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674 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.
(Σννίχιια 131 πριηγ»(ίμιν»ν φΰλλβν)

*Εν τω μεταξύ δέ πάντων τούτων, μεταβολαί 
λίαν σπουδαΐαι έλαβον χώραν είς τήν οικογένειαν 
τοΰ πατρδς αύτοΰ, είς τί μικρόν χωρίον τής Ελ
βετίας. Ένφ δ’ δ ’Εμμανουήλ είς τήν Σεβίλλην 
άνετρέφετο είς τά σχολεία καί γυμνάσια τής 
Καθολικής ’Εκκλησίας, ή άδελφή.του, ’Ισαβέλλα, 
ίλάμβανεν 5λως διάφορον έκπαίδευσιν. Πρδ τοΰ 
καιροΰ έκιίνου, τδ μέγα κύμα τή; άναμορφώσεως 
εϊχεν έπεχταθή έφ’ δλην τήν Ελβετίαν, δπερνικών 
καί καταστρέφον πάντα τά έμπόδια, άτινα ή α
μάθεια, δ φανατισμός καί ή μεσαλοδοξία άντέτ- 
τατον κατ’ αύτοΰ. Ό ’Ιωσήφ δέ Σύντρας καί ή 
σύζυγος αύτοΰ ήκροάζοντο, μετά συγκινήσεως, 
τών απλών καί παρηγορητικών άληθειών, τάς δ- 
ποίας δ Εερεύς τοΰ χωρίου ίκήρρυττε, καί ευρι- 
σκον αύτάς δλως διαφόρους τών διδασκαλιών καί 
δογμάτων, άτινα οί ιερείς τής Παπικής έκκλησίας 
έδίδασχον. Έπί τέλους δ’ άπέρ^ιψαν έντελώς τδν 
ζυγόν, ύπό τόν δποίον έστέναζον έκ παιδικής ήλι- 
κίας, άποσύραντες άμέσως καί τήν ’Ισαβέλλαν α
πό τοΰ μοναστηριού, έντδς τοΰ οποίου άνετρέφετο, 
καί θέσαντες αύτήν ύ,πδ τήν κηδαιμονίαν κυρίας τί
νος διαμαρτυρομένης, ήτις έδέχετο νέας ώς οίπο- 
τρόφους καί ίξεπαίδευεν αύτάς. Έπιστολαί πλή
ρεις θερμότητας ειδοποίησαν τδν υιόν των, ’Εμ
μανουήλ, περί τών μεταβολών τούτων' Άλλ’ δ 
νέος, δστις τότε ί πήγαινε νά χαταλάβη τήν θέσιν 
τοΰ έμπόρου, έθλίβηείς δπέρτατον βαθμόν, διότι, 
δπως εϊχεν άνατραφή, ήτο τυφλός οπαδός τοΰ 
Παπισμού,καί κεκηρυγμένος έχθρδς τής νέας αίρh 
σεως, δπως ώνομάζιτο τότε δ Διαμαρτυρισμος.

Ή νέα αύτη αίμΐοϊς είς τήν Σεβίλλην ούδέ 
κάν άνεφέρετο, είμή διά ψιθυρισμών, οί δέ ολίγοι 
τολμηροί συνήγοροι τοϋ Ευαγγελίου, οΐτινες εύ- 
ρίσκοντο έκεΐ, ησαν ένταφιασμένοι, ούτως είπεΐν, 
ίντός τών σκοτεινών και κρυφίων είρκτών τοΰ 
φρουρίου Τριάνα, δπόυ δ Μέγας ’ΐερεξεταστής, 
Φερνάνδος Βαλδές, είχε τήν Εδραν του.

Ό Ιωσήφ δέ Σύντρας δμως ή τον είς γήν, τήν 
δποίαν ή άμάθεια καί δ διωγμός εΐχον έγκατα- 
λείψει, καί δπου δ λόγος τής αλήθειας έλάμβανε 
θερμήν υποδοχήν. Οί ίφθαλμοί του εϊχον άνοι- 
χθή καί είδε τάς πλάνας τής Εκκλησίας Εκεί ης, 
ήτις έκάλει τό κακόν καλόν, καί άντϊ φωτός έ
διδε σκότος, αί δέ ένθερμοι παρακλήσεις τοΰ’Εμ
μανουήλ δέν ήδύναντο νά ίλκύσωσιν αύτόν δπίσω 
είς τόν κόλπον της. ’Έκτοτε, ή άλληλογραφία με- 
ταξέ τέκνου καί γονέων κατέστη σπανία, διότι δ 
πνευματικός δδηγός αύτοΰ δέν τδν έπέτρεπε νά 
ίχφ σχέσιν μέ έκείνους, οΐτινες εϊχον άπομακρυν- 

θή άπδ τής Μητρός ’Εκκλησίας, δ δέ ’Εμμανουήλ 
ύπήκουε τυφλώς καί μετά σεβασμού τάς διαταγάς 
τοΰ ίερέως του.

Τά πράγματα διετέλουν τοιουτοτρόπως υπέρ 
τά τρία έτη, δτε δ ’Εμμανουήλ έλαβεν ειδήσεις, 
αΐτινες τδν έβύθισαν είς τήν θλίψιν,είς τήν δποίαν, 
ίν άρχ^ τής παρούσης διηγήσεως μας τδν εδρομεν. 
Πυρετός σφοδρός καί θανατηφόρος εΐχεν έπισκε- 
φθή τδ μικρόν έκεΐνο χωρίον τής ’Ελβετίας, δπου 
οί γονείς του κατωκουν, ίντδςδέ μια; έβδομάδο; 
άμφότεροι, πατήρ καί μήτηρ, έπεσαν θύματα είς 
τήν έπι^οήν του.’Η Ισαβέλλα έμεινεν ήδη δρφα- 
νή καί είς ξένην χώραν, άνευ άλλου προστάτου ή 
συντρόφου, εκτός τής καλής καί άγαθής αύτής 
τροφού, ήτις διέτριβεν είς τήν οικογένειαν των 
άπό τοΰ χρό»ου τής έλεύσεώς των είς τήν ‘Ελβε
τίαν., "Ολη έπομένως ή έλπίς καί ή άγάπτς αΰ- 
της προσηλώθησαν είς τδν άδελφόν της, τοΰτο δέ 
ήτο ή μόνη άνακούφιοις καί παρηγορία είς τήν τε- 
θλιμμένηνκαρδίαν τοΰ Εμμανουήλ. ’Επιθυμεί νά 
τήν έπαναφέρη είς τήν Σεβίλλην, δπως τήν είσα- 
γάγφ είς δλην τήν λαπρότητα τών άνωτάτων κύ
κλων, καί ούτως εύχαριστών τήν άδεΊ φήν του, 
νά γείνη ϊτι μάλλον περίβλεπτος, *Ετι  πλέον έ- 
πόθει νά έπαναγάγη αύτήν είς τδν κόλπον τής έκ
κλησίας, καί έτρέφετο μέ τήν έλπίδα, ότι διά τρυ- 
φερότητος καί άγάπης ήθελε καταπείσει αυτήν 
νά άφήση τάς αιρετικά; αύτής δοξασίας. Έγνώρι- 
ζε μέν δτι διέτρεχε μέγαν κίνδυνον, έάν έξηκο- 
λούθει νά κράτη τάς δοξασίας έκείνας, καί ήρνεΐ- 
το νά συμμορφωθή μέ τάς διατάξεις τής καθολι
κής ίκκλησίας, ίστηρίζετο δμως είς τήν μεγάλην 
αύτοΰ έπιρροήν, πρός άποτροπή», πρόσκαιρου του
λάχιστον, τοϋ κινδύνου. Ό δέ πνευματικό; αύτοΰ, 
Πάτερ Φερνάνδρος, ήτο τής αύτής γνώμης, ώστε 
5 ’Εμμανουήλ άπεφάσισε νά ύτάγ^ νά φέρη τήν 
άδελφήν του οϊκαδε. Είς τδ διάστημα τοΰ τα- 
ξειδίου του έφαντάζετο αύτήν δποίαν τήν εϊχεν 
άφήσει, άλλ’ έμεινε λίαν έκθαμβος, δτε, φθάσας 
είς τδ τέλος αύτοΰ, εΰρεν άντί τής μικραςκαί ή- 
σύχου έκείνχς κόρης, ώραίαν. δψηλήν καί μεγαλο
πρεπή νεάνιδα, πλήρη ζωής καί Οελγήτρων.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
("Ιΐε πρηγιύμινιν ί;ιθμίν.)

Μετά τδν γρανίτην,έρχεται άλλη σειρά πετρωμά
των, τάΓκέϊς' εϊνε δέ καί ταΰτα, ώς δ γρανίτης, 
σύνθετα έκ κονάρτζ, φΕΐοπαρ, ρίκας καί άλλων, 
ή δέ υφή των τόσον κρυσταλλική, ώς-ε ένίοτε δέν 
δύνανται νά διακριθώσιν άπδ τοΰ γρανίτου. Έκ 
τών πετρωμάτων τούτων συνίσταται μέγα μέρος 
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τών όφεΐί-ώκ μίρώυ· τήςΣκωτίας καί άλλων χωρών.
Μετά τδ Γνέΐς έρχεται έτερον στρώμα, δπερ έ

νεκα τής ύφής τού ώνομάσθη ΜΙχ,α ή διό
τι εύκόλως σχίζεται είς λεπτά φύλλα*  συνίστα- 
ται δέ καί αδτη έκ μίκα,ς καΐ κουάρτζ, καί χρη
σιμεύει Αντί κεραμιδίων πρδς κάλυψιν τών ύροφών 
τών οικιών, καί πρδς κατασκευήν πλακών καί πι
νάκων, άτινα είναι είςμεγάλην χρήσιν είς τά σχο

λεία.
Εντός τών πετρωμάτων τούτων, άτι να Απο- 

τελοΰσι τήν βάσιν τών ύδατογενών λεγομένων 
στρωμάτων, δέν εύρέθησαν μέχρι τοΰδε λείψανα 
ζώων άπολιθωμένων, όθεν καί ώνομά«θησαν ά-

Μετ’ αύτά έρχεται τδ καλούμενου ΙΊαΑαΐύζω- 
ίκόχ στρώμα, περιλαμβάνον τδ ΛΆμίριαπό", Σι- 

I Jovpiarir ΑιβοΥίαγύκ,’Αγθφακ^ύοϋν κ<ι\Πεζ- 

■ fltarfa.
1 Ταΰτα ώνομάσθησαν Παλαιοζωικά, διότι πε- 
• ριέχουσι τά Απολιθώματα τών παλαίοτάτων ζώων, 
1 άτινα έφάνησαν έπί τής Γής, έσχηματίσθησαν δέ, 
ώς φαίνεται, ές Αποπλυμάτων προΰπαρχόντωνπε
τρωμάτων, τά δποία κατεκάθισαν είς τδν βυθόν 
τών θιλασσών, καί έσκληρύνθησαν ύπό τής πιέ- 
σεως κα.1 τής θεριεότητος*  περιέχουσι δέίκανήν πο
σότητα μαρμάρου, είτε Ασβεστόλιθου, ούχί δμως 
τοσοϋτον κρυσταλλικού όσον ό εύρισκόμενος έντδς 
τών δποκειμένων άζω'ίκών στρωμάτων.

Έκ τών πετρωμάτων τούτων συνίστανται οί 
βράχοι καί τά δρη πολλών μερών τής ’Αγγλίας, 
Γαλλίας, Γερμανίας καί Βορείου ’Αμερικής, τά Πυρ- 
ρηναΐα καί πολλά τών δρέων τής ’Ελλάδος, τά 
Ουράλια, τά 'Ημαλάϊκ, τά δρη τής Σελήνης καί 
αί Άνδεις καί ΑποτελοΟσιν,ώς προείπομεν, μετά- 
βκσιν Απδ τών άζω'ίκών είς τά παλαιοζωικά*  είναι 

' δέ περίεργον, έάν κρίνωμεν έκ τών Απολιθωμάτων 
τών Απαντωμένων είς τά στρώματα ταΰτα, δτι 
οί πρώτοι ενζωοι κάτοικοι τοΰ πλανήτου μας δέν 
ήσαν φυτά, Αλλά ζώα, Ανήκοντά εις τδ γένος τών 
πολυπόδων*  δμοιάζουσι δέ πρδς φυτά καί δι’ ένδς 

I μέν βραχίονος προσκολλώνται είς'τδν πυθμένα τής 
θαλάσσης, ένφ δ·/ άλλων συλλαμβάνουσι τήν λεί
αν των καί τήν είσάνουσιν είς εΐδός τι σάκκου 
έσωτερικοΰ, όπου χωνεύεται.

Τοιαΰτα ζωύφια ύπάρχουσιν Ακόμη καΐ τήν σή
μερον είς τδν πυθμένα τοΰ ώκεανοΰ, ζώσι δ’ ίκ μι- 

' κροσκοπικών Ακαθαρσιών, αΐτινες διεκφεύγουσιν 
1 άλλα σαρκοβόρα ένυδρα είδη ζώων, καί ούτως ίκ- 
I τελοΰσι τδ αύτδ ίργον, τδ δποϊον οί σκώληκες τής 
! ξηρίς, οΐτινες καταβροχθίζουν πα,σαν σεσηποιαν 

ζωικήν ή φυτικήν ούσίαν. (Ακολουθεί)

ΓΟΤΛΛΙΞΛΜΟΞ Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ

Γο'/Αλιέλμος δ έκ Νάσσω, Πρίγγηψ τοΰ Όράνζ, 
ίγεννήθη τδ 1587 καί άνετράφη είς τάς Βρυξέ- 
λας, είς τήν αύλήν τής Καθολικής βασιλίσσης 
Μαρίας τής έξ Ούγγαρίας.

Προσελήφθη δ’εΐς τήν αύλήν Καρόλου τοϋ 5ου, 
βασιλέως τής 'Ισπανίας, κσί κατ’ αύτδ ϊτι τί 
δεκατον-πέμπτον έτος τής ήλικίας του κατέστη 
οίκεΐος τοΰ μονάρχου ίκείνου. Είς τήν συμπερι
φοράν αύτοΰ έδείκνυε τοσαύτην διάκρισιν καί γνώ- 
σιν, ώστε ούδέν πολιτικόν ζήτημα Απεκρύπτετο 
Απ’ αδτδν, πριν δέ φθάστ) τδ εικοστόν πρώτον έ
τος τής ήλικίας του, διωρίσθη Αρχιστράτηγος1 
τοΰ Ίσπανικοΰ στρατοΰ, τοΰ είς τά σύνορα τής 
Γαλλίας ευρισκομένου' πολλάκις δέάπεστάλη ύπό 
τοΰ Καρόλου καί τοΰ διαδόχου αύτοΰ, Φιλίππου 
τοΰ 2ου, ποδς διεκπεραίωσιν διπλωματικών υπο
θέσεων καΐ άπαξ, ότε ήτον είς τήν Γαλλίαν, Έρ-■ 
ρΐκος 5 2ος έξεμυστηρεύθη είς αύτόν σχέδιον τι, τό 
δποίον μετά τοΰ Φιλίππου είχε σχεδιάσει πρδς 
έντελή καταστροφήν τών Διαμαρτυρομένων. Ή 
ψυχρό της καί τδ Ατάραχου, με τά δποία 5 Γουλ- 
λίέλμος έκράτησε τήν φρίκην καί άποστροφήν του 
κατά τήν διήγησιν τοΰ σχεδίου τούτου, τώ α- 

πέδωκαν τήν έπωνυμίαν τοΰ «Σιωπηλού», καί- 
τοι φυσικά ήτο λίαν εύθύμου χαρακτήρας καί ού- 
δόλως άπεστρέφετο τήν συναναστροφήν καί συ
νομιλίαν τών άλλων. ’Άν καΐ £ατά τδν καιρόν 
έκεΐνον δέν ένδιεφέρετο πολύ είς τά τής θρη
σκείας,- ήτον όμως πολΰ Αγαθώτερός καΐ εύγενέ- 
στερος, ή ώστε νά συναινέσή είς τοιοΰτον στυγε
ρόν έγκλήμα*  δταν δέ έλαβε τήν θέσιν τοΰ διοι- 
κητοΰ τών «Κάτω Χωρών», δέν ήθέλησε νά έκ- 
τελέση τάς δποίας είχε λάβει διαταγάς τοΰ νά 
ένισχύση τοΰς κατά τών διαμαρτυρομένων ποι
νικούς νόμους, χωρίς δέ νά Ανακαλύψιρ τδ είς αύ- 
τδν έμπιστευθέν μυστήριον, έλαβε μέτρα ίσχυρά 
πρδς πιοφύλαξιν τών Διαμαρτυρομένων αύτοΰ ύ- 
πηκόων. ’Επί τέλους δέ ήνώθη φανερά μετ’ αύτών 
καί κατέστη έύσεβής καί δραστήριος Ανήρ. "Οταν 
δέ δ βασιλεύ; τής Ισπανίας κατεπάτησε τά συν
ταγματικά δικαιώματα «τών Κάτω Χωρών,» οί 
δέ κάτοικοι ήναγκάσθησαν νά πρόσφόγωσιν είς 
τά όπλα, έχοντες έπί κεφαλής αύτών τδν γεν
ναίου Γουλλιέλμον, έκίνησαν κατά τής ’Ισπανίας 
μακρδν καί αίματηρδν πόλεμον, δστις έπί τέλευς 
έξησφάλισε τήν Ανεξαρτησίαν αύτών.

Άν καί κατά τδν καιρόν δ’ έκεΐνον αί Αρχαί 
τής θρησκευτικής ίλευθερίας δέν έννοοΰντο καλώς 
ούδέ ύπ’ αύτών τών Διαμαρτυρομένων, δ Γουλ- 
λιέλμος ίκήρυξεν ίντελή Ισότητα μεταξύ δλων 
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τών ίδρηΟκεύμάτων, τών ευρισκομένων είς τχν 
Λ τιμοκρατία ν, τίς οποίας ητόν ιδρυτής,

Πολλάκις παρεβληθη ό Ανάρ ούτος μετά τοΰ 
Ούασιγκτώνος, καί τφ όντι ί^χαρακτΐρ αύτοΰ 
(έϊς πολλά είναι όμοιος μέ τον τοΰ ίδρυτού της 
μεγάλης ίκείνης ’Αμερικάνιζες δημοκρατίας, διό- 

σιγκτών, οΰτω καί δ Γουλλιέλμος ιστόριζε πάσας 
αύτοΰ τάς ελπίδας είς τδν Θεόν, τεΰτο Si τδν κα- 
θίστα ά’τάραχον καί σταθερέν είς ττ.ν ώραν τών 
μεγίστων κινδύνων καΐ στενοχώριών.

Ώς στρατνγδς ητον Απαράμιλλος, έιώ 5ιά τάν 
διπλωματικήν αύτοΰ Εμπειρίαν έΟαυμάζετο ύφ

Γου.ΚΙά.^ιας ύ σκύπη.Ιός

η καθώς έκίΐνός- -ίπολέμει ούχΐ πρδς ιδίαν έαυ- 
τΐλ'δόξαν καΐ ώφΐίειαν, Αλλά διά τδ καλόν της 
πκτρίδος του, ούδά έδέχΟ η την ύπδ εύγνώμο- 
ίθ; λαοΰ προσρεβεϊσαν είϊ αύτδν θέσιν τοΰ διά 
βίού ΕΙρβέδρου τί;'Δημοκρατίας. Καθώς ό Ούα*·  

όλου τοΰ κόσμου. Ό άγαΟδς δμως καΐ περίφν,μος 
όύτος Ανΐρ, δστις είχε διέλθει διά τόσων Αγώ
νων καΐ δοκιμασιών, δέν έμελλε νά άπολαΰσ^ έν | 
είρίνγι τών Ανάπαυσιν, την οποίαν ·δικαίώς εϊχε 
κερδησει, διότι δ Φίλιππος διά τών χρημάτων ί 
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καΐ τών δποσχέσεων κατόρθωσε διά χειρύ; δολο
φόνον νά καταστρέψω έχθρόν, τδν όποιον δέν ή- 
δυνήθω νά νικήσιρ διά τών όπλων έν τοΐς πεδίοις 

τής μάχως.

έκκλωσίας καΐ έν γένει τοϋ κόσμου. ΎΗτο δέ άνηρ 
ίξόχών φυσικών καί έπικτίτων Αρετών, ωραίος καΐ 
γλυκύς των οψιν, γενναίος δέ καΐ άτρόμωτος των 
καρδίαν, καρτερικός είς τούς πόνους καί τάς κα
κουχίας, έπιχειρώμα-ίας δέ καΐ τολμηρός είς τούς

Ό ΣαμουηΛ Α'Ρ’έωΓ ζίν ΣαΰΙό ^αοϊΜα.

1

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΒΙΔ. κινδύνους, καί καλός καΐ φρόνιμος βασιλεύς.
— Κατά τόν νοΰν ητοίξοχος, μέ φαντασίαν δπερ-

'0 Δαβίδ εΐναι εις τών έξοχοιτάτων καΐ περί- βαίνουσαν κατά τόυψος, καΐ τίρ ποικιλίαν καΐ αί- 
σπουδάστων χαρακτήρων είς των Ιστορίαν τής τούς τούς έξοχωτάτΟυς νόας τής άνΟρωπότχτος.
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*ύς ποιητής ϊσταται ύπεράνω πάντων, τών τε 
Αρχαίων καί νεωτέρων, κατά τδ ύψος τών Ιδεών 
καί τήν ποικιλίαν καϊ ζωηρότητα τών εικόνων 
καϊ εκφράσεων. Ό θέλων νά βεβαιωθή περί τού
του άς Αναγνώση τδ ψαλτήριον χαϊ 1<5ίως τδν 
ΙΟί ψαλτόν.

Κατά τά αισθήματα καί την καρδίαν ήτο τρυ
φερός ώς γυνή, συμπαθητικός καϊ φιλόφρων πρδς 
τούς φίλους, γενναίος δέ καϊ συγχωρητικδς πρδς 

τοδς έχθρούς.
*Η πρδς τδν θεόν πίστις, έμπιστοσύνη, σεβα

σμός καϊ ύπακοή του δεν ή σαν κατώτερα τών 
άλλων Αρετών του’ δθεν καϊ ώνομάσθη «άνθρω
πος κατά την καρδίαν τοϋ θεοϋ.»

’Ητο Ακριβής παρατηρητής της φύσεως,τών ού- 
ρανίων σωμάτων καϊ τών άλλων φυσικών Αντικει
μένων καϊ δυνάμεων, καϊ διά τοϋτο ή ποίησίς του 
γέμει ωραίων εικόνων, Αναφορών χαϊ παραδειγ
μάτων ληφθέντων έξ αύτών.

Ό Δαβίδ ητο ού μόνον καλός ποιητής, άλλά 
καϊ καλός μουσικός, διά τοϋτο καϊ Ονομάζεται «0 
γλυκός μελωδδς τοΰ ’Ισραήλ,ν καϊ ^μελοποίησε 
πάντα τά ποιήματα του.

Μόλα ταυ τα όμως τά έξοχα προτέρημα τά του, 
δ Δαβίδ ήτοαχάρω.τοςμέ μεγάλας Αδυναμίας, καϊ 
διά τοϋτο ένίοτε ύπέπιπτεν. είς .μεγάλα έγκλη
μα τα καϊ αμαρτίας, διά τάς όποιας έκλαυσεν έ
πειτα καϊ έθρήνησε καϊ πολλά ύπέστη είς τδν βίον 
του δεινά. Άναγνώσατε τδν 61 ψαλμδν, καϊ θά 
ϊδητε πώς έθρήνησε διά τδ διπλοΰν κατά τοϋ Ου
ρία αμάρτημά του.

'Ο Δαβίδ ήτο ό νεότατος τών επτά υίών τοϋ 
*Ιεσσα:, Βηθλεεμίτου τινδς γεωκτήμονος, και έν 
τή παιδική του ήλικίφ έβοσκε τδ ποίμνιον τοϋ 
πατρός του.

fO κατά τοΰ γίγαντος Γολιάθ όμως θρίαμβός 
του. τδν είσήγαγε νεώτατον είς τδ στρατιωτικόν 
στάδιον, δπου μετ’ ού πολδ κατέστη περιφανής, 
καί έγένετο γαμβρός τοϋ βασιλέως Σαούλ.

Τδ κατ’ αύτοΰ ίμως διεγερθέν μίσος τοΰ Σαοΰλ 
τδν ήνάγκασε νά μετοιχήση εΐς τήν γην τών Φι- 
λισταίων, δπου έμεινε μέχρι τοϋ θανάτου τοΰ 
Σαούλ.

Έπανελθών δέ είς τήν πατρίδα του μίτά ταΰ- 
τα κατ4>κησεν έν Χεβρών, δπου Ανηγορεέθη βα
σιλεύς δύο φυλών, τοϋ ’Ιούδα καϊ τοϋ Βενιαμίν, 
καϊ έβασίλευσεν έκεΐ ί ϊτη. Μετά δέ ταϋτα με- 
τέβη είς 'Ιερουσαλήμ, 8 που έστέφθη βασιλεύς έπϊ 
ίλου τοϋ ’Ισραήλ.

Έπϊ τής τεσσαρακονταετοϋς βασιλείας του ό 
’Ισραήλ κατεστάθη ίθνβς μέγα καί ισχυρόν, διότι 

είχε περί τά δύω εκατομμύρια πολεμιστών.

Ό Δαβίδ άπέθανε γέρων καϊ πλήρης ήμερών, 
Αφήσας διάδοχον αύτοΰ τδν υιόν του Σολομώντα, 
δστις έγένετο περίφημος διά τήν σοφίαν του.

II ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΝΙΙΣ,

Έν τών περιφημοτάτων καϊ μεγίστων δένδρων 
είς τδν κόσμον είναι καϊ ή μεγάλη Καστανέα τής 

I Αί'τνης, ήτις καλείται ύπδ τών έγχωρίων «Λα- 

azarla. t&v Ixazitr ΐππίόζ» διά τδ Ακόλουθον 
συμβεβηκδς,τδ όποϊονκατάπαράδοσιν διηγούνται, 

| ’Ιωάννα ή βασίλισσα τής Άραγωνίας, ταξει- 
δεόουσά ποτέ έκ τής 'Ισπανίας ε?ς τήν Νεάπολιν, 

' Απέβη είς τήν νήσον Σικελίαν μέ σκοπόν νά ,έπι · 
σκεφθή τδ όρος Αϊτνην. ’Επειδή δέ έπήλθε σφο
δρά ανεμοζάλη μετά βροχής, ή βασίλισσα ’Ιωάν
να μετά τών εκατόν ίππέων, οί όποιοι τήν συνώ- 

' δευον, έζήτησε καταφύγιου υποκάτω τής Καστα
νιάς εκείνης, καϊ έπροφυλάχθησαν άπαντες Απδ 
τής βροχής.

| Ή Καστανιά α5τη φαίνεται, δτι Αποτελεϊται 

; έκ πέντε μεγάλων καϊ τριών μικροτέρων δένδρων, 
άπαντα δμως είναι ήνωμένα είς ένα κορμόν, άνω
θεν τοϋ όποιου διακλαδοΟνται τά δκτώ ταϋτα μέ- 

’ ρη τκς, τδ μεγαλείτερον τών όποιων έχει 38 πο
δών περιφέρει» ν, όλα δέ δμοϋ άνωθεν τής έπιφα-

1 νείας τής γης 163 ποδί Φέρει δ’ είσέτι άφθονα 
φύλλα καϊ πολύν καρπόν. *Αν  καϊ τοϋ κορμοϋ ή 

[ καρδία είναι κατεστραμμένη, δρόμος δημόσιος δι- 
| έρχεται δι’ αύτοΰ Αρκετά εύρόχωρος, ώστε δύω 

άμαξαι δύνανται νά έλάσωσι κατά μέτωποκ! Είς 
τήν ιιέσην κοιλότητα υπάρχει καλύβη κατασκευ- 
ασθεΐσα πρδς χρήσιν τών συναγόντων καϊ διατη- 

I ρούντων τά κάστανα. Βεβαίως τδ δένδρον τοϋτο 
πρέπει νά έχιρ ήλικίαν χιλιετηρίδων τινών.

ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΙ ΟΝΥΧΕΣ ΤίΙΝ ΝΕΚΡίΙΝ.

Συμβαίνει έιίοτε νά αύξάνωσιν αί τρίχες καϊ οί 
όνυχες τών νεκρών καϊ μετά τήν διάλυσιν τοΰ σώ
ματος. «Τδ ημερολόγιου τών σοφών» Αναφέρει 
περί γυναικός τίνος, τής όποιας αί τρίχες εύρέ- 
θησαν τεσσαράκοντα τρεις χρόνους μετά τήν τα- 

1 φήν τοϋ σώματος τόσον ηΰξημέναι, ώστε έξήρ- 
ί χοντο Απδ τάς χαραμάδας τής νεκροθήκης' άμα 

δμως έγγίχθησαν έτρίφθησαν έν Ακαρεϊ είς κόνιν.
Κατά τδν Μεσαιώνα, όπότε ή Αμάθεια καϊ δει

σιδαιμονία έβασίλευον καθ’ ολην τήν Εύρώπην, 
τά τοιαϋτα φαινόμενα έκαμνον τούς νεκρούς νά 
θεωρώνται ύπδ τών ζώντων μάγοι. Έξεθάπτον- 
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το δέ τά σώμα ti των ^αί άφοΰ ΐκαίοντο, Ι) στα
κτή διεσκορπίζετο εΐς τούς τέσσαρας άνέμους!

Ο ΛΑΟΚΟΩΝ

Τδ άςιοβαύμαστον καί περισπούδαστοι τοϋτο 
σύμπλεγμα παρις·? τδν Λαοκόοντα καταπαρατ- 
τόμενον μετά τών υίών του ύπδ δύο τρομερών οφε- 
ων. Ό Λαοκόων ήτο ίερεύς τοΰ Ποσειδώνος έν 
Τροίφ. "Οτε οί "Ελληνες μή δυνάμενοι νά κυριεύ- 
σωσιν αύτην έμηχανεύβηααν, rij συμβουλή τής ’Α
θήνας, νά κατα- 
σκευάσωσι τδν πε 
ρίφημον Δούρειον 
ίππον, ΐντδς τοΰ 
όποίου είσέβησαν 
οί άνδρειύτατοι 
καί τολμηρότατοι 
τών'Ελλήνων, μό
νος ό Λαοκόων έ- 
τόλμη*ε  νά είπη, 
δτι δέν έποεπε νά 
δεχθώσι τδν ίπ
πον, καί πρδς ά- 
Λόδειζιν δτι ήτο 
δόλωμα έκ μέρους 
τών'Ελλήνων, έ- 
κτύπησε διά τοΰ 
δό^ατοςτάπλευρά 
αύτοΰ'έκδέτοΰπα- 
ραχδέντος ήχουά- 
πεδείχθη οτι τώ 
ό*τι  δ ίππος ήτο 
κενδς, έντδςδέπε*  
ριέκλειε κάτι τι. 
'II Άθηνά δργισθεϊ 
σα κατά τοΰ Λα
οκόοντος έπεμψεν 
έκ τής Τενέδου υ- 
π ερμεγέΟεις δφεις,
ivQ> ούτος έθυσίαζεν είς τήν παραλίαν καί κατί- 
σπάραξαν αύτόν τε καί τούς δυο νίούς του,

Οί Τρώες έξέλαβον τήν τιμωρίαν ταύτην ώς ποι
νήν, διότι 0 Λαοκόων έτόλμησε νά κτυπήση τδν 
ίππον, καί άπεφάσισαν νά είσαγάγωσιν αύτδν είς 
τήν πόλιν, άφοΰ κατέστρεψαν μέρος τοΰ τείχους. 
Τήν νύκτα όμως οί χρωες έξήλθον καί ίδωκαν είς 
τούς "Ελληνας τδ σημείου νά έπιστρέψωσΓ γειό- 
μενοι δέ κύριοι τής πόλεως, τήν μέν κατέστρεψαν, 
τδ δέ πλεΐστον τών κατοίκων ήχμαλώτισαν καί έ
φεραν μεθ1 ίαυτών.

1ΒΜ»

*0 Λαοκόων·

Το σύμπλεγμα τούτο είναι ϊργον τριών διάση
μων άγαλματοποιών 'Ροδίων, τοΰ Άγησάνδρου, 
Πολυδώρου καί Αθηνοδώρου, εδρέθη δέ έν 'Ρώμη 
έπί των χρόνων τοΰ 'Ραφαήλου τώ !δ06 καί ί- 
γορασΟέν υπδ τοΰ Πάπα ’Ιουλίου τοΰ Β'. ΐτέθη έν 
τώ Βατικανω Μουσείω. ’'Ηδη βρίσκεται έν Hapt- 
σίοις. Τδ σύμπλεγμα τοΰ Λαοκόοντος είναι τραγι- 
κωτάτη παράστασής τής άδικίας, ήν δφίσταται 
έν τώ κόσμο) τούιφ ή άρετή. Καί όμως ύπέρ αύ- 
τϋς πρέπει νά θυσιάζωμεν τά πάντα

Π ΚΕΚΡΥΜΜΕΕΗ 
ΤΡΑΦΗ.

Είς έποχήν τι- 
να, δτε οί Παπι
κοί έδίωκον τούς 
έν Βοεμία διάμαρ- 

.τυρομένους, διατα 
γήτις ίξεδόθη δι- 
ατάττουσα τήν κα 
ταςωοφήν παντδς 
άντιτύπου τής α
γίας Γραφής. 'Η
μέραν τινά, οί ιε
ρείς ήλθον νά ίζ&- 
τάσωσι τήν οίκί- 
αν εύσεβοϋς τίνος 
γυναΐκδς’ Ιτυχε 
δέ τήν ήμέραν έ- 
κείνην ή γυνή αδ- 
τπ νά φουρνίζν, ‘ 
άκούσασα δέ τά 
βήματα τών πλχ- 
σιαζόντων ιερέων, 
έλαβε τήν πολύτι
μόν της Γραφήν, έ- 
τύλιξεν αύτήνπρο 
σεκτικώς, καί ΐθε- 
σεν έντός τίνος με 
γάλου άρτου καί 

τδν ΐρριψε πάραυτα είς τδν φούρνον. Οί ίερεΐς 
είσελθόντες, ήρεύνησαν πδσαν γωνίαν τής οικίας, 
ούδεμίαν δμως 'Αγίαν Γραφήν ήδυνήθησαν νά εδ- 
ρωσι. Μετά τήν άναχώρη’ίν τω ·, όταν ό κίνδυ
νος πλέον είχε παρέλΟει, ό άρτος ΐξεβλήθη τοΰ 
φούρνου καί ήνοίχθη, ί δ’ 'Αγία Γραφή εύρέθη ΐ<- 
τιλώς άβλαβής! 'Η Γραφή αυτή είναι ηδη είς 
τάς χεΐρας άπογό,αυ τινδς τής άγαθής έκείνης 
γυναικδς, ίτις κατοικεί είς μ"αν τών δυτεκωτά- 

των Πολ.τειών τής ’Αμερικής.
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— ΜΙ τό παρόν ψύλλον ή μικρά ίφηυιερΐς τών Παίδων 
εισέρχεται, θείφ εύΒοκίψ είς τό Βέκατον πρώτον ϊτος τής 

ί ήλικίας της· χαιρετίζει Si καΐ πάλιν τούς απανταχού τής 
' γής μικρούς αύτής φίλους εύχομένη είς πάντας εύτυχίς καΐ 

παντός •nifin καΐ θλίψεως άπηλλαγμένον τό νίον έτος.

' ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!.

“ Οΰχΐ ίί,τι τρώγει τις, Αλλ’ Β,τι χωνεύει κάμνει αύτόν 
ισχυρόν.

— Οΰχΐ/ό, τι κερδίζει τις, άλλ’ ίί,τι φυλάττει κάμνει 
αϋεόν πλούσιον.

— Ούχί Β,τι ίναγινώσκει τις, άλλ  ίί,τι ίνθυμέΐται κά- 
μνβι αύτόν πεπαιΒευμενον.

*

— Οϋχΐ ίί,τι τις πιστεύει, Αλλ’ ί,τι πράττει κάμνει αυ
τόν καλάν.

— Ούχΐ ίί,τι ay. φαίνεται, ϊτι εΐναι, άλλ’ ϊ,τι πραγμα- 
τικώς είναι, κάμνει αύτόν αρμόδιον καΐ ικανόν Βιά τήν 
Αποστολήν καΐ τόν προορισμόν τής ζωής.

— Όταν πολλοί σί επαινούν, έρωτα σεαυτΐν, τί κακόν 
ίπραξας· 5ταν Βέ σέ κακολογούν, τί καλόν.

“ *ΖΓ κ«τασκευάζεττι έκ 15 [ΐερων 
νίτρου, 10 θείου καί 15 άνθρακος.

TO NEON ΕΤΟΣ
Ο ΑΤΑΚΟΜΕΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤίΙΝ ΠΑΪΔίλΝ'

ΠΟΟΪ ΤΟΐϊ ΜΙΚΡΟΪΙ ΐνκΐΡΟίΙΗΤ.Ιΐ ΑΤ111Τ

Παρακαλώ σε γλυκεία μούσα 
,.’Ελθά καΐ πάλιν λίγυφωνοΰσα ;

Του νέου έτους ψάλε τά' κάλλει, 
Όπερ τήν σήμερον Αναβάλλει.

Λώδεκα μήνας Ανυπομ,όνως, 
Δώδεκα μήνας πάντες συμφώνως, 

ΔώΒεχα μήνας, ώ νέον έτος, 
Σΐ περιμένομεν καΐ εφέτος. 

Άλλ*  έπ'ι τέλους μας ήλθες πάλιν 
Ναΐ, ήλθες φέρων χαράν μεγάλην.

Όνοι σέ βλέπουν καΐ σέ γνωρίζουν 
Πόσον ασμένως σέ χαιρετίζουν !

Μετά παίγνίων χορών τυμπάνων 
ΠαντοΒαπών τε άλλων ίργάνων I 

Άλλ’ ενώ Βέχεσαι τάς θωπείας 
Τοσούτων φίλων μετ’ άπαθείας, 

ίϊ νέον εοος μή λησμονήσεις, 
Παρακαλώ σε μή αμελήσιρς

Είς πάντας ίσους φίλους και φίλας 
θέήω έκφράσει εύχάς ποικίλας 

’Εντελώς τώρα νά έκπληρώσ^ς 
Καΐ φίλον ένα ύποχρεώσης. ’ 

Όθεν νϋν χαΐρε, ώ έτος νίον 
Χαροποιέ τών διανομέων.

Χαΐρε σοί λέγω κα'ι πάλιε χαϊρε 
Καΐ τά συνήθη σουΒώρα φέρε.

ΑΙΝΙΓΜΑ

Πτηνόν Βϊν εΐμαι, άλλ*  oJSi ζώον.
Εΐμ*  άλλο πλάσμα ούχΐ άθώον.

Διότι είμαι Κκου ΐνσκύψω
Ό τρόμος πάντων, Βέν θά τό κρύψω.

Ου·Γ$να ΐίλαψα· τ,ώνΑνθρώπων, 
Λ Άλλά φθόρέκ μΰΑΚ τών κόπων 
Τινΐς'ίχαλοϋν με καί μΐ φονεύουν,

Si’ άλλοι μέ τρώγουν καί μέ χωνεύουν. 
Ί .epi τόν τόνον, άν μεταθέσγς 

είς τήν Αρχήν μου, έάν τόν θέσ^ς, 
Άκραν καί μύτην θέλω σημαίνει

Αίχμ.ήν προσέτι θέλω εμφαίνει ;
Αν τά Βπό πρώτα μου άφαιρέσφς, 

Δέν θά Βιστά^ης νά μέκαλέσψς 
"Εν τών μελών σου τών Αναγκαίων.

Καρατομήσας καΐ τούτο πλέον, 
Δέν βλέπεις μέλος, άλλά ανδρείαν, 

Ίοχίιν τε ^ώμην καΐ καρτερίαν. 
"Ετι δέν μ’ ηυρεο, διστάζεις ετι ;

Γλώσσαν, αν εΐχον, είς πολλά ετη 
θα σέ ηύχόμην έγώ νϋν πρώτος 

Τό νέον τοϋτο εΰΒαιμον Ετος.
A. Α. .

Λίσ.ις τοΟ έν τφ προηγουμένψ ψύλλφ αινίγματος 

ΟΠΟΥΣ 
(πόλις Αρχαία ΔοκρίΒος).

ΓΡΙΦΟΣ

Είμαι λέξις Βυσίλλαίος, Αποτελούμαι Βί έκ πέντε γραμ
μάτων. Διά τοΰ πρώτου αρχεται ί Δημιουργός τοΰ Σΰμπαν- 
τος*  τό δεύτερον καΐ τέταρτον άποτελοΰσι τά άκρα τοΰ Αλ
φαβήτου, Τό τρίτον έχοοσι πάντες οι ήγεμόνες, τό Βέ πεμ- ΐ 
πτον ήτο συστατικόν ούσιωΒεστατον τής Παντοκράτορες 
'Ρώμης. Όλα Βέ ίμοϋ Αποτελούν τόν Αριθμόν 1002.

■ ·*·»■·  '

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΕΓΠΤ0ΣΕ1Σ

1. ΙΙόσους νεκρούς Ανέστησεν ί Κύριόςσοίς Χριστός,
ένφ ήτο έπί τή.ι γής; ' |

2. Τις άλλος άγιος, άνθρωπος Ανεστησε νεκρούς πλήν τοΰ 
Χρίστου ;

3. Ποια εΐναι -ή έπισημοτέρα Ανάστασις;

— Έπιθυμοϋντες νά ευχαριστήσωμεν τήν πολλάκις ίκ- 
φρασθεΐσαν επιθυμίαν τών τε μικρών ΐμών συνδρομητών 
καί «όλων, έΒημοσιεύσαμεν εΐς ιδιαίτερον φυλ.λάδιον τό ώ- ί 
ραΐον καΐ διδακτικόν Βιήγημα ενής Κυρα Καλής-, όπερ ! 
έδημοσιεύθη ώς έπιφυλλις εΐς τήν Εφημερίδα των ΙΙαίΒων : 
με εικονογραφίας.

Τό φυλλάΒιον τοϋτο θα ήναι καλόν πρωτοχρονιάτικου ■ 
Βώρον εΐς τά παιΒγά, καΐ ώς τοιοϋτον τό συνιστώμεν είς . 
πάντας

—- ’Επίσης κατά τά τέλη Δεκεμίρι'ου θά ήναι δημοσι
ευμένου καί έτερον ώραϊον διήγημα Βιά παιδιά. · Ό Χρη
στός και τΐ παλαιόν του οργανον», εΐς τήν *Εφ.  των Παί- 
Βων, καλόν καΐ τοϋτο Βώρονκατά εήν πρωτοχρονιάν. J

— Όστις ήθελε κάμει. 100 συνΒρομητάς θά λαμίάν^
τό λεξικόν τοΰ Σκαρλάτου ή άλλο τι βιβλίου ίσης Αξίας 
δωρεάν. I
"— Πάσα Ανταπόκρισις Αφορώσα τήνέφ. τών ΠαίΒων καΐ | 

τόν Άστίρα της ’Ανατολής πρέπει' νά στέλλεται είς ίήν · 
Διεΰθονσιν τής ^Εφημερίδας τών Παίδων άν όΒφ Έρμεϋ, ' 
άριθ. 79


