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' ΑΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΑΔΕΑΦΑΙ.
Ήνοιξαν κ’ αί δυδ συγχρόνως δμματα αγγελικά^ 
Καί είς τήν αύτήν κοιτίδα νανουρίζονται γλυκά'. 
Περιθάλπονται εξίσου καί θηλάζουν τούς αυτούς 
Φιλόστοργους τής μητρός των καί νεανικούς μαστούς. 
Τώρα ηυξησαν καί παίζουν, καϊ κρατοϋντ’ άγκαλιαςά 
Σάν φυτά περιπλεγμένα έν μέ τ’άλλο τρυφερά. 
'Ωσάν δρόσου δυδ σταγόνες δπου πίπτουν τδ πρωί, 
Εΐναι καί τά πρόσωπά των καθαρά καί διάύγή. 
Π ο ία χάρις, συμμετρία καί άπλότης φυσική!
Πώς δ’ ή μία άπδ τήν άλλην δόναται ν’ άποσπασθή ; 
Τάς ζηλεύει πλήν ό χάρος καί μ’ §ν κτύπημα σκληρόν, 

Άδικον καί είί τάς δυο έπιφέρει χωρισμόν. 
Καί τήν μίαν μέν άφίνει έπί γης εις τον καύμδν, 
Τήν οέ άλλην άναιβάζει ύψηλά ’ςτδν οδρανόν. Α; Δ.

■ ■ ■ l·
0 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΑΑΤΕΡ

Δεηγημα άναφερόμενον εΐς τήν πολύ ο/> χίαν 
τοΰ Στρασβούργον. ■

: (Έκ τοΰ Γερμανικοί’ Βιά τήν Έφημ. τών Παίοαιν.)
ΚΕΦ. Α'.

Έν τ ω μέσίρ μικρας 'τίνος Γερμανικής πόλεως Γ 
στάτο οικία, ήτις' ομοίαζε κατά τά μέγεθος καί ,τήν 
εξωτερικήν δψιν τάς πέριξ δίκιας, άλλά διέφερεν αυτών 
χάτά τέί ευτυχείς κάτοίκυς της. Ποιοι δ* ήσαν αυτοί; 
Μία οικογένεια αυνισταμένη έκ τοΰ’πατρός, τής 
μητρδς και τεσσάρων άξιο λόγων τέκνων, μετά του 
άγαπήτοΰ αδτών σκόλυ Βέλλου. Έκ των τέκνων τού. 
των τά δύο ήσαν κοράσια κάί τά δύο ετερα αγόρια. 
ΚάΘηνται δέ άπαντα έπί το5 πατώματος κόπτοντα 
είς μικρά τεμάχια τά μήλα, τά δποΐα έπρεπε νά 
ξηράνωσιν είς τδν ήλιον διά νά έχουν πρδς χρήσιν 
κατά τδν χειμώνα. ’Ενώ δέ ολαι αί μιάραί χεΐρες ή
σαν τόσον ώφελίμως ένησχολημέναι, ό δέ πιστός 
Βέλλος έκειτο έξηπλωμένος παρά τά πλάγια τοΰ μι
κρού Μαρτίνου, ή μήτηρ διηγήθη είς αδτά ώραιον 
άιήγημά; είς τδ δποΐον τά παιδία ήκρ ο άξαντο μέ 
μεγάλην προσοχήν.

Μετά τδ τέλος τοΰ διηγήματος ο τίατήρ, δστις και 
αδτδς μέχρι το ο δε ήκροάζετο ήσόχως, στραφείς πρδς' 
τά τέκνα του,

—‘Υποθέσατε,—έΐπε, τέκνα μου,— δτι άγγελος ώς 
εκείνον, περί τδ όποίυ σας εΐπεν ήδη ή μήτηρ σας. ήρ- 
χετο καί σάς ήρώτα νά τώ ειπητε ποια ήτο ή μεγίστη 
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έπιβυμίασας, διά νά τήν έχπληρόση, Τί ήθίλετε εί- 
πεΐ; Τί.ήθελες ειπεΐ συ, π. χ. ’Ελισάβετ;

—Έγώ,— εΐπεν ή μικρά ’Ελισάβετ μετά βραχείαν 
σκέψιν, —&ά τφ ελεγον, οτι έ,πεθύμουν νά εΐχον έν 
καθαρόν, λευκόν φόρεμα πάσαν ημέραν

—Καί σί> Μαρτίνε ; ήρώτησεν ό πατήρ.
—’β, πάτερ, — ειπεν ό Μαρτίνος, κοχκινίζων υπό 

αίδοΰς,— έγώ έπεθύμουν νά μοί έπεσχεύαζε τό συρ 
τάριον, όπου φυλαττω τήν σειράν τής εντομολογίας μ«.

Ό πατήρ έμειδίασε Και οό δε ϋόάλτερε ;
—Έγώ,—εΐπεν έκεΐνος, — προσήλωσα; τοΐ>; με 

γάλους αύτοΰ δφθαλμοΰς είς τόν πατέρα τοο, — έγώ 
έπεθύμουν νά μή άπέθνησκον ποτέ, οϋτε σί>, ούτε ή 
μήτήρ, ούτε ή Έλισάβοετ, όυιε ό Μαρτίνος, ούτε 
τό μωρόν, ούτε χάνει; άλλος!

— Μεγάλα πράγματα εΐναι μιχρά εΐς τά παιοία 
καΐ μικρά μεγάλα, — παρετήρησιν ό πατήρ —άλλ’ αί 
αποκρίσεις τών τεχνών του εόίΐςαν είς αυτόν τά 
σπέρματα τοο χαρακτηρος αυτών.

Έ μήτηρ ήδη εΐπεν, ·ό Μαρτίνος χαί έγώ Οά προ- 
σευχηθώμεν καΐ μετά ταΰτα πρέπει νά παύση ή συ 
νομιλία. Ό πανάγαθος Θεός πρέπει νά ΐμαι τό τε 
λευταΐον άντιχείμενον τής συνομιλίας μας πριν κοι
μηθώ μεν.»

Nat, τέκνα μου, δ Θεός πρέπει νά ήναι τό τελευ- 
ταΐον αντικείμενου τών διαλογισμών και τής συνομι 
λίας μα; τό έσπέρας καί τό πρώτον τήν πρωίαν. Ή 
άρχή καΐ τό τέλος τής ζωής τοΰ άνθρώπου. Ό χάλ- 
λιστος φίλος τοΰ νηπίου καΐ.ό πιστότατος φίλος τοΰ 
γέροντος. "Οστι; έχει τόν Θεόν, έχει πλουσίαν χαί εύ· 
δαίμονα ζωήν. {ακολουθεί)

Ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ.
Είς^ κώμην τινα τής Αγγλίας Λένσδην χαλούμε- 

νην υπήρχε μάνδρα, έντός τής όποιας έφυλάσσοντο 
κτήνη. Εις αυτήν τήν μάνδραν ήτο καΐ έν πηγάδιον, 
έκ τοΰ όποιου άνέσυρον ύδωρ οι’ άντλίας,

Ο κτηνοτρόφος, όστις, ώς φαίνεται,.ήτο άνθρωπος 
αμελής, έλησμονεί πολλάκις νά άνασυρη ύδωρ χαΐ 
γεμίοη τόν κάδον, έκ του οποίου έπινον τά ζώα, χαί 
οδτω τά δυστυχή έκεϊνα υπέφερον έκ τής δίψης.

ΜεταΕϋ τών κτηνών έ κείνων όμως ήτο χαΐ εις ίπ
πος, όχι τόσον ωραίος τήν οώιν, άλλά μέ αρκετήν 
νοημοσύνην· ουτος π.αρετήρησε τί έκαμνεν ό κτηνο
τρόφος,- δταν ήντλει ύδωρ καΐ άπεφάσισε νά δοκι- 
μάση άν ήδόνατο καΐ αδτός νά κάμη τό αυτό καί 
ουτω νά μή έχη τήν ανάγκην έκείνου.

Οταν λοιπόν μίαν ήμέραν θερινήν 6 καλός χτη· 
νοτρόφος έλησμΰνησε νά γεμίση τόν χάδον νερού

χαΐ τά ζώα έπασχον έκ τής δείψης, ό ίππο; ουτος 
ήλθεν εί; τήν άντλίαν, έλαβε τήν λαβήν-αυτής διά 
τοΰ στόματος καΐ ήρχισε νά τήν υψών η καί τήν κα- 
ταβιβάζη έως οΰ πρός μεγίστην χαράν καΐ εόχαρί 
στησιν τών λοιπών ζώων, τό ύδωρ ήρχισε νά ρέη

είς τόν κάδον, τά ζώα επιον καΐ μετά τούτο ϊπιε καί 
αύτός. ’Έκτοτε 0 καλός ουιος ίππος έΐηκολουθει τό 
εργον τούτο, διά τοΰ οποίου καί τά άλλα ζώα εδηρ- 

. γέτει καί εαυτόν εΰφ.ραινε,
Πόσον φρό'ομο; ό ίππος έκεΐν ο; 1 φρονιμώτερος 

άπδ πολλά παιδία και κοράσια, τά όποια δταν δέν 
εΰρουν ύδωρ έντός τής λαγήνου, άντί νά υπάγουν 
αυτά νά τήν γεμίσουν, φωνάζουν καΐ επιπλήττουν 
τους υπηρέταφ καΐ κάμνουν μεγάλον πάταγον είς τήν 
οικίαν I Ι ό, παράδειγμα τοΰ ιππυ πρέπει νά γείνη μά
θημα είς τάτοιαύτα και άλλα πολλά παιοΜ, νέους, 
νεάνιδας καΐ άχόμη καί ηλικιωμένους, οΐτινες εΐναι 
τόσον όχνηροΐ ή όπερήφανοι, ώστε δέν θέλουν νάμε- 
ταχειριοθώσι τά; χεΐρας καΐ τους πόδας των διά τάς 
ίδια; αυτών χρείας.

”Ας ένθυμωνται τόν ίππον τούτον τά παιδία, τά ό
ποια δέν θέλουν νά νιφθούν καΐ νά ένουθοΰν μόνα 
των πάσαν πρωίαν.

Οί μή θελοντες νά μαυρίσουν τά υποδήματά τών.
Οί μή θέλοντες νά φέρουν τά βιβλία των είς τό 

σχολεΐον, άλλ’ απαιτούν νά τά κυβαλή εΐς όπηρέτης.
"Οσοι προτιμούν νά άφίνωσι τά ένοΰματα, τά βι

βλία καί τά δωμάτιά των άκάθαρτα χαί πλήρη χορ- 
νιορτοΰ, παρά νά τά καθαρίζωσιν οί ίδιοι.

*A; ένθυμώνται τόν ίππον τούτον βλοι οσοι δεν δέ- 
λυν νά κάμνυν ο,τι εδρίσχυν αί χεΐρες των, άλλά προ
τιμούν νά ύποχρεόνωνταί εί; άλλους.
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Φορέματα λευκά έκτι
Φορεΐ καθέν αυτών 

Καθέν εΐς δόξαν κάτοικε^
Εΐς φώς εόλογητόν.

ψάλλουν, κ. τ. λ.

Πρδς τόν ώραΐον ουρανόν 
Τις εφερεν α&τά;

Εΐς τόν τρισάγιον ναόν 
Πώς- εγειναν δεκτά;

Ψάλλουν, κ. τ. λ.

'Τπέρ αδτών άπέθανεν
Ό άμωμος ’Αμνός.

Τό αιμ1 αυτοΰ τά ερρανέ
Και ψάλλουν ίλαρώς

Ψάλλουν, κ. τ. λ.

Έπί τής γης έ ζήτησαν 
Τήν χάριν του Χριστοί, 

Κ’ ΐδου τόν έπροσκΰνησαν, 
Κ* ένώπιον Αΰτοΰ,

Χορό ί—Ψάλλουν, κ. τ. λ.

Γ Ν Ω Μ ϊ Κ Α.

Διά νά έννοη τις τήν άλήθειαν πρέπέι νά τήν ά- 
γατα καί νά ζή έν τήάληθεία.

Έκ τών έκατόν άγαθών τής παροόσης ζωής τά 
έννενήκοντα έννέα είναι ή ύγεία.

Αί οίκίαι ήμών πρέπει νά ήναι τουλάχιστον τόσω 
άγιαι δσφ αί έχκλησίαι ήμών.

Τά πράγματα δέν πρέπει νά γίνωνται διά στιγ
μιαίας προσπάθειας, άλλά διά προετοιμασίας γενομέ- 
νης κατά παρελθουσας στιγμάς.

Νομίζω εΐπεν, ό Κάτων, δτι ή μεγίστη άρβτή είναι 
τό νά χαλιναγωγώ τι» τήν γλώσσαν του· ο γνωρίζων 
νά σιωπά, καί μάλιστα δταν άκόμη έχη δίκαιον, εΐναι 
ό πληοιεστάτος εΐς το'υς Θεούς.

Μόνον τρεις τρόποι δπάρχουν, ώ; εΐπέ ποτέ σοφός 
τις άνήρ, κατά τους όποιους δόναται νά κερδίζη τά 
πρδς τό ζην έν τφ πάρόντι βίφ δ άνθρωπός· ήγουν 
έργαζόμενος, έπαιτών ή κλεπτών Οί μή έργαζόμε- 
νοι—παραμόρφωσαν τό πράγμα όπως αγαπάς· μετα
χείρισή δσας ωραίας φράσεις και πομπώδεις λέξεις καί 
άν δέλης, άδιάφορον τοΰτο, τήν ούσίάν τοΰ πράγμα
τος δέν Βόνασαι ποσώς νά τήν μεταβάλης—οί μή έρ 
γαζόμενοι, λέγω μεταχειρίζονται τόν ενα έκ τδν άλ
λων δύο τρόπων.
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Q Μάίος Μην.
Μΐτ.ά του μηνδ; τούτου είμαι σιινδεδεμεναί πλεΐ· 

σται γήυχεϊαι αναμνήσεις καί έπεισόδια* μετάξι» οέ τώ» 
κατοίκων του βορείου ήμισφαιρίοο βΐμ-αι πάντοτε ω
ραίο; καιρός, ένφ.είς τούς χατοίχους της Αυστραλίας, 
καϊ τής Νέας Ζηλανδίας ό-μήν ούτος είναι ψυχρός, 
καί βροχερός, διότι είς τό νότιον ήμισφαίρ.ιρν ό Μάιος 
είναι ή αρχή τοΰ χειμώνος καί αντιστοιχεί με, τόν 
ίοικόν μας Δεκέμβριον.

Εις τήν προ κείμενη ν εικονογραφίαν φαίνεται παι

δίον εις τινα κήπον συνάζον άνθη κατά τήν πρω. 
τομαϊάν, ΐσως διά.νά τά χρεμάση είς τήν &ύραν άγα- 
πητου τίνος φίλου* δπερ υπάρχει συνήθεια μεταξύ 
ημών.

Εις τινα μέρη τής Ευρώπης κατά τήν πρώτην του 
μηνρς τούτου, οί κάτοικοι των κιυμοπόλεων και χω
ρίων συναθροίζονται πέριξ στόλου, τδν όποιον στολί- 
ζουσι με διάφορα άνθη, στεφάνους και ποικιλοχρόυς 
ταινία; καί πέριξ αύιοϋ χωρεΰουν ύπδ τήν οδηγίαν 

-
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διαφόρων μουσικών δργάνων, ίοίωςδμως τοΰπόιμε- 
νικοΰ αδλοΰ,Ό Μάιος 'πρδ παντός άλλου μηνδς πρέ
πει νά μά-ς ένθυμίζη τήν αγαθότητά τοδ Όδρανιόυ 
ήμών Πατρός, δστιςέστόλισε την γην μέ πολυποίκι
λα καί εύοσμα άνθη πρδς έύχαρ.ίστησιν τής όράσεως 
καΐ όσφρύνσεως τοΰ άνθρώπκ, χαΐ νά μας κινή, είς πβ- 
ρισσότερον σέβα;, αγάπην καί ύπαχοήκ. .

ΟΕ φοίνικες- (χουρμάδες) είναι τά εόγενέστάτα χαι 
ωφελιμότατα, δένδρα τών τροπικών κλάμα τών, ως 
τροφοφόρα δέ' δένδρα έρχονται κατόπιν τών δημητρια
κών καρπών, — τοΰ σίτου, τής κριθής, τοΰ άραβοσίτο ο 
κήπ. ■ ' - ■ - ."■ ■ ■. '

Ό Λιναΐος ώνόμαζε τους φοίνικας ηγεμόνας τοΰ 
φυτικοί βασιλείου. Και τφ οντι ή θεωρία, κατασκευή 
καί χρησιμότης των είς.τάς χώρας δπου φύονται εί
ναι όντως ηγεμονική.

'Ο κορμός των είναι ακλαΒος, εΰθ’υί, υψηλός, πολ- 
λάκις 180 πόδας και έπΐ τής κορυφής φέρει κορωνοει- 
Βες φύλλωμα έν,εΐδει ςεφάν«ς·κα1 δμως άνήκυν είς τήν 
κατωτάτην τάίιν τοΰ φυτιχοΰ βασιλείου, τήν περιέ- 
χουσαν τά μονοκοτυλήδονα ή ένΒόγυνα· δέν έχουσι δέ 
ούτε ξυλώδη ούσίαν, ούτε φλοιόν διακεκριμένου, άλλά 

μόνον έντερίόνην (ψίχαν) χαΐ αΰξάνόυνκάτά τδ πάχος 
οιά τής έναπόθέσεως νέων ινωδών δεματίων, άτάπτως 
διεισδυόντων εις τον κοώελωδη ιστόν-τής έντεριόνης. 
. Τών άλλων δένδρων ή ήλιχία εδρίσκεται έάν κό- 
ψωμεν'τδν χορμδν έγκαρσίως χαΐ άρώμήσωμεν τους 
γύρους, οΐτώες είναι μεταξύ τοΰ φλο.ιρ.ΰ χαΐ της έντε- 

; ριόνης· δσοι οέ είναι ουτο.ι τοσούτων ετών εΐναι καί 
. τδ δένδρον* άλλά τών φοινίκων ή ήλιχία δόναται νά 
ύπολογισθή ως έγγιστα μόνον. έκ· τής ταχτικής ένιαυσί» 

:αύξήσεως των κορμών των.
Οΰδέν δόναται νά όπερύη τήν μεγαλοπρέπειαν χαΐ 

ώραιότητα διαδρόμου σχημάτιζεμένου ύπδ φοινίκων 
—όποιον παριστάνει ή προκειμένη, είχονόγραφία.

Οί μικροί μας άναγνώσται .διά -νά πληροφορηθώ- 
-σιν ϊδίοις δμμασι περί τούτ.ου, άς· λάδωαιν^ν. κομμά- 
■τιοκ χαρτιού, άς τδ διπλώσω σιν- ένεΐδεί κωνάοαλίου 
καί άς κυττάξωσι δμ αύτοΰ ι τήν εΐχογραφϊαν; ταύτην 
έπΐ §ν ή δύω λεπτά τής ώρας, έχοντές .έννοείται κλει- 
σμένον τδν εχα όφθάλμόνί ήμς σχηματίσωσι τήν μίαν 
τών.χειρών ή καΐ τάς δυο· έϊς σχήμα κωνούαλιου καΐ 
άς θεωρήσω σι τότε τήν εικονογραφίαν.' ■ -

Ό αριθμός τών γνωστών ειδών τών φοινίκων είναι 
ύπέρ-τά WOO.—Τά κυριώτερα'δμως-· εΐδή' είναι ή 
' Αρέισ. Κατςχόΰ, ' τής'όποιας ό'καρπός διαιρείται είς 
τέταρτα, περιτέιλύσσεται· είς φύλλα πέπερεως, βαντί- 
ζεται μέ άσέεστόνερον καΐ κατόπιν μασσαται ώς ο 
καπνός υπό. τών ■ κατοικώ ντώνάν ατολ ικών’Ιν ο ιών.

Ό Σαγγ.ουίροζΎούμφι.ο^ δστις φύεται-εις τά νό: 
τιά μέρη τής Κίνας καΙ'Ίάπωνίάς χαΐ. έχ τής έν- 
τεριόνης τοΰ. οποίου ϊκατασκεΰ'άζεται τδ σαγο, δπερ 
■χρησιμεύει, ώς ■ τροφή: θρεπτική χαΐ.μαλακτική.

Ό ’Δ'ιΐαις .Ζήυήνζης, είτε έλαιοφόρυς φοΐνιξ, οστις 
είναι; αδτόχΟων τών δυτικών παραλίων τής ’Αφρικής 
καΐ ό καρπός τμ.παρέχει, μεγάληνποσότητα χρησιμό
τατου ελαίου. ’ · . .

Ή Ka.pw<p.<\poi Κο'/.&α, ή-τιΐ ευρίσκεται έν άφδο- 
νίφ είς τάς νήσους τοΰ Νοτιού Ειρηνικοί -Ωκεανού 
καί είναι χρησιμότατη εις τούς κατοίκους,, διότι τοΐς 
παρέχει ξυλείαν πρδς οικοδομήν τών οίκιών, τροφήν, 
ευάρεστου τι ποτδν καΐ υλικόν, διά σχοινιά, ψάθας καΐ 
άλλα, οικιακά έςτ'πλα,.

Έν Αΐγύπτφ όπάρχουσι δύο είδη φρινικος δ; κοι
νός, του όποιου τδν καρπόν δλοι γνωρίζομεν, καΐ ό 
λεγόμενος ώάύ/ι, οστις έχει τήν ιδιότητα νά διακλα- 
οόνη είς δύο ού μόνον, τδ κυρίως στέλεχος, άλλά χα'ι 
αυτούς τούς μικρότατους, κλώνους. — Άλλοτε θά 
οώσωμεν τήν. εϊκόνα. τοΰ ώραίου τούτου φοίνικας.
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Η ΦΩΛΕΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.
{Συνέχεια· Κε προηγούμενων φύλλον.)

Ό παιδαγωγός έπέστρε^εν είς τό φρηόριον μετά 
τοΰ διαδόχου,· οπού εΐχον ^λθίι νά διέλθωσι τήν άνοι 
ξιν. Καθ’ όδδν δε συν ομίλων μετ' αύτοΰ, « Η τιμή 
του παιδιού έκέινοο,—εΐπεν,—εΐναι πολύτιμος μαρ
γαρίτης μή δονάμενος νά έκτιμηθή. Είς αύτό τδ παι 
δίαν διακρίνω τόν σκελετόν μέγάλοΰ άνδρός. *Εχει 
ευσταθή, άιΐ ο φασιστικόν χαρακτήρα· αρετή δέ τοιαότη 
συνήθως εύρισκεται ύπό τήν σκεπήν τής καλΰβη; τών 
πτωχών, <jv και έπΐ ματαίιρ έπιζητώμεν αύτήν πολ· 
λάκις έν τοϊς άνακτόροις τών βασιλέων.

Άφοΰ εφθασαν εις τδ φροΰριον, ό παιδαγωγός έ- 
ξήτασεν ακριβώς τδν οίχονόμον περί τοΰ παιδιού.

— Τα παιδίον, —εΐπεν έκείνος,—εΐναι πολύ γεν- 
ναΐον, Ονομάζεται δέ Γεώργιος. ‘Ο πατήρ του είναι 
ο κα παν ο ποιος, άλλ’ εΐ; τών έντιμοτάτων άνθρώπων 
δσους ποτέ έγνώρισα.,

Εύθύς άφοΰ δ διάδοχος έτέλείωσε τδ μάθημά του 
τήν έσπέραν, ίπήγεν είς τδ παράθυρον μόλις δ’ έφθα- 
σεν έχει και οί όφθαλμόι του διέκρίναν τδν μικρόν 
Γεώργιον φυλάττοντα τδ μικρόν του ποίμνίον. «Ά. 
— εΐπεν,—δ μιχρδς βοσκός μας εφθασεν ήθη. Τδέ 
τον πώς κυττάζει είς τδ φροΰριον !

— Λοιπόν άς τδν φωνάξωμεν διά νά ίδωμεν ποιαν 
άπάντησιν φέρει,—εΐπεν ό παιδαγωγός, καί λαβών 
τδν διάδοχον έκ τής χειρός ίξήλθε του φρουρίου πρός 
άντάμωσιν τοΰ βοσκού.

— Μόλις έφάνησαν και 6 Γεώργιός έιρεξε πρδς 
αύτους μετά χαράς,, κράζων, ·(Ο Μιχαλάκης θέλει 
νά σάς δείξω τήν φωλεάν μάλι<ία με ωνόμασεν ευήθη, 
διότι δέν ίστερξα είς τήν πρότασι'ν σας διά μιας καί 
νά μερισθώ μέ αύτδν τά χρήματα. Άλλ’ έγώ νομίζω, 
δτι έκαμα καλλίτερα νά τδν έρωτήσω πρώτον. Τώρα 
λοιπόν, άφέντη, κοπιάστε· εΐμαι πρόθυμος νά σά; 
δείξω τήν φωλεάν.

Ούτως είπών ίπροχώρησεν, ό δέ διάδοχος καί δ 
παιδαγωγός τδν ήκολοΰθησαν είς άνοιγμά τι δέ με
ταξύ του δάσους ΐστατο ώραΐος τις σπαρτός πλήρη; 
ώραίων και εύοσμων κίτρινων άνθέων· έν αύτφ £θειξε 
διά τοΰ δακτύλου δ Γεώργιος τήν φωλεάν όνος κοσ- 
σίφου, και είπε σιγαλή τή φωνή —«Κότταξ* εκεί— 
άλλά πρόσεξε, παρακαλώ νά μή τήν ταράξης.ν

Ό διάδοχος εύχαριστήθη μεγάλως μέ τήν κατα
σκευήν τής φωλεας καί τά έν αύτή γαλανά άά, ό δέ 
παιδαγωγός του λαδιών αφορμήν τψ εδωκεν εν ά· 
ραΐδν μάθημα φυσικής ιστορίας, πρδς μεγάλην έκ- 
πληξιν καί εύχαρίστησιν τοΰ μικροΰ βοσκού· στρα
φείς δέ κατόπιν είς τό παιδίον- «Τώρα τέκνον μου, 

—εΐπεν,—έλα μαζή μας και θά σέ δώσώμεν ο,τι σοί 
όπεόχέθημεν· έπειδή δέ δέν ή μπορείς νά μεταχειρι- 
σθής τδν χρυσόν έδώ, θά σέ δώσω τδ άντίτιμον είς 
άργυρον. ’Εξέβαλε δέ άπδ τήν τσέπην του Sv φυόέ- 
χιον πλήρες άργυρών νομισμάτων καί έπί τδϋ μέρους 
τούτου, οπή τώρα καθήμέθα, ένεχείρισεν είς τδν έκ- 
πεπληγμένον βοσκόν τό ΰποσχεθέν ποσόν.

— Κύτταξε καλά, νά τά μοίρασες μέ τόν Μίχα- 
λάχην,—εΐπεν δ διάδοχος.

—Μή φοβείσαι, έξοχώταΐε, — εΐπεν δ μικρός Γεώρ- . 
γιος, ένφ έτρεχε πρδς τδ μέρος οπού ήτο 0 φίλος του.

Ό παιδαγωγός έξήτασε μετέπειτά άν ό Γεώργιο; 
έμοιρΛσε μέ τδν Μιχαλάκην τά χρήματα, καί ευρεν, 
βτι εΐχε κάμει τούτο άκ/>ιίώ; καί 5τι τδ ίδιον αύτοΰ, 
μερίδων έδωκεν είς τδν πατέρα του χωρίς νά κρά
τηση ούτε έν νόμισμα δι’ εαυτόν.

'Ο διάδοχος έπορεόετΟ έκτοτε καθ* έκάάτην είς τδ 
μέρος οπού ήτο ή φωλεά' και κατ’ άρχάς μέν οί κύ
ριοι αυτής έφοβουντο καί έπέτων μακράν αύτοΰ 
κατά μικρόν δμως τόσόν συνείθισαν τήν παρουσίαν 
τοο, ώστε έμενον είς τήν φωλεάν κλωσσοΰντές τά ώά. 
Μετά τινα; δ* ήμερα; πέντε μικρά, κίτρινα πουλάκια 
έξήίθον τών κελιφών των και ήρχισαν νά κράζουν 
διά τροφήν· οί δέ γονείς κατά σειράν ετρεφον αύτά, 
έως οΰ έγειναν ίκανά νά πετώσΐ καί εύρίσχωσι μόνα 
των τήν τροφήν. ’’Ολα ταΰτα έπροξένησαν πολλήν εύ- 
χαρίστησιν καί ώφέλειαν είς τόν διάδοχον, οστις ήρ- 
χετο τακτικώς πρδς έπίσκεψιν αύτών.

Ό διάδοχος κάι 0 παιδαγωγός τδυ άπήντών καθ* 
εκάστην τδν μικρόν Γεώργιον βόσκοντα τδ ποίμνιόν 
του έθώ καί εκεί καί εύχαριστοΰντο βλέποντες αύ
τδν πάντοτε νά κράτη β-βλίον τι είς τάς χεΐρας καί 
ν’ άναγινώσκη μετά προσοχής.

Ημέραν τινά ό παιδαγωγό; τφ είπε· (Πρέπει νά 
ήναι πολδ εύχάριστον διά σέ, δτι θυνασαι νά διασκε- 
Βάζης μέ τδ βίβλίον σου, ένιρ βόσκης τά πρόβατά 
σου. Δέν θέλεις νά μας άναγνώσης μιαν σελίδα έξ 
αύτοΰ ;·

Ό Γεώργιος άνεγνωσεν δλιγα; σειράς, άλλ’ ήτο ή- 
ναγκασμένος νά συλλαβίζη δλίγας λέξεις.

— Πολδ καλά,—εΐπεν δ παιδαγωγός,— είς ποιον 
σχολειον έμαθες ν’ άναγινώσκης ;

— Άχ, κύριε, —εΐπεν δ Γεώργιος,—δέν εΐχον τήν 
εύτυχίαν νά ύπάγω είς κανέν σχολειον. Τό μέρος 
οπού εΐναι τδ σχολειον εΐναι πολύ μακράν άπ’ έοώ, 
ό δέ πατήρ μου εΐναι πολύ πτωχός και έχει χρείαν 
τής έργασίας μου, Όλον τδν χειμώνα στρίπτω μαλ
λιά είς τήν οικίαν. Άλλά καί ■>αιρδν άν εΐχον, ό πα
τήρ μου δέν εχει νά πληρώση τά δίδακτρά μου. "Ο-
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θεν traps* άλεσα τόν Μιχαλάχην, δστις άναγινώσκει 
καλώς, και αυτός με έδ.ιδαξε νά συλλαβίζω πρώτον, 
έπειτα ν’'άναγινώσκω, εχω ΐϊ περάσει ιέσσαρα; φο
ρά» τό βιολιά ριον τοΰτο, si; τδ. όποιον χ’ έχεΐνος έμαθε 
*’ άναγτνώσκη· άλλ’ ώς βλέπετε έφ.αγώθησαν τά γράμ
ματα καί δέν διαχρίνονται. ’Ακολουθεί.)

'# Α&ίοχράτειρα Εογινεία. χαι έ Μεξικανός 
.ψιττακός της.

Μετά τήν έπισ.-τροφήν του γαλλικού ο τράτου έκ 
τοΰ. Μεξικού, δ κόμης Καστελνώ, εΓ; τών ό πασκιστώ ν 
του αΰτοκράτορος Ναπολέοντος, βστις είχε συνοδεύ
σει τδν άτυχή Μαξιμιλιανόν είς τήν ’Αμερικήν, έ
φερε μεθ’ έαυτοΰ και έδώρησεν είς. τήν αΰτοκράτει 
ραν ένα 'ψιττακόν, ΐύν> όποιον είχε διδάξει νά φώ- 
νάζη «Ζήτω, ή αότοκράτειρα,*.

Ό Μοντεζρόμας, διότι ούτως-ώνομάζετο £ ψιττα
κό;, έγεινε τό άγαπητδν πτηνδν τής αύτοκρατορίσση;· 
έμενεν είς τά ιδιαίτερα; δωμάτιά της έντδί χρυσού 
κλωβίου — έτρωγε καί έπινεν έκ τών τρυφερών χειρών 
τη;—έλάμοανε κομμάτων ζακχάρεω; έκ τών ροδο 
χρόων χειλέων της καί όταν έπέστρεφεν έκ τοΰ πε 
ριπάτου ή ταξειδίου τινδ;,. τό πρώτον πραγμα. τδ ό. 
ποΐον έκαμνεν, ήτο νά έπισκεφθή τδν άγαπητόν της 
ψιττακόν, αδτδς δέ πρδς αμοιβήν τής αγάπης της έ- 
φώναζιν, άμα τή εμφανίσει της,. «Ζήτω.ή Αΰτοκρά 
τειρα !«

Κατά τήν έναρξ'ιν του Γάλλογερμανικοΰ πολέμου 
ή αΰτοκράιειρα ήναγκάσθη'ένεκα τής έκραγείσης έν 
Παρισίοις έπαναστάσεως νά φόγη διά νυκτδς εΐ; 
’Αγγλίαν, ένα σαώή άπδ τής δργής τοΰ έξηγριωμέ- 
νου δχλου· έκ δέ τή; βίας της έλησμόνησε τδν ά
γαπητόν της ψιττακόν.

Άφοΰ άπεκατεστάθη είς Τζίλχουρστ έπεμψεν ένα 
τών πιστών της ανθρώπων είς Παρίσια διά νά ιδη 
τι άπέγεινεν δ Μοντεζουμαί της· άλλά δυστυχώς ευ 
ρε τήν πόλίν πολιορκουμένην ύπδ τών Γερμανικών 
στρατευμάτων καί δέν ήουνήθη νά είσελθη είς αυτήν.

Μετά τήν κλεΐσιν τής ειρήνης ή απαρηγόρητος αΰ- 
τοκράτειρα. πάλιν άπέστειλεν ένα τών πιστών θα
λαμηπόλων της. πρδς άνεΰρεσιν, τοΰ άγαπητοΰ πτη
νού. — Οΰτος ήλθεν είς Παρισίοος καθ’ 3ν χρόνον έ- 
κράτούν τήν πόλιν οί άναρχικοί καί κατ’ εΰθεΐαν έ- 
πορεύθη είς τά άνάχτορα· άλλά μέρο; αΰτών ευρε 
κατετραμμένο.ν, ούδείς. δε, άφ’ δσυς ήρώτησεν, ήξευρε 
τί άπέγεινεν ο ψιττακός.

Περίλυπος καί σκυθρωπός περιήρχετο ήμέραν τινά 
τάς δδους τών Παρισίων, δτε τδ βλέμμα του προση- 
λώθη είς μικρόν τι έμπορικδν κατάστημα έπου έπω- 

λοΰντο πτηνά. Είσήλθε καί πρδς μεγίστην αΰτοΰ χα
ράν παρετήρησε τδ χρυσοΰν κλωβίον μέ τδν κυρ Μον- 

. τεζοόμαν έντδς αύτοΰ.
Χωρίς δέ νά χάση καιρόν έπλήρωσε τήν τιμήν,τήν 

οποίαν ό Εβραίος έμπορος έζήτησεν· ήρπασε τδ κλω
βών είς τά; χεΐρας καί χαίρων καί άγαλλόμενος έτρεξε 

: πρδς τδν σταθμόν του σιδηροδρόμου, ελαδε τήν πρώ- 
, την άμαξαν, ή.ιις ήτο έτοιμη ν’ άναχωρηση διά τδ Κα
ι λαί, είσήλθεν είς τδ άτμόπλοιον, έπέρασεν είς τήν 
; ’Αγγλίαν καί διηυθύνθη κατ εΰθεΐαν είς τήν αότοκρα· 
ί τορικήν έπαολιν.
; Φαντασθήτε όποια ήτο ή χαρά τής εκπτώτου καί 
άτυχους αότοκρατείρας δτε είδε τδ άγαπητόν τη;

. πτηνόν! ήνοιξε τδ κλωοίον, τδν έλαοεν είς τάς χεϊ 
; ράς της, τδν έχαΐδευσε, τδν έφίλησε, τδν ωμίλησε 
; τρυφερώς, άλλ’ό Μοντεζοόμας έμενε σιωπηλός καί 
" σκυθρωπό;.
ί Ή σιωπή αΰτη ήτο ανεξήγητος καί έλόπει μεγά-

■ λω; τήν άτυχή Εύγενείαν, ήτις έν τφ μεταξύ έξηκο- 
’ λουθεί νά τδν χαϊδευη καί νά τδν όμιλή τρυφερώς. 
ί 1 έλος δμως ό Μοντεζούμας άπεφάσισε νά λύση τήν 

σιωπήν, τέντωσα; οέ τδν λαιμόν του, και άνοίξας τδ 
στόμα του, ήτοιμα'σθη. νά προφέρη όπως άνέμ«- 
νον οί παρόντες· τήν γλυκεΐαν προσφώνησιν, «Ζήτω 
ή αΰτοκράτειρα,η άλλά προς έκπληξιν αυτών τε καί 

·. τής Ευγένειας, έξεφώνησε, «Ζήτω ή Δημοκρατία ί ·
Ό Μοντεζοΰμας έζησε πλέον τοΰ ένδς έτους έν Πα

ρισίοις ΰπδ δημοκρατικήν άμοσφαΐραν, καί μετεβλή- 
θγ, ώ; πολλοί άλλοι αόλικοί καί αδτοκρατορικοί, εις 
τέλειον δημοκράτην!;

Ή Εύγενεία έκλινε- σιωπή λώς τήν κεφαλήν καί 
είσήλθεν είς τά δωμάτιά της δακρυουσα.

Τοιαότη είναι ήλαμπηδών· τής επιγείου δόξης 
καί τοιαΰται αί ευχαριστήσεις τοΰ κόσμου τούτου — 
ιΜή κάμνετε λοιπόν αυτά, τέκνα μου, τδ κύριον άντε- 
κείμενον τής ζωής σας. άλλά ζητείτε τδν Κύριον έν 
ταϊς ήμέραις τής νεότητάς σας, ώστε δταν έλθωσιν 
αί κακαί ήμεραι νά. σάς ύποστηρίζη καί παρηγορή.

«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ;..
Όπως δλat αί διδασκαλίαι τοΰ Κυρίου Ίήσοΰ Χρι

στού εΐναι ίξαίσιαι, άμίμητοι, ύπεράνθρωποι, οΰτω 
καί ό τύπο; τής προσευχής, τδν όποιον μάς έοωκεν, 
εΐναι αξιοθαύμαστος. Έσυλλογίσθητέ ποτέ, μικροί μυ 
φίλοι, πόσον πολλά καί χαλά πράγματα περιλαμβά
νει;.'·

Μάς διδάσκει όλους καί ένα έκαστον νά άποβλεπω- 
μεν εΐς τδν θεόν ώ; είς πατέρα μας· «Πάτερ ήμών!»

Μας κάμνει νά όψώνωμεν τδν νοΰν καί τάς έπιθο- 

ήί
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μί«ς μας ύπεράνω τής γής· «δστις είσαι είςτσύς αδ
ρανούς.»

Μας λέγει δπ -πρέπει νά τιμωμεν τδν ούράνιόν μας 
Πατέρα* β Ας άγιασθή τδ όνομά σου.»

’Αποπνέει ‘Ιεραποστολικόν πνεύμα- «Άς 5λθή ή 
βασιλεία σου.» ' -

Καΐ ΰποκλινή καί ταπεινόφρονα διάθεσιν· t’Ac γ'ε’ί- 
νη τδ θέλημά Σου έπί τής γης, δπώς γίνεται έν ού- 
ρανψ.»

Μας διδάσκει νά άράζωμεν καί έμπίστέόώμεθα αδ- 
τδν είς τάς άνάγκας μας· ο Τδν άρτον ήμών τδν έ· 
πιΟυσιον δδς είς ήμας σήμερον.»

Καλλιεργεί τδ πνεύμα τής συγχώ ρήσεως- «Συγ
χώρησαν τά πταίσματα ήμών, Οπως ήμεΐς συγχωρου 
μεν τοδς πταίσαντάς μας.»

Μας χάμνει προσεκτικούς· «Καί μή μάς φέργ] ς είς 
πειρασμόν, άλλ’ έλευθέροσόν μας άπδ τοΰ πονηρού.»

Φανερώνει εύσεβή αισθήματα· «Διότι σοΰ είναι ή 
βασιλεία και ή δόναμις καί ή οόςα είς τους αιώνας, 
Αμήν.»

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
Έκ δέκα χιλιάδων παιδιών, τά δποΐα γέννώνται 

τήν αύτήν ήμέραν μετά δέκα ετη εν τρίτον αδτών 
δέν υπάρχει- κατά τδ τριακοστδν έιος τής ήλιχίας 
των τά ήμίσο είναι είς τδν τάφον κατά τά έβδομη- 
κοντά έτη 400 μόνον έύρίσκονται έν τή ζωή. Κατά τά 
0 μόνον 20 έπιζώσι, καί κατά τά 100 εις ΐσωςέ- 

ναπομένει, ινα διηγήται τήν φοβέραν καταστροφήν ! 
Διηγούνται, δτι δ Ξέρξης έπιθεωρών ποτέ τδν πολυ
πληθή στρατόν, τδν άκολύυθήσαντα άοτδν κατά τής 
Ελλάδος, δστις ανέβαινε κατά τινας ιστορικούς είς 
τρία εκατομμύρια άνθρώπων,έδάκρυσεΐ./Ερωτηθείς δέ 
παρά τών παρείτώτων, διατί δοκρύει; «διότι, εΐπε,-— 
συλλογουμαι, δτι μετά 100 έτη, ούδεις έκ του άπει
ρου τούτου πλήθους Οά ήναι έν τή ζωή.» Πόσον 
βραχεία ή ανθρώπινη ζωή, καί δμως πόσον σπου
δαίος 6 σκοπός αύτής! καί πόσον δλίγοι οί με- 
τροΰντες ουτω τάς ήμέρας των, ώστε νά προσηλώ- 
νωσι τάς καρδίας των είς τήν σοφίαν !

ΕΪΦ1ΉΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ.
Συγγραφεός τις δυσμενώς διακείμεννς έναντίον άλ

λου τινδς, έπίσης συγγραφέώς, καί συναντήσας αύτδν 
καθ’ δδδν ήθέλησε νά τδν πειράξη. «Οί πάντες γινώ- 
σχουαι,—τφ εΐπεν,—δτι συγγραφών αποβλέπεις είς 
τήν άπόκτησιν αργυρίου καί μόνον άργυρίου.—«Σεις 
δδ,κόριε, τί επιζητείτε; τδν ήρώτησεν 0 άλλος— » «Τήν 
τιμήν καί μόνην τήν τιμήν.» «Τότε λοιπδν, φίλε μου, 

διατί δέν ευρίσκεις λογ.ικδν τδ δτι έκαστος έξ ήμών 
εργάζεται' διά τήν άπόκτησιν τών δσων στερείται;»

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Εΐμάί έάίτρόάος τοΰ ήλιο» 
Έπί της σφαίρας τής υδρογείου; 
Εΐμαι μονάρχης ενθρονισμένος,

. Μέ λαμπρόν.στέμμα--στεφανωμένος. έ. ■■ 
Γνωρίζω πλήθος τών μυστικών σου^ 
Εΐμ’ δ πιστότατος τών πιστών σου; ' 
Σχεδόν τδ ήμισυ τής ζωής- σου

■ Είμαι & φίλτατος τής ψυχής σου. 
Καί μ* δλα ταΰτα με καταθλίβεις, 
Μ* 1 * 3 4 5 6 7 αγνωμοσύνην μέ ανταμείβεις. 
Μ' δλόν τδν θρόνον καί τήν στολήν μοϊί 
Πολλάκις τέμνεις τήν κεφαλήν μου. 
Καθ’ όσον τέμνεις, γεννάται άλλη, 
Ή χειρ σου 3’ αυθις τήν καταβάλλει; 
Τί φλόγα -τρέφω είς τήν καρδίαν 
Διά τοσαύτην αχαριστίαν 1 
Διδ καί τήκομαι καί χαυνοΰμαί; 
Καί κατ’ δλίγον άποναρκόυμαι, 
Τδ στέμμα πίπτει ,πρδ τών ποδών μου;. 
Καί τότ’ ευρίσκω τδν θάνατόν 'μου-, ■

ΟΙ έπόμενοι έλαβον έκαστος τό απέναντι τοΰ όνίματός αώ- 
τοϋ βραβείον. Χαίρομεν οί, 3τι· εφέτος οί διαν.ριθέντες περί 
τήν σπουδήν καί γνώαιν της Αγίας Γραφής εΐνάι διεσπαρμένοι 
είςπολλά μέρη. ’Αξιέπαινοι δέ εΐναι οί έν Δεμερδεσίφ συν- 
δρομητα! τής Έφ. τών Παίδων, διότι καί ίφέτος έδειξαν δτι 
άγάπώσι καί γνωρίζουσι τάς Γραφάς. ,

1. Εύθαλία Βεργίδου.
2· θεολόγος Δερέμπτης
3. ’Ασπασία Ίωαννίδου
4. ‘'ΟμηροςΚ. 'Ρεντζηπέρης
5. Ν. Ίο>. Δημητριάδης
6. Ίω. Γ. 'Ρωμανός
7. Εδρυδίκη Σταματοπούλου
— Ενεκα τής μελετωμένης απουσίας τοΰ Συντάκτου κατά 

τον Μάϊον καί ’Ιούνιον, αναγκαζόμενα νά έκδώσωμεν τά φύλ
λα τών μηνών τούτων πρότερον οθεν αί λύσει; τών αινιγ
μάτων θά δημοπευθώσι είς τό φύλλ. τοΰ ’Ιουλίου, ώς καί τά 
βραβεία διά τούς έπιτυχο'ντας είς τήν λύοιν τών Ίερογραφικών 
έρωτήσεων κατά τό τρέχον έτος.
ϋζ*^3>ίίαΐ πάλιν ειδοποιούμε  ν τούς θέλοντας νά γείνωσι συν- 
δρομηταΐ, Ετι εόφΒηνότερον θά ήναι δί αύτώς νά στέλλωσιν 
άμέσως τήν συνδρομήν των άντί νά γράφωσι, διότι δέν θ' 
άπαντήσωμεν εί; ούδένα.

■ I. Ρ. Ρ.

άγνωστος 
Δεμερδέσιον

■ Άθήναι 
Δεμερ δέαιον 
’Αλεξάνδρεια 
Σύρος 
Άβήνοα

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΓ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
■ 1.' Π ο ία ήτο ή μήτηρ τοΰ σοφοΰ Σολομώντος.

■ 2. Ποία γυνή ύπήρξε προφήτης καί κριτής τών Ισραηλιτών 
3. Έκ ποία; φυλή; τοΰ ’Ισραήλ ήτο ό άνδρεϊος Σαμψών.


