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Ή προκειμένη 
είκών παριστάνει 
νέον είδος άερο- 
κινήτου πλοίου ί- 
πινοηθέυτος ύπό 
τοΟΚα ρόλου Μάρ
γα ν,έκ τ ή c πόλεως 
Γ ούνισσον τών Η
νωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερι
κής. 'Ως βλέπουν 
δέ ο) μικροί μου 
άναγνώσται Εχει 
σχήμα μικτόν πτη
νού καί Iχ9 ύο C, 
δπισθεν δέ άντί ού- 
ράς έχει δύο με
γάλος κουτάλας, 
αί όποΐαι, θά χρη
σιμεύουν ώς πηδό
λιον. “Ιδωμεν κατά πόσον καί τδ νέον τούτο έπινόη- 
μα θά έπιτύχη τοϋ ποθουμένου σκοπού, τής ά ε ρ α
πορίας.

— ΚΛμνείν «αΐ «;ναε. Ή Μαριώνη έπροσπάθει 
νά κάμνη κάτι τι καλόν — πολύ καλόν, καί δέν τδ 
κατώρθωνε. Ή φίλη της Έλισσάέετ άκούσασα αύτήν 
νά παραπονήται, τής είπεν. «Ό Θεός μάς δίδη πολ
λά πράγματα νά κάμνωμεν, δέν σοΙ φαίνεται δμως 
ίτι μάς δίδει καί κάτι τι νά ή μέθα;

— Ποτέ δέν έσκέφθην περί τούτου, —είπεν ή Μα- 
ρώνη, μέ κάποιαν άπορίαν. Βοήθησόν με καί θά προσ
παθήσω νά σκεφθώ περί τούτου.

— ’Ιδού, —είπεν ή Έλισσάβετ. *0 Θεός μάς λέ
γει, Γίνεσθαι φιλόστοργοι δ είς είς τδν άλλον, 
ύπομονητικοί, μακρόθυμοι, εύγνώμονες, 
φιλόφρονες, τέλειοι, δχι σοφοί είς τούς όφθαλ- 
μούς σας. Μή συμμορφώνεσθα ι μέ τδν κόσμον

τούτον. Μή ν ι- 
κάσθε ύπό τού 
κακού.

Ή Μαριώνη 
ή κ ροά ζε το μέ προ
σοχήν, άλλά δέν; 
άπεκρίθη ούδέ λέ-1 
itv- δ καιρός τού 
δείπνου ήλθε, ό 
δέ κώδων προσε- 
κάλεσε τήν οι
κογένειαν είς τήν 
τραπεζαρίαν. Ή, 
Μαριώνη είοήλθε 
μετά τής λοιπής 
οίκογενείας καί 
έκάθησε παρά τή 
φίλη τις Έλισαό- 
οέτ, άλλά πολύ 
οκεπτική. Τέλος 
εστράφη πρός αύ
τήν καί έψιθύρι-

θύριοε —«Θά προσπαθήσω νά έχω καλλιτέραν ήμέ
ραν αύριον. Βλέπω δτι τδ νά κάμη τις καλόν έέαρ- 
τάται άπό τό νά ήναι τις καλός. Αναγνωρίζω δτι 
δέν δννάμεθα νά είμεθα δ,τι ό Θεός άγαπά χωρίς 
νά πράττωμεν τό θέλημά του. Είναι δέ εύκολώτερον 
νά κάμνη τις τι βεόιασμένως, παρά νά ήναι υπομονη
τικός, άφιλοκερδής, ταπεινός, δίκαιος ή άγρυπνος.

— Ό ά ρ ι θ μό ς τών έπιστολών, αί όποΐαι διεόι* 
όάσθησαν διά τοΰ ταχυδρομείου τοΰ Βερολίνου είς δλα 
τά μέρη τού κόσμου άνέοη κατά τό παρελθόν έτος 
είς θύο περίπου έκατομμύρια,

— Εΰσιδής τις χριστιανό; πρ&σίφερε 1,500,000 ρρ. πρό; 
ΐόρνσιν χριστιανικού Πανεπιστημίου έν Νανκίν τη; Κίνας 
διά τήν ΐκπαίδευσιν τών εντοπίων Κινέζων 1

— iti νόμου είς τήν Γερμανίαν άπηγορεύΟη ή άδεια 
γάμον εί; τούς εκδότου; εις τήν οινοποσίαν καί μπιροποσίαν.

— Κατδι τά; γενομένα; παρατηρήσει; εΰρέίΐη ίτι όλοι οί 
αναρχικοί καθ’ ίλην τήν Ευρώπην είναι έκδοτοι εί; τα πνευ
ματώδη καί μεθυστικά ποτά I
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Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ' επίτομη? έκ τοϋ Γερμανικόν.
("Ιδε προηγουμένου φυϊ,ίον).

Μετά ^ί<χν εβδομάδα άπό τής εσπέρας ταύ- 
τη;, δ διδάσκαλο; έζήτησε τήν άδειαν νά έπι- 
σκεφθη τήν κυρίαν Σήσμαν, διότι είχε σπουδαΐον 
πράγμα νά τή άναγγείλη.

Ή αϊτησις έγένετο δεκτή, δ δέ διδάσκαλος 
ώδηγήθη ύπο τοϋ υπηρέτου εις το δωμάτιον τής 
κυρίας, ήτις ΰπεδέχθη αύτόν μέ πολλήν φιλοφρο
σύνην κα'ι τόν παρεκάλεσε νά καθήση, εΐπούσα, 
«χαίρω, καλέ μου διδάσκαλε, νάσά; ϊδω, επιθυ
μώ δέ ν’ ακούσω τί σάς έφερεν έδώ τόσον ενωρίς 
σήμερον. ’Ελπίζω Sτι δέν έχετε κακά νέα, ούτε 
παράπονα.»

— Άπ’ εναντίας, κυρία μου, συνέβη κάτι τι, 
το όποιον δέν ήλπιζον, οΰτε άλλος τις, οστις ί- 
γνώριζε τά προηγούμενα ήδύνατο νά τό προΐδη, 
διότι κρίνων τις έκ τοϋ παρελθόντος θά έθεώρει 
τό τοιοϋτον αδύνατον, καϊ όμως έλαβε χώραν, 
και μάλιστα κατά τρόπον αξιοθαύμαστου.

— Ήρχισεν ή Χαιδη νά μανθάνη ν’ άναγι- 
νώσκη, διδάσκαλε;

Ό διδάσκαλος εκπλαγεΐ; έκ τής έρωτήσεως 
έκύτταξεν άσκαρδαμυκτε'ι τήν κ. Σήσμαν μέ πο
λύ ν θαυμασμόν.

— Τή αληθείς είναι θαυμαστόν, είπεν έπι 
τέλους μέ δυσκολίαν 0 διδάσκαλος, ότι τό κορά- 
σιον τοΰτο, τό όποιον μέ Ηλους τους όποιους κα
τέβαλαν κόπους δέν ήδυνήθη νά μάθη τό Αλφά
βητου, αίφνης διά μιάς, και ακριβώς ένφ είχον 
Αποφασίσει νά τήν παραιτήσω, ώς μή δυναμένην 
νά εννοήση οΰτε αύτά τά γράμματα τοϋ αλφα
βήτου, αυτή ήρχισε νά άναγινώσκη καϊ μάλιστα 
μέ ακρίβειαν, ή όποια είναι πολύ σπανία είς 
αρχαρίους. Άλλ’ όμως είναι έπίσης θαυμαστόν είς 
εμέ πώς σεις, καλή μου κυρία, ήδυνήθητε νά συμ- 
περάνετε τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον I

— Πολλά παράδοξα πράγματα συμβαίνουν είς 
τόν κόσμον τούτον, καλέ μου διδάσκαλε εΐπεν ή 
κυρία Σήσμαν, μέ μειδίαμα εύχαριστήσεως. Δύο 
τινά συβαίνουν ενίοτε εΐς τόν αύτόν καιρόν,—νέα 
επιθυμία διά μάθησιν, καϊ νέα μέθοδος διδασκα
λίας. Ούτε τό έν δέ οΰτε τό άλλο δέν είναι κα
κόν. Δέν έχει οΰτω, διδάσκαλε ; "Οθεν πρέπει 
νά χαρώμεν οτι τό κοράσιον ήρχισε τόσον κα
λώς, ελπίζω δέ οτι θά έξακολουθήση νά βαδίζη 
τήν καλήν όδόν, είς τήν όποίαν εΐσήλθε.

Μέ τούς λόγους τούτους συνώδευσε τόν διδά
σκαλον μέχρι τής θύρας, καϊ αμέσως άνέβη εΐς 
τό σπουδαστήριον, διά νά πληροφορηθή ίδίοις

ομμασι περί τής χαροποιάς αγγελίας, τήν όποίαν 
ΰ διδάσκαλος εφερεν εΐς αύτήν.

Ήτο αληθές. Ή Χαΐδη έκάθητο πλησίον τής 
κ. Κλάρας, καΐ άνεγίνωσκεν ένα μϋθον, ήπόρει δέ 
καΐ ή Ιδία πώς διά μιάς διά τής άναγνώσεως 
εΐσήρχετο εΐς νέον κόσμον. Τά μαύρα γράμματα 
μετεσχηματίζοντο εΐς ανθρώπους και πράγματα, 
άναλαμβάνοντα ζωήν καϊ άποκαλύπτοντα θαύ
μα στάς ιστορίας

Αύτήν δέ εκείνην τήν εσπέραν, όταν ή Χαΐδη 
έκάθησε παρά τήν τράπεζαν, εύρεν είς τό πινά- 
κιόν της κείμενον τό ώραΐον βιβλίον, δταν δ έ έ
στρεψε το βλέμμα της πρός τήν κ. Σήσμαν, αύτή 
άπεκρίθη, «Ναι, ναί,τέκνονμου, είναι ίδικόν σου.»

— Πάντοτε ; άκόμη και δταν ύπάγω είς τήν 
πατρίδα μου ; ήρώτησεν ή Χαΐδη, όλοπόρφυρο; 
έκ χαράς.

— Άλλά δίν θά έπιστρέψη; εις τήν πατρίδα 
σου παρά υστέρα άπό πολλά χρόνια, είπεν ή κ. 
Κλάρα. "Οταν ή κυρούλα μου άναχωρήση, τότε 
σύ θά άρχίσης νά ζής μαζύ μουί

Μίαν φοράν άκόμη πριν κοιμηθή ή Χαΐδη ε- 
κΰταξεν εις τό ώραΐον βιβλίον, τό όποιον έφερε 
μαζύ της είς τό δωμάτιον της, και εκτοτε μία 
άπό τάς άγαπητάς της ενασχολήσεις ήτο ν’ ά- 
ναγινώσκη καϊ νά έπαναλαμβάνη τάς ιστορίας, 
αΐ όποϊαι άνήκον είς τάς ώραίας χρωματισμένα; ί 
εικόνας αύτοϋ. ’Εάν δέ ή κυρούλα έλεγε τό έ- ί 
σπέρας, «Τώρα, Χαιδη, άνάγνωσέ μας ολίγον εκ 
τοϋ βιβλίου,» ή Χαΐδη έκαμνε τοΰτο μέ πολλήν 
εύχαρίστησιν, διότι δέν έδυσκολεύετο ποσώς είς 
τήν άνάγνωσιν, και όταν άνεγίνωσκε μεγαλοφώ
νως, αύτή εννοούσε κάλλιον ή δέ κυρία Σήσμαν 
έξηγοϋσεν είς αύτήν Ησα δέν εννοούσε καϊ έπρόσ
θετε νέα πράγματα, ώστε ηΰξανε τό ενδιαφέ
ρον τής Χαΐδη;.

Ή αγαπητή της ζωγραφία έξηκολούθει άκό
μη νά ήναι έκείνη, ή όποια παρίστανε πράσινα 
λειβάδια μέ τόν ποιμένα είς τό μέσον τοΰ ποι
μνίου του, άκουμβισμένον είς τήν ποιμενικήν του 
ράβδον καϊ φαινόμενον πολύ εύτυχή. Αύτός έ- 
φροντιζε διά τά πρόβατα καϊ τά; αιγας, διότι 
ήσαν ίδικά του καϊ τά ήγάπα.

Ή δευτέρα ζωγραφία παρίστανεν αύτόν δρα- 
πετεύσαντα άπό τήν πατρικήν οικίαν καϊ ζώντα 
είς ξένην χώραν καί άναγκασθέντα νά βόσκη 
χοίρους. Είχε καταντήσει πολύ ισχνός, διότι δέν ; 
εϊχεν άλλο τι νά φάγη παρά ξυλοκέρατα, και | 
άκόμη καί άπό αύτά δέν εϊχεν αρκετά νά γέμιση I 
τήν κοιλίαν του. [

Εΐς τήν ζωγραφιάν ταύτην ο Ήλιος δέν εφαί- ί 
νέτο χρυσός, καϊ ή χώρα ήτο στακτοειδής καϊ
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άθλία. Τό βιβλίον εϊχεν μίαν άκόμη ιστο
ρίαν. Αΰτη παρίστανε τόν γέροντα πατέρα του 
έξερχόμενον άπό τήν οικίαν μέ εκτεταμένους βρα
χίονας και τρέχοντα πρό; ύπάντησιν τοΰ μετα- 
νοήσαντο; υΐοϋ του, οστις επεστρεφεν εΐς την πα
τρικήν οίκίαν ρακένδυτης, πεινασμένο; και άθλιος.

Αύτή ή ιστορία ήτο ή αγαπητή τής Χαΐδη; 
. ιστορία, τήν άνεγίνωσκε δέ πολλάκις μεγαλοφώ
νως και καθ’ έαυτήν, και ποτέ δέν έκουράζετο νά 
άκούη τάς εξηγήσεις τής κ. Σήσμαν περί αύτής.

Οΰτως ό καιρός παρήρχετο εύχαρίστως έως ού 
ήλθεν ή ήμερα τής άναχωρήσεως τής κ. Σήσμαν.

(ΆκυλουίεΓ.)

0 ΒΟΛΒΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΥ- 
(*Ι8ε προηγούμενου φυλλον).

Ή Ελένη είχε φθάσει ήδη τό 1707 ετοΐ 
τής ηλικία; της—υψηλή, εύλύγιστο; καϊ ωραία 
ώ; ό κρίνος, τόν όποιον έχάρισεν. Ό πατήρ της, 
Ανήρ υψηλών προτερημάτων, εύπαίδευτος καϊ 
σπουδαίος, διά προσωπικής διδασκαλίας καϊ βι
βλίων είχε κατορθώσει νά μορφώση οΰτω τόν 
νεαρόν νοϋν τής μονογενούς κόρης του, ώστε αΰτη 
είχε κατασταθή θελκτικωτάτη, ώραΐα, εύφυή; 
καϊ με πολλά προτερήματα προικισμένη κόρη. Τά 
φυσικά καί επίκτητα δέ ταΰτα προτερήματα τής 
κόρης του έκαμνον τόν Μολδόφ ενίοτε κατηφή 
καί μελαγχολικόν, διότι έσυλλογίζετο τό άγνω
στον μέλλον, τό όποιον ήδύνατο νά τήν άναμένη 
Ηταν θά ε"μενεν ορφανή πατρός, ώς εΐς κάλαμος 
σειόμενος ύπό παντός άνεμου έν τφ κόσμφ τού- 
τφ, χωρίς νά έχη κανένα νά τήν προστατεύση.

Άφ’ ή; ώρας 0 πρίγκηψ Βαλκίνσκης ήρχισε 
νά συχνάζη είς τήν οικίαν του, ό Μολδόφ εΐχε 
σχεδόν λησμονήσει τήν προτέραν άπομόνωσίν 
του, αί δέ στενότεραι καθ’ έκάστην γενόμεναι 
σχέσεις τοΰ Βαλκίνσκη μετά τής θυγατρός του 
εδείκνυον άλανθάστως οτι μεταξύ τών νέων είχον 
αρχίσει νά άναφαίνωνται αισθήματα, τά όποια ό 
πατήρ δέν ήδύνατο νά παρανοήση. Φοβούμενος 
δέ τάς συνέπειας τής διαψεύσεως τών ελπίδων 
τής Αγαπητής του κόρη; άπεφάσισε νά όμιλήση 
μετά τοϋ πρίγκηπο; Βαλκίνσκη, άλλ' άνέβαλλε 
τήν πραγματοποίησή τής άποφάσεώς του άπό ή
μερα; είς ημέραν, έ'ως ού εσπέραν τινά, καθ’ ήν 
ώραν ό νέο; Βαλκίνσκη; συνείθιζε νά τούς ΐπι- 
σκεπτηται, έφάνη άντ* αύτοϋ ό θειός του — ό 
Λιοικητής. Ούτος μετά τόν συνήθη χαιρετισμόν 
^πληροφόρησε τόν Μολδόφ, 8τι ό ανεψιός του αί
φνης έγένετο άφαντος, άν καΐ τό ψύχος ήτο υπερ
βολικόν καϊ ό κίνδυνος τοΰ νά ξεπαγώση καθ’ όδόν 
μέγιστος. Είπε δέ Ητι αιτία τής αιφνίδιας ταύ
της άναχωρήσεως, ϊσως ήτο ή μονήρης ζωή, τήν

όποίαν διήγεν είς τήν Σιβηρίαν, άλλά, επρόσθ®- 
σεν, οτι πραγματικώς ήγνΰει τήν κυρίαν αιτία1' 
τοϋ κινδυνώδους τούτου ταξειδίου του, καϊ τόν 
τελικόν σκοπόν αυτού.

Ή Ελένη ήτο παρούσα, Ηταν ό πατήρ της 
ε'λαβε τήν σπουδαίαν ταύτην εϊδησιν, καϊ ώχρό- 
της θανάτου έπεσκιασε το γλυκύ καί ώραΐον αύ
τής πρόσωπον.

Άπό τής εσπέρας δέ ταύτης ή χαρά καϊ ή ι- 
λαρότη; άπήλθον άπό τήν οικίαν τοϋ Μολδόφ, 
δστις έβλεπε τήν κόρην του πάσχουσαν έν σιωπή 
καϊ ύπομονητικώς προσπαθούσαν νά κρύψη τήν 
κατατρώγουσαν αύτήν θλΐψιν, διά νά μή πρόσθε
ση εΐς τήν τοϋ πατρός της—.έβλεπε δέ, δτι τό α
ποτέλεσμα τής κρύφιας λύπης ήρχισε νά ύποσκά- 
πτη τόν ήδη Αδύνατον οργανισμόν της, καϊ ή 
καρδία του έπληροΰτο ζοφερών προαισθημάτων.

Ένφ δέ ταΰτα ελάμβανον χώραν έπήλθε καϊό 
δεύτερος χειμών τής εΐς Σιβηρίαν έξορία; των ■— 
χειμών βαρύ; καϊ δριμύς, απειλών τούς έξορίστους 
μέ στερήσεις πολλά; καί μέ αύτόν τόν θάνατον.

Εσπέραν δέ τινα, ένφ χιών βαθεΐα έκάλυπτεν 
δλον τό πρόσωπον τή; χώρα; καϊ ή συγκοινωνία 
έφαίνετο διακοπεΐσα, ήκούσθη κρότο; δυνατός εΐς 
τήν θύραν τής αύλής τοΰ Μολδόφ.

Εΐς τόν ήχον τούτον ό Μολδόφ ήρπασε τό ο- 
πλοντου. Τίς άλλο; εΐμή άπηλπισμένος τις ήδύ
νατο νά ^ιψοκινδυνεύση είς τοιαύτην νύκτα; 
άλλά μέ τόν ήχον τοϋ ρόπτρου ήκούσθη καϊ φωνή 
Ανθρώπου, είς τόν ήχον τής όποιας άμφότεροι, 
πατήρ καϊ κόρη, έσκίρτησαν, ό δέ Μύλδοφεδραμε 
πρός την θύραν καί μόλις ήνοιξεν αύτήν ό πρίγκηψ 
Βαλκίνσκης κεκαλυμμένος μέ χιόνια και πάγον, 
άλλά υγιής καϊ σώος,έρρίφθη εΐς τάς άγκάλα; του.

Ό νέος πρίγκηψ συλλογιζόμενος μόνον περί 
τών συμφορών, εΐς τάς όποίας εΰρίσκετο ό φίλος 
του Μολδόφ, και πιθανόν ωθούμενο; ύπό ΐσχυρο- 
τέρου αισθήματος, άπεφάσισε νά παραδώση εαυ
τόν είς τόν Τσάρον, καί νά ζητήση παρ’ αύ.τοΰ 
ώς τόν μόνον όρον τή; αφοσιώσεώ; του τήν συγ- 
χώρησιν τοϋ Μολδόφ, τοϋ όποιου τήν εξορίαν έ- 
προξένησεν ή δραπέτευσίς του.

Ό αύτοκράτωρ συγκινηθείς ύπό τής ηρωικής 
ταύτης πράξεως τοϋ νέου, διέταξε νά έπιστρέψη 
ό Μολδόφ, νά άποδοθώσι δέ είς αύτόν καϊ εΐς τόν 
Βαλκίνσκην τό άξίωμα καϊ Ηλη ή περιουσία τά ό
ποια είχον πρό τής εξορίας καί άτιμώσεως αύτών.

Ημέραν δέ τινά μετά τήν άξιομνημόνευτον έ
κείνην εσπέραν, ή θυγάτηρ τοϋ Μολδόφ, συνταγ
ματάρχου τή; αύτοκρατορικής φρουράς, έγένετο ή 
εύτυχής σύζυγος τοϋ πρίγκηπο; Βαλκίνσκη.

ΤΕΛ02.
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*Ιουλία ij |*άρτυ$.
Μεταξύ των ηρώων, οίτινες έ μαρτύρησαν υπέρ 

τού Χριστιανισμού, μέγας αριθμός ήσαν γυναίκες 
οΰχί κοινής άλλ*υψηλής καταγωγής και τρυφε
ρές άνατροφής.

Μία τοιαύτη ήτο καί ή Ιουλία, ή όποια κατά 
τήν έκπόρδησιν τής Καρχηδόνος ύπό τοΰ Γενσε-|

σκληρόν δεσπότην της, άστε ήρχισε νά τήν εκ
τιμά καί νά τήν περιποιήται,

Είς εν των ταξειδίων του εΐς τά μεσημβρι
νά μέρη τής Γαλλίας ελαδεν αυτήν μεθ’ έαυτοϋ 
διά νά άλλάξη το κλίμα, διότι £νεκα τής μεγά
λης εγκράτειας της εις ολα, ή ύγεία της ήρχισε 
νά πάσχη. ’Επειδή δέ τό πλοΐον κατά τύχην 
ήγκυροέόλησεν ε”ζωθεν τής Κορσικής, ό κύριός της

άρνουμίνη νέ^ύπογρ&ψη δρνησιν είς Χριστόν.

Ε ί. Ε

Ή μάρτυς ’Ιουλία

ρίπου τό 439 μ. X. ήχμαλωτίσΟη και έπωλήθη 
ώς δούλη εις ειδωλολάτρην τινά ε'μπορον, ίστις 
τήν ήνώγκαζε νά κάμνη βαρυτάτας καϊ ταπει- 
νοτικωτώτας εργασίας. Άλλ’ ή ΐλαρότης καί 
χάρις, μέ τάς όποιας έξετελεί ολα τά χρέη της, 
κατά μικρόν, είχε τοιαύτην επιρροήν έπΐ τον

ήθέλησε νά ΰπάγη είς τήν ξηράν διά νά λάβη 
μέρος εις μίαν των εΐδωλολατρικών θυσιών τοϋ 
τόπου, άλλ’ ή ’Ιουλία δέν συγκατενευσε νά τον 
άκολουθήση. Τοϋτο άκούσας ό Διοικητής τής 
νήσου Φήλιξ, ήρώτησε τόν κύριόν της περί αυ
τής, ε’μαΟε δέ παρ’αΰτοΰ, ότι ητο εξαίρετος γυνή, 

r
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ενάρετος και υπήκοος καθ’ όλα, άλλ’ οπαίος τοϋ 
χριστιανισμού και δεν ήδύνατο νά τήν πείση ν& 
λώβη μέρος εΐς τήν λατρείαν των θεών.

Ό Φήλιξ άκούσας ταϋτα έπλήσθη Ουμοϋ και 
διώρισε νά φέρωσι τήν ’Ιουλίαν εΐς τήν ξηράν 
καί δ ιέ τάξε ν αυτήν νά θυσιάση είς τούς θεούς τοϋ 
τύπου, υποσχόμενος νά τής χαρίση τήν ελευθε

ρίαν της εάν ΰπήκουεν. Άλλ* ή ’Ιουλία ήρνήδη 
νά ένδώση εΐς τάς προτροπάς καί άπειλάς του. 
Ή επιμονή της έξηρέθισεν ε"τι μάλλον τον Φή- 
λικα καί διέταξε νά τήν τύψουν εις τό πρόσωπον 
μέ ράβδους, νά εκριζώσουν τάς τρίχας τής κε
φαλής της, και το σώμα της νά κρεμασθή επί 
σταυρού έως ού άποθάνη I

Ή λίμ,ννι μ,ετά τοΐί φρουρίου τ<δν Ίωαννίνων.
ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Ή προκειμένη εικών παριστάνει τό φρούριον 
των Ίωαννίνων, τό όποιον κεϊται επάνω πετρώ
δους χερσονήσου εντός τής λίμνης τών Ίωαννίνων. 

! Τό φρούριον τοϋτο συνδέεται μέ τήν ιστορίαν 
ί τοϋ διαβόητου δυνάστου τής Ηπείρου Άλή 
; Πασά, κυρίως όμως είναι ενδιαφέρον, ώς κατέχον, 
'κατά πάσαν πιθανότητα, τήν θέσιν τοϋ Παναρ- 
ίχαίου Πελασγικού μαντείου τής ζ/ωδώπρς·, όπερ 
ήτο το πρώτον μεταξύ τών τριών παναρχαίων 
μαντείων ήτοι τής Δωδώνης, τοϋ Διός τοϋ Άμ- 
μωνος καί τών Δελφών.

Είς τήν Δωδώνην ή ίερά έδρα τοϋ Διός δέν 
ήτο άλλο τι, κατά τους προϊστορικούς χρόνους, 
ή yi/foc ίηλ. δρύς, εντός τοϋ κορμοϋ τής όποιας 
ίστατο τό άγαλμα τοϋ θεού, τό όποιον ήτο ξδα- 
ror, κομμάτων ξύλου άκατέργαστον, ό
ποια είναι τών σημερινών άγριων ανθρώπων τά 
ξόανα τών θεών των.

Ό Ζεύς έφανερωνε τό θέλημά του διά τοϋ ψι
θυρισμού τών φύλλων τής δρυός ταύτης όπερ 
ερμήνευαν οΐ ιερείς κατά βούλησιν. 'Ως έκ τού
του αΐ δρΰς τοϋ έκεϊ υπάρχοντας ίεροϋ άλσους 
ώνομάζοντο προσήγοροι καί πολύγλωσσοι.

Την αρχέτυπον ταύτην κατοικίαν τοϋ Διός 
αντικατέστησε βραδύτερου ναός. Προϊόντος ό
μως τοϋ χρόνου, οί Δελφοί, ώς έκ τής κεντρικής 
των Οέσεως κατεστάθησαν τό κατ’ εξοχήν μάν
τεων τών κυριωτέρων Ελληνικών πόλεων. Ή 
Δωδώνη όμως ουδέποτε έξέπεσε τής υψηλής αυ
τής θέσεως, άλλ’ εμεινε μέχρι τέλους τό Ιδιαίτε
ρον χρηστήριον τών Δΐτωλών, ‘Δκαρνάνων καί 
Ήπειρωτών.

Κατά τό 219 π. X. ή Δωδώνη ΰπέστη και
ρών τραύμα κατεδαφισθέντος τοϋ ναού ύπό τών 
Δΐτωλών ύπό τον Δορίμαχον. Έπι Παυσανίου ή 
ιερά δρΰς ήκμαζεν εΐσέτι, άναφέρεται δέ ΰπ’ αυ
τού ώς τό αρχαιότατου ίερόν δένδρον έν 'Ελλάίι
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μηίέ της έν Σάμφ ίεροές λΐύγου (λιγαράς) εξαι
ρούμενης.

Η πόλις της Δωδώνης εγένετο ’Επισκοπική 
Έδρα μετά τήν έξάπλωσιν τοϋ χριστιανισμού 
βες τήν 'Ελλάδα, τελευταίου δέ αναφέρουν περί 
αυτής οΐ συγγράφεις τοΰ έκτου μ. X. αιώνος.

Ή λίμνη τών Ίωαννίνων τό πάλαι ώνομάζε- 
το Πα^ιβότις.

Τά 'Ιωάννινα σήμερον είναι πρωτεύουσα τής 
’Ηπείρου, έδρα Μητροπολίτου, Νομάρχου καί 
στρατιωτικού Διοικητοϋ. Έχουν δέ πολλά και 
καλά εκπαιδευτήρια καί φιλανθρωπικά κατα
στήματα, συντηρούμενα διά κληροδοτημάτων 
πλουσίων Ήπειρωτών.

ΠΩΣ ΕΝ ΚΟΡΑΣΙΟΝ ΕΠΕΤΥΧΕ-

Προ έάδομήκοντα περίπου ετών εζη εις ένα 
πτωχικόν οίκίσκον τών Παρισίων ό κ. Βονέρ καί 
ή πτωχή οικογένεια του, συνισταμένη έκ πέντε 
ψυχών, τής συζύγου και τεσσάρων τέκνων.

Ό κ. Βονέρ ήτο καλοο ζωγράφος, ή δέ σύ
ζυγός του ράπτρια* άμφότεροι δέ έκοπίαζον 
άπό πρωίας μέχρι νυκτός καί μόλις έζήρκουν νά 
θρέψουν εαυτούς καί τά τέκνα των, τόν Αύγου
στον, τήν Ίσσαδώραν, Ίουλιέτταν και 'Ρόζαν.

Ή μητηρ, έζαντληθεΐσα έκ τών πολλών κό
πων άπέθανεν, ένώ ή ’Ρόζα ήτο μόλις 8 ετών 
τήν ηλικίαν. Μετά τόν θάνατον τής μητρός τά 
ηαιδία έτέθησαν ύπό τήν φροντίδα μιας γυναι- 
κός, ή όποια τά έστελλεν εΐς τό σχολεϊον καθ’ 
έκάστην.

Άλλ’ ή 'Ρόζα δέν ευχαριστείτο μέ τό σχο
λείο ν, καί έζώδευε τόν περισσότερον καιρόν 
της είς τό πλησίον τοΰ σχολείου δάσος. Τού
του ένεκα ό πατήρ της, τήν έπήρεν άπό τό 
σχολεϊον και τήν έβαλεν ύπό μίαν ράπτριαν 
διά νά μάθη νά ράπτη. Άλλα καί έκεΐ τό κο- 
ράσιον δέν εΰρισκεν εύχαρίστησιν καί μετ’ ο
λίγον ήσθένησεν.

Ό πατήρ βλέπων, οτι ή 'Ρόζα δέν είχε κλί- 
σιν διά τίποτε, τήν έπήρε μαζύ του καί τήν 
άφινε νά διασκεδάζη μόνη της είς τό σπουδα
στηρίων της, ένώ αύτός κατεγίνετσ εΐς τό ερ- 
γον του — τήν ζωγραφικήν.

’Εκεί μένουσα έπέρνα τόν καιρόν της άντι- 
γράψουσα ό,τι εβλεπεν αύτόν νά κάμνη. Τότε 
δέ διά πρώτην φοράν ό πατήρ της ένόησεν, 
ότι τό κοράσιον είχε μεγάλην κλίσιν είς τήν 
ζωγραφικήν, οθεν και εύθύς ήρχισε νά τήν δι- 
δάσκη πώς νά ζωγραφίζη. Έκτοτε δ’ έπεδόθη 
είςτήν ζωγραφικήν όλοψύχως.

Μίαν ήμέραν συνέβη νά ζωγραφίζη μι,<:ίν 
αίγα, τόσον δέ εύχαριστήθη άπό τήν έργασίαν 
της, ώστε άπεψάσισε νά ζωγραφίζη μόνον ζώα.

’Επειδή δέ δέν είχε χρήματα νά προμηθευ- 
θή τύπους, έκαμνε μακρούς περιπάτους είς τήν 
έίοχήν έργαζομένη ολην τήν ήμέραν είς τόν 
άνοικτόν άέρα. Ήγάπα τά ζώα καί ήσθάνετο 
πόνον νά βλέπη αύτά νά σψάζωνται. Άλλ’ ό
μως έπεθύμει νά μάθη νά ζωγραφίζη τά παθή
ματα των. Όθεν έσύχναζεν είς τα σφαγεία τών 
Παρισίων, καί καθΐζουσα έπι δέματος άχυ
ρων έζωγράψιζε τά σψαζόμενα ζώα, ένώ βου
κόλοι καί κρεοπώλαι τήν περιεκύκλονον θαυ- 
μάζοντες.

Είς τήν νέαν κατοικίαν, οπού αύτή μέ τόν 
άδελφόν καί τάς αδελφός της, κατώκησαν όμοϋ, 
ή Ρόζα έκαμεν έπι τοΰ δώματος άνθώνα, έψύ- 
λαττε δέ έκεΐ έν άρνίον, τό όποιον μετεχειρί- 
ζετο ώς τύπον. Συχνότατα δέ ό αδελφός της 
τό έλάμβανεν είς τάς άγκάλας του καί τό 
κατεβίβαζεν είς τήν οδόν διά νά βοσκήση, έπει
τα πάλιν τό άνεβίβαζεν είς τήν επί τοϋ δώμα
τος κατοικίαν, ήτις ήτο είς τήν όροψήν τοΰ 
έκτου πατώματος I

Όταν ήτο 19 έτών ή 'Ρόζα έστειλε δύο έ- 
λαιογραψίας είς τήν εκθεσιν τών ωραίων τε
χνών, οί δέ κριται έπήνεσαν αύτάς. Τοϋτο έ- 
νεθάρρυνε πολύ τήν 'Ρόζαν.

Είς τό 27 έτος τής ηλικίας της ή περίφη
μος ζωγραφία της, «'Ο Κανταλίας Βοΰς» έ
λαβε τό χρυσούν βραβεΐον καί ήγο^άσθη ύπό 
τής Αγγλικής Κυβερνήσεως· ή δε Γαλλική 
Κυβέρνησις τή έπεμψε δώρον άργυροΰν άγ- 
γεΐον, τόν δέ πατέρα της διώρισαν διευθυντήν 
τού Δημοσίου Σχολείου τών Τεχνών διά κορά
σια. Άλλά δυστυχώς δέν έπέζηοε νά απόλαυση 
τούς καρπούς τής νέας του θεσεως άποθανών 
κατά τό αύτό έτος.

Άπό τοΰδε ή 'Ρόζα είχε τόσας παραγγε
λίας, ώστε δέν ήδύνατο νά τάς προφθάση. Τέσ- 
σαρα δέ ετη μετέπειτα έκαμε ζωγραφιάν τινά 
παριστάνουσαν ΙΙαγήγνριτ ί*ΛΛω>*, ή όποια έ- 
θαυμάσθη πολύ έν Αγγλία καί Αμερική, έπω- 
λήθη δέ είς Άγγλον τινά αντί φο,οοο φρ. 1

Ήμέραν τινά, άφοΰ είχε κατασταθή διάση
μος, ή αύτοκράτειρα Εύγενία είσήλθεν εΐς τό 
σπουδαστήριόν της χωρίς νά τήν προειδοποιή- 
ση περί τούτου καί τήν εύρεν έργαζομένην. 
Είς την έμψάνισιν τής αύτοκρατείρας ή 'Ρόζα 
έσηκώθη νά τήν ΰποδεχθή, άλλ’ ή αύτοκράτει- 
ρα τήν περιέοαλεν είς τάς άγκάλας της και 
τήν έφίλησεν. Άφοΰ δέ περί ήλθε τό σπουδα- 
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στήριον ή Αύτοκράτειρα άνεχώρησε καί τότε 
μόνον ή 'Ρόζα ειοεν έπι τοϋ στήθους της κρε- 
μάμενον το παράσημου «τοΰ Σταυροί τής Λε~ 
γεώλΌς τί/ς Τψίφς,» τό όποΤον ήτο τό ύψιοτον, 
τό όποιον ή Αύτοκράτειρα ήδύνατο νά τή 
δύση, Τοϋτο έκάρφωσεν έπι τοϋ στήθους της, 
όταν τήν ένηγκαλίσθη χωρίς νά τό έννοήοη ή 
'Ρόζα.

Τοιαύτη ή ιστορία τής 'Ρόζας Βονέρ. Έάν 
δέ τινές των μικρών συνδρομητριών μουέπιθυ- 
μοϋν νά διακριθοΰν όπως ή 'Ρόζα εΐς τήν ζωήν 
ταύτην, πρέπει νά έργαοθοϋν ΰς είργάσθη εκεί
νη, διότι ή τιμή καί ή ευημερία αποκτώνται 
μόνον διά πολλών κόπων. Όταν ήρωτήθη πώς 
κατόρθωσε νά γείνη τόσον καλή ζωγράφος, ά- 
πεκρίθη* «Ή τέχνη απαιτεί καρδιάν, νοΰν, ψυ
χήν, σώμα. Ούδέν όλιγύτερον δύναται νά κερ- 
δήση τήν εύνοιάν της. Έγώ τήν ύπανδρεύθην. 
Αύτή είναι ό σύζυγός μου, ό κόσμος μου, τό δ- 
νειρον τής ζωί[ς μου, ό άήρ, τόν όποιον ανα
πνέω. Ούδέν άλλο γνωρίζω, τίποτε άλλο δέν 
αισθάνομαι, περί ούδενός άλλου δέν ουλλογοϋ- 
μαι. Δέν έχω κλίσιν διά τήν κοινωνίαν έν γένει. 
’Επιθυμώ δέ νά γείνω γνωστή μόνον διά τών έρ
γων μου I» Ούτω πρέπει νά ψρονή, νά αίσθά- 
νηται καί νά ζή όστις θέλει έπιτυχίαν είς τήν 
ζωήν ταύτην καί μακαριότητα είς τήν μέλ- 
λουσαν.

Η ΑΝΟΙΞΙΣ.

Λειοί ύυν τά χιόγια βουνά, κ’ αί βρύσαις αναλύουν,
Κ* οί τζοτοψοϊ τό βεϋμά των πάλιν αναλαμβάνουν.

Τα δάση φαίνονται φαιδρά, τάς όψεις μας ελκύουν, 
Κ' αί πεδιάδες άνθηραϊ και εΰοαμοι προβάλουν.

Ό "Ηλιος ΰψόνετα:, τήν βφαΐράν μας θερμαίνει, 
οί κήποι άναδάλλουσι κ’ ένδυονται τήν δρόσον.

Τήν φωλιάν ή χείιδων νά ξαναυρή πηγαίνει 
καί ή άηδΰν τό ασμά της αρχίζει κάβι τόσον.

Τ’ αρνιά πηδούν και χαίρονται εΐς τά πλευρά τών λόφων, 
αί μέλισσαι τα έργα των αρχίζουν μέ σοφίαν, 

'Ρόδα καί ία κατακτούν τής ερημιάς τόν ζόφον 
καί τόν άερα πλημμυροϋν μί βείαν ευωδίαν.

"Ολη ή φύσις Ιλαρά καί εΰχαρις κινεΓται, 
παν κτίσμ’ αρχίζει τακτικά καί μίαν εργασίαν, 

Καί παν παιδί παράδειγμα πώς νά έπιμελήται 
εχει άπό τά κτίσματα xf ώραίαν νουθεσίαν.

Τώρα είς της Άνοίξεως τό στάδιό ν του πρέπει 
εΐς τρίβους τής μαόήσεως μετά χαράς νά τρόχγ,.

Τά ποταπά καί άγενή παιγνίδια νά βλέπγι 
μ’ αποστροφήν καί διαρκώς άπό αυτά ν’ άπέχη.

Ή "Ανοιξις τοϋ βίου του όγλήγορα περνάει, 
καί ό χειμών τοΰ γήρατος ακολουθεί" έν τάχει,

Ό οκνηρός, δ αμελής, ατό γήράς του πεινάει, 
άφθονα 0 έπιμελής τά πρός τό ζην του ίάχη· Δ. Λ.

ΕΪΧΛΡΙΣΤΙΑ ΰ ΙΑ ΤΗΝ ΛΝΟΙΞΙΝ.

Μέ κελαδήματα πτηνών, μέ μυροβόλα ία, 
Πάλιν μάς ήλθ’ ή “Ανοιξις, ω φίλτατα παιδία.

Πάλιν τά άνθη στους αγρούς, ανθούν και πρασινίζουν, 
Καί τήν ευώδη των ίσμήν, παντού διασκορπίζουν, 

Τ’ αρνάκια μέ βιλάσματα, καί τά πουλιά μέ αίνους.
Τον Ποιητήν τοΰ σύμπαντος ευχαριστούν μ’επαίνους. 

'Ημείς δέ τά καλλίτερα, ίξ 6λων τών πλασμάτων, 
"Αν καί άπολαμβάνωμεν πλειόνων χαρισμάτων, 

Τί πρέπει ν’ άποδώσωμεν, ευγνωμοσύνης φόρον
Στον ποιητήν μας καί θεόν, αξίας Ισης δωρον; 

*0, τίποτε δέν ίχομεν ει’μή μόνον καρδίαν.
Αυτήν ας τοϋ προσφέρωμεν μέ πασαν προθυμίαν. 

Κι’ ας προσπαθώ μεν πάντοτε, νά τόν εΰχαριστωμεν,
Καί διά χάριν τοϋ Χριστού, δς τόν παρακαλώμεν, 

Νά ήναι πάντοτε αυτός προστάτης βοηθός μας, 
θέρος, Χειμώνα, "Ανοιξιν, μέχρι τοϋ γήρατός μας. 

Κι’ ακόμη τοϋ θανάτου μας ή ώρα όταν φθάσγι, 
’Ενώπιον του 0 Χριστός, νά μας παρουσίασή, 
’μ^ήνησι Ρ. Kapantcnhs.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ.

Παύλος ό αΰτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας ύποπτευ- 
θεΐς ότι b συμμαχικός στρατός, μέρος τοϋ όποιου 
άπετέλει καί ό ίίικός του, ένικοίτο, διότι "Άγγλοι 
και Αυστριακοί ειχον συνομώσει κατ’ αΰτοϋ, τό
σον ώργίσθη κατ’ αυτών, ώστε άφοΰ ύβρισε τούς 
πρεσβευτάς των, άπέσυρε και τόν στρατόν του 
άπό τής συμμαχίας των, άφήσας αυτούς νά μώ- 
χωνται μόνοι κατά τοϋ Ναπολέοντος.

Ή ΰπό τών "Αγγλων κυρίευσις της Μελίτης, 
μέγας αρχηγός τοϋ Τάγματος τών Ιπποτών τής 
όποιας ητο αύτός, τον έξώργισεν ετι περισσό
τερον, και αίφνης διέταξε νά δημοσιευθή ή ακό
λουθος πρόκλησις — «.Ό Αΰτοκράτωρ τής 'Ρωσ
σίας βλέπων ότι αΐ Δυνάμεις τής Ευρώπης ίέν 
συμφωνούν, και θέλων νά θέση τέρμα εΐς πόλε
μον, όστις κατερημώνει αυτήν έπι 11 ετη σκο
πεύει νά όρίση μέρος, εΐς τό όποιον θέλει προσκα- 
λέσει όλους τούς άλλους ηγεμόνας νά παλαίσωσι 
μετ’ αΰτοϋ εΐς μονομαχίαν, φέροντες μεθ’ εαυτών 
ώς μάρτυρας τούς μάλλον πεφωτισμένους υπουρ
γούς καί ικανούς στρατηγούς των I»

Καί οί μέν αδελφοί του ηγεμόνες ίέν έάέχθησαν 
βεβαίως τοιαύτην πρόκλησιν, αί εφημερίδες όμως 
καί ί^ίως αί γελοισγραφικαΐ τόν εσατύρισαν πολύ- 
τρόπως !

Ή τρέλα τοϋ αΰτοκράτορος Παύλου εφανε- 
ρώθη καί άιά τής εξής αστείας διαταγής του, 
*0 πρεσβευτής τής Αγγλίας ίιήλθεν έφ* άμά- 
ξης έξωθεν τοϋ παλατιού τοϋ Παύλου τροχάδην. 
Τοϋτο ό αΰτοκράτωρ έθεώρησεν ώς προσβολήν 
κατά τοϋ ατόμου του και διέταξε νά £αβίι- 
σθώσιν ό ηνίοχος, οί ίπποι καί ή άμαξα!» Άλλά 

Γ
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πριν έκτελεσθΐ) -ή ίιαταγή του δ πρέσβυς ίϊχε 
ίΐχς διατάξει vi φονευθοΰν οΐ ίπποι, 
ά[λαξος εΐς τόν ποταμόν Νε'βαν καΐ 
αμαξηλάτης!

νά ^ιφδή άι 
νά φύγχι δ

ποίκιλα

, — Ό βασιλεύς τοϋ Σιάμ έστειλε 4 έκ τών υιών του εΐς 
τήν Ευρώπην μέ τάς έξης οδηγίας — Νά μή άναλάβουν τδν 
τίτλον τοϋ Πρίγκηπος δπουδήποτε καΐ 2ν ταξειδεύουν, οΰτε 
νά καυχώνται οτι εΐναι Πρίγκηπες. Έπειδή δέ αυτός έκ τοϋ 
ιδιαιτέρου του ταμείου έχει νά πληρώνη τά έξοδα τών σπου
δών καί τών περιηγήσεων των, τούς πληροφορεί" δτι έχει δρί- 
σει Βι* έκαστον αυτών 8,000 φρ. κατ’ έτος διά τά πρώτα 
πεντε έτη τής διαμονής αύτών εις τήν Ευρώπην, 10,000 φρ. 
δια τά πέντε άλλα, καΐ βτι εΐχεν ήδη καταθέσει είς μίαν Τρά
πεζαν 100,000 φρ. μέ τόκον πρδς τδν σκοπόν τούτον, καί εΐς 
το τέλος τών 10 έτών έκαστος αύτών ήδύνατο νά λάβη καΐ 
τδν τόκο» τοΰ μεριδίου του. "Αλλην βοήθειαν δέν έπρεπε νά 
αναμένουν απ’ αυτόν καΐ πρδς γνώσίν των I Ωραία συμβουλή 
και ώραιοτέρα καΐ φρονιμωτέρα άπόφασιςΐ Είθε νά έμιμοϋντο 
αυτήν καΐ άλλοι γονεΓς όλιγωτερον πλούσιοι καΐ είς κατωτέ- 
ραν θέσιν τοΰ βασιλέως τοΰ Σιάμ!

— Ή μεγίστη ταχύτης του ταχυδρομικών συρμών τοϋ 
σιδηροδρόμου φθάνει είς 1 μίλιον καί έν έκτον του μιλίου 
κατα παν πρώτον λεπτόν τής ώρας I

— Κατά τήν τελευταίαν θύελλαν, τήν συμβασαν εΐς τά 
βόρεια παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού, τδ ύψος τών κυμάτων 
ητο τόσον μεγάλον, ώστε έφθασαν μέχρι τής κορυφής του φά
ρου, δστις ίσταται κατά τδ στόμιον τοΰ ποταμού Κολουμβία 
καΐ έχει ύψος 160 ποδών, καΐ έσβυσαν τδ φώς αύτοΰ 11

— Κοιμώνται καΐ τά 'ψάρια; 'Ο Αόκτωρ Έρμαν καΐ 
οΐ βοηθοί αυτού έν Βερολίνφ απέδειξαν βιά πειραμάτων δτι 
πράγματι καΐ αυτοί οί ίχβΰς κοιμώνται I

— Ό Σύντροφος τών νέων εΐναι περιοδικόν εκδιίόμε- 
νον είς τήν Βοστωνην τής Αμερικής έπΐ 60 έτη, έχει δέ κυ
κλοφορίαν 400,000 φύλλων κατά μήναΐ!

— Πάσαν ήμέραν μία αύταπάρνηβις. Κάμνε τδ δύσ
κολου ευκολον καΐ εΐς τδ τέλος ένδς έτους, ήγουν μετά επα
νάληψή τοΰ αύτοΰ πράγματος 365 φοράς, τούτο γίνεται εν- 
κολώτατον καΐ άν εΐς τήν αρχήν ήτο δυσκολώτατον, & δέ ά
παξ τής ήμέρας γυμναζόμενος εις τήν αϋταπάρνησιν άποκτα 
εις το τέλος τοϋ έτους μεγάλην ευχέρειαν είς τδ νά κυβέρνα 
τον έαυιόν του.

— Πάσαν ήμέραν δ λίγη ευτυχία. Ημείς θά ζώμεν 
βιά τήν ευτυχίαν τών άλλων, έάν ή ζωή μας ήναι αληθής ζωή. 
Ή ευτυχία δέν εύρίσκεται μόνον εΐς μεγάλος αγαθοεργίας. Είς 
την οικίαν, εις τδ σχολεΐον, εις τάς δδούς, είς τάς οικίας τών 
γειτόνων, εΐς τά μέρη 6που παίζουν ή εργάζονται, ήμπο- 
ροϋν τά καλά παιδία καΐ οί ήλικιωμένοι—δλοι—νά ευ ρω μεν 
πασαν ήμέραν ευκαιρίαν δια χρησιμότητα.

— "Υπολογίζεται, δτι οί Αμερικανοί έξοδεύουν περί τά 
10,000,000 τάλληρα, ήγουν 50,000,000 φρ. κατ’ ϊτος έν Ευ
ρώπη Π

— ’ΗρωΕσμΰς πιθήκου. “Αγγλος τις εύγενής εΐχε πί
θηκον, τδν δποίον Βλη ή οικογένεια ΰπερηγάπα διά τήν νοη
μοσύνην του. Ήμέραν τινά εξερράγη μεγάλη πυρκαίά είς τήν 
οικίαν, ή δποία έπροξένησε πολλήν σύγχυσιν μεταξύ τών κα
τοίκων της, Είί τήν σύγχυσιν δέ ταύτην έλησμονήθη τδ βρέ- 
φος, τδ όποιον εκοιμάτο εΐς την κούνιαν του.

"Οταν άνεκαλύφθη τούτο ήτο πολύ αργά, διότι ή κλίμαξ 
ητο πυρίκαυστος καΐ άλλο μέσον νά φθάσουν είς τδ δωμάτιον 
ίπου ϊκειτο τδ βρέφος δέν εΐχον. Ένώ δέ δλοι έκόπτοντο καΐ 
εθρηνούν, αίφνης έφάνη έπΐ ένδς τών παραθύρων δ πίθηκος 
κρατών τδ βρέφος είς τάς αγκόλας του, διά τής βοηθείας δέ 
του ηλεκτραγωγού σύρματος κατεβίβασεν αύτδ ασφαλώς εΐς 
την γήν πρδς μεγίστην χαράν τών γονέων του. “Εκτοτε & πί- 

θηχος ϊγεινεν αγαπητότερος είς τήν οικογένειαν καΐ είς την 
κοινωνίαν.

— *Η Πρεσβεία τήφ Κορέας. Ή πρώτη πρεσβεία τής 
Κορέας έφθασεν εις τας ’Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής 
τδν παρελθόντα Ίαννουάριον Έκαστον έγγαμον μέλος αυτής 
έχει τήν κόμην τυλιγμένην έν εΓδει κόμβου είς τήν κορυφήν 
τής κεφαλής εις σημεΐδν 8τι είναι έγγαμος.

Τά παιβία πλέκουν τα μαλλία των εις πλεξούδες ώς κά- 
μνουσιν μεταξύ μας τά κοράσια. Ευθύς δέ άφοΰ νυμφευθη τις, 
δίνει τά μαλλjά του είς κόμβον έπΐ τής κορυφής τής κεφαλής 
“Οστις δεν είναι νυμφευμένος δέν έχει καμμίαν ύπόληψιν εΐς 
Κορέαν. “Οθεν και όλοι οί υπάλληλοι τής πρεσβείας είναι 
νυμφευμένοι, κάνεις όμως Svv έφερε μαζύ του τήν σύζυγόν του, 
διότι αί χυρίαι εις τήν Κορέαν ποτέ δεν φαίνονται έξω εις 
τούς δρόμους. Ή Κίνα, έκ τής δποίας έξαρταται ή Κορέα, 
ήναντιώβη πολύ κατά της αποστολής τής πρεσβείας ταυτης 
εΐς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, άλλ’ώς φαίνεται δέν κατώρθω- 
σεν νά τήν έμποίίση.

— Αΰτάς έννόησεν την γλώσσαν τής κυρίας του. 
Κυρία τις εΐχεν ώραίδν καΐ ίξυπνον σκύλο» έκ τής Νέας Γής. 
Οΰτος έπαιζε μίαν ήμέραν εΐς τήν αυλήν μέ τδ τετραετες 
θυγάτριον τής κυρίας του. Μετ’ολίγον to κοράσιον ήνοιξε 
τήν ΐυραν καΐ εξήλϋεν, άλλ’ 0 σκύλος δέν τήν ήκολονθησεν.

'Η μήτηρ έζήτησε τήν Μαρίαν ύστερον άπδ όλίγην ώραν, 
άλλ* ή Μαρία δέν έφαίνετο πουθενά. «Λέων, — ειπίν τότε 
αποτεινόμενη πρδς τδν πιστδν σχυλον,— πήγαινε νά άνευρες 
τήν Μαρίαν καΐ νά μή έπιστρέψρς χωρίς να φίρης αυτήν 
μαζύ σου. ’Ακούεις;»

'Ο σκύλος έξήλθεν καΐ μετά τινας ερεύνα; εΰρε τήν μικράν 
παίζουσαν εντός μιας οικίας μέ άλλα κοράσια. Άλλ’ ή θύρα 
ήτο κλεισμένη καΐ μέ 8λα τά γαυγίσματά του ή Μαρία δέν 
ήθελε νά διακδψη τά παιγνίδιά της και νά του άνοίξη. Κατά 
τύχην όμως |ΐία γυνή εΐχεν εργασίαν είς τήν οικίαν καΐ η- 
νοιξεν τήν αυλόθυραν βιά νά εισέλθη, μετ’ αύτής δέ εισήλθε 
καΐ δ σκύλος, δστις έκάθητο περιμένων πρδς τούτο ευκαιρίαν.

Άφοΰ είσήλθεν έτρεξεν κατ’ ευθεΐαν είς τδ μέρος, 8που ή 
Μαρία έπαιζε μέ τά άλλα παιδιά, καΐ συλλαβοΰσα αυτήν 
άπδ του φορέματος τήν έσυρε πρδς τήν θυραν. Ή Μαρία 
δέν ήθελεν, άλλ’ δ σκύλος δέν τήν άφινεν. Παρεμβήκε τότε ή 
οικοκυρά, άλλ’ ό σκύλος έκαμεν =ν άπδ τά γνωστά τον γρυ
λίσματα, τδ όποΓον έδωκεν είς την κυρ αν να έννοήση, δτι δεν 
έπρεπε νά έπεμβαίνη εις τήν έκτέλεσιν τών χρεών του. Δέν έ
μενε λοιπόν εις τήν Μαρίαν παρά νά άκολουθήση τδν Λέον
τα, Βστις τήν ώδήγησεν οΰτω μέχρι τής μητρικής οικίας καΐ 
δέν άφήκε τδ φόρεμά της έως ου τήν παρέβωκεν εις τήν μη
τέρα της 1

Έπειτα έπήβησε καμπδσαις φοραΐς είς τδν άέρα, ϊλειξε τήν 
χεΐρα τής κυρας του, καΐ τδ μάγουλο τής Μαρίας καΐ έξη- 
πλώθη έπΐ τοΰ πατώματος πολύ ευχαριστημένος, διότι εξετέ- 
λεσε κατά γράμμα τήν παραγγελίαν τής κυρας του! Τδ ανέκ
δοτον τούτο είναι πολύ διδακτικόν είς τά παιδία εκείνα, τα 
δποΓα βέν είναι τόσον πρόθυμα, δσον δ Λέων εκείνος, νά εκτε- 
λοϋν τάς παραγγελίας τών μητέρων των, ελπίζω δέ, οτι θά τδ 
ένθυμώνται χαΐ είς τδ έξης θά τάς έκτελώσι πιστώς.

— Ό τεμπελχανάς έκ τών τοϋ Σουρή.
Δέν έχω κέφι χιά δουλειά, 

πάλι μέ δέρνει ή τεμπελχά
Καί κάθομαι ’ς τδ στρώμα...
Βρίσκω ιδ σώμά μου βαρύ 
καΐ 8λ’ ή γή δέν με χωρεϊ 

κι’δ ουρανός ακόμα.

Κακά νομίζω τά Χαλά, 
καί βλέπω μ^ά ’ς τά χαμηλά 

καΐ μιά κυιτώ απάνω...
’Σ αύτον τδν κόσμο τδ χαζό, 
αχί ας μπορούσα νά μή ζω 

μά.. δίχως ν’άποθάνω!

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡίΙΤΗΕΕΙΕ,

1. Ποιος προφήτης μετεφέρθη αιχμάλωτος είς Βαβυλώνα;
2. Ποΰ άπέθανε» δ 'Ιερεμίας δ προφήτης;
3. Ποιος βασιλεύς των Ιουδαίων ήτο δ ασεβέστατος ;
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