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Είς ονΒένα, πλήν τών τακτικών 
ΐνταποκριτών, στέλλεται ή «Έφημερΐς 
τών Παίίων» άνβν προπληρωμής.

Γό όνομα Δαρεΐος, τό όποιον σημαίνει ίσχυρόςι 
ίψεραν διάφοροι βασιλείς τής Περσίας. Ό πρώτος 
μνημονευόμενος έν τή ιστορία, Δαρεΐος (Ήροδοτ. ς'. 
08) ήτο Δαρεΐος ό υιός τοΰ Ύστάσπου, απόγονος τοΰ 
Κύρου—εΐς τών έπτά, οϊτινες συνώμοσαν καί έφόνευ- 
σαν τόν Ψευδοσμέρδιν, καί έπει
τα άπεφάσισαν έκεΐνος νά βασι- 
λεύση, τοϋ δποίου δ 'ίππος ήθελε 
πρώτος χρεμετίσει κατά τήν 
ανατολήν τοϋ Ήλίου. Έκέρδησε 
δέ διά τοΰ τεχνάσματος τοΰ ιπ
ποκόμου του. Άλλά κατά τήν 
Αγίαν Γραφήν (Δανιήλ θ', t) 

; ό πρώτος Δαρεΐος ήτο υίδς τοΰ 
I Άσσονήρου έκ τοϋ σπέρματος 
ί τών Μήδων. Ό Δαρεΐος ούτος 
ήτα ό κυριευσας τήν Βαβυλώνα 
(Δαν. κεφ. Ε', 3ο, 31 — σ'. 28) 
καί καταλαβών τόν θρόνον τών 
Χαλδαίων μετά τόν θάνατον 
τού τελευταίου βασιλέως τών 
Χαλδαίων Βαλτάσαρ πρό τού 
Κύρου, τώ 538 έτος π. X. Ό 
Δαρεΐος ούτος ήτο υιός τον 
Άστνάγους (τοϋ Άσσουήρου 
τής Γραφής) επομένως πατρός 
τής μητρός τοϋ Μεγάλου Κά
ρου, δστις ήνωσε τούς Πέρσας 
καί Μήδους ύπό τό σκήπτρον 
αύτον.

Ό δεύτερος Δαρεΐος κατά τόνΉρόδ. ήτο Δα
ρεΐος ό Νόθος, νόθος υίδς τοϋ Άρταίέρΐου, τοϋ Μα- 
κρόχειρος, σύγχρονος τοΰ Πελοποννησιακοό πολέμου 
—άλλά κατά τόν "Είραν (Κεφ. δ'—η'.) ήτο ό ύπό 
τοϋ'Ηρο δότου μνημονευόμενος ώς πρώτος. Ούτος ήτο 
ό έκτελέσας τό διάταγμα τοΰ Κύρου, τό άφορών είς 
τήν έπιστροψήν τών ’Ιουδαίων είς τήν πατρίδα των.

Ό Δαρεΐος ούτος ήτο δ έκστρατεύσας έπί κεφαλής 
ϊοο,οοο άνδρών κατά τών Σκυθών, άλλά άποτυχών, 

Λαρε?ο$ ό Κοδορ.ανύς.

καί ό έέαποστείλας κατά τής ’Ελλάδος τόν γαμβρόν 
του Μαρδόνιον μέ στόλον, δστις όμως κατεστράφη 
άπό τρικυμίας κατά τόν Άθωνα.

Τρίτος Δαρεΐος άναψέρεται Δαρεΐος ό Κωδομα- 
νός, ά υίός τής θυγατρός τού δευτέρου Άρταίέρίου 
Σισνγάμδιδος, τού δποίου τήν βασιλείαν κατέλυσεν δί 
Μέγας Άλέίανδρος τώ 33ο π. X.—Έν τή Γραφή δ' 
Δαρεΐος ούτος καλείται Δαρεΐος ό Πέρσης (Νεεμία j 

ιό'. 23—Μακκαό. α'.).
Ή προκειμένη είκών παριστά- ; 

νει τόν τελευταΐον τούτον άτυ- ■ 
χή βασιλέα τής Περσίας Δ αρεΐον. ■

ειΒϊρια.
■****“ ίΟΙ μικροί μου άναγνώσται I- 

χουσι πολλάκις άκούσει μέ τρό- ! 
μονΐσως τδ όνομα τής Σιβυρίαο,' 
ώς τόπου ψυχρού καί παγετώ-; 
δουο, δπου ή Τωσσική Κυβέρνη-' 
σις αποστέλλει τούς πολιτικούς 
καταδίκους. — Ή είς τήν Σιόυ- ! 
ρίαν άποστολή θεωρείται ή με
γίστη καί σκληροτάτη τιμωρία.'

Άλλ’ όμως ή Σιβυρία δέν εί
ναι τόποε τόσον ψυχρός καί ’ 
τρομερός, δπως τόν φαντάζον
ται πολλοί καί τάν παριστάνουν· 
άλλοι. )Είς αύτήν πράγματι ύ-j 
πάρχει πολύ ψύχος, άλλά ύπάρ- 
χουν καί μεγάλαι ίκτάσεις γαιών 
καλλιεργησίμων, δπου τό κλίμα

δέν είναι τόσον ψυχρόν, ο! οέ κάτοικοι δννανται 
νά ζήσωσιν ευχαρίστως τό περισσότερον μέρος τοΰ ' 
έτους. j

Ό πληθυσμός τής Σιβυρίας άνέρχεται ήδη είς ; 
2,οοο ψυχών, συμπεριλαμβανομένων τών οίκογενειών j 
τών έΕορίστων καί άλλων προσώπων ένασχολο υμένων , 
είς τό έμπόριον καί τήν βιομηχανικήν.
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Κα,ΐ' ίΐίΐνομ,ην έκ ΐοϋ Γΐ^αηκον.

("13ε προηγούμενο·; φύΐϊ,ον).

Ό αποχαιρετισμός έδόθη, δ δέ κ. Σήσμ,αν λα
βών τήν μικράν Χαΐδην, τήν έφίλησε καΐ τήν ε’βα- 
λεν εΐς τήν άμαξαν, ευχηθείς εΐς αυτήν καλόν κα- 
τευόδιον καΐ άποστείλας πολλά χαιρετήματα 
εις τόν παποϋ και τήν κυροΰλα της. Μετ’ ολίγα 
λεπτά ό Σεβαστιανός και ή Χαιδη έκάθηντο 
αναπαυτικά εΐς μίαν τών αμαξών τοϋ σιδηροδρό
μου. Άλλ’ ή Χαΐδη νοερώς ήτο εΐς τά βουνά τής 
πατρίδας της, συλλογιζομενη τον γέροντα παποϋ 
καί τήν τυφλήν κυρούλα της και πόσον θά ε'χαι- 
ρθν νά ιδουν πάλιν αυτήν μέ τόσα καί τέτοια 
μάλιστα δώρα δι’ αυτούς. Μετ’ ολίγον δέ στρα- 
φεισα πρός τόν Σεβαστιανόν, τόν ήρώτησεν—

— Γιά πέ μου, Σεβαστιανέ, είναι αληθές ότι 
ή κυροΰλα μου έκεΐ επάνω εΐς τά βουνά δέν άπε- 
θανεν;

— Ελπίζω ότι θά είναι άκόμη εΐς τήν ζωήν, 
άπεκρίθη μισονυσταγμένος ό Σεβαστιανός, όστις 
δέν έκαμνε μέ τήν καρδιάν του τό ταξείδιον 
έκεΐνο

Εις τήν άπόκρισιν ταύτην ή Χαιδη έδόθη' έκ 
νέου είς τούς συλλογισμούς της περί τών άγαπη- 
τών της προσώπων εΐς τά βουνά τής πατρίδος 
^ζωγράφιζε δέ είς τόν εαυτόν της πόσον ή τυφλή 
κυροΰλα θά ε"χαιρε λαμβάνουσα παρ’ αυτής τάς 

I φρατζόλας, τάς όποιας ή καλή Κλάρα είχε δια
τάξει κοντά είς τά άλλα πράγματα νά τής δώ
σουν, καΐ πόσον ό παποΰς νά έξιππάζετο νά τήν 
ϊδη τόσον έξαφνα εις τήν καλΰβην αΰτοϋ ! Άλλ* 
ή ιδέα τοϋ θανάτου τής κυρούλας τήν έτάρατ- 
τεν, όθεν έστράφη πάλιν πρός τόν Σεβαστιανόν 
καΐ ειπεν, «Άν ήμην βέβαια, ότι ή κυροΰλα ζή, 
θά ήμην πολύ ευτυχής ί, »

— Άλλά δέν βλέπω τόν λόγον, διά τόν όποιον 
νά μή ζή ή κυρούλα σου!, άπεκρίθη ό Σεβαστι- 
νιανός.

Άλλ’ ή κόπωσις άφ’ ενός καΐ ή έλλειψις υπνου 
άφ’ ετέρου, επέφεραν έπι τέλους τόν ύπνον, ή δέ 
Χαΐδη δέν έξύπνησεν είμή άφοΰ έφθασαν είς τήν 
πόλιν Βασιλείαν.

— Ξύπνησε τέλος, έφώναξεν ό Σεβαστινιανός, 
διότι ε’φθάσαμεν είς τήν Βασιλείαν καί πρέπει νά 
έξέλθωμεν τής άμάξης.

Τήν ακόλουθον ήμέραν εξηκολούθησαν τό τα- 
ξείδιον των, έως ου αίφνης δ όδηγός έφώνησεν, 
Μάϋνφελδ ΐ

Είς τό άκουσμα τοϋ ονόματος τούτου ό Σεβα- 
στινιανός καί ή Χαΐδη εΰρέθησαν είς τούς πόδας 

ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 18881

σων. — Ήτο δ τελευταίος σταθμός, τοΰ σιδηρο—ί 
δρόμου καΐ μετά σπουδής ε’ξήλθον τής άμάξης : 
καΐπαρέλαβον έκ τής αποθήκηςτά πράγμ.ατά των. !

Ό Σεβαστιανός ήρώτησεν αμαξηλάτην τινά,! 
πόσον άπεΐχε τό Δόρφλη άπ’ έκεΐ καί άν ό δρόμος! 
ητο ασφαλής, προσέτι δέ πόσον έπρεπε νά πλή
ρωσή έκαστος.Ό δέ αμαξηλάτης άπεκρίθη εΐςτάς 
έρωτήσεις ταύτας, έπρόσθεσε δέ ίίτι έπειδή αυτές . 
επηγαινεν έκεΐ ήμποροϋσε νά πάρη τό κοράσιον είς 
τό αμάξι του, «Απ’έκεΐ δέ, ή μικρά ήμπορεΐ νά 
εύρη συντροφιάν νάΰπάγη είς τοϋ παποϋ της είς 
το Έλμς, σΰ δε δύνασαι νά έπιστρέψης είς τό 
Φράγκφορτ».

—Ήμπορώ νά υπάγω άπ’ έκεΐ μόνη μου ! έξε- 
φώνησεν ή Χαιδη, διότι ήξεύρω τόν δρόμον,

— Μέγα βάρος έπεσεν άπό τό στήθος τοϋ Σε
βαστιανού, άκούσαντος, ότι δέν θά ήτο ήναγκα- 
σμένος νά άναβή εΐς τά βουνά ό ίδιος, διότι 
έφοβεϊτο πολύ τους βράχους, άπ’ όπου είχεν άκοΰσει 
οτι κάτ’ έτος κρημ.νίζονται πολύ καΐ φονεύονται. 
Λαβών δέ κατά μέρος τήν Χαιδην, τής παρέδωκε 
εν δεματάκι και εν γράμ.μα πρός τόν παποϋ της, 
τής εξήγησε δέ ότετό δέμα περιείχε έν δώρον άπο 
μέρους τοϋ κ. Σήσμαν καΐ ότι έπρεπε νά προ- 
σέξη καλώς νά μή τό χάση, διότι ό κύριός του θά 
εδυσαρεστεΐτο πολύ, έάν τό έχανε. Τήν έσυμβού- 
λευσε δέ νά τό βάλη εις τό βάθος τοϋ κανίστρου 
της άπό κάτω άπό τάς φραντζόλας, διότι έκεΐ θά 
ήτο καλλίτερου έξησφαλισμένον.

— Μή φοβήσαι καΐ δέν θά τό χάσω, ειπεν ή 
Χαιδη, θέσασα αυτό προσεκτικώς είς τό μέρος, 
οπού τής ύπεδειξεν ό Σεβαστιανός, άφοΰ δέ ή 
Χαιδη, το κιβώτιόν της καί τό πανέρι της έτέ- 
θησαν έπι τής άμάξης, ό Σεβαστιανός δέν ήτο 
ανάγκη νά συστήση τήν Χαιδην εις τόν αμαξη
λάτην, διότι συνέπεσε νά είναι ό ψωμάς τοϋ Δόρ
φλη, καΐ έγνώριζε καλώς τήν ιστορίαν τής μι- 
κρας, πώς δηλ. άνετράφη ύπό τής θείας της 
καΐ πώς αυτή τήν άφήκεν είς τήν φροντίδα τοϋ 
παπου της έπίτώνόρέων τοϋ Έλμς, διεβεβαίωσε 
δέ αυτόν, οτι όχι μόνον ασφαλώς θά τήν μετα- 
φέρη είς τό Δόρφλη, άλλά καί εις τόν παποϋ της 
θά φραντίση νά τήν στείλη άσφαλώς. Ούτως ό 
Σεβαστιανός άπεχαιρέτησε τήν Χαιδην καί ή 
άμαξα εκίνησε διά τό Δόρφλη.

—Δέν είσε ή κόρη, ή όποια έκατοικοϋσες μέ τήν 
θείαν καΐ μέ τόν παποϋ σου είς τό Έλμς ; ήρώ
τησεν αυτήν ό ψωμάς, άφοΰ έπροχώρησαν ολίγον.

— Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη ή Χαΐδη.
— Πρέπει νά μή άπερνοΰσες καλά έκεΐ είς 

τό Φράγκφορτ, άλλέως δέν θά έπέστρεφες εΐς τά 
άγρια βουνά τής πατρίδος σου.
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— Απεναντίας,— άπεκρίθη ή Χαΐδη— κπνεΐς 
δέν ήμποροϋσε νά ήναι καλλίτερον άπό έμέ εΐς 
τό Φρπγκφόρτ.

— Διατί λοιπόν επιστρέφεις εΐς την οικίαν σου ;
— Μόνον διότι δ κ. Σήσμικν μέ τό έπέτοεφε.
— Καί δικτί δέν ψ·£ΐν£ς αν άκο^γ;

δ λ, Σήσμαν σοΙ έδιδε τήν <κδειαν ;
—- Διότι μυριάκις έπροτιμοϋσα νά ήμαι (ιέ 

τον παποϋ μου παρά μέ άλλον όποιονδήποτε εΐς 
τόν κόσμον τοϋτον.

— ©ά συλλογίζεσαι πολύ διαφορετικώτερον, 
άφοΰ ύπάγης πάλιν έκεΐ, έμουρμούρισεν ό ψωμάς.

Τή; Χαιδης ή ταραχή ηΰξο.νε καθ’ όσον έπλη· 
σίαζεν εΐς τό Δόρφλη, διότι αί κορυφαΐ τών βου
νών, όπου δ αγαπητός παποΰς με τήν τυφλήν 
κυρούλα εκατοικοϋσαν ήρχισαν νά φαίνωνται μα- 
κρόθεν. Έπι τέλους κατά τάς 5 μ. μ. εφθασαν εΐς 
τό Δόρφλη.

Μόλις ή άμαξα έσταμάτησε καΐ πλήθος άνδρών 
γυναικών καΐ παιδιών περιεκύκλωσαν αυτήν καί 
ήρχισαν νά έρωτοϋν τόν ψωμάν, ποια ήτο καΐ 
ποϋ επηγαινεν. ‘Αλλ’ ή Χαιδη δέν ήκουε τί
ποτε δ νοΰς της ήτο εΐς τόν παποϋ της. "Οθεν 
ήρώτησε τούς παρισταμένους άν έζη καΐ αύτός 
κχί ή τυφλή γραία, εκείνοι Si τήν έβεβκίωσαν, 
οτι έζων καΐ οΐ δύο, άλλ’ οτι δ παποΰς της πρό 
δύο ετών ήρχισε νά γίνεται σκυθρωπότερος καί 
παραξενώτερος, καΐ ότι δέν ήθελε νά δμιλήση εΐς 
κανένα, άλλά έφαίνετο ώσάν νά ήθελε νά φονεύση 
όλους, δσοι τόν έπλησίαζον, τήν παρεκίνησαν δέ 
νά μή ύπάγη εΐς τον παποϋ της, διότι θά τήν 
έπάθκινεν.

— Ό ψωμάς τότε είπεν εΐς τό πλήθος, οτι 
έ'νας κύριος παρέδωκεν εΐς αυτόν τό κοράσιον, άφοΰ 
τοϋ επλήρωσε τό άγώγιον χωρίς νά ζητήση νά 
καταβιβάσγ τήν τιμήν, καί ότι τόν παρεκάλεσε 
νά τήν συνοδεύση έ'ως εΐς τήν οικίαν τοϋ παποϋ 
της. Τόν έβεβαίωσεδε οτι ή Χαΐδη ήτο ευτυχής 
εΐς τό Φράγκφορτ, καί οτι μέ τήν θέλησίν της 
άνεχώρησε, διά νά έπισκεφθή τούς συγγενείς της 
εΐς τό Έλμς.

Άλλ’ ένφ δ ψωμάς έδιηγεϊτο ταΰτα, ή Χαΐδη 
ανέβαινε τρέχουσα εΐς τά όρη, φίρουσα εις τάς 
χεϊράς της τό αγαπητόν της πανέριον μέ ταΐς 
φρκτζόλαις και τό δεματάκι μέ τό δώρον τοϋ κ. 
Σήσμαν. Καθ’ όσον δ’άνέβαινεν δ δρόμος ΐγίνετο 
περισσότερον ανωφερής, τό δέ πανέριον έγίνετο 
ώς ΐκ τούτου βαρύτερου, άλλ’ όμως τίποτε δέν 
τήν έμπόδιζεν άπό τοϋ νά τρέχη. Έλεγε δέ καθ’ 
έαυτήν,άρά γε θά ευρώ τήν κυροϋλαν νά κάθηται, 
ώς ε’συνείθιζεν, εΐ; τήν γωνίαν γυρίζουσα τήν μη
χανήν τοϋ γνεσίματος, ή είναι άποθαμμένη ;
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"Οταν δέ τελευταίου είδε τήν καλύβην ή καρ-! 

δία της ήρχισε νά κτυπ,γ πολύ δυνατά, ώστε μό
λις ήμποροϋσε νά άναπνεύση, άλλ’ όμως ΐξηκο- 
λούθει νά τρέχ·/]. Έπί τέλους έφθασεν εΐς τήν | 
θύραν καί έπήδησεν εΐς τό μικρόν δωμάτιον χωρίς 
νά δυνηθή νά ειπη μίαν λέξιν!

— "Ω 1 έξεφώνησε φωνή τις έκ μιάς γωνίας, 
έτσι εσυνείθιζε νάπηδα ή μικρά μου Χαΐδη, όταν 
ήρχετο νά μέ ιδή ! Άλλά ποϋ Χαΐδη! Άχ! νά 
ήδυνάμην νά τήν ΐδω μίαν άκόμη φοράν πριν 
άποθάνω 1 Ποιος είναι εκείνος, όστις είσήλθεν ;

— Έγώ, κυρούλα, έξεφώνησεν ή Χαΐδη, £ι- 
φθεΐσα εΐς τόν τράχηλον τής τυφλής γραίας I Έγώ 
ή Χαΐδη σου! Δέν γνωρίζεις τήν φωνήν μου ; 
Κατά πρώτον ή γραία έμενε σιωπηλή έ'νεκα τής 
συγκινήσεως, άλλά κατά μικρόν ήρχισε νά ψη- 
λαφή διά τής χειρός αυτής τά κρικελά μαλλιά 
τής Χαιδης, έπαναλαμβάνουσα, «Ναί, είναι τά 
μαλλιά του αγαπητού κορασιού καΐ ή φωνή τής 
Χαιδης, Εΰσπλαγχνε ©εέ, ευλογητόν τό όνομά 
σου, διότι ηύδόκησες νά τήν απολαύσω πάλιν 
πριν άποθάνω!» και άνελύθη έκ τής χαράς εΐς 
δάκρυα.

— Άλλά καλή μου κυρούλα, είπεν ή Χαιδη, 
μή κλαίης. ΤΗλθον νά μένω έδώ μέ τόν παποϋ 
μου και θά ερχιυμαι νά σέ βλέπω καθημεραν, καί 
δέν θά ήσαι αναγκασμένη νά τρώγιρ; πλέον μαύ
ρο σκληρό ψωμί, διότε σέ έφερον ώραιαις λευκαΐς 
φρκτζόλαις. Κύτταξε έδώ! Ταϋτα δέ εΐπόϋσα 
άνοιξε τό πανέρι της καί εξέβαλε ταΐς φρατζόλαις 
καί τάς ε'βαλεν εΐς τήν ποδιάν τής γραίας 1

(Ακολουθεί.)

Η ΜΙΚΡΑ. ΚΟΥΛΑ.
Με καταγάλανα γλυκά ματάκια, 

Μέ χείλη ρόδινα καΐ δροσερά
Καΐ μέ όλόχρυσα σγουρά μαλλάκια 

Άσπρη καί κόκκινη καΐ ζωηρά.

Αυζάν’ ή Κοϋλα μας ’σάν λουλουδάκι 
Μέσα ’στής μάνας της τήν αγκαλιά,

Καί άνατρέφεται ’σαν τό πουλάκι 
Μέ τά χαϊδενμαια, μέ τά φιλ^ά.

Τοϋ ήλιου φαίνεται χρυσή ακτίνα 
Μέσα ’στην κάτασπρη τή φορεσιά,

Λές τή δανείζουνε ρόδα καί κρΓνα 
Τήν έμμορφάδα των καί τή δροσιά.

Μ’ αγγέλου πρόσωπο, μ’ αγγέλου χάρι, 
Πάντα χαρούμενη, πίντα φαιδρά

Είναι τών φίλων της κρυφό κχμάρι 
Καΐ τής μανονλας της κρυφή χαρά.
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Δεν Είΰρ’ ή Κουλά μας τί λέγουν λύπη» 

Ποτέ δίν ΐκλαυσβ, παντα γέλα*
Ή εύδυμία της ποτέ δέν λείπει

Κ* «ι/ τά τραγούδια της λίγο τρίλλά*

Ποτέ δέν ακούσε γιά το σχολείο* 
Δέν τήν έτάραξε λέξις πικρή.

Άπο τόν Πλάστην ζητεί βοη$<;α
Το βράδυ πάντοτε και τήν αυγή* 

Αθώα δέησι στίλν* απ* τά στήΒια
Γί* αύτο ΐ Πλάστης μας τήν ευλογεί

Κρυιταλια Χρυιοβεργη.

Ή μ,ςκρά ϋ,υρεακούλα.
Δέν ξεύρει γράμματα οίτε βιβλίο 

Γιατ’ είνε, βλέπετε, πολύ μικρή.

Πλήν ή μανοΰλα της τήν Κοϋλα μόνη 
Ήωρ'ις έδίίαΐε τήν προσευχή.

’Νωρΐζ τήν ίμαίε νά ανυψώνει 
Εις τόν 3ωτηρα μ«ς νοΰν καί ψυχή.

ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ.

Ό Βασιλεύς Άλψρέδας ητο εκ τών δλίγων, οϊτινες 
έλαδον τό όνομα Μ έ γ α ο, θεωρείται οέ ώε τό έίαι- 
ρετώτατον παράδειγμα τελείας βασιλικές άρετής.

Ό βασιλεύς Άλψρέδος ήτο μέγας Χριστιανός ήρως, 
έγεννήθη St tv Ούαντάγη τής έπαρχίας Βερκσάϊρ 
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|τό 8η ο μ. X. καί ήτο υιός τοϋ Έθούλφ, δστις πριν 
:γείνκ) βασιλεύς ήτο μοναχός, άλλ’ άπελύθη άπό 
■τάς μοναχικός εύ/άς του ύπό τοΰ Πάπα.

Λέγεται ότι ό βασιλεύς Άλψρέδος δέν ήδύνατο νά 
ί άναγνώση μέχρι τού 12 έτους τής ήλικίας του καί δτι ή- 
ί μέραν τινά, ένφ έπαιζε μέ τούς άδελψούς του, ή μήτηρ 
j του έκάλεσεν δλους είς τό δωμάτιόν της καί τοΐς έοειέεν 
ύραϊον χρωματισμένου άντίτυπον Σαέωνικοΰ ποιήμα
τος, είπε δέ πρός αυτούς ότι είς έκεΐνον έί αύτώνθά 
τό έδιδεν, δστις ήθελε δυνηθή ν’άναγνώοη αύτό πρώτος. 
Τοΰτο άκούσας ό Άλφρέδος μέ τόσην έπιμέλειαν έν- 
ησχολήθη, ώστε μετ’ ολίγον έκέρδησε τό βιδλίον. 

μεις τον, προσέβαλε τούς Δανούς, τούς κατετρόπωσε 
καί κατέστησε τήν ’Αγγλίαν άνεέάρτητον βασίλειον.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του άπό 
τούς Δανούς ό βασιλεύς Άλφρέδος έδωκε κώδικα 
νόμων είς τούς υπηκόους του, ώς κεφαλίδα δ1 αύτού 
έθεσε τήν Δεκάλογον, προσθέσας τούς λόγους τοϋ 
Κυρίου Ιησού Χριστού, «Όσα άν θέλετε ΐνα πράτ- 
τωσιν είς ύμδε οί άνθρωποι, ταΰτα καί σείς κάμνετε είς 
αύτούς.»

Ό βασιλεύς Άλφρέδος ήτο ό θεμελιωτής τοϋ Αγ
γλικού ναυτικού, διατάέας νά κατασκευασθώσι πολε
μικά πλοία καί διορίσας πλοιάρχους αύτών τούς έμ-

Ό βασιλεύς ‘Αγγλίας Άλφρίδος.
Τό 8?ι μ. X. κατ’ όμόφωνον έπιθνμίαν τών εΰ- 

γενών καί τού λαοΰ, άνεκηρύχθη βασιλεύς, άντί τοΰ 
νομίμου, άλλ’ άδυνότου διαδόχου τοΰ θρόνου, διότι 
ή ^ώρα κατείχετο ύπό τών Δανών καί έχρειάζετο 
σοοαράν χεΐρα, ΐνα τούς έκδιώέη έ£ αύτής. Καί 
πράγματι μετά ένα μήνα άπό τής άναρρήσεώς του 
ένίκησε τούς Δανούς είς μίαν μάχην. ’Αλλά μετ’ ού 
πολύ οΐ Δανοί συναθροίσαντες τάς δυνάμεις των συνή
ψαν μάχην μετ’αύτοϋ, είς τήν όποίαν ένικήθη κατά 
κράτος καί ήναγκάσθη νά καταφύγη είς μίαν νήσον 
καί νά διαμείνη είς τήν οίκίαν ένός γεωργού έπί πολ- 
λάς ήμέρας.

Μετά ταΰτα δέ συλλέέας τάς διεσπαρμένας δυνά- 

πειροτάτους καί τολμηρστάτους έμποροπλοιάρχους 
τοΰ Κράτους του.

Έκτος τούτου άπεφάσισε νά δώση εΐς τήν χώραν 
και φιλολογίαν, μεταφράσας διάφορα βιβλία πρός οι
κογενειακήν άνάγνωσιν έκ τοϋ Λατινικού. Έπειτα 
μετέφρασε «τάς Παρηγοριάς,» τήν ιστορίαν τοΰ Ό- 
ροπίου, παγκόσμιον ιστορίαν, τήν Ιστορίαν τής Αγ
γλίας, καί τήν Πεντάτευχον τού Μωϋσέως μετ’ εισα
γωγής κριτικής, καί τούς ψαλμούς τοΰ Δαβίδ συν
έγραψε βιδλίον έναντίον τών άδίκων κριτών καί 
ετερα περί τών διαφόρων, περιπετειών τών βασι
λέων καί έν γένει έπρομήθευσε βιβλία διά τούς Ιε
ρείς καί διά τούς μάλλον άνεπτυγμένους έκ τών
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ύπηκόων του καί όντως Εδωκε τήν πρώτην ώθησιν! 
de τήν έκπαίδευσιν τοϋ λαού.

Ό βασιλεύς Άλψρέδος σύν τοΤο άλλοις ήτο καί ι 
ποιητ/μ, τά δέ ποιήματα του περιλαμβάνουν πολλήν 
ποικιλίαν αντικειμένων. Τό κυριώτερον μεταέύ αυτών 
είναι τό έπιγραφύμενον «Άληθέο μεγαλείου.»

Προσέτι ί βασιλεύς Άλφρέδος ύπήρέεν καί έψευ- 
ρέτηο διαφόρων περιέργων καί ώψελίμων μηχανημά
των, ώς λ. χ. ώρολογίων, κλεψυδρών καΐ άλλων έρ- 
γαλείων πρός καταμέτρησιν τοΰ χρόνου.

Διά νά επαρκή δέ είς τά πολλά καί ποικίλα καθήκον
τα καΐ έργασίας του είχε διαιρέσει τό ήμερονύκτιον είς 
τρία μέρη ές όκτώ ώρών έκαστον, τούτων εν μέρος 
έδαπάνα εΐτ ύπνον, φαγητόν καί σωματικήν γΰμνασιν, 
έτερον εΐς τήν δι διαγωγήν -ών δημοσίων υποθέσεων 
καί τό έναπομένον τρίτον είς σπουδήν καί θρησκευ
τικός άσκήσεις.

"Αν καί Καθολί'ός τό θρήσκευμα, ήτο πολύ έλευ- 
θέριος, δθεν καΐ διέταίεν άλα τά βιόλΐα τής Εκκλη
σίας, τά όποια ήσαν έν χρήσει, νά ήναι εΐς τήν γλώσ
σαν, τήν όποιαν ιίψίλει ό λαός, χάριν τής έκπαιδεύ- 
σεως τού όποιου ίδρυσε καΐ σχολεία είς διάφορα μέρει 
τοΰ βασιλείου του.

Όταν τις θεωρήση τήν ποικιλίαν τών έργων, εΐς 
τά δποϊα ένησχολεΐτο ό βασιλεύς Άλφρέδος, θά ύπο- 
θέση ότι ήτο κράσεως σιδηράς καί ύγείας έντελοΰς, 
τό πράγμα όμως δέν ειχεν οΰτω, διότι έφ’ δλην τήν 
ζωήν του έδασανΐίετο ύπό πάθους κακού, τό όποιον 
συχνά τοΰ άφήρει τό λογικόν καί τόν καθίστα ανίκα
νον πρός οΐανδήποτε έργασίαν. Καΐ όμως, ώς ό 
Απόστολος Παύλος, έφερε τόν σκόλοπα τούτον 
άγογγύστως έν τελεία ύποταγή είς τό θέλημα τοΰ 
Θεού.

Τοι ούτος ό σπάνιος ούτος βασιλεύς καΐ μέγας ά- 
νήρ, είς τόν όποιον ή Αγγλία χρεωστεϊ τήν άπελευ- 
δέρωσιν αύτής άπό τοϋ ζυγού τών Δανών καΐ τήν 
ϊδρνσιν τοΰ μεγαλείου της. Οί πολλοί καΐ μεγάλοι 
κόποι άφ’ ένός καί ή χρονιά έκεΐνη νόσος έόράχυναν 
τήν ζωήν αυτού, ό οέ θάνατος έπήλθε τήν αδ δόρίου 
ηοι κατά τό 53 έτος τής ήλικίας. Ό βασιλεύς Άλ- 
φρέδος άπέθανεν άγαπώμενος καί θρηνούμενος ύπό 
τών υπηκόων του, καΐ τιμώμενος ύπό τών άλλων.

ΑΠΟΛΙ0ΩΜΕΝΟΝ ΔΑΕΟΕ,

Εΐς τήν Πολιτείαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής Άριζόναν άνεκαλύφθη έσχάτως δάσος ολό
κληρον άπολιθωμένων δένδρων, κατέχον έκτασιν πε
ρίπου τριών έκταρίων.

Τά άπολιθωμένα ταΰτα ίύλα είναι χρώματος λαμ
πρού, ώραίου, όμοιάζοντοςτό τοΰ άγαγίτου. Τοιοΰτον 
εϊδος άπολιθώμενουζύλου δένείχεν εύρεθή μέχρι τοΰδε.

Ή άνακάλυψις τού δάσου; τούτου χρεωστεΐται είς 
νεανίαν τινά βουκόλον, τό δέ κόψιμον καί ή στίλ- 

■οωσις αυτού είναι δυσκολώτατα. Τό περίεργον είναι 
ότι είς τό άπολιθωμένον τούτο στρώμα έκαστον δένδρον 
μετά τοϋ κορμού, τών κλάδων, καί τών κλαδίσκων 
καί έτι τών φύλλων μένει ακέραιον. Μόνον ό άδάμας 
καί ή κόνις αύτού δύνανται νά κόψουν καί λιάνουν τό 
περίεργον τούτο πέτρωμα

ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 1S09

Ή περιουσία τών Προέδρων τών ’Ηνωμένων ί
Πολιτειών τής ’Αμερικής. '

Ό πρώτο; Πρόιΐρος τή; Δημοκρατίας ταύτης | 
Γεώργιος Ούάσιγκτων άφήκε περιουσίαν 4,000,' 
000 φρ. — Ό Ίίφερσον απίθανε πτωχό;, άφοΰ, 
έπώλησε καί αυτήν τήν βιβλιοθήκην του ΐνα. 
συντηρηθώ κατά τα τελευταία ετη τής ζωής του. ■ 
—*Ο Μάίισον ειχεν ίίίαν περιουσίαν καί άπί-· 
θανε πλούσιος. —Ό Μονρόε απίθανε πενίστα-; 
τος. —Ό Κονίνσυ "Αδαμς άφήκε <ϊιά τής οικο
νομίας του περιουσίαν 250,000 φρ.—-Ό Άνίρίαςί 
Τζάκσων ε’ζησεν άναπαυτικώς, άλλά $έν άφήκε | 
περιουσίαν. — Ό Βανβγούρεν άπέθανεν άφησα; ί 
125,000 φρ.—Ό Πόλον έίχεν ίίιαν περιουσίαν, 
άλλά £ίν ήτο πλούσιος. — Ό Τάϋλωρ άφήκεν 
250,000 φρ —- ‘Ο Φήλμορ άφήκε καλήν κτη-: 
ματικήν περιουσίαν. — Ό Πήρς 225,000 φρ.— ’ 
Ό Βουκάναν 1,000,000.— Ό Άν^ρέας Ίόνσων 
250,000 φρ.—Όλοι <ϊε ούτοι οί Πρόεδροι ίλάμ- 
βανον παρά τοΰ έθνους μόνον 125,000 φρ. τό έτος, ; 
ενώ ή Βικτωρία έχει λάβει άπό τό έθνος της 
κατάτό ίιάστημα τής πεντακονταετοΰ; βασιλείας' 
της 143,000,000 λίρας στερλίνας, ήτοι 3,575,; 
000,000 φρ. εις χρυσόν, Οπερ 5ί$ει 700 καΐ επί-; 
κείνα εκατομμύρια φράγκα κατ’έτος! !

— Έκ τών 36,761,607. ψυχών, τών άνω τών 
20 ετών τήν ηλικίαν έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις τής ’Αμερική; 4,923,451 ούτε νά γρά-; 
φουν, ούτε νά άναγινώσκουν δύνανται, έκ τούτων 
5έ μ-όνον 763,000 είναι άποικοι, οί λοιποί έντό-j 
πιοι, τά τρία περίπου τέταρτα τούτων ομ.ως είναι 
μαύροι, I

— Έπιίιορθωτής τις άλεξβιροχίων έν Άμερι-ί 
κή άποθανών έσχάτως έκληροίότησεν έκ τής περί-, 
ουσίας αΰτοϋ 50,000 φρ, είς τό Πανεπιστήμιον' 
τοϋ Γαίλ— καί εΐς τήν θεολογικήν σχολήν τοϋ; 
αΰτοϋ Πανεπιστημίου είίικώς άλλας 75,000 φρ I

Οί Κρσϊσοε τής ’Αμερικής καί τής ’Αγγλίας. j

Γούλ£, άμερικανός, κεφάλαιον 1375 εκατομ
μύρια φράγκα. Είσόίημα 70,000,000.

Μάκαι, άμερικανός, κεφάλαιον 1250 έκατομ-ί 
μύρια φράγκα’ εισόδημα 62,500,000. 1

Ρότσχιλί, άγγλος, κεφάλαιον 1000 έκατομ- 
μύρια φράγκα' εΐσόίημα 50,000,000. !

Βάνίερβιλτ, άμερικανός, κεφάλαιον 625 έχχ-ί 
τομμύρια φράγκα· εισόδημα 31,250,000. ί

Τζώνς, άμερικανός, κεφάλα.ιον 500 έκατομμύ-;
ρια φράγκα· εισόίημα 25,000,000. ί

Δούζ Οΰεστμίνστερν, άγγλος, κεφάλαιον 400 
εκατομμύρια φράγκα· είσοίημα 20,000,000. ■
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Τζο>ν Άστορ, άμερικανός, κεφάλαιον 250 h.a- 

τομμύρια φράγκα· εισόδημα 12,500,000.
Στίουαρτ, Αμερικανός, κεφάλαιον 200 εκατομ

μύρια φράγκα- εισόδημα 10,000,000.
ί Γόρδων Βέννετ, άμερικανός, κεφάλαιον 150 
■ εκατομμύρια φράγκα* εισόδημα 7,500,000.
ί Δοΰξ Σούτερλανδ, Αγγλος, κεφάλαιον 150 
εκατομμύρια φράγκα' εισόδημα 6,250,000.

Δούξ Νορθούβελαντ, άγγλος κεφάλαιον (22 
Εκατομμύρια φράγκα’ εισόδημα 6,250,000.
I Μ.αρκήσιος Βούτ, άγγλος, κεφάλαιον 100 εκα
τομμύρια φράγκα* εισόδημα 5 έκατομ.

Μεταξύ τών γάλλων, έκ τών πλουσιωτέρων, 
ί άνα φέρονται;

Ό κ Όλρύ, έχων πρόσοδον 2 εκατομμύρια.
Ό πρίγκηψ Λουξεμβούργου, ,500,000 φράγκα 

ί πρόσοδον.
, Ό δούξ της Τρεβέζης, 1,800,000 φράγκα 
: πρόσοδον.
I Μετ’ αυτούς έρχονται :
| Οΐ κ κ Λουπεν, Έδμόνδος, Βλάν, Έδουαρς, 
Ραφαήλ Βιχοφσέν, και άλλοι,

ί Μεταξύ τών τραπεζιτών ύπάρχουσι πλείστοι,
|«πιιρον έχοντες περιουσίαν:

Ό Οίκος Ρόσσχιλδ, έ'χει κεφάλαιον έκ τριών 
(3) δισεκατομμυρίων φράγκων.

Ό βαρώνος Χίρς 1,200,000,000 φράγκα!!

ΓΕΝΝΑΙΟΣ Σ3ΤΕΆ.ΤΙΏ.Τ?ίίΧ!.

Ό στρατηγός "Ελιοτ,ών Διοικητής τήςΓιβραλ- 
| τάρ, κατά τήν πολιορκίαν αυτής, έπεθεώρει μίαν 
ημέραν τά φρούρια διά νά ϊδγι, αν ολα ήσαν έν 
τάξει, 8τε αίφνης ήλθεν εις έν μέρος, οπού έφρούρει 
Γερμανός τις στρατιώτης, οστις ούτε είς τά όπλα 
έφώναξεν, οΰτε όπλον παρουσίασεν είς αυτόν, όταν 
έπλησίασε.

Άπορήσας μέ τήν αμέλειαν τοϋ στρατιώτου 
I και μή δυνάμενος νά τήνδικαιολογήσω, ΐξεφώνησε. 
ί— Δέν με γνωρίζεις σκοπέ ; Διατί δέν έκτελεΐς 
I τό καθήκον σου ;
| — Σάς γνωρίζω καλώς, στρατηγέ, άλλά πρό 
: πέντε περίπου λεπτών δύο έκ τών δακτύλων τής 
ίχειρός μου άπεκόπησαν ύπό εχθρικής σφαίρας, 
καί δέν δύναμαι νά κρατήσω τό δπλον μου.

— Διατί δέν πηγαίνεις, λοιπόν, νά σέ δέσουν 
τήν πληγήν σου ; ήρώτησεν όστρατηγός.

— Διότι, άπεκρίθη ό στρατιώτης, εΐς την Γερ
μανίαν δέν επιτρέπεται εΐς στρατιώτην νά άφήση 
τήν θέσιν του, εως ου άλλαχθή ύπό άλλου.

1 "Αμα άκούσας ταύτα, ό στρατηγός άπέζευσε 
ί τοϋ ίππου του, καί πλησίασα; τόν στρατιώτην, 
! είπε.
ι _________

— Τώρα, φίλε μου. δός μοι τό βπλονσου, καί 
εγώ θά φρουρήσω διά σέ' σύ δέ πήγαινε και είπε 
είς τον ιατρόν νά περιποιηθή τάς πληγάς σου.

Ό στρατιώτης ΰπήκουσεν, άλλά πρώτον ύπή- 
γεν εις τήν πλησιεστάτην σκηνήν, όπου διηγήθη 
πώς ό στρατηγός έφρούρει άντΐ αΰτοϋ, καΐ έπειτα 
διηυθύνθη εις τό νοσοκομείου

Ή βλάβη, τήν όποιαν ή αποκοπή τών δακτύ
λων τφ έπροξένησε, τόν κατεστησεν εντελώς ανί
κανον πρός στρατιωτικήν υπηρεσίαν άλλά τό 
περιστατικών έγνώσθη είς τήν Αγγλίαν, οπού ό 
πληγωθείς στρατιώτης είχε σταλή, δ δέ βασιλεύς 
Γεώργιος ό 3°ΐ έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά τόν 
Ιδφ, διά δε τήν γενναιότητά του τόν επροβίβασεν 
εΐς άξιωματικον.

— Ειίτυγήΐ· χαζά στασι.·;. Γυνή τις ή ρώτησε 
ποτέ τον διάσημου ιεροκήρυκα Οΰέσλυ.·—-«Ύπόθες 
οτι έγνώριζες, 8τι θά άπέθνησκες αΰριον είς τάς 
12, πώς θά ε’ξώδευες τον μεταξύ καιρόν;»

— «Ακριβώς, όπως σκοπεύω τόν έξοδεύσω,— 
άπεκρίθη δ Οΰέσλυ, — θά έκήρυττον απόψε καί 
αυριον τό πρωί, όπως πράγματι θά κάμω. Μετά 
ταϋτα θά ύπήγαινα εΐς Τούσβερυ νά κηρύξω καί 
εκεί μετά τό μεσημέρι καί θα παρευρησκόμην εΐς 
τήνέσπερινήνσυνάθροισιν τώνάδελφών, μετάτοϋτο 
θά επήγαινα, όπως θά πράξω, εΐς τήν οικίαν τοϋ 
φίλου μου Μ., οπού θά εδείπνουν μετά της οι
κογένειας του, έπειτα θά άπεσυρόμην εΐς τό δωμά
τιον τοϋ ΰπνου καί άφοΰ άφιερωνον έμαυτον εΐς 
τήν φροντίδα τοΰ Κυρίου, θά έκοιμώμην, καί θά 
έξειγει ρύμην ε’ν δόξη!»

Τοιαύτη ετοιμασία διά τόν θάνατον είναι τό 
θεμέλιον ύψίστης χαράς καί δύναται νά ήναι ή 
κατάστασις παντός πιστού.

«Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν διότι θέ- 
λουσιε ΐδεϊ τόν θεόν.»

— Ό Σατανάς, λέγει δ ‘Ιωάννης Νεύτων,— 
σπανίως έρχεται εΐς τόν χριστιανόν μέ μεγά
λους πειρασμούς, ή μέ τόν πειρασμόν νά πράξη 
μέγα. αμάρτημα. Έάν προσέγγισης κομμάτιον 
χλωρού ξύλου εις άνημμένον κηρίον, οί γείτονες 
δέν έχουννά φοβηθούν άπ’ αΰτοϋ* φέρε όμως όλίγα 
ροκανίδια καί βάλε φωτιάν εΐς πάντα, έπειτα 
πρόσθεσε ολίγα ξυλάρια καΐ βάλε το χλωρόν 
ξύλον εΐς τό μέσον αυτών, καί ταχέως τούτο θέ
λει ανάψει καί καεί καί μεταδώσει τό πυρ καί εΐς 
τούς γείτονας.

Ότως έ'χει καΐ μέ τάς μικράς αμαρτίας. Ή 
ιδέα μεγάλου τινός Αμαρτήματος τρομάζει. 
Όθεν ό διάβολος φέρει εΐς ημάς μικρόν πειρα
σμόν και μάς λέγει, «Δέν βλάπτει τοϋτο—δέν 
είναι μέγας κίνδυνος είς τούτο!» καί ουτω κατά 
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μικρόν ίια τών φβχανιίίων τούτων ίΰκόλω; άνά- 
πτομεν ζαΐ τξ^ίοταΐον καιόμέθα.

«'Αγρυπνείτε, λοιπον καί προσεύχεΛθε, £ta vol 

ρινί πεσητε εΐί πειρασμόν.»

ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΕΕϊΧΗ.

Σΰ ποϋ κατέβης είς νήν γην ώς απαλόν παιδίοί, 
Καί ώς εγω στά γόνατα καλής μητρός ίστάίης, 

Όταν ό ύπνος μέ καλή, τήν κλίνην μου δεικνύων, 
“Q, τότε μέ τήν χεΓρά σου σπεύδε να μέ φιλίττης.

Άς σ’ εννοώ πλησίον μου είς πάσαν μου ήμέραν, 
Τήν νύκτα δέ εγγύτατα έμπνέοντα μοι πόθον, 

Νά εκτελώ περιχαρώς νυχτός κα'ι μεθ’ ήμέραν— 
Τάς έντολάς σου, Ίησοΰ, τόν άγιον σου νόμον.

Βοήθει, παρηγόρει με είς συμφοράς καί θλίψεις 
Ευγχωρει και εξάλειφε αμαρτημάτων πλήθη, 

Κατάπαυε καΐ τάς πολλάς του συνειδότος τύψεις, 
Κ’ έγχαίνιζε τό Πνεύμα σου στα παιδικά μου στήθη.

Λ.

ΠΟΙΚΙΤΪ.^-
ΘΑΥΜΑΕΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

— Μεταξύ τών ζώων καΐ τών φυτών άπαντώμεν πολλά 
καί διάφορα θαυμαστά πράγματα, όλα δέ ταϋτα άποβίικνύουν 
τήν σοφίαν και αγαθότητα τοΰ Θεού. Μεταξύ τούτων βλέπα· 
μεν τήν πρόνοιαν, ή οποία έλήφίη πρός βιατήρησιν τών νεογ
νών, τά όποΓα γεννών τα( τόσον αδύνατα, ώστε έχουν χρείαν 
ιδιαιτέρας προφυλάξεων.

Μίαν τοιαύτην προμήθειαν βλίπομεν είς τό τετράπουν Καγ- 
καροϋ—'Ολόκληρος ή κοιλία τοϋ ζώου τούτου καλύπτεται 
υπό είδος θυλακίου, έντός τοϋ όποίου περικλείονται καΐ οί 
μαστοί. Ευθύς 8* άφοΰ γεννηθώσι τά μικρά, πίπτουν εντός τοΰ 
θυλακίου τούτου, καΐ μένουν έως ου γείνουν ικανά νά έξέρ- 
χωνται, καΐ έν καιρώ κινδύνου ή όταν θέλουν νά θηλάσουν εισ
έρχονται είς αυτό. ("Ι6ε Έφ, Παιί. τοΰ μηνός......... 1879}.

I "Ετέραν πολύ περίεργον προμήθειαν άπαντώμεν είς Sv είδος 
όψεων ευρισκομένων είς τήν Αμερικήν, Ή μήτηρ καταπίνει 

| τά μικρά της έν καιρφ κινδύνου,καΐ άφοΰ ό κίνδυνος παρέλόΐ), 
ταϋτα εξέρχονται εκ τής κρυπτής των οώα καΐ ασφαλή !

Ίδου πώς διηγείται τό συμβάν τοϋτο μάρτυς αυτόπτης-—
·’Εφόρευαν μίαν ήμέραν είς μίαν μιχράν λίμνην, θελήαας 

βέ νά μεταβώ είς άλλο μέρος, εϋρίθην αίφνης έμπροσθεν με
γάλου τίνος όφεως, οοτις άμα τή εμφανίσει μου, έξέφιρε 
βαθύν συριγμόν, καΐ σταθείς ακίνητος ήνοιξε τό στόμα του. 

[Μόλις είχε τελειώσει τήν «ραξιν ταύτην καϊ αμέσως έτρεξαν 
πρός αυτόν διάφοροι μικροί ίίφεις, οί όποιοι ό εϊ; κατόπιν τοΰ 
άλλου εισήλθον εις τό ανοικτόν εκείνο στόμα, μετά τό όποΓον 
δ όφις ώρμησε πρός την παρακείμενην βάτον καΐ έγένετο ά- 
φ αντος.

Ώς φαίνεται εντός τοΰ φάρυγγος πρέπει νά ήναι ΐέσις δπου 
τά φειδάκια, εισερχόμενα διά τοϋ στόματος, μένουν, έως ού 
παρέλθη ό κίνδυνος.

—τύ έπόμφνσν αστεϊον ανέκδοτον διηγείται ό περίφημος 
ιεραπόστολος Μόφατ. «Ήμέραν τινά, λέγει, ΐιηρχόμην διά τής 
καλύβης ένός τών ακροατών τοΰ Κυριάκου μου σχολείου, δτε 
ήκουσα αυτόν φωνάζοντα, «Ό σκύλος μου χαεεστράφη I ό 
σκύλος μου χατεστράφη!» Φοβηθείς ότι συνέβη χανέν κακόν, 
εισήλθον εις τήν οικίαν, εΰρον δ* αυτόν χειρονομοΰντα καΐ είς 
μεγάλην αγωνίαν. Έρωτήσας έμαθεν, ότι ό σκύλος του είχε 
φάγει ΐν φύλλου της Άγιας Γραφής, τήν όποιαν τώ είχον δώ
σει- όθεν πλησιάσας αυτόν, εϊπον, t’H ζημία αυτή δέν είναι 
ανεπανόρθωτος I Έγώ δύναμαι νά αναπληρώσω τό άπολεσθέν 
φύλλον. ·

— Καλά, άλλά ό σκύλος δέν θά μου φέρ^ πλέον ώς ίσυνεί- 
θιζε μέχρι τοϋβε, κυνήγι ον, ούτε θά όρμα κατά τών εχθρών 

μου, Si άτι θά μίταποιηθη βΐς ήμερον χοί δχαίον ώς αρνίον, 
όπως μεταθάλονται οΐ πολεμισταί μας, όταν άναγίνώσκουν τήν 
Γραφήν! Σί. λέγω λοιπόν ότι ό σκύλος μου χατεστράφη δια 
παντός, καΐ σύ είσαι ο αίτιος τούτου Ι·

— Ή άξία ένίνς κόκκου σίτου. Επιτήδειός τις Γερμα
νός υπολογίζει 8τι έάν έκαστος κόκκος σίτου παράγ/] 50 
κόκκους, εΰρίσκομεν, ότι τό δεύτερον έτος οί έξ αύτοΰ παραχ- 
Οέντες κόκκοι θά άνέϊθωσιν είς 3,500, τό τρίτον ϊτος είς 
135,000, τό έχτον 15,625,000 και τό δωδέκατον εΐς 244,144, 
000,

Ή συγκομιδή τοϋ τρίτου ϊτους κατά τόν υπολογισμόν 
τοϋτον θέλει παράσχει Sv φαγητόν είς 300 ανθρώπους καΐ θά 
άφήσν) πέτυρα ικανά νά θρέψωσιν 8 χοίρους διά μίαν ήμέραν. 
Ή παραγωγή ένός μόνου κόκκου κατά τόν υπολογισμόν τούτον 
είς 12 ετη θέλει εισθαι αρκετή νά προμηθεύσω τροφήν είς 
όλους Τούς κατοίκους τής γής καθ’ όλην τήν ζωήν των 1

— Οί έναγκαλισθίντες τόν Ευαγγελικόν χριστιανισμόν 
έν Κίνα ανέρχονται ήδη είς 30,000.

—Ή σύζυγος τοΰ πρωθυπουργού τής Κίνας προσέφερε νά 
πλήρωσή έξ ιδίων τά έξοδα 20 περίπου νεανίδων, αί όποιοι 
θά σπουδάσουν τήν ιατρικήν καΐ θά μετέρχωνται αυτήν εντός 
της αυτοκρατορίας.

— Γερμανός τις εφεύρε βελτιωμένην μέθοδον τοϋ νά λα- 
Sojvqr) τήν θάλασσαν, όταν είναι τρικυμία* θέτει δηλ. έπί τον 
άκρου μίας ροκέτας κύλινδρον πλήρη ελαίου έπειτα βάλει πΰρ 
εις την ρακέταν, ήτις διευθύνεται πρός ώρισμένον μέρος, όταν 
δέ γείνη ϊκρηξις αυτής τό ίλαιον σκορπίζεται εκεί    όπου ήτο| 
χρεία και ούτως ή επιφάνεια τής θαλάσσης γαληνιοϋται.

*123

— ΑεαρκεσΛβηφ μεγάλης τιϋός κατ αιγίδος είς τινα πόλιν 
της Αμερική; μίγας αριθμός ιχθύων, αγνώστου μέχρι τοΰδε 
είδους έπεσεν έκεΓ. Τινά τούτων ήσαν 4 δακτύλων τό μήκος.! 
Ουδεις ηβυνήθη να ίξηγήση τό συμβάν τοϋτο.

— Ή χρυσός τοϋ καπνού εμποδίζεται ύπό τής Ακαδη
μίας Της Τσαμπερσβοΰργης έν Πενναυλβανξα των ’Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής. Ουδεΐς νέος, οστις μεταχειρίζεται 
τόν καπνόν ύπό οίανδήποτε μορφήν είναι τοΰ λοιπού δεκτός εις 
τήν Άκαβημίκν. Ώς λόγος δέ τής άπαγορεύσεως ταύτης δί
δονται τά βλαπτικά αποτελέσματα του καπνού είς τόν νουν καΐ · 
το σώμα τών νέων. Είθε να έφηρμόζετο τοϋτο εΐς όλα τα εκ
παιδευτήρια τοΰ κόσμου.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPQTHSE1E.

1. Τις χριστιανός κήρυξ τοϋ Ευαγγελίου επεσκέφθη πρώ
τος την Ευρώπην;

2. Ποιος ?ίτος ό πρώτος χριστιανός προσήλυτος ΐν’Ελλάδι;
3. Ποια ητο ή πρώτη χριστιανή προσήλυτος έν Ευρώπη;

•Αποτελέσματα τοϋ καπνίσματος.
1) Σωριατιχά. ’Ολιγοστεύει τήν αισθητικότητα τής γεύ- 

σεως καΐ έν γέ-Ξΐ τοΰ σώματος.
’Ολιγοστεύει τήν ποσότητα τοΰ σιέλου καί έκ τούτον 

βλάπτει τήν χωνευσιν.
Ναρκώνει τά νεύρα καΐ προξενεί τρεμούλαν είς τούς μυώ- 

νας, σύγχυσιν είς τον νοΰν και αταξίαν είς τήν εργασίαν τοϋ: 
στομάχου, τής καρδίας, τών πνευμόνων καΐ άλλων όργόνων 
τοΰ σώματος ίΙ

2) Aiaroifrixa. Ελαττώνει τήν μνήμην καί καθιστα τόν 
άνθρωπον νωθρόν διανοητιχώς,

3} Ήίύχα. Απαιτεί δαπάνην πολλήν καΐ διεγείρει και] 
συνοδεύει τήν πρός τά πνευματώδη ποτά κλίσιν καΐ χάμνει. 
τήν αναπνοήν αηδή είς τούς άλλους, τό 8έ χείριστον κάμνειΙ 
τόν ανθρωπονίδοΰλον του, ί

Μιά άπό τάς τρομεράς συνέπειας, τάς όποιας τό κάπνισμα 
επιφέρει, εινε ό χαρχΓνος τής γλώσσης καΐ του λάριγ-γος, ί»ί 
τοΰ όποιου απέθανον πολλοί καΐ ύποφέρουν μυριάδες. 'Ο στρα
τηγός Γράντ, άπέθανεν άπό καρκίνον τής γλώσσης, διότι έκά·! 
πνιζεν υπερβολικά—'Ο αυτοκράτωρ ΦριδερΓκος άπό καρκίνον 
τοΰ λάριγγος, διότι έκάπνιζεν άδιακύπως καΐ μυριάδες άλλοι, 
τών οποίων τά ονόματα βέν είνε χρεία νά άναφέρομεν, Λοιεΐσ 
ακριβοί μου φίλοι απέχετε άπό τό κάπνισμα.

Έν Αθήναις, ίκ τοΰ Τυπογραφείου των καταστημάτων ΑΝΕΧΤΗ KftNXTAJiTtWlΔΟΥ 1888. — 1502.


