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ΑΥΡΑ.

Ή προκειμένη είκών π άριστά Ιν τών ωραιότατων πτηνών, 
τά δποΐα υπάρχουν έν τφ κόσμφ, Ελαβε δέ τδ άνομα τούτο 
έκ τούτου δτι δταν άπλώνη τήν ούράν του, αυτή λαμβάνει τδ 
σχήμα λύραζ.

Ή Λύρα εΐναι πτηνόν ίσομέγε- 
θεί μέ τό παγώνι, άνήκει δέ είί 
τήν οικογένειαν τών Φαβιανών, καΐ 
ένδιαιταται είί Βάση. Είναι πολύ 
δειλόν καΐ ταχύ είς τάς κινήσεις 
του καί Bid τοϋτο δυσκόλως φο
νεύεται.

*ϋχι μόνον δέ τά πτερά του 
είναι ώραϊα, άλλά καΐ ή φωνή του 
μελφδική καΐ ισχυρά, ψάλλει δέ 
καθ’ δλον τό Ετος, άρκεϊ δ καιροί 
νά ήναι εύήλιος.

Ή Λύρα κατασκευάζει τήν φω
λεόν τηςένεϊδει δόμου, περιβάλλει 
δέ τό Εσωτερικόν αύτήε διά μα
λακών πτίλων, καΐ έντόί αύτήίΕνα
ποθέτει καί Εκκολάπτει τά ώά της, 
κατοικεί δέ είς αύτήν καΐ ή ιδία 
μετά τοΰ συζύγου καΐ τών τέκνων 
της, άφοΰ Εκκολαφβοΰν μέχρις ου 
ταΰτα κατασταθοΰν ίκανά νά α
ποτελέψουν ιδίας οίκογενείαε.

‘Η Λ ύ ρ α.

Ή Λύρα εΐναι αύτόχθων τήί Αύστραλίας, εύρίσκεται ό
μως είς διάφορα μουσεία τήί Ευρώπης. Σπανίως συλλαμ- 
ίάνεται καί σπανιώτατα έξημεροΰται, “Οταν ώς το παγώνι 
άπλώνη τήν ούράν τηί σχηματίζεται λύρα άκριβής καΐ σύμ
μετροί καθ’ βλας τάς διαστάσεις της.

—>’Εάν Εχης Εχθρόν, φόρου μέ 
τρόπον καλόν πρός αύτόν καί προ
σπαθεί νά τόν κάμης φίλον. Έάν 
δέ κατ’ άρχάς άποτύχης μή άπο- 
θαρρυνβήί, άλλ’ Εξακολούθησαν τήν 
πρός αύτόν καλωσύνην σου, καΐ βαθ
μηδόν θέλεις 'κατορθώσει νά τόν 
άποκτήσης φίλον. Τό πράγμα τοΰ" 
το Εδοκίμασεν δ Μέγας Κύρος, δ
ταν Β’ ήρωτήθη πώί κατώρθωσε 
νά ίχη τόσους φίλουί, άπεκριθη, εύ- 
εργετών τούς Εχθρούς μου. 'Ο δέ 
Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός μας 
παραγγέλλει ν’ άγαπώμεν τούς Ε
χθρούς μας, νά εύλογώμεν τούς κα- 
ταρωμένους καί νά άγαθοποιώμεν 
τούς βλάπτοντας ήμδί, διά νά δ- 
μοιωθώμεν μέ τόν Πατέρα μαστόν 
ούράνιον, δστις ανατέλλει τόν Ή- 
λιόν του έπΐ άγαθούς καΐ πονηρούς 
καΐ βρέχει έπΐ δικαίους καΐ άδικες.

ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ.

Σέ λαγκαδιά, πού δροσερά τήν έλουζαν βυάκια, 
μικρό παιδάκι έκοβε λουλούδια τρυφερά.

Ολόγυρά του έβοσκαν άγνά περιστεράκια, 
καΐ Ελαφρά τό χάΐδευαν μέ τ’ άσπρα τουί φτερά.

Για νά τά πιάση δπλονε χεράκια ζηλεμένα, 
μά φευγαν Ενα .,. Ενα. ..

— Παπούλη, τί πουλγά 'ναι αύτά; (έρώτησε μέ πόνο 
τό γέρο πού καθώτανε σέ βίζα μνάς έλη ας).

Ζυγόνουνε κοντά, κοντά, γγά νά τά πιάσω άπλόνω, 
μά φτερουγγάζουνε εύθυς καΐ χάνονται μέ μιας. .

Παιδί μου, τά πουλάκια σου τά έμορφα πού είδες. · 
αύτά... τά λέν' έλπίδες...

{Έκ τών Μύθων Δ. Καμπούρογλου.)
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Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
(”Ι8ε προηγούμενον φύλλον)

«Καί ίδέ, ίδε!» έφώναξεν ή Ελένη, «ένα άνθρω
πον έλαύνοντα· εΐναι άνθρωποί είς τήν άμαξαν.»

«.’Αμφιβάλλω άν ό πατήρ σας θέλει έλθει έφ’ ά- 

μάξης,» εΐπεν ή μήτηρ των,
εΜάλιστα, έγώ διακρίνω τώρα τροχούς,» εΐπεν ή 

Ιωάννα,
«Ίδέ, ίδέ !» έκραξεν ή ‘Ελένη, «εΐναι έσκυμμένος έξω 

καί κυττάζει ημάς, και μας χαψ^τφ μέ τήν κεφαλήν 
καί μέ τήν χέΐρα! Ναΐ, εΐναι & πατήρ, είναι δ πατήρ,» 
καί αυτή έτρεξε κατόπιν τοΰ θωμά.

« Βεβαιότατα, » έφώναξεν δ θωμάς, καί ετρεξε νά 

τδν προϋπάντηση,
ιΓΩ, έκραξεν ή Λουκία, έπεθυμουν, έπεθύμουν καί 

έγώ νά βλέπω· καί καθίσασα χαμαί έκλαιε μεγαλο
φώνως.

Πρδ πολλοΰ καιρού 8έν εΐχε χύσει δάκρυα διά τήν 
τύφλωσή» της· άλλ’ ή μήτηρ «αί ή Ιωάννα καί Βλοι 
οί άλλοι εΐχον ύπάγει πριν αύτή εϊπη τι. Ό κρότος τής 
άμάξης έπαυσεν. Αύτή ήκουσε τδν πατέρα της άναπη- 
δήσαντα έκ τοΰ οχήματος, δσον δέ ήκουε καί τάς φω- 
νάς της ευφροσύνης καί τά φιλήματα, τόσον περισσό
τερον ηδξανον τά δάκρυα της, έωσοΰ έλθών ό πατήρ 
έσήκωσεν αύτήν καί εΐπεν —

ιι 'Αγαπητόν μοο κορα'σιον, διατί κλαίεις τώρα;»
Τόςε περιετύλιξε τούς βραχίονας της είς τδν τράχη

λον αύτοΰ, καί έπακουμβήσασα τήν κεφαλήν της είς 
τδν ώμον αύτοΰ άνεστέναξεν, είπουσα —

«ΤΩ άγαπητέ μου πάτερ, πόσον έπιθυμώ νά σέ 
ιδω; »

‘Η λύπη της Λουκιάς δέν διήρκεσε πολύν καιρόν, 
άλλ' έντδς δλίγοο ηρχισε νά γελφ πάλιν. ‘0 πατήρ 
της δμως δλον έκεινο τδ έσπέρας έπέρασε σκυθρωπές 
και συλλογισμένος· καί δταν αύτή άνέβη είς τά γό
νατά του διά νά τδν φιλήση καί νά εΐπη τήν καλήν νύ
κτα, δ πατήρ έκύτταξε πολλήν ώραν καί μέ προσοχήν 
είς τδ πρόσωπόν της, καί εΐπε, « Μέ φαίνεται δτι αύ 
τοι οί δφθαλμοί δύνανται νά άναβλέψωσιν !»

Οί λόγοι οότοι δλους έφεραν είς Ικπληξιν. Ή Ιωάν
να ώΒήγησε τήν Λουκίαν είς τήν κλίνην· ή δέ μήτηρ 
ήρώτησε τδν ανδρα της, &ν τφ δντι ένόμιζε δονατδν νά 
άναλάβη τδ φως της ή Λουκία.

Τότε αύτδς άπεκρίθη λέγων, «Εις τών συνταξιδιω
τών μου έν τφ πλοίφ ήτο ιατρός, περί τοΰ όποιου πολ- 
λάκις ήκουσα πριν τδν γνωρίσω, έπειδή εΐναι πασίγνω
στος καί περιώνυμοί διά τήν περί τήν δφθαλμιατρικήν 
δεινότητά του. Εΐναι δέ καί εδπροσήγορος άνθρωπος, 
και συνεχώς διηγείτο είς τήν τράπεζαν περί τών τυφλών,

οΐ όποιοι άνέλαβον τδ φως των, έν φ τδ εΐχον χάσει 
πρδ πολλών έτών, πολλούς τών δποίων είχε θεραπεύ
σει αύτδς 0 ίδιος. "Οθεν τδν εΐπα περί ένδς μικρού θυ- 
γατρίου, τδ όποιον άφήκα μέν πολλά ύγιές, άλλά τδ 
όποιον ύπάγων τώρα είς τδν οΐκόν μου θέλω εύρεϊ 
τυφλόν, καί τδν έδειξα καί τάς όποιας μ’ έγραψες έ- 
πιστολάς φανερών ο υσα πώς έβλάφθησαν οί οφθαλμοί 
της, καί πόσον ήσθάνετο τήν στέρησιν αύτών, καί πώς 
πράε ως καί ήπίως ύπέφερεν όλα. καί τδν ήρώτησα, άν 
ήτο τις έλπίς νά θεραπευθή, δεικνύων μεγάλην καί πρδς 
αύτήν καί πρδς έμέ συμπάθειαν, εΐπεν δτι δέν ήτο 
αδύνατον, καί ίσως τώρα, άν δέν ήτο πολ’υ άργά, ή- 
δύνατο νά ώφελήση αύτήν. Προσέθηκε δέ οτι θέλει 
κάμει δι’ αύτήν δ,τι έμπορέση, άν άφοΰ ύπάγω είς 
τήν οίκίαν τήν φέρω πρδς αύτον. Μάλιστα μέ έδίασε 
σχεδόν να υποσχεθώ νά τήν φέρω διά νά προσπαθή- 
ση νά τήν θεραπεόση.»

0 πατήρ έπρόσθεσεν άκόμη, «εΐναι ανάγκη δσον 
τό δυνατόν ταχύτερα νά φέρωμεν τήν Λοακίαν είς 
τούτον τδν ιατρόν, διότι Sv έμπορή νά γείνη τίποτε 
διά τούς ύφθαλμους της, πρέπει νά γείνη αμέσως. Τί 
στοχάζεσθε λοιπόν περί τούτου; θέλετε νά τήν υπά- 
γωμεν πρδς αύτδν τήν έρχομένην έβδομάδα;»

«Ώί ύπαγε ταότην τήν έβδομάδα,» έφώναξεν ή‘Ε
λένη.

Ό θωμάς έσηκώθη καί έκρότησε τάς χεΐράς του, 
ώς τρελός άπδ τήν χαράν του.

*0 δέ ’Ιωάννης εστεκεν είς άμφιβολίαν.
Ή μήτηρ δοσκόλως ήμπόρει νά όμιλήση καί δι- 

στάζουσα εΐπεν, ι"Ω, έάν τδ θυγάτριόν μου ήμπόρει 
νά άναλάβη μόνον τδ φως της!» ποταμός δέ δακρύων 
έχόθη άπδ τούς δφθαλμούί της όταν έσυλλογίσθη τοΰτο, 

■και έπνιξε τήν φωνήν της, καΐ δέν ήμπόρει πλέον νά 
ομιλήση.

ά1 Ας συλλογισθώμεν περί τούτου έως αυριον,» εΐπεν 
ή Ιωάννα. (’Ακολουθεί)

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.

Έκ τής Περιηγήσεωί τοΰ Έλληνοί προξένου 
κ. Α Μητβώκη τδ 1819.

(Συνέχεια;

*Η λίμνη Τσάνα ή Τεμπέα χεΐται 2,700 μέτρα ά
νω τής έπιφανείας τής’Ερυθρας θαλάσσης και σχημα
τίζεται έκ τών έτησίων βροχών,αί όποΐαι διαρκούν πλέον 
τών πέντε μηνών, καί έκ τών είς αύτήν είσβαλλόντων 
διαφόρων ποταμών· έχει τδ ώραιότατον καί πεπτικά» - 
τατον δδωρ έξ δσων ποτέ έπιον καί περιφέρειαν 7-5 γαλ
λικών λευγών. Τά περιξ αύτης εΐναι εύφορώτατα, ιδίως
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είς καφέν, λεμονέας, κίτρα καΐ άλλα, Ιν αύτή δέ ύ- 

πάρχει πλήθος νήσων ζατφκημίνων καΐ ευφόρων, πρδ 
πασών δέ ή ίερά νήσος Δΐκ ή Δέκ, έφ’ ής υπάρχει 
μονή, οπού, κατά τήν παράδοσιν, οΐ ηγεμόνες καΐ δ 
κλήρος έκρυπτον τους θησαυρούς αύτών Οί Ιστορικοί 
άναφέρουσιν δτι δέν έπιτρέπεται είς τούς ξένους νά έπι- 
σκεπτωνται αύτήν καθδ ίεράν, άλλ’ έγώ ύφείλω νά ο
μολογήσω δτι, δτε έπεσκέφθην τήν παρά τάς δχθας τής 
λίμνης ώραίαν καΐ βωμαντικωτάτην πόλιν Κουράταν, 
προετράπην παρά τε τοϋ Άτσεχιέ, αρχιμανδρίτου Θεο
φίλου (1), νά έπισκεφθώ τήν Δΐκ, παρά δέ τού μοναχού 
Γερμανού, διοικητου Κουράτας, ήρωτήθην έάν επιθυμώ 
νά έπισκεφθώ τήν νήσον ταύτην Γνα φροντίση περί 
καταλλήλου μέσου. Άλλά, μ’ ολην τήν έπιθυμίαν 
όπως μεταβώ είς Δΐκ, δέν ύπήγα, διότι εσπευδον 
νά έπανέλθω είς Αίγυπτον. ’Επειδή έπεθύμουν νά 
έπισκεφθώ τήν Κουράταν, τήν λίμνην Τσάναν καί τάς 
πηγάς τοϋ Νείλου, ό αύτοκράτωρ μοΐ έδωκεν άς τιμη
τικήν συνοδίαν 120 στρατιώτας Γνα φροντίζωσι καθ’ ό- 
δδν περί καταλυμάτων καί τροφίμων δι’ έμέ καΐ τήν 
άκολουθίαν μου. Μοΐ επεμψε δέ τήν ήμέραν τής ά- 
ναχωρήσεώς μου 4 άγελάδας, ένα σάκκον αλεύρου σι
τικού καί 10 κέρατα τέτσι (ύδρόμελι) 3ιά τήν 6δοι· 
πορίαν. Οί εύρωπαΐοι περιηγηται ισχυρίζονται δτι οί 
κάτοικοι τής Κουράτας εΐναι άφιλόξενοι είς τδν άνώτα- 
τον βαθμόν, διότι δεσπόζει δ κλήρος. ’Ιδίως δ κύριος 
Τάφφρεϋ διηγείται έν τφπερΐ Άβυσσινίας συγγράμ
ματα του, δτι κατά τδ έτος 1874 περιηγηθεΐς τήν Αι
θιοπίαν μετά τοΰ τότε έν Μασσόβφ ύποπροξένου τής 
Γαλλίας, υπήγε μετ' αύτοΰ είς Κουράταν, έπιστρέφον- 
τες έκ τοΰ στρατοπέδου τοΰ αύτοκράτορος καΐ συνο- 
δευόμενοι ύπδ άνωτέρων άξιωματικών, άλλ*  δτι οί 
κάτοικοι δέν ήθ έλησαν νά τούς δεχθώσι καΐ τοΐς δώ· 
σωσιν οίκημα μεθ’ δλας τάς προτροπάς καΐ παρακλή- 
σεις τών αξιωματικών. ’Εγώ, άναγνους τδ σύγγραμμα 
του κυρίου'Ράφφρεΰ, άκούσας δέ προσέτι καΐ έκ τοΰ 
στόματός των περί τής «φιλοξενίας τών κατοίκων, 
καΐ ιδίως τοΰ κλήρου, έδίσταζον νά ύπάγω, άλλ’ ένθαρ- 
ρυνόμένος υπό τών περιποιήσεων καί τής φιλόξενου δ- 
ποδοχης, ής έτυχον καθ’ άπάσας τάς πόλεις καΐ τά 
χωρία, άφ’ δπου διήλθον, άπεφάσισα καΐ ύπήγα, έχων 
συνοδοιπόρους τδν ’Ιταλόν κύριον Βιάγκην, άντι- 
πρόσωπον της έν Μεδιολάνοις Γεωγραφικής ’Εμπορι
κής Εταιρίας, καΐ τδν καλόν καΐ άγαθδν διερμηνέα 
μου Γεννάδιον, δστις είναι έκ τών πέριξ τής Άβόβας 
καΐ διέμεινε πρδ ένδεκαετίας έν Άθήναις παρά τφ τό
τε μητροπολίτη Θεοφίλφ, έπί έν δέ καί ήμισυ έτος έν 
τή 'Ριζαρείφ Σχολή.

(1). Δωρητοΰ τοΰ έν τή βιβλιοθήκη τής Βουλής Αΐθιο- 
πικοΰ Εύαγγιλίου.

Η πόλις Κουράτα εΐναι έκτισμένη έπί βράχων έκ 
γρανίτου ήφαιςείου έκρήξεως, έν εΐδει χέρσο ννήσου, προ- 
βάλλουσα έν τή λίμνη Τσάνφ, τής οποίας ύπερέχει κατά 
30—60 μέτρα. Εκάστη οικία αύτης έχει κήπον έκ 
λεμονεών, καφεδένδρων καί είδους ύψικόμων δένδρων 
ίήοκειίάου. Ή είσοδός της είναι γραφικωτάτη, διότι εί
ναι άνωφερής άς κλΐμαξ, καΐ τά εκατέρωθεν τής ει
σόδου ύψ ο υμένα δένδρα, ήτοι λεμονέαι, καφέαι, βα- 
νανέαι και άλλα, συμπλεκόμενα σχηματίζουσιν είδος 
τι θόλων κανονικωτάτων 80—100 μέτρων ύψους, κω- 
λυόντων τάς ήλιακάς ακτίνας. Ή είς Κουράταν είσο
δος έφιππου δέν εΐναι έπιτετραμμένη είς ούδένα. 
Καΐ αύτοΐ οί ήγεμόνες ύποχρεοΰνται ν’ άφιππεόουν 
παρά τήν είσοδον καΐ νά είσέρχωνται πεζοί. 'Ο μόνος 
δστις είσήλθεν έφιππος εΐναι ό νΰν εύκλεώς βασιλεύων 
αύτοκράτωρ Ιωάννης.

“Οτε άφιχθην είς Κουράταν, έτυχον πολλών περι
ποιήσεων, δ δέ διοικητής καί πλεΐστοι ιερείς καΐ πρού
χοντες ήλθον είς προϋπάντησίν μου παρά τήν είσοδον, 
δπου, άφιππευσας, άδηγήθην είς τήν οίκίαν τοΰ διοι- 
κητοΰ Γερμανού, τήν όποιαν φιλοφρόνως μοΐ προσέφερε. 
Τήν έπιοΰσαν τής άφίξεώς μου, περί τήν 10 π. μ. ό κλή
ρος τής Κουράτας έξ 80 ιερέων, φερόντων τήν έκ- 
κλησιαστικήν στολήν, διακόνων καΐ ψαλτών, μετ’ εί
δους έξαπτερόγων έν κυμβάλοις καΐ σείστρο ις, ήλθον 
είς τήν αύλήν τής οικίας μου καΐ μοΐ έζήτησαν τήν ά
δειαν νά τελέσωσι δοξολογίαν δπέρ έμοΰ. Παρέστην δέ 
μετά του διοικητοΰ Γερμανού, τοϋ κυρίου Βιάγκη καΐ 
τοΰ Γενναδίου. 'Ο προϊστάμενος τοΰ κλήρου, άββας 
Ίησοΰς, μέ παρεκάλεσε νά σοστή'σω είς τδν αύτοχρά 
τορα τήν πόλιν των, ήτις ήνωχλεΐτο ύπδ τών χωρικών 
τών πλησίον έπαρχιών, διότι οί τελευταίοι κατέχουσι 
τάς πλησιοχώρους βοσκάς καί τά δάση της ξυλεύσεως. 
‘Τπεσχέθην ν’ άναφέρω τά παράπονά των πρδς τδν α
γαθόν αύτοκράτορα εύελπιστών δτι θά έφερε θεραπείαν, 
Ό δέ φίλος μου Βιάγκης ήπόρει πώς έγώ ήξιώθην 
τοσοότων περιποιήσεων καΐ τοσαότης φιλοξενίας, ένφ 
δ κύριος'Ράφφρευ γράφει 8τι 0 πρόξενος τής Γαλλίας 
δέν έγένετο δεκτός. Δέν ένόει φαίνεται δτι έγώ μέν ή. 
μην- ύρθόδοξος, καΐ κατ’ Αιθίοπας άληθής χριστιανός, 
έκεΐνοι δέ ήσαν Φράγκοι! (άκολουθεΐ.)

ΜΒΓίετο» as eaaxistoy.

1. Οδδαμοϋ τά Βυνάμεως ίργα,
έντβλή εύτυχίαν πορίζουν ήμΐν, 

άλλά πράξεις εδνοίας μικραΐ τήν τιμήν 
καΐ τό καύχημα εχουσι μίγα.

2. Καθώς ρόδων καΐ κρίνων καί ίων,
κεκρυμμένων εΐς θάμνους καΐ μόλις γνωστών, 
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ή όσμή τόν άίρα ποιεί θαυμαστόν, 

καί εΰφραίνει καρδίας μορίων,

3. Ούτως υδατος πότισμα μόνον,
% έκφράσεις ΘερμαΙ βυμπαθούσης ψυχής, 

ή φιλήσυχος τρόπος πρός τους άσθενεϊς, 
άφαφοΰν έν τφ άμα τόν πόνον.

4. Τής <άχοίττν}ΐ ή Βύναμις Θεία |
οί καρποί της ώραΐοι, είς άκρον γλυκείς 

βαλσαμώνουν τάς λόπ«ς καί φέρουν εύθύς 
είς χαράς κ’ εύφροσόνης πεδία.

5. Ό Πατήρ έν Ύψίστοις άνοίγεί,
τάς άγκάλας νά στφίγξφγ μετ' άκρα; στοργής, 

ώς υίόντου τόν κάτοικον τούτης τής γής, 
ΐστις δείξη άγάπην πριν φύγη.

6. Ώ γνωοτοί μου καί πάντες οί άλλοι ί
τής άγάπης ή δόξα πολλά Θαυμαστή, 

καί τοίς πάσιν ή πραξις αυτής προσιτή*  
δι'αύτής σεις δειχθήτε μεγάλοι. Λ 

Ό έ ν Οόαλλίφ Μητροπλιτικός ναός.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΙΚΟΕ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΟϊΛΑΛΙΑΣ.

'Ο Νοώς wtw έκτίσθη τδ 905 ύπδ ’ Εοουάροου 
του πρεσδυτέρου, υίοϋ καΐ διαδόχου τοΰ βασιλέως ’Αλ- 
φρέδου· κατά τδ μέγεθος είναι μεγαλειτερος της μέν 
έν Παρισίοις Νύτρ - Δάμ κατά 147 πόδ. της δ’ έν’Α- 
μιέν κατά 167 πόδ. καΐ περιέχει πλήθος αγαλμάτων, 
S00 περίπου μικρών τε καί μεγάλων κατασκευασμέ
νων έκ μελανού τίνος λίθου, έκεΐ που πλησίον λατο- 
μυμένου. Τά αγάλματα ταΰτα παριστώσι διάφορα πρό*

σωπα άναφερόμενα έν τε τη Παλαιοί καΐ Νέα Δια

θήκη, ώς καΐ πολλούς μάρτυρας·

Όλυμποοφ Ζευς.

Τό μέγιοτον καί λαμπρότατον τών άγαλμάτιον τοθ Φει- 
δ(ου ίκειτο είς τΰν πρόδομον τού μεγάλου ναού, τοΰ άνε- 
γερθέντος πρό: τιμήν τοΰ Δ ιός έν τή "Αλτει, ή ίερψ "Αλσει 
έν ’Ολυμπία. Είχε 5’ έστραμμένον τύ μέν πρόσωπον πρός τήν 
είσοδον, τά δέ νώτα πρός τόν τοίχον τον χωρίζοντα τόν όπι-
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<Μομον άπδ τοΰ κυρίως ναού. Ή βίαΐΐ ήτο καταλληλότατη 
πρός έπίδειξιν τής μεγαλοπρεπείς τοΰ Αγάλματος είς τόν ει
σερχόμενου είς τόν ναόν, τό άγαλμα όμως 8έν έξετίθετο είς 
τήν οψιν τοΰ κοινού πάντοτε, άλλά μόνον κατά τάς μεγάλος 
έορτάς καί πανηγύρεις, τόν άλλον δέ καιρόν άπεκρύπτετο 
διά μεγαλοπρεπούς αύλαίας.

Είς τό άγαλμα τούτο, όπως οί μικροί μου άναγνώσται βλέ- 
πουσιν είς τήν προκειμένην εικόνα, δ Ζεύς παρίσταται καθή- 
μενος έπί θρόνου κατε σκευασμένου έκ. κέδρου καί έστολισμέ- 
νου μέ χρυσόν, έλεφαντίνην κοά ίόενον, πολυτίμους λίθους, 
καΐ ποικίλα χρώματα, έφερε δ' έπί κεφαλής στέφανον έξ ε
λαίας καί έκράτει είς μέν τήν άριστεράν χεΐρα Αγαλμάτων χρυ- 
σοελεφάντινον, τής θεάς Νίκης έστεμμένης καί κρατούϊηί 
ταινίαν (κρήδεμνον), είς δέ τήν δεξιάν σκήπτρον πεποικιλμέ- 
νον μέ παντοειδή μέταλλα καί φέρον έπί τό άνω άκρον 
άετόν. *

Ό χιτών, ίστις έκάλυπτε τό κάτω μέρος τοΰ σώματος, 
καί τά σανδάλια ήσαν έκ σφυρηλάτου χρυσού, ξφερον δ' εικό
νας διαφόρων ζώων καΐ άνθέων, ίδίως κρίνων.

Ό θρόνος, ώς προείπομεν, έλαμπεν έκ χρυσού, καΐ πολυ
τίμων λίθων, έλεφαντίνης καί έβένου καΐ έφερε ζωγραφίας 
καί γλυφάς παντοειδείς,

’Απέναντι έκαστου σκέλους του θρόνου ήσαν βύο Χάριτες 
χορεύουσαι· έκαστον δέ τών έμπροσθίων σκελών τοΰ θρόνου 
περιεκυκλοΰτο ύπό όμίλου νέων Θηβαίων συλλαμΐανομένων 
ύπ'ό τής Σφιγγός, υποκάτω δέ έκαστου τών όμίλων τούτων 
παρίβταντο δ ’Απόλλων καί ή ’Αρτεμις τοξεύοντες τά τέκνα 
τής Νιόβης.

Τά σκέλη του θρόνου ήνοϋντο καί συνείχοντο διά τεσσά
ρων εύθειών δοκών ''κανόνων) φερουσών γλυφάς, τάς μέν 
πρόσθιας παριστώσας διαφόρους μάχας, τάς δ’ όπισθίας τήν 
κατά τών Αμαζόνων μάχην του Ήρακλέους καί τών συν
τρόφων του, μεταξύ τών δποίων έξέχει δ θησεύς.

*0 θρόνος περιεκυκλοΰτο ύπο τοίχων, οΐτινες έμπόδιζον πά
σαν προσέγγισιν καί οΰτω προεφύλαττον τό άγαλμα. Έκ τού
των δ πρός τά όπισθεν ήτα χρωματισμένος μέ βαθύ κυα
νού ν χρώμα, οί άλλοι ήσαν (στολισμένοι μέ εικόνας. Έπί της 
κορυφής τών όπισθίων τοΰ θρόνου ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ 
Δώς ήσαν άφ’ ένός μέν αί τρεις Χάριτες, άφ έτέρου δέ α; 
τρεις rilpat, αϊτινες είσάγονται ένταϋθα ώς θυγατέρες του Δώς 
καί φύλακες του ούρανοΰ. Τδ ύποπόδιβν δρερε ζωγραφίας πα- 
ριστώσας τάς κατά τών ’Αμαζόνων μάχας τοΰ Θησέως. Άά 
πλάγια τής βάσεως, έπί τής οποίας ϊστατο ίι θρόνος, ήσαν έ- 
στολισμένα μέ Ανάγλυφα έκ χρυσού παριστώντα τόν Ήλιον 
έπιβαίνοντα τοΰ άρματος αΰτού, τον Δία καΐ τήν Ήραν, 
τήν Χάριν παρά τά πλάγια τοΰ Δ ιός, καΐ πλησίον αύτής τον 
Έρμήν, κατόπιν τήν 'Εστίαν, έπειτα τόν Έρωτα, δεχόμενου 
τήν Άφροδίτην άνερχομένην άπδ τής θαλάσσης Ενταύθα πα- 
ρί στα ντο προσέτι ό Απόλλων, ή Άρτεμις, ή Άθηνά καΐ δ 
Ηρακλής, ή ’Αμφιτρίτη καί ό Ποσείδών, ή Σελήνη ίππεύ- 
οοσα έπί ήμιόνου κλπ.

Τήν περιγραφήν τοΰ θαυμάσιου τούτου έργου τοΰ Φειδία 
χρεωστοΰμεν είς τόν Περιηγητήν Παυσανίαν. Ό δέ γεωγρά
φος Στράβων μας δίδει καί τό μέγεθος τοΰ Αγάλματος. Κατ’ 
αΰτόν έφθανε μέχρι τής όροφής. ήτις εΐχεν ΰψο*  περί τούς 60 
πΰδας I ή άξια τοΰ χρυσού, τών πολυτίμων λίθων, καΐ τής 
έλεφαντίνης ήτο Αμύθητος. Κατά τόν Λουκιανόν, έκάστη πλε
ξούδα (πλόκαμος) τής κόμης τοΰ θεού έζύγιζεν έξ μνας, 
ήτοι 600 δραχμάς!!

Λέγεται ότι ό Ζευς είσακούσας τήν δέησιν τοΰ Φειδίου έ- 
φανέρωσ» τήν εύαρέσκειάν του, όταν έτελείωσε τό έργον τού
το, κτυπήσας τό πρό τοΰ Αγάλματος έδαφος διά κεραυνού, τό 
δέ μέρος τούτο έδεικνύετο είς τούς έπισκεπτομένους τόν ναόν 
ύπό τών υιών του Φειδίου, οΐτινες διωρίσθησαν ΰπό τών (φό
ρων Φαιβρυνταί, ήτοι φροντισταί, Οί Φαώρυνταί ούτοι 
έπέχεον έπί τοΰ Αγάλματος έλαιον, διά νά διατηρώ τήν έλε- 
φαντόδοντα Από τήν βλαπτικήν έπιρροήν τής υγρασίας, ένφ είς 
τάς ’Αθήνας έπέχεον 5δωρ, διά νά τήν προφυλάττη άπδ τήν 
ξηρασίαν, καί είς τήν Επίδαυρον, όπου ήτο τρίτον χρυσοελε- 
φάντινον άγαλμα, δέν έπέχεον τίποτε, διότι ή κατάστασις 
τής άτμοσφαίρας δέν το άπήτει.

"Αγαλμα του’Ολυμπίου Διάς.
Τοιοΰτον τό θαυμάσιου τούτο άγαλμα, δπερ (θεωρείτο ώς 

τό λαμπρότατου ξργον τού Φειδίου. καί ώς πραγματική έμφά- 
νεια τής δεότητος, κατά τήν μαρτυρίαν πολλών άρχαίων συγ
γραφέων. —ο ΕΕτε δ θεός, λέγει τις τών άρχαίων, κατέβη έξ 
ούρανοΰ καί έδειξε τήν δμοίωσίν του, ή 6 Φειδίας άνέβη είς 
τόν ουρανόν καΐ είδε τόν θεόν I» Άλλ’ όπως δλα τά Ανθρώπινα, 
οΰτω καί τούτο παρήλθε καί μόνη ή βάσις, έπί τής ίποίας 
ϊστατο, μένει βεικνύουσα τήν ματαιότητα τών Ανθρωπίνων 
πραγμάτων καΐ τήν μωρίαν των σοφών, οΐτινες έξωμοίουν τό 
δεϊον μέ χρυσόν καί άργυρον καί Ανθρώπους ίτι δέ καί μέ ζώαί
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Αρχηγός τις τών ’Κσκεμώ.

Περιγραφήν τών Έακιμώ εύρίσκει ό άναγνώστης έν 
τφ φόλλφ του Τβρι'ου του τρέχοντος έτους. ’Ενταύθα 
παραθείο μεν μόνον τήν εικόνα ένδς τών αρχηγών τών 
άθλιων τούτων ανθρώπων, οΐτινες ζοΰν μεταξύ τών 
αιωνίων πάγων, έπαπειλούμενοι κατ’ έτος ύπό τε τοΰ 
ψύχους καί τής πεινης νά έξαλειφθοΰν άπδ τοΰ προ
σώπου τής γής.

κης έν είδει σκηνών, τδν δέ χειμώνα έκ τεμαχίων πά
γου, έντδς δ’ αύτών κοιμώνται άναμΐξ, άνδρες, γυναί
κες, παιδία, ώς οί χοίροι, & εκ πλησίον τοΰ άλλου, 
κατά διαφόρους θέσεις, πλαγιάζοντες οί μέν μέ τάς 
κεφαλάς των μεταξύ τών ποσών άλλων, οί δέ κατ’ 
άλλας θέσεις!

'Η περί παραδείσου δοξασία των εΐναι, δτι εΐναι τό
πος δπου δπάρχει άφθονια φωκών πρδς τροφήν καΐ 
ένδυμασίαν!

,Αρ^χηςγδΐ τών Έβ

■“Η ύπδ τοΰ ’Αμερικανού πολοπόρου Δόκτορος] Καιν 
περιγραφή τής ζωής αύτών είναι τφ δντι λυπηρά. Ή 
τροφή των εΐναι τδ ώμδν κρέας, ή κάλλιαν είπεΐν 
τδ πάχος τών φωκών, τδ όποιον κατακόπτουν εΐς 
λωρίδας λεπτάς καΐ τδ τρώγουν, δπως οί Νεαπολι- 
τάνοι τά μακαρόνια! Τά ένδύματά των σύγκεινται έκ 
διπλών δερμάτων φώκης άνεςραμμένων, ώςε τδ τριχω
τόν μέρος των νά ήναι πρδς τά έξω. Αί κατοικίαι 
των τδ μέν θέρος κατασκευάζονται έκ δερμάτων φώ-

κ£ιμώ τήί!Γρηλανδ(«ί.

Ένεκα τής μορφής καί κατασκευής τοΰ κρανίου 
των φαίνεται δτι εΐναι Μογγολικής καταγωγής.

Οί αγαθοί Μοραβιανο'ι έχουν στείλει ιεραποστόλους 
καΐ πρδς τά τέκνα ταυτα του ’ Αδάμ καΐ ήδη ήρχισαν 
νά άνυψουνται διά τοΰ Ευαγγελίου.

—Είί τό περίφημου διά την φυσικήν καλλονήν του νι- 
χροταφεϊον τής Νέας ’Τόρκηί άριβμοΰνται ΐιπέρ τάς 20δ, 
000 τάφοι!



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1143
Ο ΜΠΑΡΚΑ ΠΙΚΕΣ

Ή διά τών χειρών σκιαγραφία κατέστη ήδη μία 
τών εύχαρίστων διασκεδάσεων τών εσπερίδων εΐς διά
φορά μέρη τοΰ κόσμου. Οί καλώς είς τούτο ήσκημέ- 
νοι δύνανται διά τών χειρών αύτών νά σχηματίσουν 
οίονδήποτε σχήμα, ή πρόσωπον θελήσωσιν.

Εις τά παρελθόντα ετη τής <Έφ. τών Παίδων» ε
χομεν δημοσιεύσει τάς εικόνας του Ούελιγκτώνος, καί 
άλλων άνδρών, ώς καί ζώων, βράχων κλπ, διά τοΰ 

τοΰ χυμού τοότου. Οί έντόπιοι τδ πίνουν ώς γάλα, 
ή βρα'ζοον εις αύτδ ταπιόχαν ή άλλο τι άλευρον.

Τδ δένδρον αυξάνει άπδ 50 - CO ποδ. τδ δψος 
καί έχει μακρά φύλλα. ‘Ο χυμός αύτοΰ περιέχει ζά

χαριν, κασεινην καί άλλα συστατικά ευρισκόμενα εϊς τδ 
ίγάλα τής άγελάδος, άλλ’ είναι παχύτερου τοότου καί 
θρεπτικότερο». Κατά πόσον άίιοθαυμάστοος τρόπους δ 
,Κύριος προμηθεύει τά αγαθά του εϊς τους υίοΰς τών 
ίάνθρώπων!

Ό Μπαρ π α Μίκές.

τρόπου τούτου σχηματισθείσας, ενταύθα δέ δ ίο ο μεν 
τήν εικόνα άγαθοΰ τίνος ανθρώπου, γνωστοί ύπδ τήν 
έπωνυμίαν τοΰ «μπάρπα Μικε !»

— Τδάγελαδόδενδρον. Εϊς τήν Βενεζου
έλαν τής ’Αμερικής ύπάρχει δένδρον, δ χυμός του ό
ποιου ομοιάζει τδ γάλα τής άγελάδος, οθεν καί ώ- 
νομάσθη άγελαδόδενδρον. Οί άνθρωποι πη
γαίνουν πάσαν πρωίαν εϊς τδ δάσος, κάμνουν μίαν 
βαθειαν χαραγμήν εϊς τα δένδρον, κάτωθεν δ’ αύτής 
θέτουν αγγείο», καί μετ’ δλίγας ώρας πληροΰται έκ 

;=£■-— Κακοί διαλογισμοί εΐναι χειρότεροι έχθροι καί 

αυτών τών λεόντων καΐ τίγρεων διότι άπδ μέν τά ά

γρια θηρία ήμποροΰμεν νά άπομακρυνθώμεν, άλλ’ οί 

'κακοί διαλογισμοί μάς παρακολουθούν παντού καί 

πάντοτε. “Όταν τδ ποτήριον εΐναι πλήρες δέν δέχε

ται άλλο τι. Κρατεί λοιπόν τήν κεφαλήν, τήν καρδίαν 

σου πλήρη καλών διαλογισμών, καί τότε οί κακοί δέν 

θά ευρουν τόπον είς αότάς.

—■·_ ιέ»—*___
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ΤΙΟΙΚΙ-Δ^

Πως οί διευθυνται τών διαφόρων σιδηροδρομικών 
' Εταιριών ταζειδεύονν εις τάς γραμμάς τών 

δπδ την διεόδυνσιν αδτών σιδηροδρόμων,

Ό διευθυντής τού Κεντρικού Σιδηροδρόμου τού Ειρηνικού 
Ωκεανού παρήγγειλε νά κατασκευασθή διά τήν σύζυγόν του σι
δηροδρομική άμαξα, της δποίας ή δαπάνη ανέρχεται είς 
180,000 δραχμών! Έτερος δέ τις άλλης Εταιρείας, 6 α. Βάν- 

δερίιλλ Εχει ιδιόκτητον σιδηροδρομικήν άμαξαν, ήτις τη 
έστίχησε 240,000 δραχμών! Ίο ήμισυ του Εσωτερικού αύ· 
τής αποτελεί μεγάλην αίθουσαν φέρουσαν τριγύρω μεγάλα 
παράθυρα μέ κρυστάλλινους ΰέλουί, κοσμαυμένην δέ μέ Ε
δώλια, Ανάκλιντρα καΐ τραπέζας. Ί'ύ Ετερον ήμισυ Εμπε
ριέχει μαγειρεϊον, λουτρόν, ιδιαίτερον γραφείου κτλ. Ό κ. 
Βάνδερίιλλ αγαπά νά τάξε ιδεύη ταχύτατα δι’ ιδιαιτέρας Ατμα- 
μάξης, καΐ πολλάκις τρέχει 600 μίλια άπό το πρωί έως είς 
τό Εσπέρας. Δέν θέλει δέ νά ταξειβεύη τήν νύκτα, άλλ’ Εν 
Ανάγκη παραγγέλλει νά τοΰ Ετοιμάσουν άμαξαν κατάλληλον 
διά ύπνον καί Εντός αύτής ταξιδεύει κοιμώμενος Αναπαυτικά!

Ό διευθυντής τοΰ Σίδηρο δρόμου Έ ρ ι έχει μίαν Εκ τών 
πολυτελέστατων ιδιοκτήτων σιδηροδρομικών Αμαξών 72 πο- 
δών τό μήκος. Τοΰ πρώτου δωματίου οί τοίχοι είναι έκ δρυΟς, 
λαμπρότατα γεγλυμμένοι, δλα δέ τά έπιπλα εΐναι ώραΐα καί 
Αναπαυτικά. Πλατεία δίοδος φέρει είς τήν κυρίαν αίθουσαν, 
άπό τοϋ Ενός μέν μέρους τής διόδου ταύτης εΐναι λουτρόν, άπό 
δέ τοΰ άλλου δωμάτιον τοΰ ύπνου, τό όποιον Εμπεριέχει με
γάλην κλίνην, ήτις, δταν δέν την μεταχε ιρίζηταί τις, δόναται 
νά μεταμορφωθή είς ώραίαν μεγάλην ιματιοθήκην. ‘Η μεγά
λη αυτή αίθουσα είναι ίση κατά τό μέγεθος μέ πολλάς αίθου
σας ιδιωτικών οίκιών, καί εΐναι έφωδιασμένη μέ πάντα τά 
γνωστά Εφευρήματα καΐ κοσμήματα.

Έχτός τής πολυτελείας ταύτης τινές τών διευθυντών σιδη
ροδρομικών Εταιριών πολλάκις ίχουσι καΐ Αγάλματα καΐ ει
κόνας μετά τών λοιπών Επίπλων των!

— Ό Δούξ τής Άθόλης Εν Σκωτίφ φυτεύει άπό 600,000 
Εως 1,000,000 δένδρα καθ' Εκαστον Ετος ! Καλόν θά ήτο 
δν Εμιμοϋντο αύτόν καί οί παρ’ ήμΐν μεγάλοι κτηματίαι.

— Ή πόλις τής Βρεσκίας, Εν τή*Ανφ Ίταλίφ, έώρτασε τά 
Αποκαλυπτήρια ώραίου ανδριάντας, τή 2 Αύγούστου τρ. Ε., 
είς μνήμην τοϋ Άρνόλδου, τοΰ γενναίου Εκείνου μονάχου, <5- 
στις Εκάη έν 'Ρώμη τφ 1155 μ. X., διότι διεμαρτυρήθη κατά 
τής πολιτικής Εξουσίας τοΰ Πάπα καΐ κατά τών καταχρή
σεων τών κληρικών.

*Βν ·Λ6^να<ί lx Tuto/fxyiiwv Λαχ»νΐβΐ ν<α Κ&μνϊ,ΐΐ 1582. —Β , 400.

— Διά τής Επιμονής καΐ τής Επταετούς διδασκαλίας Ενός 
καΐ μόνου Κουακέρου ιεραποστόλου καΐ τής συζύγου του, οΐ 
Ηοδώκαι, αύτόχθονες ’Αμερικανοί, οί λίαν αιμοχαρείς, δόλιοι, 
καΐ Εξηχρειωμένοι, μετεποιήθησαν είς ήσύχους καΐ πεπολιτι- 
σμίνους Ανθρώπους, Εχοντας καλά κτήματα, καί ώς Επΐ 
τό πλεϊστον Ανήκοντας είς τήν Εταιρίαν τών Φίλων (Κουα- 
κέρων)

— Παράδοξον δένδρο ν. Είς Εν δάσος τής Σκω
τίας υπάρχει βένδρον πολύ Αξιοπερίεργου. Πρδ τριάκοντα πε
ρίπου Ετών τοΰτο είχε καταρριφθή ύπό τίνος καταιγίδας καΐ 
πέσει Εγκαρσίως, χωρίς νά έκριζωθή, έπί τίνος χάνδάκος σχη
μάτισαν γέφυραν. Μετ' ού πολύ έκ τοΰ άκρου του έξήλθον

£ΐζαι, αϊτινες προσεκόλλησαν αύτό είς τήν γήν, Ενφ Εκ τοΰ 
κορμού Ανεφύησαν 15 περίπου δένδρα όρθια κατ’ εύθεΐαν 
γραμμήν. Ί’ά δένδρα ταΰτα εΐναι είσέτι ακμαία, ύ δέ κορ
μός τοΰ παλαιού δένδρου ούδόλως Εσάπη. Τινά τών νέων 
δένδρων τών έξ αύτοϋ βλαστησάντων έχουν δψος 30 καΐ 
πλέον ποδών. Ανήκουν δέ είς τήν οικογένειαν τής πεύκης!

— Μή έχε φίλον τόν όποιον δέν θέλεις νά προσκαλέσης είς 
τήν οίκίαν σου.

— Έάν σπείρης Ακάνθας καΐ τριί όλους, βεβαίως βέν θά 
θερίσης £όβα.

— Τό καλόν τών ειδήσεων κατά τό ήμισυ έξαρταται Από 
τών ώτων τοΰ Ακούοντας αύτάς.

— Οΐ Γάλλοι Διαμαρτυρόμενοι μιμούμενοι τό παράδειγμα 
τών γειτόνων των Άγγλων έκαμον νέαν Αναθεώρησιν τής 
μεταφράσεως τών Εύαγγελίων είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν ά- 
πεφάσισαν βέ νά τήν Εκδώσωσι τόσον εύθηνά ώστε καΐ αύ
τό ς ό πτωχότατος νά δύναται νά Αγοράζη έν Αντίτυπου. Ή 
εύθηνή αυτή Αναθεωρημένη έκδοσις Εξ 100,009 Αντιτύπων Α
μα έδημοσιεύθη έπωλήθη Αντί 15 λεπτών τό αντίτυπου, καί 
άμέσως Εγένετο δευτέρα, Εκ τής δποίας Επωλήθησαν μέχρι 
τοϋδε 50,000 άντιτύπων ! Εύχής έργον, δν μία τοιαύτη έκ- 
δοσις εύθηνή τών Εύαγγελίων έγίνετο, είτε ύπό τής Ίεράς Συ
νόδου, είτε τη Εγκρίσει της είς τήν καθομιλουμένην Ελληνικήν 
πρδς χρήσιν τού λαού.

*0 βαθύπλουτος γεωκτήμων έν Καλιφορνήι κ. Γλέν έχει 
είς τήν Υπηρεσίαν του 40 άνδρας, είς τούς όποιους πληρώνει 
11,000 ταλλήρων κατ' έτος διά νά προφυλάττουν τούς Εκτε
ταμένους Αγρούς του, συνισταμΕνους έξ 75,000 Εκταρίων, άπό 
τάς είσδρομάς τών Αγρίων χηνών ’

— Εύσείής τις Άγγλος έμπορος ό κ. Τζώνς μετά τοΰ 
υίοΰ του έδώρησαν κατά τά τελευταία 10 έτη είς διαφόρους 
Διαμαρτυρομίνας Κοινότητας Ανευ διακρίσεως τό μέγα πο- 
σόν τών 1,900,000 λιρών στερλινών πρδς άνέγερσιν Εκκλη
σιών είς διάφορα μέρη τοΰ κόσμου!

ΕΓΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟ£ ΤΟΪΈ NEOTS.
I ■

— Μή Αποθαρρύνεσαι ύπό τών δυσκολιών. Έάν τό δίκτυον 
τής Αράχνης σχισθη 20κις, είκοσάκις ή Αράχνη θά τό έπι- 
σκευάση. Αποφάσισε νά κάμης πράγμά τι καΐ θά τό κάμης. 
Μή φοίηθής, έάν ταραχή έλθη Επάνω σου· διατηρεί τύ θάρρος 
σου, δν καΐ αΐ περιστάσεις ήναι σκοτειναί. Έάν δ ήλιος δύη, 
ύψωσαν τούς όφβαλμούς σου είς τούς Αστέρας. Έάν ή γή ή
ναι σκοτεινή, προσήλωσαν τό ΰμμα σου είς τόν ούρανόν. Μέ 
τήν παρουσίαν καΐ τάς Υποσχέσεις τοΰ θεοΰ Ανήρ ή παιδίον 
δόναται νά ήναι εΰχαρις.

— Κύτταζε τήν ϊουλιάν σου, καΐ μή Αφίνης τίποτε νά 
άποσύρη τήν προσοχήν σου άπό αύτήν. Προσπάθει δέ ν' Απο- 
κτήσης 5,τι εΐναι δυνατόν νά φυλαχθη — δ,τι εΐν’ Αξιόν τη- 
ρήσεως.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιος είς τόν θάνατόν του Εφόνευσε περισσοτέρους παρά 
είς τήν ζωήν του;

2. Πώς τούς έφόνευσε;
3. Πότε ώμίλησεν δ Κύριος είς Εν κήτος}


