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Χΐυνδρ. έτηυ. έν Ελλάδι Λρ. 1,
» ο » Έξωτερικφ ε 5£·

ΔΙΕΥβΓΝΣΙΣ
Έν όδφ Σταδίου άριΰ. 39.

Εις θυμένα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στίλλεται «ή 'ΕφημερΙς 
τών Παίδων· άνευ προπληρωμής.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ·

Χριστός γενναται σήμερον! — Άγάλλεσθε πιστοί! 
Άπό Παρθένον τήν άγνήν έν Βηθλεέμ σεπτή.

Χορός άγγελιχός υμνεί θεόν έν οΰρανοΐς,
Άνθρώποις εύοοκίαν καί ειρήνην έπΐ γης.

Χριστός γεννάται t Παυσατε τά δάκρυα πτωχοί.
*0 άβελφάς σας έρχεται έν ταπεινή μορφή.

Τους κλαίονται παρηγορεϊ, ακούει στεναγμούς, 
Βοήθεια σας σήμερον γεννατ’ ό ’Ιησούς t

‘Ο έπουράνιος ήμών ΙΙατήρ μάς δίδει καθ’ έκάστην δώρα 
καί άγαθά πολλά καί περισσότερα παρ’ 5,τι άξίζομεν. άλλά 
τό πολυτιμότατου καί σπουβαιότατον τών δώρων του δέν είναι 
ούτε ή ΰγίιια, ούτε τά πλούτη, ούτε ή εύφυΐα, ούτε άλλο κανέν 
τοιοΰτον,—τδ βώρον αότό έδοθη μίαν μόνην φοράν, άλλ’έδόθη 
δι' όλους τους άνθρώπους οί όποιοι έμελλαν καί μέλλουν νά 
γεννηθούν—τό δώρον τούτο εΐναι ό Κύριος ήμών Ιησούς 
Χριστός, τοΰ όποιου τήν γέννησιν έορτάζομβν κατ’ ίτος αύ- 
τάς τάς ήμέρας. Είς το πρόσωπον τού Χριστού δ θεός μάς 
έ χάρισε πρώτον Σωτήρα, διά νά μάς σώζη άπό τήν άμαρ- 
τίαν καΐ τόν Διάβολον καί τά αιώνια βάσανα, έπειτα Παρά, 
δείγμα άγιον καί θείον, διά νά τό βλέπωμεν καί νά τό μιμώ-

Χριστός γενναται! Χαίρετε, παιδία τά μιχρά.
Βρέφος γλυκύ καί άγιον αύτοΰ σάς μειδι£.

Μέ οίβας άκροάσθητε, ιδού σάς όμιλεϊ, 
Κύψατε, προσκυνήσατε, ιδού σάς εύλογεί.

Χριστός γεννάται! Σπεύβατε, με γάλοι καί μικροί. 
Δώρα προβφέρετήείς αύτόν πλούσιοι καί πτωχοί,

Δώρα άγνά, πνευματικά, — τά δώρα τής ψυχής, 
Πίστιν, άγάπην, ίλεοςγίργα ύπαχοής.

μέθα, προσέτι Φίλον καί Αδελφόν, ίστις έγνώρισε τάς λύπας 
καί τάς χαράς τών άνθρώπων καί δστις συμπαθεί καΐ παρηγο
ρεϊ καί βοηθεί δλους ίσοι ζητούν τήν χάριν^ Του. Καί δέν 
ίχομεν χρέος λοιπόν καί ήμεϊς νά δείξωμεν τήν εύγνωμοσΰ- 
νην μας διά τό πολύτιμον τούτο βώρον. τό όποιον ίδόνη είς 
δλους, είς τούς πτωχούς καθώς καΐ είς τούς πλουσίους; Ναι 
ϊχομεν χρέος, καί έπειδή δέν είναι πλέον δυνατόν νά προσφέ- 
ρωμεν είς τόν Χριστόν χρυσόν καΐ σμύρναν καί λίβανον, όπως 
τό πάλαι οί Μάγοι, 2ς τψ άποδίδωμεν τά δώρα τής καρδίας 
μας, άγάπην καί πίστιν είς τόν θεόν παί συμπάθειαν πρός 
τούς όμοιους μας άνθρώπους.
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Η ΟΑΙΕΘΗΡΑ ΟΑΟΕ.

Έχ τοΰ γ<Μιχοΰ.
(«υνέχεια· ΐδε προηγ ψύλλον)

Άλλ’ ό πράγματι ένοχος πώς έπέρασεν έμπρός 
too θύματός τοο ; Έπέρασεν δπως καί οί άλλοι, στρό
φων το πρόσωπόν τοο άπό τδ άλλο μέρος καί προ. 
σποιοΰμενος Ξφος άγριον καί θυμωμένο ν.

Ναι μεν τοο έπήλθεν αμέσως μετά ταοτα ώς είδος 
Απελπισίας διά τήν αίσχράν του δειλίαν, καί έπέστρε- 
ψε κρυφά άπδ τους άλλοος, καί μέ φωνήν σβημένην 
καί παρακλητικήν εΐπεν είς τήν Μαρίαν —

«Καλή-νύκτα, Μαρία.»
Αότδ μόνον εΐχε νά τής εΐπη ;
‘Η πτωχή κόρη Από τήν εΰγνωμοσύνην της ανε- 

πήδησεν Από τήν πολυθρόναν δπου εΐχε πέσει Απηλ- 
πισμένη, έκυτταξε μέ Απορίαν έκεϊνον, δστις μόνος ί, 
φαίνετο δτι τήν έλυπειτο, τόν ένηγκαλίσθη, τον κατε- 
φίλησεν, έκλαυσε, καΐ Ανάμεσα στα δάκρυα της τφ 
εΐπεν βπ ήτο καλός, δτι τόν ήγάπα, δτι ποτέ δέν θα 
τόν έλησμόνει, και ότι θά τόν ήγάπα πάντοτε.

Κρότος ήκούσθη τήν στιγμήν έκείνην καΐ ή Μα- 
ρία τόν έσπρωξε μακράν της..

«Πήγαινε, πήγαινε! ψόγε ‘Ερρίκε,» εΐπε «θά θυ
μώσουν οί άλλοι, άν έλθουν καΐ <? εδρουν νά όμΐ' 
λής μέ μίαν, τήν όποίαν νομίζουν ένοχον.»

'Επειδή δέ αδτδς δέν έκινεΐτο άλλ1 έστεκεν έμπρός 
τη; κατατεταραγμένος καί συγχυσμένος, έκείνη έξη- 
γοΰσα Αλλέως τήν ταραχήν του, τόν έφίλησε πάλιν 
καΐ τοΰ έπανέλαβεν δτι δέν θα έλησμόνει ποτέ τήν 
καλωσόνην τοο, Αφοϊ δέ προσεπάθησε καί πάλιν μα- 
ταίως νά τόν σπρώξη πρός τήν θόραν, έσπευσεν ή 
ίδια να φυγή, μήπως τόν ένοχοποιήση.

Αχ! τί νύκτες εΐναι αί νύκτες τών ένοχων ! Όποιος 
δεν ήσβάνθη ποτέ τήν μεταμέλειαν νά κεντρώνη ώς 
φοβερός δφις τήν καρδίαν του καΐ νά τοΰ διαταράττη 
τόν ύπνον και τήν Ανάπαυσιν της νυκτός, ό θεός 
νά τόν φολάιτη από τοΰ νά γνωρίση πάτε τό φοβερόν 
έκεΐνο αίσθημα!

Γό πρωί ή οικονόμος τής θείας Αΰγής, ή Κυρά 
Αννα, παρατηρήσασα δτι ό ‘Ερρίκος έφαίνετο κακό· 

διάθετος, έψηλάφισε τό μέτωπόν του. Ή ΚυράΆννα 
εΐχε τάς Ιδέας της, καϊ δταν έβλεπεν Ανθρώπους Αρ
κετά Αφελείς, ώστε νά πιστεύουν δτι ήδύναντο Από 
τον σφυγμόν νά καταλάβουν τάς Ασθένειας, έχαμογέλα 
μέ τήν Ανοησίαν των. Διά τούτο, αντί νά πιάση τόν 
σφυγμόν τοΰ ‘Ερρίκου, έβαλε τήν χεΐρά της έπάνω 
είς τό μέτωπόν του,—Από τό όποιον, κατά τήν ιδέαν 
της, προέρχονται δλοι οί πόνοι, οί νοεροί καθώς καΐ 
οί σωματικοί, καί\όν ήρώτησε που ήσθάνετο στενοχώ

ριαν, τόν έδώπευσε, τόν έπεριποιήθη ώς θά τον περι
ποιείτο ^ή ίδια του μάμμη, καΐ τέλος τοΰ προσέφερε 
ποτήριον ζεστόν γάλα μέ ζάχαριν καΐ Ανθόν.ερον, ώς 
καθησυχαστικόν τών νεύρων.

Ό ‘Ερρίκος βλος συγκίνησις έπεθόμησε τήν στιγμήν 
έκείνην νά ριφθή εις τάς μητρικάς άγκάλας τής κα. 
λής κυρίας καΐ νά κλαόση έκεΐ έλευθέρως, νά τήν 
παρακαλέση νά φωνάξη τήν θείαν τοο καΐ νά είομο- 
λογηθή τό παν Αλλ’ δμως κατεπνιξε τό καλόν τούτο 
αίσθημα, τήν ευχαρίστησε μέ πολλήν ταραχήν καΐ έξέ- 
φύγε τών χειρών της καλής του φίλης.

Όλην τήν π p0J μεσημβρίαν έτριγύριζε τάς πλέον 
απόκεντρους γωνίας τής οικίας, αποφεύγων τάς περι
ποιήσεις τήςί, θείας του, ή τις τόν έβλεπε συγχυσμένον, 
καί τάς. προσκλήσεις τών συντρόφων του νά παίξη, 
καί περιέμενε μέ πυρετώδη Ανησυχίαν τήν έμφάνι· 
σιν του μικρού κατώχρου προσώπου τής Μαρίας, ένφ 
ή ιδέα μόνη δτι δά Απήντα τό βλέμμα της του έπρο- 
ξένει σχεδόν λειποθυμίαν.

‘Η μικρά μορφή δέν έφάνη δμως καθ’ δλον το διά
στημα τής πρωίας, ό δέ Ερρίκος δέν έτόλμα νά έρω. 
τήση περί αΰτής, καί έμακάριζε τά παιγνίδια, τά 
όποια Απησχολούν τους συντρόφους του καί τόν αφι· 
νον Απαρατήρητον καΐ^ήσυχον. Άλλ’ ουτε είς τόφα. 
γητόν έφάνη ή Μαρία, έφθασε δέ καΐ τό έσπέρας 
Αλλά τό λυπημένου ώχρόν πρόσωπον δέν έφαίνετο 
πουθενά. ‘Η Ανησυχία του Ερρίκου ήτο τόσον μεγάλη 
ώστε ήσθάνετο τήν καρδιάν του έτοίμην νά διασπάση 
τά στήθη του. «Τί Αραγε νά Απέγεινεν; ή Α9φα ποΰ νά 
ήναι;» έλεγε μέσα του. Δέν ήδόνατο πλέον‘νά ύποφέρη 
τήν αβεβαιότητα· Απεφάσισε νά έρωτηση,δ,τι καΐ Αν τού 
έκόστιζε — -πού ήτον ή Μαρία καΐ δέν έφαίνετο.

Φίλαι τινές παλαιαί τής Μαρίας, απαυδήσασατ νά 
παίζουν, έκάθηντο είς μίαν γωνίαν τής αιθούσης σο- 
νομιλοΰσαι. Ό ‘Ερρίκος τάς έπλησίασε καί, κατά τύ
χην, αί πρώται λέξεις τάς οποίας ήκουσεν ήσαν 
Ακριβώς περί έκείνης, τής οποίας το όνομα δέν έτόλμα 
νά προφέρη.

«Άκούτ έκεΐ ! Ποτέ μου δέν θα τό έπίστεοα! Έ
φαίνετο τόσον καλή. . . τόσον φρόνιμη!»

«Περί τίνος ό μι λ είτεήρώτησεν ο ‘Ερρίκος προ. 
σπαθών νά συνάντηση τά βλέμματα τών κορασίδων 
χωρίς νά συγχυσθή.

«Περΐ τής Μαρίας, τής πονηρας έκείνης δπου μας 
έκαμνε τόν Αγιον. "Αχ! τί όποκρίτρια! Φαντάσου νά 
τολμφ Ακόμη νά έλθη νά κλαίη έμπρός μας καΐ νά 
μας λέγη δτι εΐναι Αθφα, ένφ εΐναι ολοφάνερου δτι 
έκείνη μόνη εΐναι ή ένοχος!»

«Καΐ που εΐναι αύτή ή Μαρία;» ήρώτησεν ό Έρ-
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ρίχος προσπαθώ ν νά κάμη σταθεράν τήν τρέμουσάν 
του φωνήν, χαΐ νά χρόψη τήν ταραχήν του όπό ύφος 
αδιαφορίας.

«Άνεχώρησε, Δέν το ήξ εύρες;»
«Όχι... Δέν την είδα νά φύγγ, Η μην άρρωστοί 

απόψε. Έκοιμήθηκα περισσότερον άπ’ 8,τι ήθελα· δέν 
μ1 άφιναν νά σηκωθώ . .. με έφοβέριζαν νά μοΰ δώ» 
βουν Ιατρικόν .'. . ξεόρεις.»

Δέν ήδυνατο νά πρόσθεση περισσότερα. Ήσθάνετο 
σταλαγματίας ψυχρού ίδρώτος έπάνω είς τό μέτω
πόν τοο — ήσθάνετο δτι ή φωνή του έμελλε νά προ- 
δώση τήν σΰγχοσίν τοο.

«Ά ί λοιπόν δέν εϊδε: τίποτε! Θά σοο τά διηθηθώ 
λοιπόν. Φαντάσοο δτι σήμερον τό πρωΐ ηυραμεν τήν 
κυρίαν Μαρίαν είς τήν σάλαν, δπου μας έπερίμενε μέ 
δλην της τήν αταραξίαν, ώς νά μή εΐχε συμβή τίποτε 
απολύτως.Έκεΐ λοιπόν μάς έκότταξεν είςτά μάτια δλα: 
και μα» εΐπεν δτι εΐμεθα άδικοι, διότι τήν έκατηγορή- 
σαμεν, καΐ δτι αότή ήτο επίσης Αθιρα δσον ή άθφο- 
τάτη δλων ημών. "Οταν ήκοΰσαμεν αύτήν τήν Αναι
σχυντίαν έκκοκινίσαμεν δλαι άπό έν τροπήν δι’ αύτήν, 
άλλ’ έκείνη χωρίς νά συγχυσθή διόλου έξηκολούθει νά 
όμιλή μέ μίαν αταραξίαν Απίστευτον, έλπίζουσα καί 
προσπαθούσα μέ κάθε τρόπον νά μας πείση. Όταν 
δμως ένόησεν δτι δέν θα κατόρθωνε νά μα: γελάση, 
έχασε τό θάρρος της, καί κάτι μεγάλα δάκρυα έπε
σαν άπό τους ύφθαλμούς της.

«Εΐσθε άδικοι και σκληραΐ,» μας εΐπε πάλιν, ίθά 
έλθη ήμέρα νά μετανοήσητε δτι μέ κατηγορήσατε διά 
πράγμα, τό όποιον ούτε ποτέ έφαντάσθην νά κάμω. 
Μέ Αναγκάζεται νά χωρισθώ χωρίς λύπην άπδ φιλάς, 
αί όποΐαι δέν με έμπιστεύονται, καί Αντί νά μέ ύπε 
ρασπίζουν μέ συκοφαντούν, Δέν θέλω νά σάς ΐδω πά
λιν. Χαίρετε.»

‘Υπήγε τότε καί ηυρε τόν πατέρα της, καί τοο 
ώμίλησε πολλήν ώραν. Είμαι βέβαια δτι δέν ήμπό- 
ρεσε ούτ αύτός νά τήν κάμη νά όμολογήση τό σφάλμα 
της, και μάλιστα δτι τήν πιστεύει άθιραν, άφοΰ τόν 
είδαμε νά τήν ένανγκαλίζεται. Τό βέβαιον εΐναι δτι 
τόν κατέπεισε νά άναχωρήσουν Αμέσως, Καθώς έφευ
γαν έπέρασε πλησίον μας, καΐ μου έφάνη οτι ήθελε 
νά μάς όμιλήση πάλιν, άλλ1 ημείς έκάμαμεν οτι δέν 
την εΐδαμεν...» (ακολουθεί.)

Πρ<>ς τούς βννδρομητας της 1 Εφ. τών Παί3ων.
’Αγαπητοί μοι μικροί φίλου

Άν καί κατά μήνα έχω τήν εύκαιρίαν καί τήν 
ευχάριστη σιν νά σας προσφέρω ,τό προϊόν έργασίας 
δχι μικράς καΐ ένδιαφέροντος έίλικρινου: υπέρ της 
διανοητικής καΐ ήθικής σας βελτιώσεως, τό τέλος δμως

έκαστου' έτους ιδίως έπιδάλλει είς τήν σύνταξιν τής μι
κρά: ταύτης φίλης σας τό έξαιρετικόν καθήκον καΐ 
παρέχει είς αύτήν ειδικήν, ούτως είπεΐν, ευχάριστη. 
σιν νά ειπη δλίγα τινά, κατάλληλα είς τήν περίστα- 
σιν, καΐ ωφέλιμα είς τους μικρούς άύτής άναγνώστας,

Ίά παιδία ώς καί οί ήλικιωμένοι εΐναι άνθρωποι 
θνητοί, Αλλά πεπροιχισμένοι μετά ψυχής Αθανάτου, 
προωριίμένης νά ζήση αιωνίως είς χατάστασιν ευδαι
μονίας ή κακοδαιμονίας, άναλόγως τής προετοιμα
σίας, τήν όποίαν ό άνθρωπος ήθελε κάμει έν τή πα- 
ρουση ζωή.

Τούτου ένεκα καθήκον Απαραίτητον έπιβάλλεται εις 
πάντα: καθ’ έκαστην τε χαϊ είς άλλα: καταλλήλους 
περιστάσεις, όποιον εΐναι τό τέλος καΐ ή Αρχή έκαστου 
έτους, νά Αναθεωρούν τό παρελθόν, νά ίπισκοπευν δέ 
τό παρόν καΐ τό μέλλον μετά προσοχής, δπως γνω
ρίσουν τήν πνευματικήν αύτών κατάστασιν καΐ οδτω 
δυνηθοϋν νά ρυθμίσουν τής ζωήν των καταλληλότερου 
πρός Απόκτησιν τής αιωνίου εύδαιμονίας.

Τό έργον τούτο συνιστώ είς έκαστον άπό σας. Αγα
πητοί μου φίλοι, καί κατά τήν έποχήν ταότην, διότι 
έπιθυμώ δλοι σεις νά κατασταθήτε δσον τό δυνατόν 
χρησιμότεροι έν τφ χόσμιρ τοότφ καΐ εύτυχεις έν τη 
αίωνιότητι, πρός τήν όποίαν καθ’ έκάστην πλησιάζετε 
Sv βήμα. Κάλλιστον δέ πρός τούτο κανόνα έξετάσεως 
θεωρώ τό μακάριον Εύαγγέλιον του Κυρίου ήμών Ιη
σού Χρίστου, τό όποιον έκαστος άπό σάς δόναται νά 
.τρομηθευθή Αντί δ λίγων λεπτών. Μέ τοΰτο Ανά χεϊ- 
ρας και διά προσευχής υπέρ τής θείας βοήθειας, δύ- 
νασθε νά φθάσητε είς τό ποθούμενον Αποτέλεσμα καΐ 
οδτω νά προετοιμασθήτε κάλλιον διά παν δ,τι μέλλει 
νά σας έπέλθη είς τό μέλλον.

‘Ως πρός τήν ’Εφημερίδα τών Παίδων δύναμαι 
νά σάς διαβεβαιώσω, δτι καΐ κατά τό Ερχόμενον έτος θά 
γείνωσιν έν αυτή βελτιώσεις Ανάλογοι προς τάς άνάγ- 
κας τών μικρών αύτής φίλων. Ιδιαιτέρα δέ προσοχή 
θέλει καταβληθή περί τήν έκλογήν τών εικόνων και 
τών ιστορημάτων, δπως δι’ αύτών καλλύνηται μέν το 
φόλλον, τέρπωνται δέ καΐ ώφελώνται οί άναγνώσται.

Έν τελεί έλπίζων, δτι έκαστος τών μικρών συνδρο
μητών τής Έφημερίδος τών Παίδων θέλει προσπα
θήσει νά πρόσθεση ένα τούλάχιστον νέον συνδρομη
τήν είς αύτήν, ίνα οδτω και τήν βελτίωσιν αύτής δνευ· 
κολύνη καΐ τήν εικόνα τής ώραίας Κιρκασίδος λάβη 
δωρεάν,εύχομαι είς δλου: καΐ δλα: χαλά Χριστούγεννα 
καΐ καλήν Αρχιχρονιάν.

Ό Συντάχτης
Μ Δ. ΚΑΛΟΠϋθΑΚΗΣ.
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΠΛΟΙΟ Ν ΝΟΡΔΕΜΦΕΛ.Τ.

Άπό εΐκοσιν έτών τώρα καΐ περισσότερον οί ναυ
τικοί μηχανικοί καταγίνονται είς τό νά έφευρουν πλοΐον, 
τό όποιον νά πλέη υποκάτω τής θαλάσσης, ώστε νά 
δύναται νά πλησιάζη τά έχθρικά πλοία άπαρατήρητον 
καί νά τά άνατρέπη. Τό πραγμα τούτο κατωρθώθη 
πρό δλίγου δπδ τοΰ Σουηοοΰ Νόρδεμφελτ, καί πολλά 
έπίσημα πρόσωπα απ' δλα τά μέρη τής Ευρώπης πα· 
ρεστάθησαν είς τήν δοκιμήν του νέου ύποβρυχίου 
πλοίου, πλησίον της Λανδσκρόνα, κώμης παραλίου 
τής Σουηδίας. Τό πλοΐον είναι κατεσκευασμένον έκ 
χάλυβος, έχει δέ σχήμα πούρου, και είς τό μέσον 

τήν ποσότητα άέρος, δστις είναι άποθηκευμένος είς τδν 
θάλαμον τοΰ πλοίου, —. άρκετδν δήλα 0ή δπως διατη
ρηθούν τέσσαρες άνδρες έπί ές ώρας χωρίς νά αίσ·* 
θανθουν μεγάλην στενοχώριαν, Τδ μήκος τοΰ πλοίου 
είναι Ιίήκοντα ποδών τδ δέ πλάτος του κατά τδ κέν
τρου ίννέα ποδών. Τδ πλοΐον κινείται έννέα μίλια τήν 
ώραν καί δύναται χωρίς νά διδη τδ παραμικρόν ση’ 
μεΐον δπάρξεως νά πλησιάζη τά μεγαλείτερα πλοία 
καί νά έκσφενδονίζη έναντίον των τορπίλλας, νά εΐσέρ- 
χηται είς έχθρικοΰς λιμένας άπαρατήρητον καί νά 
κάμνη άχρηστα τά πλέον φοβερά έκρηχτικά μηχα
νήματα.

------ -joW»'—

‘Ϊπο8ρύγ|ιον πλοΐον ΝόρΒεμφελτ.ί

πυργίσκον ύάλινον, άπδ τοΰ οποίου ό κυβερνήτης δυ-' 
ναται νά βλέπη δ,τι άν συμβαίνη τριγόρφ. ‘0 πύργος 
ουτος χωρέΐ μόνον τήν κεφαλήν τοΰ άνθρώπου, ώς 
βλέπετε έκ τής ένώπιόν σας είκόνος, προφυλάττεται 
δέ ύπδ στερβωτάτου σίδηρου καλύμματος. ’Εντός τοΰ 
πλοίου είναι τρεις μηχαναί, ή μία τών οποίων κινεί 
τδ πλοΐον πρδς τά έμπρδς, αί δέ άλλαι δυο τδ βυ" 
θίζουν ύποκάτω τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί 
τδ κρατούν έκει είς ώρισμένον βάθος, ’Εάν έτυγχαεν 
ποτέ νά προσχόψη ή μηχανή ένφ τδ πλοΐον ήτο 
βυθισμένου, ή φυσική του έλαφρότης θά τδ έφερεν 
εδθυς είς τήν έπιφάνειαν της θαλάσσης. Τδ πλοΐον 
έχει πλήρωμα τριών άνδρών, οιανες. ένφ εδρίσκονται 
δποκάτω τής έπιφανείας του ΰδατος, διατηρούνται άπδ

ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕ 1ΚΟΥ-

‘Η απέναντι είκών παριστά άνάγλυφον έκ τής 
προσόψεως ένδς άρχαίου μνημείου άνακαλυφθέντος 
είς τδν Κεραμεικδν, άρχαΐον νεκροταφείου ταν Αθη
νών, δπου έθάπτοντο οί φονευθέντες είς μάχην, έκτδς 
έκείνων, δσοι έπεσαν είς τδν Μαραθώνα, διότι ούτοι 
έτάφησαν είς τδ πεδίον τής μάχης, Είς τδν Κερά- 
μεικδν ώσαύτως έτάφησαν οί πλεΐστοι τών μεγάλων 
άνδρών τών Αθηνών, ό Περικλής, ό Χαδριάς, ό Φορ. 
μίων, δ Θρασύβουλος, δστις άνέτρεψε τους Τριάκοντα, 
δ ‘Αρμόδιος καί 6 'Αριστογείτων, δ φιλόσοφος Ζήνων 
καί ό Χρύσιππος καί άλλοι διάσημοι πολΐταο Τδ 
ώραιότατον ίσως όλων τών σωζομένων μνημείων εϊ- 
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ναι τό τοΰ Δεξιλάου, ίππέως ’Αθηναίου δστις έφο- 
νευθη μέ τέσσαρας άλλους είς τήν μάχην τής Κορίν- 
ί)οο. Τό άνάγλοφον τόν παριστφ έφιππον Επιτιθέμε
νον εναντίον άνδρός, δστις έπεσεν υποκάτω τοΰ ΐππου 
τοο. Άλλα άνάγλυφα παριστάνουν οικογενειακούς ά- 
ποχωρισμούς συγκινητικωτάτοος, Τοιουτον είναι τό της 
είκόνος μας, δπου ή σύζυγος αποχαιρετά τούς οικείους 
της· Εί; τά μνημεία αδτά ή χαθημένη μορφή συν
ήθως παριστα τόν άποθανόντα ή τήν άποθανοϋσαν.

‘II Άνάβτασες.
(Έχτοΰ γαλλιχοϋ.) 

ΤΗτο γλυκεία πρωία 
τοΰ Δεκεμβρίου· ό ή
λιος έλαμπε, τά πτηνά 
έκελάδουν, χάι έπί τών 
φύλλων τής δάφνης 
άντηνακλώντο αΐ άκ- 
τΐνες τοο φωτός. «Πο. 
λό καλά atvat Εδώ, η 
έσκέφ&η νεαρός σπυρ- 
γίτης παρατηρών έκ 
του ύψους φράκτου 
τινός τον κήπον ένός 
οικιακού· Έπήδησε 
τότε έπί μιας ροδοδά
φνης, και μέ δφος J 
προστατευτικόν κλινών 
ένθεν κα! ένθεν τήν 
κεφαλήν τοο έπανέ- ■ 
λαβεν, «‘Ωραία είναι | 
έδώ, πολ'ο ώραΐα! μ 

Κατόπιν έπήδησεν έ· 
πΐ τών πρασιών, ένφ 
δέ έζήτει κάτι νά φά- 
γη διέκρινε μικράν με- 
λαγχροινήν σφαίραν, 
ύποκάτω γυμνής τίνος 
ροδής·, κα! έπλησίασε t 
διά νά ΐδη τί ήτο Ά ν <ίγ λ υ φ ο ν έκ

Τάπ, τάπ ! έκαμε κτύπων τήν σφαίραν μέ τό ράμ
φος του, άλλά δέν κατώρθωσεν άλλο, εί "μή νά έκ- 
δάρη δλίγον τόν Εξωτερικόν του ξηρόν φλοιόν. ‘Ο 
σπουργίτης άπεμακρΰνθη περιφρονητικά» ς· έπανήλθεν 
δμως είς τήν έπίθεσιν, κα! τρέχων εις τήν σφαίραν 
της έδωκε δυνατώτερον κτύπημα.

— "2! σας παρακαλώ, παυσατε, μή με χτυπάτε 
πλέον είπεν ίκετευτιχώς ή σφαίρα.

— Είπε μοι λοιπόν άμέσως ποιος είσαι, είπεν ό 

σπουργίτης συνοοεύων τήν έρώτησιν του διά τρίτου 
κτυπήματος.

— Είσαι πολύ σκληρός, άπηντησε μετά γλοκύτητος 
ή σφαίρα.

Άλλά τό πτηνόν έπανέλαδε:
— Θέλω νά μάθω ποιος είσαι.
— Μέ ίνομάζουν λευχόιον.
— Λεοκόϊονΐ άλλ' είσαι λευκόν συ; Σέ ευρίσκω 

πάρα πολύ άστβιον !
— Μή με έμπαίζης, είμαι ίσως δλιγώτερον άσχη. 

μον απ’ δ,τι σας φαί
νομαι.

— Όλιγώτερον ά
σχημου ! Ά! ίδοο ά· 
στεία ιδέα! είπε γελών 
ό σπουργίτης.

— Είναι άληβές, σέ 
βεβαιώ,' έπανέλαδε τό 
λευκόϊον, χωρίς νά φα 
νή δτι παρετήρησε τόν 
έμπαικτικόν τρόπον 
του διώκτου του.

— Έκβαλε λοιπόν 
αύτό τό άσχημον μαΰ- 
ρον ένδυμά σου καί ά· 
φες με νά σέ ιδω.

— Δέν ήμπορώ νά 
τό έκβάλω, είπε* ή 
σφαίρα, — πρέπει νά 
περιμένω.

— Δέν ήμπορεΐς 
λαμπρά, λαμπρά! ά* 
νέκραΕε τό τηνόν κα 
άπεμακρύνθη.

Μετά ήμίσειαν ώ
ραν δμως^ έπλησίασε 
κα! πάλιν ίτσίμπησε 

τήν μελαγχροινήν 
σφαίραν.

τοΰ Κζε'ρ « με ιχ ο ΰ. _έλεγες λοι
πόν, δτι είσαι ώραΐον, μικρέ σβοδρε; είπεν άπο- 
τόμως.

— Δέν είπα άκριβώς τοΰτο, άπεκρί&η αδτη,— είπα 
δτι θά έλθη καιρός δτε θά ήμαι ώραιότερον παρά 
τώρα.

—"Οταν θά άφήσης τόν γεροντίστικόν σου μανδύαν 
ίσως ; είπε τό πτηνόν.

—Μάλιστα.
— Καΐ πότε θά γείνη τοΰτο ;
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—’Αργότερα, Αργότερα, δέν γνωρίζω ακριβώς πότε.
-Καί δύναμαι νά έρωτήσω ποιαν μορφήν θά έ- 

ΧΪΙί τότε ;
—*Ω f &ά ήμαι λευκόν ώς ή χιών, χωρίς κηλΐδα.
—Λευκόν; δηλαδή μικρά λευκή σφαίρα αντί με- 

λαγχροινής;
—Όχι! πολύ ώραιότερον ! άλλ' εΐναι περιττόν νά 

ομιλώ, δέν ήμπορώ νά σας τδ εξηγήσω.
- Πολύ καλά, δέν γνωρίζεις πότε... δέν γνωρίζεις 

πώς... καί θέλεις νά μέ κάμης νά πιστεόσω δλ’ αίτ 
τά; Κανείς δέν έξεόρει λοιπόν πόσον καιρόν θά περι- 
μένης έκεΐ έξω είς τδ ψΰχος;

—Δέν εΐπα δτι κανείς δέν το γνωρίζει, εΐπεν ήσυ- 
χως τδ λευκόϊον.

- Εΐναι αληθές, δτι έχω μόλις ενός θέρους ήλι- 
κίαν, είπε τέλος δ σπουργίτης, καί δτι ΰπάρχουσιν ίσως 
μικρά τινα πράγματα, τά όποια είσέτι αγνοώ.

Καί έστράφη πρδς τδν φράκτην ένφ ή σφαίρα έ- 
μεινεν έπί της γης.

—Ροδή, εΐπεν-ή σφαίρα μετά τινας στιγμάς,— καλή 
ροδή, θά ελθη ήμέρα όταν θά στολισθής μέ φύλλα 
πράσινα καί εύώδη άνθη;

—Βεβαιότατα, άπεκρίθη ή ροδή, έξυπνήσασα έκ 
τοΰ βα&έος της υπνου.

—Κρόκε, ώραΐε κίτρινε κρόκε, έπανέλαβε τδ λευ
κόϊον καί ή φωνή του διελθούσα ύπδ τήν γην τοΰ 
κήπου εφθασε μέχρι τών κρόκων—δέν εΐναι αλήθεια 
δτι και συ θά ένδυθγ^ς καί πάλιν τδ ώραιον χρυσουν 
σου φόρεμα;

—Βέβαια, άπεκρίθη καί δ κρόκος.
Όλα δέ δμοΰ τά φυτά καί τά δένδρα του κ ήπου 

έπανέλαβον έν χορφ—Βέβαια! βέβαια!
Έκείνην τήν στιγμήν νέα κόρη έξήλθεν άπδ τδν 

οίκίσκον κρατούσα δικέλλη έλαβε μετά προσοχής τήν 
μελαγχροινήν σφαίραν, τήν έτοπο&έτησεν είς μίαν 
πρασιάν άφοΰ πρώτον έσκαψε μικρόν λάκκον καί τήν 
έσκέπαοε μέ χώμα λεπτόν καί έλαφρόν,

‘Η βροχή ήλθε καί έπότισε τήν πρασιάν, τά αιγο
κλήματα έσυραν έπάνω είς τήν γην τους μάκρους των 
κλώνους, δ βορράς έφόσησε καί έλΰγισε τά δένδρα, ό 
πάγος έσταμάτησε τήν ροήν τών ρυάκων, τέλος ή 
χιών έπεσε καί ή γή Ινταφιασθη είς σάβανον λευκόν. 
‘0 καιρός δέν εΐχεν έλθει, τδ παν έκοιματο υπό τδ 
σάβανον τοΰτο.

‘0 μικρός σπουργίτης σπανίως έπλησίαζε τδν οί
κίσκον και έφαίνετο δτι δέν ένθυμεΐτο τίποτε πλέον. 
’ Εν τουτοις μίαν πρωίαν έφθασε σκιρτών, πτερυγίζων, 
τσιτσιριζων καί ήρπασεν ένα μικρόν σπόρον υποκάτω 
τής ροδής.

— Έ! ποΰ εΐμαι λοιπόν! εΐπεν αίφνης, — Γνω
ρίζω αότδ τδ μέρος· ίδοΰ ή ξηρά γεροντόρριζα, ίδοδ 
τά καρυόφυλλα· τί μου ύπενθυ ιίζουσιν δλ’ αδτά; 
Κάτι μου συνέβη έδώ· άλλ1 εΐναι τόσος καιρός! Καί 
τδ πτηνδν έκεΐνο, γέρων ενός έτους, έζήτει Ανάμνη- 
σίν τινα τοΰ παρελθόντος.

Α ναι, ένθυμοΰμαι! 'Εδώ συνήντησα τδν μικρόν 
έκεΐνον μαΰρον σβοΰρον, δστις έπίστευεν δτι θά του 
συνέβαινε πραγμάτι θαυμάσιον... πτωχός άνόητος!

— Είσαι βέβαιος βτι ό μικρός μαϋρος σβοΰρος εΐ- 
χεν άδικον; είπε φωνή τις, Ό σπουργίτης έστράφη 
καί είδε πλησίον του κρεμάμενον άπδ λεπτού στελέ
χους λευκόν καί ωραιότατον άνθος.

— Τουλάχιστον δέν πιστεύω δτι είχε δίκαιον, άπε
κρίθη μετά προφυλάξεως,

— Λοιπόν τί άπέγεινεν δ φίλος σας;
— *β, θά κοιμάται πουθενά ίσως ή καί έχάθη.
— Πώς; είπε τδ άνθος,—δέν Αναγνωρίζεις τήν φω

νήν μου; δέν σε προεΐπα δτι ήθελον Αναστηθή ώ- 
ραιον, λευκόν, χωρίς κηλΐδα;

— Συ εΐσαι; Τδ λευκόϊον; Εΐναι δυνατόν ; — Ανέ
κραξε μέ Απορίαν ό σπουργίτης.

— Μέ είδες έκεΐ χάμω, άλλ' έπερίμ’.να τον και- 
ρδν μετά πίστεως καί έλπίδος, έπίστευον βεβαίως δτι 
ή ήμέρα τής αναστάσεως θά ήρχετο.

Καί οί χρυσοί κρόκοι άνέμιξαν τήν φωνήν των μέ 
τήν φωνήν τής φίλης των καί έπανέλαβον έν χορφ —

— ’ Εγνωρίζαμεν δτι ή ήμέρα τής Αναστάσεως θά 
ήρχετο καί δι ήμας, τδ έγνω ρίζα μεν βεβαίως!

‘Η ώρα ία αυτή ιστορία είναι πολύ διδακτική διά 
σας, μικροί μου φίλοι, καί δι' βλους τους ανθρώπους· 
Σεις καί έγώ καί πάντες οί άνθρωποι έν δσφ εΐμεθα 
εις τδν κόσμον τούτον, είμεθα ώς τδ λευκόϊον περιβε- 
βλημένοι υπό φθαρτού σαρκίου, θά έλθη δμως ήμέρα, 
καθ’ ήν θά αναστηθώ μεν είτε άφθαρτοι, εύτοχεΐς καί 
λαμπρότεροι τοϋ φωτός, έάν έπισιεόσαμεν καί δπη, 
κόυσαμεν είς τδ Εύαγγέλιον, ή μαύροι καί ταλαίπωροι, 
έάν έμμείναμεν είς τήν οδόν τής Αμαρτίας, Έγώ εύ
χομαι νά ίοω δλους τούς μικρούς αναγνώστας τής 
Εφημερίδες τών Παίδων ένδεδυμένους ιμάτια λευκά 
έν οΰρανφ καί εϋδαίμονας αιωνίως,

Κρυσταλλίκ Χρυσοβέργ»]

Η ΪΪΜΠΕΡΙΦΟΡΛ,

Είξεόρετε, δτι υπάρχουν έμπορικά δπου πωλουνται 
ένδυμασίαι έτοιμοι, Αί ένδομασιαι αδταί ναι μέν δέν 
έρχονται είς τδ σώμα, δπως έκεΐναι, τάς οποίας κά- 
μνει ό ράπτης, καί διά τάς όποιας παίρνει μέτρα 
ακριβή καί Ανάλογα πρός δλας τάς ανωμαλίας τουσώ-
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δέν θα προ κόψη. Τό δέ κοράσιον τό όποιον βαρόνε- 
ται τήν έργασίαν, αμελεί καί αναβάλλει τά καθήκοντά 
της, καί περιπατει απεριποίητος είς τήν οίκίαν, θά 
χαταντήση γυνή τήν όποίαν δλοι θά άποστρέφωνται. 
Τό παιδίον τό όποιον δέν άρχίση ένωρίς, άπό τά μι
κρά του έτη νά όμιλή καί νά φέρηται μέ τρόπον κα
λόν πρός τούς γονείς χαί τούς οικείους του, ακόμη δέ 
καί πρός τούς υπηρέτας δέν θα έχη εί μή ψευτοευγέ· 
γένειαν δταν μεγαλώση. ‘Ηγνησία ευγένεια δέν περιο 

ρίζεται είς τήν συμπεριφο
ράν πρός τους ξένους, άλλ’ 
Αρχίζει άπό τούς οικείους. 
Ή δέ ψευδής καί έπιπό- 
λαιος είναι καθώς τό βερ- 
νίκιον, είς τό όποιον άρχει 
μία μόνη τσαγρουνία όπως 
άποχαλυφ&ή τό πρόστυχαν 
ξόλον ύποχάτω αδτου.

Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα 
είναι δ καιρός κατά τόν 
όποιον πρέπει νά μορφώ- 
σητε τόν καλόν χαρακτήρα 
σας, τους εύγενεΐς καΐ εύ- 
προσηγόρους σας τρόπους. 
Έάν δέ έχετε ήδη σχη·

ϊ<ί ματίσει έξεις αί όποϊαι θά 
; σάς φέρουν λύπην καί στε- 

Ινοχωρίαν είς τόν μετέπειτα 
βίον σας, έχετε άχόμη και
ρόν νά τάς έχριζώσητε πριν 
ριζωθούν βαθύτερου. Είθε 
όλοι οί μικροί μου άναγνώ- 
σται χαί αί άναγνώστριαι 

<· νά γείνουν άνδρες καί γυ* 
ναΐκες τοιουτοι καϊ τοιαΰ. 
ται, ώστε δπου υπάγουν χα^ 
δπου εύρεθοΰν νά φέρουν 
τιμήν είς τήν πατρίδα κα1 
είς τούς γονείς των.

ματος, άλλ’ έπϊ τέλους είναι μεγάλη ευκολία δταν βιά
ζεται τις καϊ δέν έχει καιρόν νά παραγγείλη ένδύ- 
ματα.

‘Η συμπεριφορά του άν&ρώπου είναι είδος ένδυ· 
μασιάς. Όπως τά ένδόματα δεικνύουν τό σχήμα του 
σώματος, τό όποιον σκεπάζουν, τοιουτοτρόπως ή συμ- 
περιφορά ή έξωτερική φανερώνει τόν χαρακτήρα τοϋ 
Ανθρώπου, δηλαδή τήν έσωτερικήν του διάθεσιν, τάς 
κλίσεις, τά αίσθη'ματα κτλ. άλλ’ ή συμπεριφορά δια
φέρει άπό τήν ένδυμασίαν 
τοϋ σώματος κατά τοΰτο, 
ότι δέν πωλείται ούτε απο
κτάται έτοιμοκαμωμένη , 
άλλ’ είναι το προϊόν 'μακρ ας 
έξεως. Ό χαρακτήρ εΐναι 
τι, τό όποιον αναπτύσσεται 
είς πάν παιδίον δλίγον κατ’ 
δλίγον, άπό ήμέρας είς ή* 
μέραν, έως δτου τοΰςμορ- 

φώση είς άνδρας καί γυ
ναίκας.

Κυττάξατε τόν πατέρα 
σας, είναι έντιμος,άξιόπιςος, 
δραστήριος είς τάς Αποθέ
σεις του, φιλόστοργος, προ
νοητικός χαι καλός είς τήν 
οικογένειαν του. Νομίζετε 
δτι έπερίμενεν έωσοΰ έλθη||| 
είς άνδρός ήλιχίαν πρ'ιν άρ.|| 
χίση νά μορφώνη αυτά τά 
προτερήματα; ‘Η δέ μή-· 
τηρσας άπέχτησε τήνγλυ 
χυτητά της, καί τούς φίλο, 
φρονητικους της τρόπους, 
τήν ύπομονήν της χαι τήν 
προκοπήν της άφοΰ έγεινε 
γυνή; Όχι, παιδιά μου· τά 
Αξιοθαύμαστα χαι Αξιομί

μητα ταΰτα προτερήματα 
άνεπτύχθησαν ένωρίς, χαί π 0 λ e μ ι στ ή ς τήΐ Ν οτ ίου Ά μερ txii. 
έκαλλιεργήθησαν έωσου χα· 
τήντησαν στερεαί χαι μόνιμοι ιδιότητες τοΰ χαρακτηρος.

Δείξατε μου παιδίον, τό όποιον βαρόνεται να ση, 
κώνηται τό πρωί είς τήν ώρισμένην ώραν, τό όποιον 
ποτέ δεν κατορθώνει νά πίη τον καφέ του μέ τά 
Αδέλφια του, άλλά πηγαίνει Αργά είς τό σχολεϊον, κα- 
κομελετημένος, Αμελής καί απρόσεκτος, καί θά σας 
δείξω ανδρα όκνηρόν, καί κακόρριζικόν, τόν όποιον 
κανείς δέν έμπιστεόεται ή Υπολήπτεται, χαί δστις ποτέ

Λίεαροί ποΑερΛοτής.

*0 αλλόκοτος νέος, τόν όποιον βλέπετε ένώπιόν 
σας, είναι νεαρός πολεμιστής τής Νοτίου ’Αμερικής, 
'Ανήκει είς μίαν από τάς φυλάς των αυτοχθόνων ’Ιν
δών, οί όποιοι κατοικούν είς τάς δχθας του Άμαζό- 
νος ποταμοί, ‘Ο καλλωπισμός του μας φαίνεται γε
λοίος καί μάλιστα άποτρόπαιος, άλλ’ οί άγριοι έκεϊνοι 
τόν νομίζουν ωραιότατον καί καταλληλότατου διά πο
λεμιστήν.
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ΙΊΟΙΚΙ-Α-^.
— Ό Βασιλεύς τής Πρωσβίας Ούΐλλιίλμος Δ'. θελήσας νά 

τίμηση τόν ποιητήν Ουλάνο τοΰ προσέφερε τό παράση
μων «Τής ’Αξίας,» μέ κολλάς διαβεβαιώσεις της ΰπολή- 
ψιώς του πρός αύτόν. Άλλ’ ό ΟίλανΒ οέν έδέχθη τό πα
ράσημου διά λόγους, τούς δποίους ήρχισε νά άναφέρη είς 
τήν σύζυγόν του, άμα έπέστρςψεν είς τήν οίκίαν Ένφ τής 
έξέθετε τούς λόγους τούτους κάποιος έχτύπησε τήν Αύραν, 
χαί μία πτωχή κόρη είσήλθε κρατούσα μικράν δέσμην ίων, τήν 
δποίαν προσέφερεν είς τόν ποιητήν λέγουσα, «‘Η μήτηρ μου 
σάς προσφέρει τήν μικράν αύτήν άνθο δέσμην.» *Η μήτηρ σου, 
παιδί μου;» εΐπεν δ ϋΰλανδ. «Ένόμιζον δτι άπέθανε πέρυσι.· 
• Πράγματι άπέθανε, κύριε Ουλάνο» άπεκρίθη ή κόρη, «καί 
Hv ίνβυμεϊσθε, σάς παρικάλισα τότε νά κάμητε ένα μικρόν 
στίχον διά το μνήμα της, καί μου έστείλατε Sv ώραιότατον 
ποίημα. Αυτά τά ία είναι τά πρώτα, τά όποια ήνοιξαν έπάνω 
είς τόντάφον της καί άγαπώ νά πιστεύω | δτι σάςταστέλλει 
έκείνη μέ τούς χαιρετισμούς της!» Ό Οΰλανδ έδάκρυσεν* 
έλαβε τή» άνθοδέσμην καί τήν έπέρασεν είς τήν θηλειάν του 
ίπενίύτου του· «’Ιδού άγαπητή μου,» εΐπεν είς τήν σύζυγόν 
του, «τούτο δέν είναι πολυτιμότερο ν παρ' δτι δήποτε πα
ράσημου τό όποιον ήμπορεϊ ό Βασιλεύς νάχαρίση;»

— «‘Η μητέρα μοί ίχάρισεν ϊνα Εύαγγέλιον πέρυσι τοΰ 
Χριστού» εΐπεν ή ‘Ελένη μέ τόνον καυχήσεως, «καί ή θεία 
έδωκεν ϊνα του Γεωργάκη. Κυττάξατέτα τώρα! Τί διαφορά!»

Πραγματικώς τό Εύαγγέλιον τοΰ Γεωργίου έφαίνετο μετα
χειρισμένου, τό χρυσάφιον είχε σχεδόν έξαλειφθή άπό τά 
φύλλα, τά έξώφυλλα ήσαν όλίγον τριμμένα, καί έδώ κ' έκεΐ 
αί σελίδες έφερον κονδυλιαίς καί σημάδια, Ήτο φανερόν δτι 
δ Γεώργιος είχε μεταχιιρισθή τό Εύαγγέλιόν του.

Τής ‘Ελένης άπ' έναντίας έφαίνετο κατακαίνουργον. "Οταν 
ή ‘Ελένη έξετύλιξε τό τσιγαρόχαρτον, είς τό όποιον τό είχε 
διπλωμένου, θά ίλεγέ τις δτι άπό τότε έως τήν στιγμήν έκεί- 
νην δέν το εΐχεν άνοίξει.

■Άφ' δτου μοί τό ίχάρισε μόνον μίαν φοράν τό έβγαλα 
άπό τό συρτάρι μου,» είπε καυχητικώς ή ‘Ελένη.

«Νά σ' έρωτήτω Ελένη μου,» της εΐπεν ό πατήρ της, ·Άν 
έλειπα καί σοΰ έγραφα έπιστολήν, είς τήν όποίαν σοΰ έλεγα 
τί καί τί ήθελα νά κάμης, θά τήν μετεχεφίζεσο καλά νομί
ζεις, άν δέν ήνοιγες τόν φάκελλον, άλλά τήν έδίπλωνες ■ είς 
χαρτί καί τήν έκλείδωνες είς τό συρτάριόν σου; Δέν θα μέ 
έτίμας περισσότερον, άν τήν ήνοιγες καθ’ ήμέραν καί τήν 
έμελέτας μέ προσοχήν διά νά ραίθης τί σου παραγγέλλω καί 
νά προσπαβής νά τό έκτελης;»

«Ναί,» είπε κοκκινίζουσα ή ‘Ελένη,
«Τό Εύαγγέλιον είναι ή έπιστολή τοΰ Θεού πρός σέ καί 

πρός ίλους. Έπρεπε νά τήν μελετφς καθ’ έκάστην, άλλά σύ 
τήν έκρυψες ίπως ό άνθρωπος έκεΐνος, δστις έκρυψε τό τά- 
λαντον τοΰ κυρίου του. Είςτό έξης, ‘Ελένη μου, μεταχειρί- 
ζου τόν πολύτιμον τούτον θησαυρόν όπως διατάττει δ Θεός, 
®στις εΐπεν «’Ερευνάτε τάς Γραφάς, διότι είς αύτάς πι

στεύετε δτι έχετε αίωνίαν ζωήν, και αδται είναι αί μαρτυ
ρούσα! περίέμοΰ.»

—* 1 2 3Η ήμέρα μεγαλώνει ή μικρύνει καθ' δσον προχω - 
ρεΐ τις πρός βςρρδν ή πρός νότον του Ίοημερινοΰ. ‘Η με- 
γαλειτέρα ήμέρα είς τό Λονδΐνον είναι δεχαέξ καί ήμισείας 
ώρών, είς το Αμβούργου δεκαεπτά ώρών, είς τήν Πετρούπο

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ΙΙόθεν έγράφησαν αί πρός Κορινθίους Έπιστολαί τοΰ 
Αποστόλου Παύλου ;

2) Πόσα έκ τών θαυμάτων τοΰ προφήτου Ήλία ύπήρξαν 
εύε ργετικά;

3) Ί’ά θαύματα του προφήτου Έλισσαιέ ύπήρξαν κατα
στρεπτικά, ή εύεργετικά;

λη δεκαοκτώ, ένφ it βραχύτατη ήμέρα έκεΐ είναι πέντε μό 
νον ώρών. Είς τήν Φιλλανδίαν ή διαφορά μεταξύ τής με- 
γαλείτέρας καί τής μικροτέρας ή μέρας εϊναι άκόμη περισσο- 
τέρα, — είκοσι μία καί ήμισυ ώρών διά τήν ρ^γαλειτέραν καί 
δύο καί ήμισυ ώρών διά τήν μικροτέραν, ένφ ίν Σπιτσβέργη 
ή μεγαλειτέρα ήμέρα είναι τριών καί ήμίσεως μηνών |

— *0 πρεσβύτατος ίλών τών βασιλέων τής Εύρώπης εί
ναι δ Αύτοκράτωρ Ούϊλλιέλμος τής Γερμανίας, ήλικίας 88 
έτών, 4 δέ νεώτατος είναι 0 πρό τινων ήμερων άποθανών 
βασιλεύς τής ‘Ισπανίας, ‘Λλφόνσος ι6\ ί τών 28. ‘Η βασίλισσα 
Βικτωρία εϊναι 65 έτών, ή αύτοκράτειρα Αύγοόστα 73, ή 
βασίλισσα τής Δανίας 67, ή αύτοκράτειρα τής Βρασιλίας 62, 
καί ή πρφην αύτοκράτειρα τής Γαλλίας 58 Αί 6έ νεώταται 
βασίλισσαι τής Εύρώπης εϊναι ή άντιδασίλισσα τής ‘Ισπανίας, 
26 έτών χαί ή σύζυγος τοΰ Μιλάνου βασιλέως τής Σερβίας, 
25 έτών.

— Άπό τήν Βραΐλαν έγράφη τό έξης συγκινητικόν περι
στατικόν είς τάς έφημερίδας.

Μία γραία, ή Ελένη ' Αποστόλου Δημάδη έξ Ίωαννίνων* 
έπαρουσιάσθη είς τόν Έλληνα πρόξενον καίτψ εΐπεν —

—ίΆκουία, κύρ πρόξενε πώς έδώ μαζεύετε π αράδες.
— Ναι γερόντισβα, άπήντησεν δ πρόξενος, άλλ’ όχι δι’ έλεπ- 

μοσύνην. Τήν έλεημοσύνην τήν κάμνει ή έπιτροπή.
‘Η γραία ύπιρηφάνως άπαντά—
— Έγώ δέν θέλω νά μου δώσουν. Ήλθα νά δώσω.
Καί ίβγαλεν άπό τήν άκραν τού μανδιλίου της χρυσόν δα

κτυλίδιον.
— Πάρε αύτό, κύρ πρόξενε, είπε, γιάτά Γιάννινα» 

πού τ’δφηκα μικρή καί σάν τά Θυμάμαι ματών  ή καρδιά 
μου. Είμαι φτωχγά' άλλο άπ’ αύτό δέν έχω νά σοΰ βώσω· 
ή πλούσιαις δς δώοσυν τά διαμάντιά τους γιά νά 'λευτερώ
σουν τά Γιάννινα.»

1

Γό δακτυλίδιον τοΰτο ό πρόξενος τό άπέστειλεν είς τάς 
’Αθήνας, παρακαλών νά μή πωληβή, άλλά νά τεβή είς τό 
ίιπουργεΐον μεταξύ τών κειμηλίων τοΰ Κράτους

— Ώραιότατον ώρολόγιον κατασκευασθέν είς τούς Παρι- 
σίους έχε ι ταμπουράν άντί προσώπου, κύκλιρ τοΰ όποιου 
αί ώραι παριστάνονται ύπό άνθέων. ‘Π ώροδείκτης παρ ισιώ
νεται ύπό μικράς μελίσσης, ύ βέ λεπτοδείκτης ύπό μεγάλης. 
Αί δύο αύταί μέλισσαι κινούνται άπό άνθος είς άνθος καί ση- 
μειοΰν τάς ώρας τακτικώς, βιά μέσου δύο μαγνητών κρυμ
μένων όπισθεν τοΰ προσώπου τοΰ ώρολογίου.

— Τό άλφάβητον κατά τήν «Γραμματικήν βεω- 
; ρ ί α ν» τοΰ Καλλίου.

Άλφα, Βήτα, Γάμμα, Δέλτα, Ήτα Θήτα, Θεοΰ γάρ Εΐγε’ 
’Ιώτα, Κάππα, Λάμδα, Μΰ, Νΰ, ΣΙ, τό Ου, Πί. Ρώ, Σίγ

μα, Ταΰ,
’ϊ παρόν Φί,
Χϊ τε τφ Ψΐ είς τό Ώ.»
‘Ιδού καί επιγραφή τις έπί θρασύμάχου τοΰ Σοφιστοΰ — 

Τοδνομα θήτα, Ρώ, Άλφα, Σάν, τΓ, Μΰ, “Αλφα Χί, Ού, Σάν.
Πατρϊς Χαλκηδών, ή δέ τέχνη σοφίη.

Τυποις Λακωνίας καί ίχτύπωσις των καταστημάτων ΑνΕΕΤΗ Κονεταντινιδοϊ 1885 — 264.


