
ΕΤΟΣ Ζ'.

ΑΡΙΘ. 79.

•tSw τοιούτών εΐναι βασιλεία των νύραναιν.*

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΤΑ1ΟΣ iSTf. Τιμή έ-ησώ, Αθηνών Δρ. ι-
■ ■ ‘ λ , . ώ-ί Επαρχιών. ·> 1,20

Λ·.,·.·.·.». . Τουρκία; »..2—Τιμδται Ketc. ' 10.

ϋκ· κ*

Συχνότατα κλάδος ίφοινϊκος κάϊ στέφανός εί
ναι γεγλυμμένα έπί τά>ν/ 'Ταγών. Συχνά μία περι
στερά κρατούσα ψύλλον έλαλας εις τό ράμφο.ί τη; 
καϊ ή λεξις Pax, (είρήνήΐ άλλοτε πλον.ν, καΐ άλ

ΛΙ ΚΑΤΑΚΟΜΒΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.

Ή ακόλουθος διήγησις, μικροί μου 
άναγνώσται, τήν όποιαν θέλω σάς κά
μει περί τίνος, νεκροταφείο ο, παρεχει εί; 
ή μάς πολλά ώφέλιμα μαθήματα άξια 
της προσοχής σας. . ..

Δόο πτρίπυ μιλιά μακράν τής πόλε ως 
'Ρώμης κεΐται ή παλαιά εκκλησία τοΰ 

. 'Αγ. Σϊβαστιανδ. 'Υποκάτω εις τήν |χ· . 
κλησίαν ταύτην ύπαρχε ι-είσοδο; μέ μα- 
κράς στοάς, ή άνωμάλους διόδους έ 
σκαμμέ· άς ύπδ τήν γην, άΐ οποΐαι εκτεί
νονται εφ’ίκανά μιλιά χαθ’ύλας τάς διευ
θύνσεις τής υπογείου πεδιάδας. Αυτός 
ό τόπος είναι πολύ άρχαΐος,καϊ ήτο νε- 
κοοτάφέΐον πολλά ετη πρϊν ή ό Χριστός 
ελθη είς τόν κόσμον, τινές δέ νομίζουν, 
και χιλία έτη πριν ή κτισθή ή 'Ρώμη., ;

Άλλ’ εκείνο τό όποιον άποκαθιστά 
τόν τόπον τούτον τόσον ένδιάφεροντα είς 
ένα χριστιανόν eKat, οτι είς ταότας τάς 
σκοτεινά; καϊ μεμονωμένος στοάς πολ
λοί δυστυχείς Χριστιανοί έτάφησαν ά
φοΰ ύπεδλήθησαν είς τόσους ακλήρους 
θανάτους υπό τών Ρωμαίων αΰτοκρα- 
τόρών κατά τάς πρώτας τρεις εκατόντα- 

; ετηρίδας μετά τήν σταύρωσιν του Χρι
στού. Ετς πολλά μέρη, έπι τών τοίχών, 
καΐ έπι τών δμαλών θυρίδων, τών λέλα- 
τομημενων είς τόν βράχον, ύχαρχουσι 
χυοαΐαι έπιγραφαΐ λατινιστί, αίτινις ά
κόμη και σήμερον εΐναι ευανάγνωστοι, 
καί άτεχνοι τινες γλυφάϊ πάριστάνουσαι 
διηγήσεις έκ τής Αγίας Γραφής καϊ άτέ- ® 
λή σημεία κάΐ σχήματά, τά ύποΐα οί μέν 
είδωλολάτραι καταδιώκτάί των δέν έμπορο ον νά Εν
νοήσουν, άλλά διά τών όποιων οί δυστυχείς δπαδοϊ 
τοΰ Ιησού ήξευρον δτι τό σώμα άδέλφόυ τίνος έν 
.Χριστώ, ίσως τεθραυσμένον, ή στρεβλωμενον, ή άπο- 
κεφαλισμένον έτάφη έχει.
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λοτε άγκυρα. Άλλά τδ συνηθέστερον πα'νροΐηέμβλη
μα είναι ποιμήν τις κρατών εν άρνίον, έπί, τοΰ, ώμε 
τοο, ώς έάν δ μάρτυς. εΐχεν άπαθάνει μέ τδν είχο- 
οτδν τρίτον ψαλμδν,, έπί, τών χειλέων .το.υ, At έπι 
γραφαί εΐναι συνήθως σύντομοι ίκφράζουσαι τήν πί 
στιν, έλπίδα καί ειρήνην, έν ή. έκεΐνο.ι οί πρώτοι 
μάρτυρες άπέθανον, Δίδομεν μερικά παραδείγμα
τα, Εΐναιδέ άςιον σημειώσεως 8τι είς αύτάς τάς ά· 
πλάς γραμμάς δέν υπάρχει οΰδεμία τραχεία λέξις 
κατά τών σκληρών έκείνων έχθρών, οί δποΐο.ι τούς 
έθανάτωσμν.

«Πριμίτιος, έν ειρήνη· άγδρειότατος μάρτυς, μετά 
πολλάς βασάνου.ς, έτών 38. ‘Η σύζυγός του άνήγει· 
ρε τοΰτο είς τδν προσφιλέστατον καί άξιώτατον σύ
ζυγόν της.»

« .Λάννος,. 0 μάρτυςτόΰ Χρίστου, άναπαΰεταν έν- 
ταΰθα,ΈπαΘεν έπί Διοκλητιανοΰ.»

«Έν Χριστιρ» Έ,πι τοΰ. Α ΰτοχράτορος Άδριανοΰ, 
δ Μάριος νέοι στρατιωτικός αξιωματικός, δστις εΐχεν 
ικανόν χρόνον ζήσει, έχυσε τδ αΐμά του καί καρέ 
δωκε τήν ζωήν του ύπέρ τοΰ Χρίστου.. Έπί τέλους 
άνεπαόθη ένείρήνγμ Ό άγαπητδς αύτοΰ., άνήγειρε 
τοδε ουν δάχρυσι καί ,φόβφ. τήν 6ην Ίδών τοΰ Δε 
χεμβρίου.» Υπάρχει γεγλυμμένος έπί τοΰ τάφου κλά
δος φοίνικας καί τά αρχικά γράμματα ελληνιστί του 
δνόματος τοΰ Χρίστου.)

«’Ενταύθα κεΐται Γορδιανδς, κυβερνήτης τής Γα 
λατ.ίας, οστις έσφάγη μεθ’βλης τής οικογένειας του 
ύπέρ τής πίστεως, Ούτοι άναπαυονται έν ειρήνη, 
θεοφίλα ή θεράπαινα αΰτοΰ άνήγειρε τόδε.» (Είναι 
έγλυμμένος έπί τοΰ τάφομκλάδος φοίνικος.)

* Βικτωρίνα, ίν ειρήνη χαί έν Χριστφ» (Μετά 
σΧή^ατος χωνευτηρίου ώ; εάν έλεγε τδν τρόπον τοΰ 
θανάτου της)

Μικροί μου άναγνώσται, δέν ύπαρχο υσιν άληθώς 

/πολλά μαθήματα πρδς πάντας ήμας είς τοΰτο τδ. 
\ παράδοξον νεκροταφείο?

Δέν μας βεβαιουστ, ταΰτα τά πράγματα, ίτι,ή. 'Α
γία Γραφή ειν^ι άληθής ;

Δέν μας βεβαιαΰσιν έτι.περισσότερον ," βτι μόνη ή 
.είς τδν Ίησοΰν, πεποίθησις, ήτις έφερε τους αρχαίου; 
τούτους μάρτυρας διά τώ.ν, πύρινων, καί αιματηρών 

. βασάνων καί αγώνωντων,δυναται νά μάς δώσηγα- 
ληνιαίαν ειρήνην, έν καιρό» τοΰ. θανάτου; Δέν πρέ
πει νά κάμωσιν ένα. έκαστον ές ήμών νά έρωτήση 

,4αυτδν, Μοί εΐναι δ Χριστός τόσον., πολύτιμος, &- 
ίσιε δύναμαι ν’άποθάνω,,δ? αύτδν παρά νά τδν άρ- 
νηΟώ ;

Καί δέν προκαλοΰσιν ημάς Γνα άκολουθώμεν τδ 
Άρνίον, μέ τάς ακολούθους λέξεις αίτινες ήχοΰσι πάν
τοτε είς τά ώτά μας;.« Έσο πιστός μέχρι θανάτου, 
καί δ=λω. σοί δώσει τδν στέφανον τής ζωής.»

Α. Δ. I,

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΛΟΗ.

*Οσοτ άπδ τούς μικρούς μας άναγνώστας κάτοικου? 
,σιν είς τάς Αθήνας, ή έπεσκέφθησαν τήν πρωτεό? 
ουσαν ταΰτην τοΰ βασιλείου ήμών ειδον βεβαίως δ» 
λόγυρα είς τδν κήπον, τδν έμπροσθεν τοΰ βασιλικού 
παλατίου, φυτέυμένα φυτά μέ μεγάλα καί πλατέα καί 
χονδρά φύλλα.

Αυτό τδ φυτον Ονομάζεται άλόητ καί κατάγεται 
άπδ τήν ’ Αφρικήν, έφυτεύθη δμως καί είς τά με
σημβρινά μέρη τής Εόρώπης. Καί είς τήν Αμερικήν 
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ή άλοη αδτη εΐναι άπδ τά πλέον αξιοσημείωτα φυ- 
τά,τά όποια φ&τρώνουάιν είς τήν γην. Τά φύλλα της 
αύξηθέντα έχει έκαστον έως έξ ποδών δψος, κατ’έΐος 
φυλα'ττου'σι τήν θέσιν των, έως ού τδ φότδν καταν· ■ 
τήση εις τήν ώριμασίν τοο, ή οποία γίνεται άπδ 
δέκα έως πεντήκόντα ίτη χαι πολλάϊίις έως εβδομή- 
κοντα. Άφοΰ, ώς εΐπομεν, αύξηθή έντέλώς, ανθεί 
διά μιας με άξιοθαόμαστον μεγαλοπρέπειαν, χαί τότε 
μετά τινα καιρόν‘«αιαστρέφεται'!

Τδ στέλεχος τού άνθους τούτου εΐναι κάποτε δε
καπέντε μέτρα υψηλόν. Έκτος τής ώραιότητος καί 
τών διαφόρων μεταμορφώσεων, τάς οποίας λαμβάνει 
έως ού άναπτυχθή, είναι και άξιοσημείωίον διά τάς 
ώφελίμους ιδιότητάς του. Ό χυλός τοΰ φύλλου του 
δίδει όγρόν τι, τδ όποιον μεταχειρίζονται παρά πο
λύ οί Μεξικανοί, άλλ’ έάν τδ μεταχεφίζωνται διά κα
λόν ή διά κακόν αδτοί τδ γνωρίζουσιν.

Άπδ τάς ΐνας δηλ, τάς λεπτάς κλωστές τών φύλ
λων κάτασκευα'ζουσι χονδρά σχοινία, τά δέ άτελέχη 
τοΰ άνθους ξηραινόμένά χρησιμεύουσιν είς διάρκέστα· 
τον στέγασμα οικιών. Άπδ τά φύλλα αύτά έκβάλλυσιν 
έν έκχύλισμα, τδ όπ'Οΐον σχηματίζουαιν εΐς σφαίρας 
καί χρησιμεύει ως σαπώνιον. Τά χλωρά φύλλα συνα 
γόμενα καί κυπτόμενα εΐς μιάρά κομμάτια δίδονται 
πολλάκις ώς τροφή έ|ς τά άτήνη, καί μέ τδν μυελόν 
τοΰ στελέχους άχονίζουσι τά ξυράφια αρκετά καλά.

Ή αμερικανική άλόη, άνκαί άνθεΐμίαν φοράν καθ’ 
ολην της τήν ζωήν, άνθεΐ βμως διά κάποιον σκοπό", 
καί έκτιμαται πολύ. Τοιουτοτρόπως Χαι άπδ μίαν με
γάλη ν καΐ καλήν πραξιν άποκτφ τις ένίοτε μεγάλην 
ύποληψιν είς ύλην του τήν ζωήν. Άλλά τά μικρό τέρας 
άξίας άνθη εΐναι πολύ τιμιώτερα, διότι άνοίγοΟσιν είς 
ήμας τάς νέας καί εύώδεις άποθήίας των κατ’ έτος, 
και διάχύνουσι τήν εύω.δίαν των ολοκλήρους έβδομα 
δας. Ούτω καί πασα μικρά, πραςις άγαθοεργδ;, κα
θώς καί ή αγαθή προαίρεσις -διασπείρονται ολοκλή
ρους ώρας καί ήμέρας, καί συντελοΰσι πολύ περιο 
σότερον είς τδ δλον τής άνθρωπίνης εδ δαιμόνιας, πα
ρά έν ή δύο έργα διαρκούς φήμης.

ΑΙ Τϋϊ ΟΥΕΛΛΤΓΚΤΩΝΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΛΕΞΕΙΣ.

Ore δ Δούξ Οδέλλιγκτων ήσθένει, τδ τελευταίον 
πραγμα Επερ έλαβεν ήτον ολίγον τέϊον. Ένφ τοΰ τδ 
έπρόσφερεν & ύπηρέτης του, καί τδν ήρώτα, έάν ήθε
λε νά τδ λάβη, ό Δούξ άπεκρίθή, «Μάλιστα, έάν εΰα· 
ρεστήσ.θε.» Αύταΐήσαν αί τελευταία; λέξεις τοο. "Ώ ! 
πόσην εδγένειαν καί αγαθότητα ψυχής έκφράζουν 
αί δύο αΰιαι λέξεις ! ’Εκείνος βστις εΐχεν οδηγήσει 
τά μεγαλείτερα στρατεύματα έν Ευρώπη καί ήτο προ 

πολλοΰ συνειθισμένος είς τδν έπιτακτικον τόνον, δέν 
κατεφρόνει, ουδέ παρέβλεπε τάς μικράς έν τφ βίφ 
φιλοφρονήσεις. *Α ! πόσον όλίγα παιδία πραττουσιν 
ουτω I Πόσον σκληρόν καί επιτακτικόν τόνον πολλά- 
κις μεταχειρίζονται τινά πρδς τούς μικρούς των ά- 
δελφούς καί άδελφάς, και ένίοΐε πρδς αύτάς τάς μη
τέρας των! Αδτά προστάζουσιν οδτώς. ’Αλλά τοΰτο 
εΐναι κακδν καί άντιχριστιανιλδν Καί δεικνύει φύάιν 
μοχθηράν και σκληρόν καρδιάν. Εις πασαν οικιακήν ο
μιλίαν ένθυμόΰ τδ —“Έάν εύαρεστήσθε, ή Σας παρα
καλώ. s Άν τδ μεταχειρίζησαι πρδς πάντας τούς ύ· 
πηρετοΰντάς σε, πίοτευσον ότι αύτδ τδ *’Εάν εΰαρε- 
στήσθε, ή Σάς παρακαλώ· θά σέ κάμη νά ύπηρετηθής 
καλλίτερον παρά ολαι αί θυμώδεις καί προστάχτικαϊ 
λέξεις τοΰ λεξικόΰ. Ποτέ μή λησμονεί ταύτάς τάς λέ
ξεις, ε’Εάν έύαρεστήσθε.ή Σ'α; παρακαλώ.» Όμίλει ή- 
δέως· εΐναι καλλίτεροι νά αρχής διά τής αγάπης, 
παρά διά τοΰ φόβου.

ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΛΑΠΩΝΕΣ.
Οί Λάπώνες κατοικουσι τάς βορειότερες χώρα; 

τής Ευρώπη;. 'Ο απλούς ούτος λαδς διαιρείται εις 
βύο διαφόρους τα'ξεις, εΐς άλιεΐΐ ή παραθαλασσίους 
Λάπωνας, καί είς δρεινούς Λάπωνά;. Ή παρούσα εί- 
κών παριστφ εύα έκ τών δρεινών Λαπώνων, δστις μέ 
τά είς τούς πόδας του προοηρμδσμένα ξύλα διατρέχει 
τήν χιόνα μέ υπερβολικήν ταχύτητα· το δέ ξύλον, τδ 
όποιον κρατεί εί; τήν χεΐρά του, χρησιμεύει διά νά 
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ατηρίζηται έπ’ αύτοΰ, όταν, καταβαίνη τούς χιονοσ/.ε- 
πεΐς κατήφορους.

Οί Όρτινολ εΐναι. πολδένεργη,τικρί, καί ίκανρι νά 
υποφερωσι μεγάλους ,κ-νδόνους καί στερήσεις.

Εύθϋς άφοΰ πλησιάση ό χειμών, αύτοι eLat Απο
χρεωμένοι ν’ άνάπτωσι τάςλυχνίας των άπδ τήν πρώ 
την ώραν τής ημέρας. Ίο ψύχος είναι δριμότατον. 
διαπεραστικοί δέ άνεμοι σηκώνουσι πυκνά σύννεφά 
χιόνος. Καί δμως έν τφ· μέσφ.όλων τούτων τών δει 
νών οίδρεινοί Αάπωγες ασκούνται είς τήν άνεπαρκή 
σκηνήν των,ήτις συγχειται άπδ μόνον έν ράκος χονδρού

υφάσματος» ύπ-οστηριζόμενον άπδ; χονδρούς κλάδους 
δένδρων. Τή 5ψος τής σκηνής^ ταύτης εΐναι περίπου 
έ; πόδα;· ή.δέ περιφέρεια άπδ δτκαέξ έως. δεκαοκτώ 
πόδα; Είς τοιαότας. σκηνάς ώς έπί τδ πλεΐστον κα- 
τόικοΰσι στενοχωρημενως δύο οίκργένειαι, έκιδ; τών 
σκύλων,ρίτινες ενίοτε άριθμρΰντα* έως εϊζρσ ι ν. ‘Η Λά ■ 
τωνϊ; γυνή άγρυπνει καί αυτή είς τήν προφύλαςιν ές έ- 
νός ειου; ζώβ, ^yvott ΰνομαζομένου, καΐ. υποφέρει ,τδ 
ψύχος καί τα; ταλαιπωρίας όμοίω; ’ καθώς κάι,ο,ί 
άνδρες. Γ. Δ, Σ.

' Ο ΣΠΟΓΓΟΣ.

°£ν ίκ τών θαυμαοίων ίργωχ τοΰ θ»5 ΐν,τφ/Ωκεανφ.

«Άπδ τί γίνεται ό σπόγγος.;· ήρώτησεν ό Γεώρ- 
: γιος, δυσκόλως άναπνέων, πταρμιζόμενος καί. άνοιγο- 
; κλείων κάτωθεν του θερμού λουτρού., τούς δφθαλ- 

μούς του.,
θύσεις τών περί αυτόν ήδόνατο νά τω άποκοιθή· 

ή δέ υπηρέτρια τφ εΐπεν, δτι. ίδεν ήτον άνάγκη νά 
κάμνη τοιαύχας μωράς έρωτη ιεις, άλλά νά ή συχά- 
ση καϊ νά πλυθή » καί ουιω; έτελείωσε τδ.πράγμα.

Τώρα άκουσον, Γεώργιε, έγώ 9ά σοί ειπω τί 
εΐναι σπόγγος. ‘Ο σπόγγος, με τδν όποιον «λύνεις 

' τδ πρόσωπόν σου, άνεσύρθη έκ τοΰ ποθμένο; του 
’Ωκεανού, καί άπετέλει μέρος ζωντανού ζώου.,

Έπί πολΰν χρόνον οί, σπόγγοι έθεωροϊντο, δτι ή
σαν φυτά, άλλά μεταγενέστερα^,παρατηρήσεις απέ
δειξαν, δτι εΐναι ζώα,καΐ έτέθησαν εί; τήν τών πρω
τόζωων, τάςιν, ή όποια όμρια'ζει, πολύ μέ φυτά. *0 

; ταν κατά πρώτον ευρίσκωνται έν τή» ΰήατι, το έξωτε- 
/. ρικόν των εΐναι πολύ διαφορετικόν.

Ό σπόγγο; είναι δ σκέτος μόνον,τδ μέρος τδ.άν- 
|: τιστοιχοΰν μέ τά ίσια μας. Όταν ουτος έντελώς έ- 

: ζη έν τφ βάθει κάτωθεν τοΰ ΰδατος τδ έςωτερικόν 

φου ήτο σπέπασμένον καθώς χαΐ έκαστη οπή του ήτο- 
γεμάτη μκλακήν τινα ύλην, όμοιάζουσαν τδ άσπρά- 
διον τοΰ φοΰ, κοί αΰτη άντιστοιχεν μέ τήν σάρκα ή- 
μών, 'Ο σπόγγος εΐνα ι πρ οσ χεκολλη μέν ο ; ο υν α τ ά επί 
τοΰ βράχου, καί τδ χρώμα του swat βαθύ κυανοΰν 
έπι τά άνω μέρος καί φαιόλευκον είς το κάτω. Έκ
τος όλης ταΰτης τής. μάζης υπάρχει. τακτική τις κυ-. 
κλοφορία ώς ή τοΰ α’ματος καί, τής τροπής ήμών. 
•Έφ* όλης τής έπιφανείας του ύπάρχουσιν ανοίγματα 
ή δπαί, αί όποιαι πανταχου ■ συγκοινωνούσε με,τ'άλ- 
λήλων. Είς τάς μεγαλειτέρας τούτων, τάς καλούμε
να; «πόρους,· το ύδωρ τής θαλάσσης Ξιηνεκώς ει
σέρχεται, καί έκ τών μικρότερων, τών καλουμένων 
«άνεμων» ή διαφορήσεων τακτικώς έςέρχεται,-.
' Είς τήν αλιείαν τών σπόγγων έκ τοΰ βάθους του 
Ωχεανοΰ πλεΐστοι εύρίσκουσιν ασχολίαν. Χίλιοι μό

νον άνδρες έργάζοντρα έν τφ έλλνμιχφ Άρχιπελάγει; 
άπδ τοΰ Μαΐαυ μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου, ουτοι βυθί
ζονται καί μοχθοΰσι διά τδν σπόγγον, δστις τόαον.πα,. 
λ'υ.,συντελεί είς τήν. προαγωγήν τής ύγείας και καθα-. 
ριότητος νέων τε. καί γερόντων.
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Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ήσα. & 2, 3, 6, (1, ΐ, 6.)

Οί ον tec . έν - τψ- σχο τει Νυν ρλε πουν μέ γα-· φως· Και χαίρουσι, δι ο τι Ε-,

φά νΐ) ό Χρι στόζ.',Έ φά.νη νά συν τρί ψη Τής πλάνης τδν δsαμάν, Καί νά ά παχα -

·· ι*'·ΊίΕ f'!j· --- -> - Κ»■ ί-.· ι*; kgYgY

λυψη Σω τή- ρι ον δ·: δόν. Καί νά- ά. πρ. κ« λό Σω τή- ρι ον δ δόν.

Λ g. & ι _k_> b ? jj* ft· · . ...f *.. -fr
- b g Ρ j ■ —J·-#- - V #· -i-4-i—μ Ρ μ gJ 511

2. Θνητοί, νυν ένικήθη
Ό δ α ίμων τής. φ 0 ο ρ ας<. 

Χαρήτε, έγεννήθη 
Παιδιον είίήμας. 

Αότοΰ ή έξοοσία.
Εΐναι πβντοτεινή. , 

' Αΰτοΰ ή βασιλεία
Δέν δέλει σαλευθή., 

ί 3. Έν γή σχιας θανάτου
Φως λάμπει -τοΰ λοιποί^..
Τδ μέγα όνομά του ■·

Κηρύττεται παν το 5.
■' * Ο Σύμβουλος χαΐ μόνος ,

Θεός 6 ισχυρός,
Τόΰ μέλλοντος αίώνος ■ 

Πατήρ κα! ’Αρχηγός...
4. 'Ο ’Αρχών τής είρήνης, 

Έλπίδος ό δοτήρ, 
ί _____________________

Πηγή δικαιοσύνης 
ί ‘Αμαρτωλών Σωτήρ. .

"Ας λάβη νυν τδν τόπον
Τής λύπης ή χαρά·

Πάσα φυλή ανθρώπων 
Άς κράζη. Ώσαννά.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ.
« Πολΰ ίοχύειή δίηαις τοΰ.δικαίου ένθίρμως γινομένη. ν 

(Ίακά6. ΐ. 16.)

Περισσότερα πράγματα ένεργοϋνται διά τής προ
σευχής παρ’ δσα ουτος δ κόσμος δνεφεόεται. Όθεν 
ϋς ύψώνηται ή φωνή σου υπέρ εμού νυχθημερόν. 
Κατά τι εΐναι καλλίτεροι τών προβάτων καί τών αι
γών οί άνθρωπος οί τρέφοντες τυφλήν ζωήν έν τφ 
έγχεφάλω,έάν, λέγοντες μέν δτι γνωρίζουν τδν Θεδν, 
δέν όψώνουν δμως χεΐρας είς προσευχήν ύπέρ εαυ
τών τε καί έχείνων, τους όποιους χαλοΰσι φίλους ς

(Έκ του/Άγγλου ποιητοΰ Teanjreon.)
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Η ΦΩΑΕΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.

(Συνέχεια καΐ τέλος.)

Ό πατήρ φθάσας είς τδ μέρος τοΰτο τής διη- 
γήσεως έσιώπησεν* οί δέ μικροί οίοι του παρετήρη- 
οαν τους δφδαλμούς του πλήρεις δακρύων.

— Άλλά, πάτερ,— εΐπον άμφότεροι *- ή ίστΐορία 
είναι άτελής ! Τί συνέβη μετά ταϋτα εις τδ γεν- 
ναΐον έκεΐνο βοακόπουλον, και τι άπέγεινεν αΰτό;

—’Αγαπητά μου τέκνα,—εΐπεν δ πατήρ μετά συγ- 
κινήσεως, - τδ βοσκόπουλον έκεΐνο εΐναι 0 πατήρ 
σας. Ό εύγενής βασιλεύς, τδν δποΐον αεΐς οδδέποτε 
εϊδετε, μ’ έλαβεν είς τήν υπηρεσίαν του, ευθύς άφοΰ 
ίτελείωσα τάς σπουοάς μου — τόσον δ’εύχαριστήθη 
έκ τής πιστής ύπηρεσ.ίά; μου, ώστε μέ άνόμασε 
Βδν. Τροόεχολδ (καλόν 'καΐ άληδή.γ *0 άγαθδς έ 
κείνος βασιλεύς άπέθανε πρδ 10 έτών άλλ’ή μνή
μη του ουδέποτε θά παρέλθη. Και έγώ καί δλον τδ 
Κράτος εΐμεθα ευγνώμωνες είς αυτόν είσέτυ

Ό μικρός διάδοχος, τόν όποιον κατά πρώτον ά- 
πήντηαα ύπδ τήν δρδν τούτην, είναι δ νΰν έπαξίως 
καδήμενος' έπΐ1 τοΰ θρόνου <τής ΠρωΌβίας* ό δε παι
δαγωγός του εΐναι ό ίεροκήρυς τής έκκλησίας, εις τήν 
όποιαν συχνάζομεν, ό όποιος εΐναι τόσον καλός και 
περιποιητικός πρδ; σάς, και σάς διδάσκει τόσον έπι 
μελώς τήν ‘Αγίαν Γραφήν. 'U άγαπητός μου πατήρ 
καί πάππος σας, οστις διήλθε τά; τελευταία; ημέρας 

- του έν τή οικία μου, ύπήγε πρδ ήμών είς τού; ου
ρανούς. Αυτός σάς ήγάπα τρυφερώτατα, άν και σεις 
ήσθε τόσον μικρά, ώστε δέν τον ένδομεΐσθε καλώς,

Ο’Θεδς μέ η&λόγησεν έπΐ τοσοοτον ώστε ήδυνή- 
θην ν άγοράσω τδν πύργον τούτον—, εί; τδν όποιον 
ήμην απλούς βοσκός.— Ό έπισιάίης μας εΐναι 0 
καλός μου φίλος Μιχαλάκης, οστις έστάθη ό πρώ
τος διδάσκαλός μου είς τά γράμματα. - Άλλά, τέκνα 
μου, ή τιμή καί ή δόξα δέν άνήκουν είς έμέ, άλλ’ 
είς τδν Θεόν I Τί ήδυνάμην .νά κάμω έγώ, ,πτωχδν 
βοσκόπουλον, έάν μή ο Θεός διά τή; προνοία; του 
προητοιμαζε τήν οδόν; Αύτδς^'μ’έκαμε νά γνωρι
στώ με τδν διάδοχον διά μέσου τής φωλεα; ένδς 
πτηνού, καί καιόπιν ηδλόγησε πλοοσιοπαρόχως τήν 
έντιμον εργασίαν μου. ’Ελπίζω δέ Ετι καΐ σείς θέ
λετε έπωφελεΐσΟαι έκ τών προτερημάτων τά όποια 
ό ίδιος άγαύδ; Θεός σάς έχει δώσει, ώστε νά καια- 
αταδήτε καλοί χαι έντιμοι πυλΐται.

Πρδ πάντων δμως έμπισιεύΟητε έντελώς εαυτούς 
εις τδν Χρισιδν, καί προσεύχεσθε νά σας φωτίζη 
και όδηγή εί; ολα; τάς οδού; σας. Ταΰτα είπών 
παρετήρησεν, οτι οί οφθαλμοί τών μικρών υιών του 
ησαν πλήρεις δακρύων οίΐεν, θέσας τάς χεΐρας έπΐ 

τάς χεφαλάς των χαΐ ύψώβας τούς Οφθαλμούς πρδς 
τον ο έρανον, έδεήθη τοΰ θεού νά τούς εύλογήση χά- 
ριτι τοΰ Χρίστου. «’Αχούσατε, τέκνα-, παιδείαν πατρδς 
καΐπροσέχειε εί; το νά μάβητε γνώσιν.» (Παροιμ.δΊ.)

Η Tor ΝΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣ.

'Η ακόλουθος διήγησις έγράφη ύπό τίνος πέριή·. 
γ η τοΰ διαπερώντος μίαν έχ τών άμεριχανιχών λιμνών.

Περί τήν έννάτην ώραν, λέγεμ έτερος έπιβάτης έ- 
πιβιβάσ&είς είσήλβεν είς τδ δωμάτιον τοΰ πλοίου χαΐ 
έφαίνετϋ ύπο&έτων δα ήτο μόνος του, διότι όλοι ή- 
μεΐς εΐχομίν άπασυρβή 'έίς τάς κλινας μας. ‘Η έπΐ 
τή; τραπέζή'λυχνία έφεγγεν άμυδρώς, εδίδεν δμως 
αρκετόν φώς, ώστε έοείχνοεν αυτόν νέον. Καθίσα» 
πλησίον αδτής εΜαδε βιβλίο ν έχ τοΰ θυλακίου του, 
είς τδ όποιον άνέγνωσεν ίπ'όλίγαςσπγμάς. Έπειτα θέ- 
σας τδ βιβλίον έπΐ τής καθέορας καΐ γονάτισα; πλη
σίον αυτής Ζ«μηλή ’Ή φωνή ήρίατο νά προσευχή- 
ται πριν ή καιαχλιθή. Ήσδάνθην έμαυτδν κατησχυ. 
μένον, γνωρίζων οτι, καίτόι έλεγον δτι ήμην Χριστι
ανός, εΐχον δμως άποσυρθή μέ τοδς όυνταςειδιώτα; ; 
μου ένα άναιταυβώ άνευ προσευχής;

’Ενωρίς τδ πρωί έςύπνησα ύπδ μεγάλης φωνή; 
λαλουσης πρδ του δωματίου* « Έ! τίνος είναι τά 
φυλλάδια ταΰτα;» ήτις.ήκρλουθήθη ύπδ αολων απει
λητικών καΐ βλάσφημων φωνών. Ένεθυμήθην τδν 
νέον ξένον, και έστοχάσθην, δτι κατ’ αύτοΰ άπετεί- 
νοντο αί άπειλαί αύται, άλλ’ούτος ήούχω; εΐπε. ·Τά 
φυλλάδια ταυ τα, κύριε, είναι ίδικά μου. Έχω όλίγα, 
ώς βλέπεις, άλλ’ εΐνάί πολύ καλά, καΐ δν θέλης, λά
δι έν. Τά έφεραν είς· τδ πλσΐον ένα τά διάνέίμω, άλλ’ 
ολοι ήσδε λίαν ένη σχολή μένοι χύ.ές τδ έσπέρας. ■ 
Ό ναύτης γελάσας άπήλθε χωρίς ν’ άποκριθή.

Μετ’ όλίγον προσεκλήύημεν εις τδ πρόγευμα. "Οτε 
έκαθίοαμεν περί τήν τράπεζαν, <■ ΙΙλοίαρχε,» εΐπεν ό 
νέος σύντροφός μας, * έπειδή δ Κύριός προβλέπει 
περί όσων χρειαζόμεΟα, έάν ούτε σείς, ούτε οί έπι-



ΙΟΥΛΙΟΣ 1874 ΈΦΗΜΕΡίΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 343

βάται έχητε άντιρρησιν, έπεθυμουν νά ίπικαλεσθώ την 
είς τδ γεύμα ημών εύλογίαν του·.

«"Οπως αγαπά:ς, άπεκρίθη ό πλοίαρχος, μετ’ αδια
θεσίας».. Άλλ’άμα οί ναΰται έπληροφορήθησαν τοΰτο, 
πάντες άμέσώς ήρξαντο νά θορυβώσιν. ‘Ο πλοίαρ
χος ήθέλησε- νά δικαιολογήση τήν άσέδειαν τών αν
θρώπων το» λέγων, δτι ήτο πολύ κοινή, μεταξύ τών 
ναυτών.

« Μέ τήν άδειαν σου, πλοίαρχε, εΐπεν ό νέος ξέ
νος, νομίζω, δτι ήμπρροΰμεν. νά δώσωμεν, τέλος είς 
αυτήν.»

'0. πλοίαρχος,: βλάσφημος καΐ αυτός ών, άπεκρίθη 
μετά δισταγμού, «εΐναι ώς,νά έπεχείρουν νά πλεόσω 
εναντίον τοΰ άνέμου, έάν ίσκεπτόμην περί τοιοότου 
πράγματος,’Εάν λοιπόν τδ νομίζης δυνατόν, ήμπορεις 
νά δοκιμάσης, εΐτεν ό πλοίαρχος,» Άμα τδ πρόγευμα 
έτελείωσεν, 0 πρεσδύ.τερος,,καΐ άσεβέστε.ρος τών ναυ
τών έμάθισεν έρί. τοΰ καταστρώματος ΐνα καπνίση 
μέ τήν πίπαν.το», '(λνέος,ήλθεν είς δμιλίαν μετ’αδ- 
τοΰ, καί· ταχέως ήδυνήθη ν’ απόσπαση παρ’ αύτοΰ 
τήν ιστορίαν τών συμβάντων του.. Άπδ τής παιδικής 
ηλικίας ουΐος εΐχεν άκολουθήσει τήν θάλασσαν, καΐ 
.έκαυχάτο, οϊι ήδύνατο νά κάμη παν. δ,ττ εΐίρι δυ- 
νατδν ύπδ ναύτου νά γείνη.

«Αμφιβάλλω,» εΐπεν 0 άνθρωπος.
■ Δύναμαι,» άπεκρίθη δ θρασύς ναύτης;- «καί τιπο- 

τ ε δέν έμπορεΐ. ν ά μέ·. έμπ ο δ ίσ η. Σόι, δ ίδιο. τδν. λ ό · 
γον μου.»

«Καλά, βίαν ναύΐης δίδή τδν λόγόν του, πρέπει 
f νά πιστεύητα» Γνωρίζω ναύτην, ό όποιος άπεφάσισε 

νά παύση άπδ του νά κακολογή καί τδ έκαμεν.»
♦ Ά ! » έφώναξεν 0 γέρων ναύτης, * μ’ έτηασες, 

Εΐμαι δίύθυμος, άλλ’ ήμπορώνά τδ κάμω.»
α’Ηΐεύρω, βίι ήμπορεις, καΐ ελπίζω, βτι θέλεις 

παύσει καί τήν· κακήν γλώσσαν όλων τών συντρό
φων σου.» ■

Ούδεμία βλασφημία ήκούάθη έκτοτε έν τφ πλοίίρ 
τήν ήμέραν," άμα δ* ευρισκεν εύκαιρίαν ούτος 0 νέος 
ώμίλει μέ έκαστον*, ναύτην κατ’ίδιαν περί τής σω· 
τηρίαςΐίής ψοχης του. Μετά δέ τδ δεΐπνον εζήτησε 
παρά του πλοιάρχου· τήν άδειαν δπωί.συμπροοευχη- 
θώσιν έν τιμ'δωματίιμ^

Μετά τοΰτο, έπΐ τρεις ήμέρας τακτικώς ειχομεν 
συμπροσευχήν καθώς καΐ πολλάς άλλας ώφελίμους 
δμιλίας περί διαφόρων άντικειμένων, διότι ούδέν ύ- 
πήρχεν έν τή θρησκείφ. τοΰ νέου ξένου, οπερ περί- 
έσ τίλλε τήν φαιδρό τη τα τή; συνομιλίας. Έκτης οί- 
κειότητός του πρδς τήν Βίβλον, καί τής ετοιμότητός 
του είς τδ νά έξάγη τάς αλήθειας της, συνεπεράνα- 

μεν, δτι ήτο χήροι τοΰ» Ευαγγελίου. Ό σκοπός του 
ρλος έφαίνετο, δτι ήτονά σΰρη βλους εκείνο»ς μεθ 
ών ήρχετο είς συνάφειαν πρδ τους πόδας τοΰ Ίησβ 
χαΐ νά δειν.νΰη οττ ή αίωνιότης δέν εΐναίτι μηδαμι 
νόν. ’Ολίγος ώρας πρδ το» νά φθάσωμεν είς τδν 
λιμένα έβεβαιώθημεν, οτι αΰτδς ήτο τεχνίτης — ίο 
λουργδς ένδς χωρίο ο.,

ί ΜΗ ΑΠΕΛΠΙΖΟΓ. .·.·» · - ■ ■ ’
λ Κύριος· τις, ταξειοευων είς τά βόρεια μέρη ■ τής Ιρ
λανδίας, ένω διήρχετο μίαν ήμέραν δι’ ένδς χωρίβ 
άκοόσας φωνάς παιδιών έστάθη ΐνα άκροασθή. Ά- 
ναχαλυψας, οπ, αί φωναί έξήρχοντο άπδ §ν μικρόν 
;κτίριον χρησιμεΰον ώς σχολεΐον, έπληυίασεν εις αυτό· 
δτε δέ ή θύραήνοίχθη, είσελθών ήκουε λέξεις, τάς 
οποίας τά" παιδία έσυλλάβίζόν.
ί "Εν μικρόν παιδίον ιπτάμενον κατά μέρος έφαίνε
το μελαγχολιχον και έντρομον.

λ * Διατί ΐσταται έκεΐ έκεΐνο- τδ παιδίον;» ήρώτη
σεν ό Κύριος.
> «*Ω, α&τδ δέν άξίζέι τίποτε!» άπεκρίθη ό διδά
σκαλος, «Δέν έννοεΐ τίποτε. Δέν ήμπορώ ναέ κάμω 
τίποτε μέ α&τύ· εΐναι τδ νωθρότερο» δλων τών παι- 
δίων τού σχολείο».»
; 'Ο Κύριος έμεινεν·έκστατικδς είς ταύτην τήν άπάν- 
τησιν. Ένόησεν δτι δ διδάσκαλος ήτο τόσον δύστρο
πος καί τραχύς, ώστε τά μικρότερα παιδία ήσαν σχε
δόν καταπεφοβισμένα. Εΐπε πρδς αύτά δλίγας γλυ
κείας λείειτ, και μετά ταΰτα θέτων τήν χεϊρά του 
έπΐ τοΰ εύγενοος μετώπου τοΰ παιδί»», τδ όποιον ι- 
στατο χωριστά, εΐπε, α Μίαν ήμέραν θά γείνης μύ
γας καΐ πεπαιδευμένος άνθρωπός. Μή άπελπίζου, 
άλλά προσπαθεί, παιδί μου, προσπαθεί.»

'Η ψυχή τοΰ παιδιού ήγέρθη. ‘Ο κοιμούμενος νους 
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του έξόπνηοεν. Έκαμε νίαν άπόφασιν. Άπδ ταύτης ; 
τής ώρας έγεινεν έπιμελές και φιλότιμον, Έγένετο* 1 * 3 
τιμ οντι άνήρ πεπαιδευμένος, θεολόγος καί σχόλια. ’ 
στής μιας λίαν γνωστής έρμηνείας τής *Αγ.‘Γραφής-1 
μέγας καΐ καλδς άνθρωπος, άγαχωμένος χαΐ τιμώμε- ■ 
νοςύπδ πάντων. Ούτος ήτον ό Δόκτωρ Άδάμ Κλάρκ. 
Τδ μυστικόν τής επιτυχίας του εΐναι άξιον νά γνωρί- 
ζη τι;· «μή άπελπίζου, άλλά -προσπαθεί, παιδί μου, 
προσπάθει.»

1ΕΡ&ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
I) Ποιος ήτον ό θεμελιωτής τή; Σαμεφείά; ;
31 Holo: παραβάλλεται πρός όνον ; καί Sti τί;
3) Ποια τροφή αναφύεται ώς σόμβολον τής καβαράς και 

ύγίονΐ ζιτΛαο-Λαλίας

ΚΑΑΗ ΑΠΑΝΤΗΣ1Σ.
Ιεροκήρυξ τις έρωτήσας ποτέ τά παιδιά τοΰ Κυρι

άκού σχολείου του, « Έάν ηθελεν έΐσθαι άγων τις έν 
τω οδρανφ καί περί τίνος ένόμιζον δτι αύτδς θά ήτον! 

ε’ΩΙ κύριε, άπεκρίθησαν τά παιδία, δέν ύπάρχει ε
κεί αγών.» , ...........................  ■

β Καλά, άλλ’ δποβέσατε, δτι θά ήτο τοιοΰτόν τι, .
λοιπού περί τίνος-νομίζετε, δτι θά’ήτο.»
■■ « Καλά, κύριε, εΐπε τδ £ν. . Νομίζω οτι έάν θά ύ- 
πάρχή έχει άγών τις, αυτός θά ή ναι περί τοΰ τις θά 
ύπάγη πλησιεστερον είς τδν Ίήσουν Χρισιόν.»

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΙΝΟΣ.
Μίαν ήμέραν ένω ό Ιωάννης X. Αχαμνέ τήν ’Αριθ

μητικήν του, ό μικρός Σαμουήλ τδν έσπρωξεν, ή δε 
πλάξ αδτοΰ πεαοΰσα έκαμε τρομερόν κρότον. «Πρό
σεξε τά κομμάτια!» έκραξαν τά παιδία γ ελών τα. Αλλ 
ό κύριός β — δ διδάσκαλος, ένόμισεν, δτι τδ πραγμα 
δέν ήτον άξιον γέλωτος και φρονών οτι ήτο σφάλμα 
τοΰ Ίω,άννου, τφ εΐπεν, δτι έπρεπε νά πληρώση τήν 
πλάκα, καινά μή· παίζη έν και ρω τής διαχύσεως τών 
άλλων παιδιών έπι μίαν έβδομάδα.

■ Ό ’Ιωάννης δέν είπε τίποτε, διότι δέν έπεθόμεινά ε
νοχοποίηση τδν μικρόν Σαμιιήλ,ώστε ύπέφερε τήν ποι
νήν άγογγύστως.'Η μήτηρ τ« δμως μέ δυσαρέσκειαν 
συγκατένευσε νά πληρώση τήν πλάκα,' επειδή ήτο 
πτωχή γυνή, καΐ εΐχε νά διαθρέψη καΐ πολλά άλλα 
μικρά έκτδς τοΰ Ιωάννου.

« Σοί λέγω τί πρέπει νά γείνη, ’Ιωάννη, εΐπεν αΰ· 
τή, ΐνα μάθης νά ήσαι προσεκτικώτερος. Δέν &ά σοι 
δώσω γάλα διά τδ πρόγευμά σοο καθ’ δλην τήν ε

βδομάδα, χαι διά τούτύυ τοΰ τρόποι» θά οικονομήσω 
χρήματα διά την πλάκα, τήν δποίαν είναι. δίκαιόν νά 
πληρώ σης.»

Ό δυστυχής 'Ιωάννης έτρωγε τδν άρτον τοο μέ 
ΰδωρ, άντΐ γάλακτος- άλλ’ δμως δέν -ήτο δύστυχης, 
διότι ήσδάνετο δτι εΐχε .κάμει χάριν "δΐί τδν μικρόν 
Σαμουήλ, καί ή εύχαρίστησις ή προερχόμενη έκ τής 
είς άλλον γιγνομένης εδεργεσίίχς κάμνει τδν εύέργε- 
τήταντα ευτυχή. . *

Μετά τινας ή μέρας, ό πατήρ τοΰ Σαμουήλ ήλθεν 
είς τδ σχολεΐον, καί άμίλησε πρδς τδν κύριον Β— 
περί τοΰ πράγματος, διότι ό Σαμουήλ εΐχεν άναφέ· 
ρει εις τδν πατέρα του καΐ είς τήν μητέρα του περί 
όλων τούτων.

Αΰτδς ήτο μέν οέιλδν παιδίον, άλλά δέν ήδύνατο 
νά ύποφέρη νά βλέπη τδν Ίωάννην φυλακισμένον δι, 
οΰδέν σφάλμα δτε τά άλλα παιδία έπαιζαν.

«Τί;» εΐπεν ό διδάσκαλοί, «κα'ι ύπέφερεν ό ’Ιωάν, 
νης δλην τήν μομφήν χωρίς νά εΐπη κάμμίαν λέςιν. 
Έλθέ έδώ «’Ιωάννη.» Τί τρέχει τώρα·; εΐπεν ό Ιω
άννης καθ’ έαυτόν. Κάπ τι άλλο, νομίζω, καλά, δεν 
πειράζει, άρκεΐ μόνον οτι δέν τής έφαγεν δ Σαμιιήλ

«Τώρα, παιδία, εΐπεν δ κύριος Β— έδώ είναι δ 
Ιωάννης—Κυττάξατέτον!» Καί τά παιδία τδν έκύτ- 
ταξαν ώς εγκληματίαν, ό δέ Ιωάννης έφαινετο πολύ 
συγκεχυμένος, καΐ ήρχισε νά νομίζη δτϊ ήτο καχδν 
παιδίον, άφοΰ προσεκλήθη μέ αυτόν τδν τρόπον υπό 
του διδασκάλου. Τότε ήκουσάν τ,ά παιδία, δτι ό 
Ιωάννης δέν έσπασε .τήν πλάκα, άλλ’ ύπέφερεν δλην 
τήν μομφήν ΐνα άπολλάξη τδν Σαμουήλ άπδ τήν 
ποινήν, χαΐ δτϊ οέν έπινε τδ γάλα του, ούδ’έπαιζε, 
χαΐ ταΰτα πάντα άνευ γογγυσμοί, Ό χαλδς διδάσκα
λος εΐπεν, δτι τοιαύτη διαγωγή ήτον άνωτέρα παν
τός επαίνου. Άφοΰ οέ έττλείωσεν άπατου νά δμιλη, 
οί παΐδες έχάρησαν καθ’ υπερβολήν, καΐ τόσον δυνα
τά έζητω κραύγασαν, ώστε τά τείχη, τοΰ. σχολείου Αν
τήχησαν. "Επειτα λαβόντες τδν Ίωάννην έπί τών ώ 
μων των, τδν έφερον. έν θριάμβφ πέριξ τής διά τδ 
παιγνίδιον ώρισμένης περιοχής.

Καί τί εΐπεν ο Ίώάνν.ης δι’ δλα ταΰτα; Εΐπε μό
νον, «άρκεΐ! Έάν δέν προσέξητε καλά θά μέ {ίίψητε 
κάτω «


