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Τοίς φν.ίτάτοις μ οι μικφοίς στφώρομηταϊς τής <ράίης «Έιρημερ/όος τών Haliwt·» ηροσφιρω τούς οΜγονς 
τούτους στίχους μί τάς ςγκαρόΐους εώγάςμου Λτως όιήέίώυν αίσιου, ςντυχίς χαι ςβίαιμον το 1891.

JJHATJtarlSIS ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ Δ&ΡΩΝ.

1
Φίλοι παΐδες, νυν χαρεΐτε

Καΐ ευδαιμονείτε σεις,
Τώ θεώ ευχαριστείτε
’Εκ καρδίας καΐψυ^ής,

Δι’ αυτδ τδ νίον έτος,
"Ο ηΰβόκησεν Αυτός, 

"Οπως ίδωμεν κ* εφέτος
Έν ειρηνη, ευτυχώς.

"Ανδρες, νέοι, παΐδες... . πόσοι 
Τών ήμΐν αγαπητών,

Καί τών ξένων πλειστοί 8σοι, 
Τών γνωστών ή μή γνωστών

Πέρυσιν ΰπήρχον ζώντες,
Ήσαν σύντροφοι ημών

Πλήν, φευ I ηδη άπελθόντες 
Είναι σύντροφοι νεκρών !

Πλεΐστοι άλλοι, άντες πάλιν 
Μεταξύ μας ευτυχείς,

Τήν Πρωτοχρονιά τήν άλλην, 
Τώρα είναι δυστυχείς !

Άλλ’ ήμεΐς, βουλή τή θεία, 
Ζώμεν σώοι, άόλαέεΐς'

Τή του Πλάστου 8* ευδοκία, 
Είμεθα καί ευτυχείς.

Ταΰτα δώρα τοΰ Κυρίου, 
Χάρις, 3όσις τοϋ Θεοϋ

Εΐς ημάς τοϋ Ουρανίου 
Είναι καΐ τοΰ Λυτρωτοϋ.

Όθεν πάντα άς υμνώ μ εν 
Τ3ν Τρίο άγιον θεόν,

"Ας αίνώμεν κ’ εΰλογώμεν, 
Τδν Τρισένδοξον Αμνόν.

Μέγα χρέος είναι πάντων
Καΐ καθήκον Ιερόν, 

Να δοξάζουν τών απάντων
Ποιητήν τδν ’Ισχυρόν, 

'Ός παρηγαγε τήν κτίσιν
Μέ τοΰ Λόγου την ΐσχύν 

Κ’ εΐς τήν άνθρωπίνην φύσιν.
Έπνευσ’ αυλόν ψυχήν.

Τήν εστόλισε ο’ δ Πλάστης
Καΐ μέ δώρα θαυμαστά,

Τήν έπροίκισ’ δ Δυνάστης 
Μέ προσόντα αγαστά.

Νουν συνείδησίν τε κρίσιν, 
Λόγον μνήμην θειον φώς....

Εις την τής ψυχήν μας φύσιν 
Ένεχάραξ1 δ Θεός.

Μέ αΰτά νά διακρίνη
Τδ καλδνέκ του κακοϋ·

Τάγαθδν δέ νά προκρίνη 
Μέ τδ φώς τοΰ λογικού.

Τάνομα δε ν’ άποφεύγη, 
Παν αισχρόν καί πονηρόν·

’ΣτδνΘεδνδε νά προσφεύγη 
Μέ τδ πρόσωπον φαιδρόν.

8
Τόσας δέ ευεργεσίας, 

Πλεΐστα δώρα αγλαά,
Δόσεις, χάριτας μυρίας,

—Τοΰ Θεοϋ μας τάγαθά, 
Νά γνωρίζη εΰγνωμόνως,

Νά δμολογή πιστώς 
"Οτι Ευεργέτης Μόνος

Καί Δοτήρ εΐν’ δ θεός.

Οΰτως έαυτδν ύψόνει
Ms τδν νοΰν δ λογικός· 

Τδ δε παν ύποδουλόνει
Έαυτφ βασιλικώς.

Ουτος λάτρις είναι φύσει
Τοϋ Θεοϋ καΐ ίερεΰς

Μόνος 3’ ’Άρχων έν τή κτίσει, 
Κυρίαρχης, Βασιλεύς.

Νΰν καί σεις, χρηστά παιδία, 
Ζήτε χριστιανικώς, 

Τδν Θεδν ψυχή, καρδια 
Προσκυνεΐτε λογικώς.

Οΰτω δέ ίμπρδς έκαστου 
Γίνεσΐε καταφανείς 

Εκλεκτοί νΐοι του Πλάστου, 
Βασι.ίς?ς καΐ ιερείς.

11
Κ’ οί γονείς σας θά χαρώσι, 

Φίλοι τε καί συγγενείς, 
Πάντες θά σάς έπαινώσιν

Ώς χηστους καί εΰγενεΐς.
Καί πολλούς θά δβηγητε 

’Στον Σωτήρα, εΐς το φώς, 
Ό Σωτήρ δέ θά αΐνήται, 

θά δοξάζετ’ S θεός.

Έν Κωνσταντινουπόίει,

Γ. Π. Καζλκος.

κ/ιήγημα τοϋ πρώτον αι’ωΓος μ. Ά.
("Ιϊε προηγούμενοι φύλλον.)

Ή Βαλερία ίμεινεν έκπληκτος άκούσασα τήν 
μικράν της ίούλην. Δέν ήκουσε ούτε λέξιν περί 
έκδικήσεως ή μίσους εναντίον αυτής, μόνον τήν 
ήκουσε νά ζητά) συγχώρησιν 5ιά κάποιας «αμαρ
τίας», τοϋ&’δπερ ίέν ήτο καταληπτόν εΐς αυτήν.

"Αμα άπεσύρβη ή Μύρτις τοϋ λουτρώνας, ή 
Βαλερία έσηκώθη καΐ μετέβη εΐς τό περιστυλίου, 
άλλά οέν εΰρεν έκεϊ ούίένα· νομίζουσα ίέ ότι 
ή ’Ιουλία καΐ ή Κλαυίία ειχον υπάγει νά περι- 
πατήσωσιν εις τόν κήπον, άπεφάσισε νά μεταβή 
είς το ίωμάτιον τοϋ πατρός της, καΐ νά καΟήση 
μαζί του ΰλίγην ώραν πριν λουσΟή. ’Αλλά έκεϊ 

προς εκπληξίν της εΰρε τήν Κλαυίίαν καήημέ- 
νην καΐ άναγινώσκουσαν εΐς αύτον έκ τών συγ
γραμμάτων τοϋ Επικούρου. Άναβλέψασα εις 
τήν Βαλερίαν εΐσελδοϋσαν ή Κλαυίία έμειίίασε 
φιλοστόργως, ένευσεν όμως εΐς αυτήν νά μή εΐπή 
τίποτε περί τών συμβάντων εΐς το περιστΰλιον.

— ’Αδελφή μου, είπε μεγαλοφώνως εγειρόμε
νη καΐ θέτουσα κατά μέρος το χειρόγραφον, φο
βούμαι οτι έσφετερίσθην τήν θέσιν σου έίώ.

Ό πατήρ άνεστέναξε βαθέως. «Ή Κλαυίία 
μοΐ άνεγίνωσκβ περί γνωστού τίνος ζητήματος,» 
είπεν εΐς τήν Βαλέριον, άλλ’ είναι πολύ σκο
τεινόν, πολύ σκοτεινόν !

— Τί είναι σκοτεινόν, πάτερ μου ; ή ρώτησε ν 
ή Βαλερία νομίζουσα ότι αί αισθήσεις του έπλα- 
νώντο.
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.— Τά πέρα τοϋ θανάτου. Άγνοοϋμεν πκν- 

τάπασιν δποϊος είναι δ τόπος τών τεθνεώτων— 
και άν ύπάρχη άκόμη 1 και πάλιν δ φιλόσοφος 
άνεστέναξε.

Ή Κλαυδία έξήλθε καί ή Βαλερία κοιθήσασα 
έλαβε τό χειρόγραφον άνά χεΐρας, άλλ’ δ πατήρ 
της έκαμε νευριά απαγορευτικόν.

—Φθάνει διά σήμερον, είπεν’ εκείνα τά όποια 
τώρα ζητώ εις ριάτην, θά τά μάθω μετ’ ολίγον, 
όταν άπέλθω εις το σκότος εκείνο, οπού όλοι οί 
πρόγονοί ριου ύπήγον !

Ή Βαλερία άνετριχίασε. Πάτερ ριου, είσαι 
χειρότερα σήμερον ; ήρώτησε μέ ανησυχίαν,

— Όχι, άλλ’ ούτε καΐ καλλίτερα.Έστείλατε 
τάς Ουσίας εις τόν ναόν τοϋ Όλυριπίου Διός; 
ήρώτησεν δ ασθενής.

— Μάλιστα, πάτερ ριου, καΐ έχω ύπάγει ήδη 
πολλάκις εις τόν ναόν τοϋ ’Ασκληπιού, καί όμως 
δεν βελτιοϋται ή υγεία σου.

— Είθε νά εβελτιοϋτο ή γνώσίς ριου, άστε νά 
άπεπτων τάς πληροφορίας έκείνας, τάς οποίας 
ένόριισα οτι θά εΰρισκον είς τήν φιλοσοφίαν τών 
’Αθηνών. Κόρη ριου, ή αλήθεια δΰναται νά 
εύρεθή καΐ σε συμβουλεύω νά τήν έπιζητήσης 
δραστηρίως εως οτου τήν ευρης. Έγώ δυστυχώς 
δέν κατώρθωσα νά τήν εϋρω !

νέαν ταότην θρησκείαν.’Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. 
Άλλά συλλογίσου την ατιμίαν, την δποίαν θά 
φέρω οχι μόνον εΐς τόν εαυτόν ριου, άλλά και εΐς 
ολην τήν οΐκογένειάν μας, άν δημοσίερ διακη
ρύξω τήν δοξασίαν μ. ου ταύτην καί προσκολλη- 
θώ εΐς την νέαν ταύτην εΰρεσιν, έγώ ή Έστιάς !

Ή Βαλερία τήν έφίλησε καί αί δύο άδελφαι 
άπεχωρίσθησαν συμφιλιωμέναι. Ή Βαλερία 0- 
ριως ήσθάνθη ένδοριύχως απορίαν, οτι αύτή ή 
νέα θρησκεία άπεπτα τόσον ταχέως επιρροήν 
επί άτόριων, εΰγενών και νοηριόνων, ώς την 
Κλαυδίαν καΐ τήν ’Ιουλίαν.

Καλέσασα τότε τήν Μύρτιν, ήτοιριάσθη διά 
τό λουτρόν της, διαλογιζομένη πώς νά τιμωρή- 
ση τήν κόρην διά τήν παραριέλησιν των θεών. 
Νά τήν άποπέμψη πάλιν εΐς τό κοινόβιον τών 
άλλων δούλων καΐ νά παραλάβη πάλιν τήν Φουλ- 
βίαν δέν τής ήρεσκε, διότι οΰτω θά έστερεϊτο 
τής καλαισθησίας τής έλληνόπαιδος. Δέν τής 
ώριίλησεν όμως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ λου
τρού, καΐ όταν έτελείωσε, τήν διέταξε ψυχρώς 
νά ύπάγη εΐς τήν άγοράν νά άγοράση μερικά 
χρειώδη. (’Ακολουθεί-,)

ΤΑΞΕ ΙΔΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΓ ΡΗΝΟΙ*.
Ταύτα εΐπών δ Βιργίνιος κατεκλίθη πάλιν, 

ώσεΐ εξαντληθείς εκ τής δριιλιας του, καί ή Βα
λερία έμεινε βε βυθισμένη εις τάς σκέψεις της έπΐ 
αρκετήν ώραν. Τέλος παρατηρήσασα ότι δ πατήρ 
της έκοιμάτο, άπεσύρθη ήσύχως καί μετέβη εΐς 
τό δωμάτιόν της νά λουσθή.

Έκεϊ τήν περιέμενεν ή άδελφή της, και τήν 
παρεκάλεσε νά άποπέμψη την Μύρτιν έπί τινας 
στιγμάς, διότι εχει νά τής δμιλήση.

Ή Βαλερία, ένθυμουμένη τήν διακήρυξιν τής 
αδελφής της εΐς τό περιστύλιον, ήτο ψυχρά καΐ 
άπροσήγορος πρός αυτήν,

— Άδελφή μου, είπεν ή Κλαυδία, συλλογί
ζεσαι τάς άπερισκέπτους μου λόγους σήμερον 
τό πρωί. Λησμόνησε τους, σέ παρακαλώ, ή του
λάχιστον νόμισέ με ώς ήξεύρουσαν μή τί έ'- 
λιγον.

— Νά τούς λησαονήσω ! έπανέλαβεν ή Βα
λερία, άλλά, άδελφή μου, είσαι.................

— Είμαι άκόμη Κλαυδία, ή Έστιάς, καΐ 
πάντοτε θά μείνω τοιαύτη, διέκοψεν ή Κλαυδία.

Ή Βαλερία άνέπνευσε. Δόξα εΐς τήν γλυκεΐάν 
μας Φλώραν! εϊπεν Έφοβούμην οτι έμελλες νά 
κάμφς τίποτε απερίσκεπτων ώσάν τήν ’Ιουλίαν I»

Ή Κλαυδία έταπείνωσε τούς οφθαλμούς τη;, 
καί είπεν.Τσως ύπάρχει κάποια αλήθεια εΐς την |

(Διά τήν προσφιλή Εφημερίδα τών Παίδων).

Τήν 2“ι'μ. μ. ώραν έπεβιβάσθημεν έπΐ ενός τών με
γάλων καΐ ταχέων ατμόπλοιων, άτι να έκτελούν, εΐς 
Βίωρον άπ’ άλληλων άπόστάσιν, τήν κυρίαν συγκοινω - 
νίαν έπΐ τοΰ 'Ρήνου, καΐ ήρχίσαμεν τδ κυρίως ταξεί- 
διον του 'Ρήνου.

Καΐ ενταύθα ίσως δέν είναι άσκοπον να παραθέσω 
ολίγα τινα έν γένει περί τοϋ ίστορικωτατου τούτου ποτα
μού, αί βχθαι του όποιου εΐδον ΒιαΒραματιζόμενον μεγα- 
λείτερον μέρος τής Ιστορίας τοϋ κόσμου, άπδ Χριστού 
καΐ εντεύθεν, παρά παντός άλλου ποταμού, οΰδ’ αυτού 
τοϋ Δουνάβεως ή τοϋ Τιβέρεως εξαιρούμενων. *0 'Ρήνος 
λοιπόν πηγάζει εις τήν ανατολικήν Ελβετίαν, άφ* ενός 
πλησίον τού 'Αγίου Γοτθάρδου, άφ’ έτέρου παρά τδν "Α
γιον Βερνάρδον. Εΐς όλίγην έκεΐθεν άπόστάσιν χύνεται 
είς τήν Λίμνην τής Κωνσταντίας (ήτις έχει μήκος 
40 —όΟ μιλιών} παρά τήν νότιον αυτής άκραν, καί εξ
έρχεται πάλιν έκ της βορείου άκρας, ρέων πρός Βυσμάς 
μέχρι Βασιλείας (περίπου 70 μιλιά). Εκεΐθεν στρέφε
ται προς ΒΑ μέχρι Μογουντίας, Βιερχόμενος παρά τάς 
Βιασήμους πόλεις Στρασβούργον , Σπέϋερ, Μάνχαϊμ, καί 
Βόρμς. Το τμήμα τούτο τοϋ 'Ρήνου Βεν είναι τόσον θελ
κτικόν, ίσον τό μεταξύ Βασιλείας καί Κωνσταντίας, έν
θα πολλάκις σχηματίζει ώραίους καταρράκτας, ιδίως 
παρά τό Σάφφχαουζεν. Τα ατμόπλοια Βέν ανέρχονται 
τον ποταμόν πέραν τής Μάννχαϊμ, ήτις εΰρίσκεται εΐς 
ολίγων ώρών άπόστασιν άπό την Μογουντίαν. Ό 'Ρήνος 
παρά τήν Βασιλείαν εχει πλάτος περίπου 170 μέτρων 
και Βάθος μόλις 3 ποδών παρά, τδ Στρασβούργον έχε ι 
έν γένει 12 ποδών βάθος, και παρά τήν Μογουντίαν 25 
ποδών. Μεταξύ Μογουντίας καΐ Βόννης τό μέν μέγιστον
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πλάτος τοϋ ποταμού ανέρχεται εΐς 500 [αέτρα, τδ δε 
μέγιστον βάθος (παρά τδν περιώνυμον κρημνόν Λόρελαυ) 
είς 23 μέτρα. Μεταξύ Βόννης καί Κολωνίας στενεύει 
πάλιν ολίγον τι, τδ δέ βάθος του είναι κατά μέσον ορον 
30 ποδών. Παρά τά 'Ολλανδικά σύνορα το πλάτος α
νέρχεται εις περίπου 840 μέτρα. ’Ολίγον τι παραιτέρω 
δ μεγας οΰτος ποταμός, εξογκωμένος ήδη ύπο πολλών 
παρακλάδων, σχίζεται πρώτον εΐς δύο καί ϊπειτα εΐς 
πλειοτέρους βραχίονας διατρέχει την 'Ολλανδίαν καί 

ΟΙΗΣΙΣ KAJ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΧΛΠΟΙΗΜΕΝΛΙ.χύνεται εΐς τήν Βόρειον Θάλασσαν διά τεσσάρων ή πέν-; 
τε στομίων. Λέγεται μάλιστα (διότι έως εκεί δέν ύπή- 
γομεν) δτι τά στόμια ταΰτα ουδόλως είναι αντάξια του 
περίφημου ποταμού, διότι παρά τήν θάλασσαν τά δδατα 
αΰτοϋ χάνονται εΐς απέραντους βάλτους οΐ όποιοι συγ
κοινωνούν κατ’ ευθείαν μέ τήν θάλασσαν. Άπδ Κολω
νίας μέχρι τής θαλάσσης αί οχθαι του 'Ρήνου γίνονται 
χαμηλαί καί επίπεδοι, οΰδέν παρουσιάζουσαι τδ ενδια
φέρον, άλλά πολλήν τήν μονοτονίαν διά τδ ομοιόμορφον 
τής σκηνογραφίας. Άπδ Μογουντίας μέχρι Κολωνίας 
σιδηροδρομική γραμμή έπΐ έκατέρας όχθη συμβαδίζει 
με τδν ποταμόν, ώστε δύναται τις νά ιοη κάπως τδ 

ώραιότατον τοϋτο τμήμα τοΰ 'Ρήνου ταξειδεύων ταχέως. 
Εννοείται οτι άπδ τα παράθυρα τής άμαξοστιχίας μό
νον τήν απέναντι όχθην βλέπει τις, καί οΰχί αμφοτέρας 
όπως έκ τοϋ άτμοπλοίου.

(Ακολουθεί1).

---- .— «ι» ο

Εις την προκειμένην εικόνα παρίστανται 8ύο πρόσωπα τδ 
ϊν Φαρισαίος αυτοβικαιούμενος, αγέρωχος , περιφρονητικός τών 
άλλων, καυχώμενος διά τήν άγιότητα καί τήν ΰπερακρίβειάν 
του εις τήν έκπλήρωσιν τών εξωτερικών τύπων τής θρησκείας. 
—Τδ έτερον συνεσταλμένος, ταπεινός καί αΰτοκατάκριτος 
Τελώνης. Άμφότεροι Γστανΐαι εις τδν ναόν του Θεοί προσευ
χόμενοι. 'Ο Φαρισαίος ευχαριστεί τδν Θεόν 8ι’ ο,τι εΐναι καί 
πράττει. 'Ο Τελώνης ζητεί συγχώρησιν. Άμφότεροι άνεχώρη- 
σαν.Ό Τελώνης δεδικαίωμένος ό Φαρισαίος κατακεκριμένος,

(Ίδέ Λουκ. ιη’. 10. )
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Ο ΑΠΟΔΕΣβΕΙΣ ΘΗΣ ΑΓΡΟΣ.

Ήμποροΰ(?« νά σάς γράψω πολλά περί τυ
φλών, κορασίων καί Αγορίων, Ανδρών καί γυ
ναικών, τούς όποιους έγνώρισα, ΐίλλά προς τό 
παρόν &ά περιοριστώ είς τήν ιστορίαν της 
μικρας Χαρικλείας.

Χύτη έγεννή^η τυφλή καί έξη μέ τού? γονείς 
της είς μίαν πολυάσχολον πόλιν τής Σκωτίας 
"Οταν τήν είδον κατά πρώτον ήτο δώδεκα ετών 
τήν ήλικίαν, ισχνή το σώμα, ταχεία είς τό όμι- 
λείν, καϊ πολύ υπομονητική και πραεΐα. Τό 
πρώτον δέ πράγμα το όποιον μοϊ ειπεν ήτο.—

«—Είμαι τόβον ευτυχής ! Αέν δύναβαι νά 
φαντασ&ής πόσον πολύτιμος μοϊ είναι δ Χρι
στός. Είναι δ,τι ύπεσχέδη νά ή ναι—οφθαλμοί 
είς τους τυφλούς ! »

« Σε συγχαίρω,—είπαν,—δτι ό Χριστός σοί 
είναι τόσον προσφιλής ! Άλλά δέν είσαι ποτέ 
μελαγχολική—ποτέ σκυ&ρωπή ;»

«Όχι"Ακόυσαν. Μία καλή κόρη,ή όποια έσυν- 
είϋ-ιζε νά πηγαίνη είς μέγα σχολείου είς τό Λον
δίνου, με έδίδαξε,πώς νά Αναγινώσκω καί νά γρά
φω,καλός δέ τις φίλος έβαλε καί έτύπωσαν διέμέ 
τό Εύαγγέλιον μέ υψωμένα στοιχεία, τά όποια εν
νοώ. Οΰτω δέ ποτέ δέν είμαι δύούυμο? ΐ} κατηφής.

—-«Είναι δ λόγος τοϋ Θεοϋ τόσον πολύτι
μος είς σέ; »

« Συχνά λέγω, ότι χαίρω ότι ό Κύριος μέ 
ε&τέρησε τώκ οφθαλμών μου, διότι ήμπορούσα 
νά αναγινώσκω πολλά βιβλία, τά όποια ούτε 
καιρόν ί>ά εΐχον, ούτε εύχαρίστησιν διά τόν λό
γον του, καί επομένως ποτέ δέν 9*« έγνώριζον 
τήν χαράν τήν όποιαν ευρίσκω είς τό εύλογημέ- 
νον Εύαγγέλιόν του.

Κατά μικρόν έμα&ον άπό τήν μικράν Χαρί- 
κλειαν τήν Ακόλου&ον συγκινητικήν ιστορίαν 
περί τοϋ τρόπου, κατά τόν όποιον μετεχειρίσ9η 
αυτήν ό Κύριος.

« Μίανέμιέραν πρό ενός έτους, μοϊ είπεν οτι 
εύρίσκετο είς πολύ κακήν διά&εβιν oAtjv τήν 
πρωίαν, Είλοι δέ ένόμιΟαν ότι thr ήτο καλλίτερου 
δι αύτήν νά μεν η μόνη. Αέν ήξευρον πόσον δυ
στυχής ήτο, έπό&ει διά τινα μεγαλείτερον φίλον 
άπό έκείνους, τούς όποιους είχε, διά νά κα&η- 
συχάση τήν έξωργισμένηυ και τεταραγμένην καρ
δίαν της, διότι είχεν Ακο ύ σ ει περί τοϋ 'Ιη
σού, άν καί δέν ήμποροΰσε αύτή ν Αναγινώ- 
σκη ΐπίρΐ αύτοΰ. Άφοΰ δέ έμεινε μόνη δι 
ό λίγου καιρόν οί εξής λόγοι ήλ&ον είς τόν νοΰν 
της—«Θέλω αγαπά αύτούς έλευδέρως,» τότε δέ 
[ήμήτηρτης ήλ&ε καί τής είπεν οτι μία κυρία

έπεΰύμει νά τήν Ιδη, καί οτι 9ά έκαμνε καλλί
τερου νά άποβάλη τήν κακήν της διά&εσιν.

"Οταν ή κυρία εΐσήλίτεν, οί πρώτοι της λόγοι 
ήσαν «Αγαπητή Χαρίκλεια, ήκουσα περί σοϋ, καί 
μολονότι είμαι evtfAcog ξένη είς σέ, άπεφάδισα 
νά ίλϋω νά σέ ίδω. ΙΙώς έχεις;

Ή Χαρίκλεια έγνώριδεν έκ τοϋ τόνου τής 
φωνής της, οτι ή κυρία ήτο καλή και άγα&ή. 
"Οάεν ειπεν. —

« Είμαι πολύ κακά, κυρία μου, σας εύχαρι- 
»στώ. Αλλ’ έν ταντω έσταμάτησε καί έκοκκίνι- 
»σεν, έπειτα έψι&ύρισεν, ή καρδία μου είναι το
ν σον κακή !»

β Τί είπες άγαπητή, ή καρδία σου ; "Εχεις 
άρά γε χρείαν ίατροϋ, ή είναι Ανυπότακτος ;»

Κάτι τι είς τό βλέμμα τοϋ κορασιού έκαμε 
τήν κυρίαν νά κάμη τήν ερώτησιν ναύτην.

«Κατά δυστυχίαν είναι Ανυπότακτος, κυρία}» 
έφώναξεν ή Χαρίκλεια άναλν&είσα είς δάκρυα.

*Η κυρία τότε έστράφη πρός τό κοράσιον, τό 
όποιον ήτο μέ αύτήν καί είπε, «Ελπινίκη φί
λησε τήν Χαρίκλειαν καί έπειτα τρέξε κάτω καί 
περίμενέ με έως νά έλ&ω. «Οταν δέ έμεινε μό
νη μέ τήν τυφλήν, τήν ελαβεν άπό τήν χεΐρα 
καί μέ γλυκύτητα rfjg είπε, « Ισως δέν έδωκας 
τήν καρδίαν σου είς έκεΐνον, ό όποιος είναι Ικα
νός νά αφαίρεση τήν ανυποταξίαν σου και νά 
σέ δώση νέαν καρδίαν ϊ»

Ή τυφλή κόρη ήκροάζετο μέ θαυμασμόν καί 
μόλις ήμποροΰσε νά πιστεύση όσα ήκουσε. "Ε
πειτα είπε λυπηρώς—«ποτέ δέν έγνώρισα κα
νένα ό όποιος ήδύνατο νά μέ δώση νέαν καρ
δίαν, ώστε γνωρίζω οτι δέν τήν έχω δώσει, διά 
νά γείνη νέα. Παρακαλώ "πέ μου πώς δύναμαι 
νά λάβω νέαν'καρδίαν ; επειδή ή ίδική μου εί
ναι πολύ κακή.

Ή φωνή τής κυρίας αντήχησε πολύ γλυκά, 
όταν είπε,«Νέαν καρδίαν,ϋέλω προσέτι σας δώσει 
καί νέον πνεύμα Ο'έλω &έσει έντός σας, και άίλω 
άφαιρέσει άπό σας τήν λι^ίνην καρδίαν καί άέ- 
λω δώσει καρδιάν σαρκίνην.» Η ύπόσχεσις αΰτη 
είναι δί όλους όσοι θέλουν νά τήν ίδιοποιη^ώσιν 
ερχόμενοι είς τόν Κύριον Ίησοϋν όπως είναι διά 
νά λουσ&οϋν καί νά γείνουν λευκότεροι χιόνος. 
Αέν έχεις άκούσει περί τοϋ Φίλου καί Σωτήρος 
τούτου Χαρίκλεια ;

«Μάλιστα, κυρία, άπεκρί&η'ή Χαρίκλεια, μέ 
σιγηλήν φωνήν. Άλλά 9·ά φροντίζη άρα γε αύ- 
τός δι έν τυφλόν κοράσιον ;»

« Αύτός άγαπ^ όλους, τέκνο ν μου, κα I διά 
τοΰτο ήλϋ·εν είςτόν κόσμον διάνά σώση ά μ αρ- 
τ ω λ ο ύ ?.»

Τότε ή Χαρίκλεια ,ένεθ'υμήάη τούς λόγους, 

οί όποιοι ήλύΌν είς τόν νοϋν της όλίγον προτή- 
τερον καί είπεν, είναι 'Εκείνος, δστις λέγει, «9ε- 
λω αγαπά αύτούς έλενάέρως κυρία ;

«Μάλιστα, αύτός. Σύ δέ γνωρίζεις ότι ή καρ
δία σου'είναι πλήρης Ανυποταξίας, καί ότι μόνη 
σου δέν ήμπορεϊς νά τήν κάμης καλλιτέραν, έ
χεις επομένως χρείαν ένός, ό δποΐο? δύναται νά 
κάμη τοΰτο. ’Ιδού δ Χριοτό?, ΰστις ήμπο^εϊ νά 
πράξη ολα διά σέ, καί ό όποιος λέγει, «Έγώ 

■ αγαπώ έκείνους, οί όποιοι μέ αγαπούν, καί ίίβοι 
μέ έκζητοϋν ενωρίς 9έλουν μέ ευρει.Τ) 

ί 'H Χαρίκλεια συνεκινήϋη μεγάλως. Οί λό~ 
}γοι ήσαν τόσον γλυκείς, ώστε Ανέλυσαν τήν ά- 
; νόητον καί 9υμώδη καρδίαν της, καί έκραξεν, 
; «"β εϋσπλαγχνε Ίηΰοΰ, λάβε με ! καί δός μοι
νέαν καρδίαν}»

"Η κυρία ένηγκαλίσ&η τό τυφλόν κοράσιον καί 
προσηυχή9η είς τόν Θεόν νά είσακούση τήν μι- 
κράν προσευχήν της καί νά τήν εύλογήση. Ένψ 
δέ ή Χαρίκλεια ήκροάξετο τής προσευχής τής 
κυρίας, ήσ&άνδη οτι ποτέ πλέον δέν θ·ά ώργί- 
ζετο, ούτε ότι ήτο έγκαταλελειμμένη, διότι ό 
Χριστός ήτο ήδη ό Σωτήρ καί δ Φίλος της.

Άλλά κατ’ Αρχάς ή Χαρίκλεια είχε μεγάλου 
αγώνα. Κανείς δέν έπίστενεν είς τήν μεταβο
λήν τής καρδίας της, άλλά βαθμηδόν καί στα- 
9ερώς απέδειξε τούτο διά τής διαγωγής της, 
καί οΰτω έπείσ9ησαν πάντες ότι πράγματι είχε 
μεταβλη&ή. Ή νέα αΰτη μεταβολή μάλιστα εί
χε τοιαύτην ένέργειαν fig τήν καρδίαν της, ώστε 
έκραξε προς τόν Θεόν νά συγχωρήση τάς αμαρ
τίας της διά χάριν τοϋ Χριστού.

"Εκτοτε ή μικρά Χαρίκλεια ερραπτεν, εσάρω- 
νεν, έξεσκόνιζε και έπήγαινε είς τά εμπορικά διά 
νά φέρη είς τήν μητέρα της ό,τι έχρειάξετο διά 
τήν έργασίαν της, έτι δε δίς τής έβδομάδος συνή- 
θροιξεν άλλα κοράσια, τά όποια είχον τό φώς 
των, καί τά έδίδασκε περί τοϋ Χριστού. Τά έβαζε 
και ανεγίνωσκον έ'ν μέρος τοϋ Εύαγγελίου, έπει
τα έψαλλαν βοη9ούμενα Από έν μικρόν όργανον, 
καί έπειτα τοΐς εξηγούσε τό αναγνωσ&έν μέρορ 
καί προσηύχετο δί αύτά.

Τοιουτοτρόπως έπέρνα τάς ήμέρας της εύ- 
χαρίστως και μέ ώφελειαν^ε^ άλλου?.

’Εάν δέ ή τυφλή Χαρίκλεια ήδύνατο νά κά- 
μυη τόσα πολλά διά τήν μητέρα της, διά τόν 
Χριστόν καί διά τού? άλλους, ήμεΐς οί οποίοι έχο- 
μεν τήν όρασίν μας ήμποροϋμεν νά κάμωμεν 
πολύ περισσότερα, φ&άνει νά έχωμεν τήν Α
γάπην τού Χριστού είς τήν καρδίαν μα?.

Ερλςμιλ.

Τί &ρά γε βά μοί φέμμ 
ύ πρωτοχρονιά;

Ήλί’ ή γ).υχ»1 πρωτοχρονιά τι* δλος ύ κίισμος χαίρει, 
Γιατί γλνκύσματα χαλά 
Και δώρα ωμορφα πολλά 

Τοϋ καΰενοί Οά φέρη.

ΎΗλθ’ ή γλυχεια πρωτοχρονιά πρωί, πρωέ ίυπνοϋνε 
“Ολα τά φρόνιμα παιδιά 
Γιατί μέ πόθο στην καρδιά 

Θιρμό τήν καρτερούνε.

“Αχ, ιίμορφη πρωτοχρονιά, τί τάχα θά μου φέρ^ς ; 
Μια κούκλα κόρη ’ντροπαλή, 
Βιβλία, φορεσιά καλή, 

Κι’ αλλα πολλά ποΰ ξέρεις.

“Ο ϊλα, ϊλα, γλήγωρα, ήμίρα ζηλεμένη, 
“Ελα πρωτοχρονιά καλή. 
“Ελεγ’ ή Φλώρα ή τρελλή 

3τήν κλίν’ ακουμπισμένη.

Κι’ αντίκρυ στ» παράθυρο συχνά πυκνά στηρίζει 
Τήν ανυπόμονη ’μματιά, 
Μ’ άκομ* ή νύχε’ είναι βαίειά 

Κ’ έξω βορριας σφυρίζει.

Μή τόσο βασανίζεσαι, ανήσυχη παιδούλα, 
Θά φύγ’ ή νΰχτ* ή σκοτεινή 
Τώρα σέ λίγο 6ά φανη 

*Η χαρωπή αύγοΰλα.

Κι’ ό ήλιος πρΙν τήν σφαίρα μας καλά φωτίση 
Μέ μιά αχτίδα του λαμπρή, 
Αυτή ή κλίνη σου ή μικρή 

Μέ δώρα βά γεμίση.

Τότε στήν τόσην σου χαρά, μικρούλα μου, θυμήσου. 
Έσυ ποΰ ζής μέ τά φιλιά 
Στής μάνας σου τήν αγκαλια, 

Γιά λίγο συλλογίσου.

Πόσα παιδάκια ορφανά, γυμνά, δυστυχισμένα 
Στήν έρημή των τη γωνιά 
Προσμένουν τήν πρωτοχρονιά 

Μέ ’μμάτια δακρυσμένα !

Πόσ* άΐελφάκια σου μικρά κρυώνουνε, πεινούνε ί
Και ώς μόνο δώρο τά φτωχά 
Λίγο ψωμάκι μοναχά

Λίγο ψωμί ζητούνε 1

Έν Λαυρίφ τή ίΰν Δεκεμβρίου 1890.

Κρυετλλλια Χρίςοβεργη.

— Ζεδηράδρυμος ίπΐ τής κορυφής δένδρων! Είς τόν | 
Δήμον Συνάμα τής Καλιφορνίας, υπάρχει φάραγξ βαθεϊα 
έπι τής όποιας διέρχεται δ σιδηρόδρομος δχι διά γεφύρας, 
άλλά επί τών κορυφών τών είς τά πλάγια τής φάραγγος φυ
όμενων δένδρων, οό κορμοέ τών όποιων είναι κομμένοι είς τό 
αυτό επίπεδον μέ τάς κορνφάς των λόφων, οΓτινες σχηματί
ζομαι τήν φάραγγα, καί έπ’ αυτών είναι ίστερεωμέναι}αί σι- 
δηραΓράβδοι του σιδηροδρόμου I Αμερικανικόν καί τοΰτο,
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ΠΟΙΚΙΛΑ-

— Πρακτικός τρόπος άναμνήσεως. Ό 8ιάσιμος 
Αμερικανός ^ήτωρ Στήβενς έχρεώστει μεγάλα; υποχρεώ
σει; εϊς τινα νέον, διά τα; υπηρεσία;, τά; οποίας το προσέ- 
φερε κατά τάς βουλευτικά; έκλογάς, καθ’ ας έξελέχθη βου
λευτής, ΰπεσχέθη δέ οτι άμα είσήρχετο εις τήν Βουλήν, θά 
τδν διώριζεν εις κατάλληλον θέσιν. Δυστυχώ;, 3πω; συμβαί
νει είς τα; τοιαΰτας περιστάσεις δ κ. Στήόεν; έλησμόνησε» 
εντελώς τδν νέον τήν πρδς αύτδν ύπόσχεσίν του.

Ήμέραν 8μως τινα ένφ έκάθητο παρά τδ γραφεΐόν του είς 
τήν Βουλήν, λαμβάνει παρά τοϋ κλητήρος μίαν επιστολήν, 
είς την όποια» ησαν γεγραμμένα τα έξης—Γε»έσεως κεφ. μ’, 
εδαφ. 14. — κάτωθεν δ’ αυτοϋ τδ άνομα τοΰ νέου. Ό κ. Στή- 
6εν ήτο άνθρωπο; ευσεβή; κα’ι έφερε μεθ’ ίαντοΰ πάντοτε 
τήν. Αγίαν Γραφήν. "Οθεν εύρε τδ ίν λόγω έχονώ; έξής; «Πλήν 
ένθυμήθητί με, όταν γείνη εις σέ καλδν καΐ κάμε έλεος, 
παρακαλώ, πρδς εμέ καί άνάφερε περί έμοϋ πρδς τδν Φαραώ 
καΐ ίξάγαγέ με ίκ τοΰ οίκου τούτου.» Οί λδγοι ουτοι, τους 
δποίους δ μικρός ’Ιωσήφ εϊπεν είς τδν έν φυλακή οντα αρ- 
χιοινοχδον τοΰ Φαραώ, τοϋ δποίου τδ όνειρο» έξήγησε, ανί- 
κίνησαν είς τδν κ. Στήβενς τήν λησμονηθεΐΐταν ύπόσχεσίν 
καΐ έγραψε πρδ; τδν νέον, «"Οχι μόνον θά σέ ίνθυμηθω, αλλά 

κα'ι θά ζητήσω τδν διορισμδν σου, παρα τοΰ Προέδρου σήμε
ρον. Έλθέ άμέσως ένταϋθα·» καΐ πράγματι δ νέος μετ’ όλί- 
γας ήμέρας έκάθητο αναπαυτικά εις Sv τών γραφείων τοϋ 
υπουργείου των εσωτερικών ώς υπάλληλο; !

— Λεκαεολογέαί.'Ο Βενιαμήν ΦραγκλΓνος ήτο διάσημος 
δια τά σοφά καΐ πρακτικά αυτοϋ αποφθέγματα. Ουτος συνε- 
φώνησε μίαν ήμέραν μέ ένα νέον νά συναντηθώσιν εις ώρισμέ- 
νον μέρος. Κατά τήν όρισθεϊσαν ώραν δ Φ. ητο εις τδ μέρος 

■ έκεΐνο, άλλ* δ νέος δέν ήλθεν, Τήν έπιουσαν δ νέος ίδών αυ
τόν ήρχισε νά βικαιολογήται διά τήν'απουσίαν του τήν προ
τεραίαν.

— «Στάσου, φίλε μου, άνεφώνησεν ό Φ., άρκετα είπες, σέ 
βεβαιώ δέ, δτι δ νέος, οστις είναι Ικανός νά χαλκεύση μίαν 
δικαιολογίαν, σπανίως εϊναι ικανός νά πράξη άλλο τιί» Απο
λογία πρέπει νά δίδεται, άλλ* έν συντόμφ καΐ έν άπλότητι, 
οΰχΐ 3έ καΐ τετορνευμίνως.Ό νέος,δστις προσπαθεΓ νά δικαιο
λογηθώ διά παράβασιν καθήκοντος, δυναμένου νά έκτελεσθή 
δέν είναι ίκανδς διά σπουδαία» εργασίαν εν τώ κόσμω τούτω. 
"Οθεν πρέπει νά ήμεθα ακριβείς περί τήν έκτέλεσιν πάντων 
τών καθηκόντων ήμών, ίκ τών δποίων Sv είναι καΐ ή ίκπλή. 
ρω τις τών υποσχέσεων ήμών.

— Ati τους νέους. Κύριός τις ήρώτησέ ποτέ ένα νέον. 
«Είδες ποτέ σου κίόβηλον δεκάδραχμο» τραπεζικόν.

Μάλιστα.
— Διατί επλαστογραφήθη; Διότι ήξιζε τδν κόπον.
— "Επταιε τδ βεκάδραχμον διά τοϋτο ·, ’'Οχι.
— Εϊδές ποτέ στουπόχαρτο» κίβδηλο»; "Οχι.
— Διατί ; Διατί δέν ήξιζε τδν κόπον νά κιόδηλοποιηθή.
— Είδες ποτέ Χριστιανόν κίβδηλο» ;
Εκατοντάδας.
— Διατί ησαν κίβδηλοι ;
Διότι ήξιζον τδν κόπον.
— Έπταιον οί αληθείς χριστιανοί διά τοϋτο ;
"Οχι.
— Είδε; ποτέ κίβδηλο» άπιστον ;
Ουδέποτε.
— Διατί;
Διότι δέν αξίζει τδ» κόπον νά τδν κιβδηλοποιήση τις.
Καΐ όμως, φίλε μου, προσέθηκεν ό κύριος έκεΐνο;, ΰπάρ- 

χουσι πολλοί νέοι, οότινε; αγωνίζονται νά κιβδηλοποιήσουν, 
ήγουν νά άπομιμηθοϋν χαρακτήρα καΐ διαγωγήν, τά όποια 
οχι μόνον αξίαν δέν όχου», άλλά καΐ πολύ βλαπτικά καΐ 
ατιμα εϊναι ί

—Παιδίον τι ίρωτηθίν, διατί προσεύχεται τήν νύκτα κα’ι 
ούχί τήν πρωίαν, άπεκρίθη, "ϊχω χρείαν του Θεοϋ εΐς τδ 
σκότος, άλλ’ οίονδήποτε ϊξυπνον παιδίον, ώς έγώ, δύναται νά 
φροντίζη διά τδν έαυτόν του τήν ήμέραν!»

Πολλοί, πλεΐστοι εϊναι ώς τδ παιδίον τοϋτο. Δύνανται νά 
φροντίζουν δι* έαυτούς, όπως θέλουν, είς τήν ευτυχίαν, καΐ 
μόνον έχουν ανάγκη» τής προσευχής ϊίς^τά σκότη τής λύ
πης καΐ τής δυστυχίας. Τούτου ένεκα ζοϋν ζωή» άνευ προσ
ευχής καΐ άνευ Θεοϋ. ’Ελπίζω ότι ούδεΐ; των μικρών 
συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων κατακλίνεται χωρίς να 
προσεύχηται εΐς τδν Ουράνιό» του Πατέρα πρωΐτε καΐ 
έσπέρας.

βαυμασία αϋξησις χριστιανισμού.

Ό αριθμός τών χριστιανών κατά τδν Ιο»
αιώνα τοϋ χριστιανισμού ητο 500,000 περίπου 

Κατά τδ τέλος τοϋ Του » 25,000,000 »
» » » 14ου » 80,000,000 »
» , » 17ου » 150,000,000 »
» » » 18ου » 200,000,000 »

Τδ 1880 » 410,000,000 »

Συΐ’ί^ομή « Παιδικών 8 «W £rog, /ν Έλλάδι- 4ο Xsjtt. έν τ& ’Εξωτερική 60 λδ®τ·

Έν ’Δθήναις ίκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH KONETAWTINIAOT 1891.—2461.


