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παί ΝΑ ΕΚΛΕΓΗ

TIE ΠΑΙΔΙ ΟΝ ί 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕ

ΣΙΑΝ ΤΟΥ·

Κύριός τις 
ειδοποίησε διά 
τών έφημερί - 
δων, δτι είχε 
χρείαν ένδς 
παιδίου διά τήν 
ύπηρεσίαν του, 
περί τά 6ο δέ 
τήν έπομένην 
ήμέραν παρου- 
σιάσθησαν είς 
τδ γραφεΐον 
του, άλλ’ Ιί. ό
λων τούτων έ- 
ΕέλεΕε μόνον 
έν,άπέρριψε δέ 
τά λοιπά.

Φίλος τις δσ- 
τις έτυχε νά 
ήνε κατ Εκεί
νην τήν ώραν 
είς τδ γραφείου 
τού φίλου του, παρεΕενεύθη έκ τοΰ τρόπου τού ΦΙ 
λου του καί τδν ή ρώτησε νά τφεϊπη τδν λόγον, οι 
τδν δποΐον έΕ δλων τών 5ο έκείνων παιδίων έκράτησε 
μόνον tv καί διατί αύτδ καί ούχί άλλο, άφοΰ μάλιστα 
οΰτε τδ έλάχιστον συστατικόν απδ κανένα δέν είχε,

— Άπατάσαι φίλε μου, είπεν δ έμπορος. Τδ παιδίον 
τούτο έχει πολλά συστατικά. “Ετριψε τούς πόοαςτου 
πρίν είσέλθη είς τδ γραφείου μου καί έκλεισε τήν θύ 
ραν κατόπιν του, δεικνύον, δτι ήτο προσεκτικόν.

Έκτδς τούτου άμέσως έσηκώθη καί παρεχώρησε 
τήν θέσιν είς ένα γέροντα χωλόν, δ δποϊος είσήλθε, 
καί άπεκρίθη έτοίμως είς τάς Ερωτήσεις μου δεικνύον 
ίτι ήτο καλοανατεθραμμένον.

Έσήκωσε τδ βιβλίου, τδ δποΐον έπίτηδες άφήκα 
νά πέση είς τδ πάτωμα καί τδ ίβαλεν έπί τής τραπέ 

Ό Αεγύπτεος βεός "Οοερες. Μεξικανή θεότης.

παρεΕενεύθη έκ τοΰ τρόπου τού φ(-
ιιά

ίηςείςτήνπρώ- 
την του θέσιν, 
έπερίμενε δέ ή- 
σύχως έως ού 
ήλθεν ή σειρά 
του, άντί νά 
βιάζεται καί ά- 
πωθή τά άλλα 
παιδία, διά νά 
έμόη έμπρόο, 
τδ δποΐον δει
κνύει, δτι ήτο 
έντιμον καί τα
κτικά ν παιδίον.

“Οταν τοΟ ώ- 
μίλουν παρετή- 
ρησα δτι τά *νύ- 
χιατου ήσαν κα
θαρά. Δέν νομί
ζεις δτι ταύτα 
είνε συστατικά 
γράμματα;’Ε

γώ τουλάχιστον 
τά θεωρώ καί 
δίδωπερισσότε- 
ρον δι* δτι δύ
ναμαι νά είπω

περί ένδς παιδίου μεταχειριζόμενος τούς όφθαλμούς 
μου έπί ίο λεπτά τής ώρας παρά δι\8λα τά συστατι
κά γράμματα τοΰ κόσμου !

Μικρά, έλάχιστα πράγματα δεικνύουν τδν χαρα
κτήρα καί συχνότατα άποψασίζουν ολόκληρον τήν πο
ρείαν τής ζωής τοΰ παιδάς. Τδ παιδίον τδ δποΐον 
πράττει τήν καλήν, εύγενή καί περιεσκεμμένην πρδ- 
ίιν άνευ προσπάθειας εύρίσκει έργασίαν καί έπιτυγ- 
χάνει. ’Επιτυχία δέ δέν έννοεΐ πλούτον καί φήμην, 
διότι δ άνθρωπος έκτιμάται κατά τήν πιστότητα καί 
τιμιότητά του, ταύτα δέ είναι προσόντα, τά δποΐα κυ
ρίως αποφασίζουν τδ μέτρον τής άληθοΟς χρησιμό
τητας τοϋ παιδίου,

Ούχί οί διάσημοι μεταΕύ τών άνθρώπων, άλλ' οί 
άγαθοί είναι οί χρησιμώτατοι.
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’Αληθής επιτυχία σημαίνει τήν άνάπτυίιν τω θύτου 
χαρακτήρας, 8στις είνε άόιος μψήσεως, —χαρακτή
ρα, 8στκ είναι τίμιος είς πάν καθήκον, πιστός είς πά
σαν θέσιν καί άρκετά αφιλοκερδής ώστε νά εύρίσκη 
καιρόν διά άγαθάς πράξεις, αί όποΤαι δέν είνε έπιβε- 
βλημέναι, άλλά προέρχονται έκ γενναίας καί θερμής 
καρδίας. 'Αληθής έπιτυχία είνε τπστότης είς πάσαν 
σχέσιν ζωής.

Η X Α ϊ Δ Η.

Κατ' επιτομήν έκ τοϋ Γερμανικόν.
(“Ι3ε προηγούμενοι φύΐίον).

'Η Χαΐδη χάνει άπό 'έν μιέρος καΐαερθίζει άπό άλλο.
Μετά τδ απόγευμα ή κυρία Σήσμαν έσυνεί- 

θιζε νά κάθηται πλησίον της κ. Κλάρας καί 
νά τόν πέρνη ολίγον. Άλλ’ δ ύπνος της ητο 
πολύ βραχύς καί πάντοτε μετ’ αυτόν έκάλει τήν 
Χαΐδην εΐς τό ιδιαίτερον δωμάτιόν της, καί είτε 
συνωμίλει με αυτήν ή τήν (δίδασκε νά εργάζε
ται διάφορα εργόχειρα.

Είχε φέρει μαζύ της διαφόρους ωραίας κούκλας 
καί ε'δειχνεν είς τήν Χαΐδην πώς νά κατασκευά
ζω φορέματα καί ποδιαις δι* αύτάς. Χωρίς δέ νά 
το καταλάβω, ή μικρά Χαΐδη ε"μαθεν οχι μόνον 
νά ^άπτη άλλά καί νά κόπτη τά φορέματα 
ταϋτα ! ‘Επειδή δέ ή κυρούλα είχε φέρει μαζύ 
της κομμάτια διαφόρων χρωμάτων, ή Χαΐδη 
κατεσκεύαζε τά φορεματάκια τών μικρών γυναι
κών της, όπως άστειευομένη έσυνείθιζε νά καλή 
τάς κούκλας ταύτας, ποικιλόχροα, μέ τήν βοή
θειαν δέ τής καλής κυρούλας, έμαθε νά προσαρ
μόζω τά διάφορα^χρώματα τόσον καλώς, ώστε 
πράγματι τά φορεματάκια ■ έκεϊνα ήσαν ώραϊα 
και νοστιμότατα!

Αλλά μέ ολην τήν μητρικήν φροντίδα καί πε- 
ριποίησιν, καί ενδιαφέρον, καί αγάπην,τήν όποιαν 
ή κυρία Σήσμαν έδείκνυε είς τήν Χαΐδην, ή Χαΐ
δη δέν ήτο πραγματικώς ευτυχής, ώς πρότερον, 
και οί οφθαλμοί της δέν ανέκτησαν , τήν προτέ- 
ραν λάμψιν των.

Τέλος ή κ. Σήσμαν ειδοποίησε τά κοράσια, 
την Κλάραν καί Χαΐδην, ότι μετά μίαν έβδο- 
μάδα θά άνεχώρει άπό τήν Φραγκφόρτην μίαν δέ 
ήμέραν πριν τελείωση ή έβδομάς ή Χαΐδη είσήλ- 
θεν είς το δωμάτων τής κ. Σήσμαν κρατούσα 
τό μέγα βιβλίον της ύπό τήν μασχάλην. Ή κυ- 
ροΰλα τής ένευσε νά πάθηση πλησίον της καί 
λαβοϋσα τάς χειράς της είς τάς ιδικάς της, Πέ- 
μου τώρα, τεκνον μου, διατί φαίνεσαι άκόμη με
λαγχολική ; Έχεις ακόμη τίποτε εις τήν καρδίαν 
σου, τό όποιον σέ ένοχλή ;

— Μάλιστα, κυροΰλα,—άπεκρίθη έλευθέρως 
τό κοράσιον.

— Προσηυχήθης είς τόν θεόν νά σέ βοηθήση;
— Μάλιστα, κυροΰλα.
— Προσεύχεσαι δέ είς αυτόν καθ’ (κάστην ή

μέραν νά σέ κάμη εΰτυχή ;
— Όχι, δέν προσεύχομαι πλέον τώρα.
— Τί είπες, Χαίδη; Μήπως παρήκουσα; Δέν 

προσεύχεσαι πλέον; καί διατί τέκνον μου ;
— Δέν ώφελεΐ τίποτε. Ό καλός Ουράνιος 

Πατήρ δέν άκροάζεται, δέν ήμπορώ δέ νά εννοή
σω πώς, άφοΰ τόσον πολλοί άνθρωποι προσεύχον
ται πάσαν εσπέραν εις τήν Φραγκφόρτην καί όλοι 
τον αυτόν καιρόν, πώς είναι δυνατόν νά τούς ά- 
κούση όλους. Όθεν πρέπει ή νά μή ήκουσεν, ή 
νά έλησμόνησε τήν προσευχήν μου!

— Καί τί σέ κάμνει νά ήσαι βεβαία περί 
τούτου, Χαΐδη ; ήρώτησεν ή κυρία Σήσμαν.

— Έπροσευχήθην καθ’ έκάστην έπί πολλάς 
ήμέρας διά τό αυτό πράγμα, καί ό καλός Θεός 
δέν μοί (χάρισε τό ζήτημά μου.

— Άλλά ούτος δέν είναι ΐ> ορθός τρόπος τοΰ 
σκέπτεσθαι, Χαΐδη, εϊπεν ή κ. Σήσμαν, περί τοϋ 
άγαθοΰ θεού ! Ό ουράνιος μας Πατήρ ήξεύρει 
τί είνε διά τό καλόν όλων μας, άν καί ήμεΐς 
πολλάκις δέν τό γνωριζομεν. Όθεν έάν τοϋ ζη- 
τώμεν πράγμ.α, τό όποιον δέν είνε διά τό καλόν 
μας, βεβαίως δέν θά μάς τό δώση, άλλ’ άντ’ αυ
τού μάς στελλει κάτι τι καλλίτερον, εάν ίξακο- 
λουθώμεν νά προσευχώμεθα καί δέν χάνωμεν τήν 
εμπιστοσύνην μας εΐς αυτόν. Πρέπει νά πιστεύ- 
σης ότι τό πράγμα, τό όποιον τοϋ (ζήτησες δέν 
θά ήναι διά τό καλόν σου άλλως θά σοϋ τό έδι
δε, διότι ό Θεός ήκουσε τήν προσευχήν σου, όπως 
ακούει τάς προσευχάς όλων συγχρόνως, διότι 
είναι Θεές καί ούχί άνθρωπος καθώς σύ και (γώ. 
’Επειδή δέ γνωρίζει τί είνε καλόν διά σέ σκέπτε
ται ού'τω πως: — «Ή Χαΐδη θά έχω μίαν ήμέ
ραν ο,τι τώρα προσεύχεται εΐς έμέ νά τής δώσω, 
άλλ’ ούχί πριν ή τοϋτο είναι διά το καλόν της 
ούχί πριν αυτή δύναται νά ώφεληθη καί ευχα
ριστηθώ άπ’ Λΰτό, θά ιδη δέ αυτή τότε ότι τφ 
δντι ήτο καλλίτερον δι' αυτήν ότι δέν έκαμα 
ο,τι μέ ζητεί τώρα, διότι, (άν τής τό δώσω 
τώρα, θά έλθω κΛψός νά λέγη, άμποτε ό θεός 
νά μή ήκουε τήν προσευχήν μου και νά μή μοϋ 
εχάριζεν ο,τι τοϋ (ζητούσα, διότι δέν (βγήκε 
διά τό καλόν μου.»

Καΐ τώρα, Χαΐδη, ένφ ό Ουράνιος Πατήρ σου 
(κύτταζεν εξ ούρανοϋ νά ιδη έάν τόν έμπιστεύε- 
σο είς τήν ταραχήν σου, διά μιάς έπαυσες νά 
προσεύχεσαι καί (λησμόνησες καί αυτόν και τάς 
καλωσύνας του'. Άλλ' άν ό αγαθός θεός δέν ά- 
κούη πλέον τήν φωνήν τινός τέκνου του, βεβαίως
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λησμονεί αυτό καί τό άφίνει νά τρέχη τόνίρόμον 
του. Άλλά τότε, έάν τά πράγματά του ίέν πη
γαίνουν καλά καί αυτό παραπονεϊται, κανείς 5ε 
5έν τό λυπεϊταε, όλοι ό'έ λέγουν, ό'ιατί νά φύ- 
γη άπό τόν καλόν θεόν, οστις μόνον ηίύνατο 
νά βοηθήση αυτό ;

Θέλεις νά ησαι καθώς τό τοιοϋτον τεκνον,Χαΐ- 
5η; η θέλεις νά ύπάγης πάλιν εις τόν Θεόν νά 
προσευχηθης νά συγχωρέση την άμαρτίαν σου, νά 
έξακολουθής ίέ νά προσεύχεσαι εις αυτόν πάσαν 
ήμέραν και νά τόν έμπιστεύησαι οτι δύναται ίε 
νά κώμη ό,τι είναι καλόν διά σέ καί σέ κώμη 
πώλιν ευτυχή ;

Ή Χαίδη ήκροώζετο μέ πολλήν προσοχήν όλα 
ταϋτα. Πάσα λέξις, ή όποια έξήλθεν άπό τό 
στόμα τής καλής κυρούλας, έφυτεύθη βαθέως εΐς 
τήν καρδίαν της, διότι είχε τελείαν εμπιστοσύ
νην εί; αυτήν και ο,τι τής ελεγε τό έθεώρει ώς 
X/ujcr/ior.

— Θά υπάγω ταύτην τήν στιγμήν, ειπεν ή 
Χαΐδη, φιλήσασα τήν χεϊρά τής κυρούλας καΐ 
θά τόν παρακαλέσω νά μέ συγχώρηση, καΐ ποτέ 
πλέον δέν θά τόν λησμονήσω.»

Ή ήμερα τής άναχωρήσεως τής κυρίας Σήσμαν 
ήλθε τέλος —ήτο δέ ήμερα λύπης καί δακρύων 
διά τά δύο κοράσια— τήν Κλάραν και Χαΐδην, 
τά όποια ύπό τήν μητρικήν όδηγίαν της ειχον 
συσφιγχθή μέ άγώπην αδελφικήν, ήσαν δέ περί
λυπα και μελαγχολικά όλην εκείνην τήν ήμέραν 
καί ούδέ νά φώγουν, ουδέ νά κάμουν μάθημα 
είχον όρεξιν.

Τήν ακόλουθον ήμέραν μετά τό μάθημα ή 
Χαΐδη έπήρε τό αγαπητόν της βιβλίον και έπή- 
γεν εις τό δωμάτιόν τής κ. Κλάρας, μέ μειδίαμα 
γλυκύ εις τά χείλη της ειπεν, « Τώρα όπου ή 
κυροΰλα έφυγε, δέν θά μέ δώσης τήν άδειαν νά 
έρχωμαι νά σέ άναγινώσκω ολίγον άπό τοϋτο το 
βιβλίον, όπως έκαμνα εΐς αυτήν, σΰ δέ νά λώβης 
τόν τόπον τής κυρούλας καί νά μέ έζηγής ίσα 
δέν καταλαμβάνω;

— Βεβαιότατα αγάπη μου ειπεν ή κ. Κλά
ρα. Μάλιστα άς άρχίσωμεν άπο τώρα.

Ούτως ή Χαΐδη έπήρε μίαν καθέκλαν καΐ έ- 
κάθησε πλησίον τής κ. Κλάρας κα'ι ήρχισε νά 
άναγινώσκη.

Κατά δυστυχίαν ήρχισε νά άναγινώσκη τήν 
ιστορίαν μιώς ασθενούς έτοιμοθανάτου κυρούλας, 
καΐ καθώς έπροχώρησεν ολίγον, ήρχισε νά κλαίη, 
διότι ένόμιζεν 3τι ο,τι άνεγίνωσκεν ήτο αληθές, 
καΐ οτι ήτο ή τυφλή κυρύλα της εις τά βουνά 
τής πατρίδος της.

(Ακολουθεί·.)

Η ΜΙΚΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-
Πρό φοο περίπου έτών αιματηρός πόλεμος διείή- 

γετο μεταίύ οΰο άν τι ζήλων οίκονενειών, αί όποιοι 
είχον άίιώσεις είς τόν θρόνον τής ’Αγγλίας. Al ρίκο- 
γένειαι αΰται ήσαν ή τών Λαγκάστερ καί ή τών Ύόρκ, 
δλη δέ ή ’Αγγλία διηρέθη είς δύο μεγάλα στρατόπε
δα, μαχόμενα διά τήν κατοχήν τοΰ θρόνον.

Είς τήν κατά τής βασιλευούσης οικογένειας μερίδα 
(τών λαγκαστριανών) προσεκολλήθη εύγενής καλούμε
νος Έγρεμοντ, ούτος είχε θυγάτριον έπταετές, ήτις 
έμεινε έρφανή μητρός, ένφ ήτο νήπιον.

Ή κόρη αυτή περιπατούσα μίαν ήμέραν έόωθεν τοϋ 
φρουρίου τοΰ πατρός της, εύρε σκυλάκιον κείμενον 
κατά γής και όλολύζον· τόσην δέ συμπάθειαν ήσθάνθη 
δΐ αύτό, ώστε τό έλα δεν είς τάς χεΤράς της καί τό 
μετέφερεν είς τό φρούριον, τό έπεριποιήθη καί άνέ- 
λαόεν άπό τάς πληγάς, τάς όποίας εϊχεν είς τό σώ- 
μά του.

Τό σκυλάκι έ κείνο ήτο ώραϊον καί έίυπνον καί διά 
τής καλής μεταχειρίσεως τής μικρός Μαργαρίτας ηΰ- 
ίησεν είς σκύλον μεγάλου κα! πιστόν, ό όποιος παρη- 
κολούθει αύτήν είς δλας τάς περιδιαβάσεις της είς τά 
δάση καί τους άγρούς τοϋ πατρός της.

Ήμέραν τινα είδήσεις ήλθον είς τόν πατέρα της, 
δτι τά δύο άντίπαλα στρατεύματα έμελλον νά συν- 
αντηθώσι καί νά πολεμήσουν είς ώρισμένον μέρος 
καί δτι ή παρουσία και συνδρομή του έθεωρεϊτο ά- 
ναγκαιοτάτη.

Τήν έπομένην ήμέραν δ πατήρ της μέ ίκανόν άριθ- 
μόν έκ τών άνθρώπων του, άνδρών Ιππέων έκλεκτών 
μετέδη είς τό προσδιορισθέν μέρος, άφοΰ έφίλησε τήν 
κόρην του, είπών, « ύγίαινε, τέκνου μου, καί δ Θεός 
νά λάδη πρόνοιαν διά σέ, διότι πιθανόν νά μή μέ έ- 
πανίδης είς τήν ζωήν ταύτην.»

Ή μικρά Μαργαρίτα έρρίφθη είς τόν τράχηλον 
τον πατρός της, καί έκλαυσε πολύ, άλλ’ εϊχεν άρκε- 
τήν γενναιότητα καί φιλοτιμίαν ώστε νά μή ζητήση 
νά τόν έμποδίση άπό τοΰ νά βοηθήση τήν μερίδα, είς 
τήν όποίαν άνήκεν. Είπε δέ μόνον είς αυτόν, «Θά 
προσεύχωμαι παπάκη μου είς τδν Θεόν διά τήν ζωήν 
σου.»

Τήν άκόλουθον πρωίαν ειδήσεις άντιφατικαί ήλθον 
έκ τοΰ πεδίου τής μάχης, τό όποιον έκειτο πολύ πλη
σίον τοϋ φρουρίου τοΰ πατρός της—οί μέν Ιλεγον 
ότι ένικήθησαν οί βασιλικοί καί διεσκορπίσθη ό στρα
τός τοΰ βασιλέως — οί δέ δτι ένίκησαν τούς έναν- 
τίους των κατά κράτος.

Ένω δέ οΐ άνθρωποι τοΰ φρουρίου εύρίσκοντο είς 
αμηχανίαν μή γνωρίζοντες τί νά πιστεύσουν, αίφνης 
έφάνη ό πιστός ϊ’ραΐ, όστις εϊχεν άκολουθήσει τδν 
κύριόν του είς τήν μάχην, καί λαβών τήν χεΐρα τής 
μικρός Μαργαρίτας, προσεπάθει νά ούρη αύτήν.

Ή Μαργαρίτα έννόησεν αύτόν καί χωρίς νά εϊπη 
τι είς άλλον τόν ήκολούθησε, μετά δύο δέ ώρών πε
ρίπατον έφθασαν είς τό πεδίον τής μάχης, τό δ- 
ποΤον εύρον κεκαλυμμένον μέ νεκρούς καί πληγω
μένους.

*0 πιστός σκύλος ώδήγησε τήν μικράν διά πτωμά
των καί πληγωμένων είς σωρόν τινα νεκρών καί έκεϊ 
ήρχισε νά παραμερίζη τά πτώματα ώς διά νά εύρη 
κάτι τι τό όποιον έζήτει, έως ού ίφθασεν είς τδ σώμα 
άνθρώπου, είς τήν θέαν τοΰ όποίου ή μικρά Μαργα
ρίτα άνεγνώρισε τόν άγαπητόν πατέρα της, καί έέέ- 
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βάλε κραυγήν τρόμου, δστις έφείλκυσε τήν προσο
χήν Ανθρώπου τινδς δστις έκράτει etc τήν χεϊρά του 
μάχαίραν καί περιήρχετο έέετάζων καί ληστεύων τούς 
νεκρούς. Ό Ανθρωπος έπλησίασε τήν κόρην καί τήν 
ήρώτησε διατί έψώναΐεν. «Διότι,—είπε ν ή κόρη, έδώ 
κεΐτάι νεκρός δ αγαπητός μου πατήρ, καί Αν θέλης 
νά μέ βοηθήσης νά τδν έεπλακώσω θά σέ δώσω αύτδ 
τά πουγγίον μέ δσα έχει μέσα χρήματα, Αμα δέ έσυ- 
ρεν έκ τοϋ .κόλπου της ώραϊον πλεκτόν δίκτυον πε- 
ριέχον διάφορα χρυσά νομίσματα, τά όποια δ πατήρ 
της εϊχε δώσει να έέοδεύση είς δτι ήθελε.

Είς τήν θέαν τοΰ χρυσίου δ κακούργος Ανεπήδησε 
καί ήρπασε διά μιας τδ πουγγίον άπό τήν χεΐρα τής 
μικρός Μαργαρίας, Αλλά πρΙν δυνηθή νά τδ βάλη 
είς τδν κόλπον του, δ πατήρ τής Μαργαρίτας, έλευ- 
θερωθείς άπδ τών ΰπεράνωτου κειμένων νεκρών, καί 
ζωογονηθείς ΰπδ τής δροσερός πρωινής αύρας ήρχισε 
νά κινήται.

Τούτο ίδών ό κακούργος καί φοβηθείς μή συλληφθή 
καί λάθη τά έπίχειρα τής κακίας, έσήκωσε τήν χεΐρα 
του διά νά μαχαιρώση τδν άναζωογούμενον νεκρόν, 
Αλλά πρίν προφθάση νά φέρη είς πέρας τδν μιαιφδ- 
νον σκοπόν του, Α πιστός Τραΐ τδν ήρπασεν άπδ τδν 
λαιμόν καί διά σφοδρού κουνήματος τδν άπέπνιϊεν.

Ό σκύλος^ κα( ή Μαργαρίτα ήρχισαν τότε νάζπαρα- 
μερίζουν τούς 
νεκρούς,έωςού 
έπί τέλους κα- 
τώρθωσαν νά 
στρέψουν τ δ 
σώμα τού Αγα
πητού πατρδς 
δπτιον.

Έν τώ με- 
ταίδ έφάνη μα- 
κρόθεν συνο- 
δείαίππέων,έπί 
κεφαλής τών δ- 
ποίων ήσαν δ 
βασιλεύς.καί δ 
διάδ:χοοαύτοΰ. 
Ουτοι διηυθύν- 
θησαν πρδς τδ 
μέρος δπου ήτο 
ή μικρά Μαρ
γαρίτα θωπεύ- 
ουσα καί κλαί- 
ουσα έπί τοϋ 

Λίαός ΙΙοαεεδώνος έν άρχαέαρ ΙΙοσεοδωνία.

σώματος τού πατρδς της, δστις ήτο Αναίσθητος.
Ό βασιλεύς άνεγνώρισε τδν γενναίον ιππότην Έ- 

γρεμοντ καί άφιππεύσας έθώπευσε τήν κόμην τής μι- 
κράς Μαργαρίτας καί τήν ήρώτησε πώς έτυχε νά ήναι 
εκεί τόσον πρωί καί πώς ήδυνήθη νά Ανευρη τδν πα
τέρα της μεταέύ τόσων νεκρών. Ή Μαργαρίτα διη- 
γήθη είς τδν βασιλέα μέ Αφέλειαν τά γεγονότα καί 
τδ τοΰ κακούργου καί τδνπαρεκάλεσε νά διατάέη Αν
θρώπους νά σηκώσουν καί μεταφέρουν τδν Αγαπη
τόν της πατέρα είς τδ φρούριδν του, Αφού ήτο πλη
σίον καί νά μή λόόη ύπ’ δψιν, δτι έπολέμησεν έ- 
ναντίον του, Αφού δ Κύριος έστεψε τά όπλα του μέ 
νίκην.

Uplv δμως δ βασιλεύς δυνηθή νά δώση ούδεμίαν 
άπάντησιν είς τήν παράκλησιν τής Μαργαρίτας, δ

πατήρ της διά βιαίου τίνος κινήματος έσηκώθη καί έ- 
κάθησε, περιπτυέας τρυφερώς τήν κόρην του είς τάς 
Αγκάλας του. Έπειτα δέ στραφείς πρδς τδν έκπε- 
πληγμένον βασιλέα, ε’Επολέμησα,—είπε μεγαλειότα- 
τε,—έναντίονσας, διότι ένδμιζον καθήκόνμου νά βοη
θήσω τδν Αντίπαλόν σας πρδς άπόκτησιν τών έπί τοϋ 
θρόνου δικαιωμάτων του—άφοΰ ϊμως έκεϊνος έπεσεν, 
ή σπάθη μου καί ή χείρ μου ώς καί ή πίστις μου Α
νήκουν είς σάς.» «Τά δέχομαι,—Απεκρίθη δ βασιλεύς 
συ γκε κινημένος — δώσας είς αύτδν τήν χεϊρά του, τήν 
δποίαν ή μικρά Μαργαρίτα ήσπάσθη. Αυτή δέ ή κό
ρη, ή τόσον γενναία δσον καί φιλόστοργος δέν πρέ
πει νά Ανατροφή μεταέϋ τών Αγρίων τούτων βράχων, 
Αλλά νά στείλης αύτήν είς τδ ΛονδΤνον, δπου θέλω 
φροντίσει περί τής Ανατροφής καί έκπαιδεύσεώς της 
έπαίίως τοϋ γένους καί τών φυσικών αύτής προτε
ρημάτων. »

Μετά ταΰτα διέταζε νά μεταφέρουν τδν λόρδον 
είς τδ φρούριον αύτοΰ, δπου διά τής έπιμελείας ένδς 

. τών πρώτων χειρουργών τοϋ βασιλέως ταχέως άνέ- 
λα6εν Απδ τάς πληγάς του καί άπετέλεσε μέρος τής 
σωματοφυλακής τοϋ βασιλέως του.

ΝΑΟΣ ΕΝ ΤΗ 
ΑΡΧΑΙΑ ΠΟ. 

ΕΕΙΔίΙΝΙΑ.

Ή πόλις 
Ποσειίωνίαε- 
κειτο απέναν
τι της Λου- 
κανίας εΐς τά 
νοτιά παρά
λια της ’Ιτα
λίας. Περί 
της πρώτης 
ιστορίας της 
πόλεως ταύ- 
της δεν γνω
ρίζουν σχε- 
ίόν τίποτε. 
Έκ τοϋ μεγά-

λου άριθμοϋ των νομισμάτων καί τών λαμπρών 
ερειπίων της κρίνοντες συμπεραίνομεν δτι πρέπει νά 
ητο πολυάνθρωπος καί πλούσια πόλις· ητο ίέ Α
ποικία ’Ελληνική. Κατά τά τέλη τοϋ 5ου αΐώνος 
έκυριεύθη ύπό τών Λευκανών ή Λουκόνων καί μέ 
τόν καιρόν άφωμοιώθη μέ αυτούς καί περί τάς άρ- 
χάς τοΰ 3ου π. X. αΐώνος ύπετάγη εΐς τούς 'Ρω
μαίους άλλάξασα καί τό όνομά της εΐς Παΐστοτ.

Ή Ποσειίωνία ητο περίφημος ίιά τάς τριαν
ταφυλλιάς της, αί δ ποια ι ήνθουν 5ΐς τοϋ έτους, 
καί τά τριαντάφυλλα, τά δ ποια ΰπερεϊχον όλων 
τών Αλλων κατά τό άρωμα αΰτών.

Τά κυριώτερα ερείπια της Ποσειίωνίας συνά-
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γονται εις τείχη και τρεις ναούς, ίσταμένους εν
τός τών τειχών τούτων.

Οι δύω τών ναών τούτων ΐστανται πολύ μα
κράν τής νοτίου πύλης τής πόλεως, δ κάλλιστος 
και ωραιότατος δ' έξ αυτών ήτο Αφιερωμένος εΐς 
τόν Ποσειδώνα, τόν πρόμαχον θεόν τής πόλεως· 
ήτο δέ ί> ναός εκ τών λεγομένων υπαίθρων, δηλ.

Ό Νιζ<5ψ· τής Χυδεραβάτ. (18ε σελ, ίπομένην)

άστεγος, ^υθμοϋ Δωρικού 195 ποδ. τό μήκος και 
45 τό πλάτος, ευτυχώς διαμένων erreJ&Q άκέ~ 
ραεος.Περΐ τά ΙΟΟμέτρα από τοϋ ναού τοϋ Ποσει- 
δώνος και πλησιεστατα τής νοτίου πύλης, κεϊται 
νέα οικοδομή, ήτις έ'νεκα μερικών ιδιοτήτων της 
ονομάζεται ΤίασιΑπά, είναι όμως και αυτή ναός.

Είναι δέ ό ναός οΰτος πολύ περίεργος, διότι μό

νος εζ όλων τών ναών της άρχαιότητος εχει στύ
λους μόνον εΐς τόν πρόναον καΐ οπισθόδομον, τό 
εσωτερικόν δε αΰτοϋ διαιρείται εΐς ίσα μέρη διά 
σειράς στύλων τοποθετημένων εν τφ κέντρφ τού 
οικοδομήματος. Πολύ πιθανόν τό κτίριον τούτο 
ήτο άφιερωμενον εΐς δύο διαφόρους θεότητας, ή 
κάλλιαν ήσαν δύω ναοί ηνωμένοι εις ενα. Περι- 

εϊχε 18 στύλους εΐς ΐκάστην πλευράν και ήτο 
180 ποδ. τό μήκος καί 80 τό πλάτος,

*0 τρίτος ναός, ίίστις κεϊται εΐς αρκετήν άπό- 
στασιν άπδ τών δύο Αλλων, κεϊται πλησιεστατα 
τής βορείου πύλης καί είναι γνωστός ύπό τό όνομα 
τού ναού τής Δήμητρος, είναι δέ πολύ μικρότερος 
τώνδύω Αλλων (108 ποδ. τό μήκος καί 48 ποδ. 
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τδ πλάτος) και φαίνεται ίτι είναι πολύ νεωτέρας 
εποχής τής τών 5ύο άλλων.

Ό εις την προκειμένην εικόνα παριστανόμενος 
ναός είναι δ τοΰ Ποσειίώνος, δστις ώς φαίνεται 
εκ της ε’ικόνος, διατηρείται σώος και ακέραιος 
καθ’ ολα αΰτοΰ τά μ,έρη, θύ$έ τών γλυφών εξαι
ρούμενων. Τό άπο'κεντρον της θεσεως έ'σωσεν αύ
τόν τής γενικής καταστροφής, ή όποια έπήλθεν 
εΐς ολους τούς ναούς τής αρχαιότητες.

Ο NIZAM THS ΧΧΆΕΡΔΒΑΤ.

Άν καΐ ολόκληρος ή κυρίως ’Ινδία πρακτικώς είναι 
ύπδ τήν Βρεττανικήν Κυβερνησιν, τά ήμιανείάρτήτα 
έθνη κατέχουσι μεγίστην περιοχήν, άνερχομένην εις 
ήμισυ περίπου έκατομμύριον τετραγωνικών μιλίων.

Qt ήγεμόνες τών Κρατών τούτω έχουσιν ώς πρός 
τήν κεντρικήν Κυόέρνήσιν τήν αύτήν σχέσιν, τήν ό
ποίαν αί μικρά! ήγεμονίαι έχσυσι πρός τήν Γερμανι
κήν 'Ομοσπονδίαν.

Τά Κράτη ταΰτα διαψέρουσι κατά τδ μέγεθος καί 
τήν σπουδαιδτητα. Ή Χυδεραδάτ π. χ. είναι ϊση μέ 
τήν’Ιταλίαν, δ δέ Νιόάμ, ήτοι ήγεμών αύτής, λαμβά
νει επίδομα πλέον τών υ,οοο,οοο λιρών κατ’ έτος.

*0 τωρινός Νιξάμ, δστις άγει τδ as έτος τής ήλι
κίας του, έέεπαιδεύθη έν Ευρώπη ύπδ τήν διεύθυνσιν 
τοΰ άδίου παιδαγωγού Σάλαρ Γχούνκ, δμιλεί δέ δια
φόρους Ευρωπαϊκός γλώσσας καί λέγεται, δτι εΐναι 
νουνεχής καΐ άνδρεϊβς.

Προκειμίνου λόγου περί πολέμου κατά τής 'Ρωσ- 
σίας προσέψερεν είς τήν Κυοέρνησιν τής βασιλίσσης 
τής ’Αγγλίας όοο,οοο λίρας πρδς ύπεράσπισιν τών 
βορειοανατολικών συνόρων, προσθέσας, 3τι έν περι- 
πτώσει πολέμου θέλει εΐσθαί έτοιμος νά βοηθήση τδν 
Βρεττανικδν στρατόν κατά τοΰ κοινού έχθροΰ οΰ μό
νον διά χρημάτων, άλλά καί δι’ άνδρών.

Η ΑΝΟΙΞΙΣ-

Ή ανοιξις ροδοστεφής τήν χίΓρά της άπλώνει 
μέ χόρτα πράσινα χρυσά

Καΐ μέ λουλούδια περισσά 
τήν γην μας περί στρώνει.

‘Αργά αργά σ’ Ελην τήν γην περίχρυσος πετάει 
καΐ μέ αόρατα φτερά

'Η ευθυμία κι’ ή χαρά 
αυτήν ακολουθάει.

Είς την έμφανισιν αυτής ανασκιρτά ή φυσις 
καί γίνεται ζωής πηγή

Είς άπαντα τά έν τή γή 
κι’ ευφραίνει τάς αισθήσεις,

’Ερωτευμένα τά τρελλά αηδόνια ’ς τα κλαράκια 
ψάλλουσιν άσματα γλυκά 

Καί τήν χαράν μέ φιλικά 
δεικνύουν παιγνιόάκια.

Καί ί> βοσκός χαρούμενος εΐς πράσινα λειβάδια 
εξαπλωμένος είς άνθους

Μ’ ήχον φλογέρας εμπαθούς 
βοσκάει τά κοπάδια.

Άπό άκθέων μυρωδιά ΐς ή αύρα slvftt πλήρης 
μοβχοβολέΓ τδ ιασίμΐ, 

Παντοΐί τοΰ ρόδου ή δσ|χή 
έχχύνβται Βυ^ηρης»

Ό ουραίος γλυχογ^λα \ τή γ*ί τη στολισμένη 
φαίνεται οτι tivat αυτής 

Έρατ^ός της εραστής 
χαΐ μέ δροσιά τήν βαίνει.

Kf άπδ χαράν ή "Ανοίξίς πληροί ψυχήν έχάστην 
Χ2* Γ*α ζητη *€ τούς φαεινούς

Την ανυψώνει ουρανούς 
τών δλων τούτων Πλάστην»

A. I. Kims

Ο ΘΕΟΕ ΕΝ ΤΗ ΦΪΕΕΓ·

*Ότε γλυκυς ό "Ηλιος έν εαρος έσπέρα,
Χρώμ’ απολείπων πορφυροϋν είς πάντα τον αιθέρα, 

Βυθίζεται είς ΰδατα άλός πορφυρησάσης,
Μετά τήν ζωογόνησιν τής φύσεως άπάσης, 

Καί διά φλοίσβου ελαφρού κυμάτων τής θαλάσσης
Γλυκεία αύρα χαιρέτα τήν δύουσαν ήμέραν

Και δέχεται τήν δροσερόν, άρχίζουσαν έσπέραν, 
Αδύνατον δ άνθρωπος νά μή άποδαυμάση, 

Καί έν παλμφ τον ίερφ τόν Πλάστην να δοξάση.

Πάλιν ακούων ήσνχον μελφδικόν καί θειον
Δένδρων τόν θροΰν ένούμενον μέ βελασμοΰς ποιμνίων, 

Έν γλυκυτάτν] μουσική, έν ω ή ευωδία
Άπό τούς κρίνους θάλλοντας χΓ άπό αθώα ία 

Προσβ άλλου σι τήν οσφρησιν έν ηδονή γλυκεία,
Έν ω γλυκυ κελάδημα πετώντων χελιδόνων 

Δοξολογίαν φαίνεται τω ποιητή άρθρδνον,
Πως ί δ θνητός δ άνθρωπος, πώς! νά μή άτορήσ^ 

Και πάνσοφον τόν Πλάσαντα νά μή όμολογήση;

Κ’ εν ω προβαίνει ήρεμος ή αργυρά Σελήνη
Είς τ’ ουρανού τά κέλευθα, βαίνουσα έν γαλήνη, 

Καΐ τής θαλάσσης τό λαμπρόν μεταβαλοϋσα χρώμα 
, Φιλεί μέ τας ακτίνας της τό υδάτινόν της στρώμα, 

"Ενθα τό κύμα κυλινδεΓ είς αργυροϋν λειμώνα,
Κ’ έν ω τό ΰποτρέμον φως άστρων τινών προβάλλει 

Κι’ ώς τό τοΰ λύχνου θνήσχοντος, σβύνεται κι* αναθάλλει,
Πώς! θαυμαστής της φύσεως, πώς ! νά μή έχζητήση 

Τό ποίημα, τόν Ποιητήν, δια νά τόν ύμνήση.

‘Τψών τά ίίμματα θνητέ, άλλά τά της καρδίας,
Πεπερασμένε έννοείς τόν Πλάστην απειρίας 1 

Θά Γόης τόν Θεόν έκεΐ", ψηλά είς τούς αστέρας,
Καΐ είς τήν γην, καΐ πανταχοϋ, εΐς αχανείς αιθέρας t 

Παντού, παντού εϋρίσκεται Θεός έν τή σοφία
Μή περαινόμενος ποτέ ουδ* έν τή απειρία I 

Είναι ό Πλάστης τοΰ παντός, έξαίσιόν τι θειον
Τό εντελές, τό πάνσοφον καί πλήρες μεγαλείου, 

"Δπασα δέ ή πλάσις του μετά μικροϋ ψιθύρου
Σοΐ έκδιδάσκει τόν θεόν ώς Πλάστην τοΰ άπειρου.

’Er Κέρκυρα, ΙΩΑΝ. Σ. ΖερΒΟΣ.

— 1ΟΟ *Ελέφαντ«ς συνελήφΟησαν 
8ίά ρχας. Ό κ. Σάιϊερσον, δ επόπτης τών ό'η- 
μοσίων ό'ασών, έν Ίνό'ίιγ κατώρθωσε νά συλλάβη 
ίιά μιάς Ολόκληρον αγέλην ελεφάντων συνιστα- 
μόνην έξ 140 ατόμων, άτινα έπωλήθησαν προς 
οφελος της Κυβερνήσεως άντΐ 200,000 φρ. 1
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— θό Ίάπωνβς όδοντοϊατροί εκβάλλουν 
τούς όδόντας μεταχειριζόμενοι ώς μονά εργαλεία 
τον λιχανόν καΐ τόν άντίχειρα. Διά vic αποκτή
σουν Ji τήν έπιτηδειότητα ταύτην καθυποβάλ- 
λονται είς έκτεταμενην γύμνασιν ύπό τών διδα
σκάλων των οδοντοϊατρών.

Και πρώτον μεν γυμνάζονται εις τό νά εξά
γουν ξύλινα καρφία έμπηγμένα είς σανίδας ελα
φρώς, έπειτα στερεώτερον και εελευταϊον σφυρη- 
λατημένα. "Οταν δέ οί μαθητευόμενοι κατορθώ
σουν νά εξάγουν ταΰτα <fca μίας μόνης προσ^ΐα- 
ΰιίας καί χωρίς νά κουνηθή ή σανίς, τότε τούς 
εμπιστεύονται τάς σιαγόνας τών ανθρώπων άλλά 
μετά τοιαύτην γύμνασιν κανείς οδούς δέν δύνα- 
ται ν’ άντισταθή είς αυτούς, άς ήναι καί ό με- 
γαλείτερος τραπεζίτης !

Είναι δέ καί ταχείς εΐς τήν έκρίζωσιν τών ο
ζόντων οΐ ’Ιάπωνες όδοντοι'ατροΐ —διότι εντός 
τριάκοντα δευτερολέπτων τής ώρας εις τοιοΰτος 
όδοντοϊατρός δύναται νά έξαγάγη άπό τοϋ στό
ματος ενός ανθρώπου εξ οδόντας χωρίς νά έκβά- 
λτρ τούς δύο του δακτύλους άπ’ αύτοϋ 1

— Ή γλώββα τών Κινέζων κατ’ άρχάς 
ήτο Ιερογλυφική, δηλ. παρίστανε τάς ιδέας διά 
τής εΐκόνος τών αντικειμένων, ώς λ, χ. πτηνού, 
δένδρων, ζώων κτλ., κατόπιν δε μετεβλήθη εΐς 
μονοσυλλαβικήν, έκάστη δηλ. λέξις άποτελεϊται 
έκ μιας και μόνης συλλαβής καί εκφράζεται δι’ 
ενός γράμματος· τοΰτο καθιστά τήν Κινεζικήν 
γλώσσαν δυσκολωτάτην όχι μόνον εΐς τούς αλ
λοεθνείς, άλλά καί εΐς αυτούς τούς εντοπίους.

Τά ονόματα τών μηνΐδν. Οΐ Αιγύ
πτιοι, οί όποιοι εγνώριζον αρκούντως τήν αληθή 
εκτασιν τοϋ έτους ( 365 */* ημέρας) διήρουν αυ
τό εΐς 12 μήνας εκ 30 ήμερων έκαστον, έπρόσθε- 
τον δε πρός συμπλήρωσιν αύτοϋ πέντε ημέρας. 
Ώνόμαζον δε τούς μήνας των Θώβ, Φάοφι, Ά- 
θύρ, Χοϊάκ, Τΰβι, Μεχίρ, Φαμινώθ, Φαρμούθη, 
Πάχων, Έπίφι καί Μεσέρι.

Οι δέ Εβραίοι ώνομαζον αύτούς ώς έξης:
Νιζάν ή Άβίβ, Κάρ ή Ζίβ, Σιβάν, Θαμούζ, 

"Αβ, Έλούλ, Τίσχρη ή Άϊλανίμ, Μαρκεσβάν ή 
Βουλ, Κάσλερ, Τεβέθ, Σχεβέβ καί Άδάρ.

"Ηρχετο δέ τό έτος τών Εβραίων καθώς καί 
τό τών Αιγυπτίων, ’Χαλδαίων, Περσών, Συρίων, 
Φοινίκων καί Καρχηδονίων έκ τής φθινοπωρινής 
ισημερίας, ήτοι τοϋ Σεπτεμβρίου.

Οί ’Αθηναίοι κατ’ άρχάς ειχον έτος Σεληνια
κόν έκ 354 ημερών άρχόμενον πρό μεν τοϋ α
στρονόμου Μέντωνος από τοϋ χειμερινού ήλιοστα- 
σίου, ήτοι τόν Δεκέμβριον, μετά δέ τόν Μέντωνα 
άπό τοϋ θερινού, ήτοι τόν ’Ιούνιον, διήρουν δέ

αύτό είς 1 2 μήνας (29 καί 30 ήμερων), τών ό
ποιων τά ονόματα ήσαν τά εξής :

Έκατομβιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών, 
Μαιμακτηριών, Πυανεψιών, Ποσειδεών, Γα- 
μηλιών, θαργηλιών καί Σκιροφοριών. Μετέπειτα 
0μως κανονίσαντες το έτος των κατά τό ήλιο- 
δρόμιον τούς δέ μήνας κατά τό σελινοδρόμ.ιον, 
έπρόσθεσαν ένα έμβόλιμον μήνα (τόν δεύτερον 
Ποσειδεώνα) έκ 30 ήμερων τρις κατά πάσαν ο
κταετίαν.

Τών Μακεδόνων οί μήνες έλέγοντο Διος, Άπ- 
πελαΐος, Άνδιναϊος, Πέριτρος, Δόστρος, Ξάνθος, 
Άρτεμίσιος, Διονύσιος, Πάνεμος, Γορπυαΐος, Ύ- 
περβε ριπαίος.

Ή παγκόσμιος ονομασία ή σήμερον σχεδόν ε
πικρατούσα εΐναι ή ‘Ρωμαϊκή. *0 ’Ιανουάριος διά 
τόν διπρόσωπον θεόν Ίανόν, ό Φεβρουάριος, διότι 
ήτο αφιερωμένος είς τάς σπονδάς καΐ τούς ίλα- 
σμοΰς —Ό Μάρτιος διά τόν Άρην— Ό ’Απρί
λιος, διότι κατ’ αυτόν ανοίγουν καΐ βλαστάνουν 
τά φυτά —Ό Μάιος διά τήν μητέρα τοϋ Έρμου 
Μαίαν— Ό ’Ιούνιος διά τήν "Ηραν— Ό ’Ιούλιος 
διά τόν Καίσαρα ’Ιούλιον— Ό Αύγουστος διά 
τόν διάδοχόν του— Ό Σεπτέμβριος ώς ό έ’βδο- 
μος κατά τήν ταξινομίαν—Ό ’Οκτώβριος, Νοέμ
βριος κάί Δεκέμβριος έκ τού 8, 9 καΐ 10.

Οΐ Γάλλοι άπό τής πρώτης των έπαναστά- 
σεως διώρισαν τά ονόματα τών μηνών έκ φυσι
κών ή μετεωρικών συμβάντων, ώστε έπειδή τό 
έτος των ήρχιζεν άπό τής φθινοπωρινής ισημερίας 
(22 ή 23 Σεπτεμβρίου) ώνομάζοντο οί μήνες 
Τρυγητής, ’Ομιχλώδης, Παχνώδης, Χιονώδης, 
Ύετώδης, Άνεμώδης, Βλαστώδης, Άνθώδης, 
Χλοώδης, Σταχυώδης, Καυσώδης, Καρπώδης.

Οΐ ’Οθωμανοί έχουν σεληνιακόν έτος έκ 12 
μηνών 29 εναλλάξ καί 30 ημερών έκαστου. 
Μουχαρέμ, Σεφέρ, Ρεπιουλεβέλ, Ρεπιουλαχίρ, 
Τζεμζιλεβέλ, Ρετζέπ, Σιαπάν, ’Ραμαζάν, Σεβέλ, 
Ζιλκαϊτέ, Ζιλχιτζέ. Χρονολογοϋσι δέ άπό τήςΈ- 
γίμας, άπό τής φυγής δηλ. τοϋ Μωάμεθ έκ τής 
Μέκκας είς τήν Μεδίναν, ήτις συνέβη κατά τήν 
16 ’Ιουλίου 622.

Οί Κινέζοι έχουν καϊ αυτοί 12 μήνας σελη
νιακούς, παρεμβάλλουν δέ 7 μήνας είς 18 έτη.

— Ή Λογυπτοφ περιέχει 8,000,000 κα
τοίκων, οι όποιοι αποτελούνται άπό τους εντο
πίους Αιγυπτίους ή Φελάχους, τούς Βεδουΐνους 
καΐ τούς αλλοδαπούς, μεταξύ τών οποίων πολυ
πληθέστεροι είναι οί Έλληνες άποτελοϋντες τά 
41 εκατοστά τοΰ όλου αριθμού τών κατοίκων.

•— Εοφ τήν Άγγλέαν υπάρχουν 316Τρά- 
πεζαι, εΐς τάς οποίας έκαστος δύναται νά κατα-



1675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΙΟΣ, 1888
βετη άπο tv «ελλίνιον μέχρι 30 λιρών κατ’ έτος. 
Έχουν 1,145,588 ανοιχτούς λογαριασμούς αν
τιπροσωπεύοντας 33,881,686 λίρας Αγγλίας.

— Γενναιοφροσύνη τών "λούστρων έν Nisi; 'ϊΰρκιη 
τΐής ’Αμερικής. Τό ακόλουθον αληθές ανέκδοτον έδημοσιεύ- 
6η εις μίαν των ημερησίων εφημερίδων τής ’Αμερικής. Νέος 
Ιξ εκείνων, τούς οποίους μεταχειρίζονται αί διάφοροι εφημε
ρίδες πρδς συλλογήν ειδήσεων, έφώναζε μίαν έσπέραν μικρόν 
λούστρου να ύαλίση τα υποδήματά του. 'Ο μικρός λοϋστρος 
ήρχετο αργά καί αργά ετοποθετήθη έμπροσθεν τοϋ συλλέκτου 
τών ειδήσεων. Πρίν όμως εκβάλη έκ του κυτίου τον τάς 
βουρτζας καΐ τήν μπογιάν του, άλλος λοϋστρος μεγαλύτερος 
πολύ είς τήν ηλικίαν ϊτρεξεν έχεΓ καΐ μέ αταραξίαν απώθησε 
τόν μΐχρόν συνάδελφον, εΐπών; «Κάθησε έχε? πέρα, Τζίμ.» 
Ό συλλέκτης τών ειδήσεων ωργίσθη μέ τόν τραχύν τρόπον 
του νεοελθόντος λούστρου, χαΐ τόν διέταξε νά τφ Βείξνι τήν 
ράχιν του.

— Μή οργίζεσαι, κύριε, απεχρίθη εκείνος, διότι εγω μόνον 
θέλω νά τό κάμω δι’ αυτόν, διότι ητο ασθενής εΐς τό νοσο
κομείο ν έπϊ ένα μήνα και μόλις έξήλθε χαΐ δέν ειμπορεί* α
κόμη νά έργασθή, Έτσι λοιπόν ήμεΐς τά άλλα παιδιά ίλα 
τον βοηθοϋμεν ολίγον, διά να βγάλ^ και αύτός τό ψωμί του.»

— Αλήθεια είναι αύτά, τά όποια λέγει ούτος ; ήρώτησεν 
ό συλλέκτης των ειδήσεων μέ πολλήν δυσπιστίαν τόν Τζίμ.

— Μάλιστα, κύριε, απεκρίθη 0 μικρός, Sv τόν αφήσετε.
— Βεβαιότατα, άφοΰ οΰτως έχει τό πράγμα. "Επειτα 

στραφείς εις τόν λουστράροντα τά υποδήματά του τόν ηρω- 
τησεν, «Είπες πρό ολίγου ότι ίλα σεΓς τά ύγια παιδία βοη- 
ίεϊτε τά ούτω πως ασθενή, ίταν δέν έχετε εργασίαν καΐ αύτά 
έχουν;ν

—- Μάλιστα, κύριε. "Οταν δέν είναι αρκετά καλά νά τήν 
κάμουν αυτά.

— Καί πόσον είναι τό μερίβιόν σας εΐς τά κέρδη των; ήρώ
τησεν έκ νέου ό νέος.

— Δέν σας εννοώ, κύριε, είπε τό παιδίον.
— Θέλω νά μάθω πόσον άπό τά χρήματα, τά όποΓα συνά

ζετε ουτω πως, κρατείτε σείς, οί όποιοι εΐσθε καλά, καί πό
σον δίδετε εΐς τά ασθενή;

— Ούτε λεπτόν! έξεφώνησεν ό λοϋστρος. "Ενα τέτοιο 
πραγμα θά ήτο πολύ άτιμον t ήμεΓς οί λοϋστροι δέν καταδε
χόμενα νά ώφεληθωμεν από τούς αρρώστους συντρόφους μας 
κατ’ αυτόν ιόν τρόπον !

— "Ωστε δίδετε εις αυτους ίλ,α τά λεπτά ;
— Βεβαιότατα. Άλλοίμονον δέ εΐς εκείνον, οστις έπι άνετο 

εις μίαν τέτοιαν δουλειάν I
Άφοΰ τό γυάλισμα έτελείωσεν, ό νέος έδωκεν εΐς τόν νέον 

μίαν καΐ ήμίσειαν δραχμήν, εΐπών, Κράτησε σΰ τήν ήμισείαν 
χαΐ δός τοΰ Τζΐμ τά λοιπά, διότι είσαι καλόν παιδίον.'

— * Αυτό βέν γίνεται, κύριε· συ είσαι πελάτης αυτόν, όχι 
ΐδικός μου,» καί βίψας τά χρήματα εΐς τόν Τζίμ, άνεχώρησε 
σφυρί ζων I

Ή ’Αμερική φαίνεται είναι προωρισμένη νά παρέχη έαυ- 
τήν εΐς τόν κόσμον τό παράδειγμα τής πρωτοτυπίας εΐς ίλα 1

— ’Ανέκδοτον ψιττακού. Κύριός τις εϊχεν ένα πολύ 
ϊξυπνον ψιττακόν χρώματος πράσινο ερυθροί, ίστις ήτο πολύ 
αφωσιωμένος εΐς αύτόν, αλλά καΐ πολύ κακός είς ολους τους 
άλλους της οικογένειας.

Άφοΰ 0 κύριός του ένυμφεύθη ό ψιττακός βέν η απορούσε 
νά ήσυχάση άπό τήν ζήλ^α του, δσάχις έβλεπε τόν κύριόν 
του να κάΟηται πλησίον καί νά συνομιλή μέ την σύζυγόν 
του. Μίαν ήμέραν μάλιστα τόσον ώργίσθη δια τοΰτο, ώστε 
έπέταξεν εις τήν κεφαλήν τής κυρίας καΐ άφοΰ τής έβγαλεν 
ίσα μαλλιά ήδυνήθη, ίπλήγωσε καΐ τήν χεϊρά της, διότι έ- 
προσπάθησε νά ΰπερασπισθή.

Καΐ δμως αυτός 0 τόσον ζηλιάρης καΐ κακός εΐς τήν κυ
ρίαν, ητο πολύ καλός εΐς τά παιδία της, ίταν ίγεννήθησαν-

τά άφινε δέ νά παίζουν μέ αύτόν καί πολλάκις νά τραβούν 
τήν ουράν καί τόν σχοΰφόν του χωρίς νά τοΰ κακοφανή.

Μεταξύ τών άλλων έμιμεΓεο θαυμάσια καΐ τον αδελφόν του 
κυρίου του δίαν ϊβηχεν. "Οταν δέ ό κύριός του απέθανεν, 
συνεκέντρωσεν ίλην τήν άγάπην του είς αύτόν, έσυνείθιζε δέ 
όταν ούτος έπανήρχετο από τάς επισκέψεις του, νά πέτα επί 
τοϋ ώμου του καί νά μένη έχει* έως πάλιν ό ιατρός ίξήρχετο 
τής οικίας, διότι ητο ιατρός.

Μετά τόν θάνατον καΐ τούτου έπαυσε νά όμιλή, βέν ν^θελε 
νά έξέλθ^ άπό τό κλωβίον του καΐ μετ’ όλίγας ημέρας απέ
θανεν.

— Εΐς ύλην τήν ’Αγγλίαν καί τήν ούαλλίαν υ
πάρχουν 23,000 τυφλών, 14 εξ αύτών (αί δύο γυναίκες) είναι 
εΐς πολιτικήν υπηρεσίαν τής Κυβέρνησε ως, 2 δεσμοφυλακες 
καΐ 4 αστυνομικοί ύπάλληλοι, 28 ιεροκήρυκες, ύπέρ τους 
500 μουσικοί, 165 πλύστρα!, 36 εμπορικοί γραφείς καί πε· 
ριηγηταί, 400 περίπου γεωργοί χαΐ 600 σχάπται. Πολλοί 
εΐνε ξυλουργοί, παντοπώλαι, κοφφινοποιοί, σκηνοποιοι κ.τ.λ. 
υπέρ τό ήμισυ δέ τοϋ όλου αριθμού αυτών είναι ανευ επαγ
γέλματος.

— Αί χρήσεμαι ξωαί καΛτά έξ αύτών μαθήματα. 
Α! χρήσιμοι ζωαί, δηλαδή ή ζωή τών χρησίμων άνδρών, διδά
σκουν καί μεγάλα μαθήματα. "Οταν δέ λέγωμεν χρήσιμοι ν, 
έννοοϋμεν προσέτι αγαθών άνδρών, διότι δέν ωφελεί* ποσώς να 
γεινη τις διάσημος άνθρωπος χωρίς νά ήναι φιλαλήθης, καθα
ρός καί τίμιος.

Ή ζωη τοΰ Χρίστου ητο ή μεγίστη ζωή άπό ίλας ίσαι α- 
νεφάνησαν είς τόν κόσμον τούτον. Τό παράδειγμα και τα 
μαθήματα τής καθαρός καί αγίας εκείνης ζωής είναι ανεξάν
τλητα δι* όλους τούς ανθρώπους παντός αΐώνος καΐ πάσης 
χώρας. Τοΰ Χρίστου ή ζωή ητο ζωή αύπβπαρπήσεως;. Αυ
τός βέν εζη πρός ευχαρίστησίν του, άλλά διά τό καλόν τώ» 
άλλων ήτο ζωή άγάπηο —αγάπης πρός νέους καί γέροντας, 
πλουσίους καΐ πτωχούς, Αμαρτωλούς και πάντας, «Αυτός 
περιήρχετο τήν χώραν ευεργετών,· περιγράφει κάλλιστα τήν 
ζωήν χαΐ νό έργον τοΰ Χριστοΰ. Μας δίδει 6έ Εν τών μεγί
στων μαθημάτων, τά όποια πρέπει νά γνωρίζωμεν — να ετε- 
ριερχώριεάα ίη.ί. Ουδέποτε ύπήρξεν άλλη
ζωή ως ή τοϋ Χρίστου έντελής εΐς ειλικρίνειαν, δραστηριό
τητα, ζήλον χαΐ αγαθότητα.

'Υπήρξαν όμως καί άλλαι ζωαΐ καλαί, τάς όποίας πρέπει 
νά σπουβάζωμεν καί μιμώμεθα. Τοιαύτη ζωή ητο ή τοΰ Σω· 
κράτους, τοΰ Άριστείδου, τοϋ Φωκίωνος, τοΰ Ίσααχ Νευτω- 
νος, τοΰ Ουασιγκτώνος καί άλλων.

Μεγάλοι όλίγιστοι δύνανται νά γείνουν, καλοί όμως πάν- 
τες, άρχει* νά θελήσουν νά μεταχειρισθοΰν τά πρός τοΰτο κα
τάλληλα μέσα.

— "Εν ώραΐον καΐ διασκεδαστικόν παςγνίδεον διά 
παιδία καί ήλιπιωμένους. ’Εκλέγεται λέξις τις οίαβή* 
ποεε, ίσοι βέ τών παρισταμένων θέλουν νά λάβουν μέρος εις 
τό παιγνίδι ον εφοδιάζονται μέ μολυβδοκόνδυλου καί χαρτί, 
έκαστος 6’ αυτών εντός ώρισμίνου χρόνου — 5 λεπτών λ. χ. 
εινε ΰποχρεως νά γράψη τόσας λέξεις, όσα γράμματα έχει ή 
βοθείσα λέξις, άλλά καμμία έξ αύτών νά μή περιέχη άλλα 
γράμματα έκτος τών περιεχομένων είς τήν ίν λόγφ λέξιν.

Μετά παρέλευσιν τών πέντε λεπτών όλοι παύουν καΐ ό 
πρώτος αρχίζει νά αναγινωσκη τάς όποίας έγραψε λέξεις, 
μετ’ αυτόν ό δεύτερος, ό τρίτος καΐ οΰτω καθεξής μέχρι τοΰ 
τελευταίου, έπεΐνος βέ, οστις ϊχει γράψει τάς περισσοτέρας 
λέξεις κερδίζει τό βραβεΐον, έάν τεθη τοιοΰτον. Πρός σαφή
νειαν τοϋ πράγματος ιδού Sv παράδειγμα· ή λέξις wepitpZ- 
ρεια εκλέγεται ώς τοιαύτη' ό πρώτος γράφει περί, πα- 
ρειά, — ό δεύτερος πέρ, έπί, περί, — ό τρίτος περί, παρειά, 
περ,—β τέταρτος έπί, άπερ, έφάπερ, πέρ, περί κλπ. ό τέταρ
τος λοιπόν κερδίζει τό βραβείο ν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Διατί άπεχωρίσθη ό Παϋλος από τον Βαρνάβαν ;
2. Ποιοι έλαβον μέρος είς τήν πρώτην Κοινωνίαν ;
3. Εΐχε πάντοτε ό Παϋλος τήν θαυματουργικήν δύναμίν;

’Εν ‘Αθήναις, ίκ τον Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤ11 ΚΩΝΙΤAJSTINIAOV 1888. — 1318.


