ταχιά δου. Π. Ε, Σταματιάδης. —θεραπειών· 
Στ. Σταυρίδης. —> Τ ο ΰ λ τ ο η ς Σταυρούλα Γχιτάκου.— Λε- 
ω νι δ ί ου. Καλλιγά; — Έ ρ μ ο υ π ύλ ε ώ ;. Ν. Δαμιανός, 
Α. Κεντροέφ. Μ, Δεμεστίνηι. J. Τομιφώμ, I. Δ. Μυριαγχό- 
πουλος, Μ. Π,Άϋγερινοΰ.— Μεσολογγίου. Κ, I. Χα- 
τζόπουλος. Στ. Κ. Ζώτος.— ’Αλεξάνδρειάς. Α. Μ. 
Άρχιτεκτωνίδης, Σπ. Ν, Τραβασάρου.— Πειραιώς. Ν, 
Παλλάδια;. — Σμύρνης. Κ. Μαρκίδης, Αναστασία Σω- 
τηροπσύλου,—Ζ α κ ύ ν 6 ο ι». Άναγ. Κονοφάου.—Π α τ ρ ώ ν. 
(. Β. Κάλλα;,— Δυρραχίου. Π· Α. Ιακώβου.

Λύσις το» ίν τφ προηγοομένφ φύλλφ γρύφο». 
’Αφρική.

Τόν Ελυσαν οί’Αθηνών 1. Δ. Σουρβάλης,Ί. ’Ιωσήφ, Έλισάβ. 
Δοΰκα καί Δ. Σ. Κουτουρίής. ‘0 έκ Λέων ώ ίου Κ. θ. Καλ· 
λιγά;, καί 4 Σμύρνη; Α. Τριφύλλης.

ΓΡΙΦΟΣ.

Βασίλισσα ήμην ποτέ όλη; τή; οικουμένης, 
Μακρόν δλ ύποχείριο; υπήρξα λόγχη; ξένης.

’Ανάστροφα δέ ξενιστί, δν μ’ άναγραμματίοης, 
Καί άλλον κοσμοκράτορα έμέ θ’ άναγνωρίση;.

Δ. Κ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Πώς ώνομάζετο ή σύζυγο; τού Άαρών; · '■
2. Ποιος μάς λέγει νάέρευνώμεν τάς Γραφεί ;
3. Ποιος τών προφητών έκλήθη εί; τήν υπηρεσίαν τοϋ 

θεοί», ένφ ήροτρία είς τόν άγρόν too ;

Ειδοποιήσεις

^Παρακαλοΰνται οί θέλοντε; ν’άνανεώσουν τήν συνδρομήν 
των καΐ κατά τό επόμενον έτος, ν ά φροντίσουν κατά τό τέ
λος Δεκεμβρίου νά μα; στείλουν αύτήν ταχυδρομικώ; διά 
γραμματοσήμυ, διά νά μή διακοπή ή άποστολή τσΰ φΰλλυ των,

— Οί άπανταχοΰ άνταποκριταί καί πράκτορες ήμών πα- 
ρακαλοΰνται νά μα; γνωστοποιήσουν έγκαίρω; τόν άριθμόν 
τών φύλλων, δτινα θέλουσι κατά τήν πρώτην τοΰ νέου Ε, 
του; πρό; δδηγίαν μας.

— Όστι; κάμει 5 συνδρομητά; καί άποστείλει τά; σύν
δρομά; θά λαμβάνη έν φύλλον δωρεάν έπΐ εν έτος*  ό δέ ου- 
νάξα; καί άποστείλα; 20 σύνδρομά; λαμβάνει τόν Αστέρα τή; 
’Ανατολής, έφημερίδα οικογενειακήν έδΒομαδιαίαν μέ εικόνα;, 
διηρεάν έπί ϊν ΐτος. Τόν Αστέρα συνιστώμεν εί; πάσαν οι
κογένειαν ώς καταλληλότηταν καί χρησιμότατου δι’ δλα τά 
μέλη τή; οίκογενςία;*  ή έτησία συνδρομή του είναι μόνον 6 ι 
δραχ. άποστέλλεται δέ καί έπί τρεϊς μήνα; εί; τού; δόλον- j 
τα; νά έξετάσωσίν αύτήν,

—Αί λύσει; τών αινιγμάτων πρέπει νά ήναι εί; χεΐρας | 
τη; Διευθύνσεω; μέχρι τής 13 τό πολύ έκαστου μηνός, άλ
λως είναι πολύ άργά.


