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Κύπαξ’ έδώ, Ειρήνη,—έφώναξεν ό μικρό; Γεώρ
γιος, προς τήν αδελφήν τόυ, άνοιξα; τήν ’Εφημερίδα 
τών Παι'δών ! τί ωραία; έίχονογράφίαέ ’πο3 εχει άΰτδ 
τδ φύλλον τοΰ Φεβρουάριο ο!

— Καί μεγάλα;,—έπρόσθεσεν ή αδελφή τοο. Για 
3έ αυτήν τών μωρών παρθένών, πόσον μεγάλη καί 

ωραία είναι! Διά τοΰτο ηύξησαν καί τήν τιμήν τη; 
εφέτος είς μίαν δραχμήν, αντί 50 λεπτών!

— Ό Ήλιας Σπηλιωτάκη; μοΐ εΐπεν δτι δ πατήρ 
του δεν ήθέλησε νά έξακολουθήση τήν συνδρομήν 

του έφετος, διότι του Ιφάνη άπριβή, χάι νά τδν έ
βλεπε; πώς έλυπεΐτο ο παύμένος I σχεδόν ίκλαιεν’ 
άλλ’ έγώ τδν παρηγόρησα ύποσχεθείς νά τοΰ δανείζω 
τήν ϊδιχήν μου ν’ άνάγινώσχη χαί νά βλεπή τά; εί- 
χονογραφίας.

— Χαίρώ, δτι έφέρθη; τοιουτοτρόπως είς αύτδν 
διότι είναι πολύ χαλάν παιδίον χαί άγαπφ τά; κα
λάς ιστορία; καί τάς ώραίάς εικονογραφίας, χαί έγώ 
δέ εΐμαι έτοιμη νά δανείσω τήν ίδικήν μοό είς άλλα 
κοράσια, φθάνει μόνον, νά μή μου τήν ξεσχίσουν, ή 
τήν λερώσουν, διότι, καθώς ήξεύρεις, έγώ δένώ τά 
οόλλα διά να ΐά εχώ, διότι [ιέ άρεσει πολύ αύτή ή 
έφημέρίς.

-—Ήςευρει; χαί εΐ άλλο πραγμα, Ειρήνη;
— Ποιον ;
— Προχθές άπερνουσα άπδ τδ Ευαγγελικόν βι

βλιοπωλείο’; χαϊ ηχούσα νά λέγουν έχει δτι τδ φύλ
λον τοΰ Μαρτίου θά περιέχω καί ένα ύμνον μέ τήν 
μουσικήν του,

-—■ Αύτό δά εΐναι παλαιό πραγμα! ό συντάκτη; της 
τδ ύπεσχέθη τοσάκις, άλλ’ έως τώρα δέν τδ έκαμε. 
Ποιος ήξεύρει ποιας δυσκολία; θά άπαντα εί; τοΰτο ;

— Άλλ’ έγώ σέ λέγω, οτι τώρα Ισώθηκαν τά λό- 
γγα, καί θά ίδης, ο« θά εχωμεν τήν μουσικήν άλλά 
τδ κακόν είναι, δτι τά παιδιά δέν ήξεύρουν μουσικήν 
καί δέν θά ήμπορουν νά ψα'λλουν τους ΰμνους-

— Αλήθεια' άλλά ’ξεόρεις έοώ είς τάς Αθή
νας καί είς άλλα; πόλεις ύπάρχοοσι .πολλοί άν- 
θρωποζ όί όποιοι γνωρίζουν νά παίζουν βιολί, ή κι
θάραν, ή αυλόν, καί ήμπορουν νά παίζουν αυτούς 
τού; ήχους διά τά παιδιά.'Όπου δ’ εΐναι πιάνα , έ- 
κέϊ είναι εδκολώιερόν, Έγώ χαίρω, δτι έχομεν πιά
νο καί δύναμαι νά μανθάνω τού; ήχους μέ αύτό.
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— Τί καλόν θά ήτο νά ήσαν μουσικά σχολεία καΐ ’ 
διάτα παιδιά, καθώς τδ ιρδ’ΐον!'

— Κάπου άνέγνωσα, μοί φαίνεται είς τδν ’Αστέρα 
τής ’Ανατολής, οτι είς τήν ’Αγγλίαν καΐ ’Αμερικήν 
είναι σχολεία Κυριακά, δποο τά παιδιά μανθάνουν 
οχι μόνον τήν 'Αγίαν Γραφήν, άλλά καΐ πολλούς ώ 
ραίοος υμνους νά ψάλλουν. "Αν ήσαν κα'ι έδώ τοι
αύτα σχολεία, τότε δλα τά παιδιά θά ήμπόρουν νά 
μανθάνουν νά ψάλλουν χωρίς κόπον καΐ εςοδα.

— Ήκουσα, δτι είναι εν τοιοΰτον εκεί1 πέρα εΐς 
τάς στήλας του ’Ολυμπίου Διός, δπου ψάλλουν τοι- 
οΰτους ΰανους. Νά ειπωμεν είς τόν πατέρα νά μάς 
πάρη μίαν Κυριακήν νά όπάγωμεν νά ίδωμεν τί γί
νεται.

Καλά, λοιπόν, τήν έρχομένην Κυριακήν νά ύπά- 
γωμεν είς τάς 2 μ. μ., διότι τότε έχουν τό Κυριάκόν 
όχολεΐόν.

—Καϊ ποιος τό διευθύνει;
— 'Ο Μανολάκης Στεργίου, ο όποιος ,έπήγε μίαν 

φοράν έκεΐ από περιέργειαν, με εΐπεν, οτι τό διευ
θύνει 6 κ. Δοΰαρ.

— 'Αλήθεια! 'Ο κ. Δοΰαρ, δστις έοημοσίευε τήν 
Έφ.-τών Παίδων εΐς τήν απουσίαν τοΰ Συντα'κτυ τη:;

— Μάλιστα, αύτό; ό ίδιος, καί δ Μανολάκης μέ 
εΐπεν δτιεχει μίαν ώραίαν φωνήν !

—Λοιπόν νά ύπα'γωμεν χωρίς ά'λλο, διότι έχω έπι 
θυμίαν νά ϊδω αυτόν τόν άνθρωπον. ’Αλήθεια Γεωρ- 
γάκη, δέν μοΰ λές—"Ελλην είναι αυτός ό Δουτρ;

— Δέν ήςεύρω καλώς, άλλ’ 6 Παππαοόπουλος μο’ι 
εΐπεν,; δτι εΐναι Σκώτος καΐ έπολιτογράφθη έδώ είς 
τάς'Αθήνας, ώστε τώρα εΐναι πολίτης "Ελλην.

^Διά τοΰτο λοιπόν δμιλεΐ τοιουτοτρόπως διά τήν 
φιλτάτην μας πατρίδα! Τώρα τό εννόησα ! Εΰγέ τού· 
τώρα θά τόν αγαπώ περισσότερον.

Σημ. Συντ. Έφ. Παί8. Τό παρόν φΰλλον άποδει- 
κνύει τά ύπδ τοΰ μικροί Γεωργίου λεγάμενα άληθή. 
Οί μικροί μας άναγνώσται καΐ άναγνώστριαι έχουσιν 
ήδη ένώπιόν των ένα ύμνον μέ τήν μουσικήν του. 
καΐ θά έ'χωσι τοιοότους καθ’ έκαστον μήνα· καί όσοι 
θέλουν νά ύπάγουν είς τό Κυριάκόν Σχολείο» τοΰ 
κυρίου Δοΰαρ είς τάς 2 μ. μ. πασαν Κυριακήν θά 
άκουουν αυτούς ψαλλομένους έχεΐ.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ.
ΐίατηρ τις έν Άθήναις συνώοεοέ ποτέ τόν έςαε· 

τή υίόν του είς τό έκπαώευτήριον του κ. Μ.............
δίαν δέ εφθασεν εις τήν πλατείαν τής Μητροπόλεως 
=δρε πολλά παιδία (μα'γγας) καθήμενα είς μίαν γω
νίαν τής εκκλησίας καΐ καπνίζοντα.;.

— Βρέ σείς, — εΐπεν 0 πατήρ,— δέν έντρέπεσθε 
τόσον μικρά νά καπνίζετε ;

Ο μικρός Γεώργιος, τόν όποιον Ικράτει άπό τήν 
χεΐρα, ύψωσε τότε τούς μεγάλους μελανούς δφβαλ- 
μούς του πρό; τον πατέρα του, καί μετά παιδικής 
άπλότητος ήρώτησεν, “είναι κακόν πράγμα μόνον 
διά τά παιδία νά καπνίζουν παπά:„ Ό πατήρ έν- 
τράπη άπό τήν άθώαν ταυ την παρατήρησιν τοΰ υίοΰ 
του, έρριψε τό σιγάρον άπό τό στόμα του καΐ ποτέ 
πλέον δέν έκάπνισε··' άπό τήν ήμέραν εκείνην.

Έάν οί γονείς θέλουν οί λόγοι των νά έχουν Επιρ
ροήν είς τά τέκνα των, πρέπει καΐ ή διαγωγή των νά 
ήναι σύμφωνος μέ αυτούς.

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ.

Όσοι τών μικρών μας αναγνωστών δεν εΐδόν ποτέ 
ζωγραφιάν έλέφαντος θά δυσκολευθοϋν νά Εννοή
σουν τήν μορφήν καί τό ανάστημα τοΰ έλέφαντος 
άπό μόνην τήν προκβιμίνην εικονογραφίαν, ήτις πα· 
ριστφ τήν κεφαλήν. Άλλοτε θά δώσωμεν ολόκληρον 
τήν εικόνα του ζώου- ενταύθα θέλομεν νά ειπωμεν 
μόνον περί μιας περιέργου ιδιότητας τοΰ έλέφαντος, 
-τής πρό; τά άνθη αγάπης του.

Ναι, μικροί μου φίλοι, ό Έλέφας άγαπα πολύ τά 
άνθη, τά ώραϊα καϊ εύοσμα άνθη, τά όποια ό Πανά
γαθος ήμών ούράνιος ΙΙατήρ έδημιούργησε πρδς εύ· 
χαρίστησιν τοΰ άνθρώπου. Τά έξη; άνέκοοτα έπι- 
οεβαιοΰσι τήν άλήθειαν του περιέργου τούτου φαι
νομένου εις άλογον ζώον.

Κυρία τις έπεσζίφθη ποτέ τόν Βοτανικόν Κήπον - 
ιών Παρισΐων, δπου εύρίσκονται είς κλωθία, διάφορα 
θηρία καΐ' ζώα άγρια, κρα-τοΰσα είς τήν χεΐρά της 

| ώραίαν άνθρβέσμην· φθασασα είς τό μέρος δπου
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φυλάσσονται οί έλέναν~εΐ, ίστά&η παρατηρούσα τα 
υπερμεγέθη έκεΐνα ζώα. με τούς φοβερούς χαυλι 
όδοντας καϊ τάς μακρας καΐ ευκινήτους προβοσκίδα; 
των· ένφ δέ ΐστατο έκεΐ, αίφνης εις τών έλεφάντων 
άπλόνει τήν προβοσκίδα τοο, καί άρπαζει άπδ τάς 
χειρ άς της τήν ανθοδέσμην!

'Η κυρία περιέμενε νάΐοη άπδ στιγμής είς στιγμήν 
αδτδν φέροντα τήν ανθοδέσμην είς τδ στόμα του καί 
τρώγοντα αυτήν· Αντί τούτου όμως ό καλός έλέφας 
έμυρίοθη Αρκετά τά ώραΐα άνθη καϊ έπειτα απέδω· 
κε τήν Ανθοδέσμην είς τήν κυρίαν πρδς μεγίστην έ'κ- 
πληξιν και αδτη; και δλον τών παρευρεθέντων έκεΐ

*Αλλοτε έλέφαντες ήρπασαν Απδ τάς κεφαλάς κυ
ριών τους πίλους των νομίσαντες, δτι τά όποια έφε 
ρον άνθη ήσαν φυσικά, Αλλ’ Αφοΰ τά έμυρίσθησαν 
καϊ εΰρον τήν Απάτην των, όργισθέντες τά ίρριψαν 
κατά γήςκαί τά έτσαλαπάτησαν πρδί μεγάλην λύπην 
καϊ ζημίαν τών κοριών των !

‘Q, Έλέφας είνμι έξυπνότερος πάντων τών ζώων, 
καϊ πολλάκις έκτελεί πράξεις, αιτινες έκπλήττουσι καϊ 
αδτδν τδν άνθρωπον. θύτω π. χ. ίιτορειται, οτι εΐς 
τών έλεφάντων, δστις Ανήχε’ν ,είί μίαν θεατρικήν έ· 
ταιρίαν, 'αφοΰέκαμνε διάφορα άλλα περίεργα, έτελεί- 
ων$ τήν παράστασίν τοο μέ τδ έξης. Έλάμβανεν Αν
θοδέσμην παρά του κυρίου του μέ τήν διαταγήν νά 
τήν δώση είς τδ ώραιότερον τών κορασίων,άιινα ήσαν 
παρόντα· έκεΐνοί δέ άφοΰ περιήρχετο διά τοΰ βλέμ
ματός τβ τούς παρεύριίχυμένους, τήν εδιδε πράγματι- 
χώς εΐς ία ώραιώτερον κοράσιον, δπερ εύρίσχετο έχει.

Μίαν φοράν, δτε τά κοράσια πολλών παρθεναγω
γείων έπήγαν όμοΰ νά ίόωσι τά ζώα ταΰτα, ό Έλέ 
φας ουτος διετάχθη νά δώση μίαν Ανθοδέσμην είςτό 
χάλλιστον Από αυτά· ουιος τήν έλαβε διά τής προβο
σκίδας του, περιήλθε τδ αμφιθέατρο» Απδ τής μιας 
άκρα* είς τήν άλλην άπαξ καϊ δϊς χωρίς νά φανή 
διατεθειμένος νά τήν δώση είς κανέν. Ένφ δέ ιστα- 
το οΰτω πως είς Αμηχανίαν, είσηλθε κοράσιον δεκαε- 
ΤΞΐ ψέρον άπο td>v ωμων too χρέμάμβνον σάχχον 
με τά βιβλία τ» —εύ&ί>ς δ’ άφ&ύ έστάΟη είί Sv μέρος, 
ό Έλέφας έδραμε πρδς αυτό καϊ τω ένεχείρισε τήν 
Ανθοδέσμην. Έπειτα δέ υψώσας τήν προβοσκίδα του 
καί άνοίξας τό τρομερόν στόμα του, έξέφερεν ισχυ
ρόν συριγμδν, ώς νά έλεγε· * Ιδού σ’ έπετυχα τέλος 
πάντων, «κοκονίτσα μου!» Και τω δντι τδ κοράσιον 
εκείνο ευρέθη, δτι ήτο ού μόνον τδ ωραιότατου, άλλα 
και τδ έπιμελεστατον πάντων ί

Πόσον κατώτερα τοΰ έλέφαντος εΐναι τά παιδία 
έκεΐνα, τά όποια κόπτουν, μαδοΰν, ή άλλως πως κα 
ταστρέφουν τά ώραΐα άνθη τών κήπων ή τών άγρών, 
τά όποια ό Αγαθός ήμών θεδς έκαμε διά τήν εΰχαρί- 

στηύιν τών δφθαλμών κάϊ. τής δσφρόσεως t Έταν 
βλέπωμεν μικρά παιδία νά φερωνται τοιουτοτρόπως 
είς τά ώραΐα άνθη, λυπουμεθα δτι δέν ήξεόρουυ νά 
φερωνται καλλίτερα.

Η ΦΩΑΕΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
*Η

μισθός τής τηρήσεως τής όποα/έαεως.

ΠΡ001ΜΙ0Ν.
Ή συνήθεια τοϋ φυλάττειν τήν ύπόσχεσιν, όπως 

πάσα ή εύσέβεια, εΐναι ωφέλιμος και είς ταυτην τήν 
ζωήν. ‘Η Αλήθεια αυτή γίνεται καταφανής έκ τοΰ 
ακολούθου ωραίου Ανεκδότου, δπερ μεταφέρομεν έκ 
τοΰ Γερμανικού χάριν τών μικρών ήμών αναγνωστών.

Τά παιδία καϊ οί νέοι μας δλίγην διδασκαλίαν 
λαμβανουσιν ώς πρδς τήν ίεράν,φύσιν τής ύποσχέ- 
σεως. Όλίγιστοι δέ καϊ Από αυτούς τούς ήλικιωμέ· 
νους εχουσιν όσην έπρεπε συναίσθησιν τής ποταπό
τητας και Αχρειότητας τοΰ ψευδοβς, ίδίως είς μικρά 
πράγματα, ή πιστεόουσιν οσον έπρεπεν, πόσον ωφέ
λιμος εΐναι είς τάς δοσοληψίας και τδν κοινωνικόν 
βι'ον ή άκριάής φιλαλήθεια.

Πολλά ΪΙαιδία καί νέοι χάνουσι τήν θέσιν των, μό
νον καϊ μόνον διότι «δέν κρατουσιτδν λόγον των,» ώς 
λέγομεν, διότι δέν έκτελοΰσι τάς ύποσχέσεις των— 
μέ άλλους λόγους διότι δέν εΐναι άκρι&ώς φιλαλήθεις.

Πολλοί άρχονται μέ έλπίδας έπιτυχίας καί λαμ
πρού μέλλοντος, καϊ δμως αποτύγχαναυσι, διότι εΐναι 
συνειθιομένοι νά ύπόσχωνται περισσότερα Αφ’ όσα δύ- 
νανται νά κάμωσι. Ούδεϊς δύναται νά έχη φήμην ςα- 
θεροΰ καϊ ίσχυροΰ τδν χαρακτήρα Ανθρώπου, ή νά 
έξασκή μεγάλην έπιρροήν είς τήν οποίαν ζή κοινω
νίαν, δστις Απροσέκτως δίδει τδν λόγον του καϊ δ
μως δέν προσέχει νά τδν έκπληρώδη.

Πολλαϊ ζωαϊ ήφανίσθησαν, πύλλαϊ κολοσσιάΐαι κα
ταστάσεις έχάθηΟαν, πολλαϊ ψυχαϊ Απωλέσθησαν διά 
τής παραβάσεως μιας μόνης ύποσχέσεως.

Τό συγκινητικόν τοΰτο Ανέκδοτον «τής Φωλεδς τοΰ 
Πτηνού,» έλπίζομεν, δτι θά χρησιμεύση είς τό νά 
έντυπώση είς τδν νοδν τών μικρών μας Αναγνωστών 
καϊ Αναγνωσΐριών τήν ιερότητα τής ύποσχέσεως ύπδ 
τήν όποιαν εύρίσκονται τοΰ νά τηρώ σι τδν λόγον, τδν 
όποιον άπαξ έδωκαν όσον δήποτε και Αν ήθελε τούς 
στοιχίση τούτο, Έάν δέ τις τών μικρών μαί φίλων, 
Αφθ Αναγνώση τδ Ανέκδοτον τοΰτο τής τηρήσεως τής 
ύποσχέσεως ενός μικρού παιδί», Αποφασίση νά πράξη 
τδ αύτό, Ας ή ναι βέβαιον, δτι έΐίι τέλους θά λάβη πλ»- 
σίαν τήν Ανταμοιβήν παρά τού Πατρδς τής Αλήθειας 
καϊ ανταμείβοντας τήν Αλήθειαν. Ί$οϊ> τδ Ανέκδοτον.
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<t'H εύχάριστος έξηχιχή κατοικία τοΰ δικηγόροι» 
Βόν Τρουενχολδ έκειτο είς ώραίαν τινα τοποθεσίαν, 
δίαν δ’ ήδύνατο ν’ άπομαχρονθή επί τινας ήμέρας 
άπδ τάς σπουδαίας όποθέσεις τοΰ έπαγγέλματός. του 
άπεσόρετο είς τό μέρος έχεΐνο, διά νά άπολαύση τόν 
δροσερόν 'αέρα και τήν ώραίαν θεάν αΰτοΰ.

• Αί τυχαΐαι αυται έπισκέψεις του εις τό μέρος ε
κείνο έγίνοντο έτι ευχάριστά τεραι, δταμ συνωδεύετο 
καί υπό τών δυο μικρών υιών του, —ωραίων ευρώ- 
ατών παιδιών, τά όποια εχαιρον όσον καΐ ό πατήρ 
των νά τόν συν.οδευωοιν έχει εί; τάς τοιαότας its- 
ριστάσεις. Έ τοιαύτη άλλαγή ήτο τρόπον τινά νέα 
ζωή δι’ αύτά, διότι περιήρχοντο τους ωραίους κή
πους καί τά πράσινα και άνθώδηλειοάδια, ιδίως ομω; 
καί κατ’ έξοχήν ήδύναντο νάπηγαίνωσιν είς πλησιό- 
χ<»ρόν τι δάσος, διά τοΰ όποιου ήσαν κατασκευα
σμένοι κατάσκιοι δρόμοι καθ’ ολας τάς διευθύνσεις.

• Ημέραν τινά 0 δικηγόρος Β. Τ. συνώδευσε τά
παιδία είς τό δα'σος εκείνο καί τοΐς·. έδειξε τήν Φω
λεόν ένος πτηνού, εις τήν οποίαν ήσαν πέντε τρυ· 
φερά πουλάκια, είς τά όποια οί γονείς των έφεραν 
άδιακόπως τροφήν. ‘Η θέα δέ, τούτοι» ευχαρίστησε 
μεγάλως τά παιδία. 1

•Ό πατήρ ώδήγησε κατόπιν τούς υιούς του είς με- 
γάλην τινά δρΰν κειμένην είς τό ακρον. τοΰ δάσους 
καί μετ’ αΰτών έχάθισεν όπό τήν σχια'ν της, άν ο- 
που ήδύναντο νά βλέπωσι τήν έμπροσθέν των έκ· 
τεινομενην ώραίαν κοιλάδα,

«Ένι» δέ έκάθηντο έκεμ. 0 πατήρ ήοχισε νά τοΐς 
διηγείται τήν έξης άξιόλογον ιστορίαν περί τής φω. 
λεας ένδς πτηνού, ήτις ήτο είς τό· μέρος έκεΐνο πρό 
τινων έτών.

•Ίά παιδία ευχαρίστησαν τόν πατέρα των χαϊ ηρ- 
χισαν ν’ άκροάζωνται με πολλήν. προσοχήν, ένφ έ- 
χεΐνος διηγείτο, τήν ιστορίαν,

«Μίαν ώραίαν πρωίαν τής άνοι’ξεως,—εΐπεν ό πα
τήρ,— πρδ. 40 έτών, εν πτωχόν παιδίον έχάθησεν εδώ 
υποκάτω είς αυτήν ταότην τήν. δρΰν, ύπότήν όποιαν 
καθήμεθα καί ήμεΐς, τώρα,. φυλάττων τά πρόβατα, 
Ένφ δέ ίκάθητο άνεγίνωσχεν έν, μικρόν βιβλίον, τό 
όποιον τόσον τοΰ άπερροφησε τήν προσοχήν ώστε 
σπανίως έσήκωνε τους δφθαλμους του απ’ αυτό, καί 
τότε πάλιν διά νά ιδη τί γίνονται τά πρόρατά του, 
τά όποία έδοσκον μεταξύ τοΰ δάσους τούτου και τοΰ 
μικρού έκείνου ρυακος, δστις ρέει είς τό έντίπερα 
μέρος. Υψωσαν μίαν φοράν τούς Οφθαλμούς του έ· 
ξιππάσθη ίδών πλησίον του παΐδα ώραιον, χαρίεντα 
καί ένδεδυμένον χρυσοκέντητον στολήν 'Ο παΐς έ- 
κεΐνος ήτον ό διάδοχος τοΰ θρόνου τής Πρωσσίας 
οστις τότε δέν ήτο μεγαλείιερος τών δέκα έτών.

Τό βοσκάπουλον δέν έγνώριζεν ακριβώς ποιος ή
τον ό παις· έ κείνος, τόν έξέλαβεν όμως ώς υίόν τοΰ 
δασοφύλακας, δστις συνήθως ήρχετο δι1 υπηρεσίαν 
είς τό κυνηγετικόν φρουριον τοΰ βασιλέως, δπερ έ
πειτα πλησίον έκει. 'Όθεν αποταθείς είς αυτόν, «Δύ
ναμαι,— εΐπε, κ, δασοφόλαξ, έκβαλόν τόν πϊλόν του
— νά σας ύπηρετήσω εις τι;

— Έπι,θυμώ μόνον νά μοί εϊπης,— άπεκρίθη ό 
Διάδοχος,—άν ίμαι καμμια φωλεά πτηνών είς τό δά
σος τοΰτο;

— Παράξενος έρώτησις γινόμενη άπο ένα νεανί
σκον δασοφύλακα, — εΐπε τό βοσκάπουλον. Δέν ά- 
κούτις τά πτηνά κελαδουντα; Βεβαίως εΐναι πολλαί 
φωλεαί έοώ—έκαςον πτηνον ίχει και τήν φωλεάν τ».

— Λοιπόν πρέπει νά ήξέύρης νά μέ. δείξης μιαν.
— Ναϊ ήξεύρω μίαν άληθώς πολύ περίεργον— ου
δέποτε εϊδον τοιαύτην είς δλην μου τήν ζωήν. 
Είναι πλεγμένη μέ κίτρινον. ά'χορον καί έσωθεν εΐναι 
έστρωμενη μέ μαλακόν λειχήνα. Είναι δέ πέντε , 
αΰγά είς αδιήν, δύο τόσον γαλανά, οσον ό ουρανός, 
τον όποιον βλέπεις διά τών φύλλων τής δρυός ταότης,

—f Πρέπει νά ήναι πολύ ωραία,—εΐπεν ό Διάδο
χος,—Παρακαλώ έλα νά μοί. την δείξης—έπιθυμώ 
πολμ νά τήν ιοω.

— Τό πιστεύω,—εΐπεν. ό βοσκός,—ι άλλά δέν δύ
ναμαι νά σοΐ τήν δείξω.

—Δέ> θέλω νά τό κα'μης δωρεάν,—άπεκρίθη δ 
Διάδοχος,—θά σέ δώσω κάτι τι διά τόν κόπον σου.

— Τό πιστεύω,—έπανέλαδε πάλιν ό βοσκός,— 
άλλ’ όμως δεν δύναμαι νά σοΐ τήν ορίξω.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν παρουσιάσθη 0 παιδα
γωγός του Διαδόχου, δστις ήτο, ίκανός τις καί εύ· 
σεδής ίεροκήρυξ, ένδεδυμένος μαΰρα Ινδυματα, καΐ 
τόν όποιον ό βοσκός δέν είχε παρατηρήσει πρότερον· 
ούτος στραφείς πρδς αυτόν

— Μή ήσαι χωριάτης, τέκνον. μου, — εΐπεν, — ό 
νεανίσκος ούτος ήχουσε πολλάκις νά ομιλούν περί 
τών φωλεών τών πτηνών, άλλά ποτέ δέν εΐδε τοι· 
αύτήν, ”Οθ=ν έπιΒυμεΐνά τήν ΐόη.

'Ο βοσκός έσεισε τήν κεφαλήν του, και άπεχρίθη 
ώς καί πρότερον, δτι δέν ήδύνατο νά τήν δείξη.

'0 παιδαγωγός δυσαρεστηθείς μέ τήν άπόκρισιν
— ’’Επρεπε νά χαρής,—εΐπε, παιδίον μου,—δτι έχεις 
εύκαιρίαν νά ύποχρεώσης τόν αγαπητόν μας Διάδοχον.

— Κα’ι εΐναι δ.νεανίσκος ουτος ό Διάδοχος ■ ήρώ- 
τησεν ό βοσκός έκδαλών τόν πϊλόν του,—χαίρω τιμ 
δντι δτι γνωρίζω τήν έξοχοτητά Σου, άλλ’όμως, έάν 
ήτο καί αύτός ό βασιλ.εύς, δέν ήδονάμην νά τοΰ δεί
ξω τήν φωλεάν.
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. 2. ΆγΔν ιερός, έχστρατεία καλή!!
Δέν δέλομεν πέσει οόΕέ ήττηθή,γ 
’Ανίκητος εΐν’ ό ήμών ’Αρχηγό;, 
Ζωσ&ήτε τά όπλα, καΐ τρέςατ’ εμπρός.·

Τρέξατ’ έμπρός. χ. τ. λ.

3. Μέ θάρρος, μέ πίστιν. προβαίνετε νΰν. 
Εί; δρόμον στενόν πλήν σαφή, καΐ εάδόν.

' *■

Ίδχν; ζαί ^σμά &ιν δ Σταυρός.
Ζωσθήτε τά όπλα καί τρέςατ’έμπρός.

Τρέίατ’ έμπρός κ. τ, λ.
4. Τόν στέφανον πρέπει μετά τόν σταυρόν 

Νά λάβη διά δοκιμής δ νικών.
Λοιπόν, άν καΐ ήναι θρασύς δ έχθρδ;,1
ΖωοΘήτε τά όπλα καΐ τρέςατ’ έμπρός.

Τρέςατ’έμπρός κ. τ, λ.
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Ό Φαριββΰκ χ<Α 6 τελώνής,

λήΐ, τήν δΐίοιαίν παριίτί ή προκειμένη εϊκρνογριϊίριιϊι
• Είπε δέ κα) πρό; τινα;, τού; δαρροΰντα; β?; έαό- 

τούς δτι είναι δίκαιος χαί καταφρονώντας τούς λοι
πούς, τήν παραβολήν ταύτην άνθρωποι δάο’ άν£6ή· 
σαν είς τδ ίερδν διά νά προσεοχηΟώσιν*  ό εις Φαρι- 
σαΐος καί δ άλλος τελώνηί. Ό Φαρισαίος στάζεις 
προσηόχετο καθ’ έαοΐδν ταΰτα· Εύχαριστδ cot, θεέ, 
δτι δέν είμαι Χαθώ; οί λοιποί άνθρωποι, αρπαγές, ά

*0 Κόριο; ήμίόν Ίησόΰ; Χριάτδς δόλων πΟλλάχις 
νά έντυπώση τούς λόγοιις τοο έπ περισσότερον είς 
τδν νουν καί τήν καρδιάν των ακροατών του, fists- 
χεφίζετο τάς λεγάμενα; παράβολά; Οδτως εις μίαν 
περίατασιν θέλων νά έλέγξη τούς Γραμματέΐ; καί 
Φαρισαίοός διά τήν ύπερηφάνέκίν των χαί νά του» 
δείςη πόσον δ θεός μισεί του; όπερηφάνόυςχαι ά- 
ρέσχεται είς τούς ταπεινούς, είπε τήν έςής παραδο-
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δικοί, μοιχο.ϊ, ή/καί καθώς ΰδτος ό τελώνης. .Νηστεύω 
δις τής έοδομάδος, άποδεζατίζω πάντα δσα- 7χω. 
Καί δ τελώνης μακρόθεν' ίστάμενος δέν ήθελεν οδδέ 
τοδς δφδαλμοϋς νά ό-ρώση είς-τον ουρανόν, άλλ* έτο- 
πτεν είς τδ στήθος αυτού, λεγων, ό .θεός, ίλάσθητί. 
μοι τω άμαρτωλφ; Σαςλέγω, Κατεβη'.ούτός -εις τδν 
οίκον αΰτοΰ δέδιζαιωμένο'ς,μάλλο'ν παρά έ κείνος; διότι, 
πας ό ΰψών έαοτόν, θέλει ταπείνωθή* 0’5έ ταπεινών 
εαυτόν, θέλει ύψώθήι» (9—15. Λοϋζ. ζεφ. ιή,)

Προσέχετε, λοιπόν τέκνα μου άπδ τής υπερηφά 
νείας, διότι- αυτή υπήρξε καί εΐναι τδ μέγιστρν έμπο- 
διον τής έπιστροιίής και" σωτηρίας μυριάδων άνθρώ- 
πων, οΐτινες άλλως ήδόναντο νά σωθώσι.

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΣΙΣ.

«’Εγώ θά τδ πάοω!·
*ϊδ δέν θά τδ πάρτης, Μετλάνοε !ι>
Ιάς λέξεις ταΰτα;, αί όπρΐαι έπροφέρθησαν μετά 

κραυγής καί θυμού ήχολοΰθησαν φιλονεικία και θό
ρυβος, τά δποΐα έκαμαν τήν κυρίαν Κλάραν νά έί 
ξ=λθη τού δωματίου της μετά - σπουδής, διά νά Γόη 
τις ήτο ή .'αιτία .τής μεταξύ τοΰ μικρού υί-οΰ. της 
Μετλάνδου καί τού έςαοέλφου του Φριδερίζου Τρέη. 
φιλονεικίας· ευρε δέ τά δ,όο παιδία κρατούντα τδ 
ξόλόν μιας σήμαίάς κάί προσπάθούντα. έκαστον μέ 5 
λα; τάς δυνάμεις του.νά τδν^άποσ.πάσ-η - άπό τήν χεΐ- 
ρα τοΰ άλλου. Και τών δύο τά- πρόσωπα ήσα-ν-κόκ· 
κινα ΰπδ τού θυμού* μόλις δέ ήδυν.ήθησαν νά παό’· 
σώοι τήά φιλονικίαν των και άφοΰ είσήλθεν ή κυ
ρία είς τό δωμάτων.

« Παιδία, περί τίνος φίλον εικειτε;» άνέκραξεν ή 
κυρία Κλάρα-μετά δυσαρέσκειας καί έκπλήξεως.

•Μήτερ, έμέλλομεν ■ νά' παίςωμεν τοί>ζ ατραχίώτας 
και έγώ ήθελον νά φέρω τήν.σημαίαν, » άπεκρίθη ό 
Μετλάνδος, μόλις δυνάμενοςνά όμιλήση οπό τοΰ θυμδ;

• Πρέπει νά τήν έχω έγώ.—Έγώ .θά τήν πάρω! · 
έφώναςεν ·ό Φρειδερίκος, προσπαθών εΐσετι- νά τήν 
απόσπαση άπδ τδν έςάδελφόν του.

«Δός μοι την,» εΐπεν ή κυρία, μετ’άποφασιστικοΰ 
τόνου, λαμβάνουσα αότήν άπδ τάς χεΐρας τών παι 
διών. «Ίδέτε, έσχίσατε τήν ώραίαν σημαίαν φιλονει- 
πούντες. Είς ποιον άπδ σας ανήκει ;«

«'(J θειος τήν εδωκε και εις τους δόο μας, —; ά- 
πεκρίθη δ Φρειδερίκος,— άλλ’έγώ πρέπει να τήν φέ
ρω, διότι είμαι μεγαλείτερος.»

•Έγώ πρέπει νά τήν λάβω, διότι δ πατήρ μου εί
ναι στρατιώτης, καί έγώ αυτός μέλλω νά γείνω στρα-

τιώτη;.'!—άν έκραξεν δ Μετλάνδος; έχων ακόμη πολύ 
άγρίαν τήν δψιν,.: . · ί. -.···· Σ

« Λυπούμαι,-παιδία-μοϋ βλέπόυσα, δη έχετε δλι· 
γώτερον. νουν παρά- τά-τετράποδα ζώα.»

«Τί έννρεΐς-.μέ··τούτο, μήτερ·,;·■ εΐπεν. ό Μετλάνδος.
• 'Η φιλονήκίαJ σας, μέ έν θυμίζει τήν- ιστορίαν 

-δόο αίγών, την οποίαν -ηκουσα, » α^εκρίθη ή κυρία, 
ίκαθίζουσα είς μίαν καθέκλαν ’καί κρατούσα "τήν ση
μαίαν είς τάς χέΐράς της. Επάνω ’ είς. άποκρημνον 
βράχον τής Τυρολίας, δυο αίγες συνηντήθησαν είς εν 
τόσον-στενδν μύνοπάτιόν, ώστε δένί δπηοχε ,θεσίς νά

περάσωχι συγχρόνως καί άί δόο, όυτε να γύρισωβιν 
δπίσω καί νά έπιστρίψωσιν. ‘.ΊΓ.ψηλδί κρημνός δψοΰτο 
καθέτω; δπεράνω αυτών, καί βαθύ, σκοτεινόν χάσμ-j 
εκειτο υποκάτω. . 1ί νομίζετε,, on εκαμόν, αι δυο 
έπεΐναι άΐγες ;

•Υποθέτω,η — εΐπεν ά Μετλάνδος, δτι, 5ν εΐχον 
κέρατα, ώς αί δυο μίκράί άΐγές μου, ήθελον σπρώξει 
καί κερατισει ή μία τήν ά'λλην καί μονομαχήσει, εως 
ού ή μία ή καί αί δύο ήθελον πέσει" άπδ τοΰ κρημνού 
καί φονευθή.»..................

Νομίζε-.ς on αΰταί ήταν Υπερήφανοι, άνόητοι καί 
φιλόνεικοι, ώς 3όο παιδία, τά όποια δέν θέλω νά ό 
νομάσω; · εΐπεν ή κυρία Κλάρα, σειούσα την κεφα
λήν της. « “Όχι; αί αίγες ήσαν ταπεινότερα! κοί φρο- 
νιμώιεραι έκείνων Ή μία ές αύτών ήβόχως καί 
προσεκτικώς έπλαγίασεν έπάνω είς τδ στενόν μονο- 
πάτιον, καί μετά ταΰτα κάμψασα πρώτον τδ §ν’σκέ
λος της όπδ τδ σώμα της, έπειτα δέ καί τδ 'άλλο 
συνεμαζεύθη οσον ήδύνατο πλησιέςερον είς τόν βράχον. 

I ότε ή άλλη αΐ; ήσύχως και άπαλώς πατήσασά έπί
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τή; συντρόφου τή;, ή3υνήθη νά περάση σώά καί 
σκιρτώσα ν’ άπομπκρονθή. Ή 3s αΐς,, ή όποια ειχί' 
πλαγιάσβι-, σηκωθεϊσα τότε έκ τή; ταπεινή; &έσεω; 
σώα καΐ άβλαβή;, ήτο καΐ αύιή έλβυθέρα . έπίσης νά < 
πηόοί άπό βράχου βΐς-βράχον,, κπΐνάτρώγη τό γλυκό 
χορτάριον, άντΐ νά κήεαι, ω; ηθΐλε συμβή, είς τό’ βά
θος τοδ χρημνοο, έχουσα Ξλα τη; τά κόκκάλα σπα< 
σμένα,έκ τή;πιώσ5ω;.»

«Πόσον φρόνιμο; Οιϊί'ήτο.αύ.τηί» άνέκραξεν. ό Φρει
δερίκο;.

«Δέν ήςϊορον, δτι αί αΐγες έχουν τόσον νουν,» ά·' 
νέκραςϊν ό Μετλάνοος. ■ Απορώ, έάν τά δύο μικρά 
έρι'φιά μοο, τά δποΐα ζεΰγω είς τό άμαξάκιόν μου, 
ήθϊλον κάμει τό αΰτό ώς έκεΐναι.»

«Ίσιο;, — παρατήρησήν ή κυρία Κλάρα μειδιώσά,— 
“αυτά &ά έ3είχνυον περισσότερον νόόν από τοός άυ- 
ρίου; των !·

«Δέν βλέπω οτι είναι τί; πάντοτε υποχρεωμένο; 
νά παραιτη τά δικαιώματα του 1 « άνεφώνησεν ό Με- 
τλάνοο;, ενατενίζω» εί; τήν σημαίαν, διότι παρετή. 
ρηοεν δτι ή μήτηρ τοο έσΟλλογίζετο περί τή; δια
γωγή; τοο κατά τήν φιλόνεικίαν των ταΰτην.

«Τό δικαίωμά έπί τή; ό3οΰ άνηκε κάι εί; τά; δύο 
αΐγά;,* — πσρετηρησέν ή κυρίά, έάλλά φρονιμωτέρα 
ήτο ή ταπεινό τέρα* έπειδή τα πεινώ Βεΐσα έ νίκησε καΐ 
άφήσασα τήν άλλην νά γεί»η πρώεή, έσωσε τήν ζωήν 
άμφοτέρων. Τ2 τέκνου μοο I έάν τό ένστιγμα έθίόάξε, 
τό τετράποδου έκεΐνο ζώον, πρέπει άραγε ον τα λογικά 
ώ; σεΐ;, νά μάχωνται καΐ νά φιλονεικοΰν; καί πρό 
πάντων^» έπρόσθεσε άεσασα ίλαφρώ; τήν χεΐρά της 
έπι τήν κεφαλήν τοΰ τέκνου της, «δόνανται Χριστι
ανοί νά φιλονειχώσι περί μηδαμινών πραγμάτων, Ινφ 
ήίεόρβσι οτι είναι γεγραμμένον · «Μακάριοι οί πραεις 
οτι αυτοί θά κληρονομήσωσι τήν γην.»

Ο Μετλάνδο; έκύτταςε μετ’αμφιβολία; τήν μη. 
τέρα του" έπειδή ή υπερηφάνεια έπάλαιέ» ει’σέτι έντό; 
του. Άλλ’ ό Φρειδερίκο; άνεφώνησε &αρραλεω;, «Ά; 
λαβή λοιπόν αυτό; τήν σημαίαν ! Λυποϋμάι διότι έ- 
φιλονεικησα περί αυτή;-»

«Όχι, όχι, αυ &ά τήν λάβη;! άνέκραίεν ό Μετλάν- 
δο; μάλλον συγκεκινημένο; έκ τής αγαθότητα; τοΰ 
έζαοέλφοο τοο παρά ά.κό τό μάθημα τή; μητρό; του.

« Άμφότεροι θά τήν φέρητε κατά σειράν, τέκνα, 
μοο, είπεν ή κυρία, άφοο διορθώσω τό σχίσιμον τό ό
ποιον έκάματε. «Άς έντυπώση δέ τό περιστατικό» 
τοΰτο εί; ύμα; τήν έςής αλήθειαν, οτι δηλ. συχνά κερ
δίζομε» ύποχωροΰντε;, και δτι έκεΐνο; είναι φρονιμώ- 
τερο; και εΰγενέστερος, δστις εΐναι πρόθυμο; νά κόψη 

χάριν τής αυνέιδήσεω; καί νά λάβη τήν ταπεινό τέραν 
&έσιν.»

Αίνιγμα
Άν κάι εν -τό όνομά μου διττήν έχει προφοράν·

Γένος-κ’έννοιαν άλάσσει εί; του τόνου τήν φοράν; 
Όςυτόνως μέ προφέρεις; γένου; ειμ’ αρσενικού·

Έάν 3έ παροξυΐόνως ; είμαι γένόυς &ηλυκοΰ;
Ώ; δςυτρνον 6έ πάλιν εηιεαί είδος τι τροφής· 

Παροξύτονο; δέ ή/εη» μέρος τι έπΐ τής γης. 
fH λύσις έν τφ έπομένω φόλλω.) Σ;

·■ ■ · •·:·;ν '■  „ ·'χ..Σ^Σ λ!ί ίΣ

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Πώς βνομάζεται έκεϊνο, ώνευ τού όποιου οόδέλς δυνα

τοί νά είσέλθη είς τήν βασιλείαν τού θεέΰ;
2) Πού τής Γράφήί εΐίρίσκεταΐ;
3) Τί εννοεί;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Τιμή προπληρωτέα διά τάς ’Αθήνα; δραχ, 1* διά τδν Πει

ραιά καί τά; έπαρχία: 1,20' διά τήν Τουρκίαν συμπεριλαμβα
νομένων καίτών ταχυϊ’ρ. τελών μέχρι τού μέρους δπϋ προσ
ορμίζεται άΐμόπλοιον δραχ. 2; '

Εί; τήν Εύρώπην καί ’Αμερικήν συμπεριλαμβανομένων 
τών ταχυδρομικών δραχ. Α.

—‘Όστις κάμη 5 συνδρομητές καί άποστε&η τάς σύνδρο
μά; έίί τήν Δίέύθυνσιν τής Έφημερίΐος τών Παίδων λαμ
βάνει ϊν φΑλον δωρεάν.

— 'Όστις κάμη 25 συνδρομήτάς θέλει λαμβάνει δωρεάν 
έπί 1ν ετο; τόν ’Αστέρα τής Ανατολή;’, ’Εφημερίδα Οικογε
νειακήν 17 ήδη έτη έκδιοομένην ένταΰθα,

— ‘Όστις κάμη 100 συνδρομητάς θέλει λάβει δωρεάν τό 
λεςικδν τοΰ κ. Βυζαντίου.

— Ο&δέν ψύλλον άποστίλλεται εί; ούδένα ανειι προπληρω · 
μή;—άντΐ λοιπόν νά γράφωβι έρωτώντες πώς νά στείλωσι 
τή» συνδρομήν των, κάλλιο» άΐά ή»αι νά τήν πέμπωσι τα- 
γυδρομικώς διά γραμματοσήμων οί θίλοντες τό ψύλλον, καί 
άφεύκτώς το λαμβάνουν.

—""ΰλάιαί έπιστολαί πρέπει νά έπιγράφωνται, «Προς τήν 
Δϊευθύνσιν τή; Έφημ- τών ΙΙάίδων, είς "Αθήνας.a

— "Ενεκεν τή; συχνής άνατυπώσεως τών σωμάτων τών
παρελθόντων ετών ή τιμή έκαστου έτους ορίζεται διά τήν ιΕλ~ 
λάδα είς δραχ* 1

Διά τήν Τουρκίαν » 1 50
—Οί έν ’Αθήναις, Πέίραιεΐ καί Σύρω συνβρόμηταΐ τήί Έφ. 

τών Παίδω» οφείλοοσιν δταν πληρώνωσΐ νά λαμβάνωαίν έν
τυπον άπόδειξιν παρά τοΰ διανομέα»; φέρουδαν τήν υπογρα
φήν τοΰ συντάκτου καί τήν σφραγίδα τήί ν’Εφ. τών Παίδων. »

— Συνδρομαί ίν ’Αθήναις γίνονται έν τυϊ Εύαγγελικω Βι- 
βλιοπωλείφ έν όδηϊ ‘Ερμου πλησίον τού χρυσοχοείου τού κ. 
Στεφάνου.

— Είς τό φύλλον τού ’Απριλίου θά άναγγείλωμεν τά ονό
ματα τών άςιωθέντων τοΰ βραβείου τήί λύσεω; τώνΊερο· 
γραφικών έρωτήσεων.


