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Η ΜΑΧΗ Ε1Ι ΤΟΝ ΣΩΡΟΝ ΤΩΝ ΞΤΛΩΝ.

Μίαν νύχτα, βτε ολοι έκοιμώντο, Εερόκήροξ τις. 
έξιππάσθη ίχ τίνος κρότου, βςις προήοχετό έχ τοΰ μέ 
ρους, δπου' τήν ημέραν έχείνην ό ξυλάς εΐχεν έκφορ- 
τώσει Sv άμάξιον ξύλων διά τήν θερμάστραν τοΰ 
γραφείου του. Σηκωθείς έχ τής έδρας του δπήγε σιγά 
είς τδ παράθυρο» και διά τόυ σκύτους παρετήρησε 
μιαν γυναίκα γέμπασαν τήν ποδιάν της μέ ξύλα, 
χαΐ άναχωρήσαίαν. Ό αγαθός έχεΐνος άνήρ έπέ· 
στρεψεν είς τήν έδραν ‘του χαΐ έπανέλαδε τήν ερ
γασίαν του. Μετ’ δλίγον ήχουσθη ό αυτός κρότος και 
αύτός παρατήρησα; έκ τοΰ αύτοΰ παραθύρου είδε τήν 
αυτήν γυναίκα κάμνκσαν το αότό. Άφοΰ δέ αύτή άνε- 
χώρησεν, 6 εύσεδής Εεροκήρυξ έ παν ήλθε ν εί; τήν με
λέτην του μή αίσθημα τρυφερά; συμπάθεια; πρός Βυ 
στυχές πλάσμα, τό 6ποΐον έζήτει άνακουφισιν διά τοι- 
ούτου τρόπου.

Άλλά μετ’ ού πολύ έξιππάσθη έχ νέου υπό κρό
του Ομοιάζοντας μή καταπίπτοντα ξύλα· με ταβάς δε 
πάλιν είς τό παράθυρον είδε τήν αύτήν γυναίκα τεινά- 
ζουααν τά πελεκούδια των ξύλων, τά όποια εϊχον μεί
νει είς τήν ποδιάν τη-;· άνεχώοησε δε άμίσως καί 
έπέστρεψε ταχέως με τήν ποδιάν της πλήρη ςΰλων 
τά όποια πάλιν ερριψεν έπΐ τοΰ σωροΰ, ώς έάν ήτο 
«άφωρισμενον πραγμα.»

Ή συμπάθεια καΐ περιέργεια τοΰ ιεροκήρυκας διη- 
γέρθησαν είς τόν υψιστον βαθμόν. ‘Όθεν καταβάς τή; 
οικίας του τήν ήκολούθησε μακρόθεν Απαρατήρητος 
και είδε που έκατοικεί καΐ ποια ήτο. Τί είδος γυνή 
ήτο τό εμαθεν έξ δσων εΐδε μέ τά δμματά του,

Τήν Ακόλουθον πρωίαν λίαν ένωρΐς μετέβη είς τδν 
ξυλάν του καί τδν παρεκάλεσε νά στείλη Sv φορτίον 
ξύλων είς τήν γυναίκα έκείνην άλλά τδν έκαμε νά 
όποσχεθή, δτι δέν ήθελε φανερώσει τις τά έστελλεν. Ό 
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ξυλάς ύπεσχέθη τοΰτο καΐ μετ’ δλίγον τά ξυλά ή σαν 
είς τήν οικίαν τής περΐ ής ί> λόγος γυναιχό;· και δ 
μέν ξυλάς έφυλαξε τήν ΰπόσχβσιν του. άλλ’ ό ύπηρέ- 
τη; του, δστις ήκουσε τήν παραγγελίαν τοΰ ίεροκήρυ 
κος, χωρίς έκεΐνος νά τδν ίοη, έφανέρωσεν είς τήν 
γυναίκα τδ πρόάωπον, τδ όποιον τής ίπεμψε τά ξύλα.

‘Η δυστυχής γυνή συναισθανόμενη οτι και ή Α
μαρτία της χαΐ ή μετάνοια της, Αν χαί συνέβησαν κατά 
τήν μεμρνωμένην έκείνην ώραν τοΰ μεάΟνυκτίυ, έγνώ- 
σθησαν και έννοήθησαν χαΐ υπ’ άλλης χαρδίας πλήν 
τής ίδιχής της, έσπευσβν άνευ Αναβολής πρδ; τήν οι
κίαν τοΰ φιλάνθρωπο ίεροκήρυχός Ενα τφ έκφρασή τήν 
ευγνωμοσύνην χαί λύπην της· μέ βαθεΐαν δέ ταπεί- 
νωσιν καΐ πικρίαν χαρδίας τφ εΐπε περί τοΰ πει ράθ
υμου, είς τδν όποιον ή άκρα πτωχία της τήν ώθησεν, 
ώστε νά παραδή τήν δγδόην έντολήν χαΐ πιοσέθηκε 
— ο Κύριε, άν καΐ ή οικία μου ήτο σκοτεινή καΐ ψυ
χρά· Αν καΐ ή καροία μου συνετρίβετο ύπδ θλίψε ως 
εί; τήν θέαν τών πτωχών καΐ έχ τοΰ ψύχους τρεμόν- 
των μικρών τέκνων μου, δέν ήδυνάμην όμως νά κρα
τήσω τά ξυλά έκεΐνα* ή συνείΒησίς μου δέν μέ τδ έ- 
πέτρεπενί" «’Αρκεί,—εΐπεν δ Αγαθό; Εεροκήρυξ συγ- 
κεκινημένο;,—-εΐδα τά πάντα —Σέ εΐδον οτι έ νίκησα; 
τδν διάβολον είς δυο έχ τοΰ συςάδην μάχας· πορεόου 
έν ειρήνη.»

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

*0 πρίγκηψ Βίσμαρκ, οστις εχει μεγάλα δποστα- 
τικά, μαθών, οτι οί χωρικοί, οί όποιοι έκαλλιέργουν 
τά κτήματά του, είργάζοντο τήν Κυριακήν, εγραψεν 
είς τδν επιστάτην του, νά το’υς έμποδίση. Ό έπιστά- 
της εί; άπάντησιν έγραψεν είς τδν Βίσμαρκ, ότι οί 
πτωχοί έ κείνοι'χωρικοί έδ ούλου αν δλα; τά; άλλα; ή- 
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μέρας τήί έβδομάδος δι* αυτόν, ώστε δέν τούς έμενεν 
εΐμή ή Κυριακή νά θερίσουν καί συνάξουν τά ίδικά 
των γεννήματα.

—"Αί κάμουν πρώτον τήν ίδικήν των έργα αίαν, 
— έγραψεν δ Βίσμαρκ, —καί έπειτα τήν ΐδικήν μου- 
άλλά 3ς μή έργάζωνται τήν Κυριακήν.

Τδ αποτέλεσμα ήτο δτι οί χωρικοί έδιπλασίασαν 
τήν ενέργειαν των και ούτως ή έργασία τοΰ Βίσμαρκ 
ϋν ϊμεινεν όπΐσω. β’Ενβυμοδ τήν ημέραν τοΰ Σαβ
βάτου ίνα άγιάζης αδτήν,»—λέγει ό Θεδς, καί δ στις 
τδν υπακούει εύλογεϊται ύπ’ σ.ΰιοΐί.

ΤΟ κωνορκαμφον ςτρουθιον
Τδ άλλόκοτον τοΰτο πτηνδν δέν εΐναι μεγαλείτερον 

τοΰ κορυδαλου. Τδ πτέρωμα δε τοΰ μέν άρρενος εΐναι 
έρυδρόφαίον, τοΰ δέ θήλ»ος κιτρινόφαιον· τδ στρου- 
Οίον τοΰτο διακρίνεται τών λοιπών πτηνών έκ τοΰ 
σχήματος τοΰ ράμφους αύτοΰ, ο5τίνος τά άκρα δια
σταυρούμενα, έξάγουσιν έν μεγίστη εδκολίφ τους πυ
ρήνας τών κώνων τήί πίτυος (κουκουναριάς) καί τάς 
βαλάνους τών οροών, τάς όποιας μετά λαιμαργίας 
τρώγει. Κατοικεί εΐς τά δάση τών πιτόων, ένθα κα
τασκευάζει τήν φωλεάν του έπί τών πυκνότερων δέν
δρων μέ ξηρά χόρτα καί μικρούς κλάδους, τούς ό 
ποιους συγκολλφ διά τής ρητίνης τών δένδρων τού* 
των τόσονστερεώ;, ώστε καί οί σφοδρότατοι άνεμοι δεν 
δύνανται νά τήν βλάψωσι. (Έκ της [Ιαιδ. Ζωολογίας.)

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΙΙΓ ΒΑΣΙΛ0ΠΑ1Δ02
Ό Λαπδρτ, δϊτις έπί πολλά έτη; ήτο πιστός ύπη- 

ρίτης Άννης τή.- Αυστριακή;, της μητρδς Λουδοβί

κου τοΰ ΙΔ' βασιλέως τής Γαλλίας, καί δ στις ήτο αύ 
λάρχης, διδάσκαλος καί παιδαγωγός τοΰ βασιλέως, 
έν δσιρ ήτο άνήλιξ, διηγείται τδ έξης περί αδτοΰ ά· 
νέκδοτον, τδ όποιον δεικνύει πόσον ένωρίς ή ύπερ.η- 
φανία έΐχε καταλάβει τήν καρδίαν τού.

"Οταν ήτον οκταετής, ήγάπα πολύ νά παλαίη μέ 
τούς συνομήλικάς του, άν καί εΐχε ρητάς διαταγές 
νά μή πράττη τοΰτο. Ό Λαπδρτ έστενοχωρεΐτο βλέ· 
πων τδν μέλλοντα βασιλέα της Γαλλίας, ριπτόμενον 
πολλάκις κατά γης ύπδ τών αντιπάλων του, οΐτινες 
ήσαν ισχυρότεροι του- άλλ’ δλαι αί προτροπαί του 
ούδεμίαν εΐχον έπιρροήν έπί τοΰ μικρού Λουδοβίκου

Ημέραν τινα ένφ ό Λουδοβίκος έπάλαιε μέ τδν 
ίξάδελφόν του, τον κόμητα τοΰ Άρτουά, άφου δλαι 
του αί προσπάθειαι νά τδν άποτοέψη άπέβησαν μά- 
ταιαι, δ Λαςιδρτ έβαλε τδν πΐλόν του έπί τής κεφα
λής του καί έκάθισεν είς εν μέρος εχων τήν βάχιν 
τοο έστραμμένην πρδς τά παλαίοντα παιδία. Ό Λου
δοβίκος τδ παρετήρηοεν άμέσώ,-, καί άποσπασδείς 
άπδ τούς βραχίονας τοΰ άνταγ ώνια τοΰ του, ετρεξβ 
πρδς τδν Λαπδρτ και μέ ύφος τραχύ τδν ήρώτησε,

— Πώς δύνασαι νά φορης τδν πΐλόν σου ένώπιόν 
μου; καί νά κάθησαι χωρίς νά σοι δώσω τήν άδειαν;

— Συγχώρησαν μοι, Μεγαλειότατε,—ειπεν εΐρωνι- 
κώς 0 Λαπδρτ, έγερθείς καί άποκαλύψας τήν κεφαλήν 
του,—δέν ένόμιζον δπ υπήρχε βασιλεύς εΐς τδ δω- 
μάτιον !„

Ή άπόκρισις αυτή έκαμε τόσην έντύπωσιν εΐς τδν 
μικρόν Λουδοβίκον, ώστε στραφείς πρδς τδν έξάοίλ- 
φόν του, “κύριε έξάδελφε,—εΐπε μέ ΰφος ύπερήφα· 
νον,—έχεις τήν άδειαν νά αναχώρηση και άπδ τήν 
στιγμήν έκείνην δ Λαπδρτ δεν έλαβεν άφ ορμήν νά 
παραπονεδή δτι ό Λουδοβίκος ήγάπα τήν πάλην!

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

Γεωκτήμων τις έν ’Αμερική θέλων νά παύση τήν 
μέχρι τότε έπικρατοΰσαν συνήθειαν τοΰ νά δίδωσιν εΐς 
τους έργάτας έκτδς τής τροφής των και ρακί, προσ- 
εκάλεσε μίαν ήμέραν εΐς τδν οΐκον τδν γεωργόν του 
καΐ τδν άμίλησεν ώς έξης.

— Γουλλιέλμε, άν σογκατανεόης νά παραιτήσης 
τδ ρακί σου, θά σοΰ δώσω έν άπδ τά καλλίτερα πρό
βατά μου άντ’ αύτοΰ.

— Συγκατανεύω,—εΐπεν έκεΐν ος.
’ — Μόλις έτελείωσεν S γεωργός τους λόγους του, 
καΐ σηκωθείς ό πρεσβύτερος υίδς τοΰ γεωκτήμονος, 
—“Καί έγώ παραιτώ τδ βακί μου, πάτερ, έάν μοΰ 
δώσης έν κριάριον.„
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— Ευχαρίστως,—ειπεν δ πατήρ,—θά τδ έχηί.
_■ Καΐ έγώ εΐπεν δ δευτερότοκος υίδς—άφίνω τδ 

ραχί ριο», Sv δώσης καί εί» έμέ §ν πρόβατον.
— Προθυμότατα, — εΐπεν δ πατήρ.
—’Αλλά, πάτερ, έξηχολοόθησε, λίγων ό νεότερος 

υιός,—Δέν εΐναι χαλλίτερον νά εχηί και σδ εν πρό
βατον αντί τοΰ ρακιού σου

'Η συμβουλή αυτή δέν ήτο χωρίς άποτελέσματος, 
διότι καί ό πατήρ έπαυσε νά πίνη ρακί καΐ δλη η οι
κογένεια έγένετο εγκρατής καΐ εδτυχεστέρα.

ΓΑΜΗΛΙΑΙ ΕΘΙΜΟΤΑΞΙΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ 
ΧΩΡΑΣ.

Ασν. Έν Αιγύπτιο.—Ή προκειμένη εικονογραφία 
παριστάνει τήν νύμφην μετά τήί συνοδείας της μετά 
βαίνουσαν άπδ τής πατρικής οίκίας είς τήν τοο γαμ
βρό», τήν μέλλουσαν κατοικίαν τη;. Εΐναι δέ, ώς 
φαίνεται, έντελώς κεκαλυμμένη διά καλόπτρας χεντη 
τής άπδ κεφαλής μέχρι ποδών χα'ι οδεύει Υποκάτω 
παραπετάσματος συνοδευομένη Υπό δύο έγγαμων γυ- 

,ναιχών συγγενών της, τής μέν έκ δεξιών, τής δέ ίξ 
άριστερών, όπισθεν έρχονται άλλαι συγγενείς καί φί- 
λαι παρθένοι, τούτων δ’ δλων προπορεύεται μουσική 
έγχώριος.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ.

Πρόσθεσή. Πρόσδεσαν εις τήν πίσπν σου άρετήν καΐ 
είς τήν άρετήν γνώσιν «Καΐ δι’ αύτδ δέ 
ΐοΰτο, καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, 
προσθέσατε εΐς τήν πίστιν σας τήν άρε
τήν, είς δε τήν άρετήν τήν γνώσιν, εί; 
δέ τήν γνώσιν τήν εγκράτειαν, είς δέ τήν 
εγκράτειαν τήν υπομονήν είς δέ τήν Υπο
μονήν τήν τύσΐβειαν είς δέ τήν ευσέβειαν 
τήν φιλαδελφιαν, είς δέ τήν φιλαδελφίαν 
τήν άγάπην.» (Β'. Πέτρου ά. 5—7.) 

Πρόσδεσαν είς τήν καρδίαν σου τδν πλή
ρη τοίϊτον αριθμόν τών επτά χαρίτων 
όμο»’ έάν δέ αυται ήναι έν σοΐ καΐ πε· 
ρισεόωσι, δέν δά σέ κάμωσιν ούτε, στεΐ- 
ρον ριίτε άκαρπον εΐς τήν έπίγνωοιν τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου.

Άφαίρεαις. Όστις στερείται τούτων εΐναι τυφλός, 
μυωπάζει, καΐ έλη σ μόνη σε τδν καθαρι
σμόν τών παλαιών αυτοΰ αμαρτιών.

Πολλαπλασιασμός. «Χάρις καί ειρήνη πληθυνθείη 
εΐς σάς διά τής έπιγνώσεως του θεού, 
καί τοΰ Ίησου τοΰ Κυρίου ήμών. (Β'. 
Πέτρ. ά. 2.)
«Εκείνος δέ δςις χορηγεί σπόρον εΐς τδν 
σπείροντα, καΐ άρτον πρδς τροφήν, είθε 
νά χορηγήση καί νά πληθύνη τδν σπό
ρον σας, καΐ νά αύξηση τά γεννήματα 
τή; δικαιοσύνης σας ■ (Β". Κορ. θ'. 10.) 

Αιαήοεσις. «Έξέλθβτε άπ’ αύτών καΐ άποχωρίσθη- 
τε,» λέγε: Κύριος, «καί μή έγγίσητε ά- 
κάθαρτον· καί έγώ θέλω σα; δεχθή καί 
θέλω εΐσβαι Πατήρ σας, καΐ σείς θέλετε 
εΐσθε υίοι μου καΐ θυγατέρες, λέγει Κύ
ριος Παντοκράτωρ.» (Β' Κορινδ. ς' 17 — 
18.)

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Μετά τήν μάχην τήί Γεττυνσβέργηί έν ’Αμερική, 

ήτις άπεφάσισε τδν μεταξύ τών ένωτικών καΐ ανθε
νωτικών έμφΰλιον άγώνα, εΐς στρατιώτης εΥρέθη νε
κρό; κρατών φωτογραφίαν παριστάνουσαν τρία μικρά 
παιδία.—’Επειδή δέ δέν έφερε καΐ τά δνόματά των, 
ή φωτογραφία έδημοοιεόθη είς μέγα σχήμα καΐ τά 
ορφανά άνεορέθησαν· έκ τήί πωλήσεω» δέ τών φω
τογραφιών συνελέχθησαν τόσα χρήματα, ώστε έκτί- 
σθη είς τά μεσημβρινά μέρη τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, ώραΐον δρφανοτροφεΐον, βπου ή μήτηρ τ“ν 
τριών έκείνων παιδίων διωρίσθη έπιμελήτρια. Πώς 
ό θεός μεταχειρίζεται καί αυτά τά κακά τοΰ πολέμ» 
πρδς όφελος της άνθρωπότητος ’

ΟΥΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΤΕ ΓΕΥΜΑ.
Είς έν άπδ τά σωφρονιστήρια τοΰ Βερολίνου όπου 

οΐ έγκλειστοι πρέπει νά έργάζωνται, πρδς διόρθωσιν 
έκείνων, οί όποιοι εΐναι οκνηροί καί δέν δέλυον νά 
έργασθώσιν, ύπάρχει καλάθιον κρεμάμενον Υπεράνω 
τής τραπέζης, καΐ έντδς αύτοΰ βάλλονται οΐ κύριο1 
οΰτοι καΐ διαμένουσιν έκεΐ ολην τήν ημέραν νήττεις, 
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βλέποντες καί δσφραινόμενοι τά φαγητά, τά όποια 
παρατίθενται διά του; έπιμελιΐς κάλέργατικους, άλλά 
μή ουνάμενοι οδδέ κάν νά τά δοκιμάσωσι. Τδ ιατρι
κόν τούτο κατά τής δκνηρίας έΰρέθη άξιόλογον, διότι 
τήν θεραπεύει ταχέως καί Ιντέλώ;!

ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ^
Όποια παράξενος είκών! ακούω τους μικρούς ά- 

ναγνώστας τήςΈφ. τών Παίδων ν’ άνακράζωσ·.ν είς 
τήν θέαν τής προ κείμενης εϊκονβγραφ.ίας ! Τί θά χά
ρη έχείνη ή γυνή είς τδ ώραΐδν έκείνο παιδίον ; Δέν 
έχει σκοπόν νά τδ κακοποίηση, άλλά μόνον νά τδ έ- 
ίυπνιση διά σπουδαΐον και λυπηρόν σκοπόν. Ίδοδ 
ή ίσιορία τοΰ πράγματος. Τδ κοιμώμενον παιδίον 
είναι υίδς Άλφόνσου τοΰ 2ου τής Καστιλίας, βασι- 
λέω; τής 'Ισπανίας, τοΰ έπονομασβέντος άν^ρείοο.

Κατά τήν περί ή; ό λόγος έποχήν οί Μαυρυτανοί, 
οϊτινϊς ήσαν φυλή αραβική, καί εϊχον κατακτήσει τδ 
μεγιατον μέρος τής Ισπανίας, προσέβαλαν τήί πολιν 
Γ-.δέλο, τήν όποιαν ’Αλφόνσο; δ ανδρείος εΐχεν έλευ- 
θερώσει άπά τάς χεΐράς των πρό τίνος χρόνου.

'Η πόλις επρεπε νά προφυλαχθή, άλλ’ οί στραττώ- 
ται 0έν ήθελαν νά ίξέλθωσιν εΐς-συνάντησιν τοΰ ί- 
χθροϋ, άν δ βασιλεύς ή άλλος τις ίκ τής βασιλικής οι
κογένειας δέν έτίθετο έπί· κεφαλής των. * Ο Άλφόν
σος ήτο τότε ασθενής, και άλλος, έκτδς τόΰ μικρού 
έκείνου παιδιού δέν υπήρχεν είς τήν βασιλικήν οικο
γένειαν, Ματαιώς ό ασθενή; πατήρ ήγωνίσθη νά πεί
ση τδν στρατόν το», δτι εΐχενάξίους καί γενναίους 
στρατηγούς, κάί 3τι δέν ήτο χρεία τής παρουσίας 
βασιλόπαιδος· αυτός επόμενε, καί τέλος δ ουστυ- 
χής πατήρ κατεπεισθη νά στείλη νά έξυπνίση τδν 
μικρόν υιόν του.

: Ούτως. 6 μικρός Άλφόνσος ήγέρθη, έφόρεσε στρα- 
τιωτικήν στολήν καί τεθείς έφιππος έπι κεφαλής τοΰ 
στρατού, Ιξήλθε τής πόλεως κατά τών Μαυρυτανών. 
'Η μάχη δυνήφθη άλλ’ οί Ισπανοί ένικήθησαν καΐ δ 
μικρός Άλφόνσος έπεσε μαχόμενός κατά τών εχθρών 
τής πατρίδας καί τής θρ.ηάάείαi του, καί δ στρατός 
τόυ είσηλθεν έν άταίίφ;έΐς τήν πόλιν.

'Η θλίψις του δυστυχούς πατρδ; ήτον ϊ απερίγρα
πτος—δ μονογενής του υίδς, ή έλπις τοΰ οίκου τόυ 
καί δ μόνος διάδοχος τοΰ θρόνου του έςέλειπεν άλλ* 
όμως εδθύς άφοΰ άνέλαδεν δλίγον, έτέθή έπΐ κεφα
λής του στρατού του, 
ένίκησε κατά κράτος, 
μένης εικονογραφίας.

έκτύπησε τδν έχθρδν καί τδν 
Τοιαΰτη ;ή ίστορίά τής προκει-

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

Κύριός τις Ιπεμψεν είς φίλον του τινά κατοικοΰν- 
τα είς άλλην πόλιν τδ έξης περίεργον τηλεγράφημα· 
«Τρίτη ’Επιστολή Ίωάννου, στίχος δέκατος τρίτος 
κτλ.» Τφόντι δ’ δ άναφερόμενος στίχος εΐναι εΐδυς 
έπιστολής, πολλά σημαινοόσης.

. Ιδού δ στίχος.
«Πολλά εΐχον νά γράφω, άλλά δέν θέλω νά σέ γρά

ψω διά μελάνη; και καλάμου. Άλλ’ ελπίζω ταχέως 
νά σέ ιδω, καί θέλομεν λαλήσει στόμα πρδς στόμα. 
Είρήνη είς σέ. ’Ασπάζονταίσε οί φίλοι, Άσπάζου 
τούς φίλους κατ’ όνομα.»

ΑΙ ΜΩΡΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ.
Πιστεύω, οτι όσοι τών μικρών Αναγνωστών μας ?- 

χουσιν άναγνώσει τδ Εδαγγέλιον θά μαντεόσωσιν έκ 
πρώτης όψεως τι παριατφ ή είς τήν απέναντι σελίδα 
ωραία είκάν—- γυναίκες λαμπροενδεδυμέναι, μέ λύ
χνους είς τάς χειρας ΐστανται έςωθεν μεγαλοπρεπούς 
οικίας, καί. άνθρωπός τις έσωθεν έκ μικρού τίνος πα
ραθύρου ταΐς όμιλεϊ.
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Εκείνους, οί όποιοι 3έν άνε'γνωσαν τό Εύαγγέλιον, 
ή oav τό ηχούσαν είς τήν εκκλησίαν άναγινωσχόμενον 
παραπέμπομ&ν είς τδ κέ. χεφ. τοΰ χατά Ματθ. Εύαγ. 
, Εκεί Οά εδρωσι την ιστορίαν αότών τών γυναικών 
χαΐ τοΰ άνθρώπου έκείνοο—Είναι μία παραβολή.

Δυστυχεί; παρθένοι! ήγάπων τόν γαμβρόν, οστις 
υπήγε νά φέρη τήν νόμφην τοο άπδ άλλην πόλιν, καΐ 
|*ήλθον μέ άλλα; παρθένους μετά φανών καΐ λαμπά
δων Γνα τόν προό'παντήσωσι κατά τήν συνήθειαν τοο 

τόπου εκείνου, καί νά είσελθανσι μετ’ αύτοΰ είς τούς 
γάμου; Βιά νά συνεοφρανθώσιν· άλλά δέν έ φρόντισαν 
νά πάρουν ελαιον άρχετόν; καΐ έπειδή ό νυμφίος ήρ- 
γοπόρησεν, έκοιμήθησαν δλαι, τό λάδι των έκάη χαΐ 
όταν έξυπνίσθησαν ύπό τών φωνών, “Ιδού ο νυμ
φίος έρχεται, „ εΰρον τάς λαμπάδας των έσβεσμένας· 
έζήτησαν έλαιον άπδ τάς άλλα; παρθένους, άλλ’ έκεΐ- 
ναι δέν εΐχον νά τάς δώσωσιν. Νά ύπάγβν πρός ύπάν- 
τησιν του νυμφίου μέ έσβεσμενας λαμπάδας δέν ήρ- 
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μοζεν, Κθέν έπορεόθησαν νά αγοράσωσιν έλαιο* άπδ 
τους παν.τοπώλας* άλλ’ όταν έπέστρεψαν ευρον δτι δ 
γαμβρός εΐχεν έλθει καϊ είσέλθει είς τδν οίκον καϊ 
ή δύρα έκλείσθη.

’Ήρχισαν λοιπδν νά κτυποΰν τήν δοράν και νά 
φωνάζουν νά τάς σ.νοίςωσιν· άλλ’ άντί νά Ανοιχθή 
ή θόρα, αύτδ; ί νυμφίος έσωθεν Απεκρίθη εΐς αύτάς 
ν’ Απέλθωσιν, διότι δεν τάς έγνώριζεν ! Φαντάσθητε, 
τέκνα μου, τήν λόπην, τήν αδημονίαν καί τήν Απελ
πισίαν τών παρθένων εκείνων !Όλοι οί κόποι, δλα τά 
έξοδα, δλαι αί προετοιμασία! των Απέβησαν μάταια·, 
ή δέ χαρά των μετεςράφη εις λύπην ! Ουτω δά γΐίνη 
κάι είί τους χριστιανούς έκείνους, οί όποιοι δέν προε
τοιμάζονται, δπω; πρέπει, πριν έλθη ό θάνατος και 
κλείση 6 χρόνος της δοκιμασίας των. θά Ακοόσωσιν 
άπδ τδ στόμα αύτοΰ τοΰ Χριστού, δτι ποτέ δέν τούς 
έγνώρισε* τότε 3έ στένοντες καϊ τρόμο ντε; θέλουσιν 
άπ έλθει είς αιώνιον τιμωρίαν.

ΙΝΔΟΣ ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ
‘Η δεισιδαιμονία εΐναι προϊόν τής Αγνοιας καϊ ά 

ποξενώσεω; του Ανθρώπου άπδ του θεού* διά τοΰτο 
καϊ τήν βλέπω μεν κυρίως και κατ’ εξοχήν επικρατού
σαν έχει δπου ό λόγος τοΰ θεού δέν γνωρίζεται.

Τής δεισιδαιμονίας ύπαρχο υσι πολλά και παντοΐα 
είδη, ένεργοΰνται οέ μετ’ επιτυχίας^εΐτε ύπ’ Ανθρώ
πων δβισιδαιμόνων, είτε ύπ’ Αγυρτών πρδς Αργυρο- 
λογίαν. Ή μαγεία, ή Αστρολογία, ή νεκρομαντεία, 
ή σπλαγχνολογία, ή οίωνοσκοπία, ή φαρμακία, ή 
ίςέτασις τής παλάμης τών χειρών καί άπειρα άλλα 
τοιαΰτα εΐναι τά μέσα, διά τών όποιων ό Σατανάς 
κρατεί τούς Ανθρώπου; ύπδ τήν κυριαρχίαν του. Εΐ
ναι δέ λυπηρόν, δτι καϊ μεταξύ τών χριστιανών πολ

λά τοιαΰτα έπικρατοΰσι έτι καί έν αύτή τή πόλει 
μας· βλέπει τις πολλάκις καϊ κυρίας μεγάλης περιο- 
πής νά δίδωσι τάς χεψάς των εΐς τάς Ακαθάρτους 
καϊ μή γνωρίζοντας τδν Αληθή θεόν ’Αθιγγάνους 
γυναίκας, ΐνα μάθωσι παρ’ αύτ$>ν τήν τύχην των!

*Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ Αμερικανόν 
γόητα, προσπαθοΰντα ν’ Αποδειώξη τήν Ασθένειαν 
Απδ τοΰ κατακειμένου Ανθρώπου δι’ έςορκισμών.

ί) ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

Χωρικός τις, δστις έπεσ.τρεφεν οΐκαΒε έκ τής αγο
ράς φέρων επάνω του πεντήκοντα τάλληρα έκ. τής 
πωλήσεωί σανού, Άπήντησ* καθ’ δδδν ένα στρατιώ
την,δστιςτδν παρεκάλεσε νά τφ δώση κάτι τι διά 
κρασί.

'Ο χωρικός διεμαρτυρετο, δ« είχεν έξοδεόσει δ,τι 
εΐχεν εΐς τήν πόλιν καϊ δέν τιρ απέμεινεν ούοέ έν 
λεπτόν.

'Ο στρατιώτης, ίσης, ώ; φαίνεται .έκ τών Ακολού
θων, έγνώριζε καλώς ότι ό χωρικός εΐχε τά χρή
ματα έκεΐνα, έπρότεινεν είς αύτδν νά ύπάγωσιν είς 
τδ παρακείμενον παρεκκλήσιον του Αγίου Άλπον- 
σου καϊ νά δεηθώσιν αύτοΰ νά τους δώση κάτι, προσ- 
θέσας, δτι οσάκις έδεήθη τοΰ Αγίου Εκείνου, πάν
τοτε έλαδε τδ αΐτηθέν.

' Ο χωρικός κατ’ Αρχάς 3έν έφαίνετο τόσον πρόθυ
μος ν’ ακολουθήση τδν στρατιώτην είς έκεινό τό πα
ράμερο? μέρος, αλλ’ έπι τέλους έπείσθη νά ύπάγη.

Φθάσαντες εΐς το - παρεκκλησίου ^γονάτισαν Αμ. 
φότεροι έμπροσθεν τοΰ Αγάλματος τοΰ αγίου Άλ- 
φόνσου, καϊ ό στρατιώτης έφαίνετο έπί μακρδν έ- 
νασχολοόμενος εΐς ίγκάρδιόν προσευχήν, μετά τήν 
οποίαν στρέψα; πρδς τδν χωρικόν,

— Ό άγιος,—μέ έκαμε νεύμα νά ύπάγω πλησίον 
του,—εΐπε

Ταΰτα εΐπών ίσηκώθη καϊ-πλησίασα ς έθεσε τδ ώ- 
τίον του πλησιέατατα εΐς τδ στόμα τοΰ Αγάλματος, 
και μετ’ δλίγον έπέστρεψεν εΐς τδν σύντροφόν του, 
λόγων, α Ό ’’Αγιος μοι εδωκε μισό τάλληρον, καϊ 
πρέπει νά ήναι είς τήν τσέπην μου!* πραγματικώς 
οέ έθεσε τδ χέρι του·εΐς τήν τσέπην του καϊ πρδς 
θαυμασμόν τοΰ χωρικού έξέβαλε μισό τάλληρον, και 
τδ έμοίρασε μετ’ αύτοΰ.

Τοΰτο ήρεσε κατά πολλά εΐς τδν χωρικόν, καί διά 
τοΰτο έφάνη ευχαριστημένος, όταν ό στρατιώτης έ- 
πρότείνε νά κάμη καϊ άλλην δέησίν εΐς τδν "Αγινν. 
Ό στρατιώτης έπραςεν δπως καϊ πρότερον· έγονάπσε, 
προσηυχήθη, έπήγεν εΐς τδν σΑγιον, επέστρτψε μέ 
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χαροποιόν πρόσωπον καί έπληροφορησε τόν σύντρο
φό* τοο, ότι ό Άγιοί Άλφόνσος τω έδωχεν έχει' 
νην την φοράν πεντήχοντα τάλληρα.

---- 'Αλήθεια!—εΐπεν ό χωρικός,—καί ποΰ είναι.
Πρέπει ,νά ήναι είς τήν τσέπην σου,—εΐπεν ό 

στρατιώτης μέ σοβαρότητα.
— Άλλά δέν έχω μήτε πεντάραν,—έφώναζεν δ 

χωρικός.
— Σέ πιστεύω, — παρατήρησε* ό πονηρός στρα

τιώτης,—άλλ* δ "Αγιος μέ εΐπεν, ότι τά έθεσεν δ ίδιος 
εις τήν ζώνην σου· λοιπόν άλλο δέν ίχης νά κάμη; 
είμή νά ξεζωσθής διά νά ίδωμεν αν άληθεόη ό "Α 
γιος ή μή.

— Μετά ματαίάν Αντίστασιν δ χωρικοί ήναγκά- 
σβη νά έχβάλη τήν ζώνην του, εΐς τήν όποιαν εΰ- 
ρέθη σαν τά οποία ό στρατιώτης εΐπε τάλληρα· χαΐ 
έπειδή αυτός είχε πρότερον μοιρασθή τό ήμισυ τάλ- 
ληρον μέ τόν στρατιώτην, ήναγχάσθη νά μοιρασθή 
χαί ταΰτα, χαί ο5τω; άντί 50 έφερε* είί τήν οικο
γένειαν του 25 τάλληρα 1

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΘ'.

ΝΟΤΣ 105—112.

Λύχνον έχω καθ’ οδόν μου 
Λόγον σου τόν καθαρόν,

Φώς έν σκότει τών ποδών μου, 
Διαυγές καί ιλαρόν.

Ώμοσα νά ζώ φυλάττων
Τήν δδόν τών έντολών

Κ’ δλων σου τών προσταγμάτων,
Έπί κόσμ’ αμαρτωλών.

Έν σφοδρφ ταλαιπωρία,
Φεϋ! τό πνεϋμά μου πονεΐ,

Άλλ* ή σή παρηγορία
Πάλιν μέ ζωογονεί

Πρόσεξαν εΐς τήν βαβεΐαν
Τής ψυχής μου στοναχήν,

Δός μοι νά ίδώ τήν θείαν
Καί σοφήν σου διδαχήν.

Είί δεινά Εκτεθειμένη,
Ή πενθήρης μου ψυχή

Εΐί τόν νόμον σου Εμμένει,
Ώ θεέ, και ευτυχεί

Μ’ έπαγιδευσαν άνόμως
Στίφη ασεβών πολλών,

Πλήν μ’ ήσφάλισεν ό δρόμος 
Τών καλών σου έντολών.

Τά μαρτύριά σου μόνα,
Ώ θεέ, τά σοβαρά

Ή μερίς μου ’ί τόν αιώνα
Εΐν’—ή μόνη μου χαρά.

Τών σοφών σου προσταγμάτων
Θέλω εΐσθαι μαθητής,

Τών Αγνών διαταγμάτων
Κατά γράμμα ποιητής.

ΚΑΛΟΝ ΑΝΤΙ Κ.ΑΚΟΓ.
— Μοί έκαμες τό κακόν,—λέγει δ κακός,—θά σοϊ 

τό αποδώσω. Μέ έκτύπησες· θά σέ χτυπήσω.
—Μοί έκαμες τό κακόν, λέγει ό καλός.................

σέ συγχωρώ. Μέ έκτύπησες· τό λησμονώ.
Έπειδή σΐι είσαι κακός, δέν θέλω νά ήμαι δμοιός 

σου.
Θά εΐμαι ευτυχέστερος διότι θά σοΐ χάμω κακόν ;
Τί καλόν προέρχεται έκ ταυ κακού, τό δποΐόν 

πράττομεν είς άλλους;
*0 Θεός λέγει: <Ό πράττων τό κακόν θέλει λά- 

βη τό κακόν· δ πράττων τό Αγαθόν θμ συνάξη τό 
καλόν.»

Ό Θεό; τιμωρεί, καθώς καί ανταμείβει.
Ό κώνωψ, δστις μέ έτσίμπησε, πίπτεί εΐί τά δί

κτυα τής Αράχνης.
Ό Ιέραί-δστις χατέφαγε τό μικρόν πτηνδν, πίπτει 

όπό τό οπλον τοΰ κυνηγού.
Κακέ, σό θά σκοντάψης εΐς τήν πέτραν, τήν δποίαν 

έθεσες καθ’ δδόν 3ιά νά σκοντάψη άλλος; Ε, Ε. Σ.

θεραπεία πατά παραπόνων.. «Άπαξ μόνον είί τήν 
ζωήν μέ παρεπονέθην,—είπε σεβάσμιός τις γέρων εις 
τά τέκνα του, — δταν εύρέθην ανυπόδυτος καί δέν 
εΐχον χρήματα ν’ Αγοράσω §ν ζεύγος ύποδημάτων. 
Εότυχώς τήν αύτήν ήμέραν άπήντησα άνθρωπόν τινα 
χωρίς πόδ ας, καί τότε ευχαρίστησα τδν θεόν, δτι έγώ 
ήμην είς καλλίτερα* ίκείνου κατάστασιν, καί έπαυσα 
παραπονούμενος.

"Οταν συλλογιζώμεθα πόσοι τών δμοίων μα» Αν
θρώπων δέν έχουν πολλά Αγαθά, τά δποΐα ήμεις έ- 
χομεν, πρέπει νά εύχαριστώμεν τδν θεόν διά τοΰτο 
καί νά μή παραπονώμεθα δι’ δσα δέν Εχομε*.

*0 έλεών πτωχόν δανείζει είί τόν Κύριον και θέ 
λει γείνει είς αύτόν ή άνταπόδοσις αύτοΰ. (Π,αροιμ. 
ιθ'. 17.)

Νά κάμνη τις δικαιοσύνην καί κρίσιν, εΐναι Αρεστό- 
τερον είς τόν Κύριον παρά θυσίαν. (Παροιμ. κά. 3 )
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Έχ τών πολλών έπιστολών, τάς οποίας λαμβάνό- 
μεν καθ’ έχάστην πανταχόθεν, δημοοιούομεν τάί έπο· 
μίνας, δ; άφίνωμ3ν νά λαλήσωβιν άφ’ έάυτών—προσ- 
θέτομεν Si τοΰτο μόνον, δτι έφότος θά προσπαθή
σω μεν νά χάμω μεν τήν τε κΈφημ. τών .Παίδων* 
καί τόν «Αστέρα -ήί ’Ανατολής» πολΰ πλέον διδαχϊι- 
χωτέραΐ χαΐ ώφελιμω τέρας αφ’ Oil ήσαν μέχρι τοΰθε.

Έν Άίοχαδι 22 Δεκεμβρίου 1873.

Κ. Συντάχτα ·της Έφημ. των Παίδων.· 

'Ελλόγιμε. Κύριε.
Ή καλή φήμη, την όποιαν έδώ £λαβεν ή Έφημε· 

ρις τών Παίοων, τόσον διά τά ώραΐα της διηγήματα, 
καθώς καί διά τάς περιέργως εικονογραφίας της, πα
ρακινεί καί έμέ, μικρόν όντα σπουδαστήν, νά σάς πα- 
ρακαλέσω νά μέ χατατάίητε συνδρομητήν σας. Εσω
κλείω δλ και δρ. 1,20, είς γραμματόσημα διά τήν έ- 
τηαίαν συνδρομήν μου. Διατελώ μετά σεβασμού.

‘Ο συνδρομητής σας A. Α. Π.

Έχ Τριπόλεως 5 ’Ιανουάριου 1874.
Σεδαοτε pot Κύριε.

Της βιολόγου Έφημερίδος τών Παίδιρν, ής τήν 
σύνταξιν διευθύνετε πρδ πολλοΰ, ών συνδρομητής, έ· 
λάμδανον αδτήν ' μέχρι της λήξεως του παρελθόντος 
έτους, Έχ πείρας τάς έξ α&τής ώφελείας γνωρίσας 
κα! τήν πνευματικήν αυτής τροφήν περί πολλοΰ ποιού
μενος, παρακαλώ ήμας θερμώς, ϊνα μοι άποστέλλητε 
τακτικώς τδ φόλλον καί κατά τδ ήδη άρίάμενον έτος, 
οπερ ουχομαι, ινα διέλθητε εύτυχώς καί έν ύγείφ 
φροντίζοντας νά πλουτιζηται μέ πολλά; και καλάς 
διηγήσεις τήν ψυχωφελεστα'την κα! ήθικωτάτην έφη- 
μερίδα σας. Έγκλεάρ έν τη παρουση πέντε εικοσά
λεπτα γραμματόσημα διά τήν συνδρομήν μου κα! 
άπεχδόχομαι τήν ταχτικήν του φύλλου άποστολήν.

Δεχθητε, Κύριε συντάκτα, τά βαθύτατα σεβάσματά 
μου. ‘Ο ΰμέτερος συνδρομητής θ. I, Ζ.

Έν Λεοκα'δι τη 2 Δεκεμβρίου 1873.
Κ. Σοντάχτα της ε'Εφηρ. των Παίδων.» 

Έντιμε Κύριε.
Μεγάλως έχάρην μετά τών μικρών τέκνων μου 

ίδών τήν εδαρεστόν αγγελίαν, οτι έδιπλασιάσατε τδ 
φύλλον της πολυτίμου έφημερ ίδος, σδν αδτιρ δέ και 
τήν εδτελή έτησίαν συνδρομήν είς λ, 120. Σπεύδω 
εγκαίρως νά σάς διευθύνω διά τής παρούσης μου τήν 
πληρωμήν, ϊί<α τακτικώς λαμβάνωσι τά τέκνα μου 

τδ ήα'υ εδεσμα καί τδ τερπνόν διασκέδασμα, οπε; 
προσφέρει χατά μήνα εις το πνεύμα των ή «Έφη 
μερΐς τών Παίδων.»

Διατελώ. μετά τήί δφειλομένης ύμΐν ύπολήψεωί.
Ό συνδρομητής σας I, Ν. Σ.

Π ο ίου τίνος τδ ονομά περιέχει τά αρχικά γράμ
ματα τών κυριωτάτων όνομά των του Χρίστου j-

Λύσις τοΰ προηγουμένου Αινίγματος, — Χρόνος.'

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Είς ποιον μέρος της Γραφής γίνεται κατά πρώτον λόγος 

περί άναστάσεως νεκρών σχετίζω ς πρό; τήν άνταπόδοσιν ;
2. IIου είιρίσκομεν, δτι ό θεός μεταδίδει τό ■ ίδιάν του ά

νομα είς τήν ’Εκκλησίαν ι
3. Ποίος τών Ιερών Ιστορικών ΐμιλεϊ περί τής ίϊχυράς δυ- 

νάμιιος τής σιωπηλή; συνομιλίας, καΐ είς ποϊον τήν συνιστψ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τιμή προπληρωτέα διά τάς Αθήνας δραχ, 1* διά τδν Πει

ραιά καί τάς έπαρχία; 1,20- διά τήν Τουρκίαν συμπεριλαμβα
νομένων καΐ τών ταχυδρ. τελών μέχρι τοΰ μέρους ίπβ προσ
ορμίζεται άτμόπλοιον δραχ. 2.

Είς τήν Ευρώπην καΐ 'Αμερικήν συμπεριλαμβανομένων 
τών ταχυδρομικών δραχ. 41

—"Οστις κάμη 5 συνδρομητάς καΐ άποσΐείλη τάς σύνδρο
μά; είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Εφημερίδας τών Παίδων λαμ
βάνει ίν ψύλλον δωρεάν.

— "Οστις πάμη. 2* συνδρομητάς θέλει λαμβάνει δωρεάν 
έπΐ Ιν ίτος τόν’Αστέρα τής ’Ανατολής, ’Εφημερίδα Οικογε
νειακήν 17 ήδη ϊτη έκδιδομίνην ίνταΰθα. ,

— "Οστις κάμη ΙΟβ, συνδρομητάς θέλει,λάβει δωρεάν τδ 
λεξικόν τόϋ κ, Βυζαντίου.

— Ούδέν ψύλλον άποστέλλεται είς οίιδένα άνευ προπληρω
μής—-άντΐ λοιπόν νάγράφωσι έρωτώντες πώς νά στείλωσι 
τήν συνδρομήν των, κάλλιον 8ά ήναι ,νά τήν πέμπωσι τα- 
χυδρομικώ; διά γραμματοσήμων οί θέλοντές τό ψύλλον καΐ 
άφεύκτως τό λαμβάνουν.

— Ολαι α! έπιστολαΐ πρέπει νά έπιγράψωνται, «Πρδς τήν 
Διεύθυνσιν τή; Έφημ. τών Πάίδων,. -είς ’Αθήνας.»

— "Ενεκεν τής συχνής άνατυπώσεως τών σωμάτων τών
παοελθο'ντων έτών ή τιμή ίκάστου έτους βρίζεται διά τήν Ελ
λάδα είς δραχ. λ

Διά τήν Τουρκίαν » 1 50
—Οί έν Άθήναις, Πειραιεϊ καΐ Σύρφ συνδρομηταί τής Έφ. 

τών Παίδων όφείλουσιν δταν πληρώνωσι νά λαμβάνωσιν έν
τυπον άπίδειξιν παρά τοΰ βιανομέως φέρουβαν τήν ύπογρα- 
φήν τοΰ συντάκτου καΐ τήν σφραγίδα τής «Έφ. τών Παίδων.»

— Σύνδρομα! έν Άθήναις γίνονται έν τφ Είιαγγελικιϋ Βι- 
βλιοπωλείφ έν όΐ,φ Έρμου πλησίον τόΰ χρυσοχοείου τού κ. 
Στεφάνου.

— ’Εντός τοΰ Φεβρουάριου πρέπει νά σταλώσιν αί άπο- 
κρίσεις είς τά; ΐερογραφικάς έρωτήσει; του παρελθόντος έ
τους διά νά οοθ ώσι τά ύποσχεθέντα βραβεία.


