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Ο ά(>ΥΞ ΟΓΕΑΑΙΓΚΤΩΝ.
Πολλάχις έδημοσιεΰσαμεν διά της ’Εφημερίδας 

ιών Παίδων διαφόρου; σκιαγραφίας, αί δποΐαι σχη
ματίζονται διά τών χειρών, Η παρουσά'εικονογρα
φία είναι εχ τοο είδους τούτου, χαΐ παριστφ τδν Διά- 
σημον στρατηγόν *Αγγλον Ουελλιγχτώνα, δστις ένί· 
χησε χαΐ έξεδίωξε του; Γάλλου; άπδ τήν Πορτογαλ- 
λίαν χαΐ 'Ισπανίαν, χαΐ τέλος ένίκησε χαΐ αυτόν τδν 
Μέγαν Ναπολέοντα είς τδ Οΰατ^ρλλώ χαΐ οδτως ί
σωσε τήν Εδρώπην άπδ τής δικτατορίας τοο.

’Εξέλεξα δέ τή»· κεφαλήν τοο μεγάλο τουτΒ άνδρδς 
διά πρώτην εικονογραφίαν τοο νέυ έτους, κυρίως διά 
μίαν τοο άρετήν, ηιις άπδ άνθυπασπιστ» τδν άνέδειξε 
αρχιστράτηγον φών στρατευμάτων της πατρίδος το χαΐ 
τής Εδρώπηςχαΐ νικητήν το τρομερΰ Ναπολέοντος,— 
την χαρτερίαν* Ό Οδέλλιγχτων δέν ήτο μεγαλοφυής 
ώς δ Ναπολέων, δέν ήτο πολυμαθή;, ουδέ μέγας πο
λιτικός ώς άλλοι άνδρες τής Λατριδος του χαΐ τής Εά- 
ρώπης, άλλ’εΐχε τήν άρετήν ταότην είς ΰψιστόν βαθ 
μδν, χαΐ αδτή τδν άνέδειξεν όποιον ματ τδν παριστ^ 
ή ίστορια.

*0 Ούέλλιγχτων έγεννήθη τδ 1769 έκ γονέων εό- · 
γενών, άπέθανε δ'έ πλήρη? τιμών ΐδ 1852. Όσάκί^ 
ήρωταιο πώς άατώρθωάε τόσον λαμπρά κατορθώ
ματα, απεχρίνετο,· ΟΰόέπΌτβ dirsfiappvvfyiqv.»

--- 'W^·"

*ro isTsi
Ήλθε πάλιν νέον έτος !! J 
Μέ χαράν δέ χαΐ έφέτος

■ Πρώτον τάς εόχαριστήσεις 
Κ' έχτενεΐς ήμών δεήσεις

Πρδς τδν’ϊψιστον ήμών 
Άναπέμπομεν θεόν.

Διά δσα άγαβά τοά
Δίδει είς τά πλάσματά τού 
Έχ ψοχή; βδγνωμονοΰμίν 
Κ’ έχ χαρδίας έχφωνοΰμεν

Δόξα τφ έν Ούρα»Όΐς 
’Έστω χαΐ έπί τής γής*

Εΐτα tot»? είλιχρινεΐς μας 
Δίδομεν είς το&ί γονείς μα( 
Φόρους της ευχαριστία;»

. Διά ίίσας αγωνίας
Καΐ φροντίδας των πολλά? 
Καταβάλλουν δι' ημάς.

Καί εέχόμεθα υγείαν 
Είς αυτού; χ’ ευημερίαν 
Μετά άγαΟών μορίων. 
Κτ* δλων τών καταθυμιων,

Λέγοντες «ετη πολλά 
Νά μά: ζήσουν χαΐ χαλά.
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Πάντοτε νά μα; φροντίζουν, 
Πάντοτε νά μα; προικίζουν, 
Μέ εύάρεστα βιβλία 
Εύσεβή τε καί παντοΐα,

Ω; τών παιβων ή καλή. 
Εΐν’ Έφημερΐ; αυτή.

Προ; τοΐ; άλλοι; ή δποία 
Έν ειρήνη χι’όμονοία 
Νά διάγω μεν τδν βίον 
Εΐί έκπλήρωσιν των θειων 

MS; διδάσκει έντολών 
Προ; τδ άγαθόν ήμών.

Ζήτώσαν δέ ευδαιμονώ;
Προσφωνουμεν εύγνωμόνως, 
Ζήτωσαν κ’ οί συνεργούν τες, 
"Απαντε; οί συντελούντες 

Γενικά»; εί; φωτισμόν 
Καί διάπλασιν ημών.

Συνδρομηταί τινε; τή; Έφημεριδος των Παίδων 
ε&γνωμοΰάνης τεχμήριον.

Ή Αφροδίτη 8πακ φαίνηται διά του τηλεαχοχείοο.

σιν εύθΰ; μετά τήν δύσιν τοΰ 4 Ηλίου καί Ονομάζεται 
νΕ<τπερος, καί Βξ μήνα; εί; τήν Ανατολήν, πρό τή; 
ανατολή; τοΰ Ήλιου και καλείται Αυγερινός. Έλα
βε δέ τά δύο ταΰτα δνοματα, διότι· οί άνθρωποι ένό- 
μιζον, βτι ήσαν δύο άσ τέρες καί ούχί εΐς. Φαίνεται 
3έ ώ; άστήρ μεγας καί λαμπρό; εις τον γυμνόν ο
φθαλμόν, άλλά δίσκο; ίκανού μεγέθους διά τοΰ τηλε
σκοπίου.

'Η’Αφροδίτη εΐναι δλίγον τι μικρότερα τής γή; — 
μόνον κατά τό 8ν ο εκατόν· χρειάζονται όμως τετρα
κόσιοι χιλιάδες σφαΐραι ΐσαι μέ τήν τή; ’Αφροδίτη; 
διά νά άποτελέσωσι σφαίραν ϊσην μέ τήν τοΰ Ήλίυ 1 
Όπως ό Ερμής, ουτω καί ή ’Αφροδίτη έχει δυο κι
νήσεις, μίαν περί τόν άςωνά τη; εί; 23 ώρας και 26 
πρώτα λεπτά, καί άλλην περί τόν "Ηλιον είς 230 
ήμέρα;· ώστε τά μέν ημερονύκτια είς τόν πλανήτην 
τούτον εΐναι ίσα σχεδόν μέ τά ήμερονόκτια τήςγή; 
μα;, τό δέ έτος καί έπομένως αί ώραι του ένιαυτου 
πολύ μικρό τεραι. ’Απέχει δέ άπό μέν τοΰ ‘Ηλίου 68 
περίπου εκατομμύρια μιλιών, άπό δέ τής γης 163-

* Η ταχΰτης τοΰ πλανήτου τούτου εΐναι 22 περί
που μιλιά είς κάθε δεύτερον λεπτόν, ήτοι 8 μιλιά μι- 
κροτέρα τή; ταχύτητος τοΰ ‘Ερμου’ θά ίδωμεν δέ, 
βτι 3σον άπομακρυνόμεθα τοΰ Ήλιου, τόσον ή ταχύ- 
τη; τών πλανητών σμικρόνεται.

Περί τή; φυσικής ϋυστάσεως τής Αφροδίτης οί 
οί αστρονόμοι συμφωνουσιν, βτι όμοιάζει τήν σύστα- 
οιν τή; ήμετέρα; γης, έχει δηλ. και ή ‘Αφροδίτη 
5πως καν ή γή μας, ξηράν καί θαλάσοα;, ορη καί 
άτμοσφαΐραν- έμέτρηοαν μάλιστα καί τινα τών δρέων 
της καί εύρον, δτι εΐναι 27 μιλιά τό ΰψος, πέντε δη
λονότι φορά; υψηλότερα του ύψηλοτάτου βρου; τής 
γης μας I

Ένεκα τής μικρότερα; άποστάσεωςτοΰ ‘Ηλιου από 
τής ’Αφροδίτης, ό δίσκο; τουάπ’αύτής φαίνεται δι
πλάσιος κατά τό μέγεθος άφ’ ο,τι φαίνεται εί; ή μ ας ί 
ώς έκ τούτου καί τό φώς εΐναι περισσότερον, καί ή 
θερμό τη; μεγαλειτέρα· άλλά και τά δύο ταΰτα με
τριάζονται ύπδ τής ατμόσφαιρας τοΰ πλανήτου, ώστε 
τά επ’ αδτοΰ έμψυχα δντ, αάν ύπάρχωσι τοιαΰτα, δέν 
δποφέρουσιν έί αύτών.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
(Ήε προηγαύμενον άριθμιίν.]

Μετά τόν Έρμήν έρχεται, ώς εΐδον οί άναγνώ- 
σται είς τήν εικόνα τοΰ ήλιακοΰ συστήματος, ή Α
φροδίτη. Ό πλανήτη; ούτο; εΐναι γνωστός εί; δλα 
τά παιδία, διότι μήνα; τό έτος φαίνεται είς τήν δύ·

ΓΕ2ΓΡΑΦΙΚ01ΣΤ0ΡΙΚΑ.

ΒΑΒΓΛΩΝ.

(Συνέχεια καί τέλος)

Ό πληθυσμό; τή; Βαβυλώνο; δέν ήτο άνάλογο; 
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τής έχτάσεως αδτής, ήτις ήτο 480 ςαοίων,ή 4 περίπΜ 
pt Αιών τήν περιφέρειαν — ήτο δμωί μεγάλη καί πο
λυάνθρωπος πόλις, & 6έ περισσεύω? τόπος έχρησίμευε 
διά κήπους, περιπάτους καί άγρούς, είς τούς όποιους 
έκαλλιέργον διάφορα εϊοη γεννημάτων.

Ή ιστορία τής Βαβυλώνος άπδ τοΰ Ναβουχοδο· 
νόσορος μέχρι τής άλώσεως αυτής ύπδ τοΰ Κόρο, βα 
σι λέω ς τή; Περσίας περιβάλεται ύπδ άσαφείας και 
σκότους, ώστε δλίγιστα γνωρίζομε? περί αυτής.

Ό 'Ηρόδοτος περιγράφει τδν τρόπον, καθ’ 8ν ό 
Κΰρος έκυρίευσε τήν Βαβυλώνα ώς άκολοΰθως. Άφοΰ 
ένίκησε τούς Βαβυλωνίους είς μάχην τινά έκ τοΰ 
συστάδην, ούτοι ήναγκάσθησαν νά κλεισθώσιν έντδς 
τών ισχυρών τειχών τής πόλεως, καί έπειδή εΐχον 
προ εισάγει τροφός διά πολλά έτη, δέν τούς έμελλε διά 
τήν πολιορκίαν τοΰτο δέ ένέβαλε τδν Κυρον είς με- 
γάλην αμηχανίαν. Ένφ δέ ε&ρίσχετο είς τήν δεινήν 
ταύτην θέσιν χατέφυγεν είς τδ έξής σχέδιον. Παρέ
ταξε τούς έκλεκτοτάτους στρατιώτας του, τούς μέν 
είς τδ μέρος 5που έμβαινεν δ ποταμός είς τήν πόλιν, 
τούς δέ είς τδ μέρος δπου Ιξήρχετο καί τούς παρήγ- 
γειλεν άμα ΐδωσι τά ΰδατα τοΰ ποταμού νά δλιγοστεύ· 
σωσι, ν’ άναβώσι διά τοΰ παταμοΰ είς τήν πόλιν έκεϊ- 
νος δέ μέ τδ δπόλοιπον τοΰ στρατεύματος του έσκα
ψε διώρυγα καί δι’ αυτής είσήγαγε τδ ύδωρ τοΰ πο
ταμού εί; τήν λίμνην έκείνην, εις τήν οποίαν έστρέ· 
φοντο τά βδατά του, βταν συνέβαινε πλημμύρα.

Τούτου γεν ο μενού-άφοΰ τδ ύδωρ ώλιγόστευσεν Ιπί 
τοσοΰτον, ώστε έφθανε μόνον μέχρι τοΰ ήμίσεως τοΰ 
μηροΰ, οί κατά τήν είσοδον καί έξοδον τοΰ ποταμοΰ 
τεταγμένοι στρατιώται είσήλθον είς τδν ποταμόν καί 
διά τών πυλιδίων, τά όποια ήσαν κατεσκευασμένα, 
ως εΐπομεν, έπί τών τειχών τών έπί τών δχθών 
τοΰ ποταμού, καί τά δποΐα εΐχον άφεθή, κατά λά
θος ώς φαίνεται, ανοικτά, είς τήν πόλιν.

Έάν οί Βαβυλώνιοι έννόουν τά γινόμενα οδ μόνον 
θά έμπόδιζον τήν κυρίευσιν τής πόλεως, άλλά καί 
ζώντας θά συνελάμβανον πάντας τούς είς τδν ποταμόν 
είσελθόντας Πέρσας στρατιώτας, κλείοντες τά έπί τών 
τειχών πυλίδια· άλλά δυστυχώς κατ’ έ κείνην τήν νύ
κτα άτυχε νά έχωσιν έορτήν, καί βλοι ήσαν είς εύ- 
Θυμίαν τρώγοντες, πίνοντες, χορεύοντες καί διασκεδά- 
ζοντες, ώστε ούτε τάς πόλας καί τά πυλίδια έφρόν- 
τισαν νά κλείσου?, ούτε τήν είσοδον τών έχθρών έν- 
νόησαν, έως οδ ή πόλις έκυριεύθη.

Ίδ συμπόσιον τοΰτο, τήν ασέβειαν του βασιλέως 
Βαλτάσαρ, τήν έπί τοΰ τείχου γραφήν, τήν έρμηνείαν 
της ύπδ τοΰ Δανιήλ, καί τήν πλήρωσιν α&τής τήν αδ· 

τήν έκείνην νύκτα, περιγράφει δ Δανιήλ είς τδ Ε' 
κεφάλαιο? τοΰ Βιβλίου του.

'Ο Κΰρος κατέλυσε μόνον τήν δυναστείαν του Να- 
βουχοδονόσορος, άλλά δέν έβλαψε καί τήν πόλιν, άλ
λά διωρίσας το πότη ρητήν αυτής Δαρεΐον τδν Μήδον, 
τδν έκ μητρδς θειον του, αδτδς έπανήλθεν είς τήν 
Πρωτεύουσαν του, τά Σούσα.

Ή Βαβυλών έκτοτε ήρχισε νά παρακμάζη καί 
τελευταϊον έπί της κυριαρχίας τών Πάρθων κατέ
στη σωρός έρειπίω?· καί αί μέν περισσότερα! τών 
πλίνθων και πετρών έπάρθησαν ύπδ τών κατοίκων 
τής περιχώρου, τδ δ’ έναπολειφθέν έσχεπάσθη ύπδ 
χωμάτων καί άμμου, ώστε έξηφανίσθη παν ίχνος αύ- 
τής, πληρωθείσης ουτω τής προφητείας Έσαΐου τοΰ 
προφήτου, ( Ήσ. ιγ' ) δ στις προ είπε και περιέγραψε 
τήν έντελή καταστροφήν της 1000 καί έπέχεινα έτη 
πριν συμβή.

Τά έρείπια τής Βαβυλώνας ήρίαντο νά έξετάζω- 
σιν αί άρχαιολόγοι άπδ τοΰ 1835 καί άνεκάλυψαν έν 
αδτοΐς πολλά ανάγλυφα και έπιγραφάς έπικυρουσας 
τήν μαρτυρίαν τής Γραφής. Συμβουλεΰομεν τούς μι
κρούς μας άναγνώστας ν’ άναγνώσώσι τάςπροφητείας 
του Δανιήλ καί ‘Ησαΐα διά νά ίοωσιν έμπεριστατωμέ
ν ως βλα ταΰτα

ΠΕΡί ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ.

4Η καλλιέργεια τών άνθέων εΐναι άφ’ δλας τάς 
διασκεδάσεις τών άνθρώπων ή εκλεκτότατη καί ή προ- 
τιμοτάτη, ώς ή άθωοτάτη καθ’ έαυτήν, καί ή άβλαβε - 
στάτη πρδς άλλυς. ιΗ ένασχόλησις αΰτη ού μόνον συν
τείνει πρδς ύγείαν καί ειρήνην τοΰ πνεύματος, άλλ’ έξ 
αυτής καί πλειοτέρα εύνοια προκύπτει, καί περισσό
τεροι φιλία ι θεμελιοΰνται διά τής συναναστροφής καί 
συγκοινωνίας τής έκ τοΰ έπιτηδεΰματος τούτου, παρά 
διά τής ές οίαςδήποτε άλλης. Αί ήδοναί, καί απολαύ
σεις τοΰ κηπουρού, είναι άθώαικαί καθαραί· γραμ
μή τις, χροιά, ή σκιά, γίνεται & θρίαμβός του· μο
λονότι δέ αδται καί κατά τύχην πολλάκις άπολαμ- 
βάνονται, δέν έξασφαλίζονται βμως πλήν διά τής έω· 
θινής έπιμελείας, τής εσπερινής προφυλάξεως καί τής 
αγρυπνίας πολλών ημερών. Περιπλέον, ή ένασχόλησις 
αΰτη είς τούς διαφόρους βαθμούς της ούτε τδν πλού
σιον άποκλείει, ούτε τδν πτωχόν, καί άφθονοΰσα άπδ 
ποικιλίαν απεριόριστον διεγείρει άκαταπαόστως τδν 
συναγωνισμόν, χωρίς φιλονεικίαν ή δυσμένειαν, ’
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Ή Τρι χυμία βροντή,είί δέν ύ πάρ χει αλγών ή θρήνων, Καΐ θά να τ&ί δεν εί.βχω ρέι..

Οοτε κύματα, ίσον κι’ δν ήναι φριχτά,
Οοτ' άνεμος, δσον σφοδρός,

Νά φοβήσουν ήμας θέλουν εΐσθ’ ικανά.. 
Ο πλοίαρχοί εΐν’ ό Χριστός.

Ή τρικυμία χ. τ. λ.

3. Και άνεμους καί κύματα πάντ α ζρατεΐ. 
Ό σώζων βραχίων αδτοΰ· 

«Σιώπα, ήσόχασον,» δταν είπή, 
Γαλήνη μεγάλη παντού.

Ή τρικυμία χ> τ; λ.

4. Καί είς νύχτα, ζοφώδη, 5τ’ ουτέ άστήρ.
Me φώ; ΐλαρδν δδηγέΐ,

Μέ το φώς τοΰ.προσώπου αότοΰ ό Σωτήρ 
Τους φόβους ήμών άπωθεί

---- ---------- —------------ ------

*Η' τρικυμία χ. τ; λ*.

5. Άμελοΰμεν άνεμων βιαίας όρμάί»
Είς μάτην δρμαι άπειλαί.

*Θ προστάτης οόδεποτ’ άφίνει ήμα«,. 
Ούδ’ Εγκαταλείπει ποτέ.

Ή τριχομίακ. τ. λ.

6. Μέχρι-τέλους ό Πλοίαρχος ούτος σαφώς,
Τό πλοΐον ήμών όδηγει·

Θέλει φθάσει δέ πας Επιβάτης, πιστός 
Είς τήν γην τήν αειθαλή.

Ή. τρικυμία κ. τ. λ.
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Χρυσά έτος.
Ό,τι εΐναι οί λέον τες μεταξύ τών τετραπόδων, το5 

τ’ αύτδ εΐναι οί άετοί μεταξύ τών πΐηνων· ύπάρχυσι 
δέ διάφορα εΐ^η αϊτών, ώ; λ. χ. 6 Φαλακροί,ό Λευ
κοί, δ Μέλας, ό 'Αλιάετος, 6’ Εστεμμένος κ τ λ. με
γαλοπρεπέστατος δέ καΐ ισχυρότατος δλων εΐναι ό έν 
τη προκειμένη είκονογραφίφ Χρυσοδς αετός.

"Α παν τες οί άετοί είναι άγριώτατοι, φιλάρπαγες καϊ 
αιμοχαρείς 'Ωί έπί τδ πλέϊστον εΰρίσκοντοα είς δρει- 
νάς και ολιγανθρώπους χώρας-, κατασκευάζουν δέ τάς 
φωλεάς των έπι υψηλών και απόκρημνων βράχων.

Προτιμούν νά κυνηγούν εΐς τά δάση, μακράν τής 
κατοικίας τοΰ άν^ρώποϋ, δίαν δμως στενόχωρηθώσιν 
ύπδ της πείνης, η δταν έχουν νεοσσούς προσδάλουοι 
καϊ ποίμνια και πολλάκις και μικρά παιδία.

Ζουν κατά ζεύγη καΐ σπανίως εύρίσκονται δύο 
ζεύγη έπΐ τοΰ- αδτοΰ Ορους διά νά μή έρχωνται είί 
άλληλομαχίας’ γεννούν δέ πάντοτε-δύο ή τρία ώά.

*0 αετός, δταν ήναι έλεόθερος, οδδέποτε έγγίζει 
θνησιμαΐον, δταν ΰμως έξημέρωθή. χαί έξημερούται 
πολλάκις, τρώγει καΐ τά βρώμια κρέατα, καΐ έν έλ- 
λείψει τούτων εύχάριστεΐται καίεις ξηρόν άρτον·;

'Η φυσική ιστορία εΐναι- πλήρης ανεκδότων περί 
τών εξεων, τής γενναιότητας καί τής νοημοσύνης τών 
αετών, τά όποια οί-μικρόί μας άναγνώσται θά μάθβν 
ΰτσν ήλικιωθώσιν.

Ό αετός εΐναι δ δξυδερκέστατος πάντων τών ζώων 
καϊ τών πτηνών, ζή δέ. ά; λεγεται, όπέρ τά εκατόν 
ετη. Οί άρχαιδι έπίστευον, οτι κατά πάσαν έκατον 
ταετηρίδά άνενεοΰτο· δθεν και ό ψαλμφδύς λέγει 
«‘Η νεότης σου άνανεοΰται ώς ή του άετοΰ.ν (Ψαλμ. 
ρκγ\ γ'. 5.)

Πρ&ζ τού; μιχροδς συνδρομητάς 
τής Ίίφημ. τών ίϊαίΰαω.

’Αγαπητοί μου φίλοι.

"Ανκαΐ σάς έπισκέπτωμαι τακτιχώς κατά μήνα διά 
τής έφημερίδος ταύτης, έπιθυμώ μόλον τοΰτο κατά 
τήν κοινήν συνήθειαν νά σας κάμω καϊ μίαν ιδιαιτέ
ραν έπίσκφψιν χαΐ κατά τήν πρωτοχρονιάν ταότην.

Εΐναι άληθές, ότι δέν φέρω σφυρίχτρας και κού
κλας καϊ κρόταλα, καΐ άλλα τοιαΰτα παιγνίδια νά 
σάς μοιράσω, διότι τούτο απαιτεί χρήματα πολλά, 
τά όποια- ή Διεύθυνσι; τής’Εφημ. τών Παίδων δέν 
έχει, ούτε πάλιν γλυκύ-σματα κατασκευασμένα μέ 
μέλι καϊ ζάχαρι νά σας προσφέρω-, τό· όποιον ευχα
ρίστως θά έκαμνον, άν ήδυνάμην νά σάς συνάξω δ- 
λους εί; §ν μέρος καϊ νά ΐδω τά πρόσωπά σας.

ΙΙιστεόω δμως, δτι έκεΐνο, το όποιον έχω νά σάί 
δώσω, δά τό δεχθήτε μέ τήν αύτήν εύχαρίστησιν, μέ 
την όποιαν λαμβάνετε τά αθύρματα τοΰ νέου έτους, 
διότι έρχεται ά-πΰ ενα, δσϊις άληθώς καί είλικρινώί 
σας άγαπφ.

“Οτι δέ σάς άγαπώ καΐ κοπιάζω και εύχομαι τό κα
τά δύναμιν υπέρ τής άληθοΰς ευημερίας όλων σας 
είμαι βέβαιος, δτι καλώς τό ήξεύρετε, Όθεν ή άπλή 
ενφράσις τής συνήθους εύχής « και εί; έτη πολ
λά,» 3έν ήθελε προσθέσει,·νομίζω, τίποτε περισσότε
ρον είς τά συνδέοντα ημάς- φιλικά αισθήματα, άν καΐ 

-έχετε καΐ ταύτας τάς εγκαρδίους’ εύχάς μου κατ’ έ. 
ξαιρετικϋν-τρόπον κατά τήν πρωτοχρονιάν ταύτην, 

- Έκεΐνο. τό·όποιον έγώ πάντοτε έπεθύμησα καΐ ηύ· 
"χήθην δι’ δλους σας, είναι τι άνώτερον δλων τούτων 
τών κοινών καί πρόσκαιρων,— εΐναί τι, τΰ όποιον ά- 
φορφ είς τά ύψηλότερα καί πολυτιμότερα συμφέρον
τα σα;, καΐ περί τούτου ζητώ τήν άδειαν νά σάς εϊ- 
πω δλίγου* λόγους.

H ασ αν π ρω τοχρ Ο νι άν Άοι οί άν θ ρ ω π ο ι άνα μέν ο υν ■ 
χαΐ χαιρετούν, δταν έρχηται, μέχαράν - μερικοί διά 

-τά καλά φαγητά, τά χαρίσματα, τά; έπ-ισκέψεις, τά; 
-διασκεδάσεις καΐ τά τοιαΰτα, τά όποια συνοδεύουν 
τήν ήμέραν ταύτην άλλοι κατά συνήθειαν, καί τινεί 
St’ άλλους ύψηλοτέρους λόγους.

Έγώ, άν καϊ οέν ήμαι έναντίος τής χαρά; τών 
πρώτων, θεωρώ δμως τούς- λόγους τών τελευταίων ί- 
σχυροτέρους- καί καλλίτερους καΐ διά τοΰτο συμμερί
ζομαι τήν χαράν αύτών περισσότερον,

"Οταν συλλογισθώμεν, άγαπητά τέκνα, δτι είμεθα 
ξένοι καΐ παρεπίδημοι έπΐ τής γης, δτι ταξειδεύομεν 
προς κόσμον άλλον, δστις μέλλει νά ήναι ή σταθερά 
διαμονή καί κατοικία μας, καΐ ότι-πασα στιγμή χρό-
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νου μα; φέρει πλησιέστερδν είς τό τέλος της επιγείου 
δδοιπορίας μας, ή έπάνοδος έκαστη; πρωτοχρονιάς 
πρέπει φυσικά νά διεγείρη είς τήν καρδίαν μας σοβα
ρούς διαλογισμούς.

'Ως Χριστιανοί πιστεόομεν, δτι μετά τήν ζωήν ταό- 
την θά ήναι άλλη, αιώνιος καΐ άμετάβλητος — ζωή 
ευδαιμονίας ή κακοδαιμονίας· γνωρίζοντας δέ, βτι έ 
κάστη πρωτοχρονιά μάς φέρει πλησιέστερον είς τήν 
ζωήν ταότην, δέν εχομεν άρά γε χρέος καί συμωέρον 
νά έξετάσωμεν διά ποιαν άπδ τάς δύο έκείνας κατα
στάσεις ειμεθα άξtot; "Αν κατά το Εύαγγέλιον έκα
στος άνθρωπος μέλλει μετά θα'νατον νά δώση λόγον τών 
πράξεων του, δέν πρέπει τάχα έκαστος καΐ νά σκε 
φθή, έν δσφ είναι είς τον κόσμον τούτον της προε
τοιμασίας, περί τών πράξεων του τούτων, άν ήναι τοι- 
αυται, ώστε νά δποφέρωσι τήν άδέκαστον καΐ άμερό- 
ληπτον εκείνην διαδικασίαν ; Δέν πρέπει, ώς λογικόν 
καΐ άθάνατον 3ν, έκαστος ήμών νά σχεφθή περί τοο 
τόσον σπουδαίου, τόσον ΰψηλοΰ τούτου ζητήματος τώ 
ρα, όταν έχη καιρόν, καΐ νά τδ λύση ύπέρ αύτοΰ ;

Βεβαίως, άγαπητά μου τέκνα, τοΰτο καΐ χρέος 
καΐ συμφέρον μας εΐναι, μικρών τε και μεγάλων, 
καί’έκάστην ιδίως δμως κατά πάσαν πρωτοχρονιάν 
νά κάμναιμεν, καί λοιπόν ήθελον συμβουλεύσει όλους 
σας άντΐ νά έξέλθητε είς τάς δδους, όπως δυστυχώς 
πρδς αίσχος τοΰ χριστιανισμού πολλοί έοώ εί; τήν 
πάλιν μας κάμνουσι τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους, 
περιφερόμενοι είς τάς όδούς μέ σφυρίχτρας, μέ τύμ
πανα, καΐ μέ παντοειδή κρόταλα, σφυρίζοντας, κρο 
ταλοΰντες καΐ ούρλίζοντες ώσεϊ μαινόμενοι μέχρι τοΰ 
μεσονυκτίου, εδιάνά πιάσουν,· ώς λέγουν, «τδ νέον 
ίτος έν εύθυμίφ» καί οΰτω νά διέλθωσιν αύτδ έν εύφρο- 
σύνη, άντΐ λέγω νά μιμηθήτε τους τοιούτους, νά μεί- 
νητε είς τάς οικίας σας σκεπτόμενοι πώς έζήσατε τδ 
παρελθόν έτος και πλαγιάζοντες μέ τήν άπόφασιν νά 
ζήσητε κάλλιον είς τδ νέον, ώστε, δταν έξυπνήσητε 
νά ήσθε κάλλιαν προετοιμασμένοι διά τοΰτο. Έάν κά- 
μήτε οΰτωπως οχι μόνον αί διασκεδάσεις σας θά ή
ναι γλυκύτεραι, άλλά καΐ Άν τύχη, Οπως πιθανόν νά 
αυμβη είς μερικούς άπδ σας,νά καλεσθήτε είς τήν άλ
λην ζωήν, νά εύρεθήτε ούχΐ μέ τήν σφυρίχτραν καΐ 
τά κρόταλα είς τάς χεΐρας, τά οποία δέν.ωφελούν, 
άλλά προετοιμασμένοι μέ τήν έτοιμασίαν τοΰ Ευαγ
γελίου τής ειρήνης διά νά είσέλθητε είς τάς καθαρός 
καΐ άγνάς έκείνας ήδονάς, αί δποιαι δέν θέλουσιν έ
χει τέλος.

Καΐ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει νά σάς εύ· 
χαριστήσω δλους διά τήν ύπόληψιν καί αγάπην, τήν 
6ποίαν δεικνύετε είς τήν έφ η μερίδα ταύτην, ίδίως δ- 

μως τού; καλού; φίλους καΐ άνταποκριτάς αύτής διά 
τους οποίους καταβάλλουν κόπους ύπέρ αύτής.

Είσερχομεθα συν θειο είς τδ ογδοον έτος τής γνω
ριμία: καΐ φιλίας μας — ή Έφημερΐς έδιπλασιάσθη 
καΐ εχει χρείαν περισσότερα; συνδρομής από μέρους 
τών φίλων τη;—ελπίζομεν δέ, οτι θά τήν εχη, ώστε 
°Ζι μόνον νά δυνηθή νά συντηρηθή, άλλά καΐ συ- 
χνότερον νά έκδίδηται καΐ μέ λαμπρότερα; εικονο
γραφίας νά στολίζηται. "Ας έλπίσωμεν δε, οτι καΐ οί 
άπανταχοΰ ταχυδρομικοί έπιστάται, οί όποιοι τοσοΰ- 
τον μέχρι τοΰδε έβλαψαν καΐ τήν Έφ. τών Παίδων, 
θά παύσωσιν άδικοΰντες καΐ τήν σύνταξιν καΐ τούς 
συνδρομητάς αύτής διά τοΰ σφετερισμοΰ τών διά τοΰ 
ταχυδρομείου άποστελλομένων φύλλων.

Εύχομενος είς πάντα; καί πάσας υμάς εύτυχέ; νέον 
έτος, μένω ώς πάντοτε φίλος- σα; ειλικρινής

Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ 
Συντάκτης.

t ι

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, πατήρ τοΰ 
Μεγάλου Πέτρου, τόσον ήγάπα τδν εύγενή Άρτεμΐν 
Ματφεόφ, ώστε, εναντίον τοΰ έθους τής ’Ρωσσικής 
αυλής, ήτις 3έν συγχωρεϊείς τόν αύτοκράτορα νά έπι- 
σκόπτεται υπήκοον, πολλάκις έπήγαινεν είς τδν οΐκον 
αύτοΰ μέ φιλικόν καΐ οικιακόν τρόπον. Μίαν έσπέραν 
άπροσδοκήτως είσελθών, κα! ίδών τήν τράπεζαν κα- 
θαριώτατα έστρωμένην διά τδ δεΐπνον, εΐπεν είς τδν 
Ματφεδφ, * Ή τράπεζα φαίνεται τόσον εύμορφα και 
κομψά έστρωμένη, ώστε μ’ έρχεται ισχυρά επιθυμία 
νά καθίσω είς αύτήν μαζή σας. Να! θέλω κάμει τήν 
ορεξίν μου, καΐ καθίσει είς τήν τράπεζαν πλησίον σου, 
έπί τή συμφωνίφ βμως ταότη, νά μήν ενοχλήσω κα
νένα, καΐ νά μή σηκωθή κάνεις άπδ τήν τράπεζαν 
πριν θειπνήση,” “Ό,τι αγαπά και προστάζει ή δμε- 
τέρα μεγαλειότης πρέπει νά ήναι είς τιμήν τοΰ οίκου 
μου, » άπήντησεν δ Ματφεόφ. Τδ δεΐπνον παρετέθη 
καΐ δ αύτοκράτωρ έκάθησεν είς τήν τράπεζαν, Ή οι
κοδέσποινα εισέρχεται, μετά τοΰ μόνου υίοΰ των, και 
τίνος νεάνιδος· άφοΰ δ’ έπροσκόνησαν μέ βαθυτατον 
σέβας, ύπήκουσαν είς τάς διαταγάς τοΰ αύτοκράτορος, 
κα! έκάθισαν είς τήν τράπεζαν. Είς τδ διάστημα τοΰ 
δείπνου, δ αύτοκράτωρ συνεχώς έκόπιαζε τριγύρφ έπί 
τή: μικράς συντροφιάς, μάλιστα δέ περιειργάζετο τήν 
απέναντι α&τοΰ καθημένην νεάνιδα, καθδ μή ένθυμοό- 
μένος οτι ποτέ πρότερον εΐχεν είδεΐ αύτήν. “ Ένόμι· 
ζον πάντοτε,’’ εΐπεν ή αύτοΰ μεγαλειότης, “ βτι δέν 
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είχες άλλο τέκνον παρ’ αύτδ τδ άγόριον· άλλά τώρα ι 
πρώτην φοράν βλέπω, δτι έχεις καΐ θυγατέρα· πώς 
ετυχε ποτέ νά μή με τήν έναφέρης ; »

* ’Ορθότατα ένόμιζεν ή ύμετέρα μεγαλειότης, ” 
άπέκρίθη ό Ματφεόφ· “ δέν έχω είμή ένα υιόν. Η 
δέ απέναντι νεάνις εΐναι θογάτηρ τοΰ φίλου καί συγ 
γένους μου, τοΰ εύγενοος Κυρίλλου Ναρισκΐν, οστις 
κατοικεί είς τήν Εξοχήν έπί τοΰ δ πο στατικού του· καί 
ή σύζυγός μου έπηρεν αύτήν είς τδν οΐκον, ώστε νά 
ιδη τήν πάλιν, καΐ, σύν θεψ, νά χαλοΰπανδρευθή. ”

‘Ο αύτοκράτωρ δέν εΐπεν άλλο τίποτε είμή δτι εΐ· 
χε πράξει εργον αγαθόν χαΐ θεάρεστον. Μετά τδ δει· 
πνον, άφοΰ ή οικογένεια του Ματφεδφ ίαηχώθησαν 
άπδ τήν τράπεζαν, χαΐ υπήγαν είς τδν ίδιον αυτών θά
λαμον, έπανήλθεν ή αύτοΰ μεγαλειότης είς τήν ύπόθε 
σιν τής νεάνιδος Ναταλίας Κυρι λλόβνης, καΐ εΐπεν, 
“ ‘Η κόρη έχει κάλλη· φαίνεται δέ δτι έχει χαΐ άγα- 
θήν καρδίαν, καί εΐναι ήδη έπίγαμος. Προσπάθησε νά 
της ευρης ένα καλόν άνδρα. ” * Τφόνπ, ” άπεχρίθη 
ό Ματφεδφ, “ δρθώς κρίνει ή ύμετέρα μεγαλειότης· 
έχει έξαίρετον νουν, μεγίστην σεμνότητα, καΐ άρίστην 
καρδίαν. Ή σύζυγός μου καΐ δλη ή οικογένεια τήν ύ 
περαγαπώσι, καΐ θεωρούν αύτήν ώς νά ήτον ίδια ή
μών φιλτάτη κόρη, Άλλ’ όσον διά μνηστήρα, περ! αό 
τοΰ έχω μικράς έλπίδας κατά τδ παρόν. Έχει μέν 
πολλάς άρετάς, άλλά προίκα σχεδόν ούδόλως* καΐ άν 
ευρισκον κατάλληλον ύποκείμενον, μικρά πράγματα 
ήμπορουν νά προσφε'ρω έκ του ΰστερήματός μου. τ 
Ό αύτοκράτωρ είπε τότε, ε Πρέπει νά εορηί κανένα 
τόσον πλούσιον, ώστε νά μή θέλη χρήματα, άλλά νά 
θεωρεί τάς καλάς.αύτής ιδιότητας ώς τήν μεγίστην 
καί καλλίστην προίκα, καί νά προσπαθή νά τήν κατα- 
στήση εύδαίμονα. » κ Αύτδ είθε νά έγίνετο ! » εΐπεν 
ό Ματφεόφ· ■ άλλά που νά ευρώ τοιοΰτον Εραστήν, 
δ όποιος νά ζητή νύμφην μέ άρετάς μάλλον παρά μέ 
λαμπράν τύχην ; » « Ναι, » εΐπεν 0 αύτοκράτωρ· 
«ακόμη εόρίσκονται συνεχώς οί τοιοΰτοι· μόνον νά 
φροντίσης, θέλω δέ καΐ αύτός έγώ κυττάίει νά τής 
ευρώ κανένα. Δίκαιον εΐναι νά προσπαθήσω μεν ύπέρ 
τής εύδαιμονίας μιας τόσον έναρέτου νεάνιδος. » Ό 
Ματφεδφ εδχαρίστησεν τήν αύτοΰ μεγαλειότητα διά 
τήν ευνοϊκήν συγκατάβασιν, καΐ ούτως έμεινεν ή ίπό 
θεσις. 'Ο αύτοκράτωρ τφ εύχήθη καλήν νύκτα καΐ ά 
νεχώρησε. Μετ’ ύλίγας δέ ήμέρας έπανελθών, συν- 
ωμίλησεν ώς δυο ώρας μετά του Ματφεδφ περί πολι 
τικών ύποθέσεων, έπειτα δ’ έσηκώθη, μέ σκοπόν κα 
τά τδ φαινόμενον ν’ άποχαιρετήση καΐ νά φόγη- άλλ’ 
αΐφνης πάλιν έκάθησεν. « Είπέ με, π ήραίτησε τδν 
Ματφεδφ, « δέν έλησμόνησες τήν πρδ μαροΰ συνο
μιλίαν μας περί τής Ναταλίας Κοριλλόβνης; έφρόν 
τισες νά τής εύρης κατάληλλον άνδρα ;

* Όχι μεγαλείοτατε, » άπεχρίθη δ Ματφεδφ, «μοϋ 
μένει είς τήν μνήμην, άλλά μέ κακοφαίνεται δτι οδδέν 
κατόρθωσα. Κανένα δέν εύρηκα είσέτι καΐ πολύ φο
βούμαι δτι θέλει άργήσει νά μοΐ γείνη κατάλληλος 
προσφορά, διότι έρχονται μέν εύγενεΐς νέοι πρδςέπί- 
σκεψίν μου, καΐ βλέπούσι τά θέλγητρα της κόρης, άλλ’ 
ούδε'ις αύτών ύπεδήλωσέ τι περί γάμου. »

«Ίσως» εΐπεν ό αύτοκράτωρ, «δέν τους χρειαζόμε- 
Θα· διότι ώς σέ ύπεσχέθην, αύτδς έγώ έζήτησα καΐ 
τή εύρηκα γαμβρόν, μέ τδν δποΐον έλπίζω οτι θέλει 
εύχαρτστηθή καί ευδαιμονήσει. Γνωρίζω τδν άνδρα 
εΐναι άξιον καί έντιμον υποκείμενον, έχει ικανότητα, 
καΐ άρκετδν πλούτον, ώστε νά μή χρειάζηται προίκα. 
Άγαπα δ’ αύτήν, καΐ {θέλει νά τήν νυμφευθη καΐ τήν 
κάμει άί;ιομακαριστόν. Καί ού δέ γνωρίζεις τδ υπο
κείμενον, μολονότι πιθανόν δτι άκόμη δέν σ’ Εφανέ- 
ρωσε τδν σκοπόν του. Στοχάζομαι δέ καΐ δτι, δπό- 
ταν σοδ ζητήση τήν νύμφην, δέν θέλεις τοΰ τήν 
άρνηθή ρ Ό Ματφεδφ διέκοψε τδν αύτοκράτορα, 
λέγων, » *Ως προεΐπον είς τήν ύμετέραν μεγαλει
ότητα, πολύ Επιθυμώ τοιοΰτόν τι· θέλει δέ μέ άπαλλά- 
ξει μιας μεγάλης καΐ άδιακόπου φροντίδος· άλλά συγ- 
χώρησόν μοι νά έρωτήσω τήν ύμετέραν μεγαλειότη
τα ποιος εΐναι; Ί σως και έγώ έξεύρ ω τι περί αύτοΰ.»

• Σέ εΐπα, βτιγνωρίζω τδν άνδρα,» άπεκρίθη δ αύ- 
τοκράτωρ· ·3τι είναι τίμιος καί άξιος, ικανός νά κα. 
ταστήση εύδαίμονα τήν σύζυγόν του· τοΰτο έμπορώ 
νά σέ βεβαιώσω. Άλλ' ούδέν άλλο μέ συγχωρεϊται νά 
εΐπω, πρΐν μάθω άν ή Ναταλία Κύριλλό? να θέλη νά 
τόν πάρη. »

«Είναι δυνατόν νά μή θέλη ; άπήντησεν 5 Ματφε
δφ, «άφοΰ άκοόση βτι ή ύμετέρα μεγαλειότης έπρο· 
ξίνησε τον νυμφίον; Αλλά καΐ διά νά εΐπη άν θέλη 
αύτδν, πρέπει νά γνωρίζη ποιος εΐναι· άλλέως δέν γί
νεται, »

«Έστω λοιπόν,» εΐπεν 6 αύτοκράτωρ· «έγώ εΐμαι 
ό γαμβρός, άν ή Ναταλία εχη κλίσιν, Είπέ τοΰτο πρδς 
αύτήν, και Ερώτησέ την &ν μέ έγκρίνη.»

‘Η απροσδόκητος αυτή δηλοποίησις τοΰ αύτοκρά 
τορος κατέίτληίε τδν Ματφεδφ, οσπς, πεσών είς τους 
πόδας αύτοΰ, εΐπε, « Παρακαλώ τήν ύμετέραν μεγα- 
γαλειότητα νά μεταβάλετε γνώμην, ή τουλάχιστον νά 
μή μέ προστάξητε νά γνωστοποιήσω αύτήν είς τήν 
νεάνιδα. Έπιεικέστ«τε κυρίαρχε, καλώς γνωρίζετε, βτι 
έχω ήδη πλείστους Εχθρούς είς τήν αυλήν, καΐ μάλι
στα έκ τών πρώτων οικογενειών τής αύτοκρατοριας, 
οΐτινες ζήλο τύπο ΰσι διά τήν εύνοιαν καΐ Εμπιστοσύνην 
τής ύποίας μέ άξιόνει ή ύμετέρα μεγαλειότης. Πόσον 
θέλουν καταβοήσει Εναντίον μου, δπόταν μάθωσιν βτι 
6 αύτοκράτωρ έπρ ο τίμησε ν είς γάμον τήν πτωχήν κό
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ρην της οικογένειας μου παρ’ οΐανδήπατε τών μεγά
λων δδσπΉνών τή; αόλής ! Άναμφιβόλως τό καε' 
μοΰ μίσος χαί ή κακία των θέλουν διαδαίλή· είς 5λθν 
τό κράτος, καί πας τις θέλει στοχάζεαθαι δτι κα 
τεχράσθην τήν εύνοιαν τής ΰμετέρα; μεγάλειότητος. 
.καί άναξι’ως έμηχανεύθην είς κατόρθωσιν τοΰ συνοι 
κεσίου τούτοι», έπι σχόπφ τού νά λάβα» έτι πλειοτέ 
ραν ΰπόληψιν παρά τή ύμετέρα. μέγαλειόιήτι, καί νά 
.ύψώσω τήν οικογένειαν μου δι,ά σύνδεσμοι» μετά τή: 
ύμέτέρας.»

. «Αύτά ολα οΰδέν σημαίνουσιν,> άπηντησεν δ αύ· 
τοκράτωρ, <ή όπόθεσις εΐναι ίδική μου, καί σΐ> δεν ε- 
χειςνά κάμη;. ’Αποφάσισα. καί θέλω επιμένει,·

«Έστω, δς γείνη κατά τήν άρέσκειαν τής όμειέρα; 
μεγαλειότητος, > εΐπεν ό Ματφεόφ· «και δφη Κύριο; 
δμΐν εΰδαίμονα μακροζωίαν ί Έπειδή δ* ο3τ<ο μέλλει 
γενέσθαι, ά; ζητήσω μίαν μόνον χάριν ύπέρ έμαυτού 
καιόπέρ τής Ναταλία; Κυριλλόβνης; τουτέστι νά πρά 
ξη ή-όμετέρα μεγαλείο της ώς πρός τήν όπό Θέσιν τού
την κατά τό έθος τής α&τοκρατοριας; καΐ μέ οσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον κρότον,—νά προσκαλέσητε έπι 
γάμο ο; τίνος κόρας έκ τών πρώτων οικογενειών, με
τάξι» δ’ αστών καί τήν Ναταλίαν Κυριλλόβναν, νά 
έμφανισθώσιν όμϋ είς τήν αυλήν, διά νά έκλέξητε μίαν 
έξ αύιών ώς νύμφην· έν τφ μεταξύ δέ, κάνεις, πλήν 
τής ύμετέρας μεγαλειότητας καί έμοΰ, ούδ’ αύτή ή 
Ναταλία Κυριλλόβνα, νά μή λάβη τήν έλαχίστην εί- 
δησιν περί τού σκοπουμένου, ν

Τό σχέδιον τοΰτο ύπερήρεσεν είς τόν μονάρχην, ο- 
στις επομένως διέταξε τόν Ματφεόφ νά έτοιμααθή 
χωρίς νά φανέρωση τίποτε είς κάνένα. Μετ’ δλίγας δ* 
εβδομάδας, έδηλοποίησε τόν περί δεύτερον γάμοο 
σκοπόν αί)τοΰ είς τούς έκκλησιαστικούί «αί πολιτικοί»; 
άρχοντας, καί περί πλέον εΐπεν είς αΰτους οτι κατά τήν 
δείνα ήμέραν Ξλαι αί έπίγαμοι κόραι τών κοριωτέρων 
εΰγενών νά προσκληθώσιν είς τήν αυλήν, ώστε θεω 
ρήσας νά έκλέξη μίαν ώς νύμφην ή αυτοί» μεγάλε ιό της.

Τοΰτο δέ καί εγεινεν ήμέραν τινά τοΰ Σεπτεμβρίου 
16ί0, είς τό έν Μόσχα παλα'τιον τό λεγόμενον Κρεμ 
λινόν, δπότε εξήκοντα εόγενεΐς χυρίαι έ παρουσία- 
σθησαν μέ τά πλέον υπερήφανα ένδύματα, καί μεταξύ 
αυτών ή Ναταλια Κυριλλόβνα Ναρισκίνα μέ κομψόν 
άλλά σεμνόν ιματισμόν, ‘Απάσας μέν ΰπεδέχθη φίλο- 
φρονεστατα, καί πολυτελώς περιεποιήθη 0 αΰτοκρά 
τωρ, άλλά νύμφην αότοΰ άνηγόρεύσε τήν Ναταλιαν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Είς τί συ-άστατο ή άμαρτία του Δαβίδ, βτε διέταξε τήν 

άπαρώμηαιν τών δμναμένων νά φέρωσιν δπλα ;
2) Ποϊας κατέταξε τά Βιβλία τής Ιίαλαιά; Διαθήκης καθ’ 

ήν τάξιν τά έχομεν σήμερον;

3) Ποιος ix -ιών βασιλέων τοΰ’Ιού^α ίζήάίν εύσεδώς δ^ως-' 
ό Δαβίδ ;

Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΊΤΙΟΝ ΤΟΤ ΠΙΣΤΟΤ,

'Όταν ή λύπη μέ άπελπίζη, 
\Η σκληρό; θάνατος μ’ έκφοβιζη,.
Πρό;Σέ τόν Μ.έγα> Δημιουργόν μου 
‘Ρίπτω τά θάρρη ώς βοηθόν μου,

. Όταν κοιμώμαι. σΰ ώ: προστάτης 
Επΐ τή; κλίνης μου μέ φυλάττεις,

Καί μ’ δμμα πλήρες φιλοστοργίας 
Μοί διαχύνεις τάς εδλογίας.

*Εξοπν--ς πάλιν είς τήν δδόν μρο 
Καθ’ δλα έχω ώς συνεργόν ο οι» 
Ί'ήν δείάν σου ποδηγετούσαν 
Κ1 έκαστον βήμα μου οδηγούσαν,

Όπόταν δάκρυα άθυμίας
Κρυφίως χύνω μετά πικρίας, 
Σΰ, ώ θεέ μου, παρηγοριάν 
Mot δίδεις πάλιν καί εότυχίαν.

Πρδς σέ καί τώρα τρισευγνωμόνως 
Κλίνω τό γόνυ, οτι σύ μόνος 
Πάντοτε είσαι καταφυγή μου, 
Σό, και έλπίς μου σΰ καί ζωή μου.

Σωτήρ δέ μόνος εΐσαι τοΰ κόσμου, 
Καί ή άλήθεια καί τό φώς μου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Είς τούς έν ταΐς Έπα&χίαις συναδέλφους, οΐτι- 

νες ήθελον ειδοποιείτήν ’Εφημερίδα τών Παίδων ά
παξ του μηνός, αυτή θά στελλεται δωρεάν.

—Ή Έφημερΐ,ς τών Παίδων. ήτις έχει μεγάλην 
μεταξύ τών έλληνιζών έφημερίδων κυκλοφορίαν, θά 
άναγγέλλη τήν εκδοσιν τοιούτων συγγραμμάτων, α- 
ανα συμιοωνοΰσι πρός τό πνεύμα αυτής καί τών δ- 
ποίων οί συντάκται ήθελον στείλει είς τήν Διεόθυν 
σίν της έν άντίτυπον.

”Ας μή χάνουν τά λεπτά των οί γράφοντες νά τοϊς 
στολή ή Έφ. τών Παίδων, διότι δέν θά σταλή είς 
ούδένα άν μή προπληρώση τήν συνδρομήν του.

— Οί μεταβάλοντες διαμονήν ή κατοικίαν χρεώ- 
στουσΐ νά είδοποιώσι περί τούτου τήν ΔιεύΘυνσιν, άλΓ 
λ ως δέν δικαιούνται νά ζητώσι παρ' αυτής φύλλα.

— Είς πάντα θστι; ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν
δρομητών καί άπο στείλει τάς συνδρομάς είς τήν Διεύ- 
Ουνσιν, θά έκπίπτωνται είκοσιπέντε τοις έκατόν, καί 
προσέτι πληρώνωνται τά ταχυδρομικά τής άλληλο- 
γραφίας.


