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Ή Άβτυνομ,εα τοΰ Λονδενον. Κατά 
τό παρελθόν έτος ή αστυνομία τοϋ Λονδίνου 

περιελάμβανεν 28 Ύποδιευΰυχτας., 652 Έχιθε- 
(ύρηταε, 1167 'νίρίχικΛητήρας και 11957 ΚΛη- 
τηρας — τό δλον τοϋ προσωπικού 13804 —έάν 
παραίεχθώμεν δτι δ πληθυσμός της Μητροπό- 

λεως είναι 4,500,000, βλέπομεν δτι επί 321 
ψυχών αναλογεί εις αστυνομικός υπάλληλος. 
Κατά την αναλογίαν ταύτην, αί Άθήναι με 
100,000 ψυχών πρέπει νά έχη 311 αστυνομι

κούς υπαλλήλους, ένφ άμφότεραι αί Άθήναι καί 
δ Πειραιεΰς 3έν έχουν εΐμή 350.

Έκ τών 14,000 δμως τούτων μόνον αί 8,000 
είναι έν ένεργφ υπηρεσία:, οί λοιποί είναι προς- 
κεκολλημένοι είς είίικάς ε’ργασίας ή είναι ασθε

νείς. Οί αστυνομικοί ούτοι υπάλληλοι ε’χουν νά 
φρουρήσουν πόλιν κατέχουσαν χώρον τοΰ δποίου 
ή διάμετρος είναι 30 μιλιών! ήτοι έζτασιν 688 

τετραγωνικών μιλιών!
— Κατά τό έτος τοΰτο (ίιαρκοΰσης τής Ά- 

νοΐξεως) αναμένεται ή έμφάνισις ίδο Κομητών, 

οχι όμως δρατών εΐς τον γυμνόν οφθαλμόν.—Ό 

εις είναι δ Ένκέλου, δστις κάμει τήν περί τον 
ήλιον περιστροφήν του εΐς τρία περίπου ετη — 
παρετηρήθη <ϊέ, δτι κατ’ έτος δ χρόνος ούτος έ- 

λαττοϋται κατά τρεις περίπου ήμέρας. Ό άλλος 
κομήτης είναι δ τοϋ Φαί, ανακαλυφθείς ύπ* αΰ- 
τοΰ έν Παρισίοις τό 1843. Ό κομήτης ουτος 
στρέφεται περί τον ήλιον είς 7 ι/& έτη.

Εΐς τόν Μητροπολιτικόν ναόν τής Λουβέκης 

εύρίσκεται άνηρτημενος πίναξ, εΐς τόν δποΐον εί

ναι γεγραμμενα τά έξης αξιοσημείωτα';

'Ο Χ,ροβτος ό Κ,ύροος ήμ.ών όμ.ελε£ 
οίίτω πως είς ημ.άς.

Μέ καλεϊτε Kipior — καί δμως Sir pi έχ- 
ζητεΐτε.

Μέ ονομάζετε j>c3c — καΐ δμως Ser έμ6Μ- 
πετε πρΥς εμέ.

Μέ καλεΐτε dJor — καί δμως Sir περιπα
ίζετε μετ έμον.

Μέ καλεΐτε
Μέ καλεΐτε

,Ιον&εϊτε.
Μέ καλεΐτε 

γαπατε.
Μέ καλεΐτε irJoScior — καΐ δμως Ser ζητεί

τε τίποτε παρ' ίμον.
Μέ καλεϊτε αΐώποπ — και δμως Ser έρευ- 

rate St ίμί.
Μέ καλεϊτε ανμπαΰη — καΐ δμως Sir ίμπι- 

στεύεαΰε είς εμέ.
Μέ καλεϊτε εύγεχή — καΐ δμως Sir μέ Υπη

ρετείτε.
Μέ καλεϊτε παντοόνταμοχ — και όμως Ser 

μέ τιμάτε.
Μέ καλεΐτε Slxaior — καί δμως Sir με ρο- 

όεΐσΰε.
’Ekr λοιπόν σάς ααταίιαάσω, μή μέ μέμ- 

ρεσβε /

ζωήπ — καί όμως Sir με πιείτε, 
aopbr — και όμως Sir μέ άχο-

&paior — καί δμως Ser με d-
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Η ΧΛΙΔΗ.

Κατ' ΐπιτομητ έκ τοΰ Γερμανικόν.
(*I8e κροηγαυμενον ψύλλον).

Ουτω τό φορτίον είς τήν καρδίαν της Χαιδης 
έγίνετο βαρύτερον καθ’ έκάστην. Δέν ήδύνατο Ji 
ούτε νά φάγη, ούτε νά πίη καί καθίστατο Ισχνότε
ρα καθ’ έκάστην’ έχασε Si καί τον δπνον της συλ- 
λογιζομένη τά βουνά τής πατρώος της, τον παπ
πού καί τάςαϊγώς του καί τόν Πέτρον μέ τάς ίδι- 
κάς του, καί όταν άπεκοιμάτο ό ύπνος της εταράτ- 
τετο άπό όνειρα περί τών αγαπητών είς αυτήν αντι
κείμενων καί πολλάκις έπη δα ε'κ τής κλίνης της μέ 
χαράν όνειρευομένη ότι ήτο είς τήνπατρίδα της 1 
"Οταν δέ έξυπνα καί εΰρισκε τόν εαυτόν της είς 
τήν κλίνην έκρυπτε τό πρόσωπόν της είς το προσ- 
κεφάλαιον και έκλαιεν ήσύχως τήν τύχην της.

Ή μελαγχολική κατάστασις τής Χαιδης δέν 
διέφυγε τό οξυδερκές όμμα τής κ. Σήσμαν, 0θεν 
έπηρε μίαν ημέραν αυτήν είς τό δωμάτιον της 
καί τήν ήρώτησε νά τής ειπη τήν αιτίαν άλλ* ή 
Χαίίη άπλώς άπεκρίθη, «Δεν εχω τίποτε, τό ό
ποιον ήμπορώ νά σάς εϊπω, κυροϋλα 1»

— Δέν ήμπορεϊς νά τό εϊπης τουλάχιστον είς 
τήν Κλάραν; —είπεν ή κ, Σήσμαν,

— Ούτε,—άπεκρίθη ή Χαΐδη— Εΐς κανένα 1
— Τότε θά σέ εϊπω εγώ κάτι τι, τέκνον μου. 

"Οταν τις έχη καμμίαν λύπην, τήν όποιαν δέν 
δύναται νά εϊπη είς κανένα επί τής γης, πρέπει 
νά τήν εμπιστεύεται είς τόν αγαθόν θεόν καί νά 
τόν παρακαλή νά τόν βοηθήση καί τόν παρηγο- 
ρήση, διότι αύτός δύναται νά μάς έλαφρύνη εΐς 
τάς θλίψεις μας καί νά μάς διδάσκη νά τάς ύπο- 
μένωμεν άγγογύστως. Μέ εννοείς ; Δέν προσεύ
χεσαι πάσαν εσπέραν είς τόν Ουράνιόν μας Πα
τέρα και δέν τόν ευχαριστείς St οσα. αγαθά σέ 
στέλλει καί δέν τόν παρακαλεΐς νά σέ προφυλάτ- 
τη άπό τοϋ κακοΰ; Δέν κάμνεις έτσι ;

•— "Οχι,—είπεν ή Χαίδη—ποτέ δέν προσεύ
χομαι.

— Τί είπες ; Δέν έδιδάχθης ποτέ νά προσεύ
χεσαι, Χαίδη! Δέν γνωρίζεις τί είναι προσευχή;

— "Οταν ήμην μέ τήν πρώτην μου κυροϋλαν, 
ήζευρον, άλλ’ είναι τόσος καιρός έκτοτε καί έλη- 
σμόνησα.

— Τώρα βλέπω διατί είσαι τόσιρ μελαγχο
λική καί δυστυχής—διότι δεν γνωρίζεις κανένα, 
όστις δύναται νά σέ βοηθήση. Συλλογίσου πό
σον ευτυχείς είναι εκείνοι, οΐ όποιοι έχουν μεγά- 
λας λΰπας είς τήν καρδίαν των, νά ήμποροΰν νά 
πηγαίνουν είς τόν θεόν πάντοτε και νά τόν πα- 
ρακαλούν νά τούς βοηθή I Αυτός δύναται νά 
βοηθήση καί ήμας καί νά μάς κάμη ευτυχείς.

— Οΐ λόγοι ούτοι τής κ. Σήσμαν έπέφερον τό 
ποθούμενον αποτέλεσμα, οί δ” οφθαλμοί τής Χαί- 
δης ήστραψαν άπό’χαράν, καί μέ πόθον ήρώτησε, 
«λοιπόν ήμποροϋμεν νά τοϋ τά εϊπωμεν όλα ;»

■— Βεβαιότατα.
— Ήμπορώ λοιπόν νά υπάγω πρός αύτόν. 

Καί αμέσως έτρεξεν είς τό δωμάτιον της καί έ- 
κάθησε εις τό σκαμνιού της, έσταΰρωσε τάς χεΐ- 
ρας της καί έξέθηκεν ολην τήν καρδίαν της είς 
τόν Θεόν, παρακαλέσασα αύτόν νά τήν βοηθήσν; 
νά άναχωρήση καί νά έπιστρέψη εις τήν πατρί
δα της καί είς τόν παππού της!

(Ακολουθεί.)

0 ΒΟΛΒΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΥ·
(”Ι8ι προηγούμενου ψύλλον).

Δέν ήτο άνάγκη νά ύπάγη είς τού Διοικητοΰ, 
διότι αυτός ΐστατο παρά τήν θύραν και ήκουσεν 
όλα όσα έλέχθησαν, και αύτός ελαβε τόν κρίνον 
άπό τάς χεϊρας τής ώραίας νεάνιδος, τάς όποιας 
εν άληθεΐ κατανύξει έκώλυψε μέ θερμά φιλήμα
τα, διότι ΰπερηγάπα τόν ανεψιόν αυτού.

Τό αποτέλεσμα τοΰ ιατρικού ητο τόσον δρα
στήριου, ώστε εντός μιάς έβδομάδος ό ασθενής 
διέφυγε τόν κίνδυνον καί πριν ό μήν^τελειώση 
ΐστατο μετά τού θείου του είς τήν θύραν τού Μθλ· 
δόφ διά νά εύχαριστήση τήν νεάνιδα διά τόν α
γαπητόν κρίνον, όστις έσωσε τήν ζωήν του,

Φαντώσθητε όμως τήν έκπληξιν τοΰ Μολδόφ, 
όταν είς τό πρόσωπόν τοΰ άναρρώσαντος νέου 
άνεγνώρισε τόν πρίγκηπα Βαλκίνσκην, τοϋ όποιου 
ή δραπέτευσις έκ τοϋ φρουρίου Νοτεμβερ εστάθη 
αιτία τής άπωλείας τοΰ βαθμού του καί της ε
ξορίας του είς Σιβηρίαν, και τόν όποιον ΰπέθετεν 
ώς φονευθέντα άπό τούς στρατιώτας, τούς όποι
ους είχε στείλει πρός καταδίωξιν αυτού !

Ή αλήθεια είναι ότι ό νέος έζαλίσθη μόνον 
έκ τοϋ κτυπήματος τοϋ στρατιώτου καί έπεσε 
κατά γής αναίσθητος, καί έθεωρήθη ΰπό των 
στρατιωτών ώς νεκρός. Μετ’ ολίγον όμως άνέλα- 
βε και μέ πολλήν δυσκολίαν εφθασεν είς τήν 
καλύβην ενός χωρικού, ή όποια έκειτο έκεΐ πλη
σίον. Έκεϊ δέ έπϊ τή ΰποσχέσει μεγάλης άμοι- 
βής έκρΰφθη επί πολλάς ημέρας, έξαπεστειλε δέ 
τόν χωρικόν νά ειδοποίηση τούς συγγενείς του 
περί τής θεσεώς του, ούτοι δέ άπεστειλαν κρυ
φίως ’ιατρόν έπιτήδειον, οστις περιεποιήθη τήν 
πληγήν του καί αφού άνερρωσεν αρκετά ώστε νά 
δύναται νά ύποφερη τούς κόπους τοΰ ταζειδίου 
τόν άπεστειλαν είς τόν θειόν του εΐς Σιβηρίαν.

Οί κόποι όμως τοϋ ταζειδίου καί τό ψύχος 
τοΰ κλίματος έπενήργησαν τόσον κακώς έπί τήν 
πληγήν του, ή όποία δέν είχεν έτι έντελώς έπθυ-
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λωθή, ώστε έσχηματίσθη τό έν λόγφ απόστημα, 
τό όποιον ήπείλησε νά κα τα στρέψη την ζωήν 
του, καί τό όποιον χάρις εΐς τόν κρίνον της Ε
λένης ιατρεύθη εντελώς.

Άλλά καί τοΰ νέου ή εκπληξις δέν ήτο μικρό- 
τέρα τής τοΰ Μολδόφ. Αίφνης εύρέθη ενώπιον .ε
κείνου, τόν όποιον εΐχε καταστρέφει, εΐς 31 τό 
πρόσωπόν τής ευεργετικός του έβλεπε τήν κόρην 

' εκείνου, είς τόν όποιον είχε προξενήσει τόσα 
κακά, καί ήσθάνετο μεγίστην εντροπήν.

Χάριν τής αλήθειας όμως πρέπει νά εϊπωμεν, 
οτι 0 νέος δέν είχε ακούσει εως τής στιγμής ε
κείνης, κανέν άπό όσα συνέβησαν εΐς τόν Μολ
δόφ ένεκα τής δραπετεύσεως αΰτοϋ. Εύθΰς 3' ά· 
φοΰ ήκουσε παρ’ αΰτοΰ ίλην τήν ιστορίαν τών 
παθημάτων του, έπεσε ν έπι τών γονάτων του 
και μετά θερμών δακρύων παρεκάλεσεν αύτόν νά 
τόν συγχωρήση.

Ό Μολίοφ ελαβεν αυτόν εΐς τάς άγκάλας του, 
διότι είχε καρδίαν μεγάλην και εΐς αυτήν μί
σος δέν ήδύνατο νά έμφωλεύση, και κατεφίλησεν 
αυτόν έν χριστιανική αγάπη.

Μετά τήν συνέντευξιν ταύτην δέν παρήρχετο 
ήμερα χωρίς νά εΰρη αύτόν εις τήν οίκίαν του 
Μολδόφ, έκάστη δέ έπίσκεψις προσέθετε νέαν ά- 
νακούφισιν εΐς τήν κατάστασιν τοϋ Μολδόφ, διά 
τής έτοιμου συγκαταθέσεως τοΰ Διοικητοΰ. Μο
λονότι δέ ή Έλενη καί ό πατήρ της έστερήθη- 
σαν τής θεωρίας και εύοσμίας τΰΰ ώραίου εκεί
νου κρίνου, ε'χαιρον δτι διά τής ευλογίας τοΰ 
θεοϋ έγένοντο τό μέσον τής σωτηρίας τής ζωής 
και αύτοΰ ακόμη εκείνου, όστις ήτο ή αιτία ό
λων τών δυστυχημάτων των. (Ακολουθεί.)

0 ΜΙΚΡΟΣ ΠΙΕΡ.

Εΐς πενιχράν τινα καλύβην, είς μίαν τών πτω- 
χωτάτων όδών τοΰ Λονδίνου εζη μέ τήν χήραν 
και άσθενή μητέρα του έν μεγίστη πτωχία ό μι
κρός Γαλλόπαις Πιέρ (Πέτρος). Είς τήν οικίαν δέν 
υπήρχεν ούδέ βουκιά ψωμιού· άλλ’ όμως έκάθητο 
σφυρί ζων σιγανά είς μίαν γωνίαν αυτής. Άπό και
ρόν όμως εΐς καιρόν έσυλλογίζετο περί τής μοναξίάς 
καί τής πείνης του, καί μόλις ήδύνατο νά κρα- 
τήση τά δάκρυά του. 'Ιδίως έσυλλογίζετο πόσον 
εν γλυκύ πορτοκάλιον θά έδροσιζε τήν δυστυχή 
μητέρα του, ή όποια ΐκαίετο άπο πυρετόν.

Τό τραγουδάκι τό όποιον έσφύριζεν, είχε συνθέ
σει ό ίδιος —■ τάς λέξεις καί τόν ήχον—διότι ητο 
παιδίον πολύ έξνπνον. Αίφνης ή προσοχή του έ- 
στράφη εΐς άνθρωπον μεγαλόσωμον, όστις ένησχο- 
λιϊτο τοιχοκολλών εΐς τήν απέναντι γωνίαν εΐδο-

ποιήσεις μέ μεγάλα χρωματισμένα γράμματα, οτι 
τήν έσπε'ραν εκείνην ή περίφημος τραγωδίστρια 
κυρία Μάλιβραν έμελλε νά τραγωδήση δημοσί^.

—ΆχΙέάν μόνον ήμποροΰσα νά υπάγω! έσυλ
λογίζετο ό μικρός Πιέρ. Άλλά μετά τινων στιγ
μών σκέψιν, έσηκώθη, έτρεξεν είς τον νιπτήρα, έ
βρεξε καί εκτένισε τά κατσαρά του, έπειτα έπή- 
ρεν έν λερωμένου χαρτίον, καί άποχαιρετήσας μέ 
χαράν τήν μητέρα του, έξήλθε τής καλΰβης και 
διηυθύνη εις τήν οικίαν τής κυρίας Μάλιβραν.

— Σάς ζητεί έν παιδίον, κυρία, ειπεν ή υπη
ρέτρια.

— Και τί θέλει;—Δέν ήξεύρω—λέγει μόνον ότι 
δέν θά λυπηθήτε άν το άκροασθήτε δύο λεπτά.

— Λοιπόν άς ε"λθη.
Ό μικρός Πιέρ έφάνη μετ' ολίγον ε’χων τόν 

πίλον του ΰπό τήν μασχάλην καί άφοΰ έκαμε βα
θεΐαν ύπόκλισιν, διευθύνθη κατ' εύθεϊαν προς αύ- 
τήν και χωρίς νά περιμένη νά τόν ερωτήση αύτή, 
ήρχισελέγων. «Ήλθονεΐς σάς, κυρία, διότι ή μη
τέρα μου είναι πολύ ασθενής καί ήμεϊς εϊμεθα τόσον 
πτωχοί ώστε δέν έχομεν νά άγοράσωμεν οϋτε ψωμί 
ούτε ιατρικά.Ένόμισα δέ οτι άν ήθελες νάψάλλης 
τόν μικρόν μου ΰμνον είς εν άπό τά μεγάλα κονσέρ
τα (μουσικάς συναυλίας) σου, ίσως κανείς εκδότης 
θά τόν ήγόραζε δι* ολίγα λεπτά καί οίίτω θά ήμ
ποροΰσα νά άγοράσω δι’αύτών ψωμί καί ιατρικά.

Ή κυρία Μάλιβραν έθαύμασε μέ τό ανοικτόν 
καί ειλικρινές τής φυσιογνωμίας τοΰ μικρού, καί 
σηκωθεΐσα έλαβε τό χαρτίον άπό τάς χεΐράς του 
καί μέ χαμηλήν φωνήν τό έψαλλεν όλον.

— Αληθινά σύ αύτός τό εσύνθεσες ;
— Μάλιστα.
— όέλεις νά έλθης μαζΰ μου απόψε εΐς τό 

κονσέρτο;
—Καί μέ έρωτας; έξεφώνησεν περιχαρής όΠιέρ. 

Άλλά ποιος θά μείνη μέ τήν πτωχήν μου μητέρα ;
— ’Εγώ θά στείλω έ'νά νά μείνη έως ού έπι- 

στρέψης. Τώρα πάρε αύτά τά λεπτά και πήγαι
νε νά άγοράσης ψωμί καί ιατρικά. Πάρε δέ καί 
αύτο τά είσητήριον καί κατά τάς 8 τό εσπέρας 
νά ήσαι είς τό θέατρον.

Έξαλος άπό χαράν ό Πιέρ έτρεξεν εΐς τήν α
γοράν, ήγόρασε ψωμί καί πορτοκάλια καί έτρεξε 
πρός τήν μητέρα του, εΐς τήν όποιαν μέ δάκρυα 
εκοινοποίησε τήν καλήν του τύχην.

Τό έσπέρας ό μικρός Πιέρ έπηγεν εΐς τό θέατρον 
καί 0 θυρωρός τόν ώδήγησεν εΐς τό’μέρος όπου λαμ- 
προενδεδυμένη έκάθητο έπι χρυσού άνακλίντρου ή 
κυρία Μάλιβραν, ή όποια τω ένευσε νά καθήση. 
Μετ' ολίγον τά φώτα ήναψαν καί ή μουσική ήρ- 
χισε νά παιανίζη άπλήν άλλά πολύ συγκινητικήν
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μονδιρίαν, Ό Πίερ έσφιγξε τάς χεΐρας τον άπό 
χαράν— ήτο τό τραγουδάκι του. Είς τον ήχον 
του νέου άσματος τό άκροατήριον συνεκινήθη— 
άλλ’οταν ή κυρία ήγέρΟη καί ήρχισε νά τό ψάλ- 
λη μέ τήν γλυκεΐαν καί ίσχυράν φωνήν της — οι

μα τα —κρκεϊ δτι τό τραγουδάκι του ε'ψαλλεν ή 
μεγάλη άοιδός τής Ευρώπης 1 Άλλ’ ή προαίσθη- 
σίς του δεν διεψεΰσθη—αυτήν εκείνην τήν νύκτα 
είς των μεγαλειτέρων έκδοτων τής πόλε ως έπρόσ- 
φερε 300 λίρας διά τον ύμνον, ή δέ κυρία Μέλιβραν

Μήτηρ κα.1 τέκνου άναμ.ίνο·υσαε τόν άπόντα «ατίρα.
λόγοι ήσαν τόσον συγκινητικοί, και έψάλλησαν 
—μέ τόσον πάθος, άστε εκίνησαν είς δάκρυα τό 
πολυπληθές καΐ εκλεκτόν εκείνο άκροατήριον.

Ό μικρός Πιέρ δεν έφρόντιζε πλέον διά χρή- 

ειχε τήν εύχαρίστησιν νά έγχειρίση αΰτάς τήν έπο- 
μένην ήμέραν εις τήν ασθενή μητέρα τοϋ Πιέρ και 
νά ηΰχηθή εις αυτόν εΰτυχες καί έντιμον μέλλον I
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ THE KOFHE.

Ή μάνοι βλέπει τδ γ^σλδ καί τδ παιδί τη μάνα, 
ΚΓ οίτι κατάρτι ου re παυί ’ς τδ πέλαγο αυτικρυζει, 

Μουάχ’ οί γλάροι συντροφιά έβγήκαν *ς τήν παγάνα, 
Καί κάπου χάνονται κ_ι’ αυτοί τδ κϋμα 8ταν άφρίζη.

Καί κλαίει ή μάνα καί μίτρα μέ μάτια δολωμένα, 
Τής νύχτες ’πού ξαγρύπνησε τοϋ κάπου νά προσμίνρ, 

Τ’ αγαπημένο μήνυμα· δ άνδρας της ’ς τά ξένα, 
Ποιδς ξέρει σέ ποια θάλασσα χτυπιέται αγριεμένη I

—Καλαΐς αντάμωσες, Μηλιά, μοϋ είπε σαν κα'ι πρώτα, 
Άπάνου *ς τά Χριστούγεννα καλώς νά μέ δεχίιήτε.....

Καί πάνε τα Χριστούγεννα κ’ έπίρασαν τά Φώτα, 
Καί σείς ματάκια δύστυχα ακόμη καρτερείτε 1

Κ’ ή κύρη ‘πού αγκάλιαζε τή μάνα τή θλιμμένη, 
«Μην κλαΐς, της 8λεγεν, ίγώ τον είδα ’ς τδ ΐνειρό μου, 

Μέ γελαστά τδ πρόσωπο ’ς την βύρα μας νά μπαίνη....
Σαν νά μην ήταν όνειρο σάν άλλα τδ ’δικό μου.

«—Είν* ή γιορτή σου σήμερα, μοϋ εΤπε, κι* άπ* τά ξένα 
Μαζή μέ την αγάπη μου καί τούτο τδ φιλί μου, 

Σοϋ φέρνω, κόρη μου, προικιά και δώρα τιμημένα,...
Πες μου, βέν πρέπει νά χαρω μητέρα ’ς τή γιορτή μου ;»

Κ’ ή μάνα π^α δέν ϊκλαιε στηλώθη ή καρδιά της, 
Γιατί τής κόρης τ’ δνειρο αλήθεψε ώς τδ βράδυ, 

Κ’ ή ΒαγγΓ.ί/στρα φάνηκε μέ τά λευκά πανιά της, 
Τήν ώρα ’πού κρυφόσμιγε τδ φως μέ τδ σκοτάδι.

Κ. Ε .

ΊΙ νΰν Φολίππούπολες.
Η Φ1ΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ· |

Εις τά Βορειοδυτικά, τής Θράκης, μακράν 
τής Ά^ριανουπόλεως περίπου εως ώρών 32, κεϊται 
ή Μητρόπολις τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Φε- 
ΛιχπούποΛις καί Φίλιππό πόλις καλούμενη, έν τω 
μέσφ ευρείας καί εΰφορωτάτης πεόιάίος, ποτι- 
ζομένης παρά τοϋ 'Εβρου ποταμού, τανϋν Μαρί- 
τσας, όστις εχει τάς πηγάς αΰτοϋ επί τοϋ όρους 
Όρβήλου, κοινώς Βουνού τής 'Ρίλλας, περί 
τάς όχθας τοϋ όποιου λέγεται ότι κατεσπαρά- 
χθη δ Όρφεύς ΰπό των θρφκών γυναικών, Μαι
νάδων καλούμενων, θεωρηθείς ώς εχθρός των ε’ις 

τιμήν τοϋ Διονύσου τελούμενων τελετών έν ©pijt- 
κγι. Έν τή πόλει ταύτη ή μεγίστη ήμερα είναι 
ώρας 15 καί σχείόν εν τέταρτον ώσαύτως Ji 
καί ή νύξ.

Ή αρχαία Φιλιππούπολις άνηγέρθη έν ετει 
περίπου 346 π. Χρ. ΰπό Φιλίππου υΐοϋ τοϋ 
Άμύντα, πατρός τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, επί 
τριών λόφων συνεχομένων άλλήλοις, και φαινομέ
νων μακρόθεν ώς Τρίπους, όιο καί Τριμόντιον 
(τριβούνουν) επί των Γραικό ρωμαίων εκαλείτο. 
Έκ τούτων ό προς νότον, καί μικρόν βλέπων προς 
άνατολάς, εινε δ ΰψιστος, καί καλείται λόφος
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τών Σχοινοβατών διότι επ’ αύτοϋ τοϋ λόφου οΐ 
Σ^οινοδάΐαι τό πάλαι, δταν άνεβαινον τών 
σχοινΙων έ θεωρούν το έντεχνοι, καί άριστοί. Ό λό
φος ουτος παρά τοΐς Τούρκοις διετήρησε μετά τήν 
άλωσιν τής πόλεως τήν ονομασίαν του, διότι ΰπ* 
αυτών Τσαμπάς Τεπές καλείται, καί έπ* αύτοϋ 
καί αύτοί ούτοι μέχρι τίνος έσχοινοβάτουν κατά 
τήν μαρτυρίαν τών εΐσέτι ζώντων ιθαγενών γε
ρόντων τής πόλεως ταύτης. Έπί τής ήδη άκα- 
τοικήτου κορυφής τοϋ λόφου τούτου έσώζοντο ε
ρείπια αρχαίων οικοδομών, άτι να ήφανίσθησαν.

Ό έ'τερος λόφος, ό πρός βορρδν κατέχει σχε
δόν τήν μέσνιν θέσιν πρός άπασαν τήν πόλιν. ’Ε
καλείτο δέ Μουσαίος λόφος άπό τοϋ πρώτου οΐ- 
κιστοϋ αύτοϋ. Τοϋτον τουρκιστί καλοϋσι Νεμ- 
πέτ Τεπέ, διατηρηθείσης τής ’Ελληνικής αύτοϋ 
ονομασίας και μετά τήν άλωσιν.

Ό δέ τρίτος ό πρός δυσμάς καϊ μικρόν πρός 
νότον, πρώτος τό πάλαι οϊκισθείς, εκαλείτο Εύ- 
μολπίας άπό τοϋ πρώτου ο’ικιστού αύτοϋ. Τοϋτον 
ήδη τουρκιστί καλοϋσι Ταξιμ Τεπέ, διότι έως 
τής άλώσεως τής πόλεως δι’ αύτοϋ διήρχετο το 
ύδωρ δι’υπογείων σωλήνων, ύψούμενον έπ’αύτοϋ, 
καί διενέμετο είς ίιλην τήν πόλιν.

Εΐς πολλά μέρη τής πόλεως ταύτης εΰρίσκον- 
ται μνημεία ’Ελληνικής αρχαιότητας. Πρό τής 
πόλεως, ερχόμενοι άπό Κωνσταντινουπόλεως, α
ριστερόθεν κατά τό δυτικόν μέρος άπαντώμεν καϊ 
έτερον λόφον πυραμιδοειδή, δστις τό πάλαι εκα
λείτο Νυμφαίος λόφος, ήτοι τών Δρυάδων Νυμ
φών. Ό λόφος οΰτος είναι ό ΰψιστος πάντων. Έπί 
τής κορυφής δέ τούτου, ώς φαίνεται, υπήρχε βω
μός Ελληνικός τό πάλαι τών Δρυάδων Νυμφών.

Ταΰτα έν συντόμφ περί τής άρχαιότητος τής 
πόλεως ταύτης. (Έκ τής «Ίστοριογεωγραφικής 
περιγραφής τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως» ύπό 
μακαρίτου Γεωργίου Τσουκαλά τοϋ Ζακυνθίου, 
τυπωθείσης έν Βιέννη τής Αύστρίας τφ 1851. 
Είς το σύγγραμμα τοΰτο ύ άναγνώστης δύναται 
νά εύρη πολλά περίεργα καί άξια μελέτης περί 
τής πόλεως ταύτης).

Ή οημερενή κατάστασή τής 
Φελεππουπόλεως.

Μέχρι τής 6ηί 7]βρίου τοϋ 1885 ή τοϋ Φι
λίππου πόλις ήτο πρωτεύουσα τής Ανατολικής 
’Ρωμυλίας. Έκτοτε θεωρείται ώς τοιαύτη τής 
Νοτίου Βουλγαρίας.

Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τών κατοί
κων τής πόλεως ταύτης έπί γενικοϋ διοικητοϋ 
Γαβριήλ Κρέστοβιτς, ό πληθυσμός άνήλθεν εΐς 
25,543 ψυχών, 4,000 οΐκιών καί 5,077 οικογε
νειών. Έκ τούτων είναι :

Βούλγαροι τής Άνατολ. Δυτικής καΐ της τών
Διαμαρτυρομένων εκκλησιών...........................10,909
’Οθωμανοί...............................................  5,558
Έλληνες........................ .....................................4,751
Εβραίοι,. ,,.............. .......................................1,134
ξένοι............................................................................1,500
’Αθίγγανοι................................................................... 855
καί ’Αρμένιοι................................................................806

25,543
Έκ τής άπογραφής τής γενομένης, άρχομίνου 

τοΰ τρέχ. έτους, καταφαίνεται ότι θ πληθυσμός 
τής πόλεως ταύτης ηΰζησε κατά 5,000 ψυχών, 
άνερχομένου οΰτω τοϋ ολου άριθμοϋ τών κατοί
κων εΐς 30,000 περίπου.

ϊχολεϊα: Βον.Ιγ. ορ&Μοζα τών άρρένων 
καί θηλέων έν δλφ 9, ήτοι γυμνάσια δι* άμφό- 
τερα τά φϋλα 2, κατώτερα 6 καί 1 νηπιαγω- 
γεϊον, Τ<ϋ>* ΒουΛγ-ΚαΰοΜχω? 1 άλληλοδιδ. διά 
παιδία καί κοράσια. Τώκ ^ιαματυρομέκωΓ 1 
άλληλοδιδ. καΐ 1 Άμερικ. παρθεναγωγεΐον. Έ.Ι- 
^ηηχά, 2 γυμνάσια άρρένων καί θηλέων έπωνυ- 
μούμενα «Ζαρίφεια διδασκαλεία», 1 κατώτερον 
θηλέων, 3 κατώτερα άρρένων καϊ 3 νηπιαγω
γεία. ’^ρ/είπ«ό>* 1 διά τά άρρενα καί 1 διά τά 
θήλεα. ’ Τονρχιχα 1 άνώτερον και 6 κατώτερα. 
Ίουόαϊχα 1 τών άρρένων και 1 τών θηλέων συν
τηρούμενα ύπό του έν Παρισίοις Ίσραηλιτικοϋ 
Συνδέσμου.

Εκκλησίας (ναοί). Έλληνικαί 7, Βουλγα- 
ρικαί 5, Βουλγαρο-Καθολική 1, τών Διαμαρτυ- 
ρομ. Βουλγ. 1, ’Αρμένική 1, συναγωγαί Ίου- 
δαϊκαί 2 καί τεμένη Τουρκικά τά έν χρήσει 
όντα 19.

Τυπογραφεία ; Βουλγαρικά 5 καϊ Ελλη
νικά 2.

Έφημ,&ρίδες : Έλλην. 1 «Φιλιππούπολις» 
καϊ Βουλγαρική 1 «Πλόβδηβ.»

Προξενεία : Γενικά, Ελληνικόν, ’Αγγλι
κόν, Γαλλικόν, ’Ιταλικόν καί Αύστριακόν.

Ά’ποτερο^ενεΖα : ’Ισπανικόν καί Βελγικόν.
Ζαφειριος Βαρελαε.

ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ-

Κατά τό έτος μ. X. ή Γερμανική πό
λις ΧαμόοΟργον έπολιορκήθη ύπό μεγάλου 
στρατεύματος Χουσιτών, ό 3ε στρατηγός Προ
κόπιος ό Μέγας, τόσον εντελώς κατενίκησε τούς 
Γερμανούς έν τώ πεδίω τής μάχης, ώστε έθεώρει 
τήν παράδοσιν τής πόλεως ώς βεβαίαν. Μέτήν 
πεποίθησιν ταύτην έστρατοπέδευσε κύκλω τής 
πόλεως καϊ περιέμενεν ήσύχως νά ΐδη τάς πύ-
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λας άνοιγομένας καΐ τούς προκρίτους της πό
λεως ερχομένους πρός αύτόν μέ τά κλειδιά 
της.

Εντός τής πόλεως υπήρχε τρομερά ταραχή 
καί 06ος. Οί κάτοικοι ειδον τόν στρατόν τού 
Προκοπίου έατρατοπεδευμένον κύκλω των τει
χών τής πόλεως και έγνώριζον, ότι μόνον έπί 
μικρόν χρόνον ήδύναντο νά άντισταθώσι. «Τί 
θά κάμωμεν;» έκραξαν. «Δέν ύπάρχει κανείς νά 
μάς βοηθήση- ή ήμεΐς καί αί γυναίκες κα'ι τά 
τέκνα μας πρέπει ή ν’ άποθάνωμεν τής πείνης 
καΐ τής δίψης εντός τών τειχών τής πόλεως 
ημών, ή νά έίέλθωμεν καί νά σφαγώμεν ύπό 
τών εχθρών μας!»

Αίφνης κάποιος έφώναξε. «Τά παιδιά 1 τά 
παιδιά δυνανται νά μας οώσουν 1»

— Άλλά τί ή μπορούν νά κάμουν τά πα ι
δία ; έκραξεν άλλος. Είναι νεαρά καί τρυφερά 
—Δέν ήμποροϋν νά πολεμήσουν, ούδέ νά μάς 
δώσωοι τροφήν, διά νά μή άποΘάνωμεν.

Άλλ* ό προλαλήσας δέν είχε κατά νοΟν 
τοΰτο.

—«Άς άνοιχθοΰν αί πύλαι καί άς έίέλθουν 
τά παιδία. Τά μεγαλείτε^α άς όδηγώσι τά μι
κρότερα άπό τήν χεΐρα, οι δέ νεανίσκοι, άς φέ
ρουν είς τάς άγκάλας των τά βρέφη καί άς 
έίέλθουν ενώπιον τών νικητών μας. Οί στρα- 
τιώται εΐναι καί αυτοί άνθρωποι, ή δέ καρδία 
μαλάσσεται. Άς ύπάγουν οΰτω τά παιδία καί 
η καρδία των θά μαλακυνθη. Είμαι βέβαιος 
δτι δέν θά τά βλάψουν ούτε θά τά φονευσουν.» 
Έπρόσθεσεν ό προτείνας τοΰτο.

Ή πρότασις αυτή έγένετο αποδεκτή, άμέ- 
σως δέ διετάχθησαν οί γονείς νά ψέρωσι τά 
παιδία των εΐς τάς πύλας. ’Απερίγραπτος ήτο 
ή συγκίνησις, ή λαβοΰσα χώραν πρό τής άνα- 
χωρήσεως τών παιδιών, άτινα έπιπταν είς τόν 
λαιμόν τών γονέων των καί μέ κλαυθμούς καί 
δάκρυα κατεφίλουν καί άπεχωρίίοντο άπ’ αυ
τούς.

Μετά τοΰτο ένέδυσαν αύτά μέ λευκά ενδύ
ματα καί άνοίίαντες τάς πύλας άφήκαν αυτά 
νά έϋέλθουν εΐς δύω σειράς, άποροΰντες καί 
αυτοί πρός τί τά έστελλον εΐς τούς νικητάς 
των.

Ό στρατός τοΰ Προκοπίουέζιππσοθη έκτης 
θέας τών τρυφερών εκείνων πλασμάτων καί 
αντί νά βλάψουν αυτά, τά έλαβαν εΐς τάς σκη- 
νάς καΐ είς τάς άγκάλας των και έφίλευσαν 
αύτά μέ ό,τι εΐχον εΐς τούς σάκκους των. Τά 
δέ παιδία, τά όποια έπί πολλάς ημέρας δέν .εΐ
χον φάγει εΐμή ολίγον ξηρόν άρτον, μέ πολλήν

προθυμίαν έλάμβανον άπό τάς χεϊρας τών 
στρατιωτών ό,τι δήποτε φαγώσιμον τοΐς έδι- 
δον. Άλλα δυστυχώς καί αύτοί οΐ στρατιώται 
δέν εΐχον πολύ νά τσϊς δώσουν. Επειδή δέ ήτ,ο 
καιρός τών κερασιών, έτρεξαν εΐς τούς πλησίον ’ 
κήπους οί όποιοι ήσαν φυτευμένοι μέ κερασίας 
καί κόψαντες κλάδους γέμοντας καρπών, έθε
σαν αύτούς είς τάς χεϊρασ τών παιδιών καί τά 
έξαπέστειλον εΐς τούς γονείς των έν ειρήνη. 
Ούτω τά τέκνα έκέρδησαν άνευ αιματοχυσίας 
τήν νίκην· άμα δέ έφθασαν είς τάς πύλας ολό
κληρος ή πόλις άντήχησεν άπό φωνάς αίνου 
καί εύχαριστίας,

Ή ιστορία μάς άναφέρει πολλά παραδείγ
ματα αίματωδεστάτων μαχών, άλλ’ οΰδαμοΰ ά- 
ναγινώσκομεν ώραιοτέραν καί συγκινητικωτέ- 
ραν ιστορίαν άπό τήν προκειμένην, καθ’ ήν τά 
μικρά παιδία έσωσαν τό Χαμάοϋργον άπό κα
ταστροφήν!

ΘΡΗΝΟΣ-
Έττί τ<3 ίανάτω της μονσοτραφονς ενσεβοΰς χαι 

αειμνήστου Grace Crawford.

«Μααάφίοι ο* mptA ct ΙνΚυρίψ 
άποθ-Λήιηιοντες ά-ποθνήΓΜίντει; ΐνα 
&ναπϋύν»'Ται τΰν χόΐϊων 
τά ίέ εφγα αύτίδν άκΆουΟίΐ [λετ *
αύτ&ν.» (‘ΑποίαΧ. ιί * 18),

Είς τους πρόποδας τ* Όλύρπου άνατταύεταέ ήσύχως 
Snip φεϋ I απέδη απηνούς θανάτου θύμα 1

"Οπερ «ρτι ώσπερ γίγας καθωρατο, μίγα τείχος
Κεΐται νϋν νενεχρωμένον, νυν έγκΐείεται είς μνήμα 1

Άτενίζων εΐς τάς όψεις τοϋ Όλόμπ’ ώς έν καθρέπτη 
Νά φανή καν επιθυμούν ή καί ν’ ακουσθή exoivij, 

"Ητις έτερπε μέν πάντας, καΐ ώς ϊνειρον άπΐπτη,
Καΐ την θίαν της ποθοϋσι τόσων λΰπαι, γόοι, θρήνοι 1

Άντε ταύτης πλήν φρικώοης ή τών τάφων μοναζία, 
Π άριστά τα πάντα πέριξ ώς κοιλάδα τοϋ κλαυθμώνος!

Τά τών φίλων αντί αϋρας άντηχοϋσιν έλεγεΓα,
Καΐ πληροί τήν ατμόσφαιραν κλαυθμυρώίους πένθους τόνος!

Ή άρίόαχρυς αγάπη τών ποθούντων σέ, ω φίλη 1 
Δάκρυ ρέει έκ καρδίας στενάξουσης κατοδύνως!

Πώς κατεχλεισε τό άλγος τα μελίρρυτα σου χείλη ;
Πώς τών σέ χαράν χαιρόντων, ή χαρα κατέοτη θρήνος!

Πλήν σύ, φεϋ 1 ϊέν αποπνέεις πλέον χάριν γοητείαν!
Ή περικαλλής μορφή σου τοϋ λοιπού 6έν μας φαιδρύνει t 

Μένεις άναυδος είς ταύτην τήν τής φρίκης μοναξίαν,
Κι’ άνθ' ήμών σέ χαίρει μόνη, ή ψυχρά τοϋ τάφου κλίνη!

Δεϋρο, προσφιλής τάς τόσων καταπαύουσα όδΰνας !
Τά τήν μνήμην σου θρηνοϋντσ, φεϋ ! χαροποιούσα στηθη ! 

Καΐ τάς τόσας χάριτάς σου, τάς άγνάς σου ευφροσΰνας,
Ός πρΐν δεΐξον μειδιώσα, ίνα μή επέλθη λήθη!

Πλήν άπό τοϋ κόσμου τούτου, έχωρίσΐ* ώς αστραπή τις, 
*Ως μετέωρον ώραίον ή χαρίεσσα ψυχή σου 1

Καΐ τών αρετών ό ϊρως, 6 εκείνης συνοδίτης,
Συναπίπτη μετά ταύτης ’ς τάς αυλας τοΰ Παραδείσου !
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"Ο! εχεΓ νϋν έλευθίρα έχ τής ζάλής της τοϋ βίου, 
Συναγάλλεσαι ΰμνοϋσα μετά πάντων των άγίων.

Έν λευχοίς ήδη παρούσα etc τούς γάμους τοΰ Άρνίου, 
Μέλπεις τοϋ Θεοΰ τη» δόξαν, 8»* φδών έναρμονίων.

Άν εσπέρου ήοΰς δρθρος διά σέ νϋν ανατέλλει' 
Τδ της αλήθειας σέλας εχεΓ βλέπεις σελαγίζον

'Ενθα ΰμνφδίας θείας άντηχοΰσι φαιδρά μέλη, 
“Ένθ* άπλοΰται ζωής νέας χρυσοπόρφυρος όρίζων.

Έν σιγά) τό παν ενταύθα σαββατίζει ! καί τοϋ σάλου 
Τοϋ προτέρου ή τερπνότης, ύπό μόδιον έκρύβη.

Πλέον έπαυσαν κ»’ ς,ί ύμνοι ex τοϋ σοΰ κλειδοκύμβαλού, 
Ώς έπαύσατο ανθούσα, ή στιλπνόχρυσός σου ήβη I

Πλην άντϊ κλειδοκύμβαλού, έκεΓ πάλιν τώ Νυμφίφ, 
"Είδους διά ίλως νέων καλλιτεχνικών δακτύλων, 

θέλιις κρούει τήν κιθάραν, μελωδεί έν ψαλτηρίφ,
Φλεγομένη εκ τής αίγλης, καϊ χαρας της των άίλων.

ΧαΓρε, τής Έδέμ πολΐτις έν άτέρμονι γαλήνη!
Αναπαύου ίν τη δόξη τοϋ αυγάζοντος Ήλιου 1

Πληροί πασαν σου ανάγκην, ή λαμπρά τοϋ θρόνου κρηνη, 
Βρώσις, πόσις σοι, ή δψ:ς τοΰ προσώπου τοϋ ΆρνΙου·

Δίξαι τάς σπονδάς των θρήνων, τάς πικρός μου έλεγείας, 
Τα ωχρά μου ταϋτα άνθη, τά όποια σολ προσφέρει,

Χεϊρ εάγνωμονός σου φίλου — μαθητου σου—έκ καρβίας, 
Καϊ υπέρ των σών οικείων, πρός τόν Πλάστην τ’βμμα αίρει.
Έτ ΙΙρού>τ>ι ρεηπι Φείρσυαρΐιρ 1888.

τήν ήδονήν—αλλά δέν βλέπουν τό άλλο, τό όποιον θά πληγώ- 
ση καϊ θραύση μετ* ολίγον τήν καρδίαν των!—Ναί, αγαπητά 
μου παιδία, πασα χλίμαξ έχει δύο άκρα, καϊ πρέπει νά προσί- 
χητε είς αμφότερα, άλλως καϊ τόν έαυτόν σας καϊ άλλους θά 
βλάπτετε καθ’ έκάστην εΐς τήν ζωήν σας.

— *Β άρχή καϊ -τί» τέλος. "Ενας μαθητής δεχαέτης ε
στάλη μίαν ώραίαν πρωίαν τοΰ Μαΐου ύπό τοϋ θείου του 
Ίωάννου νά πλήρωσή κάτι τι, τό δποΓον έχρεώστει είς τό 
πλησίον εκεί κείμενον παντοπωλείου. Ό παντοπώλης ίχρά- 
τησε τό χρέος τοϋ θείου Ίωάννου καϊ Ιδωκε τό υπόλοιπον 75 
λεπτά είς τόν μικρόν Θεόδωρον.

Κατά τήν επιστροφήν του ό πειρασμός εΐσήλθεν εΐς την 
καρδίαν τοϋ Θεοδώρου καϊ ήρχισε νά σκέπτεται καθ’ έαυτόν 
λέγων, «Νά δώσω τά υπόλοιπα εις τόν θειον ή νά περιμένω 
ίως ου τά ζητήση ό ίδιοι ; Έάν δέν τά ζητήση τό σφάλμα, 
Ιάν η ναι τοιοϋτον, θά ή ναι ΐδικόν του!» *0 θε~ος δέν τά ί ζή
τησε ποτέ καϊ ούτως 0 Θεόδωρος ί κράτη σε ν ί,τι δέν ητο 
ίδιχόν του!

Μετά δέκα έτη 0 Θεόδωρος ήτο υπάλληλος εΐς μίαν τράπε
ζαν, ςΐδε φάχελλον τραπεζογραμματίων λησμονηθέντα ύπό 
τοΰ ταμίου εντός ένός συρταριού, ό πειρασμός τώ εϊπεν, ίδου 
καλή ευκαιρία νά απόκτησης ολίγα χρήματα— άφοΰ μάλι
στα δ μισθός σου εινε τόσον μικρός, καί άντϊ νά τόν άπορρί
ψη ΰπέκυψεν είς αυτόν. Έπηρε τόν φάκελλον καϊ τόν μετέ- 
φερεν είς τήν οίκίαν του. Άλλά τήν φοράν ταύτην άνεκαλυφθη 
χαϊ όχι μόνον τήν θέσιν του ίχασεν, άλλα καϊ την ΰπόληψίν 
του, καί ηναγκάσθη χατησχυμένος νά άναχωρήση άπό την 
πόλιν εκείνην. Άν έφέρετο τιμίως πρός τόν θεΓόν του, θα 
άπέφευγε τήν ατιμίαν ταύτην καί θά ϊζη ώς τίμιος υπάλλη
λος είς τήν τράπεζαν εκείνην. Άλλά δέν ήθέλησε καϊ οΰτω 
έθεσε τα θεμέλια τής καταστροφής του.

I. Μ ΠΟΣΑΟ ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΣΣΟΙΗΓΙ-Δ. Jk
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— Τί» γραφείου τής Γεωργίας τών Ηνωμένων Πολι
τειών τής Αμερικής έδημοσίευσε πίνακα τής παραγωγής τών 
δημητριακών καρπών κατά τό παρελθόν έτος. Κατ’ αυτόν ό 
καί’ίλας τάς Πολιτείας δημητριακός καρπός ανήλθεν εΐς 
1,650,000,000 κοιλά 11 έκ τοϋ τεραστίου τούτον ποσοΰ δα- 
πανώνται:

Διά τροφήν τών κατοίκων κοιλά
■ > » εργαζομένων κτηνών
" σπόρον

Πρός κατασκευήν πνευματωδών ποτών
’Εξάγονται εΐς δλλας χώρας
Πρός θρέψιν τών βοών καϊ προβάτων,

άτι να είναι διά σφαγήν

Τό δλον κοιλά 1,060,000,000
— Αΰο άκρα.. "Οταν ήμην μικρόν παιβίον, λέγει "Αγ

γλος τις διδάσκαλος, έφερα μίαν ήμέραν εΐς τάς χείράς μου 
μίαν μακραν κλίμακα, ακολουθών τόν πατέρα μου. Αίφνης 
ένφ έστρεφόμεθα βιά μιας στενής όβοϋ, έξ απροσεξίας τό ό
πισθεν άκρον τής κλίμακος έστράφη πρός Sv τών χαμηλών 
παραθύρων καϊ ϊσπαβεν Sv τών γυαλιών του. Είς τόν κρότον 
0 πατήρ μου έστράφη καϊ χωρίς να είπη λόγον, έπλήρωσε τό 
αντίτιμου είς τήν οικοκυράν καϊ βιηυθύνθημεν εΐς τό μέρος 
βπου έπηγαίνομεν.

Άφοϋ δέ ίφθάσαμεν, ό πατήρ μου στραφείς πρός έμέ είπε 
μέ γλνκύτητα— «’Επιθυμώ νά σέ κάμω προσεκτικόν είς τό 
σπουδαίου τοϋτο πράγμα. Ποτέ μή λησμονάς βτι πάσα κλίμαξ 
ϊχει δύο άκρα!»

Την συμβουλήν ταύτην ουδέποτε έλησμόνησα είς τήν ζωήν 
μου, Άλλά δέν φέρει έκαστος ήμών αρά γε Sv πραγμα καθ’ έ
κάστην, τό όποιον Εχει δύο άκρα; "Οταν δέ βλέπω νέους 
και νεάνιδας τρέχοντας απροσέκτως εΐς κακούς δρόμους, λέ
γω καθ’ έαυτόν, Οί νέοι ούτοι βλέπουν μόνον τό ?·■ *-----
της κλίμακος, τήν δποίαν φέρουν —ίκείνο τό όποιον

’Αξιότιμε χ· ΚαΛοποβαχη,
είς Αθήνας.

Επειδή μία έκ τών κυριών ένός φίλου μου εΐς Κέρκυραν 
12έτις Ευγενία όνομαζομένη. ίέν κάθεται ήσυχος, άπεφάσισα 
νά σας παρακαλέσω όπως τήνέγγράψητε συνδρομήτριαν εις 
τήν αξιότιμου εφημερίδα σας (Έφ. τών Παίδων) διά δύο ϊτη, 
έσωκλείστως δέ ευρίσκετε καί τήν συνδρομήν πιστεύω δέ 
δτε ώς ιατρικόν κατά τοϋ πείσματος τής δεσποσύνης μας Ευ
γενίας θά άρκέσιρ μόνη ή ποθητή Έφημερίς.

Έν Κερχύρα 2 Φεβρουάριου 1888.
Μένω μέ ϋπόληψιν

Ν. Μ.
Σ. Συντάκτου. Εύχαριστοϋμεν τόν κ. Ν. Μ., τόν όποΓον 

προσωπικώς δέν γνωρίζομεν, διά τήν έκτίμησιν αυτου ώς 
πρός ιήν επιρροήν τής Έφ. τών Παίδων, έλπίζομεν δέ δτι αν 
ή καλή δεσποσύνη Ευγενία θελήσιρ ν’ άναγινώσκη επιμελως 
αυτήν, θά τήν εύρη πολύ ωφέλιμον. Τό μόνον Βμως αντιφαρ- 
μαχον κατά πάσης κακίας είνε ή Γραφή καί ταύτην συμβου- 
λεύομεν αυτήν καϊ πάντας νά άναγινώσκωσι καθ’έκάστην.

Ττ) (pi-irarj) μοι «’Εφημέριοι r<Sr ΙΖάΙίωπ.»

Μετά μεγάλης χαρας καί ελπίδας
< Σπεύδω κ’ εφέτος νά άσπασθώ,

Τόν φίλον συντάκτην τής ’Εφημερίδας, 
τών Παίδων, καϊ είς αυτόν νά ευχηθώ 

Τό νέον τοϋτο χαΐ πάλιν ϊτος 
μ’ δλα τά πάγη χαϊ τόν βορρά 

"Ινα διίλθη μέ δόξαν κ’ εφέτος 
μ’ άκραν ελπίδα καϊ μέ χαρά.

Μ' άχραν υγείαν χ* ευημερίαν, μακράν ζωήν. 
Βασίλειος Εμμ. Πολϊκρετης 

μαθητής.
. S. Ό συντάκτης ευχάριστε? τόν μικρόν Βασίλειον διά£ν άκρον | Σ. ΐ ............ t ,

δεικνύει |τάς εΰχάς του καί αντεύχεται αΰτω παν επιθυμητόν αγαθόν.
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