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ΚΥΚΛΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΝ.

έν τιρ Καθεδρικφ ναφ τήί πίλιιυς Λίγκολν.
Ε'. Π&ρΙ κινήσεως·

‘Η προκειμένη είκών παριστά Βν τών δυο παρα
θύρων, τών εδρισχομένων είς τδν Μητροπολιτικδν ναδν 
τής Λίγκολν- τούτων τδ μεν 
πρδς νότον λέγεται δτι πα- 
ριστγ τόν δφθαλμδν τοϋ Ε
πισκόπου, δπερ κατά τδν 
συμβολικόν τρόπον τοΰ Με- 
σαιώνος υποτίθεται, δτι πα*  
ριστφ τδν πόθον τοΰ ’Επι
σκόπου διά τήν έκχυσιν τοΰ 
Αγίου Πνεύματος, τδ δέ 
πρδς βορραν, τδν δφθαλμδν 
τοΰ ’Επισκόπου φρουροΰντος 
τδν ναδν έναντίον τής εισόδου 
τών κακών έπιρροών! Άμ- 
φότερα δέ εΐναι κατειργα- 
σμένα μέ πολλήν τέχνην καΐ 
είναι ώραιότατα.

Ίον Καθεδρικόν τοΰτον 
ναδν θέλομεν περιγράψει είς 
άλλο φύλλον τής Έφημερί" 
δος τών Παίδων.

1. Δόναται νά διέλθη σφαίρα τουφεκίου διά μαν- 
δ ιλίου κρεμαμένου ίκ τής μιας άκρας του ; καΐ διά τί;

2. Σφαίρα τις ριπτομένη άπδ τής κορυφής ίστοϋ 
πλοίυ πλέοντος ποίαν γραμ
μήν &ά σχηματίση πίπτβ- 
σα; καΐ διά τί;

3. Έάν σφαίρα τις, ή 
άλλο τι βαρύ σώμα βιφθή 
άπδ τής κορυφής ύψηλοΰ 
τίνος, πυργου θά πέση κα- 
θέτως, ή θ’ άποκλίνγ) τής 
καθέτου ; πρδς ποιον ση
μείο ν τοΰ δρίζοντος θ’ ά- 
ποκλίνη καί διά τί;

4. Ποίαν άπόδειξιν έχο- 
μεν, ότι ή γή μας ήτό πο
τέ είς ρευστήν κατάστασιν, 
καΐ διά τί;
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Κυκλοτερές παράθυρον τοΰ ναού τής Λίγκολν.

Τό Έαράκί.

Ψαράκι, ψαράκι, , 
Ώ! φεΰγ'άπ' έκεϊ 

Γ>ά λίγο φαγάκι 
θαύρήί φυλακή.

Ψαράκι, ψαράκι, 
Καλά σοϋ ζητώ.

Μικρό άγκιστράκι 
Στά χίργα κρατώ.

Ψαράκι, ψαράκι 
θινά νά τσακωθεί 

*Ώ! φύγε ψαράκι 
"Αν θές νά οωθήί·

Ψαράκι 0ά κλάψηί 
Έγώ 6ά ατ όπώ.

Ψαράκι θά χάψης
Τάγκίστρι πώ! πώΐ

Λ. Γ. Ίγγλίση

—Τής νεότητοίή μέθη 
υπερβαίνει τήν τοΰ οίνου.

—Ή γλωσσά ένίοτε κό
πτει τήν κεφαλήν,

—Έάν δ φίλος σου ή
ναι μέλι,μή τδν φάγης ολον.

— Δανεικά φορέματα 
δέν δίδουν θερμότητα.

-Φίλοι κάλλιστοι είναι 
όσοι παρακινούν δ ένας τδν 
άλλον είς τδ καλόν.
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ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.

(Έζ τής Περιηγήσεις τοΰ “Ελληννς προξένου 
*· Δ. Μητσάχη τά 1870.)

(Συνέχεια;.

«ΪΈΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ TftN ΑΙΘΙΟΠίΙΝ.

Τί> χρώμα των εΐναι μελαψόν. Χαρακτήρας τοΰ 
προσώπου έχουσι κανονικωτάτους, σχεδόν ώς οί τής 
Ευρωπαϊκής φυλής. Είναι λεπτοφυείς καί σπανίως άπαν- 
τώνται εύσαρκοι. Έχουσι κεφαλήν ώραίαν, δφδαλμούς 
μεγάλους, μέλανας κα! έκφραστικους, ρίνα κανονικήν, 
προτομήν Ελληνικήν, έκτδς έκείνων, οΐτινες έγεννήθη- 
σαν ίζ έπιμιξιας μετά τών περικυκλουσών τήν Αιθιο
πίαν διαφόρων μαύρων φυλών, δ δ όντας λευκότατους 
καί συμμέτρους. Ιδίως έν ταΐς έπαρχίαις Ίνδέρτα καί 
Άγάμφ τδ χρώμα τών κατοίκων είναι πολδ ανοικτό- 
τερον η τδ τών άλλων, όμοιάζουσι δε πρδς Ευρωπαίους 
ήλιοκεκαυμένοος, καί τά χαρακτηριστικά αύτών είναι 
έν γένει Έλληνικώτατα, καυχώνται δέ δτι κατάγονται 
έκ τών Ελλήνων.

Τδ Άγάμα πλησιάζει πρδς τάς κειμένας παρά τά 
παράλια τής Έρυθρας θαλάσσης Έλληνικάς πόλεις 
Άμφιλαν καί Τσίλαν, Δοΰλιν ή Άδουλιν τών άρχαίων. 
Διατηροΰσιν ίστορικάς παραδόσεις δτι τδ Άγάμα ήτο 
αποικία Ελληνική, σήμερον δέ σώζεται χωρίον, δπερ 
ονομάζεται παρά τών Αίθιόπων 'Ρ ό μ, δηλαδή 'Ελληνι
κόν. Έντψ χωράρ τούτφ κατά προ σδιωρισμένην ήμέ*  
ραν τοΰ έτους ψήνουσιν αμνούς δι δδελοϋ. Τά άνωτέρω 
μοι διηγήθησαν πολλοί θέλοντες νά συστηθώσι πρδς 
έμέ δτι ελκουσι τδ γένος έκ της ώραίας Ελληνικής 
φυλής. Ταΰτα δέ μοί έπεδεδαίου καί δ αδτοκράτωρ 
’Ιωάννης, δστις άπδ τδ Άγάμα κατάγεται, καί περί οΰ 
θ’ άναφέρω κατόπιν. "Οτι βεβαίως υπήρξε ν έποχή, 
καθ'ήν ό’Ελληνισμός είχε μεγάλην έπιρροήν έν Αί- 
θιοπίφ, τοΰτο προκύπτει έκ τών έν Άξούμ (πρωτευούση 
του άρχαίου βασιλείου τών Άξουμιτών) σωζομένων 
μνημείων. Έν Άξούμ σώζεται είσέτι έπιγραφή ‘Ελλη
νική έπί πλακάς σχεδδν όρθιας, έχοΰσης ύψος 2 Μ/οο 
μέτρων και πλάτος 1 και 80/0 θ, δυσανάγνωστος, φθα- 
ρέντων τών χαρακτήρων ένεκα τής παρελευσεως τοΰ 
χρόνου. Έγώ διέκρινα τάς λέξεις «ΖλασιΛεϋς, Άάεά- 
φούς,Μ καί τινας άλλας. ‘0 Σάλτ, δστις περιηγήθη 
τήν Αιθιοπίαν περί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αιών ο ς, 
έδημοσίευσεν αύτήν ολόκληρον. ’Επίσης έν τφλιμένι 
Ζουλάς (τήν αρχαίαν Δοΰλιν ή Άδουλιν), οπού κατά 
τδ 1867 άπεβιβάσθη ή κατά τοΰ θεοδώρου άγγλική 
έκστρατεία, υπάρχει ή έξης ‘Ελληνική έπιγραφή έπί 
τής βάσεως δβελίσκου τεθραυσμένου, τήν οποίαν εύγε- 
νώς μοι άνεκοίνωσεν ό έν ‘Ρώμη έκπαιδευθείς Αίθίοψ, 
όνόματι Ζαχαρίας. Έχει δέ αυτή άς έξης:

«Δι’ήν έχω πρός τον μέγιςον θίάν μου “Αρην εΰχαριςίαν, 

δς καί με έγέν/ησεν».

Οί έν Άξούμ πολυπληθείς δβελίσκοι κατεσκευάσθη- 
σαν, κατά τάς παραδόσεις τών ιθαγενών, παρά τών 
Ελλήνων. Αΰτδς οδτος ό αδτοκράτωρ ’ Ιωάννης μέ 
έβεβαίωσε περί τούτου είπών μοι προσέτι οτι λίαν 
συχνά εύρίσκουσιν έκεΐ αρχαία ‘ Ελληνικά νομίσματα- 
Έδωκε δέ διαταγήν νά τφ εδρωσι, καί δταν έπαν έλ

θω, νά μοι δώση τινά έξ αύτών.

MESA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Τί είναι οδός ομαλή, τί είναι γέφυρα, εΐναι σχεδόν, 
άν οχι άγνωστα, περιττά όμως είς τδν Αιθίοπα. Τδ 
μόνον μέσον συγκοινωνίας εΐναι οί πόδες τοΰ Αιθίοπας 
και διά τά δυο γένη, και ή ήμίονος, ήτις πράγματι 
προσφέρει πολυτίμους ύπηρεσίας είς τούς κατοίκους 
πρδς μεταφοράν αύτών καί τών προϊόντων των.

Είς πολλάς έπαρχίας μεταφέρουσιν οί κάτοικοι τά 
προϊόντα ή διά βοών ή έπί τής κεφαλής καί τών ώμων 
είς λίαν μεμακρυσμένας αποστάσεις. ‘Ότε προσεκλη- 
θην ύπδ τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου, ινα μεταβώ έξ 
Αδόδας είς τδ έν Τέβρα-Ταβώρ στρατόπεδόν του, είχε 
τήν άπειρον καλωσύνην νά διατάξη δπως έξ έκάστου 
χωρίου, δί ού θά διέβαινον, μοί δίδωσιν ανθρώπους πρδς 
μεταφοράν τών άποσκευών μου. Οΰτως ώΒοιπόρουν 
κατά τήν έποχήν τών βροχών, ύπερβαίνων τά υψηλό
τατα δρη τοϋ Σεμών και διερχόμενος καταπλημμυρι- 
σμένους ποταμούς μετά συνοδίας 50—60 χωρικών, 
φερόντων έπί κεφαλής ή έπ’ ώμων κιβώτια καί άπο- 
σκευάς μέχρι Τέβρα-Ταβώρ. Τήν ήμίονον περιποιείται 
ύ Αίθίοψ ώς βιον τέκνον, καΐ δπου κοιμάται ό κύριος 
έκεΐ καί ή πιστή ήμίονος, Τδν συνοικισμόν τοϋτον έγώ 
έλεεινολόγουν, άλλά κατόπιν έπείσθην δτι έχουσι δί
καιον, καί κατά τάς δδοιπορίας μου πρώτη φροντίς μου 
ήτο, 5μα έστάθμευον εϊς τι χωρίον, νά εδρω οίκίαν 
έχουσαν θέσιν καί διά τήν πιστήν καί καλήν μου Ζ ε- 
ν ο υ 6 α ν, ώς ώνομάζετο ή ήμίονος μου.

Τούς ποταμούς διέρχονται άφόβως κολυμβητεί ή 
ύποστηριζόμενοι υπό δέσμης καυσόξυλων. Ουτω διέ- 
βην καί έγώ τήν 8 Ιουλίου τδν πλημμυρισμένου ποτα
μόν Τακαζέ, έχοντα πλάτος 200 καί έπέκεινα μέτρων 
καί βάθος πλέον τών 10-15 μέτρων, πλήρη δέ κροκο
δείλων και ιπποπόταμων’ μικροτέρους δέ τινας ποτα
μούς διήλθον βαίνων δί αύτών καί διά τής ίλύος των, 
καλυπτόμενος ύπδ τών ύδάτων μέχρι σιαγόνος. Κατά 
τδν αύτόν τρόπον μεταφέρουσι καί τάς άποσκευάς, άν 
και έχουσιν έλαχίστας, ή τά έμπορεύματα αύτών δσον 
πολύτιμα καί άν ώσι, θέτοντες αυτά έντδς δερμάτινων 
ασκών, οΰς περιδένουσι καλώς. Μόνον έν τή λίμνη Τσά-
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ήκουε τδν θωμάν κράζοντα αύτήν πλήν δέν ήξευρε 
τδν δρόμον, καί έφοβεΐτο μήπως χαθή.

Τέλος δ θωμάς ήλθε παρευθύς, καί τήν εΐπεν 8τι οί 
παΐδες καί τά κοράσια έπέρασαν πολύ πέραν τοΰ λό
φου, είς τήν αντίπεραν κοιλάδα, όπου καί ευρον τά 
πλέον μεγάλα βατόμωρα, κα! τά πλέον εύμορφα άνθη, 
καί τήν έδωκε μερικά άπδ αυτά, καί τήν ήρώτησεν άν 
ήθελε νά μένη καί δ ίδιος πλησίον της.

«Όχι, θωμά·» εΐπεν ή Λουκία, εύπαγε είς έκεΐνον 
τδν ώραΐον τόπον, καί μή κουράζεσαι γυρίζω ν δλον τδν 
λόφον διά νά βλέπης έμέ πάλιν· έγώ πάθημαι έδώ ή- 
σόχως εως νά ήσθε όλοι έτοιμοι νά ύπάγωμεν είς τήν 
οικίαν.»

"Οθεν ο θωμάς άνεχώρησε, πλήν τή άφήκε τδν 
σπάγον του άετοΰ του, διά νά διασκεδάζη δένουσα τά 
άνθη είς στεφάνους διά τδν πΐλόν της. Τά έδενε κα! 
τά περιετύλισσεν αρκετόν καιρόν, έωσοΰ έκουράσθη 
νά δένη καί περιδένη, κα! δέν είχε πλέον τί νά κάμη · 
κα! έβαρόνήη νά κάθηται έκεΐ, καί τότε έκοιμήθη, ά
φοΰ δέ έξόπνησε πάλιν έθαόμαζεν ότι δέν ήτο σχεδόν 
έσπέρα· έφαίνετο δέ μετά τοΰτο δτι έπέρασε πολύς 
καιρός έωσοΰ νά έπιστρέψωσι τά παιδία καί τήν παρα- 
λάβωσιν είς τήν οικίαν.

Καί δτε έφθασαν είς τήν οίκίαν, καί διηγούντο δ- 
λοι τι ώραΐον περίπατον ίκαμον, ή Λουκία δέν ώμί- 
λει· δτε δέ τήν ήρώτησεν ή μήτηρ της—έάν καΐ αυτή 
διεσκέδασε καί εύχαρι στήθη, «όχι τόσον πολύ, άπεκρί- 
θη, διότι δέν ήδυνάμην νά βλέπω.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

«Χαρά! Χαρά!» έφώναζεν ή Ιωάννα μίαν Δευ
τέραν εισερχόμενη είς τδ δωμάτων, χοροπηδώσα και 

χειροκροτούσα.
Τά παιδία έθαόμαζον βλέποντα τήν ήσυχον αδελ

φήν των ’Ιωάνναν οΰτω ζωηράν.
«Χαρά!,· έφώναξεν αύτήπάλιν· «'Ο άγαπητός μας 

πατήρ άπέβη έκ τοΰ πλοίου είς τήν ξηράν καί θέλει 
μας έλθει ταότην ή τήν έρχομένην έβδομάδα ! ■>

Έπρεπε νά σάς εΐπω ότι ό πατήρ των άπεδήμει δ
λον τούτον τδν καιρόν δι’ ύποθέσεις του είς χώραν μα
κράν. πέραν τών θαλασσών. Ό δέ ’Ιωάννης 6 πρεσβό- 
τερος κα! ένήλιξ αύτών αδελφός έπεμελεΐτο άντ αύ
τοΰ τδ όποστατικόν. Πολλοί μήνες παρήλθον άφοΰ τά 
παιδία δέν είδον τδν πατέρα αδτών, καί έχαιρον κατά 
πολλά άκοόσαντα δτι έπανήρχετο είς τήν οίκίαν.

"Ολην τήν Τρίτην καί τήν Τετάρτην ή μήτηρ μέ 
τά παιδία της έπερίμενον ν’ άκοόσωσι κρότον άμάξης, 
καί έτρεχον πρδς τήν πόλην συχνάκις διά νά ΐδωσιν 

j Sv έκινεΐτό τι είς τδν δρόμον. Άλλ’ δμως ούτε ήκου.

να και κατά τάς έκβολάς τοΰ είς ταότην χυνομένου πο
ταμοί Γκοομάρα έχουσι λέμβους, καλούμενους τάγχο' 
κατασκευάζουσι δέ ταότας έξ είδους καλάμου (ψαθίου) 
χονδρού καί έλαφροτάτου, 8 προσδένουν διά σχοινιού 
έκ χόρτου· αί τάγχο έχουσι σχήμα κομψότατον, όμοι- 
άζουσαι τούς μπιαντέδεί της Κωνσταντινουπόλεως· δι’ 
αύτών δέ πλέουσιν έν τή μεγάλη λίμνη Τσάνα καί 
μεταφέρουν τά έμπορεόματα, ιδίως τδν καφφέν.

Έπί τοΰ Κυανου Νείλου, του ποταμού ' Ρέβ καί έπί 
τίνος χειμάρρου παράτφΓόνδαρ οί Πορτογάλοι, δτε 
κατά τδ 1641 μετέβησαν είς βοήθειαν τοΰ βασιλέως τών 
Αίθιόπων κατά τών Αράβων, κατεσχεόασαν γέφυρας, 
έξ ών η μία έκ τών δυο τοϋ Νείλου κατέρρευσεν, ώς 
θά καταπέσωσι καί αί λοιπαί, διότι ούδεις φροντίζει περί 
έπισκευής καί συ ντη ρήσεως αύτών, μή αισθανόμενων 
τών κατοίκων τήν χρησιμότητα γεφυρών. 'Ο Κυανούς 
Νείλος πηγάζει έκ τής λίμνης Τσάνας, καΐ’ έμήν Ι
δέαν σχηματισθεΐσαν μετά έπιτοπίους παρατηρήσεις 
καί έρευνας, καί ούχί, άς οί γεωγράφοι ισχυρίζονται, 
έκτων δρέων του Γοζάμ. (ακολουθεί.)

Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
(“Κι προηγούμενου φύλλον.)

"Οταν δέ τήν έσήκωσεν ό άδελφός της, καί τήν πα
ρηγόρησε, καί άφου τής άφήρεσε τάς άκάνθας, εΐπεν 
αύτή, «Στοχάζομαι δτι εΐναι καλλίτερον νά μή στέκω 
έδώ μέσα είς τάς άκάνθας, άλλά νά. υπάγω είς τδ δάσος 
καί νά προσμείνω έκεΐ έωσοΰ τελειώσετε σεις συν ά
γοντες βατόμωρα, καί εΐσθε έτοιμοι νά δπάγωμεν είς 
τήν οικίαν.»

'Ο θωμάς τήν έφερε πάλιν είς τδν τόπον δπου εϊχον 
φάγει τδ γεΰμα· καί εδρών έν παλαιόν δένδρον πεσμέ
νου είς τήν γήν, τδ όποιον ήτο σκεπασμένον μέ πυκνόν, 
μαλακόν και ξηρόν βρόον, έκεΐ έ κάθισε τήν Λουκίαν, 
καί εδωκεν είς αύτήν τά όποΐα είχε συνάξει βατόμω
ρα, καί εΐπε, «Τώρα σέ άφίνω καί ύπάγω πρός τά άλ
λα παιδία· άλλά κάθε ολίγον θά έρχωμαι καί θά σέ 
λέγω πόσον μακράν έπεριπατήσαμεν καί τί ευρομεν.»

Ή Λουκία τδν έφιλησε, καί εΐπε, «Καλά, θωμά’» 
καί τότε άφήκεν αύτήν έκεΐ μόνην.

Άφοΰ δέ έκάθισεν άρκετήν ώραν τρώγουσα τδ δ- 
πωρικδν, καί άκροαζομένη τά πτηνά, καί τά συρίζοντα 
ζωύφια, καί τδν άνεμον είς τούς κλάδους, έκουράσθη 
τέλος πάντων άπδ μοναξίαν, καί κυπτουσα χαμαί ήρ- 
χισε νά έρπη μεταξύ τών δένδρων. Κατ’ άρχάς όπήγε 
μόνη πολΰ ευκόλως, καί ευρε πολλά άνθη εύωδιάζον- 
τα, άν κα! δέν ήδόνατο νά βλέπη τάς ώραίας αύτών 
μορφάς καί χρώματα. Άλλ’ δμως παρευθύς άπεσυρθη 
πάλιν, καί ήθελε νά ύπάγη είς τδν τόπον της, διότι

- ■ ·■· ·“■
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σάν τι ούτε stoiv, διότι ή οίχια των ήταν είς ήσυχου 
μέρος καί πολλά δ λίγος χόσμος διέδαινεν εχέιβεν, Πλήν 
τήν Πέμπτην τδ άπόγεομα δ θωμάς έχραίεν,

ο’Ακοίϋτε, ίδέτε!» και έπαχοομβήσας εΐς τήν πύλην 
επρόσθεσε, «Μάλιστα, μάλιστα, έγώ βλέπω πέραν είς 

τδν δρόμον σύννεφον χονιορτοΰ, χαί δσον προχωρεί 
πλησιάζει. Καΐ έχει! δέν είν^ι έν άλογον;»

Έν μι<$ στιγμή σονήχθη δλη ή οικογένεια έχει δ- 
λόγυρα.

'Η άηδών ψάλλουσα μςταζϋ τών ά ν θ έ ω ν.

Πές μου, νά ζή τό ταϊρί σου, πουλί άγαπημένο, 
Μέσ’ βτά κλαριά σου σάν πηδ£ς 
Τί βλέπεις κ>’ όλο τραγουδάς, 
Πουλί εύτυχισμίνο;

Χαίρομαι τήν έλευβεριά που ή φόσις μοΰ χαρίζει, 
Τό αεράκι, το βουνό,

Το Άηδοναζτ.
Χαρούμεν’ άηΐονά-ζ.ι μου, μέ πόϋο σέ κοπιάζω· 

Έσίι πετάί ψηλά πολΰ, 
Τή γή δέ βλέπεις τή βολή*  
Tja τί νά μή σοϋ ’μοιάζω;
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Τόν άσημένρν ούρβνό 
Kat τή μυρτιά π' άνβίζει.

Τραγούδια πλέκω τοΰ θηοΰ μέ τάκριβό μου ταίρι 
Στή μυρωμένη μου φωλιά, 
Καί τρέφομαι μέ τά φιλ^ά 
Χειμώνα, καλοκαίρι.

Αποκάλυψες Ίωάννου 
τοΰ Εύαγγβλεβτοΐλ

Μετάξι) τών δώδεκα Αποστόλων τον Χρίστου δ

Γιαύτό χαρούμενο πετώ, ποτέ μου όέ ατενάςω.
ΕίμεΟα λεύβερα πουλιά, 
Καί μέ κανένα βασιληά 
Τήν τύχη δέν άλλάζω,

Μαριέττα Α. Μπέτσου.

'Ιωάννης ήτο ό αγαπητότατος, είς τούτον δέ ένεπι- 
στεόδη καί τήν φροντίδα της μημρός του Μαρίας, ίδών 
αύτοΰς άπδ τοΰ σταυρού ίσταμένους πλησίον καί θειο- 
ροϋντας τδν θάνατον αύτου.
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Ό ’Ιωάννης ουτος έξορισθεΐς ύπδ τού αύτοχράτορος 

Δομιτιανού είς τήν νήσον Πάτμον, διά τδν λόγον 
τοΰ θεού καί τήν μαρτυρίαν τοΰ Ίησοΰ Χριστοί, ήλθε 
κατά τήν Κυριακήν ήμέραν είς έκστασιν πνευματικήν, 
καί ήκουσε φωνήν μεγάλην ώί σάλπιγγας, ήτις τιρ ε- 
λεγεν, «Έγώ είμαι τδ Α χαΐ τδ Ω, ό πρώτος χαΐ ό 
έσχατος, χαί, δ,τι βλέπεις, γράψον είς βιβλίον χαί πέμ- 
ψον εί; τάς επτά έκχλησίας τάς έν τή ’Ασία, είς 
“Εφεσον χαί είς Σμύρνην, χαΐ είς Πέργαμον χαΐ είς 
θυάτειρα, χα'ι είς Σάρδεις, χαΐ είς Φιλαδέλφειαν χαί 
είς Λαοδίχειαν.»

Συνεπώς μέ τήν διαταγήν ταύτην δ ’Ιωάννης έγραψεν 
οσα είδε καΐ ήχουσεν είς βιβλίον, τδ οποίον ώνίμα- 
σεν ’^ποχάέυ^ιν, διότι έν αυτώ ο Κύριος άπεκάλυψεν 
έν εϊδει προφητείας τί εμελλε νά σομβή εις τήν έχ- 
κλησίαν του έπί της γης μέχρι συντέλειας τοΰ κόσμου.

Αυτή εΐναι ή έσχάτη προφητεία, ήν ό θεδς ηΰδό- 
κησε νά οώση είς τοδς ανθρώπους, χαί μέ αυτήν κλεί- 
ουσι τά Κανονικά Βιβλία τής Ι^έας Διαθήκης, είς τά 
όποια δέν έπιτρέπεται εΐς κανένα νά πρόσθεση ή ν’ α
φαίρεση τι.

Τινά μέρη τής προφητείας ταύτης έπληρώθησαν, 
άλλα μένουσιν ανεκπλήρωτα, Εΐναι δέ πλεϊστα σκοτεινά 
καί δύσκολα νά έρμηνευθώσιν, όταν όμως έλθη ή πλή- 
ρωσις αύτών, γίνονται καταληπτά.

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ.

Ή καλλιέργεια τών άνθέων εΐναι άπδ δλας τάς δια

σκεδάσεις ή έκ λ έκτο τέρα καί προτιμότερα, ώς ή άθω 
οτάτη καθ’ έαυτήν καί ή άβλαβεστάτη πρδς άλλους, ‘Η 
ένασχόλ,ησις αυτή ού μόνον συντείνει πρδς υγείαν καί 
ειρήνην ταυ πνεύματος, άλλά χαί περισσότερα εύνοια 
καί περισσότεραι φιλίαι θεμελιοΰνται διά τής συν ανατρο
φής καί συγκοινωνίας τής προ ερχομέ νης ίκ του έπι- 
τηοεόματος τούτου, παρά έξ άλλου όποιουδήποτε, Αί 
ευχαριστήσει: καί ήοοναί του κηπουροί εΐναι άθώαι 
καί καθαραί - §ν μικρδν άνθος, εν χρώμα, μία γραμμή 
εΐναι δ θρίαμβός του· άν καί ταϋτα πολλάκις προέρχον
ται κατά σομβεβηκδς, άπολαμβάνονται, δέν διασφαλί
ζονται όμως άλλως είμή διά τής πρωινής έπιμελείας, 
καί τής εσπερινής προφυλάξεως καί τής αγρυπνίας 
πολλών ήμερων. Προσέτι ή ένασχόλησις αυτή είς το'υς 
διαφόρους βαθμούς της ούτε τδν πλούσιον αποκλείει 
ούτε τδν πτωχόν, άπ’ έναντίας προσκαλει άμφοτέ- 
ρους νά τήν’έγκολπωθώσιν, υποσχόμενη πλουσίαν ψυ
χικήν ανταμοιβήν.

Πατρική συμβουλή, Ό διάσημος μυθιστοριο- 
γράφος Σκώτος Οόάλτερ Σκδττ εδωχεν είς τδν υίόν 
του τήν έξης ώραίαν συμβουλήν, τήν οποίαν συνιστώ- 
μεν είς ολους τους μικρούς άναγνώστας τής Έφημ. 
τών Παίδων.

«’Αναγίνωσκε, αγαπητέ μοι Κάρολε, τά ώφελιμώ- 
τέρα. Ό άνθρωπος διαφέρει άπδ τά ζώα καί τά πτηνά 
διότι δυναται νά ώφελήται άπδ τάς γνώσεις τών προ
γόνων του. Ή Χελιοάν κτίζει τήν αύτήν φωλεάν, τήν 
οποίαν καί ό πατήρ καί ό προπάτωρ αύτής έκτιζον, 
τδ δέ στρουθίον δέν κερδαίνει τίποτε άπδ τήν πείραν 
τών γεννητόρων του, Ό υίδς τοΰ σοφού χοίρου, άν 
έΐχεν υίδν, ήθελεν εΐσθαι άπλοΰν κτήνος καλόν μόνον 
διά τά χοιρομήριά του. Άλλως έχει τδ πράγμα ώς 
πρός τδν άνθρωπον. Οί πρόγονοι ήμών διέτριβον είς 
σπήλαια καί σκηνάς, ήμεΐς δέ κατασκευάζομεν παλά
τια διά τους πλουσίους καί αναπαυτικός καλύβας διά 
τους πτωχούς· πώς δέ συμβαίνει τούτο ; διότι έχδμεν 
τήν δόναμιν νά παρατηρώ μεν καί έξετάζωμεν τά πα
ρελθόντα, καί νά κάμνωμεν βελτιώσεις είς τά έργα τών 
προγόνων μας καί νά άποφευγωμεν τά σφάλματά των, 
Πρδς τούτο δέ άπαιτεΐται ή σπουδή τής ιστορίας καί 
ή σόγκρισις αύτών μέ τά γινόμενα καθ’ έκάστην.»

— Ο Όμηρος καί δ Βιργίλιος. Ό αγγλος 
ποιητής Πώπ ίδού πώς συγκρίνει τούς δύο τούτους έ
ξοχους ποιητάς τής άρχαιότητος.

«Ό "Ομηρος, λέγει, ήτο μεγαλείτερον πνεύμα, δ 
Βιργίλιος καλλίτερος τεχνίτης. Είς Κείνον θαυμάζο- 
μεν τδν άνθρωπον, είς τούτον τδ ποίημα. 10 Όμηρος 
συναρπάζει ήμάς μέ δομήν άνυπόστατον, ό δ» Βιργι- 
λιος σύρει ήμας μέ θελκτικήν μεγαλειότητα. Ό Ό
μηρος διασκορπίζει μέ αφθονίαν, δ Βιργίλιος χαρίζει 
μέ περιεσκδμμένην μεγαλοπρέπειαν, Ό "Ομηρος έκ- 
χέει, ώς ό Νείλος, τά έαυτοΰ πλοότη μέ αίφνιδίαν 
πλημμύραν, δ -βέ Βιργίλιος ώς ποταμδς διατηρών τήν 
κοίτην του -φέρεται μέ τακτικόν ρεύμα,

«’ Εάν δέ παρατηρήσωμεν καί τάς μηχανάς των, δ 
Όμηρος όμοιάζει μέ τδν Δία, δταν είς τήν όργήν του 
σείη τδν Όλυμπον, κεραυνού ο λ ή καί φλέγη τους οί>- 
ρανούς, δ δέ Βιργίλιος εΐναι δμοιο; μέ τδν αύτδν τού
τον Δία είς τήν άγαθότητά του βουλευόμενον μέ τούς 
άλλους θεούς, κάμνοντα -σχέδια περί βασιλειών καί 
διατάττοντα ύλην τήν κτίσιν του.»

— Κατά τάς παρατηρήσεις τών αστρονόμων τδ η
λιακόν μας σύστημα έχει ώς κέντρον τού, ήτοι περι
στρέφεται πέριξ τής Αλκυόνης, ήτις εΐναι εΐς τών 7 
αστέρων, οί δποΐοι άποτελούν τδν γνωστόν είς ολους 
αστερισμόν, τδν καλοΰμενον Πούλιαν (Πλειάδα).
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Έλογάριασαν δέ οτι ή 'Αλκυόνη απέχει άπδ ημάς 

34 Εκατομμύρια φοράς περισσότερον, παρ’ όσον άπέ- 
χει ή Γή μας άπδ του Ήλιου μας, (ή γή απέχει τοΰ 
ήλίου 95 εκατομ. μίλλια) καί δτι τό φώς, τοΰ άστρου 
τούτου, καίτοι τρέχον 192,009 μιλιά κατά παν δεύτερον 
λεπτόν τής ώρας,χρειάζεται 500 έτη νά φθάση μέχρι; 
ήμών I Ένφ άπδ τδν ήλιόν μας μέχρι τής γής δα- 
πανφ μόνον 8 πρώτα λεπτά τής ώρας.' Οποία φοβερά, 
ακατανόητος άπόστάσις!

Προσέτι δ όγκος τής ‘Αλκυόνης εΐναι 117 έκατομ 
μόρια φοράς μεγαλείτερος τοΰ όγκου τοΰ ήλίου μας, 
δστις 'εΐναι 1,415, 225 φοράς μεγαλείτερος τοΰ 
ογκου τής γής μας ! Όποιον άκατανόητον μέγεθος !!

Ό Εξαίσιος ουτος ήλιος έξοδεύει 18 Εκατομμύρια 
έτών διά νά διατρεξη τήν τροχιάν του, δηλ. νά κάμη 
τδν γΰρόν του πέριξ άλλου πολδ μεγαλειτέρου άπδ 
τόν Εαυτόν του ήλιου, τρέχει δέ 18 μίλια κατά παν 
δευτερόλεπτου !

Πόσον Εξαίσια, πόσον θαυμαστά, πόσον άκατανόητα 
τά έργα τοΰ θεοΰ I !

Ο ΔΑΒΙΔ ΦΟΝΕΓΩΝ ΤΟΝ ΓΟΛΙΑΘ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ ΤΟΓ.

Οί περισσότεροιτών μικρών αναγνωστών μου θά ή- 
κουσαν τήν ιστορίαν τοΰ γίγαντος Γολιάθ, καί πώς ό 
Δαβίδ, καίτοι νέος καί άπειρος τών πολεμικών οπλών, 
3ιά τής σφενδόνης τοο κατώρθωσε νά τδν φονεόση.

Μετά τήν έφεόρεσιν πής πυρίτιδος καί τήν κατα
σκευήν τουφεκίων, ή σφενδόνη έπαυσε τοΰ νά ήναι 
έν χρήσει εις τοδς πολέμους. Είς τοδς αρχαίου; δμως 
χρόνους οί σφενδονισταί άπετέλουν σπουδαΐον μέρος 

1 τοΰ τακτικού στρατού, άποφασίζοντες πολλάκις τδ

— Ό σοντομώτερος και μάλλον Εκφραστικός τρό 
πος γ α' μ ο ο μεταξύ πολιτισμένων Λαών εΐναι 
παρουσιαζόμενος ύπδ τών διευθυντών τοΰ βρεφοκο 
μείου τής Νεαπόλεως. "Ολαι αί μελλογαμοι νέαι, α 
έν αΰτψ άνατραφεΐσαι, οδηγούνται έντδς μεγάλης αί 
θούσης, έν τή δποίφ έρχονται νέοι καλής διαγωγή; 
καί Εντίμου χαρακτήρος. "Οταν τις τούτων ρίψη τοδς 
όφθαλμοΰς έπί μιας αύτών ρίπτει τδ μανδίλιόν του πρδ 
τών ποδών της. Έάν ή νέα κόψη καί τδ λάδη, ση- 
μεΐον ότι τδν δέχεται, έάν δέ τουναντίον, οτι οΰχί. 
Ουδέτερος δυσαρεστεΐται, διότι πρόκειται περΐ συναλ
λαγής.

— Ό Γενικός διευθυντής τών ταχυδρομείων τής 
'Αγγλίας δίδει σημείωσιν τών γυναικών τών ύπηρε· 
τουσών έν τφ κλάδφ τοότφ. ‘Ω; άνώτεροι γραμμα. 

τεΐς έν τοϊς κεντρικοί; καταστήμασι τοΰ Λονδίνου, τής 
Έδιμβοόργης καί τοΰ Δουβλίνου εργάζονται 821, ώ; 
τηλεγραφήτριαι 1978, ό ολος άριθμδς τών γυναικών 
τών έχουσών δίπλωμα υπηρεσίας είναι 2,299, αντί 
τών 2,000 αΐτινες ήσαν κατά τδ 1880—81,

—Τφ 1730 έκρημνίσθησαν αί διάφοροι πάλαι τοΰ 
τείχους τοΰ Λονδίνου, καί μόνη σωζομένη εΐναι ή 
Τέμπλ-Μπάρ, ή ένώνουσα τήν έδραν τοϋ Λόρδου Δη
μάρχου ήτοι τδ άστυ μετά τοΰ Γουεστένδ. ‘Η πύλη 
αότη δέν κλείεται ποτέ, έκτδς όταν ή βασίλισσα Επισκέ
πτεται τδ άστυ. Τότε αυτή κρούει τήν πόλην καί ο 
λόρδος Δήμαρχος έρχεται μέ τάς κλείδας καί τήν άνθί
γει ΐνα τήν ύποδεχθή.

άποτέλεσμα τής μάχης διά τής Επιτήδειας καί εύστοχου 
χρήσεως τής σφενδόνης, δι' ής ήδόναντο νά ρίπτωσ*  
λίθους πολδ μακράν καί μέ πολλήν Επιτυχίαν καϊ άπο
τέλεσμα, Οί καλοί σφενδονισταί έρριπτον λίθους μετά 
τοσαότης βίας, ώστε διεπέρων καί αύτοδς τοδς χάλ
κινους θώρακας τών πολεμίων.

‘Η έφεόρεΰις τής σφενδόνης αποδίδεται είς τοδς 
Φοίνικας ή τοδς κατοίκους τών Βαλεαριδών, Μαγιόρ
κας καί Μινόρκας· έκαμνον δέ μεγάλην χρήσιν αδ- 
τής οί Πέρσαι, οί "Ελληνες καί οί Εδραίοι. (Κριτ. 
κ'. 19 — Α'· Σαμουήλ, ιζ'. 49—Α'. Χρον. ιβ'. 2 - Β'. 
Χρον. κς'· 14). Μεταξύ τών αρχαίων Ελλήνων οί 
Κρήτες ήσαν διάσημοι άς σφενδονισταί.
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κρίθη, «Ευχαριστώ τφ θειρ μου, 3τι [ιέ έδίδαξε νά λησμονώ 
τάς ζημίας, τάς δποίας άλλοι μέ προξενούν!»

— Παραδείγματα μακροθυμίας. Ό Ιούλιος Καΐ
σαρ όσάκις ώργίζετο έπανελάμδανε τό ‘Ρωμαϊκόν αλφάβητο ν 
πριν δμιλήση, διά νά ήναι γαλήνιος καΐ δίκαιος καΐ είς αύτήν 
τήν οργήν του, καί προσέτι διά νά λησμονη τάς άδικίας, έν- 
θυμήται δέ μόνον τάς καλωσύνας τών άλλων.

— Ό αύτοκράτωρ Άντωνΐνος έλεγεν, «Αρμόζει είς ένάρετον 
άνθρωπον ν' άγαπα έτι καΐ έκείνους, οί οποίοι τόν πειράζουν.»

— Ό ’Επίκτητος έλεγεν, «'□ βλάπτων έμέ, βλάπτει τόν 
έαυτόν του, πρέπει λοιπόν νά βλάψω άλλον διά νά βλάψω τόν 
έαυτόν μου;»

— Ό Σενέκας έ δίδασκε λέγων, «Είς ευεργεσίας εΐναι αισχρόν 
νά μέ ΰπερθή τις—είς άδικήματα νά τόν ΰπερβώ έγώ 1»

— θαυμαστής άφοσιώσεως παράδειγμα. 
’Απόμαχός τις Άγγλος είχε μικρόν τινα ψιττακόν, τόν ό
ποιον περιεποιεϊτο μέ πολλήν φιλοστοργίαν, άφοΰ μάλιστα ά- 
πέθανε τό μονογενές παιδίον του, δ ψιττακός ήτο ή μόνη πα
ρηγοριά του διά τον θάνατον αύτοϋ. Μετά 15 έτών Ουμϊίωσιν 
ί> απόμαχος άσθενήσας άπέθανεν, ό 3έ νεκρός σαβανωθείς έξε- 
τέθη προς τελευταίου άπο χαιρετισμόν είς τούς συγγενείς,

Έλην ταύτην τήν προετοιμασίαν ό ψιττακός ΐστατο παρα- 
τηρών σιωπηλώς, καί μετά προσοχής· άφοΰ δέ ό άσπασμός έ- 
τελείωσεν ό ψιττακός έφώναξε, «Σήκω έπάνω—Σήκω ! τό κα
νόνι έπεσε ! Δός μοι τό τσάϊ μου 1 ,· Ώ; φαίνεται δ άπόμα - 
χος έσυνείθιζε νά δειπνγί, άφοΰ έπυροβόλει τό πυροβόλον τοϋ 
φρουρίου.

Έπειδή δέ ούδεμία άπόκρισις τφ έδόθη άπό μέρους τοΰ νε
κρού, έτρεξεν είς μίαν γωνίαν τής οικίας καΐ πεσών άπέθανε ! 
Οί συγγενείς τοΰ άποβανόντος έλαδον τότε τον νεκρόν του καΐ 
έθεσαν αύτόν έπΐ τοϋ στήθους τοΰ νεκρόΰ τοΰ κυρίου του καΐ 
οΰτω συνετάφη μετ’ αύτοϋ!

— Βέδαιόνομόζονταιτά'Ιερά Βιβλία τών ’Ινδών—Β ρ αχ- 
μανες δέ οΐ ιερείς των. Εΐςτών 'Ιερέωντούτων, έρωτηθείς 
κατά πόσον ήτο έξηπλωμένη ή γνώσις τών Βιβλίων τούτων 
μεταξύ τοϋ λαοΰ, άπεκρίθη· «Τεσσάρων ειδών γνώσις τών 
Βεδών ύπαρχει. 1) Νά τάς ΐόη τις άπλώς μέ τούς Οφθαλ
μούς του. Τήν γνώσιν ταύτην βλος ό λαός έχει. 2) Νά τάς 
ψηλαφήση διά τών χειρών του. Τήν γνώσιν δέ ταύτην μόνοι 
οίΒραχμάνες έχουσι, 3) Νάάποστηθίση τά είς αύτάς έμπερι- 
εχόμενα παραγγέλματα. Τοΰτο μόλις πέντε είς τους εκατόν 
μεταξύ τών Βραχμάνων είναι Ικανοί νά κάμωσι καΐ 4) Εΐ
ναι ή γνώσις, ή καλούμένη Δ υάνα, ήτις δύναται ν’άποκτηθή 
μόνον διά συντόνου βαθείας καΐ συνεχούς μελέτης τών 
'Ιερών τούτων Βιβλίων μόνον δέ εΐς μεταξύ μυρίων Βραχ
μάνων εΐναι κάτοχος αύτής.» Τοΰτο δυστυχώς δόναται νά 
λεχθή περί πολλών όνομαζομένων Χριστία ών, έκατομμύρια 
τών όποιων ποτέ είς τήν ζωήν των δέν είδον όλόκληρον τήν 
'Αγίαν Γραφήν όλίγοιδέ εΐναι οΐ άληθώς έπεστραμμένοι διά 
τής έπιρροής της.

— Κατά τό παρελθόν έτος έξεμεταλλεύθησαν έν’Αμερική 
χρυσός άξίας 34,000,000, άργυρος δέ 43,000,000.

— Όιε δ Πλοίαρχος Kobo: άνεκάλυψε την Αυστραλίαν, 
εΐδεν ιθαγενείς τινα  έπΐ τής παραλίας, εΐς τών δποίων έ- 
κράτει νεκρόν τι ζώον είς τήνχεϊρά του. Ό πλοίαρχος έπεμ.· 
ψβ λέμβον μέ ναύτας νά άγοράσωσι τδ ζώον, βτε δέ λαβών 
αύτό εΰρεν άτι 'ήτο άγνωστον είς αύτδν, εβτειλεν ένα ναύ
την δπίαω ΐνα μάθη τήν Ονομασίαν του παρά τών αύτο- 
χθόνων,

*

«Πώς το λέγεις, βρέ, τό ζώον τοΰτο;ν ήρώτησεν ί ναύτης 
ϊνα κατάγυμνον άγριον. Οίτας ίσεΐσεν άρνητικώς τήν κεφα
λήν καί είπε, «Καγγαρού,» δπερ σημαίνει είς τήν γλώσσαν 
τοΰ τόποο, «Δέν καταλαμβάνω.»

10 ναύτη; έπιστρέψας είςτό πλοΐον, καΐ έρωτηθεΐς ύπό τοΰ 
πλοιάρχου Κούκ πώς τό λέγουν άπεκρίθη «Κύριε πλοίαρχε, δ 
άράπης έκείνος εΐπε πώς τό λέγουν καγγαρού!, Έκτοτε 
τό ζώον έτήρησε τδ όνομα τοΰτο. Περιγραφήν τοΰ ζώου τούτου 
μέ εικονογραφίαν ευρίσκει 6 άναγνωστης είς τδ 1868 έτος τής 
Εφ. τών Παίδων τόν μήνα Μάρτιον.

— Τό πόσιμον ύδωρ τής Νέας 'ϊόρκης διοχετεύεται έκ 
σειράς 22 λιμνών διά τοΰ Κροτιονείου καλουμένου υδραγω
γείου, όπερ ίχει μήκος 40 1/2 μιλιών, καΐ πρός κατασκευήν 
τοϋ όποιου ίδαπανήθησαν περίπου 25 ή 30 έκατομμύρια τα- 
λήρων (180,000,000 δραχμών)! Τό ΰδωρ διανέμεται είς τάς 
οικίας διά σιδηρών σωλήνων έχόντων περίπου μήκος ίν δλψ 
400 μιλίων. Ή κατανάλωσις εΐναι 95,000,000 περίπου γαλ- 
λώνια καΐ' έκαστην! Ή δλική δέ δαπάνη τών έν Βοστώνι 
υδραυλικών έργων άνήρχετο μέχρι τοΰ 1873 είς 32,210,803 
τάλληρα, ήτοι είς 193,264,818 δραχμάς!!

— Ό αριθμός τών κατά τό 1879—1880 έν ταΐςφυλακαϊς 
τής Πρωσσίας έκπαιδευθέντων φυλακισμένων ήτο 9,144· δ ά· 
ριθμός δέ τών διδασκάλων 70. Έκ τών 7,882, 82 0/θ ί- 
λαβον εύρ’ΐαν έκπαίδευσιν 26 Ο/ο έδιδάχθησαν τά στοιχεία 
τής έκπαιδεύσεως, 50/θ έμαθαν νά άναγινώσκωσι μόνον, καΐ 
15 Ο/ο ίμιιναν αγράμματοι παντελώς. Αίσπουδαΐτά; δποίας 
άκολουθοΰν έπεκτείνονται έπΐ ίν ή δύο έτη, καΐ έμπεριέχου- 
σιν άνάγνωσιν, γραφήν, αριθμητικήν, φωνητικήν μουσικήν, ίε- 
ράν Ιστορίαν διά τούς έπιθυμοΰντας αύτήν, καί ένίοτε ζωγρα
φικήν. Ό άριθμός τών σπουδασάντων Ίεράν ιστορίαν τφ 1880 
άνήρχετο είς 16,663· έν οΐ» 8,738 Διαμαρτυρόμενοι, 7,618 
Καθολικοί, καί 277 Ίσραηλΐται. Δέσμιοι ύπέρ τά τριάκοντα 
ίτη τήν ήλικίαν οΐτινες δέν γινώσκουσιν άνάγνωσιν διδάσκον
ται καί άνάγνωσιν έκτος τής Ιερά; Ιστορίας, λαμβάνουσι δέ 
μέρος είς τάς άλλα; σπουδάς μόνον βι’ ιδιαιτέρας αίτήσεώ; των.

— Ή έκδίκησις άμφότερατά πρόσωπα βλάπτει· δ φιλέκδι
κος παθαίνει, όπως ή μέλισσα, ήτις έν τη οργή της άφίνει 
τό κέντρον της είς τήν πληγήν τήν οποίαν έπροξένησε, καΐ 
έκτοτε καθίσταται ανίκανος πρδς έργασίανκαΐ έπΐ τέλους άπο- 
θνήσκει.

■— Ό Σΐρ Ματθαίος Χάλεκαΐόέχθρόςτου. 
Άνθρωπός τις, δστις έπροζένησε μεγάλην τινά ζημίαν είς τόν 
Σΐρ Μ. Χάλε, ήλθε μίαν ήριέραν πρδς αύτδν καί τόν παρε- 
ρεκάλεσε νά τόν συμβουλεύση ώς νομικός πώς νά διευθέτηση 
τήν περιουσίαν του. *0  Σΐρ Μ. Χάλε τφ έδωκε τήν ζητη- 
θεϊβαν συμβουλήν μέ πολλήν προθυμίαν, άλλά δέν ήθέλησε νά 
λάβη πληρωμήν δι’ αύτήν. "Οταν δέ φίλος τις τόν ήρώτησε 
πώς ήδυνατο νά βώση νομικήν συμβουλήν δωρεάν έίς άνθρω
πον, δστις τφ είχε προξενήσει τόσον μεγάλην ζημίαν, «πε-

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Τί είναι καλλίτερου γέλωτος;
2. Τί κάμνει τινά πλούσιον καΐ ®έν προσθέτει θλΐψιν ·
3. ΙΙοϊο; ήτο ό πρώτος άρχιερεύς τών ’Ιουδαίων;
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