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• τώι» τοιούταω ιϊναι ή βασιλίΐα των ο χοανών.»

ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ, 10ΓΝΙ0Σ 1874.
Τιμάται λ=π. 10.

Ε1ΌΧ Z..

apw. 78.

Τιμή έτησία, ’Αθηνών Δρ. 1— 
, j 'Επαρχιών » 1,20 
„ '·„ ΤονρκΙαί Λ 2—

ήγγιίε μετά πολλήί προσοχής διά τών άκρων τών 
δάχτυλων του, ώς νά ήτο χατεσχευασμένον έξ ιστού 
αράχνης.

Μετ’ δλιγάΐ όμως ήμέρας έπέστρεψεύ είς τδ φροό 
ριον κα) έζήτησε νά ϊδη τον διάδοχον· δτάν δέ τδν 
ώαήΊή'ίϊαν είς τδ δωμάτων τού,

— Τώρα ήμπορώ, — εΐπεν,—έξοχώτατε, νά άνα- | 
γνώσώ μίαν σελίδα έκ τών δξ πρώτων φύλλων, όπ«- 
δήποτε θελης χωρίς νά χάμω τδ παραμικρόν σφάλμα

Ό διάδοχος έίέλεξε τήν σελίδα, ό δε Γεώργιος 
τήν άνέγνωσε χωρίς νά σχοντάψη ποσώς. "Οθεν ό διά
δοχος τφ έ χάρισε τό'βιβλίαριον, 6 δέ Γεώργιος έ- 
πήδα έκ τής χαράς του.

Πρωίαν τινά μετά ταΰτα δ πατήρ το5 διαδόχου,βα 
σιλευς τή; Πρωσσίας, ήλθεν εί; τήν έίοχιχήν ϊπαο- 
λιν αίφνιοίως* ήτο δέ έφιππος ακολουθούμενος ύφ’ 
ένδς μόνου· ΰπήρέτου,—ΤΗλθε νά ΐδή τδν μιχρδν υιόν 
του κάΐ.ποιας προόδους έχαμεν έίς τάς σπούδάς τβ.

Ένφ δέ έκάθηντο είς τήν τράπεζαν ό διάδοχος 
διήγήθη είς τόν πατέρα του τό περιστατιχόν τής ω
ραίας φωλεάς είς τό δάσος χαί τοΰ έντιμου βοσκό
πουλου, τό όποιον τοΰ τήν έδειζεν. *0 δέ πατήρ ή- 
κροάζετο μετά πολλής προσοχής χαί-έξιππάσθη α
πούσας περί τής τιμιότητας καί τής φιλαλήθειας τοΰ 
χωρικού εκείνου παιδίου.

Ναί, Μεγ αλί ιό τα τα, — προσέθηχεν δ παιδαγωγός* 
— ή τιμιότής τοΰ παιδίου τούτυ εΐναι ώς ό δεδοχιμα- 
σμένος χρυσους.— Θά έγένετο δέ πιστός ύπηρετης τής 
Λύτου όψηλότήτος, τοΰ Διαδόχου σας,—άνθρωπο; είς 
τόν οποίον νά θετή πάσαν έμπιστοσΰνην. Έπειδή δέ 
εΐναι προικισμένον μέ προτερήματα· έςαίρετα, ευχής 
εργον θά ήτο, άν τό παιδίον τοΰτο έςεπαιδεύετο πρε-

' πάντως. Ο πατήρ του εΐναι πτωχός χαί δέν δύναται 
νά τόν προαγάγη — άλλ’ όμως εΐναι λυπηρόν, παιδίον 

Η ΦΩΛΕΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.
{Συνέχεια* Et προηγούμενου ψύλλον.)

"Οταν ακολούθως 6 διάδοχός άπήντησε τήν μικρόν 
Γεώργιον, τφ έδέιξεν ώραιον βιβλιάριου εύμορφοδε- 
μενον καί τφ εΐπεν, « Θά σοΐ δανείσω τό βιβλίον 
τούτο, Γεώργιε, καί εύθός άφοΰ δονηθή; ν’ άναγνώ- 
ση: μίαν σελίδα έί αύτοΰ χωρίς νά σφάλλγ,ς, θά σοΐ 
τφ χαρίσω ».

‘Ο πτωχός βοσκός εύχαριστηθή μεγάλως καί τό
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τοιούτων προτερημάτων καϊ Αρετής νά η ναι άπλοϋ; 
σκαπανοποιδς ώς τδν πατέρα τοο.

Μετά τδ γεΰμα δ βασιλεύ; έλαβε χατά μέρο; τδν 
διάδοχον καί συνωμίλησε μετ’ αύτοΰ έφ’ Ικανήν ώ 
ραν. Μετά ταΰτα έστειλε καϊ ποοσεκάλεσαν τδν μι
κρόν Γεώργιον. Τδ πτωχόν παιδίον έμεινεν έκθαμ- 
βον, δτε εΐβήλθεν εΐς τήν λαμπράν ακόυσαν τή; υ
ποδοχής, και έστάθη έμπροσθεν ωραίο υ'κα'ι λάμπρώς 
ένδεδυμένου κυρίου έχοντος μέγαν'Αστέρα άσιράπ- 
τοντα μέ άδάμαντα; έπϊ του στήθους του, όταν δέ ό 
παιδαγωγός τφ εΐπεν, βτι ό κύριος έκείνος ήτο δ βα- 

ι σιλεύ;, ό μικρός Γεώργιο; έκοψεν εΰσεβάστως τήν 
κεφαλήν. '

Λοιπόν, τέκνον μου, — εΐπεν δ βασιλεύ; μέ τό
νον γλυκόν,—Ακούω, δτι άγαπφς πολΰ τήν Ανάγνω- 
σιν, δέν σ’ Αρέσει νά ύπάγη; είς.τδ σχολεΐον νά σπ8· 
δάση;; '

—"Αχ, Μεγαλειότατε,—εΐπεν ό Γεώργιος, — 3ν ή 
Απλή έπιθυμίά ήτο ίκανή νά κάμη τδν άνθρωπον 
μαθητήν θά ήμην τοιοΰτο; άπδ τή; αυριον, Άλλα 
δυστυχώς είμαι πτωχός — και έδώ εΐναι ή δυσκολία.

—”Ακουσον,—εΐπεν ό βασιλεύ;,—ίσως δονηθώ νά 
σέ κάμω’μαθητήν. ‘Ο παιδαγωγός του υίοΰ μου 
γνωρίζει ‘έύσεβή τινα ιεροκήρυκα, οστι; εΐναι φίλος 
του καί'δέχεται' έπιμελή παιδία εΐ; τήν οικίαν του 
όπως τά πρόετοιμάση διά τδ Γυμνάσιον* θά σέ στεί- 

: λω έκεϊ και θά πληρώσω έγώ διά τήν έκπαίδευσίν 
σου. Σ’ Αρέσει τούτο ; '

Ό βασιλεύς περιέμενεν, οτι δ Γεώργιος θά έχαίρε- 
το μεγάλως καϊ θά έδέχετο ευχαρίστως τήν προσ
φοράν ταύτην άλλ’ ένφ έμειδίασε κατ’ άρχάς, ή δ- 
ψις του ταχέως μετεβλήθη καΐ έμεινε σιωπηλός.

— Τι τρέχει; ήρώτησεν ό βασιλεύ;, — φαίνεσαι 
διατεθειμένο; νά κλαύση;. Τί σέ συνέβη ;

— ’’Αχ! Μεγαλειότατε,—εΐπεν ό Γεώργιο; μέ τρέ- 
μουσαν φωνήν,’— Ό πατήρ μου έχει Ανάγκην του 
μισθοΰ μου ώς βοσκού τδ καλοκαίριον και τής εργα
σίας μου τδν χειμώνα·' φοβούμαι δέ δτι δέν δά δόνα- 
ται νά οΐκονομήται· χωρίς έμοϋ.

— Είσαι καλόν παιδίον, — εΐπεν δ βασιλεύ; φιλο
φρονώ;,— Ή υίική σου φιλοστοργία είναι πολυτιμό
τερα τοΰ πολυτιμότατου αδάμα ντος, βστι; εΰρίσχεται 
εΐς τδ δησαυροφυλάκιόν μού.'θά Αναπληρώσω έγώ 
τήν ζημίαν, τήν όποιαν ή Απουσία σου θά προξενή· 
ση είς τδν πατέρα σου. Εΐναι Αρκετόν τούτο ;

Τδ πρόσω πον του μικρού Γεωργίου, ήστραψεν άπδ 
χαράν, καϊ μέ έγκάρδων ευγνωμοσύνην έλαβε τήν 
χεΐρα τοΰ άγαθοΰ βασιλέω; καϊ τήν κατεφίλησεν,δπως 
παρίσταται εΐς τήν προκειμένη ν εικονογραφίαν· ίπει·

τα δέ έδραμεν πρδς τδν οικόν τοο ΐνα Αναγγείλη τά 
χαροποιώ via εις τδν πατέρα τοο, δστις έτρείεν ει; 
τδ φρούριον νά ευχαρίστηση τδν βασιλέα διά τήν 
πρδς αυτούς Αγαθότητα, (Άκολυοθ^ΐ·).

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟϊΛΛΤΕΡ

Διήγημα άναφερόμενον είτ τήν πολιορκίαν 
τον Στρασβούργου..

(Έκ τοΰ Γερμανικαΰ· διά τήν Έφημ. τών Παίδων.)

(Συνίχτια ϊδ. άριθ. Μαΐου.)

‘Ο καιρός παρέρχεται. Τά παιδία έμεγάλωσαν τά- 
χύτερον ή δσον έπεθύμει ή μήτηρ, ήτις θά ευχαρι
στείτο νά τά έχη μικρά παιδία ολίγον τι περισσότερο^ 
χρόνον, Η ’Ελισάβετ αυξάνει Ιπϊ μάλλον καί μάλ
λον κατά τδ κάλλος και τδ έράσμιον τοΰ χαρακτήρο; 
καϊ τελειόνει τάς σπουδάς της, καθ’δν χρόνον ό Οΰ- 
άλτερος' εισέρχεται εΐ; τδ σχολεΐον. Άμφότερα τά 
παιδία εΐναϊ έπιμελή εΐς τά μαθήματα των, άπαντες 
δέ οι διδάσκαλοι, τά ύπεραγαπώσι.

Του Μαρτίνου ή Αγαπητή σπουδή είναι ή φυσική 
ιστορία. Πόσον προσεχτικός είναι εΐς/^ήν'Ιστορίαν της 
ζωή; τών αγαπητών του ζώων! /'

— 'Ο Μαρτίνος βεβαίως θά κάτασταθή ποτέ φυ- 
σιχοϊστορικδς, ■—"ειπέποτε περί αύτοΰ ό διδάσκαλός 
του, —Αν και αποκρίνεται δταν έρωτάται περί τούτου 
μέ τό · Δέν γνωρίζω.»

. Ό ϋύάλτερος, άπ’ έναντίας, διστάζει αν πρέπη νά 
γείνη ύπάλληλος τοΰ σιδηροδρόμου, ή αξιωματικό; έν 
τφ στρατιρ—Έπϊ πολύ έφαίνετο κλινών πρδ; τδν σι
δηρόδρομον, άλλ* Αφού μίαν ή μέραν εΐδεν ενα στρα
τηγόν έφιππον μέ στολήν λαμπράν καϊ μέ πτερωτήν 
περικεφαλαίαν, έχτοτε Απεφάσισε νά γείνη καϊ αύτδς 
στρατηγός! Ή μήτηρ Απ’ έναντίας έπεθύμει να γεί
νη ΐέροχήρυί, περιέγραψε δέ εΐς τδν Ούάλτερον τήν 
ζωήν καί τά χρέη τοΰ Ιεροκήρυκας διά ζωηρών καϊ 
έλκυστικών χρωμάτων.

. — Πόσον ώραΐον θά ήτο αν ,έγίνεσο τοιοΰτο; ευσε
βή; καί καλό; κήρύξ τοΰ Εύαγγελίου !—προσέθηκεν 
ή μήτηρ τελειώσασμ τάς παρατηρήσεις της.

; —Λοιπόν, ' μήτερ,—εΐπεν 0 ϋύάλτερος μετά μικράν 
σιωπήν, καθ’ήν έκύτταΐεν Ασχαρδαμικτεϊ τήν μητέρα 
του,— Λοιπόν,μήτερ,θάγείνω εύσεβήςστρατηγός!

Ή ’Ελισάβετ ήτο 18, ό Μαρτίνος 12 καϊ ό Ούάλ- 
τερος 10 έτών τήν ήλικίαν, όταν έμπορός τι; ύπήγεν 
είς τήνπόλιν των, ’Όρλιτζ.— ‘Ο έμπορος έκεΐνος ήτο 
ξένο; καϊ έμελλε να διαμείνη έκεΐ μόνον ύλίγας ήμέ- 
ρας. — Εί; μίαν συναναστροφήν είδε τήν ’Ελισάβετ,
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τήν ερωτεύεται, καΐ ζητεί παρά τών γονέων τηί τήν 
δεξιάν της. Οί γονείς συγκατένευσαν, άφοΰ πρώτον 
έβεβαιώθησαν περί τής οικογένειας καΐ τής διαγω
γή? του νέου έμπορου καί τής θελήσεως τής κόρης 
των καΐ μετά τοΰτο γνωστοποιούν τήν ύπόθεσιν είς;' 
τά δύο παιδία. . ... , . \
. Άμφότεροι οί άδελφοϊ έφάνησαν δ υσηρε στημένοι 
εΐς τδ άκουσμα, δτι ή αγαπητή αδελφή των εμελλε., 
μετ’ δλίγον νά τους άποχαιρετήση* άλλ’ δ μέν Μαρ·; 
τίνος κατεπειάθή παρά τής μητράς του νά ύπάγη καί’ 
νά αυγχαρή τδν γαμβρόν καΐ τήν άδελφήν του εΐ? 
τήν αίθουσαν τής υποδοχής. ‘Ο Ούάλτερος όμως δέν 
ήθελε μέ κανένα τρόπον νά ΐδη τδν γαμβρόν, άλλά : 
τδν ύβριζε καΐ τδν έφοβέριζε, διότι έμελλε ν’ άρπά- 
ξη τήν άδελφήν τοο άπδ τήν οικίαν καί ώρκίσθη πο" 
τέ νά μή γείνή φίλος του, ούτε κάν νά τοΰ δμιλήση*

Επειδή δμωςό νέος έμπορός έβιάζετο ν’άναχω- 
ρήση άπεφασίσθη ό γάμος νά γείνη αμέσως. Καϊ 
λοιπόν ώραίαν τινά έαρινήν ή μέραν, αί θυραι τής οι
κίας άνοίγονται καί ό γαμβρός μετά τής νεαρδίςνόμ. 
φης άκολουθουμενοι ύπδ τών συγγενών και φίλων 
των έξήλθον διευθυνθέντες πρδς τήν έκχλησίαν όπου 
έμελλε νά τελεσθή ό γάμος. s

Ό Μαρτίνος χαί ό Ούάλτερος ήσαν μεταξύ τής < 
συνοδείας, άλλ’ ήχολουθουν όπισθεν τών άλλων, διό- ’ 
τι δ Οΰάλτερρς έφόλαττε τήν δυσαρέσκειαν του καί; 
δέν ήθελε ν.άβλέπη τδν γαμβρόν.

Ένφ δέ τά δυο παιδία έβάδιζον σιωπήλώς , δ 
Οδάλτερος διακόψας τήν σιωπήν εΐπεν εΐς τδν ά. 
δελφόν του,

— Νομίζεις, Μαρτίνε, δτι δ Δανιήλ (ούτως ώνο- 
μάζετο δ γαμβρός; ήμπορεΐ νά προσευχήθή ; έγώ 
νομίζω, οτι δέν δύναται,

— Δέν ήξεύρω, — εΐπεν ό Μαρτίνος,—ελπίζω δ. 
μως, δτι εΐναι καλλίτερος παρ’ β,τι σ'υ τδν θεωρείς. 
—'Υίστις δέν δύναται νά προσεύχηται δέν εΐναι κα
λός άνθρωπος,—εΐπεν ό Οδάλτερος,—καί τότε ή Ε
λισάβετ μας δέν δύναται νά ήναι εύτυχής.

— Τίς ήξεύρει,—άνεστέναξεν ο Μαρτίνος,—’Ισως 
καί αυτή νά λησμονήση νά προσεύχηται !

Οί γάμοι άπέρασαν έν ήσοχίφ καί: εδφροσΰνη. 
εις δέ τάς 4 μ. μ. ή άμαξα ΐστατο έξωθεν τής οικίας 
ΐνα παραλάβη τους νεόνυμφους είς τδν σταθμόν τοΰ 
σιδηροδρόμου. — Ό Ουάλτερος έλαβε . τδ, Ευαγγε
λίαν, τδ όποιον μετεχειρίζετο, και εΐς τδ όποιον εί
χε. γράψει τδ ονομά τοο μέ τδ αγαπητόν του εδά
φιο ν «Άγαπφς με; υ καί κρυφίως έθεσεν αδτδ εΐς 
τάς χεΐρας τής αδελφής τοο. Ό συλλογισμός, δτφ 
ή ’Ελισάβετ ήουνατο νά λησμονήση νά προσεύχη-

ται ήτο τόσον .τρομερός^ ώστε άπεφάσισε νά χωρι- 
οθή άπδ τοϋ αγαπητού του Ευαγγελίου, έλπίζων 
δτι τοΰτο ήουνατο νά τήν ύπενθυμίζη τδ ίερδν τοΰτο 
καθήκον. < ακολουθεί.

Ο ΠΤΩΧΟΣ ΤΥΦΛΟΣ.
* Υπάρχει έν Λονδίνιρ πτωχός τις τυφλός, δστις α- 

γαπφ πολύ τόν Σωτήρά του καί έπιθυμεϊ πολδ νά 
κάμνη δ,τι δύναται δπως πείση καί όίλλους νά τόν 
άγαπωσιν. "Οθεν έξέρχεται. είς τάς πολδ συχναζομέ- 
νας δδοϋς τής πόλεως άναγινώσκει έκ τής Γρα
φής του, ή τις εΐναι τυπωμένη μέ ύψωμένα γράμματα 
διά τούς τυφλούς. .

Πολλοί τδν περ[κυκλώνουν διά νά άκοόσωσι· καί 
έπειδή φέρει πάντοτε μεθ’ εαυτοί διάφορα άντίτυπα 
τής Γραφής κάι τοΰ Ευαγγελίου διά πώλησιν, κατορ
θώνει νά πωλή πολλά.καθ’ έκαστη ν. ,

Πέρυσι κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν μετέβη 
εΐς τήν έξοχήν και ήρχισε ν’ άναγινώσκη μεγαλοφώ
νως. Μικρά τινα κοράσια τδν περιετριγόρισαν· έν δ1 
έξ αυτών τδν ήκροάζετο μετά μεγίστης προσοχής, Αί 
σύντροφοί της τήν παρεκίνουν νά φύγουν, άλλ’ αύτή 
εΐπεν, «Όχι —μέ άρέσει νά τδν ακούω.»

Προσεπάθήσαν έπειτα νά τήν καταπείσωσι ν άγο- 
ράση όλίγα πορτοκάλια, τά δποΐα έπωλοΰντρ πλησίον 
έκεϊ, άλλ’ έκείνή άπεκρίθή·,, «όχι», μοί άρέσκει ή άνά- 
γνωσις αδτη καλλίτερα άπδ τά πορτοκάλια,», ’Αφοΰ 
δ’ έπαυσεν άναγινώσκων, ήγόρασεν έκείνη §ν Εδαγ- 
γέλιον δΐ έαυτήν χαί άνά 8ν δι’ έκάστην τών συντρό
φων της... .

Τδ παράδειγμά φοϋ κορασιού εκείνου μας διδάσκει 
όλους έν ώραΐον μάθημα νά προσπαθώμεννά κάμνω- 
μεν καί άλλους μετόχους . τών πνευματικών καλών, 
τά δποΐα ήμεϊς άπολαμβάνομεν.

Όταν άπολέση τις παλαιόν; φίλον του, χάνει μέγα 
μέρος τή; δλίγης ηδονής, ήτις συγχωρεΐται είς τδν 
παρόντα βίον. ,’Λλλά τοιαύτη .εΐναι ή ήμετέρα φύσις, 
ώστε έφ’ όσον ζώμεν, πρέπει νά. βλέπωμεν τους παρ’ 
ήμών άγαπωμένους πίπτοντας τδν ένα κατόπιν τοΰ άλ
λου, καΐ τδν κύκλον τής συγγένειας ήμών όλο νέο σμι- 
κρυνόμενον, έωσου μείνω μεν .σχεδόν ..έρημοι έπί της 
γής· καί τότε πρέπει βεβαίως νά ήναι καί ή ώρα ήμών 
νά καταβώμεν είς τδν τάφον. Πάντοτε όμως υπάρχει 
αδτη ή παρηγοριά, οτι έχομεν ένα- Προστάτην; δστις 
δέν χάνεται είμή έξ ίδιου ήμών σφάλματός πάσα δέ 
νέα πεΐρα τής άδηλότητος βλων τών άλλων ευχαριστή
σεων πρέπει νά μας παρακινή νά προσηλήνωμεν τάς 
καρδίας ήμών έχει, όπυ μόνον εύρίσκονται άληθιναΐ ά- 
γαλλιάαεις. Πάσα ένωσις μετά τών κατοίκων τοΰ κό
σμου πρέπει τέλος νά διαλυθή. καί πασα έλπίς, έν- 
ταδθα λήγουσα, πρέπει έξ ένός ή άλλου μέρους νά 
τελείωση είς αποτυχίαν.



; 332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΓΝΙΟΣ 1874

ΠΕΡΙ TOY ΠΓΘΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
Ό πυθμήν τήί θαλάσση; φαίνεται δτι ά/st . ανωμα

λία;, ώί ή'τών ηπείρων επιφάνεια. Άνέξηραίνετο, 
■ήθελε παρα στήσει εί; του; Οφθαλμού; ήμώνκοιλά- 
δα; καί πεδιάδα;· Παντα^οΰ καλύπτρυσιν αύτόν απει
ροπληθή όστραγόδερμα, μετά τη; άμμου σομμεμιγ 
μίνα· Ό πίιθμήν *ΐοδ Άδριατικόυ κόλπου συνίστα· 
ται άπδ συμπαγές- στρώμα κογχών, έκατοντάδας πο- 
Βών τό πάχος. Περίφημός τι; δύτης, κβταβάς εί; 
τδν πορθμόν τής Μεσσήνη;, ειοενέκεΐ μετά φρίκης 
τερατώδεις πολύποδας, προσκολλημένούς είΐ τάς πέ
τρας, τών όποιων οί- βραχίονες, ποδών τινών έχοντες 
μήκος, ήσαν αρκετοί νά πνίξω σιν άνδρα. Εί; πολλά; 
Θαλάσσας δέν βλέπει άλλο .τι δ δφθαλμός είμή στιλ
πνόν, άμμώδη, έπίπέδον πυθμένα, ’ έκτεινΐμενον εκα
τοντάδα; μιλιών χωρίς τίνος παρεμπίπτοντο; αντι
κειμένου. Εί; άλλα; δέ, έξαιρέτω; είς τήν Έροθράν 
θάλλασαν, εΐναι πολύ διαφορετικά· όλόκληρος ή έκτε- 
ταμένη αυτή τών δδάτων κοίτη είναι κυρίως δάσος 
υποθαλασσίων φυτών καί κοραλίων, σχηματισθέντων 
άπδ έντομα πρός κατοικίαν των, καί ούκ' ολίγων' ε
νίοτε έξηπλωμένων. ’Ενταύθα βλέπονται όπογγοι,

■ βρύα, θαλάσσιοί μύκητες, και αλλά διά φορά,’παν μέ- 
' ροό τοΰ πυθμένας καλ'άπτοντα’; Έ κοίτη πολλών με

ρών 'τής' θάλάσ'ση; πλησίον τή;" Αμερικής, παριστάνει 
διαφορετικόν μέν,ώραιότάτόν δμω; θέαμά. Ταύτην 
καλόπτουόί φυτά, άτινα κάμνουν α,ύτήν να φαίνεται 
χλοερά ώ; λειμών-' ύποχάτω δέ βλέπονται χιλιάδες 
χελωνών και άλλων θαλασσίων ζώων βοσκομένων έπ’

I αύτών· Εΐς τινα μέρη τής θαλάσσης δεν εύρέθη ά
κόμη πυθμήν, υπάρχει μ’ δλον τούτο. ■'

Τά δρη τών ήπείρων φαίνεται δτι άναλογουσι μέ 
τάς χαλουμένας άδΰσσους τής θαλάσση;. Τά ίίψιστα 
Ορη δέν άνυψοΰνται υπέρ τά; 25,000 ποδών λογα
ριάζοντας δέ καί τών στοιχείων τά αποτελέσματα, δπο- 
θέτυνβτιή θάλασσα δέν υπερβαίνειτάς 3δ,000 ποδών 
κατά τό βάθος. Άγγλος τις μετέχει ρ'ίσ&η. είς τδν Βό
ρειον 'Ωκεανόν, βαρυτάτην βολίδα, έχουσαν προσδε- 
δεμένον σχοινίον 2,100 πηχών -τδ\μήκος, ί χάί δέν 
εόρήκέ' τδν πυθμένα. Αλλο; δέ τι;'πλοίαρχος δέν 
εύρήχε τδν' πυθμένα είς. τήν θάλασσαν της' Γροίλ- 
λανδίας'μέ σχοινίον 1,200 όργυϊών,ήτοΐ 3,200 π’η- ’ 
χών. Κατά τδν Λ απλά;, τό μέσον' βάθος αδτή; εΐ 
ναι περί τά δύό: μίλια; δθεν, &ν ΰποθέσωμεν δρθούς

■ τοδς γενικώς ' πάραδεδεγμένους- υπολογισμούς περί 
τή; άναλογίας' τής έκτάσεως τών ύδάτων πρδς τήν 
ΐηράν, ή θάλασσα συνίσταται άπδ' διακόσια όγδοη- 
κοντά έκατομμυριά κυβικών ποδών ΰδατος.

"Ά: - '' —

Τά.χαλά της ίπιχρατησεως της βασιλείας 
τοΖ, Χριστοΰ άζί της γης.

' Μά; βΐβαιοΰσιν αί θεΐαι Τραφαί δτι ό καιρδ; μέλ
λει νά ελθη, καθ’ .δν · ή πόλιτική.τύΰ κόσμου τούτου 

.θέλει μεταβληθή έξ δλοχλήρου, χαθ’ δν άί τέχναι τής 
ειρήνης θέλλκσικαλλιέργεια θα ι παγχοσμίως. Ή μέλ- 
λουσααβτη έπ-οχή είκονίζεται μέ τά ώραιότατα καί 

■προσφυέστατα σχήματα. Τήν σήμερον ή, μεγάλη 
άπουδήκ του άνθρώπον είναι Α πόλεμός. Άλλ* δ και
ρός έρχεται, καθ δν σοφός, δίκαιος, χαί ειρηνικός, 
.βασιλεύς θέλει άρχέι έφ'δλ« τοΰ κόσμυ τούτου, καί 
ό* άγιος προφήτης ' μφς λέγει ποία θέλει εϊσθάι ή 
πρώτη πραξι; τοονέοϋ κυριάρχου.

ί α Καί θέλει κρίνει άνάμέσον τών έ,θνών, καί θέ- 
: λει έλέγξει πολλούς: λαούς· καί θέλουσι σφυρηλατή
σει τάςμάχαιρας αυτών διά ύν.ια, καί τάς λόγχα; 
αύτών διά δρέπανα- δέν θέλει σηκώσει μάχαιραν £· 
θνο% έναντίον έθνους, οδδέ θέλουσι μάθει πλέον τόν 
πόλεμον.» (Ήσ. β*. 4.) Πόσον άπειρος πρέπει νά ή- 

.ναι ή δύναμις, ή ίσχυουσα νά παράξη τοιαύτην με
ταβολήν είς τά έθνη Ι Ό ροΰς τών άνόρωπίνων αι
σθημάτων θέλει έξ ολοκλήρου μεταβληθή· θέλουσι δέ 
σκέπτεσθαι μετά θαυμασμού περιττής' μεταβολής ταύ- 
της, καί θέλουαιν άποδίδει αυτήν εις τό άληθές αί
τιον, οχι' είς. τήν έξωτερίκήν παιδείαν,— δχι εί; τήν 
άπιστον φιλοσοφίαν,— δχι είς τοδς σοφούς νόμους— 
αλλ’εί; τήν επιρροήν τοΰ Ευαγγελίου, φωτίζοντας 
τον κόσμον, Και' διευθυνοντος .τάς 'κ'άρδίας τών άν 
θρώπων.

■' Οί έχπεπληγμένυι καί’άγαλλόμενοι κάτοικοι του 
θέλουσι λέγει πρδς άλλήλους, «’Ελθετε, ίδέτε τά 
έργα τοΰ Κυρίου-όποια; καταστροφάς εχαμεν έν τή 
γή. Καταπαύει τούς πολέμους έως τών περάτων τής 
γή;· συντρίβει τόξον, καί'κάτακόπτει λόγχην- καίει ■ 
άμαξας Ιν πυρί.» (·!>αλμ. μς. 8. 0.)

Έν έκέίναις ταΐς ήμέραις οποία θραΰσις τειχών, 
δχυ ρ ωμά των, φρουρίων,' στόλων, και όλων τών δρ- 
γανων τής άμύνης καί τοΰ φόνου! ολα θέλουν έ- 
ξολοθρευθή. Ιϊόαόν ένδοξός ή’θέα αυτή! Τότε άλη- 
,θώ ; ολά τά έθνη εύφρανθήσονται καί άγαλλιάσονται, 
οτι Έμμανυήλ δ αρχών τή; ειρήνης θέλει κρίνει λαούς 
έν εδθότητι, και έθνη οδηγήσει- τότε ή γή θέλει δώσει 
τον καρπόν αυτής, καί ευλογήσει ήμας ό Θεός, ί> Θεός 
ήμών, καί θά φοβηθούν αύτόν πάντα τά πέραγα τής 
Vp-
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νον έχον μοναστήριον έπΐ τοΰ τόπου δπου υποτί
θεται, .δτι ήτο τδ πανδοχείου, εν6α έγεννήθη ό 
Χριστός, οπερ ήτο ύπδ τήν ιδιαιτέραν προσταοίανί 
τής αύτυχρατείρας ‘Ελένης. — Το δέ μέρος τή; 

γεννήσεως είναι έστρωμένόν μέ μάρμαρα, ή δέ φά- 
τνη έσκαμμένή έν τφ βροίχφ·' αργυρούς δέ άστήρ 
δεικνύει το μέρος, ένθα ή:'Παρθένος έτεχε τδνιίίδν 
αύτής τον πρωτότοκον.

(Ο Παρθ&ων άναχαιυισθείς.

(0 Παρθένων^ είτε ναός τής Άθηνάς, ήτις εκα
λείτο καΐ Παρθένος, ήτο δ ώραιότατος χαί έντελέστα- 
τος ναός τής Ελληνικής τέχνης, ζατεσχευασ μένος 
έξ ολοκλήρου έκ λευκοί Πεντελησίου μαρμάρου.

‘Ο περίφημος ουτος ναός εΐχε όχημα παραλλη
λόγραμμου καΐ άυνίστάτο έκ τού κυρίως ναού και έκ 
περιστυλίου έχοντος 46 στήλας δωρικού ρυθμού.— 7 
εις έκαστον μέτωπον κάΐ 16 έίς έκάστην πλευράν.Τδ 5 
ψος τών στηλών τούτωό ήτα 34 ποδ. ή δέ διαμέτρου 
κατά τήν βάσιν 6 ποδ. χαί 2 δάίίτ. "Ιστάτο δέ δ ναός 
έπΐ επιπέδου, είς δ άνήρχετό τις οιά τριών βαθμιδών, 
βλέπει, ώς πάντες οί ‘Ελληνικοί ναοί, άπδ δυσμών 
πρδς άνατολάς, και £ίχεν ΰ^ος ανωθι του έπιπεδέ 
περί τούς 65 ποδ.

Ένδοθι τοΰ περιστυλίου έφ’ έκαστου μετώπου ύ- 
πήρχεν έτέρα σειρά στηλών, έξ τδν άριθμδν, αιτινες 
έσχημάτιζον τον λεγόμενον πρόναον καί δπισθόναον, 
είς τδν όποιον άνήρχετό τις διά δόο βαθμιδών.

*0 κυρίως νάΰς ήτο 142 ποδ. τδ μήκος χαί 62 
ϊ/2 τδ πλάτος και διηρειτο οιά μισοτοίχου είς δόο 
άνιοα μέρη, το δυτικόν, τδ καΐ μικρότερου 42 ποδ. και 
10 δακτολ, τδ μήκος καΐ τα ανατολικόν, το όποιον καΐ 

έχατόμπεδον έκαλεϊτο, διότι ήτο έκάτδν περίπου πο
δών τό μήκος.

Εκτός τοΰ περιστυλίου ύπήρχε καί έσωθεν τοΰ 
νάοϋ έτέρα σειρά στηλών 8 έπΐ έκαστη; πλευράς 
τοϋ έκάτομπέδου χαΐ 4 έπΐ έχάστης τοΰ δυτικού χω
ρίσματος. 'Υποτίθεται δέ, δτι αΐ στήλαιαύται υπε- 
άτήριζον τήν στέγην του ναΰ,

Έντδς τοΰ Έχατόμπέδοα εύρίσκετο Χαί τδ περί- 
φήμον χρυσοελεφάντινον άγαλμά τής ’Αθήνας,

'Ο ΙΙάρθενων έκοσμειτο έςωθεν καΐ έσωθεν ύπδ 
άπειρων γλυφών, άναγλόφων καΐ άγαλμάτων, ήτο 
οέ ο εντελέστατος καί περικαλλέστατο; ναός τής 
ελληνικής τέχνης· κατά τήν βυζαντινήν έποχήν με- 
τέποί'ήθη εις χριστιανικήν έκάλησίαν καΐ έπΐ τουρ
λών είς τζάμίον. Έσχεοιάσθη ύπδ τού ’Ικτίνου και 
Φέιδιου καί κατεσχευάσθη ύπδ του Περικλεούς δή- 
μοσίοις άναλώμασι μετά τούς περσικούς πολέμους.

Tip 1687 οί Βενέτόΐ ύπδ τόν Φραγκίσκον Μο- 
ροζίνην έ πολιόρκησαν τήν άκρόπολιν κατεχομένήν 
ύπδ τών Τούρκων· δι-ρκοΰσης δε τής πολιορ. 
χίας, βόμβα έπεοεν έντδς τοΰ Παρθενώνας, δπου ήτο 
ή πυριιαποθήχη καΐ ό περικαλλής έκεϊνος ναός ά- 
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νετινάχθη είς τδν αέρα, μενών έχτοτε λείψανον εν- 
; δοξον έχσΰρον τήν λύπη}* χαί τδν θαυμασμόν πάν- 

των τών έπισκεπτομένων τήν Άκρόπαλιν.
Ή χατάστασις τοΰ Παρθενώνος, είς τδν όποιον 

έοαπανήθησαν υπέρ τά . δύο, έκατομμάρια λιρ. χαί 
'. πασα ή έλληνιχή εόφυια,. έπιχυροΐ τδ τής Γραφής, 
ί «Ματαίότη; ματαιοτήτων, . τά πάντα ματαιότης.»

£ Ο ΝΟΥΣ.

;ί Πόσον αξιοθαύμαστος ό λεγόμενο; Νοΰ; Μίόσον
■ πολυτιμότερος υπέρ παν τδ, πεποιημένον ύλικδν σόμ- 
? παν ! Έν μόνον 3ν ύπερβαίνει. αότδν, δ Θεός. Τά 
: πάντα ώς ίμάτιον παλαιωθήσονται: ό δέ Νοΰς δια

μένει εις ..τδν αιώνα. ...
‘Οποίαν αφορμήν είς έκπληξιν χαι θαυμασμόν μα; 

< παρέχουσιν αι δυνάμεις του! αί αισθήσεις, ή μνή- 
: μη, τδ λογικόν τοο. —τδ παρελθόν, τδ ένεστώς, τδ
■ μέλλον, δλον τδ σόμπαν, χαι δν τδ σόμπαν εχθθ' 
: ρια, σομπεριλαμβάνονται ύπ’ αΰτοΰ...

Πόσον δέ αυξάνεται ή £χπληξις.χαΙ δ θαυμασμός 
οΰτος, οπόταν θεωρήσωμεν τά άριστοοργήματα του 
ναός, τάς πόλεις, τάς. καλλιεργημένα; πεδιάδας, χαι 

' πασαν τήν ποικιλίαν τοΰ λαμπρού εκείνου θεάτρου, 
; εις δ ή τέχνη τοΰ άνθρώπου μεταμόρφωσε. -τάς έρή· 
; μους χαί τά δάση, χαι τους βράχους τής άρχιχής 
; φυσεως· όταν ϊδωμεν αδτδν μή περιορίζοντα τάς έρ- 

γασίας τής τέχνης του εις.ήν έφαίνετο περικεχλει. 
: σμένος γην, αλλά διαρρηγνόοντα χαΐ αυτά. τά σιοι- 

χεΐα, άτινα έφαίνοντο περιχυκλουντα αυτόν ώς ανυ
πέρβλητον περίφραγμα,—διαβαίνοντα τους ωκεανούς, 
χαταπατοΰντα τήν ορμήν τών άνεμων χαί ρευμάτων 
— μετεώριζα μεν ον χαί είς αότά τά υψη τή; άτμο· 
σφαίρας·' βίαν θεωρήσωμεν τάς ετι μεγαλειτέρας με
ταμορφώσεις, τάς ένεργηθείσας ύπ'αΰτοΰ είς τδ ήάι 
ζδν ^έαηοου, χαι παραβάλωμεν πρδς τάς δυστυχία; 
τής βαρβάρου ζωής τήν ήσυχίαν,χαϊ άσφάλειαν εδ 
νομουμένης πολιτείας· όταν ίδωμεν, δπδ τήν επιρροήν 
νομοθετικής σοφίας, άναριθμητα πλήθη ύποτασσομε- 
να, εναντίον τών ισχυρότερων π αθών των, είς τάς χα
λινώσεις δυνάμεως μόλις ύπ’αύτώγι χατανοουμένης, 
χαΐ τ’αδικήματα ένδς μόνου ατόμου σημείο υμένα χαι 
τιμωρούμενα χιλιάδας λευγών μακράν τοΰ τόπου, έν φ 

σ αν!

E0PTH ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ,
Φυλαι τινες τών αύτοχθόνων Αμερικανών έορτά- 

ζουσιν, άλλαι κατά δεκαετίαν, χαΐ άλλαι κατά Οχταε
τίαν, τήν παραδοίοτάτην ίσως όλων τών εορτών,

5 ί

αρχαίων τε χαΐ νεωτέρων. Καλείται, δέ ή τών Νε
κρών, ή ή τών ψυχών ‘Εορτή.

Ειςτοιαύτην πεοίστασιν, πρώτον έκθαπτόνται . οσοι 
άπέθανρν^ άπδ τής έσχατης. δμοίας τελετής· συνάγε
ται τδ χώμα τινων, καθαρίζονται,άλλων ,τά έφθαρμέ- 
να σώματα, μεταφέρονται οί νεκροί όπδ,τών ,ίδίων 
συγγενών κμί φίλων είς, τάς καλύβας, των, δ που,πρδς 

■ τιμήν τών τεθνηκότων., έτοιμάζεται, συμπόσιο.ν, έν φ 
-Εξυμνούνται τά κατορθώματα, των, καΐ φιλοστόργως 
Μνημονεύονται, αί περιποιητικά;, καΐ άγαθαΐ πράξεις 
των. Έπεται εί; ταΰτα γενική ταφή,, και έν μνήμα 
γίνεται τδ δοχείον όλων όμοΰ. Φοβερωτέραν και χα- 

; ταπλη,κτιχωτέραν σκηνήν δέν δύναται τι; νά φαντα- 
φθή.· Οί ’Αθηναίοι είχον τους ένιαυ.σίους έπικηδείυς 
|όγούς των .πρδς τιμήν τών έν μάχαις φονευθέντων. 
οί Πλαταιεΐς έτελόυν σεμνήν ετήσιον εορτήν/ καΐ δ 

; αρχών αότών έσπενίε ποτήριϋν οίνου .είς τους θυ
σίασαν τα»,τήν ζώήν υπέρ τής Ελληνικής ανεξαρτη
σίας· επίτροποι δ’έξ έχάστης τών ‘Ελληνίδων πόλεων 
έώοταζον τά’Ελευθέρια,,είς τάς Πλαταιας κατάπεν- 
ταετηρίδα, προς άνάμνησιν .τών ηρώων, οΐτινες κα
τατρόπωσαν τόν Μαρδόνιον, Αί‘Ελληνιχαΐ αζται ίε- 
ροπραξίαι διαιώνιζον αισθήματα, σεβασμού ύπέρ τών 
τεθνηχότων, χαί.. διήγειρον είς τδν λαδν γ εν ν αίαν I- 
φεσιν του νά γείνωσιν έφάμιλλοι τών μνημονευόμε
νων ένδοξων κατορθωμάτων χαί δμως είς_τους θεα
τός δέν1 ,ήδόναντο νά προξενήσωσι τοσαότην συγχίνη- 
σιν, δσην'είς τους ’Αμερικανούς ή Εορτή τών Νε
κρών, καθ’ήν παρ'.στώνται είς τήν δψιν τά δστα τών 
χεκοιμημένων—. θέαμα προσφυές δπως συγκινή σφο
δρότατα τάς ψυχάς τών απαίδευτων και απλοϊκών, 
έκείων αγρίων.

Η ΟΡΘΗ ΙΔΕΑ ΓΗΣΠ ΡΟΣΕΙ’ΧΠΣ.
Μικρόν τι'παιδίον ήχουσέ ποτέ £να; ίεροχήρυκα 

κηρύττοντα έπΐ τοΰ δέματος, «’Αληθώς, άληθώς σας 
λέγω, ό,τιδήποτε ζητήσητε άπδ τοΰ Πατρδς .έν τω 
δνόμάτι μου, θέλει σας τδ δώσει·ν άφοΰ δ’ άνέγνωσε 
τδ έδάφιον, εΐπεν είς τους άχροατάς του, οτι. πρέπει 
να συλλογίζωνται πρώτον ποιον πράγμα τοΐς άρέσχει 
περισσότερον πάντων, χαΐ αύτδ νά ζητώσι έν τιρ ο- 
νόματι τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ, πιστεύοντες είς τήν υ- 
πόσχεσίν του, δτι Θέλει δοθή είς αΰτρυς.;ι

,ί Μετά τδ τέλος τοΰ λόγου.τδ παιδίον ήρώτησε τήν 
θείαν του, άν έζήτησέ τι· αότή δ’ άντΐ ν’ άποκριθη 
ήρώτησεν άν αύτδ εΐχε ζητήσει τι; ■

■ — Ναι, — εΐπεν.ό παΐς,—κατ’ άρχάς έσυλλογιζό- 
μην περί τούτου καΐ έκείνου του πράγματος, άλλά 
δέν ήξευρον τί ήτο τδ χάλλιστον· δθεν εΐπα, «Πά- 
τερ, άς γείνη τδ θέλημά Σου.·
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Τοΰί έπομένους ωραίους καί λίαν διδακτικούς ατί·.: 
χάος άπέστειλεν ήμΐν πρδς δημοσίευσιν Αρχαίος καΐ 
σεβαςόίέκ Κωνσταντινουπόλεως φίλος, τους όάόίους 
προτρέπομεν τούς μικρούς- μας άναγνώατας'νά έκστη 
θίσωσι καί νά εχιυοι πάντοτε χαιά 'νοΰν.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝ.
Ώτία δύο, πλήν tv μόνον στόμα, έχεις. 

Ή αίτια τίς;
Πολϊ» νά άκροάζησαι και νά προσέχει, ;

’Οληον νά λαλής.
Αί -χεΐρες'δύο, πλήν τό στόμα έν έπλάσ&η.

Τί τό δηλωδέν;
Σύ μέ τάς δύο νά έργάζησαι, έιάχ&η, 

Νά τρώγης μέ τό έν.
’Όμματα δύο, Sv όέ ατόμά, τί σημαίνει·;

Πάλιν έρωτας ;
Πΰλλά νά θεωρής φρονιμώς, καί προσέΐι 

Σοφώς νά’σιωπάς.

-ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΙΔΙΟΥ.

, Ευλογημένε Λυτρωτά 
Τό τέκνον σου, ώ ποιητά, 
Έμέ έφυλσςας καλώς 
Και έκοιμήθην ασφαλώς. 
νΑπάσαν τήν νύκτα ταυτήν 
Είί τούς κόλπους σ’ άνεπαύΟην.

Φύλαςόν με καί σήμερον 
Κάμε με πρφον- κ' ήμερον' 
Δ'ό; μοι πνεύμα ταπεινόφρον 
Νάμαι εύγενές χ/ άβρόφρον, 
■Ν’ αγαπώ δε τούς γονείς μοο 
Φίλους τε καί συγγενείς μοο,

Καί νά ζώ ένώπιόν σου 
Τέκνον εδσεβές πιστόν σοο, 

' Τά- θελήματα σου πραττον 
Καί τόν Νόμον σου φολάττον; 
Ουτω δέ νά σέ λατρεύω 
Έωςότοο ζώ καί πνέω.

Τούτην τήν' χάριν παρά σοΰ 
Αιτώ, γλυκέ μου ’Ιησού, 
Νά ήσαι φόλας καί θεός 
Προστάτης μου καί οδηγός, 
Καί πρωίαν καί εσπέρας 
Είς άπάσας τάς ήμέρας.

Έ ρ ω τη S ε ίς Αμερικανός τις άγριοί S*  οί όμό- 
φολοι του διελογιΐοντο καί ώμι'λουν συχνά περί τών 
θ·ών των, οΠάντοτε. —άπεχρίθη, — διαλλογίζόμεθα 
π^ρί τών -θεών μας· όπου κάί ‘άν εύρίδκώμεθα, δμι 
λοϋμεν περί αΰιών καί ‘προς αυτούς —είς τήν οικίαν 
και εΐς τόν δρόμον — έν καιρω ειρήνης καί πολέμου 
—πρό τής μάχης καί μέτ’ αυτήν 7-καιέν γένει δπου 
.και δταν σονέλΟωμέν όμοΰ. » Ουτω; έπρατταν οί 
άγριοι έκεινοι. Ό οέ αληθής θεός διά τοΰ Μωύ'- 
σίως διατάττει τούς Τσραηλίιάς λόγων. « Οΰτοι ο.ί 
λ'.γοι, τους οποίους έγώ σέ προστάζω σήμερον, θέ- 
λουσιν εΐσ'ιαι έν τή καρό α ήου, καί θέλεις διδά
σκει αύτοίι; έπιαελώς. είς τα τέκνα σου >αί περί 
αύιών θέλει; όμιλεΐ καθήμενος εΐς τήν οικίαν σου 
καί περιπα.ών εις τόν δρόμον καί πλαγιάζων καί 
σηκονώμενος. (Δευτ,· ςύ. (>. ΐ.)

• ίύδέ * φΆλον άη «ροπληρωμης.
Όθεν μή χανωσίν οί γράφον??; τά ταχυδρομική των.

*11 <ηαα τοΰ παποΰ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
"Αν καί. Sy τό όνομά μου διττήν έχει προφοράν· 
Γένος κ’ έννοιαν άλάσσει είς τοΰ τόνου τήν φοράν. 
Οίυτόνως μέ προφέρεις ; γένους εΐμ’άρσενικοΰ· 

Έάν δέ παροΐυτόνως ; είμαι γένους θυλυκου, 
Ώς δίύτονον δέ πάλιν είμαι είδος τι τροφής· 
Παροξότονον δέ είμαι πάμπολλα μέρη ιής γης.

Π. Γ. ’Αριστοοόλοο, έκ Δεμερδεσίοο.

ΙΕΡνίΈΑΦΙΚΑΙ ΕΡ2ΤΗ1Ε12.
1) Atari άπεδοκίμάσάν i θεός τόν Σαο-.λ;
2) Παεακις άνεχ-ίαόη ό Ναός τοΰ Χολορώντοί μέχρι τής 

τελεία; του καταστροφής υπό τών 'Ρωμαίων ;
3) Ποαάκις καί παρά τίνων έ-ζυριεΰίη ή Ιερουσαλήμ από 

τών χρόνων τοΰ Δαδίρ μ^χρι τής εντελούς καταστροφής τη; 
ίιπό των Βαβυλωνίων ;


