
Η ΠΡΩΤΗ ΛΥΠΗ.
— «Πού πάει τ' άβελφάκι μου, 

μαμμά. τ αγαπημένο ;
οί κάμποι έστολίσθησαν 

ρέ άνθη δροσερά,
καί ’γώ πώς Ολομόναχο 

νά παίζω τό χαΰμένο;
"Ας ήτο νά τοΰ φώναζες 

μαμμάκη μου γλυκειά I

‘Ηι πεταλεόδες, κύτταζε. 
πετοϋν ατά κρίνα 'πάνω, 

καί είς τόν ήλιο λάμπουνε 
μ' όλΐχρυσα φτερτά, 

ά>λά δέν έχω δρεξι 
να τρέχω νά τός πιάνω

Φώναζε τ' άδελφάκι μου 
γλυκύιατη μαμμα 1

— *"^Χ· μή θαρρεί; πώς ήμπορεΐ 
ν’άκούαη τή φωνή μου, 

καί νά έλθή νά παίζετε 
σάν πρώτα π δα’ αύγή, 

Σάν τό πουλί (στάθηκε 
μαζί μα; λίγο χρόνο. 

Καί τά φτερά του άνοιξε 
κ έπέταξ άπ’ τή γή.

ΙΙήγαινε παίξε μόνο σου, 
πτωχό μου κοριτσάκι· 

αύτό μέ τ'άγγελόπαυλα 
εύτυχισμένο ζη.»

'Εμειναν τάνθη ίρημα, 
έμειναν μαραμένα

στον κήπο μας πού άλλοτε 
άνθοΰσαν δροσερά.

Καί τά σταφύλια κρέμονται 
ατό κλήμα ξεραμένα.

*Άχΐ φώναξί τον νά ΐρθη 
μαμμδ μου τρυφερά.»

Αί άγαπημίναι άδελφαί.

— · Καί ’γώ λοιπόν It σ' άδικα 
κλαίω καί τό γυρεύω, 

καί μόνη μου θά κάθωμαι 
καί Θά τό πεθυμώ;

Ά; ήταν, άδελφάκι’μου.
γιά μιά στιγμή νά σ’ είχα, 

νά σούλεγα τόν πόνο μαυ
καί πόσο σ αγαπώ 1

Νά σοΰπ,ρνα βυγχώρεσι 
άν σ' Ιχω πικραμένο, 

ναλεγα «Μή μδ; λησμονάς 
έκεί στον ουρανό !»

(Κατά τό’Αγγλικόν.)

Αί άγαπημίναι άδελφαί εΐναι ό κάλλιστο; στολισμός τής 
οικίας- οί γονείς των δέν χορταίνουν νά τάς βλέπουν καί οί 
ξένοι καλοτυχίζουν τοΰς γονείς, οί όποιοι έχουν τοιοϋτον θυ- 
σαυρόν. Έάν ύπάρχη μεγάλη διαφορά ήλικίας μεταξύ αύτών, 
τότε ή μεγαλειτέρα γίνεται δευτέρα μητέρα είς τάς μικροτέ- 
ρας, καί έκεΐναι τής αποδίδουν άγάπην θυγατρικήν καί άδελ- 
φικήν συνάμα. Έάν δέ ήναι δμήλικες είναι σύντροφοι άχώ- 

ρΙΰτοι, δέν ίχουν μυστικά ή μία άπό τήν άλλη, άλλα λέγε 
τις δτι είναι μία ψυχή είς δύο σώματα. Άδιλφαί, ζήτε α
γαπημέ ναι ένόσιρ μένετε ο μου είς τήν πατρικήν οας οικίαν, 
ώστε δταν άποχωρισδήτε άπ’ άλλήλων καί ύπάγητε έκαστη είς 
οίκίαν ιδίαν της, νά ένθυμήσθε τό παρελθόν χωρίς μεταμέ
λειαν καί λύπην. * Ιδού τί καλόν καί τί τερπνόν νά συγκα
τοικώ σι ν ίν όμονοία άδελφοί. (Ψαλ.ρλγ'. 1.)
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Η ΟΛΙΕΟΗΡΑ ΟΑΟΧ.

Έκ τοΰ γαλλικού.
(αανέχιΐϊ- tit προηγ φύλλο·» )

Δέν ήδυνατο νά προσέξη είς τδ διήγημα. όχι 1 
Ή έπιθυμία τοΰ νά γλιστρήση κρυφίως είς τδ άπη- 
γΟρευμένον δωμάτων τδν έκαιεν ώς νά ήτο πεπυρω- 
μένος σίδηρος και ούτε τήν δύναμιν ήσϊλάνετο ούτε 
τήν τόλμην νά τήν νικήση.

'Έμεινε βυθισμένος έντδς βαθείας πολυθρόνας, όλί- 
γον τι χωριστά άπδ τούς συντρόφου; του, τρέμων και 
ταλαντευόμενος μεταξύ τοΰ καθήκοντος καί τοΰ πείρα* 
σμοΰ· τδ βλέμμα του ήτο προσηλωμένου είς τδ μυ* 
στικδν παραπέτασμα· έσόρετο έκεΐ ώς τφ έφαίνετο 
χωρίς τήν θέλησίν του, "Ητο είδος γοητεία; !

|-· Έν τφ μεταξύ ή Ιστορία τοΰ σοφωτάτου καί τοΰ 
έναρετωτάτου Κάτωνος έπροχώρει, όλος δέ ό μικρός 
κόσμος ήκροάζετο με άκραν προσοχήν. "Ολα τά κη
ρία έκαιον έπί τής τραπεζης, τριγύρω της όποιας έκά· 
θηντο, έκτδς ένας, τδ όποιον είχε τεθή πλησίον τής 
άπηγορευμένης θόρας. * Αλλά καί τοΰτο αίφνης έσίέ- 
σθη, ώστε τδ ακρον έκεΐνο τής αιθούσης έμεινε πλέον 
είς είδος ημίφωτος, ένφ αί δψηλαί πολυθρόναι έρρΐ’ 
πτον μεγάλος σκιάς έπάνω είς του; τοίχους και τδν 
τάπητα.

Μόνος ό Ερρίκος είχε παρατηρήσει δτι ή θυρα'ίέν 
έφυλάττετο πλέον δπδ τοΰ κηρίου, τώρα δέ ό πειρα
σμός τφ έψιθύρισεν είς τό ώτίον, ότι θά ήτο ευκολον, 
ένφ ή προσοχή τών άλλων ήτο εί» τδ διήγημα, νά 
γλιστρήση όπισθεν τών υψηλών επίπλων καί νά φθάση 
Απαρατήρητος είς τήν επιθυμητήν θύραν· άμα δέ έφθα- 
νεν έκεΐ, δέν θα είχε παρά νά σηκώση τήν άκραν του 
παραπετάσματος καί θά ευρίσκετο κύριος αΰτδς καί 
οχι άλλος κανείς— τών μυστηρίων του δωματίου !

Τότε πρώτον ένόησεν δτι έκράτει σφιγκτά εν κιβώ. 
τιον πυρείων, τδ όποιον πρό τινων στιγμών ήτο έπάνω 
εί; τήν γωνίαν τής εστίας. Τότε δέ τόν κατέλαδεν εϊ~ 
δος πυρετού· τφ έφ αίνε το δτι χείρ τις τδν έσπρωχνε 
πρδς τήν κατηραμένην θύραν, ένφ έσωτερική τις φωνή, 
ή φωνή τής συνειδήσεων, τφ έφώναζεν — άλλ’ είς μά“ 
την—νά Αντισταθχ.

Έξαίφνης ακούει πέριξ του θόρυβον, και αναπηδά 
ώς έκ του ΰπνου. ’Όλοι of μικροί του σύντροφοι έχύ. 
νοντο πρδς τήν θύράν τής τραπεζαρίας, φωνάζοντες 
«Έδώ ειμεθα θεία! Έδώ ειμεθα όλοι! Κανείς άπδ 
μάς δέν έ πλησίασε τήν θύραν ■» Μετά μίαν στιγμήν 
6 Ερρίκος εύρέθη μόνος είς τήν αίθουσαν καί ορθιος. 
Απδ τήν παρακειμένην τραπεζαρίαν ήκουε τδ τρίξι- 
μον τών καθεκλών, τάς οποίας έπλησίαζον είς τήν 
τράπεζαν, τδν κρότον τών μαχαιροπειρουνίων καί τους 

γέλωτας τών συντρόφων του. Κανείς δέν είχε παρα
τηρήσει τήν Απουσίαν του.

Τοΰ έπήλθε τότε είδος μανίας. Καταπνιξας τάς τε
λευταίας ένστάσεις τής τιμής του, μέ §ν πήδημα εύ 
ρέθη πρό τής άπηγορευμένης θύρας, έσήκωσε τήν 
άκραν τοΰ παραπετάσματος, καί ώς κανείς κλέπτης 
έπροχώρησεν Ακροποδητί είς τδ δωμάτιον, Σκύψας 
δέ έτριψε» §ν πυρεΐον είς τδ πάτωμα, καί διά τοΰ 
Ασταθούς του φωτός προσεπάθησε νά διακρίνη τά | 
δώρα, τά όποια ή θεία Αυγή μέ τόσον πόθον καί 
αγάπην είχε προετοιμάσει διά τούς μικρούς τη; φί
λους. Όπόσα ώραΐα πράγματα είδε συσσωρευμενα 
έκεΐ! Άλλά μόλις τδ άπληστον του βλέμμα είχε πε

ι' ριλάβει τήν θέαν τών τόσων λαμπρών δώρων, καί τφ 
έπήλθι σκοτοαινίασις, τδ πυρεΐόν του έσβέσθη καί αυ
τός έμεινεν είς τδ σκότος. 'Έν μόνον μέσον τφ Απέ- 
μετνε, νά φύγη, νά φύγη πριν έλθουν καί τδν ευρουν 
έκεΐ πέρα, Τφ έφαίνετο δτι οί πό δες του ή σαν κολλη
μένοι εις τδ πάτωμα· μόλις δέ καί μέ βίαν ήδυνήθη 
νά ριφθή έξω τής θόρας, καί τρέμων άπδ φρίκην κα{ 
εντροπήν διήλθε τήν αίθουσαν καί εόρέθη είς τήν θό, 
ραν τής τραπεζαρίας.

Έστάθη έκεΐ μίαν στιγμήν κάτωχρος, σφιγγών 
με τάς δύο του χεΐρας τήν καρδιάν του ώστε νά κα, 
τασιγάση τους παλμούς της, καί προσπαθώ» νά ά« ί 
κούση τί έγίνετο είς τδ παρακείμενον δωμάτιον. Έ
χει μέσα έξηκολούθουν νά τρώγουν, νά γελούν καί 
νά φλυαρούν. Περί αυτού δέν έγίνετο λόγος καθόλου. | 

Πώς κατώρθωσε νά ολίσθηση Απαρατήρητος είς τό 
μέσον τών συντρόφων του, νά καθίση είς τήν τράπεζαν, 
όπου εΰτυχώς υπήρχε θέσις κενή; Δέν ήξευρε» ούΰ’ 
αυτός. Αδύνατον νά τδ έξηγήση τις άλλως ή διά τής 
όποθέσεως, ότι δλοι εΐχον τΰν νοΰν γεμάτον άπδ ομι
λίας καί φαγητδν, ώστε δέν εΐχον παρατηρήσει τήν ά-, 
πουσίαν του, ή τις ήτον έκτδς τούτου και πολδ βραχεία.

Μετ’ δλίγον βεβαιωθείς ότι τδ σφάλμα του ήτο ά
γνωστον είς τους άλλους, ό Ερρίκος ελαβε μέρος είς 
τάς συνομιλίας, προσεπάθηβε νά γελάση καί νά Α* 
στειευθή, αλλ’ ή έξωτερική του φαιδρότης δέν Αντα- 
πεκρίνετο μέ τήν έσωτερικήν τυ κατάστασιν, Άκανθα 
δηλητηριασμένη. ειχεν έμπηχθή είς τήν καρδίαν του.

Μετάτδ δεΐπνον όλοι έπέστρεψαν είς τήν αίθουσαν, 
Αλλ’ αίφνης έξ όλων τών στωμάτων ήκούσθησαν φω· 
ναι Αγανακτήσεως καί δργής. Δέν υπήρχε τρόπος νά 
τδ άρνησή τις, — όχι! , . ή άκρα τοΰ παραπετάσμα
τος ήτο σηκωμένη, κάποιος είχε παραβή τδν όρκον 
του! Πυρεία δε τινα σκορπισμένα κατά γής πλησίον 
τής θόρας έδειξαν δτι τδ πράγμα ήτο προμελετημένον.

‘Ο ‘Ερρίκος ίδών χαί αΰτδς τους κατηγόρους τού
τους τοΰ σφάλματός του ήσθάνθη λειποθυμίαν.
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Τήν στιγμήν έκείνην ή θεία είσήλθεν. Τδοΰσα δέ τήν 
■γενικήν σύγχυσιν, έστράφη καί αυτή προς τδ μέρος 
τής αιθούση;, είς τδ όποιον διηυθύνοντο όλων τά βλέμ
ματα, καί ένόησε τι ε’χε συμβή- Τδ συνήθως γλυκό 
καί γαλήν ιόν της πρόσωπο? έλα 5 εν αίφνης εκφρασιν 
τόσον λυπηοάν, ώστε κανέν τών παιδιών δέν έτόλ^ 
μησε νά όμιλήση — μόλις έτολμοοσαν νά άναπνεύσουν. 
Μέ φωνήν ήτις έτρεμε?, άν και προσεπάθει νά συγ* 
κράτηση τήν συγκίνησίν τη;, είπε.

κΠαιδία, ποιον άπδ σας παρίοη τδν λόγον του
Ά, πόσοι ειλικρινείς φωναί ’ήγέρθησαν τότε βε- 

βαίούσαι τήν αθωότητα των ! Πόσα βλέμματα έστρά* 
φησαν άπδ τδ εν εί; τδ άλλο, ζητούν τα τόν ένοχον! 

’ Πόσοι αθώοι έγειναν ίσως ύποπτοι πρός στιγμή?!
ί «'Ομολόγησε τδ σφάλμα σου. Κατηγόρησε τδν 
■εαυτόν σου. κακότυχε!» έλεγ εν ή φωνή τής συνειδή- 
στως εί; τδν Ερρίκον. ι,Μή άφήσης νά κατηγορηθ‘7 

■ αθώος. 'Ομολόγησε, και ή μετάνοια σου αυτή θά σοΰ 
έξασφαλίση τήν συγχωρήσω.»

Πλήν οχι, ό 'Ερρίκος έσιώπα, και ποιος είξεύρει, άν 
μάλιστα δέν έλεγε όπως τά άλλα παιδία, «οχι, δέν το 
έκαμα έγώ.» (ακολουθεί )

Η ΦΙΛΟΔ-SOS ΤΡΙΛΝΤΑΦΓΛΛΙΛ.

Αατ έπττο/ιήν ίχ τοΰ 'Λγγλιχοΰ.

; Είς μέρη τρία.
Β'.

ι Άπδ έτος εις έτος ή Δαμασκηνή 'έγίνετο γνησιω’ 
ί τέρα τριανταφυλλιά Ινδική, άλλά καί υπέφερεν ά~ 
ί ναλόγως τοΰ νέου της μεγαλείου. Είναι άλήθεια δτι 
ι τώρα πλέον'τήν έπεσκέπτοντο πολλοί άνθρωποι και τήν 
I έθαύμαζον, ιδίως τδν Μάϊον, οτε καί έφώναζον μέ άπο- 
ί ρίαν, «Τι ωραία Νιφετίς!» Άφ’ έτερον δμως τής έστέ- 
! ρουν δλα της τά παιδια, διότι ήσαν πολύτιμα, άφοΰ 
> άνήκον είς τδμέγα γένος τών Νιφετών^καί οΰτως άλλο 
ι μεν τής άπέθνησκεν εις τήν πληχτικήν άτμοσφαίραν 
ί τής αιθούση; του χοροΰ, άλλο δέ έσάπιζεν'είς άνθο· 
J δόχην πολύτιμον μέν άλλά πλήρη ακαθάρτου υδατος, 
• άλλο έσυντρίβετο όπισθεν σκληρών άδαμάντων είς τδ 
στήθος γυναικδς, καί άλλα πάλιν άπέθνησκο.ν άπδ ά- 

1 σφυςίαν εις τον πνιγηρόν αέρα τοΰ μέρους εκείνου, τδ 
όποιον οί ά^θρωποι^δνομα'ζονν θεωρεΐον τοΰ θεάτρου, 
άλλά τδ όποιον είναι θανάσιμο? είς τά άνθη.

Άλλά καί αδτή ή μήτηρ εΐχε χάσει τό πυκνόν 
.πράσινον φύλλωμα, ιό όποιον τήν έστόλιζεν άπ' αρ
χής μέχρι τέλους τοΰ έτους, δτε ήτο κόρη χωρική. 
Άντϊ τούτου δέν είχε πλέον παρά δλίγα καστανό· 
χροα'φύλλα τό θέρος, τό δέ επίλοιπο? τοΰ έτους ή
τον ημίγυμνη, διότι τά άνθη τη; άπεκόπτοντο εδθΰς

άμα τά προ έβαλλε· δέν παρήρχετοΆέ ήμερα κατά τήν 
όποιαν νά μή διατρυπήση τήν καρδιάν της ή μά· 
χαιρα τοΰ κηπουρού.

Ήλθεν έπί τέλους ημέρα, δτε τήν έσήκωσαν άπδ 
τήν γην, τήν έθεσαν είς μεγάλην "γλάστραν καί τήν 
μετεκόμισαν εις ώραιοτάτην όαλίνην οίκίαν, όπου έ- 
φύοντο σπάνια καί λαμπρά άνθη μέ μακρά λατινικά 
όνόματα. Έδώ έν τιρ μέσω ευωδίας καί θερμοτητος 
ή τριανταφυλλιά έπρόδαλεν άνθη έπί άνθέων, εωσοΰ 
έγεινεν άρισιουργημα καλλονής, άλλά καί τΐσον υπε
ρήφανος καί φανιασμένη, ώσ;ε κατήντησεν έπΐ τέλους 
νά λησμονήση δτι ήτο γεννημένη ροδή Δαμασκηνή 
καί οχι Ινδική. Τούτο δέ μόνον προεδιδε τήν ταπει
νήν της καταγωγήν, δτι άκαταπαύστως έκαμάρωνε 
καί έλεγε: «Πόσον μεγάλη κυρία είμαι! Πόσον μεγάλη1 
κυρία είμαι!» πράγμα τδ όποιον άν έπρόσεχε θά έ
βλεπε ν δτι ούδέποτε έκαμνον αί άληθώς εύγενεΐς έ* 
κεΐναι ροδιά!, ή Δούκισσα τής Δεβονίας καί ήΛουΐζα 
τής Σαβοΐας. ’ Εκείνη δμω; τίποτε δέν παρετήρει έκ- ’ 
τδς τοΰ ίδιου της κάλλους, τδ όποιον δέν έδαρυνετο ' 
νά θαυμάζη είς καθρέπτην τινά άπέναντί της, !

Μίαν ήμέραν δτε τδ κάλλος της ήτο είς τό έπα* 
κρόν του ήκουσε ψιθυρίσματα καί κρυφομιλΐας μεταξύ 
τών φυτών.

« Ποιος άρά γε θά ΰπάγη ; ποιους θά έκλέξουν ; » 
έλεγε τδ Sv μέ τδ άλλο,

«Τί τρέχει;» ήρώτησεν ή τριανταφυλλιά μας. Τά ί 
άλλα φυτά σπανίως εΐχον νά κάμουν μαζή της, άλλ’ 
έπί τέλους τήν διεφώτισαν δτι έμελλε νά γείνη μέγας 
γάμος καί χορός είς τήν οίκίαν είς τήν οποίαν άνήκεν 
ό κήπος κα! τδ θερμοκήπιο?, καί δτι θά έλαμβάνοντο 
μερικά άνθη διά στολισμόν τής οίκίας. Κανέν όμως 
δέν ήξευρεν άν θά έξελέγετο, μόνον αί Άζαλέαι είχον 
αύτήν τήν βεβαιότητα, διότι άν καί ήτο Φεβρουάριος 
ήσαν καταστόλιστοι μέ φορέματα τοΰ χοροΰ ροδό- 
λευκα.

Ή τριανταφυλλιά άπδ τήν έλπίδα της καί τδν φό-; 
δον της σχεδόν έλειποθύμησε· τής έφάνη δτι άν δέν 
τήν έξέλεγον διά τδν χορόν ή ζωή της πλέον δέν ή- 
ξιζε τίποτε! ΤΙ πράγμα ήτο χορός, ούτε κάν ιδέαν 
εΐχεν, άλλ' υπέθετε? δτι ήτο νέον είδος μεγαλείου, 
καί ήσθάνετο τδν εαυτόν της έτοιμον δι1 δ,τι δήποτε καί 
άν έπαρουσιάζετο—άφοΰ ήτο τόσον ώραία ! ;

‘0 κηπουρός είσήλθεν είς τδ θερμοκήπιο?, καί μέ ί 
βήμα βραδύ έκαμε τδν γυρόν του, κυττάζων ' δεξιά ■ 
καί άριστερά. Όλων τών άνθέων ή καρδία έκτυπα 
δυνατά· μόνον αί Άζάλεαι δέν ήλλαξαν χρώμα. Μή
πως ήτο δυνατόν νά γείνη χορός χωρίς αδτάς—τόν 
Φεβρουάριον ;



1420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,

'11 τριανταφυλλιά μας προσηνχετο μέσα της - 
κΠάρέ με! πάρε με! πάρέμε!"
/Οταν δ κηπουρός έφτασεν εις τδ μέρος όπου ή

χο έμειδίασεν. «Αυτή, ι> είπε «θά ήναι διά τή» θέ- 
βιν τής τιμής! » και έφώναξε του: βοηθούς τού νά 
έλθουν νά τήν σηκώσουν άπδ τήν γλάστραν· έκείνοι 
δέ άφοΰ έτόλιξαν τάς ρίζας της μέσα εί; ψάθαν μαλα* 
κήν τήν έξήπλωσαν έπάνω είς φορεΐον και τήν έφε
ραν εις τή» οικίαν

Ή οικία έκείνη ήτο μεγάλη, καί μεγαλοπρεπής, 
άνεμένοντο δέ ’ είς τόν έσπερινδν χορόν δύο ίπίση 
μοι ξένοι, πρίγκιψ καί πριγκίπισσα άπδ μακρυνήν 
χώραν πέραν τής θαλάσσης, ΊΙ τριανταφυλλιά είδε 
πολλάς προετοιμασίας καθώς έπλησίασεν, όπηρέ* 
τας τρέχοντα; έδώ κ’ έκεΐ χα· σχεδόν άναποδο- 
γυρίζοντας ό είς τδν άλλον 
από τήν βίαν καί τήν σύγ* 
χυσίν των, καί πήχιις έπ^ 

πήχεων έροβρου τάπητος 
έκτυλισσομένοος καί στρων. 
νυμένους πρδ τής οικίας 
καί 'έπί τής μαρμαρίνης 
κί ίμ κ κο ς τοΰ πρ οα υ λίου, 
προς υποδοχήν τών έπισή* 
μω» ξένιο») Βιότι έπικρατεΐ 
ή παράδοξο; ιδέα ότι οί 
[ίασιλείς καί πρίγκιπες δέν 
ευχαριστούνται νά περιπα
τούν έπι του χώματο;·κατά 
τήν ίδικήν μου δμως γνώ
μην πρέπει νά βαρύνωνται 
τρομερά τους ερυθρούς τά* 
πητας. αφού τους βλέπουν 
παντού καί πάντοτε δπου 
καί άν υπάγουν. Είς τήν

Διασκέδασι( παίδων τήί Περουβίας!

τριανταφυλλιάν μας δμως τδ ζωηρόν χρώμα ήρεσε 
πολύ, χαίτης έφάνη δτι ήρχιζον ήδη τά μεγαλεία της· 

Τήν εμδασαν είς μεγάλην τινά αίθουσαν τής οικίας, 
ή όποια είχε δροφήν θολωτήν, ζωγραφισμένην μέ 
χρώματα τόσον ζωηρά καί λαμπρά, ώστε έφαίνοντο 
δτι εΐχον γείνει τήν προτεραίαν ήμερα», ένφ πράγματι 
αΕ τοιχογραφία! αδταί ήσαν έκεΐ άπδ τριακοσίων έτών.

Είς τήν πέραν άκραν τής αιθούσης ήτο δψηλήτις 
καί πλατειά καθέκλα, χρυσωμένη καί έκείνη προ τρία- 
κοσίων έτών, καί σκεπασμένη μέ κροσσωτόν βέλου- 
δον, έπάνω είς τό όποιον ήσαν κεντημέναι χρυσαι ά- 
κρίδες-

—- «Πώς!» εΐπεν ή Ινδική, ααΰτό τό πρόστυχαν 
ζωύφιο ν κατόρθωσε νά τρυπώση καί έδώ μέσα!»

Δέν ήξευρεν δτι πρδ πολλών, πάρα πολλών έτών,

οτε δ άρχηγδς της οικογένειας «&τής, πολεμιστής 
Σταυροφόρος, έκο'μάτο κατάκοπος τήν μεσημβρίαν έν 
Ηαλαιστίνη, μώ: άκρίς είχε καθίσει έπί τών βλεφάρων 
του, καί δτι αυτός έξυπνησας είχε προφθάσει νά φο- 
ρέση την πανοπλίαν του και νά πολεμήση τούς Σα* 
ρακηνούς, οί όποιοι είχαν περικυκλώσει τό στρατόπε
δό» του, καί νά τοϊις νικήση. Διά τοΰτο δέ έξ ευγνωμο
σύνης είχε λάβει ώς έμβλημά του τό ταπεινόν τοΰτο 
εντομον τοΰ άγροΰ. (ακολουθεί)

ΔΙΑϊΚΕΔΑΣΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΗΣ ΠΕΡΟΓΒΙΑΣ.

Μία άπό τάς ώραιοτάτας διασκεδάσεις τών παίδων 
ιίς Εν μέρος τής Περουβίας είναι το νά δλιοθαίνουν 
έντός έλκηθρων άπδ τής κορυφής μέχρι τής βάσεως 

ύψηλοΰ τινο; λόφου. Έκ 
τής προκειμένη; είκόνος 
φαίνεται δτι ό λόφος ούτος 
είναι λόφος πάγου, άλλ* ή 
λεία καί όλισθηρά έκείνη 
κατωφέρεια είναι είδος τι 
κρυστάλλου, τής όποιας ή 
επιφάνεια έκ τής τριβής 
πολλών γενεών παίδων, 
έγεινεν οποία τήν βλέπετε 
τώρα. Παρατηρείτε μάλι
στα δτι τά ελκυθρα έχουν 
χαράξει βαθέα αυλάκια είς 
τήν πλευράν τοΰ λόφου, 
δπου όλισθαίνουν ώ; έπί 
τροχιών. Είς τά ψυχρό- 

Γ τέρα κλίματα, ot παιδες 
κάμνουν τάς ώρα ία; τκυτας 
παγοδρομίας έπάνω είς τήν 
χιόνα, είς τάς βορειοτάτας

μάλιστα χώρας, δπως λ.χ. είς τήν Ρωσσίαν, καί είς τδν 
Καναδά, δλος ό κόσμος, μικροί και μεγάλοι, καταφεύ
γουν ει’ς τήν διασκέδασιν αυτήν τόν χειμώνα. Οί Πε· 
ρουβιανόπαιδες όμως άν καί κατοικούν μιαν άπό τάς 
Θερμότερα; χώρας, βύνανται χα'ρις είς τδν κρυστάλλι
νο» των λόφου νά άπολαμβάνουν διασκέδασιν, ήτις νό
μιζε rat αποκλειστικόν προνόμιον τών παίδων τοΰ 
Βορρά.

ΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΤΧΗΣ.

Ή είκών αυτή δεικνύει χάλλιςα τάς τέσσαρας μετα
μορφώσεις τής πεταλούδας ή φυχης, τάς όποιας δλοι 
βεβαίως είξεΰρετε, διότι τάς έδιδάχθητε είς τό σχο· 
λεΐον, άλλως δέν θά όπωπτεύετε ποτέ δτι εΐναι δλαι 
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Sv καί τδ αύτδ εντομον. Πρώτον ίχομεν τά αύγά, 
(νόμφας ή σχαοόνα;,) τά όποια γίνονται κάμπαι, αύ 
ταί κατόπιν μεταβάλλονται είς χρυσαλλίδας, ίκ τών 
οποίων έξέρχονται αί τόσον λαμπραι καί ζωηραί πε· 

πτερωτόν έντομο ν, πετών έλαφρώς εκ τδν άέρα, πα* 
ρωμοιώθη μέ τήν μεταβολήν, τήν όποιαν πιστεύομεν 
ο τι ή ανθρώπινη ψυχή λαμβάνει μετά θάνατον, δ
ταν άπελευθερωθή άπδ τδ σώμα. Διά τούτο καί ώ-

ΑΙ τίεσαρττ μεταμορφώνεις τής ψυχής,

ταλουδαι. 'Η τετραπλή αΰτη μεταμόρφωσις εΐναι μία 
άπδ τάς πλέον περιέργους έξ δσων συμβαίνουν είς το 
ζωικόν βασίλε>ον, τδ τελευταΐον μάλιστα στάδιόν της, 
δταν ή £ηρά καί ναρκωμένη χρυσαλλίς γίνεται 

νομάσθη ή|πεταλοόδα,ώς έμβλημα της άβανασίας· 
’ Επιστημονικά»ς όμως Ελα τά είδη τών ψυχών —καί είναι 
πολλά! έκατονιάδες - δνομάζονται λεπιδόπτερά, διότ ι 
αί πτέρνγές των εΐναι έσκεπασμέναι 'άπδ μικρότατα
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χρωματισμένα λε'πη, 900,000 ένίοτε είς κάθε πτέ
ρυγα - ίκ τίιν οποίων λαμίάνουσι καί τδν λαμπρόν 
των χρωματισμόν.

’ό παράδβτγιχ-ίί σκς.

Περί τής παιδικής ήλικίας τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιη
σού X,ιστού δεν μας λέγει πολλά ή Γραφή, έξ Εκεί
νων δμως τά δποΐα λέγει περί αύτοΰ δυνάμεθα νά 
έννοήσωμεν δτι ό παΐς ’ Ιησούς ήτο παΐς άγιος.

Είΐεύρετε τί σημαίνει τδ νά ήναί τις άγιος ; Ση
μαίνω τδ νά ήναι δ σαν τδ δυνατόν πλέον καλός και 
άςιαγ γιος χωρίς νά εχη κανέν έλάττωμα. Τοιοΰτος 
δέ ή:, ό Κόριος ήμών δταν ήτο είς τήν ήλικίαν σας, 
■ικροιμοο φίλοι. Ήτο γλυκός καί γενναίος, άφιλο κερ
ί καί ±Γ ιποιητι;. ·,, ιλαλήθης καΐ μεγαλόψυχος, 
εύπί.δής ,.α> πλήρης αγάπης, φιλόστοργος καί συγ- 
χωρητικός, — ό κατάλογος των άριτών τοο δέν δα 
έτελείωνε ποτέ 5» ήθελα προσπαθήσει νά τδν γράψω· 
Ήλα τά προτερήματα, δλους τους καλούς τρόπους, 
καίτά Αχάριστα ί ατα, τά όποια είδατε καΐ έθαυ- 
μάσατί '·. είς διάφορά προσφιλή σας πρόσωπα, ό 
πκΐς ’Ιησούς τά είχε» δλα ηνωμένα είς τδν εαυτόν του.

Και διατΐ, νομίζετε, διήλθε τά έτη τής παιδικής 
του ζωής έδ«ϊ> είς την γην, αντί νά σταυρωθή εύθΰ; 
άμα κατήρχετο έκ τοΰ ουρανού; Διότι ήθελε, παιδιά 
μου, νά σας άφήση παράδειγμα τδ όποιον νά βλέπετε 
και νά θέλητε νά μιμηθήτε, ώστε νά ζητήσητε τήν 
χάρυ* Του δπως σας βοηθηση νά γείνιτε ομοιοί του.

θέλετε λοιπόν νά^περιπατήσητε είς τά ίχνη τοΰ 
άγιου παιδ'.ς Ίησοΰ ; Ιίαρεκαλε'σατε τόν θεόν νά σάς 
βοηθήση νά τφ όμοιάσητε; Εΐσθε έτοιμοι νά άρχί- 
σητε νά τόν μιμήσθε ; ”Αν έπιθυμήτε τούτο, σημειώ. 
σατε, πρίν προχωρήσητε, έν τι, — δα ό Χρ ιστός δέν 
εκαμνε τδ ίδικόν του θέλημα άλλά τδ θέληρ τ τοΰ 
IΙατρό; του. Ό Απόστολος Παύλος είς τήν πρδς

απολαμβάνει κανείς διπλάσια παρ’ δσα θυσιάζει. Δέν 
εΐναι δυνατόν νά τό έννοήσητε, έάν δέν το δοκιμάσητε 
πρώτον, πόσον εΰτυχη μία τοιαύτη θυσία λάμνει τόν 
άνθρωπον, δταν γίνεται, χα'ριν τοΰ Ίηβοΰ Χρίστου- 
Έάν άκόμη δέν έδοκιμάσατε τήν γλυκότητα τής αΰ' 
ταπαρνήσεως, αρχίσατε άπδ σήμερον καΐ ή καρδια 
σας άς μαρτυρήση άν σάς ήπάτησα, όταν σάς όπε. 
σχέβην διπλάσιάν χαράν καί ευχάριστη σι ν ές αυτής-

Τί νομίζετε θά άπεγινόμεθα ήμεΐς οί άμαρτωλοί, <5ν 
ό Κύριος ’Ιησούς Χριστός έφρόντιζε μόνον νά ευχα
ρίστησή τον εαυτόν του, και δέν κατήρχετο εΐ; τήν 
γην ΐνα υποφερη καΐ μας σώση; Νά ένθυμήσθε τούτο 
οσάκις ό πειρασμός σάς έρχεται νά προτιμήσητε τήν 
ΐδικήν σας εδχαρίστησιν άπδ τήν έκτέλεσιν τού καθή 
κοντος. καί ή ένΟόμησις αΰτη άς σάς παρακινη νά ί 
πράττητε τά πάντα έξ άγάπης-και εύγνωμοσόνης πρδς' 
τόν Χριστόν, δστις σάς ήγάπησε τόσον οΰτω δέ, προ- 
σπαθοΰντες πάντοτε νά εύχαριστήτε αύτόν,θά γίνε- 
σθε αγαπητοί εις δλους διά χάριν Αυτού.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.

(ίόε πρεπαρελβόν ψύλλον }

Ρωμσ -,ήν του λέγει, «Οδδ’ ό Χριστός

Άλλ’ οι κηφήνες δεν εννοούν ούτε τήν μικράν αυ
τήν έργασίαν νά κάμουν, ώστε 
έξακολουθοΰν νά ζοΰν εν δκνη. 
ρίφ έωσοΰ αί έργάτιδε;, βαρυν- 
θ είσαι, και δικαίως , νά τού; | 
τρέφουν δωρεάν, τους διώκουν j 
άπδ τήν κυψέλην, εκείνοι δέ μή ;

είξευροντες νά εργάζονται αποθνήσκουν τής πείνης ί 
άμα έλβη τδ «ψύχος τοΰ χειμώνος.

Ίδοϋ, έχετε σήμερον τήν εικόνα τοΰ κηφήνας· ώς : 
βλέπετε είναι χονδρότερος καί τής βασιλίσσης καί τής . 
έργάτιδος, καΐ έν γένει διαφέρει τόσον άπ’ έκείνας 
ώστε δέν είναι δυνατόν νά άπατηθή τι; καί νά τδν 
έκλάδη διά μίαν' απ’ αύτάς. Μια άπό τάς κυριωτέρας
διαφοράς μεταξύ αότοΰ καΐ έκείνων είναι δτι αυτός

ήρεσεν είς εαυτόν.» Έάν δέ άνεγνώσατε προσεκτί’· δέν έχει κεντρον, ώστε άν τυχόν συναντήσητέ που 
κώς τά Ευαγγέλια θά ένθυμήσθε δτι πράγματι δέν | κανένα μή τόν φοδηθήτε, διότι δέν ήμπορεΐ νά σάς 
έζήτ.ι ούτε έφρόντιζε νά ευχαρίστηση τόν έαυτόν βλάψη, επομένως δέν πρέπει οΰτε σεΐς νά τόν κακό- 
όο, ή νά έξασφαλίση τάς αναπαύσεις του καί τά καλά ποιήσητε,

- ου, άλλ’ δτι έθυσίαζε κάθε ώραν καί στιγμήν είς τήν! Έν γίνει δμως αποφεύγετε τό νά διώκητε καΐ κτυ- 
άνακοόφισιν καί τήν βοήθειαν, είς τόν"φωτισμόν/καΐ πάτε τάς μέλισσας, διότι τότε είναι πολύ πιθανόν νά 
τήν “ασιν τών πέριξ αώτου δυστυχών και πολλάκις άχα· ί κεντηθήτε άπ' αύτάς, ένφ, άν μένητε ήσυχοι δταν 
ρίστων ανθρώπων. Τοιαυτη ζωή θά σάς έφαίνετο βε* j ο ας πλησιάζουν, δέν ύπάρχει ό έλάχιστος κίνδυνος δτι; 
βαίως ή δυστυχεστάτη τήν όποιαν ήδόνασθε νά φαν. θά σάς πειράξουν. Ή μέλισσα δέν κεντφ εί μή δταν' 
τατθήιε. Άλλ* όμως δέν είναι. ‘11 αύταπάρνησις, — νομίζη δτι κινδυνεύει ή ζωή της, διά τόν λόγον δτι
τό νά στερι'ι . ν δήλα δή τόν έαι. όν μας πράγματός άμα έμπήξη τό κέντρον τη; πουθενά δεν ήμπορεΐ πλέον. 
τυος χάριν /.λου, είναι μία άρειή, άπό τήν όποιαν νά τό άποσόρη χωρίς νά χάση και μέρος τών έντο'ί
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σθίων της, επομένως χαΐ την ζωήν της. Άπό τήν άπελ. 
πισίαν της δίχως, δταν βλέπη δτι κινδυνεύει. Αποφασί
ζει νά κεντήση τόν εχθρόν τηί καί Si τής κοστίση 
τήν ζωήν. ‘Ως έκ τούτου πρέπει νά άποφεΰγητε δλα 
τά βίαια κινήματα τά όποια ή μπορούν νά δώσουν ύπο- 

! ψίαν είς τά; μελίσσα; δτι τάς καταδιώκετε, άν δέ τυ- 
■ χόν έλθουν κατεπάνω σας μέλισσαι, δέν έχετε νά κά- 
μήτε άλλο τι ή νά κρατήσητε τάς δύο σας χεΐρας πρδ 

’ τών όφθαλμών σας μέ τούς δακτύλους έκτεταμένους, 
''καί νά μή κινηθήτε, ούτε νά έκβάλητε φωνήν, Ακόμη 
:· καί άν τύχη νά καθίσουν έπάνω σας, έκεΐναι δέ δταν 
σας ίδουν ακινήτους, θά πεισθοϋν δτι δέν ζητείτε τό 
κακόν των καί θά φύγουν έπί τέλους,

Έάν θέλετε νά μή έ'χητε άλλας παρά φιλικάς 
σχέσεις μέ τάς μέλισσας. πρέπει νά φέρησθε πρδς αύ
τάς μ· δλην τήν ευγένειαν τήν οποίαν θά έδεικνόετε 

; πρδς τους ανθρώπους είς τούς όποιους θέλετε νά άρέ- 
ι σκητε, νά μή ήσθε δηλαδή Αδιάκριτοι είς τήν περι- 
ί έργειάν σας περί αυτών, νά μή ζητήτε νά τάς έξετά. 
; ζητε έκ τοΰ πλησίον μέ τρόπον ώστε νά τάς τρομά· 
ζητε, νά μή τά; πλησιάζητε άσθμαίνοντες και φυσών* 
τες έπάνω των, ’νά ήσθε καθαροί, διότι αί δυσωδίαι 
τάς έρεθιζουν, ώστε δέν διστάζουν νά έπιτεθοδν έναν- 
τίον τοΰ άνθρώπου ό οποίος άπόζει ιδρώτα ή έχει δυ
σώδη Αναπνοήν, νά άποφευγητε τά βίαια κινήματα 
καί τάς δυνατάς φωνάς, νά κ tv ήσθε ήσΰχως καί νά 
ομιλήτε μέ μετρίαν φωνήν, καί τοιουτοτρόπως θά δυνη- 
θήτε άχόμη καί τήν κυψέλην νά πλησιάσητε, έάν μά· 
λίστα ήναι ύαλίνη, καί νά παρατηρήτε χωρίς φόβον 
τάς εργασίας του σμήνους.

Οί μελισσοτρόφοι. δταν θέλουν νά ανοίξουν τήν κυ
ψέλην διά νά_συνάξουν τό μέλι, καταβρέχουν πρώτον 
τό μελίκηρον μέ ζαχαρόνερον, πράγμα εις τό όποιον 
αί μέλισσαι έχουν ύπερίολικήν αδυναμίαν. Χύνονται 
λοιπόν δλαι είς τά γλυκά, άφοΰ δέκορεσθουν δέν έχουν 
πλέον διάθεσιν διά εχθροπραξίας, ώστε μένουν ήσι»' 
χοι ένφ οί φυλακές των αφαιροΰν τάς κηρήθρας άπό 
τήν κυψέλην, ή κάμνουν έπ (διορθώσεις εντός αυτής. 
Έκ τούτου είναι φανερόν δτι αί μέλισσας δταν ήναι 
χορταται άπό γλυκά, (ζαχαρόνερον ή μέλι ή σιρό* 
πιον) δέν κεντούν. "Οχι μόνον τοΰτο, άλλά καί δέν 
κάμνουν καμμίαν Αντίστασιν, έάν τότε τάς πιάση τις 
είς τάς χεΐρας του, καί τάς έξετάση έκ τού πλησίον, 
άν τάς άφήση νά έπικαθίσουν είς τό πρόσωπόν του, ή 
τάς θωπευση' δπως θωπεύομεν τά άλλα ζώα. ‘Ο πε
ριβόητος μελισσοδαμαστής Ούάϊλδμαν έσυνήθιζε νά 
θέτη τήν βασίλισσαν έπάνω είς τόν πώγωνά του, δ-’ 
που τήν παρηκολούθει καί τό λοιπόν σμήνος, συμπυ- 
κνουμενον πέριξ αυτής έν εΐδει μακρας γενειάδος!

‘Ο δέ κ. Λομβαρδός “διάσημος γάλλος μελισσονό. 
μος, διηγείται τό έξης ανέκδοτον, το όποιον δεικνύει 
πόσον άκινδύνω: πλησιάζονται αί μέλισσαι δταν έχη 
τις τήν άπαιτουμένην έπιδεξιότητα καί^τόλμην.

■ «Θέλων νά πείσω τήν μικράν μου φίλην δτι εΐ/εν 
άδικον νά φοβήται τάς μέλισσας, τήν έφώναξα ή μέραν 
τινα ΐνα ιδη τήν βασίλισσαν. ’Επειδή δέ ήθέληβε νά 
τήν παρατηρήση έχ του πλησίον τη είπα νά φορέση ί 
τά χειρόκτιά της, καί τότε έθεσα τήν βασίλισσαν είς : 
τήν παλάμην της. Πάραυτα μάς περιεκΰκλωσεν ολον 
τό σμήνος καί τό κοράσιον ήρχισε νά τρέμη, άλλ' εγώ 
τη εΐπον νά σταθή ακίνητος καί νά μή δμιλή, άλλά νά 
έκτείνη τήν δεξιάντης, εις τήν παλαμην τής οποίας έπε- 
κάθητο ή βασίλισσα, τό δέ σμήνος εσπευσε ευθυς νά τήν 
περικύκλωση και έκρέματο άπό τόν βραχίονα της ώς 
άπό κλάδου δένδρου. Οί παριστάμενοι έμειναν κατα
γοήτευα ένοι έκτου πρωτοφανούς θεάματος. 'Επιτέ
λους έφέρθη κυψέλη, είς τήν όποιαν άπετίναξα ασφα
λώς τήν βασίλισσαν καί τούς υπηκόους της, χωοίς 
νά βλάψω ούτε τήν μικράν μου φίλην ούτε τό σμήνος.»

Άλλά καί μέ ολας ταύτας τάς προφύλαξης εΐναι 
πάλιν ένδεχόμενον νά κεντηθή τις άπό τυχαίαν με. 
λισσαν, ώστε καλόν εΐναι νά ήξεύρη τί νά κάμη καί 
είς τοιοότην περίπτωσιν.

’Επειδή ή μέλισσα κεντήσασα Αφίνει τό κέντρο" 
της έμπεπηγμένον είς τήν σάρκα μαζί μέ τήν κύστην ' 
ήτις έμπεριέχει τόν ίόν, πρέπει κατά πρώτον νά άπο. 
συρθή τό κέντρον, άλλως προχωρεί όλονέν βαθύτερο ν 
είς τήν σάρκα, έγχέον περισσότερον ιόν είς τήν πλη. 
γήν Άφου δέ άφαιρεθή τό κέντρον δέν πρέπει νά 
τριφθή τό μέρος, όσον καΐ άν καίη καί πονγ, διότι 
ή τριβή θέτει είς ταχυτέραν κυκλοφορίαν τό αίμα καί 
Ιπομένως εξαπλώνει τόν ιόν έπί μεγαλύτερου μέρους 
του σώματος, τΰ όποιον δόναται ν’ άποβη λίαν έπικύν- 
δυνον. Άν τυχόν Απορροφηθή δ ιός έκ τής πληγής 
διά τοΰ στόματος, πρέπει νά άποπτυσθή εύθύς, διότι 
καταπινόμενας έπιφέρει τρομερόν κεφαλόπονον καί 
ζάλην. Πολλοί συνιστοΰν τόν βεβρεγμένον καπνόν ώς 
άνακουφίζοντα τούς πόνους άμα επιτεθή είς τήν πλη. 
γην, άλλοι τόν χυμόν τής παπαρούνας, ήτις μάλιστα 
λέγεται ότι έμποδίζει καί τό πρήξιμον τής πληγής, άλ
λοι δέ τήν Αμμωνίαν, τό προχειρότερον όμως καί καλ* 
λιστον εΐναι το ψυγρόν ύδωρ, τό όποιον διαλύει καί 
έξαδυνατίζει τόν ιόν. ένφ συγχρόνως καταπραί νει τήν 
φλόγωσιν τής πληγής.

—'Ο ποιητής Σιμωνίδης περιγράφει δέκα είδη γυ
ναικών βλων κακών έκτός μιας, ή οποία έχει τήν φυ- 
σιν τής μελίσση;. Αύτή εΐναι καλή καί οικονόμος ά- 
γαπά τόν άνδρα της καί γέννα τέκνα ώραΐα καί άν· 
δρεΐα, Τοιαΰται λέγει είναι αί καλλίτεραι καί σοφώ- 
ταται γυναίκες τάς όποιας δ θεός δίδει είς τους Αν
θρώπους.
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ΠΟΙΚΙΑΑ

— ‘U αύτοκράτωρ τήί Γερμανίας έπεσκέφθη ποτέ τό δη. 
μοτικόν σχολεϊονΤμικροϋ τίνος χωρίου τήί Ιίρωσαίας. καί άφοΰ 
ηύχαρίστησε τά παιοία διά τήν ώράίαν υποδοχήν, τήν όποίαν 
τώ Εκαμαν, ήθέλησε νά τά Εξέταση βλίγον.

1 Ελαβε λοιπόν πορτοκάλλιον άπό τήν τράπεζαν καί ήρώ- 
τησεν «Είς ποιον βασίλειον άνήκει τούτο;»

«Είς τό φυτικόν βασίλειον, Μεγαλειότατε,» άπεκρίθη εύ- 
θΰς μία μ κρά κόρη.

■Καί τούτο, ιίΐ ποιον βασίλειον άνήκει;» είπιν ό αύτο
κράτωρ βεικνύων χρυσήν λίραν,

‘Η αύτή μικρά άπεκρίθη άμίσως
■ Είς τό βασίλειον τών ίρυκτών, Μεγαλειότατε.»
■Έγώ δέ, είς ποιον βασίλειον άνήκω;» ήρώτησεν ό αύτο

κράτωρ.
‘H μικρά δέν άπεκρίθη εύθΰς· έφοβεΐτο νά είπή ·θ.ίς τό 

βασίλειον τών ζψων ,ι> μήπως κακοφανή τοΰ βασιλέωί. ί·νψ 
βέ ίδίσταζε. τής ήλθε μία ιδέα, Ενθυμήθη δτι είχε πολλάκις 
άκούοει νά λέγουν πόσον εύσεόι,ί καί καλός άνθρωπος ή co 
0 αύτοκράτωρ- χωρίς λοιπόν νά χάση καιρόν άποκρίνεται.

«Είς την Βασιλείαν τών Ούρανών, Μεγαλειότατε.»
*0 αύτοκράτωρ τόσον συνεκινήθη έκ τής άτ αντήσεως ταΰ- 

της, ώςτε Εθάμβωσαν οί οφθαλμοί του, καί θέσας τήν χεΐρά 
του Επί τής κεφαλής τήί μικρά; κόρηί είσεν, - Είθε, παιδί 
μου, νά φανώ άξιος τήί Βασιλείας Εκείνη,!»

— Είς τήν Γερμανίαν πρόκειται νά κατασκευασθή σιδηρό, 
δρομος δστις νά κινήται δι’ άεροστάτου άντί διά άτμομηχα. 
νής Τούτο φαίνεται άδύνατον έκ πρώτης όψεως. 'άλλά σημειώ
σατε 5τι ό σιδηρόδρομος αύτός θά άνέρχεται ίρος, καί ότι α; 
τροχιαί του θά ήναι σχεδόν κάθετοι, ώστε ή φορά τής 
άμαξοστοιχίας θά σύμφωνη μέ τήν φοράν τοΰ άεροστάτου, τό 
όποιον πάντοτε κινείται πρός τά άνω. Ή άμ«ξοστοιχία δέν 
θα όμοιάζη πρός τάς άμαξοστοιχίας τών σιδηροδρόμων, άλλά 
θά άποτιλήται άπό μίαν μόνην άμαξαν κρεμαμένην άπο Ενός 
άεροστάτου ή άμαξα αύτή θά Εχη άπό τήν μίαν πλευράν 
τροχούς όδοντωτοΰς, οί όποιοι θά Εφαρμόζονται είς άλλους 
ίδόντας προεξέχοντας άπό τάς τροχιάς. Οίόδόντες αύτοί χρη
σιμεύουν πρός ΐλάττωσιν τής μεγάλη; όρμήί μέ τήν όποίαν 
θάνέρχεται είς τόν άέρα τό αερόστατον,καί όπως Εμποδίσουν τήν 
άμαξαν άπό τοΰ νά γλισ τρήση πρός τά όπίσω, άν τυχόν συ- 
νέβαινε κανέν άτύχημα είΐ τό άερόστατον

— Εγραψαμεν άλλοτε περί τοΰ Άγγλου στρατηγού Γόρδω- 
νος ίστιί έφονεόθη είς τό Σουδάν, καί τοΰ δποίου μάλιστα 
τήν εικόνα Εδημοσιεύσαμεν- Πρόκειται τώρα νά τψ Εγείρουν 
μνημεΤον, καί πρός τόν σκοπόν τούτον δ Δήμαρχος τού Λον
δίνου συνάζει συνεισφοράς. Επειδή δ Γόρδων ήτο πολύ φί
λος τών παίδων, τά άγγλόπαιδα, Εως καί «ύτοί οί λ ο ΰ σ - 
τ ρ ο ι, δίδουν τόν όβολόν των διά τό μνημεΐόν του, καί πολ- 
λάκις συνοδεύουν τάί συνεισφοράς αύτάς ,βι’ Επιστολής. Μία 
τοιαύτη Ελήφθη πρότινων ήμερων, ή Εξής —

■Λόρδε Δήμαρχε,
«Δώσατε παρακαλώ τά Εσώκλειστα 3 σελίνια διά τό μνη

μείου τοΰ στρατηγού Γόρδωνος Είμαι μικρός παϊς καί δέν 
ήμπορώ νά δώσω περισσότερα, άλλ' Εχω σκοπόν νά γείνω 
καθώς τόν Γόρδωνα όταν μεγαλώσω!»

— Έπΐ μιας ρίζηΐ μαργαρίτα ί, ήηΐ έφύετο είς τούς 
άγροΰί τής Κοννεκτικούτης τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, Εμι- 

τρήθησαν 452 άνθη καί κάλυκες όλα διά μιας βτολίζοντα 
αύτήν!

— flats τ·ί δεκαπενταΐης etc τήν Φιλλανδίαν, υιός βυρ
σοδέψου, ηδριν ίσχάιω; πρό τής οίκία; τοΰ πατρός του άτυχή 
σκόλον, τόν όποιον πρώτον Επετροβόλησε καί κατόπιν έζεμά- 
τισε. Γην βάρβαρόν του πρδξιν είδεν είς τών προυχόντων 
τής πόλεως, Εστις τόν συνέλαβε καί τόν Εσυρεν tii τό δικα- 
στήριον, τό όποιον τόν κάτι δίκασε νάλάβη πεντήκοντα fa 
βδισμοΰί καί νά φέρη έπΐ τού στήθους του τήν Εξής Επιγρα
φήν — «Σκληροί καί άπάνθρωποί νεανίας,» ‘Η ποινή έξε- 
τελέσβητήν έ.τομένην ήμέραν είς τήν πλατείαν τής π όλε ως 
έπΐ παρουσίφ Ελών τών κατοίκων, i δέ νέος άπό τής ώ

ρας Εκείνης Εγεινε τό άντ ικείμενο ν τής περιφρονήσεως ίλών 
τών συμπολιτών του.

— Τά πρώτα γραμματόσημα Εφάνησαν είς τήν Γαλλίαν 
κατά τό ίτο; 1654 Επί τής βασιλείας Λο-.δοβίκου τοΰ to. 
Κατ άρχάς μερικοί τών αύλικών του, όταν Εγραφον πρός τόν 
βασιλέα έκολλούσαν τεμάχια χαρτίου είς τό Εξωτερικόν τής 
Επιστολής, διά νά με ταφέρθουν άμέσωί ύπότών βασιλικών 
ταχυδρόμων είς τό σιρατόπεδον ή όπου δήποτε άλλου έτΰγχανε 
νά ήναι. Κατόπιν όμως Εξεδόθη βασιλικόν διάταγμα όριζα,, 
ώστε, foot αποστέλλουν γράμματα ή χειρόγραφα καί θέλουν 
νά λάβουν ταχεΐαν άπάντησιν, νά Επικολλούν τεμάχιον χαρ
τιού μέ τάς λέξεις «πληρωμένου,» τό όποιον βλέπων ό τα
χυδρομικός υπάλληλος νά βπεύδη νά its οθόνη αύτά έκεΐ ί- 
που πρέπει.

— Τά ώραΐα καί μακρά πτερά τά όποια στολίζουν τοΰ;: 
γυναικείους πίλους είναι πτερά τής στρουθοκαμήλου, πτηνού 
τής ’Αφρικής πολύ Επιζητήτου διά τούτο. Χιλιάδες στρου
θοκαμήλων τρέφονται διά τό έμπόριον τών πτερών, τό όποιον 
είναι πολϋ σπουδαιον- έκατόν χιλιάδες πτηνών καί περισσό- 
τέρα Εκτρέφονται είς μόνας τάς άγγλικάς αποικίας τής νοτίου 
Αφρικής, δπου πρό είκοσι Ετών «έν ήσαν περισσότερα τών 

όγδοήντα, Άφοΰ όμως ηΰξησαν τόσον, τά πτηνά ταύτα Εγεϊ- 
ναν καί εύθηνότερα, διότι Ενφ άλλοτε Εν ζεύγος στρουθοκαμή
λων (αρσενικόν καί θηλυκόν) 4 τιμώ ντο Εως 6500 φράγκων, 
δέν τιμάται τώρα περισσότερον άπό 1000 Εως 12,0

— *'J περιβόητος αύτοκράτωρ τής Κίνας Χϊ νοό έπόθηαέ 
ποτέ νά ζήση αιωνίως, ό δί ίατρός του τήί διώριοε ποτόν 
τό όποιον τψ ίφερεν είς ποτήρων όνομαζόμινον δ Κρατήρ 
τήί ’Αθανασίας, ύποσχόμενος οτι θά Εζη αιωνίως άν ίπινεν 
έξ αύτοΰ, Ό αύτοκράτωρ Εδυσπίστησε καίδιέταξεν αΰτόν τόν 
ιατρόν νά πίη τό υόωρ τής άθανασίαο .κατόπιν δέ διέταξε νά τόν 
άποκεφαλίσουν. Άκούων τήν προσταγήν ό ιατρός Επεσεν είς 
τοΰί πόδας τού αύτοκράτορος καί Εζήτησεν άφεσιν. «Λοιπόν 
ήθελε; νά μέ άπατήση; μέ τό’Γδωρ τής Αθανασίας σου; » εΤ- 
πεν ό αύτοκράτωρ, «Νομίζεις δτι τόσον εΰκολα άπατώμαι;» 
«Καί πώς νά μή τό ύποθέσω,» άπεκρίθη ό ίατρός «άφοΰ ίζή- 
τησες ν’ άποφύγης τόν θάνατον, τόν όποιον ούδείί θνητός δύ- 
ναται νά άποφύγη;» «Άς ήναι,» εΐπεν 0 Χϊ-νου, «σοί χαρίζω 
τήν ζωήν, τόν κρατήρα όμως θά κρατήσω διά νά μοΰ ύπεν- 
θυμίζη δτι δέν πρέπει τι; ποτέ νά ζητή τά άδύνατα.»

ΙΕΕϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Έπΐ 'τίνος βασιλέως διηρέθη τό βασίλειον τοΰ Σολο- 
μώντος ;

‘2 Ποσαι φυλαί άπε τρέσαν ίκτοτε τό βασίλειον τοΰ Ισ
ραήλ καί πόσαι τό βασίλειον ^ού 'Ιούδα;

3. Άιχό ποίου τών δθο τούτων κατήγετο ή Παρθένος 
Μαρία ;

Τύπεις Λακωνίας καί Εκτύπωσις Αττικού Μονσείοο


