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Προς τούς μικρούς σονορομητύ.ς τη; ’ Εφημερίδας 

των Παίδων.

* Αγαπητοί μοι μικροί φίλοι,

Μέ τό φύλλον τοΰτο ή μικρά ήμών έφημερί; εισέρχεται 
εί; τό 20 ον έτος τή; ήλικία; της —"Ηρξατο μικρά καί μόνη 
άλλ’ ηύξήβη καί Απέκτησε καΐ σύντροφον—τ α Παιδικά 
διηγήματα,—φυλλάδιον νέον μέ είκόνα; ώραίας καί 
διηγήματα σκοποΰντα τήν πνευματικήν καί ηθικήν διάπλασιν 
τών παίδων

Οί πρώτοι συνδρομηταί τη; ’Εφημερίδας τών Παίδων με- 
τέδησαν ήδη άπό τή; παιδικής εί; τήν ανδρικήν ήλικίαν, κα1 
δμω; εύρίσκουσι τήν άνάγνωσιν αύτή; εύχάρ ιστόν καί διδα
κτικήν, διότι σκοπό; αύτή; ήτο καί είναι καί Βά ήναι ή Α
φέλεια τής οικογένεια; έν γένει. α Έγώ πρώτη σπεύδω νά 
άναγνώσω έκαστον φύλον τής Έφ. τών Παίδων,» μβί εί
πε κυρία τις, μεθ’ ή; οτυχε νά συνταξιδεύσω, ο καί Επειτα τήν 
δίβω είς τά παιδία μου, διότι εύρίσκω πολλήν εύχαρίστι- 
αίν καί ωφέλειαν έκ τή; Αναγνώσεως αύτή;.» ε’Ήμην παιδίον 
καί ίγεινα Ανήρ,»— ϊλεγέ μοι άλλο; τις προχθές ότι, "καί 
δμω; δέν παύω άναγινώσκων τήν Έφ. τών Παίδων, διότι εϋ- 
ρίσκω έν αύτή Αναγνώσματα κατάλληλα καΐ ώφέλιμα καί 
εί; Εμέ τον Ανδρα.» Τοιαύτη ή μαρτυρία τών Αναγνωστών,

‘Η ύπόληώις, τήν όποιαν ή Έφ. τών Παίδων Απολαμβάνει 
I παρά τφ λαφ, δεικνύεται καί έκ τούτου, 6τι πολλοί έγένον- 
] το μέχρι τοϋδε Ανατυπώσεις τών παρελθόντων Ετών ένεκα 
ί τή; μεγάλη; ζητήσεως τών παρελθόντων σωμάτων, δύο έως 
δύο καΐ ήμίσεια χιλιάδες τών δποίων έξοδεύονται κα ι’ Ετος, 
Εκτός τών τακτικών συνδρομών

Άλλ’ όμως ή μικρά αΰτη φίλη τών παιδίων καί τή; οί- 
κογενεία; δέν έδυνήβη μέχρι τοΰδε νά Απάντηση τά Απαραι- 
τήτως Αναγκαία πρός συντήρησιν αύτή; Εξοδα, δ δέ συντά
κτη; αύτή; δύναται έπ Αλήθεια; καί άνευκαυχ ήσε- 

I ω; νάκίπη Ατι τήν Εργασίαν αύτοϋ πρό; σύνταξιν αύτή; Απ' άρ- 
I χή; τήςέκδόσεω; αύτής μέχρι σήμερον, ήτοι έπί 19 όλα Ετη, 
I παρέσχε δωρεάν «ί; τούς μικρούς αύτής άναγνώστας, διό

τι έπεθύμει καί Επιθυμεί νά γίνεται ωφέλιμος είς τά παιδία 
τή; πατρίδα; του, τά όποια Εχβν τόσην χρείαν πνευματική;

καί ήύικής διαπλάσεω; καί τόσα δ λίγα μέσα καί ευκαιρία; πρό; 
άπδκτησιν το ιαύτης.

Κλείουσά αίσίω; καί τό 19 έτος τή; ήλικία; αυτή; ή Έφ, 
τών Παίδων μετά τοϋ συντάκτου αύτή; νομίζει καλόν νά υ πεν
θυμίση εις τού; μικρού; αύτή; φίλου; τό καθήκον νά ΑναΒεω- 
ρήσωσι τό παρελθόν καί νά κάμω σι νέα; καί καλλιτέρα; απο
φάσεις διά τό μέλλον· πρό πάντων συνιστα εί; Εκαστον αύ- 
τής τήν Απόκτησιν τοΰ Εύαγγελίου καί τήν μελέτην καί ύ- 
πακοήναύτοΰ, διότι οδτω μόνονδύνανται νά ΕξασφαλισΘώσιν 
άπό τήν κακίαν, ήτις ύπερπλεονάζεί έν τφ κόσμω, καί προε- 
τοιμασβώσι διά τήν αιωνιότητα, εί; τήν όποιαν κατά πάσαν 
στιγμήν δύνανται νά μεταβώσι.

Πρός τούτοι; Ελπίζει δτι πόντε; οΐ μικροί αύτή; φίλοι 6έ- 
λουβι φιλοτίμησή νά προσθέσωσιν Εκαστο; Ενα τούλάχιστόν 
νέον συνδρομητήν, ίνα οΰτω δυνηβή ή διεύθυνΟις νά Εκδώση 
αύτήν δΐς τοϋ μηνάς, ή νά διπλασιαση τά; σελίδας τή; μη
νιαία; αύτή; έκδόσεω; καί καλλύνη αύτήν μέ περισσοτέρας 
καί καλλιτέρα; είκόνα;.

ιΤά Παιδικά Διηγήματα* δίδονται δωρεάν εί; πάντα 
συνδρομητήν- στέλλονται δέ καί εί; τοϋ; μή συνδρομητάς 
Αντί 50 λεπτών τό Ετος, Ελεύθερα ταχυδρομικών,

Ταΰτα έν πολλή Αγάπη,
Τ) συντάκτη;

Μ. Δ. ΚΑΔΟΠΟΘΑΚΗΣ,

—Περί τοΰ άριθριοΰ τών ιερέων τή; ‘Ρωσσίας δ «'Ρωμαίος 
Παρατηρητή:· δημοσιεύει τάς έξη; στατιστικά; πληροφορί
α; λειφίΙείσας έξ Επισήμων πηγών. >0 ρωσσικό; κλήρο; Απο- 
τελείται έκ τριών μητροπολιτών, 15 άρχη επισκόπων, 75 έπι" 
σκόπων. Μοναστήρια Ανδρών ύπάρχουσι 380, περιέχοντα 10’ 
879 μοναχού;, γυναικών 171 περιέχοντα 17.907 μοναχά;, 
‘Ο κατώτερο; κλήρο; συνίσταται έξ 84,974 προσώπων δια
νεμημένων κατά διαφόρου; βαθμούς. Τό Κράτος δαπανά διά ; 
μέν τήν έν γένει έκπαίδευσιν 6 Εκατομμύρια ρουδλίων, διά δέ [ 
τήν Εκκλησίαν εν καί ήμισυ Εκατομμύριον. Πλήν τούτου δέ | 

υπάρχει καί άποθεματικόν κεφάίαιον 4 Εκατομμυρίων πρός j 
χρήσιν τοΰ κλήρου.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1886ΕΦΗΜΕΡ12 ΤΩΝ 1ΙΑΙΔΩΝ1530

Η ΧΑΙΔΗ
Αλτ’ Επιτομήν ίχ τοΰ I’sppavixw.

( Ι&ε προηγ. ψύλλον )

ΚΕΦ. Ε'.
«Έτελείωσες την ιστορίαν σου ;» ήρώτησεν δ πά* 

πος, βστις μέχρι τήϊ σιιγμής ταύτης έμχνε σιωπηλός.
«Ήλπιζον,—άπεκρίθη ή Δέτη,—δτι ήθελες ευχα

ριστήσει τδν Θεόν διά τά νέα, τά δποΐα σοΐ έφερον.»
«Πάρε τα δπίσω τά νεα σου, παρακαλώ,—εΐπεν δ 

γέρων δργίλως,—δέν εχω χρείαν αύτών.»
«Καλά, - εΐπεν ή Δέτη,—άφοϋ τοιαύτην έχεις ίδέαν, 

θά σοΐ ειπω τί φρονώ περί τούτου. Τδ κοράσιον τοΰτο 
εΐνε ήδη δκτώΆτών, καί όμως δέν γνωρίζει τίποτε, 
συ δέ δέν τδ άφίνεις νά μάθη, ούτε τδ βτέλλεις είς 
τδ σχολεΐον, ή είς την έκκλησίαν, άλλά «περνάτε ε
δώ εις τά ορη τδν καιρόν σας άς οί είδωλολάτραι. 
Έγώ έπληροφορήθην είς τήν πόλιν οτι έπειδή ή 
Χάϊδη εΐναι τδ μόνον κοράσιον τής αδελφής μου, έγώ 
εΐμαι δπεόθυνος δί αΰτήν καί δι’ δ,τι συμβή είς αδ· 

I τήν. Όταν δέ τοιαυτη τόχη ανοίγεται έμπροσθεν της, 
ούδεΐς έχει τδ δικαίωμα νά τήν καταστρέψη Έγώ 
λοιπόν σέ λέγω, ότι θά πα'ρω τήν Χαΐδην, καί άν 
δέλης έλθέ νά τήν λαδής διά του δικαστηρίου. Πρέ
πει νά ήξεόρης δμως δτι έκεΐ θά άκοόσης πράγματα, 
τά όποια δεν θά θέλης νά άκουσης!»

«Κλείσε τό στόμα σου»,—έκραυγασεν ό γέρων, ■ 
μέ όργήν. Λάβε τδ κοράσιον καί κατάστρεψέ το - 
άλλά ποτέ ίς μή φανή έμπρός μου μέ τοιοϋτον κα
πέλου καί πτερά είς τήν κεφαλήν του καί μέ τοιου- 
τους λόγους είς τδ στόμα του, οποίους μετεχειρίσθης 
συ σήμερον.» Ταΰτα δέ είπών ήγέρθη καΐ έξήλθε τής 
καλόβης.

«Έκαμες τδν πάπαν μου νά θυμώση σήμερον,» ει- 
πεν ή Χάϊδη εις τήν θείαν της, μέ τόνον ύξόν.

«Όσον δι’ αύτδ σέ βεβαιώ δτι θά τοΰ πέραση, 
άλλά αδ πρέπει νά έτοιμασθής νά μέ άκολουθήσης 
Που είναι τά φορέματα σου ;»

«Δέν 0ά έλθω μαζό σου,» είπεν ή Χάϊδη μέ κα’ 
νένα τρόπον.»

/Αλλά σδ δέν ήςεόρεις τί λέγεις,» σέ βεβαιόνω δέ 
δτι θά ήναι πολύ 'καλλίτερου Βιά σέ έκεΐ, παρά έΒώ.»

Μετά τοΰτο ή Δέτη διηυθόνθη είς τδ κιβώτιον δπου 
ή Χάϊδη έφόλαττε τά καθαρά της φορέματα καΐ δι- 
πλώσασα αΰτά είς Sv δέμα, τά έπήρεν εί; τήν χεΐρά 
της καΐ εΐπεν εΐς τήν Χαΐδην νά βάλη τδν πΐλόν της 
καί νά τήν άκολουθήση.

«Άλλά, σέ είπον,» άπεκρίθη ή Χάϊδη «ότι Βέν 
έρχομαι.»

«Είσαι τόσον δύστροπος οσον καΐ αί αίγες, άπδ τάς 15 
οποίας θά έπήρες αυτόν τόν τρόπον. Συ είδες τδν πά- 
πον σου νά θυμώση , τδν ήκουσες ' δέ μέ τά αύτιά 
σου νά εΐπη, δτι δέν ήθελε’ πλέον νά μας ξαναΐΒη 
στά μάτγα, βεβαίως αύτδς θέλει νά’ελθης μαζό μου/ 
Μή τόν θυμώσης πλέον·' δέν έχεις ιδέαν πόσον θά εύ-1 
χαριστηθ^ς είς τήν Φραγκφόρτην, ούτε ποια πράγ- ί 
ματα θά Γόης έκεΐ· έάν οέ 3έν σέ άρέση νά μείνης 
ίκεΐ, ήμπορεΐς νά περιδιάβασης τήν πόλιν καί πάλιν 
νά έπιστρέψης έδώ, τότε δέ δ πάπας θά εχη βεβαί. 
ως άναλάβει άπδ τδν θυμόν του.

«Ήμπορώ νά ΐδω δλα ταυτα καί νά επιστρέφω - 
δώ απόψε;» ήρώτησεν ή Χάϊδη.

«Άλλά σέ είπον πρό δλίγων στιγμών, δτι Βυνασαι 
νά έπιστρέψης, δπόταν θέλης. Σήμερον θά ΰπάγωμεν 
έως είς τδ Μάγενφελδ· αυριον δέ σηκωνόμεθα πρωί 
καί διά τοΰ σιδηροδρόμου πηγαίνομεν είς τδ ΔόρφελΒ.

Ταυτα είποΰσα ή θεία Δέτη έλαβε τήν Χαΐδην έκ ’ 
τής χειρός καΐ δέσασα τά φορέματα της όπό τήν μα
σχάλην αυτής, ήρχισε νά καταβαίνη τδ όρος. ί

' Επειδή δέ ή άνοιξις δέν εΐχεν είσέτι προχωρήσει, I 
ώστε νά έξέρχωνται αί αΐγες είς τήν βοσκήν, δ Πε* ■ 
τρος έμενεν ακόμη είς τό σχολεΐον τοΰ Δόρφελδ. ’ Επε- 
σκέπτετο δμως τήν γιαγιά και μητέρα του κατά τάς 
έορτάς, έτυχε δέ νά συνάζη ξυλά έξωθεν τής κα’ 
λόβης των, δτε ή Χάϊδη κατέβαινε τδ όρος μέ τήν | 
θείαν της. Όταν τήν είδε λοιπόν έξιππάσθη καΐ πλη- j 
σιάσας τήν ήρώτησε που έπήγαινε. )

«Πηγαίνω κατ’ εύθεΐαν είς τήν Φραγκφόρτην,» j 
είπεν ή Χάϊδη, «μέ τήν θείαν μου Δετήν, άλλά πρώ
τον θά υπάγω νά ΐδω τήν γιαγιά.» |

«"Όχι, όχι, δέν έχομεν καιρόν δι’ έπισκέψεις, - εί- 
πεν άποτόμως ή 'Θεία, — εΐναι ηδη πολΰ άργά καΐ δέν 
έχομεν νά χάνωμεν καιρόν,» καΐ έσυρε τδ παιδίον 
πρδς τά κάτω.

Ο Πέτρος ετρεξε^ τότε μέσα είς τήν καλυβην καΐ 
ήρχισε νά φωνάζη καί νά φοβερίςη.

Αί δόο γυναίκες, αί δποΐαι έκάθηντο έργαζόμεναι, 
άκουσασαι τάς φωνάς καί ίδοΰσαι τό έξηγριωμένον 
πρόσωπον τοΰ μικρού Πέτρου έξεπλάγησαν, διότι αδ- 
τδς ήτο ήσυχον παι&ίον.

«Καΐ τί τρέχει λοιπόν, Πέτρε; ήρώτησεν ή μήτηρ 
του.

«Τί τρέχει! τί τρέχει!, έξεφώνησε μέ οργήν ό Πέ· 
τρος. Άκοΰς έκεΐ, ή κυρά Δέτη θέλει καΐ καλά νά 
πάρη τήν Χαΐδην άπδ τδν πάπον της!»

«Τί! τί! έκραξεν ή γραία- τήν Χαΐδην νά πάρη ! 
καΐ έτρεξε πρός τήν θόραν, κράζουσα, «Δέτη, Δέτη, 

μή πέρνης τδ παιδίον ! μή !»
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Άλλ’ ή Δέτη δέν ήχουεν, άλλ’ εσυρε την Χαί- 
δην πρός τά κάτω με δλην α&τής την ουναμιν.

«Άλλά, θείτσα, Βϊν ακούεις πώς ή γιαγιά φωνά
ζει ;» έχραξεν ή Χαίδη.

«Ακούω,—εΐπεν ή Δέτη, — άλλο! πρέπει νά σπεόσω* 
μεν, διότι θά χάσωμεν τδν σιδηρόδρομον. Έπειτα 
δταν έπιστρέψης πάλιν έδώ ήμπορεΐς νά φέρης δι’αύ- 
τήν κάτι τι καλόν.»

«Άφοΰ εΐναι έτσι,—εΐπεν ή μικρά, —άς σπεόσω μεν 
θά ίδώ τί πρέπει νά φέρω τής γιαγιάς, δταν έπι 
στρέψω. ’Ολίγον μαλακόν, άσπρον ψωμί, διότι δέν 
δόναται ή παύμένη νά μάσηση τδ ξηρόν, τδ δποιον 
έδώ έπάνω είς τδ βουνόν τρώγομεν!)»

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Ίσως παραξενευθεΐτε, μικροί μοο φίλοι, μέ την κε 
φαλίδα τοο παρόντος άρθριδίου, άλλ’ δμως ή λέξις εί
ναι έπίσης κατάλληλος Βιά τδν πάγον, όπως εΐναι και 
διά τά γεννήματα και διά παν άλλο φυσικόν προϊόν.

Όβφ δ άνθρωπος έκπολπίζεται, τόσφ αύξάνουν και 
αί άνάγκαι τοο. 'Οσοι ζοον είς τδ ύπαιθρον, δέν έ
χουν βεβαίως άνάγχην θερμασίας, οσον οί όντες ή* 
ναγιασμένοι νά μένουν εΐς τάς οικίας. "Οσοι διάγουν 
βίον καθεστηκδν, έχουν χρείαν διαφορετικής τροφής 
τούς ευρισκομένους είς κίνησιν ή έργαζομένους.

Ήτο καιρός, καθ’ Sv οί άνθρωποι ήρκουντο μέ τά 
φυσικά προϊόντα τής γης—με τους αυτομάτως παρα· 
γομένους καρπούς. Άλλά κατ' δλίγον έκ τών καρ
πών ηρχισαν νά κατασκευάζουν διάφορα φαγητά καΐ 
ποτά, έξ οΰ τά πολυποίκιλα γλυκύσματα, οί παντοει 
Βεις οίνοι καί τά πολυποίκιλα φαγητά.

ΤΗτο καιρός, καθ’ 8ν ευχαριστούντο μέ τδ διαυγές 
ύδωρ—άλλά μέ τδν χρόνον ηρχισαν νά μεταχειρώ 
ζωνται καί τδν πάγον καΐ τώρα τόση εΐναι ή ζήτησις 

' αυτού, ώστε έπενόησαν τρόπον νά κατασκευάζουν πά
γον καί είς αύτά τά θερμότατα κλήματα χαί έδώ ά
κόμη είς τάς ’Αθήνας.

Ό πάγος εΐναι ού μόνον δροσιστικόν τό θέρος, άλλά 
■ προφυλαχτικόν τών κρεάτων, ιχθύων χαί άλλων έ- 
| οωδίμων πραγμάτων άπδ τής σήψεως — χρησιμεύει 
ϊ προσέτι είς πολλάς ασθένειας ώς άντιφλογιστικδν, καί 
! εν γένει κατέστη ήδη έν τών άπαραιτήτως άναγ. 
! καίων πραγμάτων εΐς τόν άνθρωπον, καί διά τοΰτο 

’ αποτελεί σημαντικόν έμπόριον.
Έν ταϊς βορείαις χώραις, δπου οί ποταμοί καί αί 

j λίμναι παγώνουν είς βάθος 2—3 ποδών, ή συγκομιδή 
ί τοΰ πάγου γίνεται τακτικώς κατά τόν Ιανουάριον καί 
j Φεβρουάριον υπδ έταιριών, και άποστέλλεται διά

πλοίων, ή του σιδηροδρόμου είς πάντα τά μέρη του 
κόσμου.

‘Η έν τή έπομένη σελίδι εΐκών παριστφ τδν τρόπον, 
δι οΰ έχόπτετο δ πάγος έπί τοΰ Χόδσωνος ποτάμοΰ τής 
Νέας ‘Υόρκης μέχρι πρό μιχροϋ. Δί έργαλείου τίνος 
πριονωτού έν εΐδει άροτρου, σειρομένου όπδ ένδς ιπ- 
που, κόπτεται ή παγωμένη έπιφάνεια του ποταμού ή 
λίμνης είς τετράγωνα τεμάχια 1—2 ποδών, άτινα 
μεταφέρονται καί άποθηκεόονται εΐς κατάλληλα πρδς 
τούτο καταστήματα, όπόθεν άποστέλλεται είς διάφορα 
μέρη τή, χώρας ή τοΰ εξωτερικού.

Μέχρι τουδε ή Αμερική εΐχε τδ μονοπώλιον του 
πάγου, ήΒη δμως ή έκειθεν έξαγωγή ήλαττώθη πολύ, 
διότι, ώς προεΐπον, ή μεγάλη ζήτησις τοΰ πάγου ή- 
νάγκασε τους ανθρώπους νά έφεόρωσι μέσον, διά τοΰ j 
όποιου μεταβάλλουσι τδ κοινόν ύδωρ είς πάγον, καί 
οΰτω αναπληρώνουν την άνάγκην ταύτην.

Εΐς άλλο φυλλον θά σας έκθέσω τόν τρόπον της 
τεχνητής κατασκευής τοΰ πάγου, οστις εΐναι αρκετά 
περίεργος είς τούς κατά πρώτον ακούοντας περί τούτου.

Ό πάγος, τδν όποιον οί κάτοικοι τών θερμών κλι
μάτων φοβουνίαι τόσον πολύ, παρέχει πολλάς καί 
πολύ εύχαρίστους διασκεδάσεις είς τούς κατοίκους τών 
ψυχρών κλιμάτων. Οί ποταμοί, αί λίμναι, και αύτή ή 
θάλασσα χρησιμεύουν τδν χειμώνα ώς πεδιάδες, έπί I 
-ών όποιων μυριάδες άνδρών, γυναικών καί παιδιών 
διασκεδάζουν παγοδρομοΰντες. Εΐς τά βορειότερα δέ 
μέρη τής Αμερικής καί Εΰρώπης κατασκευάζουν έκ 
τοΰ πάγου παλάτια, έκχλησίας, καί άλλας μεγαλο
πρεπείς οικοδομάς, τάς οποίας φωτίζουν διά φωταε
ρίου ή ήλεκτριχοΰ φωτός καί ουτω μεταποιούν αύτά 
είς μαγευτικά κτίρια, άντανακλώντα τδ φώς καί πα- 
ριστώντα τούς έν αύτοΐς περιπατοΰντας ή ίσταμένους 
ώς πλέοντας έν τφ φωτί. Είς τά παρελθόντα ετη τής 
«Έφημερίδος τών Παίδων» έδημοσιεόθησαν αί εικό
νες τοιοότων οικοδομημάτων έκ πάγου, καί έκεΐπαρα- 
πέμπομεν τούς άναγνώστας διά περισσοτέρας πληρο
φορίας. 

----- -----

—Ό δαμαλισμός τοΐ> βασιλέως της ‘•/σπάνιάς ε7 
ν«ι <τπου5αΐον γεγονός.

‘0 μικροί οόν Άλφόνσος δέκατος τρίτος, καί τοι μό
λις δλίγων μηνών τήν ήλικίαν, έχει πληθύν βλων κα
θηγητών, παιδαγωγών, διδασκάλων της ξιφομαχίας, τής 
ίππασίας καί ένα κουρέα έτι.

■ Διά τόν δαμαλισμόν αδτοΰ, βστις θά γείνη μετά τινας 
ημέρας έδαμαλίσθη έπίτηδες δάμαλις,έκλεχθεισα υπό 
έπιτροπής ιατρών καί κτηνιάτρων. Εΐτα ή δαμαλΐτις 
ένωφδαλμίσθη έπί τίνος ευτραφούς παιδδς, δστις διά 
τοΰτο έλαβεν άδρδν βραβειυν, έκ τών φυσαλίδων δέ < 
αύτοΰ θά έμβολιασθή ό νήπιος βασιλεύς!

.... .... J
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Η ΚΟΛΓΜΒΗΘΡΑ ΤΟΤ ΣΙΑΩΑΜ.
ή.

ή πηγη τοΰ Άςεκώυ.
‘Η κολυμβήϋρα αΰτη δέν ήτο άλλο τι εΐμή πηγή, 

εκειτ > δέ πρδς νότον τής ‘Ιερουσαλήμ πλησίον τών 
προπόδων τοϋ ορούς Σιών, εχουσα τδ όρο: Μωρία προς 
βορρά ν.

Ήδη έν τή τοποθεσία ταύιη εόρίσκονται δύο πή
γα!, ή ανώτερα ή βορινή, ή γνωστή ήδη δπδ τδ ό
νομα πηχή τής Ιίαρθίνοί), χύνεται είς μικρόν τι ύ- 
δραγωγεΐον 20 περίπου πόδας υπδ τήν Επιφάνειαν τοΰ 
Εδάφους· πρδς τδ &δραγωγεΐον δέ τοΰτο κατέρχεται

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΛΟΣ.

('£α τοΰ ΓαΜιαοΰ.)
(Συνέχεια ®ε φΰλλον "άρΛ. 226).

’Ωφελούμενος τής στιγμιαίας απουσίας τοΰ θυρω
ροί, δ 'Ερρίκος άπέσυρε τδν σύρτην τής εςω θΰρας, 
καί διευθύνθη Αστραπηδόν πρδς τήν οικίαν τοΰ ’Ια
κώβου. Τδ νά χτυπήση τδν κώδωνα, νά τφ Ανοίξουν, 
νά είσέλθη καί νά εύρεθη Ενώπιον τοΰ κηδεμόνας τοΰ 
’Ιακώβου ήτο έργον στιγμής. ‘Ο κηδεμών τοΰ ’Ια
κώβου ήτο φίλος της μητρδς τοΰ ‘Ερρίκου, δταν δέ 
ό Ερρίκο: τφ εΐπεν δτι δεν έσκόπευε νά Απομα. 

Ικρυνθή τοΰ ’Ιακώβου, ένόσφ διήρκει ό κίνδυνος, έδέ·

Ή 1£ολυμ.@ήθρα, η τνηγή τοΐί ΰΒιλωάμ..
τις διά κλίμακος έξ 20 βαθμιδών. Έκ τοΰ υδραγω
γείου δέ τούτου τδ ύδωρ μετά φέρεται διά έλικο είδους 
σωλήνος Εν τφ βράχφ λελατομημένου είς έτερον ό
δραγωγεΐον περί τδ τέταρτον τοΰ μιλίου άπέχον του αδτήν κλίνην.» 
πρώτου, καΐ κατά τδ στόμιον τής κοιλάδας τοΰ Τυρό- — «Ευχαριστώ,—εΐπεν ό 'Ερρίκος, — έγώ θά α-
ποιείου κείμενον, έκειθεν δέ ρέον χύνε tat είς τήν κοι
λάδα τοΰ Ίοσαφάτ πρδς τά νοτιοανατολικά ζειμένην.

Κατά τάς τελευταίας Ανακαλύψεις τδ δεύτερον δ· 
δραγωγεΐον ήτο ή Κολυμβήθρα τοΰ Σιλωάμ, ή ή πηγή 
τοΰ Έζεκίου, διότι έπιστεύετο δτι κατεσκευάσθη έν
ταΐς ήμέραις του Αγαθού Εκείνου βασιλέως.

Τδ ΰθωρ τής Ανωτέρας πηγής θεωρείται ώς ιαμα
τικόν οί δ' Αμαθείς κα! δεισιδαίμονες προστρέχουσιν 
έκεΐ διά νά λάβωσιν έξ αδτοΰ κα! ίαθώσιν άπδ τών 
Ασθενειών αυτών.

χι) η τήν πρότασίν του κα! τφ έδειξε μικρδν ώντιθά- 
λαμον πλησίον του θαλάμου τοΰ ’Ιακώβου.

— «θά κοιμάσαι έκεΐ, - εΐπεν,—είς τήν μικράν

γρυπνώ, δέν έχω Ανάγκην κλίνης.»
‘0 ίατρδς είχε δίκαιον, Έπί έξ Εβδομάδας δ ’Ιά

κωβος εδρίσκετο μεταξύ ζωής καί θανάτου. Έπι έξ 
Εβδομάδας δ ‘Ερρίκος δέν Απεμακρύνθη τής κλίνης 
τοΰ φίλου του/Οταν δέ τφ έλεγον, «θά Ασθενήσης,»
—Απεκρίνετο - Κα! διατί όχι; Μήπως δέν έπρεπεν 
έγώ νά ήμαι είς τήν θέσιν τοΰ Ιακώβου τώρα;»

Μετά τδ τέλος τών έξ Εβδομάδων ό Ιάκωβος ήρ. 
χισε νά άναλαμβάνη. Τότε έμαθε τήν άφοσίωσιν τοΰ 
Ερρίκου, "Ολοι τφ διηγούντο ένθουσκυδώς βσα ό ‘Ερ.
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ρίκος ε'χε κάμει δι’ αδτόν, καί έπήνουν μέ ένδάκρεις 
οφθαλμού; τήν άχουραστον σταθερότητα, δεξιότητα 
καΐ συμπάθειαν τοΰ μικρού τον φίλου.

— tcΠεριμένετε,—έλεγεν ό 'Ερρίκος, οσάκις ή/.ουε 
τά εγκώμια ταΰτα. — «Μή όμιλήτε τόσον χαλά περί 
έμοΰ. θά μάθετε αργότερα, όταν ο ’Ιάκωβος θά ή
ναι είί κατάστασιν νά με άχουση. ότι δέν είμαι άξιο; 
της αγάπης καί ύπολήψεως κανενός.»

Ό διευθυντής του σχολείου έστελλε συχνά νά έ. 
ρωτά περί τής προόδου τοΰ Ιακώβου, καΐ μίαν ήαε* 
ραν, ήλθε νά τόν έπισκεφθή, μετά τοΰ μικροΰ Άρε- 
ως, οστις είχε ζητήσει ώς μεγίστην χάριν, νά τδν συ- 
νοδεύση.
Ά! πόσον μεταβεβλημένος τοΐς έφάνη β Ιάκωβος! 

πόσον κοίλοι ήσαν οί οφθαλμοί του καί στίλβοντες ά- 
κόμη άπό τόν πυρετόν ! πόσον αδύνατοι αί παρειαί 
του!

Οί φίλοι τοΰ Ιακώβου διηγήθησαν εις τόν διδά
σκαλον τήν ώραίαν διαγωγήν τοΰ Ερρίκου, καθώς καΐ 
πρός τόν φίλον του, δ δέ μικρός "Άρης καενθουσια
σμένο; έρρίφθη έπί του τραχήλου τοΰ ‘Ερρίκου διά 
νά τον ασπασθζ- Άλλ’ ο Ερρίκος τόν απώθησε μέ 
γλυκύτητα άλλά σταθερώς.

— «νΟχι έμέ, άλλά τόν Ιάκωβον, τόν καλόν ’Ιά
κωβον έπρεπε νά φιλήσης, άν ήτο δυνατόν νά έναγ- 
καλισθής κανένα χωρίς νά τόν πνίξης!»

*0 μικρός “Αρης έκυτταζε τόν φίλον του μέ άπο- 
ρίαν.

— «Τι έχεις;» - είπεν έπι τέλους, - «Τί έχεις καί 
συ; Δέν είσαι πλέον ό ίδιος· ώμοίαζες μέ κοριτσάκι 
φοβητσάρικο και σοβαρό- σήμερον έχεις ύφος στρα
τιώτου, δστις είδε τό πΰρ, Άλλοτε σέ περιεφρονοΰσα, 
1 Ερρίκε, άλλά τώρα μου φαίνεται οτι άν εΐχομεν δια. 
φοράν νά διαλόσωμεν, θά σε ευρισκτ αντίπαλον αν
τάξιόν μου.»

— «Έχεις λάθος καί εις τούτο, άγαπητέ Άρη ! 
"Οχι δέν είμαι αντάξιό; σου ακόμη. Ό πιστός σου 
βραχίων θά με περιεφρόνει δικαίως... ’ Αλλ1 άς άφή- 
σωμεν δλ’ αύτά έπί τοΰ παρόντος. .. άργότερα δταν 
ό Ιάκωβο; θά ήναι καλά... τό πρώτον μου καθήκον 
θά ήναι νά ριφθώ είς τους ποδας του.., καί είς τούς 
ίδικοός σου!»

‘Ο μικρός Άρης δέν έννόει τίποτε εξ όλων τούτων.
— «Παράξενος άνθρωπος αΰτός ό ‘Ερρίκος — έ

λεγε καθ’ έαυτόν. — «Άς ήναι δμως! μοΰ άρέσει 
καλλίτερα έτσι παρ’ δπως ήτο προτήτερα.»

Αϋτάς τάς τελευταίας ήμέρας ό ’Ιάκωβος ελεγεν 
ένίοτε είς τόν Ερρίκον.

— ο’Ελα νά σε άσπασθώ, είσαι άδελφός μου, ή 
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μητέρα μου σε άγαπα ώς υίόν της."
— «Άργότερα, άργότερα !, ελεγεν ό 'Ερρίκος, άμα 

μάθης τά πάντα. Έάν τότε θέλησης νά με φιλήσης 
μίαν φοράν, μίαν μόνην φοράν,—Ά!—άγαπητέ’Ιά
κωβε!—Ίσως τότε θά στέρξω νά ένδώσω είς τήν ευ
δαιμονίαν ένός φιλήματος, τό όποιον, ναι μεν δέν θά 
ήμαι άξιος νά λάβω άπό σέ, άλλά τ · οποίον τουλά
χιστον δέν θά ήναι κλεμμένον !»

— ιι’Λμα θά μάθω τά πάντα; ’Εξηγήσου, τι εί
ναι αύτά;»

Άλλ’ ο Ερρίκος τοΰ έκλεισε τό στόμα λέγων καΐ 
πάλιν, άργότερον, άργότερον!»

’Ενίοτε πάλιν ό ’Ιάκωβος ήρώτα τόν 'Ερρίκον περί 
τοΰ παραδόξου Ιπεισοδίου, το όποιον εϊχεν έπιφέρει 
τήν φυγήν του έκ τοΰ σχολείου, καΐ ώς έκ τούτου 
την άσθενειάν του. Άλλ’ ό ‘Ερρίκος κρυπτών τήν 
κεφαλήν τού είς τάς χεΐράς του ικέτευε τόν φίλον 
του νά παύση.

— «‘Όταν γείνης έντελώς καλά, θά σου έξη-
γήσω αύτό τό μυστήριον. Έγώ μόνος τό γνωρίζω 
δλον. ’Αδύνατον όμως νά σοΰ το φανερώσω πριν 
άναλάοης έντελώς, καί σέ βεβαιώ δτι μοΰ κάμνεις 
κακόν, — δέν φαντάζεσαι τί κακόν, — νά σε ακούω 
έρωτώντα περί τή; ύποθέσεως αυτής, πρό τοΰ και-1 
ροο, οτε θά δυνηθώ νά σοι άποκριθώ.» ί

Κατά τάς στιγμάς ταυτα; ό ‘Ερρίκος έγένετο κά- j 
τωχρος, καί τό πρόσωπον του συνεσπάτο τόσον βιαιως i 
ώς ύπό πόνου, ώστε ο Ιάκωβος δέν έπέμενε πλέον, 
άλλ’ ελεγεν ήσύχως.

— «Μή ταράττεσαι, Ερρίκε, καί συγχώρησε με. 
θά περιμείνω.»

Έπι τέλους ή ήμερα, ή ήμερα εκείνη, τήν όποίαν 
ό 'Ερρίκος άνέμενε μέ τόσην ανυπομονησίαν καί συγ
χρόνως μέ τόσον τρόμον, ή ήμέρα τής έντελοΰς ά- 
ναρρώσεως τοΰ ‘Ιακώβου εφθασεν. Οί γονείς τοΰ ’Ια
κώβου ήσαν πρό πολλοΰ έκει. ‘Ο ‘Ερρίκος είχε γρά
ψει πρός τήν μητέρα του νά έλθη όπως εορτάσουν 1 
τήν εύτυχή ταυτην ήμέραν μετά τοΰ φίλου του, κα! | 

τήν εΐχε παρακαλ'σει νά φέρη όχι μόνον τήν μικράν' 
του έξαδέλφην, άλλά καί τήν Μαρίαν, τήν γλυκέ ία ν 
Μαρίαν, τήν όποίαν τόσον έπεθυμει νά ίδη πάλιν.

(άκολουθεΐ). j

Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ.
(Κατά τό γαίάιζόν).

‘0 Ναβουσσάν υίός τοΰ Νουσσανάβ βασιλεύς τοΰ 
Σερενδίβ, ήτο είς τών χαλλίστων ήγεμόνων τής Ασίας· 
καΐ άπαξ μόνον άν τή ώμϊλει τις ήτο δύσκολον νά μή
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τον άγαπήση. 'Ο άγαθός ούτος ήγεμων έπηνεΐτο υπό 
πάντων,' άλλά καί πάντες τον ήπάτουν χαι τδν εκλε- 
πτον. Οί θησαυρό φυλακές τοο προ πάντων έδιδον τδ 
παράδειγμα, άρπάζοντες τους θησαυρού; τοο βασιλείου, 
οί δέ λοιποί έμιμοΰντυ τδ παράδειγμα τοΰτο.

Ό βασιλεύς τδ έγνώριζε, και πολλάκιτ εϊχεν αλ
λάξει θησαυροφόλακα χωρίς όμως νά δυνηθώ νά με- 
ταβάλη τήν καθιερωθεΐσαν πλέον συνήθειαν τοΰ νά δι
αιρούνται οί θησαυροί τοΰ βασιλείου είς δύο άνισα 
μέρη, έξ ών τδ μιχρότερον ήτο τοΰ βασιλέω; καί τδ 
μεγαλείτερον τών διαχειριστών του.

Τδν πόνον τοο δ βασιλεύς ένεπιστεόθη τέλος είς 
τδν σοφόν Ζαοίγ.

— «Σύ, — δστις γνωρίζεις τόσα ώραΐα πράγματα,)) 
τφ λέγει, δεν ήξεύρεις κανέν μέσον δπως εΰρω θησαυ- 
ροφϋλακα, δστις νά μή με κλέπτη ;»

— «Βεβαιότατα, άπεχρίθη ό Ζαδιγ Γνωρίζω μέ
σον άλάνθαστον, διά τοΰ οποίου νά ευρης άνδρα μέ 
χειρ ας καθαράς.

Ό βασιλεύς κατευχαριστημένος τδν ήσπάσθη καί 
τδν ήρώτησε πώς έπρεπε νά ένεργήση,

~ «Δέν έχεις άλλο νά πράξης, εϊμή νά διατάξης 
δλους τους υποψήφιους διά τήν θέσιν του θησαυρό- 
φύλακος νά χορεόσοον ένώπιόν σου. ’Εκείνος, δστις 
χορεόσει έλαφροτερον θά ήναι ό τιμιότατος.»

— «’Αστειεύεσαι!" εϊπεν ό βασιλεύς. «Ιδού πα
ράδοξος τρόπος έκλογής ένό; θησαοροφύλακος. Πώς; 
θέλεις νά πιστευσω δτι έκεΐνος, δστις πηδήση ύψηλό- 
τατα, θά ήναι ό ακέραιό τατος καί ίχανώτατος χρημα
τιστής;»

— «Δέν σου υπόσχομαι δτι θά ήναι ό ίκανώτατος, 
άπεκριθη ό Ζαδιγ, άλλ' άναμφιβόλως θά ήναι ό τι
μιότερος.»

— «Κάμε δπως έννοεΐς,» είπεν ό βασιλεύς.
Τήν αύτήν ημέραν ό ΖαδΙγ έξέδωκεν έπ’ όνό- 

μάτι τοΰ βασιλέως προ'σκλησιν είς οσους έπεθύμουν 
νά παρουσιασθώσιν ώς ύποψήφιοι τής όψηλής θέσεως 
του άρχιθησαυροφυλακος τής Αύτοΰ Μεγαλειότητες 
Ναβουσσάν υίου τοΰ Νουσσανάβ, νά παρευρεθώσι τήν 
πρώτην ήμέραν του μηνός τοΰ Κροκοδείλου, έν τφ 
άντιθαλάμφ τοΰ βασιλέως, ένδεδυμένοι λεπτόν μετά· 
ξωτδν ύφασμα.

Οί υποψήφιοι παρουσιάσθησαν έξήκεντα τέσσαρες 
τδν αριθμόν.

Είς τήν παρακειμένην αίθουσαν ήσαν μουσικά δρ. 
γανα καί πάσαι αί διά τδν χορόν προετοιμασία) εΐχον 
γέίνει· άλλά διά νά μεταβώσιν οί υποψήφιοι εις τήν] 
αίθουσαν τοΰχοροϋ έπρεπε νά διέλθωσι σκοτεινόν διά·] 
δρομον. ’Αξιωματικός τις Ικάλεσεν ενα προς ένα τους
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υποψηφίους καί τούς άφήκεν έκαστον μόνον είς τόν 
διάδρομον έπί τινας στιγμάς, πριν τούς είσαγάγη εις 

τήν βασιλικήν αίθουσαν.
Είς τόν διάδρομον τούτον ήσαν εκτεθειμένοι . δλοι 

οί θησαυροί τοΰ βασιλέως.
"Αμα πάντες οί ύποψήφιοι είσήχθησαν είς τήν αί

θουσαν τής υποδοχής, δ βασιλεύς διέταξε νά παιανί- 
σωσι τά όργανα και πάντες νά χορευσωσιν. Ουδέποτε 
έθεάθη χορός σκαιότερος καί βαρύτερος! "Ολοι εϊχον 
έσκυμμένην τήν κεφαλήν, τούς μηρούς κυρτωμένους 
καί τάς χεΐρας κολλημένας έπί τών πλευρών,

— «Άτιμοι!» έλεγε καθ’ έαυτόν μέ άγανάκτησιν 

ό Ζαδιγ.
Μεταξύ όλων τούτων, εις μόνος έχόρεοε μέ ευκι

νησίαν, έχων τήν κεφαλήν ύψωμένην καΐ τό βλέμμα 
άτάραχον, τους βραχίονας εκτεταμένους, τό σώμα ορ- 
θιον καί τήν κνήμην στερεάν.

— «Ά! τον τίμιον άνθρωπον ί» είπεν ό Ζαδίγ. 
Ό βασιλεύς ήσπάσθη τόν καλόν τούτον χορευτήν, καί 
τόν ώνόμασε θησαυροφύλακά του, τούς δέ λοιπούς 
δλους έτιμώρησε καί έφορολόγησε καί δικαίως, διότι 
έκαστος αύτών είς τό διάστημα, κατά τό όποιον είχε 
μείνει μόνος είς τόν διάδρομον, είχε γεμίσει τά θυλά
κιά του χρυσόν, ώστε μόλις ήδόνατο νά βαδίζη.

Ό βασιλεύς έλυπήθη διά τήν κατάστασιν ταύτην 
τή; ανθρώπινης φύσεως, ήτις έξ εξήκοντα τεσσάρων 
άνδρών άνέδείξεν ίνα μόνον τίμιον,

Ό σκοτεινός 3έ διάδρομος ώνομάσθη έκτοτε «ό 
διάδρομος τοΰ πειρασμού.»

ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΝ.

(Κατά τό χαλλικόν του Ζ’ουστάώιυ J/νόςί.

Ανοίξατε όποιον δήποτε βιβλίον, «διάφορον άν ή
ναι τό ποιητικώτατον καΐ λεπτότατον του κόσμου, δέν 
θά ευρητε τίποτε έκει, τό όποιον δύναται νά παρα- 
βληθη μέ τήν φλυαρίαν ενός εύτυχοΰς μικροΰ παι
διού, τό όποιον σκέπτεται ύψιφώνως καί αισθάνεται 
τον έαυτόν του ελεύθερον.

Εξετάσατε λεπτομερώς κάθε μίαν άπό τάς γελοίας 
του ανοησίας, τάς τεράστιας του άαυνεπείας, καί θά 
εδρητε πάντοτε δνειρον άξιοθαύμαστον, ιδέαν μαγευτι
κήν, σπέρμα άφελοϋς ποιήσεως, κρυμμένον έχει, ώς 
σταγών δρόσου.

Σπευσατε, αγαπητοί πατέρες! Σπευσατε, νεαραι 
μητέρες, νά χαρήτε τό παιδάκι σας ! Αύριον Θά έχη 
μόστακας.. . Ναί, αΰριον! — Καί σεις, λευκήν κό
μην, Αύριον θά έρυθρια, έάν τφ όμιλήτε περί τής 
ώραίας ξανθής του κόμης καί τών δροσερών του βοδί.
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νων παρειών. Σπεόσατε!
‘Ο άνθρωπος είναι πατήρ έφ' δλης τής ζωής του 

άλλά μπαμπαζ μιαν μόνην ήμέραν.
Καί οί), αγαπητέ μιαρέ, πρόβεξε χαλά είς ο,τι θα' 

σου είπώ.
'Όταν 6 πατήρ σου σέ φίλη, χαϊΰεΰη τά χατσαρά 

σου μαλλιά, και σέ χυττάζη χατά πρόσωπον μέ ύ. 
γροδί δφθαλμοΰς, — όταν σε τυλίγη ίο εσπέρας είς τήν 
ράμπαν του — που σοΰ άρίσει τόσον—χαί σε ναννα. 
ρίζη μέ τό μεγάλο παραμύθι του —δταν κρύπτη τδ χε
ράκι σου ολόκληρον μέσα είς τήν χεϊρά του, καϊ σοΰ 
λέγη χαμηλά, «Μ' αγαπάς;» δταν σε φίλη είς τδν 
λαιμόν χαϊ τά χείλη του μένουν κολλημένα έπάνω είς 
τδ ροο ο κόκκινο ν σου δέρμα, συλλογίσου τότε, άγάπη 
μου, τά παιδάκια, τά όποια δέν έχουν ούτε πατέρα, 
οΰτε μητέρα, οδτε χάϊδια, ούτε φιλιά—συλλογίσου 
τήν ευγνωμοσύνην, Δέν έχεις άλλως πώς νά πληρώ, 
σης αύτδν τδν άνθρωπον, τδν όποιον δνομάζεις πατέ· 
ρα, δ όποιος σοΰ έδωκε τά πάντα χαί δέν σου ζητεί 
τίποτε, εϊμη 9t αδττμ.

Δέν ήσθάνθης ήδη, ώς είδος ρίγους, ώς είδος ά' 
νάγκης νά κρυφθής όλόκληρος μέσα του, δταν ηχού
σες τήν καρδίαν του νά κτυπφ πλησίον τοΰ στήθους 
σου; Τδ ήσ&άνθης, μικρέ μου, διά τδν λόγον @τΐ 
πραγματικώς οί δύο σας εισθε έν, — Έχεις το αΰτδ δ": 
νομα μέ τδν πατέρα σου. Κύτταζε λιγάκι... τοΰ δ- 
μοιάζεις του μπαμπά σου t ‘Η ζωή του εϊναι ζωή σου* 
αυτός γδύνεται διά νά πλουτίση σέ* σου χαρίζει στα· 
λαγματών πρδς σταλαγματιάν τήν νεότητά του... πί
νεις άπδ τδ ποτήριόν του, χρυσό μου. ., καϊ τόσον 
καλά, ώστε όταν θά ήσαι δυνατός, ό γέρων φίλος σου 
θά ήναι άδΰνατος. Τότε, άν δέν φίλης τά κάτασπρά 
του μαλλιά, καϊ δέν τον στηρίζηΐ μέ τδν ωμόν σου, 
θά ήσαι ώς ένας άθλιος, δστις άρνεΐται νά πληρώση 
τδ χρέος του.

‘Ως έκ τούτου, άγαπητέ μου μικρέ, τδ καλλίτερον 
είναι νά πληρώνη τις καθημέραν ο,τι χρεωστεΐ εί* τοΰ; 
άλλους. Τδ έσπέρας λοιπόν, πρϊν άποτοιμηθης, δταν 
ϊδης τδν μπαμπάκη σου νά σκύπτη άπ’ έπάνω σου, 
πάρε τήν κεφαλήν του μέ τά δύο χεράκια σου, καϊ 
είπέ του χαμηλά, τόσον χαμηλά, ώστε ούτε αϊ μυΐ- 
γες νά μή ήμπορέσουν νά σε άχοόσουν, - «Πατέρα, 
με άγάπησες πολΰ σήμερον, σέ εόχαριστώ!»

Καϊ τότε, δταν ό καλός σου φίλο; κατευχαριστη- 
μένος θά σκόψη άκόμη πλησιέστερόν σου, φίλησα τον 
γλυκά, γλυκά καϊ είπέ του τήν καληνύχτα.

Αχ ί μικρέ άναγνώστα, άν σε ε’χα είς τά γόνατά 
μου, νά έβλεπες πώς θά σου έμάνθανα νά φίλης τδν 
μπαμπά σου 1,., Ξεόρω τί θά πη.έννοια σου !ί

—----

noiici^jL.
Οί Γιάνκιδες, ώς καλούνται οί κάτοικοι τής Νέας Άγγλί* 

ας έν’Αμερική, είναι περίφημοι διά τήν έφυΐαν καί έπιδεξιό- ί 
τητά των.

Είς τοιοΰτος καθήμενος έπί φορτίου τίνος σαρωμάτων, ί. 
σταμάτησε τό άμάξιόν του έμ προσθεν παντοπώλου τινό; καί 
τόν ήρώτησεν, αν ήθελε νά άγοράση ΐλόκληρον τό φορτίον. 
—Δέν χρειάζομαι θυρώματα σήμερον,—εΐπεν 6 παντοπώλης.

—Άλλά τά πωλώ έφθηνά, πολύ έφθηνά!
—Σοΰ εϊπον, δτι δεν έχω χρείαν αυτών.
—‘Άκουσέ μου, θά σου τάπωλήσωπρός Ιξ φράγκα τήν δω

δεκάδα, γνωρίζεις δέ, δτι αξίζουν τό διπλάσιο ν.
—Ό παντοπώλης ξέσας ολίγον τόν πώγωνα άπεκρίθη. Δέν 

χρειάζομαι, ώς σέ εΐπον, σαρώματα σήμερον, άλλ* 1 2 3 άφοΰ τά 
έφερες άς κάμωμεν μίαν συμφωνίαν.

ΙΕΡυΠΆΦΙΚΑΙ ΕΡΩΙΉΣΕΙΣ !

1. Ποιος εΐναι ό πρώτος ώαλμός, τόν δποΐον ϊχομεν έν τή
Γραφή; ;

2. Ποίά ήτο ’ή πρώτη γυνή, ήτις έκρινε τόν " Ισραήλ μετά 
τόν θάνατον τοΰ' Ιησού τοΰ Ναυή·;

3. Ποία ήτο ή πρώτη χριστιανική έκκλησία;

—Ποιαν ; εΐπεν δ Γιάνκης.
—Ιΐίρνω δλόκηρον τό φορτίον μέ τήν συμφονίαν μέ τήν ά_ 

ξίαν τοΰ ήμίσεως νά άγοράσης καί σΰ έκ τών έμπορευμάτω 
μου. y ί

—'Αχ ί εΐπεν δ Γγάνκης γελών, —τό βλέπω πώς ζητείς νά ! 
πάρης τά σαρώμάτα χάρισμα, διότι σείς οί παντοπώλαι πω- ί 
λ είτε μέ πεντακόσια τοΐς ένατόν ! ι

—Σέ υπόσχομαι νά σέ πωλήσω κατά τό κόστο. j
—Λοιπόν δέχομαι τήν συμφωνίαν. Δός μου τό χέρι σου.
—’Αφοΰ έκλείσθη οδτως ή συμφωνία, δ Γιάνκη; έξεφόρτω- ! 

σε τό άμάςι του Ίδοΰ, εΐπεν είς τόν παντοπώλην, 28 βωδε- ‘ 
κάδε; — διά τάς 14 θά με πληρώση; 84 φράγκα, μέ τήν τιμήν ι 
δέ τών άλλων 14 θά αγοράσω καί έγώ ό,τι θέλω, I

—Λοιπόν τί θέλεις; εΐπεν δ παντοπώλης. I
—Άπό 51α βλέπω είς τό μαγαζί σου—εΐπεν δ Γιάνκης,—τό ί 

έπικερόέστερον μοΰ φαίνονται τά σαρώματα, ώστε πέρνω 
τάς δεκατίσσαρας δωδεκάδας όπίίω δΓ αύτό τό ποσόν ’ !

—Οί Ηαρσεϊς. ή κατωτάτη καί ή μάλλον περιφρονημένη 
τάξις τών ανθρώπων έίς τα; ‘Ινδίας, έχουν εί; μόνην τήν 
Βομβάην 3 μεγάλους καί 33 μικροτέρε; ναούς αφιερωμένη 
είς τό πυρ* διότι ή φυλή αδτη προσκυνεΐ τόν ήλιον καί τό 
πυρ, καί ήλθεν έκ τής Περσίας, όπου ό Ζωροάστρης, έσΰ- 
στήσε τήν λατρείαν τοΰ πυρός.

[Ιρός άπίκτησιν τοΰ Ιερού πορός, όπερ διατηρείται άκοί- 
μητον, απαιτούνται 1031 τεμάχια ξύλου έκ διαφόρων φυτών, 
άποκτδταιδέ τοΰτο διά της τριβής τών ξυλαρίων τούτων επί 
δοκού τίνος έξ ένό; τών ξύλων τούτων.
— ι0 ’Αμερικανός φυσιοδίφης Maclok περιηγηθεί; τελευταϊον 
τάς χώρας τοΰ νέου Μεξικού, τής Άριζόνος καί ένός μέρους 
τοΰ Παλαιού Μεξικού άνεκάλυώεν ανταγωνιστήν τή; μελίοσης 
δεινόν, άγνωστον μέχρι τοϋδε, ήτοι νέον γένος μυρμήκων. (J1 
μύρμηκες οδτοι ΐμοιάζουσιν εντελώς πρός τούς ήμεπόρους 
κατά τήν κατασκευήν τοΰ σώματος, είναι όμως ίκανώς μεγα- 
λείτεροι τούτων. *H όπισθία χώρα τοΰ σώματός των έκίλύζει 
μέλι, κατά τήν εύγεστίαν ούβαμώς ύπο δεέστερον τοΰ καλλ; 
στου Ευρωπαϊκού. Τό μέλι τοΰτο οί έγχώριοι έξάγουσι διά- 
πιέσεως τών λοτόμων, 900 δέ—930 μύρμηκες παρίχουσιν 
ήμιση χιλιόγραμμου μίλιτος. ί· I
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