
ΕΤΟΣ ιθ'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΐ»8β. 220

ΧέυνΠρ. έτησ. έν Έλλάδι Λρ. 1.
» » » Εξωτερικοί > .

ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ
Εν Αδφ Στα3ίοί> άριβ- 39.

Εες οΰδένα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

Μα'ίδραγόρα;

.0 Μανΐραγό- 
ρας, τοϋ οποίου 
έχετε έδώ τήν 
εικόνα, είναι είδος 
φυτού, τό άποϊον 
έχει δύναμιν ναρ
κωτικήν καί ϋ- 
πνωτικήν.· Υπάρ
χουν δύο γένη 
Μανίραγρρα , τό 
άρρεν καί τό ίλη- 
λυ, έξ ών τό μέν 
ίχει φύλλα λευ- 
κόχροα, τό δέ με- 
λαχροινά, άμφό- 
τερα δέ έχουν 
καρπόν όμοιον μέ 
τόν κρόκον ώοΰ. 
* Υπάρχει καί άλ
λο είδος μανδρα- 
γόρα ίνομαζο'με- 
νον μ ώρ to ν , 
διότι άπομωραί-

νει τούς ίσου; 
τρώγβν έξ αύτοΰ, 
Αί ρίζαι του έ
χουν πολλήν ό- 
μοιότητα μέ τό 
σχήμα τοΰ Αν
θρωπίνου σώμα
τος, διό καί άν- 
θρωπόμορφον έ- 
νίοτε ώνομάσθη, 
ώς καί άν τι
μή λ ο ν, ώς πα
ράγων μήλα, ‘Η 
ίιπνωτική δύνα- 
μις τοΰ Μανδρα- 
γόρα ήτο γνωστή 
είς τους άρχαί- 
Ουί' 0 θεόφρα- 
στος, ,δ Λουκια
νός, ίι Δημοσθέ
νης, καί άλλοι 
άναφίρουσιν αΰ- 
τήν,

Ο Άπρέλςος χ’ ή Αυγή.

Ταίρι νιόνυφο προβαίνει 
*0 ' Απρίλης κ’ ή αΰγή.

Νά τοΰ στρώση τό προσμένει 
Νυμφικό κρεβάτ’ ή Γή.

Χίλια δώρα έτοιμάζει 
Γιά τό ταίρι π’άγαπα.

Τά ξεθάφτει, ’σά’χαλάζι 
Πλοότη άτίμητα σκορπά,

Είς τούς κήπους άνθη χύνει 
Καί πουλγά ’σταΐς λαγκαδιαΐς,

Λίανδραγίρας.
’Στά πουλιά τραγούδια δίνει, 

Καί ’ατά άνθη εύωδχαϊς.

’Στό χλωρό χορτάρι άρνάκία 
Νά χαροΰνε προσκαλεΐ, 

Καί δυο τρία συνεφάκια 
Νίπτει μέ λευκή στολή.

Τή Spoiji κάνει νά λάμπη 
’Σάν διαμάντι ατά κλαριά, 

Άνθος φτερωτό τήν κάμπη, 
’Αεράκι τοΰ βόρεια.

Καί τά δέντρα φουντωμένα, 
Πράσινα, βαθειά, ανοιχτά, 

Μόλις ’βγήκαν νιοβαμμένα 
’Απ’ τά χέρια της κι' αύτά,

Εϊν* ή λίμνη πειό γαλάζια, 
ΙΊειό καθάρια ή ρεμματιά,

Πειό πολλά ίχ’ ή κόρη νάζια 
Καί ό έρωτας ψευτιά ,. ,

Ταίρι νιόνυφο προβαίνει 
*0 ’Απρίλης κ' ή Αίιγή.

Νά του στρώση τό προσδένει 
Νυμφικό κρεββάτ’ ή Γή.

(έκ τών Τραγουδίων Κ· Παλαμδ )
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Η ΧΑΙΔΗ.
Κατ’ Ιπιτομήν Ιχ το5 Γερμανικόν. 

(συνέχεια· βε τφοηγ. ψύλλον )

’Era τέλους έβράδυασε. ‘Ο άνεμος ήρχιβε νά πνέη 
διά μέσου των πεύκων, τά δποΐα έκυπτον τάς λιγνά ς 
των χορυφάς και έσειαν τούς μάκρους των κλάδους 
μουρμούριζαν τα γλυκά, γλυκά. *Η Χάϊδη δχι μόνον 
ήκουε μέ τά ώτά της τδν ήχον τούτον άλλά καί 
μέσα είς τήν καρδίαν της τδν τ'σθ άνετο. Πόσην χα
ράν ήσθάνετο! Τήν ευχαριστεί τόσον ώστε έιρεξεν 
άποκάιω άπδ τά πεόκη καΐ έπη δα καΐ έχόρευεν άπδ 
τήν χαράν της, ώς νά εΐχεν εδρει τήν μεγίστην εύχα 
ρίστησιν τοΰ κόσμου.

‘U πάππος της έν τφ μεταξύ έστεκεν εΐς τήν θό- 
ραν τή; καλύσης και τήν παρετήρει, καΐ μετ’ δλίγον 
τήν έφώναξε νά όπάγη νά κοιμηθή. ‘Η Χάϊδη όπή· 
κουσεν ευθύς, έπλαγίασεν είς τδ δψηλόν της άχόρινον 
κρεβδατάκι, καί ύστερον άπδ δυο τρία λεπτά έκοιματο 
βαθειά καί γλυκά.

Περί τά μεσάνυχτα ό άνεμος έσηχώθη άκόμη σφο- 
δρότερος. Έφυσα μέ τόσην δόναμιν, ώστε έσειέτο ή 
καλύβη, τά χονδρά μαδέρια έτριζαν, καΐ ή πλατεία 
καπνοδόχη έξέδιδε βαθύν γογγυσμόν, Έπάνω είς δλον 
τδ θόρυβον ό γέρων έσηκώθη άπδ τήν κλίνην του, καί 
άνέβη τήν κλίμακα, διότι ένόμιζεν δτι ή έγγονή του 
θά έξυπνα καί θά έφοβεΐτο.

Πλήν τί νά ιδη! Άπδ τδ στρογγυλόν παράθυρον 
έφεγγε» ή σελήνη καί έφώτιζε τδ κρεββατάκι τής 
Χάϊδης. ‘Η μικρά έχοιματο ήσυχα κα! γλυκά, άκουμ· 
βοΰσα τήν κεφαλήν της έπάνω είς τδ έν της χεράκι· 
τά μάγουλάκιά της ήσαν κατακόκκινα άπδ τδ ζεστόν 
σκέπασμα, καί βέβαια θά έβλεπε* κανέν ώρχΐον ο- 
νειρον, διότι δλον της τδ πρόσωπον έφαίνετο δτι έ- 
μειδία άπό χαράν. ‘Ο πάππος τη; έστάθη έπί άρκε- 
τήν ώραν καϊ τήν έκότταζεν έωσοΰ συννεφον έκρυψε 
τήν σελήνην. Έγόρισε τότε καί κατέβη τήν κλίμακα.

Όξύ σφύριγμα έξύπνισε τήν Χάϊδην τδ πρωΐ, κα
θώς δέ ηνοιξε τους δφθαλμούς της μία χρυσή άκτΐ; 
τοΰ ήλιου έμβήκεν άπδ τδ στρογγυλόν παράθυρον 
καί έλαμψεν έπάνω εΐς τά άχυρα, ώστε έφάνη εΐς 
τήν Χάϊδην δτι είχαν γείνει ολόχρυσα.

Έκΰτταξε τριγύρω της μέ άπορίαν, δέν ή δυνατό 
νά ένναήση που ήτο, Παρευθύς δμως ακούει τήν φω· 
νήν τοΰ παππού της κα'ι άμέσως ένθυμήθη πώς έτυ· 
χε νά εδρίσκεται είς τδ ώραΐον έκεινο δωμάτιον αντί 
εΐς τδ μαγειρεΐον τής γραίας Ουρσελ, μέσα εΐς του; 
καπνούς και τό σκότος.

Έπήδησεν άπδ τδ στρώμα, έφόρεσε βιαστικά τά δ- 
λίγα της ένδόματα και τότε μία, δυδ, κατέβη τρεχάτα 

τήν κλίμακα καΐ ετρεξεν έξω της καλόβης. Έκεΐ 
προ τής θόρας τί νά ί3η; ‘Ο βοσκός δ Πέτρος <στε· 
κεν έκεΐ μέ δλας του τάς γίδας. Είχεν έλθει νά πάρη j 
καί τοΰ πάππου τάς δυο διά νά τάς όπάγη μέ τάς · 
άλλα; ύψηλά εΐς τδ δρο; νά βοσκήσουν.

— θέλεις νά όπάγη; μαζί του, Χάϊδη · — τήν ή- 
ρώτησε δ πάππος. ‘Η^Χάιδη άπδ τήν χαράν της ήρ. ■ 
χισεν άντΐ άλλης άποκοίσεως νά χοροπηδφ. ,

μ Πρώτον δμως πρέπει νά νιφθής καΐ νά καθαρϊ. ί 
σθής καλά,» προσέθεσεν ο πάππος, «αλλέως ό ήλιος ; 
θά σέ περιγελά — αΰτδς νά λάμπη έκεΐ ’πάνω τόσον ί 
καθαρός καΐ νά σέ βλέπη τόσον μαυρην καί λερωμέ- ί 
νην! Κότταξε, σοΰ τά έχω ολα έτοιμα ...» Και μέ 
αυτό τής έδειξε μεγάλον μαστέλλον καθαρωτάτου νε
ρού, πλησίον τής καλόβης είς τδν ήλιον. ςΗ Χάϊδη 
ευθύς έβουτησε πρόσωπον, κεφαλήν καΐ λαιμόν μέσα · 
εΐς τδ κρυστάλλινου νερδνκαί ήρχισε νά τριβή ται καλώς, ί

Έν.τφ μεταξύ δ πάππος έφώναξε τδν Πέτρον μέσα; 
εΐς τήν καλυβην. ί

«Έλα έδώ γιδοστρατηγέ,» τοΰ λέγει· «άνοιξε τδν ί 
σάκκον σου.»

Ό Πέτρος μέ μεγάλην του άπορίαν ηνοιξε τήν σακ- ; 
κοόλαν δπου εΐχε τδ πτωχόν του γεΰμα. «Πλατύτερα, I 
πλατύτερα» είπεν δ γέρων, Ό Πέτρος έτέντωσε τδ ■ 
άνοιγμα τής σακκούλας οσον ήϊόνατο περισσότερον ί 
καΐ ό γέρων έβαλε κάτω πρώτον μιαν χονδροτάτην ·; 
φέτταν ψωμί καί κατόπιν ένα σβόλον τυρί άναλόγως ί 
χονδρόν Ό Πέτρος έκότταζε μέ τδ στόμα άνοικτδν, ! 
διότι άμφότερα τά τεμάχια ήσαν διπλάσια άπδ τήν : 
Εδικήν του μερίδα. «’Ιδού καί τδ ποτήριον τής μικρας,» ί 
είπεν ό γέρων. «Κότταξε τώρα νά άλμέξης άπδ τάς ί 
γίδας μου νά τής τδ γέμισης δύο φοράς τδ μησημέρ·., ! 
διότι αΰτή δέν ήμπορεΐ νά πίνη άπδ τάς γίδας Οπως ; 
συ. Καί πρόσεχέ την καλά μήπως πέση άπδ τούς j 
κρημνούς.»

Τήν στιγμήν έκείνην εισέρχεται τρέχουσα ή Χάϊδη.
«Τώρα, παππού, είμπορεΐ νά μέ περιγελάση δ ήλιος;» 

Άπδ τδν φόβον της μήπως συμβή τοΰτο ή Χάϊδη 
εΐχε τριφθή τόσον δυνατά μέ τδ χονδρόν χειρόμα- 
κτρον, ώστε πρόσωπον, λαιμός και βαχιονες ήσαν κόκ
κινα ώς άστακός.

‘Ο πάππος τη; έγέλασεν δλίγον, άμα τήν εΐδβν, άλλ’ 
εύθύς άπεκρίθη παρηγυρητιχώτ,ΖΟχι, όχι δέν θά εύρη 
τίποτε νά περιπαίξη. Άλλά ‘ξευρεις τίποτε ; τδ έσπέ- 
ρας, δταν θά έπι στρέψης, πρέπει νά βουτιχθης δλη είς 
τδ μαστέλλον, σάν ψάρι, διότι δποιο; τρέχει μέ τά; γί
δας έχει πόδια κατάμαυρα. Εμπρός τώρα· δρόμον ! η

(άκολουθεΐ.)
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έδώ καί είμαι έτοιμος νά πληρώσω τριακοσίας λί
ρας είς δποΐον δήποτε, άρκεΐ νά μάς σώση.»'

«Έγώ είμαι 6 καραβοκύρης,» είπε μέ πολλήν αξιο
πρέπειαν δ Μάρκος, «δέν υπάρχει άνδρας· εΐμεθα βλοι 
παιδιά. »

«Ήμπορεΐς νά μοΰ φέρης πλοηγδν άπδ πουθενά; 
Είπα δτι πληρώνω καλά »

«Έως νά σου φέρω πλοηγδν, καπετάνιε, δέν θά 
μείνουν δυο κομμάτια τοΰ πλοίου σου·» είπεν δ Μάρ. 
κος. «Άν θέλης πλοηγδν ίγώ είμαι 6 άνθρωπός σου.»

«Συ! Δέν έχεις μουστάκι, καί θά άναλάβης τοιοΰ- 
τον εργον;»

«Άςμήν'έχω, Τά νερά δμως αύτά τά ξεόρω δπως 
γνωρίζεις τδ χαρτί σου κάθε σπιθαμή καί κάθε 
βράχον.»

‘Ο πλοίαρχος άπεμακρόνθη μέ μεγάλην άπορίαν, 
“Ηκουετδν δοΰπον τών κυμάτων έπί τών πλευρών τοΰ 
πλοίου· ή θάλασσα έξηγριοΰτο πάσαν στιγμήν καί ή 
θέσις του έδεινοΰτο. Τότε οί έπιβάται τδν έπλησία- 
σαν καί τδν παρεκάλεσαν νά έμπιστευθή τδ πλοΐον 
είς τδ παιδίον. Άλλη έλπίς δέν ήτο· τδ ναυάγιον ήτο 
άναπόφευκτον. Επιτέλους λοιπόν ουνννεσεν.

‘Ο Μάρκος συνησθάνετο δλην τήν σπουδαιότητα 
τής έπιχειρήσεώς του, εΐχεν δμως έντελή πεποίθη
ση? δτι ήτον ίκανδς νά τήν έκτελεση. ‘Η καρδία του 
έπη δα δτε έσκέφθη περί τής άμοιβής ! Μέ τριακοσίας 
λίρας θά έπλήρωνε τδ χρέος, θά έξησφάλιζε τήν οι
κίαν του πατρός του καί 8ά έκαμνε τήν μητέρα του 
τήν ευτυχεστάτην γυναίκα τοΰ κόσμου !

Έπήδησβν έπί τής γέφυρας διά νά έπιθεωρήση 
τήν θέσιν του άιμοπλοίου.

«Έννοια σου, καπετάνιε,· είς δλιγώτερον άπδ μίαν 
ώραν θά ξεκολλήσωμεν άπ’ έδώ,» είπεν δ Μάρκος, βς- 
τις έγνώριζβ τάς ώρας τής παλλιρροίας, καί έπερί- 
μενε τήν πλήμμυραν διά νά έλευθερώση τδ πλοΐον 
άπδ τήν ύφαλον, «Δούλευε τήν μηχανήν δ πίσω καί μή 
σε μέλει.»

Εύθύς ή μηχανή ήρχισε νά κινήται μέ δλην τήν 
δύναμιν του άτμοΰ της, καί έν τφ μεταξύ δ Μάρκος 
διέταξε νά συναθροισθοΰν οί έπιβάται είς τήν πρύ' 
μνην, ένφ μειέφερον είς τδ αύτδ μέρος τοΰ πλοίου 
δ,τι κινητόν δπηρχεν είς τήν πρώραν.

Μετά ήμίσειαν ώραν τδ άτμοπλοιον επλεν έλευ- 
δέρως έπί τών βαθέων όδάτων. Οί έπιβάταί περιε- 
κύκλωσαν τόν μικρόν πλοηγόν καί εβρεχον ευχαρι
στήσεις καί έπαίνους έπ’ αδτοΰ. Άλλ’ δ Μάρκος δέν 
εΐχε καιρόν νά άκούση τίποτε άπ' δλα αύτά.

«Σταμάτησε τήν μηχανήν,» είπε πρδς τδν πλοίαρ - 
χον, καί εύθύς άναβάς πάλιν έπί τής γέφυρας έφώ-

Ο MIKPOS ΠΛΟΗΓΟί

(Συνέχεια- E6e προπαρελθόν φύλλον.)
(' Τί σφύριγμα είν’ αύτό · » ήρώτησεν & Πέτρος, 

άφ’ ου διά εικοστήν φοράν ήκουσεν δξύν συριγμόν.
«Κανέν άτμοπλοιον ώς φαίνεται,» άπεκρίθη δ Μάρ> 

χος «8ά ήναι κάπου πλησίον μας· ακούω καί πλη
σιάζει,»

Τήν αύτήν στιγμήν ή ομίχλη ήνοιξεν δλίγον πρδς 
βορράν καί οί παιοες είοον όχι πεντηκοντά δργυιάς 
μακράν των μέγα ατμόπλοιων έξωχελμένον έπι δφά* 
λου.

«Αί! σεις» έφώναξε ναύτης άπδ τδ κατάστρωμα τοΰ 
άτμοπλοιον άμα είδε τδ πλοιάριον, «Που ειμεθα;»

«Είς τήν Σκάραν, θά χαθήτε άν δέν έδγήτε άπδ 
τήν ύφαλον! ->

«Στείλε μας πλοηγόν!» έφώναξεν δ πλοίαρχος.
«Άμέσως !» άπεκρίθη δ Μάρκος και ε&θύς έστρεψε 

τδ τιμώνιον δπάνεμα χαί διέταξε τούς συντρόφους του 
νά ρίψουν τήν άγκυραν. ΤΗτο αμφίβολον άν θά ήδύ- 
ναντο νά τήν άνασηκώσουν πάλιν, άλλ’ ό Μάρκος δέν 
έστάθη νά λάβη τούτο ύπ' 5ψιν. ΤΗτο συνετισμένος 
νά άποφασίζη ταχέως. Έδωκε βιαστικώς μερικάς 
τελευταίας παραγγελίας είς τους συντρόφους του, 
ελυσε τδ παλαμάρι τής λέμβου, ήρπασε τά κωπία 
καί έτράβηξε διά τδ άτμοπλοιον. Τά κύματα εξογκω
μένα είς όρη έβρόντων έπί τής πλευράς τοϋ ατμό
πλοιου, τδ δποΐον καθώς ήτο ήμιεμπεπηγμένον είς 
τήν άμμον εζλινεν έδώ κ’ έκεΐ μέ κάθε προσβολήν 
τών κυμάτων. ‘Ο Μάρκος όμως άτρόμητος καί ά- 
τάραχος έδεσε τδ παλαμάρι τοΰ σκαφιδιού του πρδς 
σχοινίον κρεμάμενον άπδ τήν πρώραν τοΰ άτμο. 
πλοίου, καί διά του αυτού σχοινιού άνέβη είς τό κα
τάστρωμα.

Ηΰρε τδν πλοίαρχον είς μεγάλην στενοχώριαν καί 
τούς έπιβάτας άπηλπισμένους· άκόμη καί οί πλέον 
άπειροι ένόουν ότι ήσαν είς τάς παραμονάς φοβέρας 
τρικυμίας, ή όποια πιθανόν νά διήρκει δύο ή καΐ τρεις 
ήμέρας.

,ιΠαιδάριον 1» άνεφώνησε μέ θυμόν 0 πλοίαρχος 
άμα είδε τόν Μάρκον. «Τί μοΰ τδ έστειλαν νά τδ 
χάμω;»

«Καλά λές, καπετάνιε,» άπεκρίθη μέ πολλήν ύπε- 
ρηφάνειαν ό Μάρκος. ·,ιΔέν είμαι τίποτε παρά παιδά. 
ριον, άλλ’ δμως άν ήναι καμμία τρύπα ή γωνία έδώ 
μέσα είς τά στενά αύτά, πού νά μή τήν ξεύρω κό. 
πια σε νά μοΰ την δείξης. Μ’ έφώναξες κ’ έγώ ήλθα. 
Άν δέν με θέλεις τίποτε, γυρίζω πάλιν είς τδ καΐκι, 
καί δέν σου πέρνω τίποτε διά τδν κόπον πού έκαμα.»

«Διατί δ καραβοκύρης δέν μου έστειλεν ενα άν· 
δρα ; θέλω πλοηγόν νά μας σηκώση άπδ τήν ΰφαλο» I
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ναξε πρός τοδς συντρόφους τοο, «Σηκώσατε άγκυραν 
χαι Ακολουθείτε μας »

Τότε πάλιν Αποτεινόμενο; sit τόν πλοίαρχον, «’Εμ
πρός τώρα, καπετάνιε,» είπε, χαί τη πελώριον Ατμό 
πλοιον ήρχισε νά χινήται σταθερώς πρό; τά πρόσω, 
‘Ο πλοίαρχο; δέν ήτο Αχό μη πεπεισμένος Sti ό κίνδυνος 
είχε παρέλθει, έφοβειτο μήπως ,εΐχον ίκφόγει μίαν 
ίίφαλον δπ«>ς προσκρούσουν είς άλλον. Άλλ'; δμως

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ.

Τδ πρώτα έγχόλπια ώρολόγια κατεσχευάσθησαν περί 
τό 1470 είς τήν Νουρεμβέργην τής Γερμανία;, είς 
°Χήί*'α αδγδ, διό χαϊ ώνομάζοντο «Νβρεμβέργια αυγά.» ι 
Ήσαν χατεσκευασμένα κυρίως Από χάλυβα χαί δέν 
εΐχον έκκρεμή, Αλλ’ έσήμαινον τά; ώρας. Μετ' δλίγον 
προσετέθη είς τδν μηχανισμόν των χαί έίυπνητήριον,

ϋερίεργα ώρολόγια*
δλίγον κατ’ δλίγον, βλέπω ν την ά tap αξίαν τοϋ μικροϋ 
πλοηγού, καί τήν έπιδεξιότητα, μέ τήν δποίαν άδή- 
γει τό πλοιον ανά μέσον τών υφάλων , καί βράχων, υπό 
τών δποίων τδ στενόν ήτο πυκνώς έστρωμένον, οί 
φόβοι του ήρχισαν νά έλαττώνωνται, έως ου τδ Ατμό· 
πλοιον είσέπλευσεν εί; ήσυχον τινά λιμένα δώδεκα 
λεύγας μακράν τοϋ Ματταρα, ένφ ή νϋξ κατεκάλυπτε 
τόν Αγρίως κυμαινόμενον ωκεανόν- (Ακολουθεί) 

συνιστάμενον έκ μικροϋ πυροβόλου, κατόπιν δέ διάφοροι 
ώρολογοποίοι της Γερμανίας και τή; Ιταλίας έκα- I 
μον σπουδαίας βελτιώσεις εί; τό σχήμα καί (τόν μη’ I 
χανισμδν τών ώ ρολογιών, τά όποια δμως έπί πολλούς ί 
αιώνας είχον τόσην Αξίαν, ώσιε μόνοι οί βασιλείς καί 
ύπέρπλουτοι ήδύναντο νά τά έχουν, διότι ώς φαί" 
νεται οί τεχνιται έσποόδαζον μάλλον ? νά παράγουν , 

'οσον τό δυνατόν τελειώτερον μηχανισμόν παρά νά.
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με pt καί δέν εϊναι μεγαλείτεραι άπδ στρουθίον, ένφ 
άλλαι έχουν υψοί τριών καί ήμίσεως ποδών. ‘Η 
ένώπιόν σας γλαυξ Ονομάζεται ώ τοφόρος, ώς έκ τών 
πτερών τής κεφαλής της, τά όποια εϊναι' διευθετημένα 
κατά τά πλα'για έν είδη ώτων.

"Οστ'.ς μ,έάγαπα ας μί άχολουθήβ»)·

Αξιομνημόνευτοι λέξεις! Οί λόγοι οδιοι έλέχθη. 
παν έν μέσφ της βροντής καί κλαγγής τών όπλων, 
δπδ φωνής ήχηράς, άντηχησάσης καθαρά ύπεράνω 
τοΰ θορύβου τής μα'χης. Ό νέος δστις τάς εϊπε δέν 
έφαίνετο περισσότερον ή παιδα'ριον κατά τήν ήλικίαν, 
άλλ' είχε δλην τήν δεξιότητα έμπειροι» πολεμιστοΰ.

α'Οστις /ι' άγαπσ. άς με άχολουθήβτμη Τόσον μό’ 
νον εϊπε καί ώρμησε πρδς τά τείχη τής πολιορκεί», 
μένης Ραοέννης, θά ήσαν όμως πολλοί οί αγαπών, 
τες αϊιτόν διότι μετά τήν έφοδον τδ νεκρόν τοο σώμα, 

j αίματά φυρ τον καί διαπερασμένον δι’ είκοσι δύο πλη. 
J γών, δέν έχειτο μόνον δπδ τό τείχος άλλ’ έν τφ μέσφ 
ί πολλών πτωμάτων, έκείνων οϊτινες δι’ άγάπην τοο τδν 
εϊχον ακολουθήσει είς βέβαιον θάνατον.

Καί άλλος τις ειπέ ποτέ περίπου τους αύτοός άξιο- 
μνημονεότους λόγου;; «Όσης άέϊει νά Sxffrj όπίσω 
μου άί /ιέ άκοέου^η.» ‘0 άρχηγος καί Κύριος ήμών 
Ιησούς Χριστός προ σκαλών τούς δπαδοός του νά πο· 

λεμήσωσιν δπδ τήν σημαίαν του τούς έχθροϋς τής 
ψυχής, νά άκολοοθήσωσιν αυτόν μέχρι τέλους τής 
ζωής των είς τήν δδόν τήν δποίαν αύτός ήνοιξε πρδς 
τήν αιώνιον ζωήν. Φίλτατοι παιδες, εϊσθε όπαδοί τοΰ 

* Χρίστου ; Έάν φέρητε τό όνομα Α&τοΰ, δύνασθε νά 
μή τόν άκολουίίήσητε χωρίς νά φανήτε προδόται καί 

ι λειποιάκται; Είξεύρετε ποιοι εϊναι οίέχθροί κατά τών 
ί οποίων ό άρχηγός σας σάς καλεΐ νά έπιτεθήτε; καί 

ποια ή οδός τήν όποιαν σας προσκαλεΐ νά βαδίσητε; 
Ίδοΰ ή πλήρης κλήσις αυτού, τήν δποίαν δύνασθενά 
ευρητε είς τό ή χεφ. τοΰ κατά Μάρκον Ευαγγελίου, 

ί έδαφ. 34 καί έφεξής. ι.'έά'ν η; νά Ιλθ-β όπίσω
! μου. άς άπαρνη8β ίαοτΰν χαί &ς άρτ, τΰν σταυρόν 

a&rou χαί άς μί άχολουβτμν Καλεισθε λοιπόν νά πο. 
λεμήσητε τήν φιλαυτίαν καί Κιοτέλειάν σας, τάς πο- 
νηράς σας κλίσεις καί τό κοσμικόν φρόνημα τδ όποιον 
απειλεί πασαν νεαράν ψυχήν άμα είσέλθη εϊς τδν ένερ· 
γόν βιον νά δεχθήτε δέ άγογγυστως παν καθήκον και 
βάρος, πάσαν θλίψιν καϊ δοκιμασίαν, τήν οποίαν σάς 
πεμπει ό θεός πρδς ένίσχυσιν τής πίστεώ; σας καί 
μορφωσιν τοΰ χαρακτήρός σας καί νά άκολουθήσητε 
Αύτδν διά μέσου τών έμπαιγμών καί τής έναντιώσεως 
τοΰ κόσμου, μέχρι ιέλους τής ζωής σας.

Ό νεαρός έκεΐνος ιππότης. Γαστών δέ Φουα, άνε* 
ψιός τοΰ Λουδοβίκου ιδ' τής Γαλλίας, έπεσε μετά τών 
όπαδών του πρδ τοΰ τείχους τής Ραβέννης. άλλ’ οί 
άκολουθοΰντες τόν Μεγαν’Αρχηγόν Ίησουν Χριστόν 
πιστώς καί άφοσιωμένως διά βίου θά είσέλθουν μετ’ ■ 
αύτοΰ νικηταί είς τήν ούρανίαν πόλιν. Πόσον θαυμά- 
ζομεν τόν άτρόμητον νέον καϊ τους συντρόφους του, 
οϊτινες διά τήν τιμήν τών οπλών καί διά τόν βασιλέα 
των άντεμετώπισαν βέβαιον θάνατον! καί βμως εϊς 
έκαστος ήμών δύναται νά απόκτηση κλέος ένδοξώτε- 
ρον έκείνου, έάν δι’ άγάπην τοΰ Λυτρωτοΰ καί Κυ
ρίου ήμών πολεμήσωμεν τδν καλόν άγώνα τής πί- 
στεως. Εις έκαστον αποτείνονται οί λόγοι τοΰ Σω· 
τήρος. «οστις άπολέση τήν ζωήν του ένεκεν έμοΰ καί 
τοΰ Ευαγγελίου οΰτος θέλει σώσει αύτήν.»

---—---

Η ΟΔΙΕΘΗΡΑ OAOS.

Έχ τοΰ γαλλιχοΰ.

(Σνάχίΐι ϊδε προηγ. φύλλον.)

‘Ολόκληρος έβδομός παρήλθε χωρίς νά έλαττωθή 
διόλου ή ζωηρώτης καϊ εύθυμία τής μικρά; έξαδέλ. 
φης, ένφ δ -Ερρίκος έγίνετο άπό ήμέρας είς ήμέραν 
σκυ&ρωπότερος καί πλέον άνήσυχος. Όσον έβλεπε τδ 
ώραιον έκεΐνο παιδίον, τόσον άθφον, τόσον ευτυχές, 
τόσον άμέριμνον, ένθυμειτο τήν άπωλεσθεϊσάν 'του ευ
τυχίαν, και τήν ευτυχίαν, τής οποίας είχε στερήσει 
άλλον άθφον πλάσμα, — τήν γλυκειαν'Μαρίαν,

Ά, ή μικρά έξαδέλφη δέν έγνώριζε τήν άληθή 
λύπην, ούτε κάν ύποψίαν είχε τί ήτο. Μιαν ήμέραν 
μάλιστα, όταν δ ‘Ερρίκος άδυνατών νά συγκράτηση 
πλέον τήν έπιθυμίαν του νά άνακουφίση τδν πόνον τής 
καρδιάς του, τής εϊπεν δτι δέν είχε κοιμηθή δλην 
τήν νύκτα, προσήλωσεν έπάνω του δύο δφθαλμοΰς 
δλοστρογγύλους έξ άπορίας καί ήρώτησε:

«Καί τί σε έμπόδιζε νά κοιμηθής, 'Ερρίκε; Έγώ 
κοιμούμαι πάντοτε καλά.»

«Ήμην λυπημένος, έξαδελφούλα* εϊχα στενοχώριαν,»
«Λυπημένος; στενοχώριαν ; Έ, λοιπόν έπρεπε νά 

κάμης οσον τό δυνατόν γρηγορότερα νά κοιμηθής, καί 
όταν θά έξόπνας ή στενοχώρια σου θά είχε περάσει.»

«Ά! έξαδελφούλα, άν έπέρνα ή λύπη όπως σου 
©αι'νεται,.!» I

«Άλλά περνά! σοΰ λέγω βτι πέρνα!» άπεκρίθη 
ή μικρά έξαδέλφη.

‘0 ‘Ερρίκος τότε ένόησεν δτι ή ’Ιουλία δέν ήδυνατο 
νά τόν παρηγόρηση, όχι διότι δέν τόν ήγάπα,άλλά διότι, 
εότυχώς δι’ αύτήν, δέν έγνώριζε τόν πόνον, έκ τοΰ 
οποίου αύτός έπασχεν.
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Μίαν ήμέραν, ένφ ήσαν οί δόο είς τόν κήπον, ή 
μέν 'Ιουλία παίζουσα μέτήν κούκλαν της και τό κυνά- 
ριόν της, ό δέ Ερρίκος, ώς πάντοτε σκεπτόμενος περί 
τοΰ Αντικειμένου, τδ όποιον δέν ήδυνατο νά λησμονήση, 
τούς ειδοποιούν δτι ό Ιάκωβος ήλθε, καί πραγματικώς 
μετ’ δλίγας στιγμάς, φαίνεται αδτοπροσώπως ό Ιάκω
βος, πλησιάζω ν έκ τοΰ Απώτερου μέρους του κήπου.

Ή μικρά έξαδέλφη, ήτις άμα ήκουσε τήν ειδησιν 
είχε προστρέχει δλη χαρά, τώρα δμως οτε είδε τόν 
ξένον έλαβε διά μιας το σοβαρόν καί έπισημόν της δφος, 
τδ όποιον ένδόετο ώς φόρεμα κατά τάς σπουδαίας 
περιστάσεις.

Ό Ερρίκος Αφ1 έτέρου 
έμεινεν ■ άπολελιθωμένος. 
Δέν εΐχεν έπανίοει τδν Ίά 
κωβον άπό τήν ήμέραν ε
κείνην ... καί δέν εΐξευρε 
πώς νά τδν δποδεχθή έκ 
τής ταραχής του καί τοΰ 
έλέγχου τής συνειδήσεως.

- «Μ’ έλησμόνησες λοι
πόν, Ερρίκε; Δέν μέ Ανα
γνωρίζεις : Ήλλαξα λοιπόν 
τόσον πολό;" εΐπεν δ ’Ιά
κωβος πλησιάζων καί τεί- 
νων τήν χεΐρα πρός αΰτόν.

a’A. διόλου- είσαι ό αυ
τός πάντοτε. Χαίρω πολδ 
δτι σέ βλέπω,» εΐπεν ο 
‘Ερρίκος, αισθανόμενος δ
μως, δτι έφαίνετο τετα. 
ραγμένος καί αφηρημένος 
προσεπάθησε νά δμιλήση 
μέ τρόπον πλέον έγκάρβιον. 
«Καϊ πώς τά έπέρασεςΙά
κωβε, Αφ' δτου τελευταιον

, . . , ΆβυσβινοΙϊερεΰςκαί διάκονος,
ειδομεν δ είς τόν άλλον ;. . r
‘Ως πρδς Ιμέ πηγαίνω λαμπρά............. φίλε μου.>· , ‘Μβ-ρεύς καί StUZOVOS,

Τάς λέξεις, «φίλε μου,« μόλις ήδυνατο νά προ· 
φέρη. Κάτι τφ έλεγεν δτι ήτο πλέον Ανάξιος τής φι
λίας παιδδς τόσον έντιμου καί φιλαλήθους. Δέν προ ■ 
σέθεσε περισσότερα, άλλ’ έσπευσε νά συστήση τήν μι- 
κράν έξαδέλφην είς τόν ’Ιάκωβον, δστις μετ’ δλίγας 
στιγμάς διά του γλυκέως καί ευπροσηγόρου τρόπου του 
κατόρθωσε νά κερδήση τήν έμπιστοσόνην καϊ τδν θαυ
μασμόν τής ’Ιουλίας είς τοιοοτον βαθμόν, ώστε αΰτη 
παραιτήσασα τό έπισημόν της ΰφος ήρχισε νά γελφ, 
νά πηδφ καί νά φλύαρη μετ’ αύτοΰ ώς νά τόν έγνώρι- 
ζεν άπδ πολλοϋ. Τφ ένεπιστεόθη χωρίς νά χάση και

ρόν τά σχέδια καί τάς έλπίδας της διά τό μέλλον, 
άκόμη δέ καί τάς προσδοκίας της περί γλυκίσματος 
τίνος έξαισίου αμί την χρέμαν^ τδ όποιον ή τροφός 
της της εΐχεν ύποσχεθή είς τδ γεΰμα !

Έν τρ μεταξύ ό Ερρίκος άπο συρθείς κατά μόναί 
έβλεπε τήν τόσον ταχέως συναφθεΐσαν φιλίαν μέ αί
σθημα άνακουφίσεως μέν, διότι άφίνετο έλεόθερος άπδ 
τήν όποχρέωσιν τοΰ νά όμιλγ μέ τδν ‘Ιάκωβον, πι
κρίας δμως, διότι έκείνοι δέν εΐχον τήν μεταμέλειαν 
ή όποια έπάγωνε τόν γέλωτά του καί έπίεζεν ώς βά
ρος μόλυβδου τήν καρδίαν του.

Παρηλθεν αρκετή ώρα, είς ιό διάστημα τής οποίας
άμφότεροι ή μικρά έξα
δέλφη καί δ 'Ιάκωβος ήλ
θαν καί τόν παρεκίνησαν νά 
λάβη μέρος είς τά παιγνί
δια τω -, άλλ' αυτός τους 
παρεκάλεσε νά τδν Αφή- 
σουν ήσυχον. Τέλος ευρών 
ευκαιρίαν, οτε έκεΐνοι δέν 
προσειχον, έκρόφθη όπίσω 
πυκνής άναδενδράδος. άπδ 
της όποιας έβλεπεν 5.τι 
συνέβαινε χωρίς νά φαί- 
νηται αύτός.

Μετ’δλίγον ή μικρά έξα
δέλφη βαρυνθεισα τά παι
γνίδια, άνεχώρησε τρέχου 
σα πρός τήν οικίαν, ό δέ 
’Ιάκωβος άπομείνας μόνος 
έκάθησεν δπδ τήν σκιάν 
ένδς δένδρου καί ήνοιξε βι- 
βλίον το Αί Ακτίνες τοΰ ή. 
λί',υ διερχόμεναι άνά μέ
σον τοΰ φυλλώματος έφώ· 
τιζον τήν ώρα ία ν καί ευ- 
γενή κεφαλήν τ«, τδ γλυκό 
καί μελαγχολικόν του πρό' 
σωπον. (Ακολουθεί.)

---—-jfAXt.c-----

Κλείοντες τήν σειράν τών εικόνων διάφορον τάξεων 
Άβυσσινών παραθέτομεν είς τδ παρόν φυλλον ιερέα 
καϊ διάκονον τής φιλικής έκείνης πρδς τήν ‘Ελλάδα 
χώρας, Οί Άβυσσινοί πρεσβευουσι τά δόγματα τοΰ 
Χριστιανισμού, άν καί παρεισήχθησαν μεταξύ αύτών 
καί πολλά μή διδασκόμενα δπδ τοΰ Ευαγγελίου. Πο- 
θοΰσιν δμως νά γνωρίσωσι καλλίτερον τδν Λόγον του 
Θεοΰ καί έζήτησαν διδασκάλους τής θρησκείας νά τοδς 
φωτίσωσι περί δσων δέν γνωρίζουσι. Είθε νά μή πα- 
ρέλθη πολύς χρόνος πριν εδαγγελισθή έκ νέου δλό- 
κληρος ή καλή και φιλική αυτή χώρα,
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— Είναι ά πιστευτόν πίταν τρώγει ή άράχνη. Κύριός τις 
Satti κατεγίνετο πολλά ίτη tlf τήν μελέτην τών έντόμων, 
έφυλώζισεν αράχνην ύπύ ύαλίον καί τήν ίτρεφεν άφθόνως, 
σημειώνων άκρ ιβώ; πόσον τρ; έδιδεν έκάΰτην φοράν. Ιδού τό 
άποτέλεσμα τών παρατηρήσεών του. ‘Η άράχνη έτρωγε κάθε 
πρωί μαρίδα φαγητού τέσσαρας φοράς βαρυτέραν άπό τό 
ϊδιόν της σώμα, πάσαν μεσημβρίαν μερίδα έννία φοράς βαρυτέ
ραν καί πάσαν εσπέραν δεκατρείς φοράς περισσότερον τοϋ 
ίδίου της βάρους, έκτος μιδς ούγγιας περιπλίον. τήν όποιαν 
κατε^ρόχθιζε πριν νυκτώση! Κατά τήν αύτήν αναλογίαν 
άνθρωπος μέτριου άναστήματο; θά έτρωγε ν είς μέν τό πρό
γευμα ένα βουν, εΐς τό γεύμα άλλους δύο, είς τό θεϊπνον 
δύο μοσχάρια, ίχτώ πρόβατα καί τέσσαρας χοίρους καί τήν 
ώραν ότε θά ίιπήγαινε νά κοιμηθη έκατόν όχάοα; ψάρια!!

— Γέρων τις παλιός, λέγει άνατολικό; τις μύθος, έκόπιαζε 
μίαν ήμέραν είς τόν άγρόν, καιαβρέχων μέ τόν ιδρώτα του 
τόν σίτον, τόν όποιον κατέθετε ν είς τούς αύλακας, τους όποιους 
μόνο; του εΐχεν άρωτριάσει. Αίφνης άνακόψας βλέπει μορφήν 
άνόρός ένωη ιόν του ίσταμένην

«Έγώ είμαι δ Σολομών,η είπε τό φάντασμα «Συ δέ γέ
ρων τί κάμνεις μ

• Έάν είσαι ό Σολομών, πώς έρωτας τί κάμνω;» άπεκρίθη 
ό γέρων. «Δέν βλέπεις 5τι θέτω είς πράξιν τά μαθήματα 
τά όποια μέ έδίδαξεν ή σοφία σου; Είς τήν νεότητά μου ώ ■ 
Βηγήθην υπό τών συμβουλών σου νά λάβω παράδειγμα τόν 
μύρμηκα κα! νά γείνι» φιλόπονος καί οικονόμος. Ώς βλέ
πεις δέ έξακολουθώ μέχρι σήμερον νά.πραγματοποιώ τάς βι-' 
βασκαλίας σου έκείνας »

‘Ο Σολομών νότε άπεκρίθη· «Λεν έμαθες εί μή τό ήμισυ | 

τού μαθήματος, τό όποιον διδάσκει δ μύρμηξ Έπίστρεψε 
καί μάθε έκ τού παραϊείγματός του νά άναπαύησαι έν τιρ 
χειμώνι τής ζωής σου, άπολαμβάνων έν ήουχία τά άγαθά 
τά όποια έθησαύρισες έν τη νείτητίσου.·

— *0 μικρός Γεώργιος ήτο φρόνιμον καί γνωστικόν άγο- 
ράκι πέντε έτών τήν ήλικίαν, Δέν ήτο φοβητσιάρης, άλλ' 
όμως έφοβείτο τους ποντικούς, διότι είς τήν οίκίαν, οπού 
έκατοικοΰσε, ήσαν πολλοί ποντικοί καί είχον με γάλον θάρρος. 
Μίαν βραδυάν ή μαμά του ήτο κακοδιάθετος καί είχε πλα
γιάσει ένωρίς, ή δέ τροφός του έλλειπε, μόνον ό πατήρ του 
έκαθητο καί άνεγίνωσκε είς τήν τραπεζαρίαν. Όταν ήλθεν ή 
ώρα τού ύπνου ό Γεώργιος τόν έπλησίασε—

β Πατέρα,» είπε, (έρχεσαι μαζί μου έως που νά έκγδσθώ; 
φοβούμαι νά πάγιο μέσα μόνο; μου »

«Φοβείσαι ; καί τί φοβείσαι ;»
«Φοβούμαι τους ποντικούς, μήνίβγουν καημέ δαγκάσουν.» 
«Αύτδ δά μόνον φοβείσαι; Εύθΰς τους διορθώνω τούς πον

τικούς,)) άπεκρίθη 6 πατήρ του. καί άμέσως λαμβάνει πέ
ναν κο! χαρτί καί γράφει μέ ολοστρόγγυλα γράμματα «Πρός 
Ελους τούς ποντικούς, οί όποιοι εύρίσκον- 
ται είς τήν οίκίαν μου. Διά τής πα- 
ρούοης σάς διατάττωνά άφήσηται τόν 
υιόν μου άνςνόχλητον είς παν δωμάτ ι
όν τής οικίας. Όστις δήποτε άπό σας 
δέν συμμορφωθή πρός τήν δαταγήν μου 
θά τιμωρηθή κατά τόν νόμον,· ’Αφού Επέ
γραψε τό διαβατήριον τοΰτο τό άνίγνωσεν είς τόν Γεώργιον 

όστις τό έπήρε μέ χαράν, άφήκε τήν καλήν νύκτα είς τόν πα
τέρα του «αί μόνος του έξεκίνησε μί θάρρος διά τό ίωμά- 
τϊόν του. ' ϋταν ϊφθασε είς τήν θύραν .έσταμάτησεν καί έ - 
φώναξε δυνατά «(Ιοντικοί! δέν ήμπορεϊτε νά με -ειράξητε 
τώρα—ίχω διαβατήριόν άπό τδν πατέρα μου!· Άπό τήν 
νύκτα έκείνην i Γεώργιος δέν έφοβήθη πλέον τούς πον
τικούς, διότι είχε πεποίθησιν είς τό διαβατήριον τού πατρός 
του. Τόν είχεν (δει πολλά»ι; νά δίδη διαβατήρια είς Ανθρώ
πους, οί όποιοι ήθελαν νά ταξειδεόσουν μέ τόν σιδηρόδρομον, 
τοΰ όποιου ήτο διευθυντής, καί είχε πεποίθησιν ότι οί πον
τικοί θά έσέβοντο τήν ύπογραφήν του δπως καί οί ϋπάλληλ- 
λοι τοϋ σιδηροδρόμου !

Κα! σείς μικροί μου άναγνώσται, οί όποιοι φοβείσθε τό 
σκότος ή τούς κλέπτας ή άλλους κινδύνους έχετε όλιγωτέ- 
ραν πεποίθησιν είς τούς λόγους τοΰ Έπουρανίου σας Πατρός, 
δστις εΐπεν δτι θέλει φυλάττει άσφαλώ; βλους τούς έλπίζονιας 
■~1ΐ αύτόν ;

— Μεταξύ τών έγγράφων τοΰ διασήμου Ούασιγκτώνος εύ· 
ρίθη κα! ίν τετράδων, είς τό οποίον είχε γράψει δταν ήτο 
παϊς, περιείχε δέ Εκατόν Δέκα «Κανόνας τής καλής συμ
περιφοράς ·

Ιδού δύο-τρεις αξιόλογοι;
■ Μή όργίζου είς τήν τράπεζα» δ,τι δήποτε καί 5ν συμβή. 

έάν δέ έχης λόγον νά όργισθτς μή τό ίείξη;, άλλά τήρησον 
ύφος φαιδρόν, ιδίως δταν ήναι ξένοι παρόντες, διότι ή καλή 

: διάθεσις είς τήν τράπεζαν είναι ώς ώραΐον φαγητόν.
• Δέχου πάσαν ίπίπληξιν κα! συμβουλήν εύμενώς, δπου, 

κα! οπότε δήποτε τήν άκούσης, Κατόπιν δέ, δύνασαι νά εΰ- 
ρηί κατάλληλον εύκαιρίαν νά είπη; είς τόν έπιπλήξαντά σε 
δτι ήσαι άθφο; τού πράγματος περί τοΰ οποίου οέ ήλεγξε,

— Π ε ρ ί ε ρ γ ον ί θ ι μ ον τ ή ί Ιαπωνίας. Είς τάς 
οίκίας 5που είναι άνύπανδρα κοράσια βλέπει τις γλάστραν εύ
καιρον κρεμασμένην άπό τόν ίξώστην ή άπό κανέν παράθυ- 
ρον. ’Εάν τώρα κανείς νέος θέλη νά ζητήση μίαν άπό τάς 
νέας αΰτάς, άντί νά πληβιάση κανένα συγγενή της καί νά τιρ 
κάμη τάς προτάσεις του, έκλέγει μίαν ώραν, όταν ήξεύρεί βτΐ 
ή νέα καί ή μήτηρ της είναι είς τήν οίκίαν κα! τόν βλέπουν 
πλησιάζει καί καταιβάζει τήν γλάστραν, φυτεύει είς αύτήν 
ώράΐόν τι φυτόν, τήν κρεμάζει πάλιν καί Αναχωρεί Επιστρέφει 
δμως τήν έπαύριον καί έπί πολλά; ήμέρα; κατά συνέχειαν καί 
παρατηρεί τήν γλάστραν· έάν εΰρη τό φυτόν περιποιημένον 
κα! ποτισμένον, έννοεΐ δτι είναι Αποδεκτός, έάν δμως μαρα
μένου κα! άπεριποίητον, δέν χρειάζεται περισσότερον διά νά 
έννοήση δτι δέν τόν θέλουν διά γαμβρόν. Ενίοτε μάλιστα ό ■ 
άτυχή; εύρίακει τό φυτόν του έκριζομένον καί ριμμένον είς 
τόν ερόμον τούτο δεικνύει μεγαλειτέραν περιφρόνησιν καί 
Αποστροφήν παρ’ δτι έκφράζουν συνήθως ο! Ανθρωποι διά 
τών λέξεων.

ΙΕΡϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

’Επί τίνος βασιλέως έπέστρεψαν οί ‘Εβραίοι έκ τή; 
αιχμαλωσίας ;

2) ‘Γπό τήν έπιστασίαν τίνος άνηγέρθη ό ναός έν ’Ιε
ρουσαλήμ.

3) Ποιοι εΰσεβεϊ; ’Ιουδαίοι έν τών αίχμαλωτισθέντων εδ- 
ρον χάριν ένώπιον τών Κυρίων των ;
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