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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΙΣ.

Πάλιν άνέτειλλον φαιδρά τού εαρος τά κάλλη
πάλιν τήν τής άνοίέεως λαμδάν’ ή γή μορφήν,
Ή άηδών είς φύλλωμα πάλιν γλυκέως ψάλλει
πετώσα είς αειθαλούς φυτού τήν κορυφήν.
2!ί

Τά άνθη πού έτάφησαν στά πάγη τού χειμώνος
νύν άρωμα σκορπίζουσιν ευώδες έζ άόρών
Πετάλων· δ δέ ευθαλής καί άκανθώδης κλώνος
τού βόδου, περιπλέκεται είς κλώνα άνθηρόν.
·®^»

“Ανθη ποικίλα καί εύανθή καί αΰρα ποΰ συρίζει
κοσμούν τήν άνοιέιν καθώς τδ δένδρον oi βλαστοί,
Ό Ζέφυρος έδώ φυσγ κύμα έκεΐ φλοισδίίει
καί εις αντίποδας βουνού ρυάκι ον κροτεί.

ψ
Παντού δρώνται διανθεϊς πλήρεις φυτών λειμώνες
τήν μάγον τής άνοίέεως κοσμοΰντες έορτήν,
Έν οίς οί ποικιλόφθογγοι κΖ αί λάλοι ά η δόνες
τάς λύρας των τονίζουσαι ϋμνοΰν τί>ν Ποιητήν.

*^»·

Ό γεωργδς στδ άροτρον τούς βόας του ζευγνύων
καί άσμα ψάλλων των άγρών τήν γην άροτρι^,
Καί πάς θνητός τάς λυγηράς άκούων τών στρουθιών
μολπάς, ευκόλως έννοεΐ ή γή πώς μειδι^-

*

ή ’’Ewe*
I των lleibcav» gvev προπληρωμής*

ΟΠίΐΣ ΘΕΛΕΙΣ £Χ*.

ι. Φίλτατέ μου Σώτερ, όπως θέλεις Σύ.
Σόν έστω τδ πάν μου, καί έγώ αύτός.
Χαίρων θά λαμδάνω 3,τι στέλλεις Σύ,
οπαδός σου θέλω νά είμαι πιστός.
•ο^Ρ·
2. Εκλογή μου είναι ή πιστότης Σου,

θέλησιν δεν έχω άλλην ή τήν Σήν.
Τήν χεϊρά μου βάλλω στήν παλάμην Σου,
τόν δύστροπου μάθε τήν ύπακοήν.

3. "Ινα Σοι άρέσω μένω άγρυπνων
άψηφών τού κόσμου εύνοιαν, όργήν·
Έχω δέ είς πάντα μόνον όδηγόν
τόν γραπτόν Σου λόγον—τήν θείαν Γραφήν.

φ. ΈπΙ γής θά ευρώ ίσως τδν σταυρόν,
άλλ’ένώπιάν Σου δόέαν άληθή.
Τώρα μ’ ενθαρρύνεις στέκων στδ πλευράν,
τότε θά μέ κάμης δλως εύτυχή.

φ
’Ασμα άς ψάλλωμεν κ£ ήμεϊς άγαπητοί μου φίλοι
μιμούμενοι τόν έν άγροϊς μοχθοϋντα γεωργόν,
Καί μέ τ’ άγνά μας πάντοτε καί μειδιώ ντα χείλη
θερμώς άς εύλογήσωμεν τόν θειον Πλαστουργόν.

Μηνί Άπριλίω

Σπυρ.

Μ. Π

ρεβαιναχ.

6. Ό,τι καί άν κάμης, Σώτερ, είς έμέ,
δέν θά παύσω ψάλλων τήν άγάπην Σου.
Τδ μειδίαμά Σου μόνον στεΐλέ με,
καί μεταχειρίσου με ώς δοΰλόνΣου.
Δ. Λ.
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Η ΧΑΪΔΗ.

Κατ' έπιτομήπ έχ τοΰ Γΐρμαηχον.
(*Ιδ8 προηγούμινον ψύλλον.)
Μετά το πρόγευμα, ευθύς άφοΰ τά κοράσια έ
μειναν μόνα, ή Χαιδη ήρώτησε τήν Κλάραν, «Πώς
ήμπορεϊ τις νά κυττάξη έξω άπό τά παράθυρα
κάτω εΐς τον δρόμον ; »
— Άφοΰ άνοιξή τά παράθυρα, είπεν ή Κλάρα
μειδιώσα, πώς άλλως;
— ’Αλλά τά παράθυρα είναι"καρφωμένα καί δεν
δΰνανται νά άνοιχθώσιν!
— Εύκολώτατα, άπεκρίθη η Κλάρα, άρκεΐ νά
ήξεύρν; τις τόν τρόπον. Παρακάλεσε τον Σεβα
στιανόν νά σέ δείξη καΐ αύτός θά τά άνοιξή α
μέσως. Τοΰτο ευχαρίστησε την μικράν Χαιδην, ή
όποια ητο συνειθισμένη εΐς τόν ανοικτόν αέρα της
πατρίδος της καΐ ήθελε νά βλέπη πανταχου.
Μετ’ ολίγον ή Κλάρα ήρχισε νά έρωτ^ι την
Χαιδην περί της κατ’ οίκον ζωής των, αυτή δέ μέ
όλην τήν αφέλειαν καί ευχαρίστως της διηγήθη
πώς άπερνοΰσεν επάνω εΐς τό όρος μέ τόν παπποΰ
της καί τής γίδες και πόσον ήγάπα τήν ποιμενικήν ζωήν t
’Ενώ δέ τά κοράσια συνωμίλουν τοιουτοτρό
πως ήλθε καΐ ό διδάσκαλος. Άλλά πριν εμβη εΐς
το σπουδαστήριον, οπού ήσαν τά μικρά, ή κυρά
Λουκία τόν έσταμάτησε καΐ ήρχισε νά τοϋ λέγη
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ήσαν άνωκάτωτά βιβλία,'τά τετράδια, τό μελα
νοδοχείου καί άλλα πράγματα χρήσιμα εΐς τήν
σπουδήν, έπάνω δέ είς τήν ώραίαν καρπέταν είχε
χυθή ή μελάνη, καταστρέψασα αύτήν διά παντός.
Ό διδάσκαλος έμεινεν άφωνος εις τήν θέαν τής
καταστροφής εκείνης, άλλ’ ή μικρά Κλάρα ήλθεν.’
εΐς βοήθειαν του, εΐποΰσα, Ή Χαιδη έκαμε τοΰ
το, τό όποιον βλέπετε, άλλά τό έπραξε χωρίς
νά θέλη. Διά τοΰτο δέν πρέπει νά τιμωρηθή, Ή
πτωχή τόσον ταχεία καΐ ενθουσιαστική ήτο εΐς
τά κινήματά της, ένφ μέ ώμίλει, ώστε χωρίς νά
συλλογισθή έσυρε τό τραπεζομάνδυλον καί άνέτρεψεν όλα όσα ήσαν έπάνω εΐς τήν τράπεζαν,
έτρόμαξε δέ τόσον, ώστε ευθύς έτρεξε νά κρυφθή
άπό τόν φόβον της. Εΐς τοΰτο φαίνεται νά συνετέλεσε καί ό κρότος τών άμαξών, αί όποιαι κατά
τύχην διέβαινον τότε έξωθεν* ώς φαίνεται ποτέ
ή δυστυχής δέν εϊχεν ακούσει τοιοΰτον κρότον!»
Άλλ’ ή κυρία Λουκία, ή όποια εΐς τό άκου
σμα τοΰ κρότου εΐσήλθε μαζύμέ τόν διδάσκαλον
καί ϊστατο μέ ύψωμένας τάς χεϊρας, ένώ ώμίλει
ή μικρά Κλάρα, ήδη έξεφώνησεν, «’Ιδού οί πρώ

τοι καρποί τής χωριατοποΰλας, την όποίαν μάς
έφεραν, Δέν φαίνεται νά έχη καθόλου μυαλό!
Άλλά ποΰ επήγε ; ’Ελπίζω, ότι δέν έτρεξεν έξω
εΐς τόν δρόμον, καί μάς βάλει καί εΐς τήν ταραχήν^νά τήν ζητουμενΐ»
Καί τφ οντι ή Χαιδη εΐχε τρέξει κάτω είς
τήν αύλήν καί ΐστατο εΐς τήν έξώθυραν συλλογιζομένη, ώς φαίνεται, τί νά κάμη, όταν ή κ,
Λουκία κατέβη πρός άναζήτησίν της. Πιάσασα
δ’ αύτήν άπό τον βραχίονα, τήν έτράβηξε πρός
τά έσω φωνάξασα, «Κ/ αύτό άκόμη μάς λείπει!
νά φύγης καί νά χαθής εΐς τούς δρόμους καί νά
σέ ζητοΰμεν !β

την στενοχώριαν, είς τήν όποίαν εύρίσκετο, ένεκα
της μικράς χωριατοποΰλας, τήν όποίαν εΐχε παραγγείλει νά έλθη ώς σύντροφον τής Κλάρας εις
τά μαθήματά της, άλλ’ ή όποια εΰρεθη οτι όχι
μόνον τρόπους χωριάτικους εΐχε, άλλ’ ουδέ νά γράφη ή ν’άναγινώσκη έγνώριζε· τόν παρεκάλεσε δέ
νά τήν έλευθερώση άπό τήν δυσάρεστον ταύτην
θέσιν, εΐς τήν όποίαν άκουσίως περιεπλέχθη, κηρύττων, ότι τό κοράσιον ήτο ακατάλληλον διά τόν
«"Ηκουσα τον άνεμον συρίζοντα εΐς τά πεΰκα,
σκοπόν, διά τόν όποιον τήν έχρειάζοντο, καΐ οΰτω άλλά δέν τά βλέπω ποΰ είναι, καί δέν τόν α
νά τήν άποστείλουν πάλιν εΐςτήν πατρίδα της.
κούω πλέον! » ’Ητο ό ήχος συρόμενων αμαξών,
Ό διδάσκαλος, δστις ήτο άνθρωπος προσεκτι όσ τις έφάνη . εΐς τήν μικράν ώς άνεμος συρίζων
κός, παρηγόρησε τήν κ. Λουκίαν, εΐπών, ότι τό είς τάς έλάτους καί τά πεΰκα !
κοράσιον πιθανόν μέ τάς ελλείψεις της νά εΐχε
— «Πεΰκα! νομίζεις οτι εϊμεθα εις τά δάση!»
καϊ πολλά προτερήματα, τά όποια θά ήσαν ω έξεφώνησεν ή κ. Λουκία. Έλα μέσα, καί πήγαι
φέλιμα εΐς τήν μικράν Κλάραν, καί διά τοΰτο νε έπάνω εΐς τό σπουδαστήριον, διά νά ΐδης τί
δέν έπρεπε τόσον ταχέως νά σταλη όπίσω εΐς κακόν έχεις κάμη έκει!»
τήν πατρίδα της, άλλά νά δοκιμασθή έπί όλίΉ Χαίδη ήκολούθησε μηχανικώς τήν κ.
Ϊον καιρόν, Ταΰτα εΐπών ήπλωσε την χεϊρά του Λουκίαν, έμεινε δε καί αυτή εκστατική εΐς τήν
ιά νά άνοιξη τήν θύραν τοΰ σπουδαστηρίου, θέαν τής άνατροπής, τήν όποίαν είχε προξενήσει
όπου τά δύο κοράσια έκάθηντο συνομιλοΰντα, διά τής απροσεξίας της, όταν ήκουσε τον κρότον
άλλά πριν κάμη τοΰτο, ήκούσθη έσωθεν τοΰ τών αμαξών, καί ΰπέθεσεν, ότι ήτο άνεμος συρί
σπουδαστηρίου θόρυβος συντριβόμενων πραγμά ζων εΐς τά πεύκα τής πατρίδος της,
των, όταν δε ό διδάσκαλος ήνοιξε τήν θύραν
— «Πρόσεξε νά μή κάμης τό αύτό άλλην φο
το θέαμα ητο πολύ δυσάρεστον. Έπί τήςτραπέζης ράν,—είπε πρός αύτήν ή κ. Λουκία, δεικνύουσα
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τήν τράπεζαν καΐ τήν καρπέταν. Πρέπει νά κά-|
Ό Σεβαστιανός καϊ ή Τενέττη, ήλθον τόρα
θησαι ήσυχη καΐ νά ήσαι προσεκτική — άλλως |νά τακτοποιήσωσι τά πράγματα καΐ νά καθαθά τιμωρήσαι. Μέ καταλαμβάνεις;»
ρίσωσι τήν καρπέταν, οθεν 6 διδάσκαλος άνεχώ— Μάλιστα,— είπεν ήΧα^δη,— σέ εννοώ— ρήσε χωρίς νά κάμη μάθημα τήνήμέραν έκείνην.
καί θά προσπαθήσω νά μή κάμω πλέον τό κακόν,
(άχολονβεϊ-)
το όποιον έπροξένησα σήμερον.
I
.

Tirws Kai ΟΦίΕ ο εγεφιγκτηρ.
ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΟΙΝΟΓ ΚΙΝΔΓΝΟΤ.

Ή επιρροή, τήν όποίαν έξασκεϊ ό κοινός κίν
δυνος εις ανθρώπους καΐ ζώα εΐς θανάσιμον εύρισκόμενα έχθραν πρός άλληλα είναι θαυμαστή—
χοίροι καΐ λύκοι, λέοντες καΐ πρόβατα, άνθρωποι
καΐ άρκτοι συχνάκις άπειληθέντες ύπό πυρός ή
ύδατος συνέζησαν διαρκούντος τοΰ κινδύνου εΐς
εντελή αρμονίαν.
"Οταν πρό τινων ετών ;συνέβη ή μεγάλη εκείνη
πυρκαίά εις την Αμερικήν, ή οποία άπετέφρωσε
μέγα μέρος τής χώρας, ύπερπηδήσασα εις τινα
μέρηΐκαϊ ποταμούς, ήνάγκασε τά ποικίλα ζώα
Ιτάζώντα εις τά εκτεταμένα δάση καΐ πεδιά
δας νά τρέχωσι παρά τά πλάγια άλλήλων έν
όμονοί^ι, και λησμονοΰντα τάς φυσικάς όρμάς των καΐ άκόμη^τήν πείναν καϊ δίψαν των,
ίέν μόνον άπό κοινού νά επιδιώκουν, πώς νά σω-

θώσιν άπό ·τοΰ κοινού έχθρου— τού πυμδς.
Άλλοτε ’πάλιν ή πλημμύρα ήνάγκασε ζώα
έχθρικώς πρός άλληλα διακείμενα νά καταφύ

αύτοϋ μία άρκτος, είς λύκος καί εις λέων, καϊ
έμεινον ήσυχα, έως ού παρήλθεν ή πλημμύρα
πρός μέγιστον φόβον τοΰ ανθρώπου, άλλά πάλιν
άνεχώρησαν χωρίς ούτε τό έν τό άλλο νά βλά
ψουν, ούτε τόν άνθρωπον!
Ή παρούσα εικών παριστφ μίαν τίγριν καΐ
έναν οφιν, ύστις ένεκα τής έξεως τοΰ νά περιτυλίση τό σώμα τοΰ ζώου, κατά τοΰ οποίου έπι
πτε ι, μέ τό ΐδιόν του σώμα και νά συσφίγγω τό
σον δυνατά, μεταχειριζόμενος ώς βοηθητικόν
μέσον και κανέν δένδρον, ώστε νά συντρίβη τά
οστά, του καΐ έπειτα νά τό καταπίνη ολόκληρον,
ώνομάσθη Βόας Σνσριγκτήρ. Τον όφιν τούτον τρέ
μουν ολα τά ζώα καΐ τά θηρία· τόσον τρομερός
και ακαταμάχητος είναι! Καϊ όμως βλέπομεν
τά ζώα ταΰτα καθήμενα ήσύχως έπι ενός ξύλου,
διότι έπαπειλοΰνται ύπό πλημμύρας ύδάτων.
*Οχι μόνον δέ άπό τά ζώα, άλλά καΐ άπό τούς
ανθρώπους ό κοινός κίνδυνος όχι μόνον άφαιρεϊ
πρός καιρόν τήν έχθραν, άλλά καί τούς ένόνει εις
εν πρός άμοιβαίαν ύπεράσπισιν, όταν δέ παρέλθη
δ κίνδυνος αναλαμβάνουν πάλιν τήν προτέραν

γουν προς ασφάλειαν εις το αύτο μέρος καΐ νά
μείνουν έκεϊ μέχρις ού παρήλθεν ή δρμή τών αύτών έχθραν!
ύδάτων, άν καΐ ήσαν πολύ στενοχωρημένα.
Ή 'Αγία Γραφή όμως λέγει ότι θά έλθη επο
Εις μίαν τοιαύτην πλημμύραν, ένφ ψαράς τις I χή, κατά τήν όποίαν διά τής επιρροής τοϋ Ευαγ
ητο εις το πλοιάριόν του, αίφνης έπήδησαν εντός γελίου, όχι μόνον αΐ μάχαι καΐ αΐ έριδες καΐ οί
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πόλεμοι μεταξύ τών ανθρώπων θά παυσουν, άλλά ρχροί καϊ μεγάλοι, νά έλθη ταχέως ή εποχή
καϊ μεταξύ τών θηρίων της γης θά επέλθη συμ- αίτη, κατά την όποίαν θέλει βασιλεύει καθ’οφιλίωσις καί ειρήνη. "Ας προσευχώμεθα πάντες, χ^ν τήν γην διηνεκής ειρήνη καί ΧΛβά.
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Τό 32η ένηγΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΟΕ Ο ΜΕΓΑΣ.

Προς έκτενεστέραν περιγραφήν τής ζωής, τοϋ
χοερακτήρος καί τών πράξεων τοϋ Μεγάλου Κων
σταντίνου παραπέμπομεν τούς μικρούς μας άναγνώστας ή κάλλιον τούς γονείς αύτών είς τήν
ιστορίαν τοϋ Ελληνικού Έθνους, τήν συγγραφεϊσαν μέν ύπό τοϋ Καθηγητού τής ιστορίας έν τώ
Έθνικφ Πα νε πίστη μίιρ, κ, Κ, Παπαρρηγοπούλου,
φιλοκάλως δέ έκδοθεΐσαν ύπότοϋ ήδη κατέχοντας
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών τυπογράφων μας,
κ. Α. Κωνσταντινίδου έκτων πιεστηρίων τοϋ όποιου
έξεδόθη ήδη καϊ ό τρίτος τόμος τής ιστορίας ταύτης. Τούς τρεις τούτους τόμους συνοδεύει "Άτλας
μετά χρωματισμένου καί περίχρυσου εξωφύλλου
περιλαμβάνων ωραίους εγχρώμους γεωγραφικούς
πίνακας τοΰ άρχαίου'Ελληνισμού, τοϋ Μακεδονι

κειμένων S λα υικών, ’Ρουμουνικών καί ’Αλβανικών
χωρών, έτι δέ πίνακας τών Μαχών τών Πλα-

ταιών, Σαλαμϊνος, τοϋ Γρανικού,τήςΜαντινείας,
τής έν Ίσσώ καί τών Γαυγαμήλων, έτι δέ 4 φωτοτυπικάς εικόνας Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου,
τοϋ ναού τής ’Αγίας Σοφίας, τοϋ εσωτερικού αυ
τής καί τής τοϋ Βασιλείου τοϋ Β’. "Ολα. ταΰτα
δίδονται δωρεάν εις τούς αγοράζοντας τούς τρεις
έκδοθέντας ήδη τόμους. Τό πολύτιμον τούτο

σύγγραμμα πρέπει νά ήναι είς πάσαν οικογένειαν
προς άνάγνωσιν. Είναι δέ τόσον εύληπτον καϊ κα
λώς συγγεγραμμένον, ώστε πάντες δύνανται νά τό
εννοούν καί ώφελώνται έκ τής άναγνώσεως αύτοϋ.,
Την ιστορίαν ταύτην συνιστώμ.εν εΐς πάσας τάς
οικογένειας, έλπίζοντες, ότι ό φιλόκαλος έκδοτης
κού Ελληνισμού, τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνισμού κ. Α. Κωνσταντινίδης θέλει οΰτω φιλοτιμηθή νά
καϊ τοΰ καθ’ ημάς Ελληνισμού μετά τών παρα έκδοση καί άλλα τοιαϋτα εθνωφελή συγγράμματα.
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Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΒΙΣΜΑΡΚ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ,

ι του δ Βίσμαρκ ήτο επιμελής μαθητής—έμελέτησε |
τδν Σπινόζαν μέ πολλήν προσοχήν, έξέμαθε εν
τελώς τήν Γαλλικήν καί Αγγλικήν καί διεύθυνε I
Μέχρι τίνος εποχής, κατά τήν οποίαν ό Βίσ- τδ κτήμα τοϋ πατρός του μέ πολλήν επιτυχίαν, 1
Ιρ,αρκ ένυμφεύθη δέν έδειχνε κανέν σημειον τοϋ
Το 1847 ένυμφεύθη κόρην άνήκουσαν είς ευ
μέλλοντος μεγαλείου ή των θρησκευτικών του
σεβή οικογένειαν, καταγομένην έκ τών Μοραβιαφρονημάτων,
νών αδελφών, εκκλησίαν Ευαγγελικήν. "Οταν δ
Είς τδ Πανεπιστήμιου της Γοττίγγης ήτο
διάσημος καί επιτυχής μονομάχος, μονομαχήσας πατήρ της έμαθε, οτι ή μονογενής του θυγάτηρ
28 φορά; χωρίς νά πληγωθή ειμή άπαξ, άλλά καί ήρωτεύετο τδν άγριον αΰτών γείτονα, ήσθάνθη
τότε οΰχί άπδ τδνάντίπαλόν του, άλλ’ άπό δι’ένδς ώς νά έκτυπήθη ύπό κεραυνού, άλλά κανεν εμπό
διου δέν παρενέβαλεν εις τούς γάυ,ους της.
τό μέρος της σπάθης του, τδ όποιον άποκοπέν
τών κτυπημάτων του, τόν έκτύπησεν εΐς τό πρό
Άφοϋ όμως ένυμφεύθη ό βίσμαρκ κατέστη έν
σωπον και τφ έπροξένησε πληγήν, της όποιας θερμος χριστιανός, Ή ένεργητικότης τής φύσεώς
του, ήτις πρότερον έξεδηλοϋτο εις βιαιοπραγίας,!
ή ουλή φαίνεται άκόμ,η έπί τής σιαγόνος του.
Όταν άπεσύρθη εις Πομερανήν διά νά έπι- τώρα έλαβεν άλλην ^οπήν, καΐ μετά έν έτος έξελέ-1
στατήση εν κτήμα τοϋ πατρός του, έγένετο γνω χθη μέλος τής Γενικής Διαίτης τής Έπαρχίαςτου.
στός ΰπδ τδ όνομα, ΛσσασμίΓος· Βι,σιιαρχ ! καί
Έκ τών επιστολών, τάς όποιας κατά τήν επο
ήτο ό τρόμος όλης τής περιχώρου !
χήν έκείνην έγραφε πρός τήν σύζυγόν του, κατα-|
Μέ ολας ταύτας τάς νεανικάς παρεκτροπής φαίνεται, ότι ή απιστία, είςτήν όποίαν είχεν έμ- ί
Ο BISMAPK ΧΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ
ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ.
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κατά τήν νεότητά T0U, δέν εί
χε £ίψει βαθεΐαν ρίζαν είς τήν καρδίαν του.
Έπισκεφθεϊς ποτέ τό Βισβάδεν, τόν τόπον των
νεανικών ανοησιών του, άισθάνθη λύπην εις τήν
ένθύμησιν αΰτών, έπιστρέψας δέ οϊκαδε ειπεν είς
τήν σύζυγόν του τά εξής— «Πολλάκις εικοσαετής
εκενωνον τό φλασκίον τούτο πλήρες άφριζούσης
μπήρας. Είθε ό Κύριος νά μέ ένισχύη του λοιπού
με το καθαρόν του νέκταρ I»
Έκτοτε δέ ολόκληρος ή ζωή του μετεβλήθη.
Ό,τι πρότερον έθεώρει μέγα, ήδη τώ έφαίνετο
μικρόν καί μηδαμινόν.
πνεύσει χ.ιχ.1 οΰτος
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θά είργαζόμην άδιακόπως όπως ήδη πράττω, έκ

θετων εαυτόν είς ποικίλας ταραχάς καί ενοχλή
σεις, έάν δέν είχον τήν συναίσθησιν, ότι πρέπει
νά πράξω τό καθήκον μ.ου χάριν τοϋ Θεού. Έαν
δέν έπίστευον ότι ό Θεός είχε προωρισμένον τό
Γερμανικόν Έθνος διά τι καλόν είς τόν κόσμον
τοϋτον,θά παρητούμηνδιά μιας τής διπλωματίας,
ή δεν θά τήν άνεδεχόμην ποσώς. Βαθμοί και αξιώ
ματα ούδεμίαν εχουσιδι’έμέ ελκυστικότητα. Τήν
σταθερότητα, τήν όποιαν δεικνύω επί τόσα ετη

εναντίων άπειρων εναντιοτήτων καί ατοπημάτων
οφείλω είς τήν σταθεράν πίστιν μου. Αφαι
Ιράφων ποτέ είςτινα φίλον του έλεγεν—«Δεν ρετόν άπ’ έμοϋ τήν πίστιν ταύτην καί θά άφαιρέδύναμαι νά εννοήσω πώς λογικός άνθρωπος, όστις σης δυνάμεις είς τήν πάτριον γήν. Έάν δέν ήμην
συλλογίζεται καί κρίνει περί εαυτού, άλλα δέν καλός καί πιστός χριστιανός, έάν δέν είχον τήν
γνωρίζει τόν Θεόν ή προτιμά νά μ.ή τόν γνωριζη, υπερφυσικήν βάσιν τής θρησκείας, ή Γερμανία
. δύναται νά ζή ύπό τό βάρος τής ιδίας εαυτού περι- ποτέ δέν θά είχε τοιοϋτον Καγκελλάριον !»
^φρονήσεως καί έξουθενώσεως. Έάν είχον νά ζήσω
Είς τήν αύτήν, άντί τούτου δηλ, τή>· πίστιν, ό
(τώρα, ώς έζων τότε, χωρίς Θεού, χωρίς σού, χω- Βίσμαρκ αποδίδει τό ισχυρόν συναίσθημα του κα
! ρίς των τέκνων μας, τίποτε δέν θά μέ εμποδίζει θήκοντος, τό όποιον ε’πικρατεϊ μεταξύ τοΰ Γερ
ί άπο τοϋ νά θέσω τέλος είς τήν τοιαύτην άθλίαν μανικού στρατού. « Τό αίσθημα τούτο, λέγει,
ζωήν μου. Καί όμως οι περισσότεροι των συμμα επικρατεί είς ολον τόν στρατόν, είς ολας τάς
θητών καί φίλων μου είναι τοϋ είδους τούτου τάξεις τοϋ Γερμανικού έθνους. Ό άπλοϋς στρα
καί εντούτοις ζώσιν !»
τιώτης συγκατατίθεται νά φονευθή μόνος είς τό
ί
’Επιστολή τις, τήν οποίαν .έγραψε πρόςζτόν σκότος, όταν τό καθήκον του άπαιτεϊ παρ’ αΰτοϋ
γυναικάδελφόν του εις τόν θάνατον τοϋ υιού του, νά τεθή είς τοιαύτην επικίνδυνον θέσιν. «ΌΓερ-j
είναι πλήρης χριστιανικής υποταγής και έλπίδος. μανός στρατιώτης,—ειπεν ό Βίσμαρκ,— γνωρίζει
’Αναγνωρίζει δέ εν αυτή ο Βίσμαρκ οτι ό άν οτι υπάρχει Είς, όστιςτόν βλέπει, και όταν ό αξιω
θρωπος είναι αβοήθητος, ό'ταν ό Θεός δέν θέλει νά ματικός του δέν δύναται νά τόν ϊδ-ρ, καί διά τούτο
τόν βοηθήση· τελειώνει δέ τήν επιστολήν γράφων έκτελεΐ ακριβώς καί εύσταθώς το καθήκον του!»
οτι δέν πρέπει νά προσηλούμεθα είς τόν κόσμον
Εις τον Βίσμαρκ φαίνεται άκατανόητον πώς
τοϋτον, ουδέ νά τόν θεωρώμεν ώς παντοτεινήν άνθρωποι δύνανται νά ζώσιν έν θμονοία άνευ πίκατοικίαν μας.
στεως είς τήν θείαν άποκάλυψιν—τήν 'Αγίαν Γρα
Ό διάσημος Καρλάϋλος έθεώρει τόν Βίσμαρκ φήν—τήν μέλλουσαν ζωήν εις Θεόν, όστις αγαπά
ώς τήν ύψίστην ίσχύν έν Ευρώπη, άλλ’ ή έν λό ρω το καλόν καί θά κρίνη επί τέλους τόν κόσμον.
επιστολή δεικνύει, οτι είναι έπίσης πράος ώς
Ή θρησκεία με τόν Βίσμαρκ^είναι τό ρ,όκον
είναι ισχυρός.
ϋεμέΛιοτ τον χα&ήκοντΰς, τής τάζεως, πάντων
Ό Βίσμαρκ κηρύττει άνενδοιάστως ότι άνευ όσα συγκρατοϋσι τήν κοινωνίαν καί πάντων οσα
τής πίστεώς του δεν θά ήδΰνατο νά διατηρηθή κάμνουντούς ανθρώπους νά έμμένωσιν είς τά κο
ύπό ύπό τό βάρος τόσων κόπων καί ενοχλήσεων, πιώδη έργα των. Τά έθνη είναι ύπόχρεα κατά τόν
αί'τινες καθ’ έκάστην τόν έπιβαρύνουσιν.
Βίσμαρκ,νά μεταχειρίζωνται τήν δύναμινκαί εξου
>
Διαρκοϋντος τοϋ Γαλλογερμανικοϋ πολέμου, ό
■Βίσμαρκ, ίίτε διέτριβεν έν Φερριέρα είς τήν οικίαν
τοϋ κ. 'Ρόσχιλδ, όμιλών μετά τοϋ Δόκτορος Βου] σχίου έξέφρασε τούς άξιομνημονεύτους τούτους
)λόγουςι—«’Εάν δεν ήμην αληθής χριστιανός, δέν
I θά εμενον ούδεμίαν ώραν είς τήν θέσιν μου. Έάν
ί δέν έπιστηριζόμην είς τόν θεόν μου, δέν θά ήλπιζον τόσον επί τούς άρχοντας τοϋ κόσμου τούτου.

σίαν των συμφώνως πρός τό θέλημα τού Θεοϋ,
όπως άποκαλύπτηται είς τό Εύαγγέλιον άνευ δέ .
τής θρησκευτικής βάσεως δέν θάδυνηθώσιγνά άν-j

τισταθώσι κατά τοϋ ποιπωησ/ίοϋ. Ή λόγχη μό
νον παρεμβαίνει μεταξύ των κακούργων καί των
φιλησύχων πολιτών, έν ω ή απιστία άφαιρει άπό
τόν άνθρωπον τήν πίστιν του, Ή νομοθεσία ήτις
έξαρτα τήν δημοτικήν ϋπαρξιν έκ τής πίστεως
’Εννοείται ότι επρεπε νά φροντίσω διά τά πρός είς πάσαν περίστασιν τής ζωής είναι ή ιδανική
του ζήν, καί θά κατεϊχον αρκετά καλήν θέσιν, νομοθεσία τοϋ Βίσμαρκ καί υπέρ τής ίδρύσεως
— άλλα.. . . δέν θά έσκοτιζόμην τοσοϋτον, ουδέ τοιαύτης νομοθεσίας αγωνίζεται καί μοχθεί.
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Όταν ό Βίσμαρκ εσπευδε νά άνταμώση τον
αΰτοκράτορα "Ναπολεοντα Γ'. έν Σεδάν, ολα τά
πράγματα εκειντο είςτό δωμάτιόν του έν αταξία.
Μεταξύ αυτών ε’πί τοϋ πατώματος εύρίσκετο καί
μικρόν τι βιβλιάριον περιέχον εδάφια εκ τής
Γραφές διά καθημερινήν χρήσιν, φέρον τον
τίτλον ««αΛ^ί/κχά drayoxtixa did νους πιατούς χριστιανούς.» Έκ τούτου συνείθιζεν ό
Βίσμαρκ νά άναγινώσκη πάσαν εσπέραν.
,
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Ό Βίσμ,αρκ είναι προσέτι ακριβής τηρητής τής
Κυριακής,—Όλοι δε οι εργαζόμενοι είςτά κτήματά |

του είναι ύπόχρεοι νά άναπαύωνται την Κυριακήν, 1
Τοιοϋτος όμέγας διπλωμάτης τοϋ αίώνός μας,1
το δε μυστικόν τοϋ μεγαλείου και τής έπιτυ- ·
χίας του είναι έντός τής συλλήψεως όλων — είναι1
ή ευσέβεια, ήτις κατά τόν Απόστολον είναι χρή
σιμος εις όλους, διδουσα ύπόσχεσιν τής παρού-:
σης ζωής καί τής μελλούσης,
---------- 188HI g ■---------

MESIKANOE ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ.
ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΓΡΡΑΓΞ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΠΕΙΣ,

Οι μικροί άναγνώσται τής «Έφ. των Παίδων»
γνωρίζουν, άπό διαφόρους ειδήσεις δημοσιευ-

,θείσας είς αυτήν, οτι είς τά ορη των ’Άλπεων
[κατεσκευάσθησαν μέχρι τοϋδε δύο σύρραγγες,
J δηλ. όπαί ίκανα'ι νά χωρίσουν αμαξοστοιχίαν
σιδηροδρόμου διερχομένην διά μέσου αυτών. Ή

μία είναι ή τοϋ ορούς Σενη καί ή άλλη τοϋ Α
γίου Γοτθάρδου' ή πρώτη ενώνει τήν 'Ιταλίαν με
τήν Γαλλίαν, ή δεύτερα τήν ’Ιταλίαν, μέ τήν
Ελβετίαν. Εντός ολίγου άρχονται αί έργασιαι
πρός κατασκευήν τρίτης σύρραγγος, τής Άρίβεργεΐου, ήτις ενώνει τήν ’Ιταλίαν μέ τήν Αύστριακήν Τυρολίαν,
Ή πρώτη έχει μήκος
μιλίων, κεΐται δέ
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4,000 ύπε^άνω της έπιφανείας της θαλάσσης, τήν ηλικίαν ecve έν μ.εν τή Γερμανία.... 94 τοΓ; έκατόν
Έν τη Μεγάλη Βρεττανία......... 91
ί
έ^απανηθησαν ίέ προς κατασκευήν αότης
20,000,000 φράγκων φέρει καί άπό τοϋ Τουρινου
» Γαλλία..........................................
88
»
»
’Ιταλία.........................
71
»
είς Ί'αριβερύ.
»
‘Ισπανία..............................
69
»
I
Ή τοΰ 'Αγίου Γοτθάρ^ου ενώνει την Λουκέρνην κατ’ευθείαν ριε την λψ.νην Μζγιόραν καί
Κόριο και ήτις ρ.ετά τοΰ Μιλάνου- είναι όε 9 1/4
[Λΐλίων τό [ΐηκος καί έστοίχισε 57,000,000 φρ.
Ή τρίτη εΐναι βραχύτερα τών ίύο άλλων, ρεόνον 6ριιλ., άλλ’ όμως κεϊται 1000 πόδας
ύψηλότερον τών άλλων. Διά τής σύραγγος ταΰτης συγκοινωνεί κατ’εΰΟεϊαν τό "ΙνσΚρουκ εΐς τήν
Αυστριακήν Τυρολίαν μετά τής Ζυρίχης, θά στοιί χίση δέ περί τά 100,000,000 φρ. καί θά ήναι
σπειροειδής.

noiKi2kJK.
ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ ΜΙΑ ΓΥΝΗ,
Πρό Τίνω^ έτών ή κυρία Βέλβυ, νεανβς Άγγλΐς, ή όποια
«σπούδασα τήν Σατρίχήν και μετέδη
τάζ ’Ινδίας ώς ί^ραπό*
στόλος, προσεχληθη ποτέ ύπό τής συζύγου εντοπίου τίνος ήγ«μονος τοΰ Πουννα, ή οποία ητο ασβενής.
Το Πουννα απέχει περί τά 100 μίλια, άπδ τά μέρη δπου
χατοίχοΰσί λευκοί άνθρωποί, δώτ* ώς γνωστόν οί κάτοικοι
τήί Ινδίας είναι μελαψοί»
Οί φίλοι της τήν συνςδούλευον νά μή ύπάγΐ}, αλλ’ έκείνη
αποφάσισε νά ύπακούση εις την φωνήν του καθήκοντος και
μετέθη είς Πουννα, δια δέ τής ιατρικής της βοηθ$ίας ή πριγκηπέσσα έθεραπεύθη*
'Ενφ δέ ήτοιμάζετο νά έπιστρέψη είς Δουκνώ, δπου είχε
την διαμονήν της, ή πριγχηπέσσα τήν παρεχάλεσ* θΐρμώς,
δταν έπι στρέψη είς ’Αγγλίαν, νά ειπη είς τήν μεγάλην Αυτοπράτειραν Βικτωρίαν δτι έπειδή δέν είναι ο^γχωρημένου είς
τας γυναίκας τών ’Ινδιών να καλούν ιατρούς άνδρας πρδς έπί| σκεψίν των, δταν πκσχουν, αποθνήσκει μέγας αριθμός αυτών
ανευ ιατρικής βοήθειας. Δια νά μή τδ λησμονήση δε, έφερε
! πρδς αυτήν χαρτί %αΐ μελάνην καΐ κονδύλι ον και με δακρυα
ίτην παρεκάλεσε να γράψη τήν αΐτησίν της εις τήν Βικτωρίαν
j Βΐά νά στείλγι γυναίκας ιατρούς» ^Επειτα λαβοϋσα έκ του
|λαιμού αύτης χρυσήν τι\α θήκην, εθηκε τδ έγγραφον εντός
] και τήν έκρέμασεν έπΐ τοΰ τραχήλου τής κ. Β.
ί
'Η κ.Β. μετά £ν έτος έπέστρεψεν εις ’Αγγλίαν καΐ «ζήτησεν
■ ιδιαιτέραν άκρόασιν παρά της Βασιλίσσης Βικτωρίας, εις τήν
I όποίαν ένεχείρισε τήν αίτησιν της ’Ινδής Ήγεμονίδος δια «ατρικην βαήθεί αν, ή δέ Μεγαλειότης της τοσοΰτον συνεκίνήθη
έκ τής αίτήσεώς ώστε (γράψε προς τήν σύζυγον τοΰ Άντιδασ^λέω; τών ’Γνδίών, λόρδου Δούφφερίν, νά σχηματίση εταιρίαν
I σκοπδς τής δποίας θέλει ε?σθαι ή αποστολή γυναικών ίατρών
I εις ’Ινδίας πρδς βοήθειαν τών εντοπίων γυναικών, αποτέλεσμα
'.δέτουτου ύπήρξεν, δτι πολλαΐ γυναίκες ιατροί έστάλησαν ίξ
Αγγλίας, ίδρύθη δέ και νοσοκομείου ιδιαίτερον Βία τάς γυ
ναίκας τών ιθαγενών*
Ίδου τ{ δύναταί να πράξη μία γυνή. Έαν ή κ» Β. ύπήκουεν εις τάς συμβουλάς των φίλων της καΐ άπό φόβον δέν
μετέδαινεν είς Πουλάν, αί γυναίκες τών ’Ινδιών ουδέ
ποτε πιθανόν θά εΐχον ίδίους ιατρούς καΐ ίδιον νοσοκομείου.

u
»

‘Ρωσσία ................................... ..
Ελλά 3:..........................................

53

»
»

ό αριθμός τών δυναμένων νά άναγινώσκονν, καί γράφουν καΐ
γνωριζόντων τάς τέσσαρας άπλάς πράξεις τής αριθμητικής
τ^ΜΟ»
Έν μέν τή Γερμανία εΐναι.........................
88 τοΓς εκατόν
’Εν τή Μεγάλη Βρεττανία.................. 81
»
ο Γαλλία....................... '...................
77
»
»
»
ι,
*

Αυστρία.........................................
’Ιταλία...........................
Ισπανία............ ·........................
‘Ρωσσία........................................

75
63
49
39

»
>>
»
»

ό αριθμός τών γνωριζόντων -π Λείο να; τής μιας τών Ευρωπαϊ
κών γλωσσών είναι έν μέν τήΓερμανία... 69 τοΐςίκατόν
Έν τή Μεγάλη Βρεττανία ..................
•
Αυστρία........................................
κ
Γαλλία.*........................................

34
61
29

»
»

’Ιταλία..........................................
‘Ρωσσία........................................
‘Ισπανία .................

28
23
13

»
»
»

»
»
»

Τελευταίου δ αριθμός τών εχόντων γνώσιν τών κλασικών συγ
γραφέων είναι έν μέν τή Γερμανία...............
32 τοΐς εκατόν

Έν τή
»
ν
•
ν
»

Μεγάλη Βρεττανία.....................
Γαλλία..........................................
’Ιταλία..........................................
Αυστρία.........................................
‘Ισπανία
.................
‘Ρωσσία..........................................

21
20
16
13
7
2

»
»
»
ο
ν
»

Ό αριθμός τών διελίόντων πλοίων διά Δαρδανελλίων κατά
τό χρονικόν διάστημα άπό της πρώτης Μαρτίου 1885, μέχρι
τΐ,ς 28 Φεδρουαρίου 1886 ανέρχεται είς 9,898 πλοία 4 έκατ.
καΐ 350,600 τόννων. Έν τή κινήσει ταυντ, την πρώτην θέσιν
κατέχει ή Αγγλία διά 2,113 πλοίων 2,095,818 τόρνων* άχσλούθως έρχεται ή Γαλλία μετά 329 πλοίων 484,421 τόννων·
τήν τρίτην θέσιν κατέχει ή Αυστροουγγαρία μετά 420 πλοίων
410,408 τόννων’ τήν Τετάρτην δέ θέσιν κατέχει ή Ελλάς
ής διήλθον 2(7 ατμόπλοια, καΐ 1,279 ιστιοφόρα χωρηιιχότη.
τος 366,191 τόννων.

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΤ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

— Φύλαττε τήν αξιοπρεπειών σου, χωρΐς νέ: φαίνεσαι 'άτι
είσαι υπερήφανος.
— Κράτει τήν οργήν σου.
— *Εσο άκρ-.δή; καΐ μεθοδικός καΐ ποτέ μή όλιγοψύχει.
— Τήρει τήν απάθειαν σου καί μένε εις τας πεποιθή
σεις σου.
— Ποτέ μή πράττ^ς τι βεδιασμένως.
— Έγείρου ένωρΐς, καΐ οικονόμοι τόν καιρόν σου.
— Άσκοΰ εις τήν εγκράτειαν.
—*Έσο γλυκύς καΐ φιλόφρων είς παντας.
— Μή θεωρής τίποτε ανάξιον προσοχής, τό όποιον αναφέ
ρεται εις τήν διαγωγήν, ή δύναται νά έπηρεάση αυτήν έπιζημίως.
— Προφυλάττου είς τάς συνδιαλέξεις καί έσο βραδύς είς τό
ΠΟΣΟΙ ΗΜΙΙΟΡΟΓΝΝΑ ΑΝΑΓΙΝΛΕΚΟΧΉ.
όμιλεϊν.
— Ποτέμή εισχωρήστε εις ανήθικους ή βλαπτικός δοξασίας.
— Είς Βλας σου τά; πράξεις καί υποθέσεις ένθυμον, δτι θά
Κατά τινα στατιστικήν δημοοιευθεΐσαν εσχάτως αγγλιστί,
Λογαριασμόν,
& αριθμός τών δυναμένων νά άναγινωσκοεν προσώπων 15 ετών δωσης μίαν ήμέραν

Έν Άθήνα.ις, έκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑνΤΙΝΙΔΟΤ 1887 — 802.

