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Είς ούδένα, Ιζτοτ τών.τακτικών α&τηΐ , 
(ίνταποκριτών, σίέλλεται ή «Έφηραρίί 
τών ΙΙαίδωνν αν ευ προπληρωμής. -

II Μ ΒII.
ύπδ τοϋ κτθηγητοϋ

Χ,Κ. ΚΕΪΤΟΡΙΔΟΪ,

Ή παρούσα εικονογραφία, έρ- 
γον οιάσημου άγαλματοποιοΰ, τοΰ 
’Αντωνίου Κανόοα, παριςάνει τήν 
Ήβην, τήν θεάν της ανθήρας νεό
τητας. Ή Ήβη λέγεται θυγάτηρ 
του Διδς χαί της Ήρας, καί ήτο 
θεράπαινα τών θεών, έργον ίδιά- 
ζον έχουσα vd κερνφ τούς δέους 
είς χρυσόΰν ποτήριαν τδ γλυχ'υ νέ
κταρ. ’Επειδή δέ έγλίςρησε καί 
έπεσεν άπρεπώς, ένω έχέρνα πο
τέ, οί θεοί άντικατέστησαν αύτήν 
δια τοΰ Γανυμήδους. Ότε όμως 
ό Ηρακλής μετέβη είς τδν Ό
λυμπον, καΐ κατετάχθη είς τδν 
χορδν τών αθανάτων θεών, συν- 
εζεόχΟη τήν Ήβην είς σόμβολον, 
οτι ή νεότης έχει πάντοτε σύν
τροφον τήν ανδρείαν. Ήτο οίνο- 
χόος τών θεών, διότι τά ούράνια 
σώματα δέν ύπόκεινται είς γήρας. 
Ή καθαίρεσις έκ τοΰ αξιώματος 
αύτής σημαίνει, δτι οί άφρόνως 
διάγοντες νέοι πίπτοντες είς ά- 
τοπήματα έκπίπτουσι του βιώ

ματος αύτών καί μισούνται.
‘ΗΉβη παρίστατο νέα ωραία 

καί ελκυστική, φέρουσα ένδυμα

*H θεά ’Ή€η.

λευκόν ροδοκέντητον καί οίνο- 
χοοΰσα έκ τίνος κρεμαμένου (έγ
γειου τδ νέκταρ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.
(Όέ προηγ. Αριθμόν)

Ειδήσεις περί τοΰ Κωνςαντίνου 
δέν ύπήρχον. Ό ’Εμμανουήλ, άν 
καί ισχυρές και μέγας είς τήν Σε- 
βίλλην, δέν ήδυνήθη νά ρ-άθη τί
ποτε περί αύτοϋ. Ήσθ άνετο τώ
ρα μεγίστην μεταμέλειαν, καί 
προθύμως θά έθυσίαζέ τήν θέσιν 
του καί τήν έπιρροήν του, έάν μό
νον ή δυνατό να σώση τδν Κων
σταντίνον άπδ τδν τρμερδν θά
νατον, δστις ήθελεν άναμφιβόλως 
έπέλδει έπ’,αύτοϋ.

Μίαν ήμέραν, ένφ ή Ισαβέλ
λα έκάθητο καταλυπημένη καί 
σκεπτική είς τδν κήπον, ήκουσε 
τήν σιδηράν θΰραν τής οικίας νά 
κλείση, και ύψώσασα τους Οφθαλ
μούς της, είδε τόν Εμμανουήλ 
ώχρδν καί τεταραγμένον προχω- 
ρουντα πρδς αύτήν.

Ήγέρθη καίδπήγεν είς άπάν- 
τησίν του, εκείνος βμως, έγχειρί- 
σας είς αύτήν επιστολήν, έστρεψε 
τδ πρόσωπόν του απ’ αύτής.

— «Είναι άπδ τδν Κωνσταν
τίνον,» εΐπε μετά δυσκολίας.
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γενή χαρακτήρα ! "Ά! τώρα πλέον δύναμαι νά ύπο
φέρω πάσαν δυστυχίαν, παν βάρος, πάσαν ταπείνωσιν, 
έάν μόνον ήδυνάμην νά σώσω τδν κάλλιστόν μου 
φίλον 1 Mol φαίνεται, δτι θά χάσω τάς φρένας μου, 
όταν σκέπτωμαι περί της πράξεώς μου. Τί ούναμα1 
νά κάμω; Πώς θά κατορθώσω νά έλευθερώσω τδν 
Κωνσταντίνον; Είναι πλέον άργά! Δέν δύναμαι νά 
τδ πιστεόσω ! Ά, Ισαβέλλα! θά χάσω τδν νουν μου!» 

α Είναι τφ δντι τρομερόν , » άπεκρίθη ή ’Ισα
βέλλα, κινούσα μετά δυσκολίας τά ώχρά αύτής χεί
λη, «άλλ’ ούχι καί άνευ έλπίδος. Τον Κωνσταντί
νον δεν δύνασαι νά σώσης άπό πρόσκαιρον θάνατον, 
τδν έαυτόν σου δμως δόνασαι νά σώσης άπδ αιώνιον. 
'Υπάρχει έτι καιρός διά μετάνοιαν. *Α,  Εμμανουήλ, 
ύπάρχει έτι έλεος!η (άκολουθεΐ.)

---- -—

Η ΚΑΔΛΙ2ΤΗ ΕΚΔΙΚΗ2ΙΣ

(Συνίχιια καί τέλος )

Μία ίσως ώρα εΐχε παρέλθει, δτε αίφνης, ηχού
σε? ό Γεώργιος κραυγήν τρόμου καϊ φρίκης προερχο- 
μένην άπδ τδ μέρος έκεινο τής λίμνης, πρδς τδ όποιον 
καί εΐχον πορευθή οί συμμαθηταί τυ. ’Αμέσως ήγέρθη, 
και έστάθη άκροαζόμενος, τών δέ κραυγών έξακολυθου- 
σών, έτρεξε πρός τδ μέρος, 3θεν ήρχοντο· φθάσας δέ 
έκει, ευρε τδν Παύλον κα!δύο άλλους τρέχοντας έν
θεν κάκειθεν μανιωοώς, καί φωνάζοντας διά βοήθειαν.

— «Τί τρέχει;)) άνεφώνησεν ό Γεώργιος, άρπάζων 
τδν ώχρόν Παύλον άπδ του βραχίονος καί τινάζων 
αύτόν.

—«Άχ ! "Αχί — Ό ’Αλέξανδρος πνίγεται! σώσέ 
τον! σώσέ τον !» άπεκρίθη παραφρόνως ουτος.

—«Που είναι; έπνίγη ;»
— «Ναι, ναέ—έχει πλησίον εΐς τήν λέμβον· Άχ, 

σώσέ τονb
Ό Γεώργιος χωρίς νά προσμείνη 6 ευ τέραν πρόσ- 

κλησιν, έπέταξε τά ύποδήματα καί τδ έπανωφόρεμά τ», 
και έρρίφθη εΐς τήν λίμνην· μετ’ ολίγα δέ ισχυρά άλ
ματα έφθασεν εΐς τήν λέμβον, έπί της οποίας άναβάς, 
έβούτιξε, καί έπειδή ή λίμνη δέν ήτο βαθεΐά, εύρεν 
ευκόλως τδν ’Αλέξανδρον αναίσθητο? εις τδν βυθόν 
αύτής, * Αρπάξας αύτδν διά τής μιας χειρδς άπδ του φο
ρέματος, έκίνησε πρός τά έπάνω, επειδή δέ δέν ήδό- 
νατο ν’ άναπαυθή συλλαμβάνων τήν λέμβον, διότι αυ
τή ήτο λεπτή, έκεΐνος δέ διπλασίως βαρύς, ήναγκά- 
σθη νά προχωρήση αμέσως κολυμβών πρδς τήν όχθην. 
’Ejtv ήτο μόνος, τό έπιχειρημα θά ήτα λίαν ευκολον 
δι’αύτδν· τδ σώμα όμως τοΰ ’ Αλεξάνδρου έπεβάρυνεν 
αύτδν, καί μόλις μετά μεγίστης δυσκολίας έπροχώρεμ

746
Ή Ισαβέλλα, μετά τρεμοΰσης χειρδς ήνοιξε την 

επιστολήν καϊ άνέγνωσεν
«'Αγαπητέ μοι φίλε!

• «Χάριν τοο Πάτερ Φερνάνοου, σοΙ γράφω τάς λέ
ξεις ταύτας πριν μεταβώ εις το φρουριον, όπως πα- 
ρουσιαιθώ ένώπιον τής ' Ιεράς έξετάσεως. Εμμανουήλ, 
φίλε μου, τδ κακόν τούτο δέν έπήλθεν έπ*  έμέ αίφν ι
δίως· άφ’ οτου τελευταίον σέ εΐοον, έπρόσμενα αυτό, 
διότι ένόησα άπδ τού τρόπου σου, δτι είχες σκοπόν 
νά μέ παραοώσης είς τάς χεΐρας τών έχθρών μου. 
Δέν σέ μέμφομαι, διότι έξευρω, δτι ήσο σχεδόν πα
ράφορος ένεκα τών χρηματικών δυσχερειών σου, καί 
δτι έν στιγμή μανίας έπραξας έκέϊνο, τδ όποιον άλλως 
ούτε νά ονειρευθής ήθελες. Γνωρίζω ολόκληρον - τήν 
εμπορικήν σου πορείαν, ώς καί. τδ μέγεθος τών ζη
μιών σου, καί επιθυμώ τώρα είς τήν τελευταία? ώραν 
τής έλευθέρας μου ζωής νά σέ συνδράμω καθ’ δσον 
δύναμαι. Έξεόρεις βεβαίως, δτι, άφοΰ άπαξ χαταδι- 
κασθώ ύπδ τής Ίεράς Έξετάσεως, ή περιουσία μου θά 
μεταβή εΐς τήν Κυβέρνησιν.

Ένώ λοιπόν ή μην έτι ελεύθερος, έθεσα εΐς χεΐρας 
φίλου τινδς ποσδν Ικανόν πρδς πληρωμήν τών χρεών 
σου, μέ υπόλοιπον ικανόν δπως έκ νέου άρχίσης τάς 
υποθέσεις σου, ουτος δέ θέλει θέσει εΐς τάς χεΐράς 
σου τοϋτο, ώς καί τήν έπιστολήν ταότην, ‘Ο Θεδς 
είθε νά σέ εύλογή, φίλε μου, καί νά σέ όδηγή είς 
δλας σου τάς υποθέσεις, πρδ πάντων δμως, είθε νά 
σέ φέρη εΐς τοδς πόδας τοΰ Χρίστου έν μετανοίφ. Έγώ 
δπάγω τώρα νά ύποφέρω διά χάριν Αυτοί, Αύτδς δέ 
θέλει μέ ένδυναμώσει νά ύποφέρφ δ,τι καί άν μέ προσ- 
μένη. Τήν ’Ισαβέλλαν ποτέ δέν δύναμαι νά λησμο
νήσω, 5ν καί ποτέ δέν έλπίζω νά τήν έπανίδω· τά 
πρδς αύτήν αισθήματα μου θά ήναι τά αύτά διά παν
τός. Πρέπει νά φροντίζης δι’ αύτήν διπλασίως τώρα, 
καϊ νά τήν προφύλαξης άπδ τδ τέλος, τό οποίον έπήλ
θεν εΐς έμέ. Έάν ποτέ συλλογισθής περί έμοϋ ώς κει
μένου εΐς τάς είρκτάς του φρουρίου, καί άπερνώντος 
βαρέως τάς ύλίγας έτι ήμέρας μου, ή έάν ή μεταμέ
λεια ποτέ σέ καταλάβη δί έκεινο τδ δποΐον έπρα- 
ξας, ένθυμοΰ, οτι αί τελευταΐαι λέξεις, τάς οποίας σοι 
έγραψα ήσαν λόγοι συγχωρήσεως, καί δτι ό θεδς έν 
τή εύσπλαγχνιφ αύτοΰ αφήρεσε πάσαν πικρίαν άπδ 
της καρδίας μου.

«Κωνσταντίνος.'!

«’Αγαπάτε τους έχθρους σας, άγαθοποιεΐτε τους 
κακοποιούντάς σας, λ — - εΐπεν ή Ισαβέλλα έπιστρέ- 
φουσα τήν έπιστολήν εΐς τδν άδελφόν της, μετά τρε- 
μοόσης χειρδς και ώχρου προσώπου.

a *A1 τί έπραξμ 1 » έξεφώνησεν β ’ Εμμανουήλ 
έν άγωνίφ.— «Κατέστρεψα πολύτιμον ζωήν καί εύ-Ι
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Αί κραυγαϊ των συντρόφων του έίχον έφελχόσει τοδς 
διδασκάλους καί λοιπούς μαθητάς πρδς τδ μέρος έκεινο 
τής λίμνης, οί πάντες δ’ ένεθάρρυνον διά ζητωκραυγών 
τδν Γεώργιον· άλλ’ έπϊ τέλους έννόησαν, δτι οέν ήθε
λε δυνηθή -πλέον νά άνθέξη· τότε είς τών νεωτέρων 
διδασκάλων, δστις ήτο άριστος κολυμβητής, έρρίφθη 
είς τήν λίμνην πρδς βοήθειαν του. Έφθάσε δέ τδν 
Γεώργιον τφόντι έγκαίρως, διότι ουτος τόσον ήτο άπο- 
καμωμένος, ώστε όλίγαι σιιγμάι ακόμη, καί θά έου- 
θίζετο καϊ αύτδς μετά του φορτίου του. Έλαφρυνθεΐς 
τού φορτίου του ό Γεώργιος κατόρθωσε νά φθάση είς 
τήν όχθην καί νά έξέλθη, άλλά αμέσως έπεσεν ω
χρός έπΐ τής γης, έρυθρουν δέ ρεύμα έξήρχετο έκ 
τού στόματός του καϊ έχύνετο έπί τής άμμου. Πάντες 
περιεκυκλωσαν αύτδν έντρομοι καϊ άνακράζοντες, 0 
δέ διδάσκαλός του εγονάτισε πλησίον αύτοΰ, καϊ λα
βών τήν προσφιλή έκείνην κεφαλήν έπϊ τοΰ βραχίο
νας αύτοΰ, έπροσπάθησε νά παύση τήν αιμορραγίαν,

«Γενναΐόν μου τέκνον»—είπε μετά συγκινήσεως,— 
«ή ζωή τοΰ άθλιου έκείνου -δέν είναι άξία ν’ ανταλ
λαγή μέ τήν ίδικήν σου. *Ω  θεέ, χάρισόν μας τήν 
ζωήν του προσφιλούς ήμών παιδιού!»

Ό Γεώργιος έστρεψε πρδς αύτδν βλέμμα πλήρες 
άγάπης, δεν ήδύνατο δμως νά δμιλήση. Έν τφ με
ταξύ δέ έφθασεν ό j

‘Ο θόρυβος καϊ οί πικροί κλαυθμοί τών συμμαθη
τών του ήσαν αληθώς συγκινητικοί· έν τφ μέσφ τών 
θρηνουντων φίλων, έπϊ τής στρωμνής, μετά τοΰ άγ. 

μαθητής, δστις είχε σταλή διά τδν γελιχοΰ έκείνου μειδιάματος έπϊ τών χειλέων τ», εκειτο
ιατρόν φέρων αύτδν, ουτος δέ έξετάσας τόν Γεώργιον, 
έδωκεν είς αύτδν νά πίη άλας διαλελυμένον έν υδατι, 
ρίψας συγχρόνως βλέμμα πρδς τδν διδάσκαλον, τδ 
όποιον ένοει, «δέν ύπάρχει πλέον έλπίς,η διέταξε 
δέ νά τεθή έπϊ στρωμνής, όπως φερθή είς τήν οικίαν. 
Δυο λοιπών έκ τών διδασκάλων ύψώσαντες τδν Γε
ώργιον τρυφερώς έθεσαν έπϊ τής στρωμνής, μεθ’ ό
λης δμως τής προσοχής των, έκίνησαν αύτδν τόσον 
ώστε καί πάλιν ερρευσε τδ αίμα· ό δέ Γεώργιος ύ
ψωσε παρακλητικώς τήν χεϊρά, δπως μή κινηθή πλέον.

Αίφνης ό .Παύλος, έξελθών έκ τοΰ μέσου τών 
τεθλιμμένων συμμαθητών του, έρρίφθη έπϊ τών γονά
των του πλησίον τής στρωμνής, καϊ έν φωνή διάκε- 
κομμένη ύπδ λυγμών άνέκραξεν — «Ώ Γεώργιε, Γεώρ- 
γιε! Δύνασαι νά μέ συγχώρησης; Ά, πόσον σοϊ έ- 
πταισα ! Κύριε Προκόπιε, ακούσατε - ό Γεώργιος εί
ναι αθώος,— δέν εκλεψε τά ροδάκινα. Ό ’Αλέξανδρος 
τδ έκαμε, και έγώ ύπήγον μαζή του έως τήν μάν
δραν. ’Ηθελε νά βιάση καϊ τδν Γεώργιον νά ύπάγη, 
άλλά δέν ήουνήθη, καϊ όταν σας ήκουσεν όπίσω μας. 
άφήκε τδ καλάθιον είς τάς χεΐρας τοΰ Γεωργίου, ώστε 
σεΐς νά ΰποπτευθήτε έκεΐνον. Καϊ έγώ ήμην δειλός, 
Ά, πόσον δειλός I καϊ άφήκα τδν Γεώργιον νά ύπαφέ 
ρη τήν τιμωρίαν χωρίς νά μαρτυρήσω τήν αλήθειαν,

διότι έφοβοΰμην τδν ’Αλέξανδρον. Και τώρα τι θά 
κάμω ! θά άποθάνη δ Γ εώργιος, καϊ τϊ θά γείνω;>ι — 
καλύπτων δέ τδ πρόσωπόν του διά τών χειρών του ε- 
κλαιε πικρώς,

Ό Γεώργιος έστρεψε προς αύτδν βλέμμα πλήρες 
αγάπης, έκεΐνος δέ ύψώσας τήν κεφαλήν του έψιθόρισε 
διά τών χειλέων του,--«Μέ συγχωρεις ; Αόνασαι νά 
μέ συγχώρησης; ι> Είς άπάντησιν ό Γεώργιος τφ έξέ- 
τεινε τήν χεϊρά τυ, τήν όποιαν ουτος έσφιγξε καταφιλών·

Ό διδάσκαλος τότε γονατίσας πλησίον τοΰ Γεωρ
γίου και λαβών τήν έ τέραν αύτοΰ χεΐρα ανέκραξε,— 
«Συγχώρησαν καϊ έμέ τέκνον μου ί Καί έγώ σοΐ έ
σφαλα I ”Ω , Θεέ μου, Θεέ μου, φείσθητι τήν ζωήν 
του αγαπητού τούτου παιδιού.»

'Ο Γεώργιος έρριψεν έπ’ αύτοΰ βλέμμα, τδ όποιον 
έςέφραζε τήν χαράν του, ότι τέλος εΐχεν αθωωθή έ
νώπιον αύτοΰ τε και τών συμμαθητών του. Έπρο
σπάθησε δέ νά προφέρη λέξεις τινάς, ήγωνίσθη δμως 
πόλο καϊ έπεσεν έπϊ τής στρωμνής άπο καμωμένος 
Άνοίξας δ’ αίφνης τοΰ; Οφθαλμούς του, καϊ μειδιάσας 
γλυκά πρδς τούς συμμαθητάς του, έκυτταξε άνω πρός 
τδν ούρανόν, καϊ παρέδωκε τδ πνεύμα.

τδ θνητόν σώμα τοΰ τότε πλέον εύδαίμονος Γεωργίου, 
άτάραχον καί άναίσθητον πρδς πάσαν ένδειξιν λύπης 
και άγάπης!

Έπϊ τέλους δ διδάσκαλος καταστείλας μετά δυ
σκολίας τήν συγχίνησίν του, είπε— «Τέκνα μου άς 
δεηθώμεν,»— έκεΐ δέ έπϊ τής όχθης τής άταράχου 
έκείνης λίμνης, είς τδ γλυκό φώς τής δέσεως, περι- 
κυκλούμενος ύπδ τών τεθλιμμένων παίδων, άνέπεμψε 
προσευχήν είς τδν θεόν, δπως ουτος άγι-ίση τδν 
θάνατον τοϋ άγνοΰ έκείνου παιδδς είς πάντας, καϊ δ
πως, όταν ή ζωή αυτή ήθελε παρέλθει οώένα έκα
στον έξ αύτών, εύρεθώσιν δλοι όμοΰ ε·’ς τήν ευ Sai. 
μονά έκείνην κατοικίαν, οπού ό Γεώργιος είχε προ- 
πορευθή αύτών. ύπδ Μ. Κ.

Ποτέ μή καταβάλλεσαι άπδ έλάχιστα πράγματα. Έ

άν ή αράχνη είκοσάκις χαλάση τδ άράχνιον είκοσάκις 
θέλει τδ έπισκευάσει. ’Αποφάσισε νά πράξης τι και 
θέλεις τδ πράξη. Μή φοβήσαι έάν απαντάς δυσκολίας 
καί έμπόοια είς τήν άπόφασίν σου· μή άθυμής, άλλ*  
Ισο γενναίος καί τοι τά πάντα σοϊ φαίνονται σκοτεινά· 
διότι τά καλά πάντοτε άποκτώνται μέ κόπους. Καϊ παν 
ό,τι άποκταται διά τοιούτου τρόπου έκτιμαται μεγάλως 
παρ’ ήμών, διότι είναι καρπός τών κόπων ήμών.
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Ο ΑΣΩΤΟΣ ΠΟΣ.

Είς τδ δέκατου πέμπτου κεφαλαίου τοΰ χατά Λου
κά ν ευαγγελίου, έχομεν τήν ώραίαν καΐ συγκινητικήν 
διήγησιν του υίοΰ, δστις λαβών καΐ έςοοεόσας τήν πε
ριουσίαν του εις άσωτίας, έπέστρεψεν οΐκαδε μετα
νοώ ν, καΐ ετυχεν ευμενούς καί φιλόστοργου ύποδο- 
χηί παρά τοΰ πατρός του. 

του, καΐ πέμπει τό "Αγιον αύτοΰ Πνεύμα νά έγγίση 
τήν καρδίαν του ταλαιπώρου αύτοΰ τέκνου. Ή 'Αγία 
Γραφή, λέγει, «γίνεται χαρά έν οδρανψ δι’ ένα αμαρ
τωλόν μετανοοΰντα.» Ό Θεός, ό Πατήρ χαίρει διότι 
δ μετανοών εΐναι τέκνον του, ό Χριστό; χαίρει διότι 
έδωκε τήν πολύτιμου αύτοΰ ζωήν υπέρ αύτοΰ, οί ά
γιοι άγγελοί χαίρουσι διότι προσετέθη εί; τον αριθ
μόν τών λελυτρωμένων έ'τι είς.

Ό αίσωτυφ υόοφ

Ή παραβολή αυτή έχει σκοπόν νά δείςη', πρώτον, 
πόσον δλίγον δόνανται αί ήδοναΐ τοΰ κόσμου τούτου 
νά ευχάριστή σωσι τήν ψυχήν, και δεύτερον, τήν εΰ· 
σπλαγχνίαν καΐ αγάπην τοΰ θεού πρό; πάντα ταλαί
πωρου άμαρτωλδν, δστις έπιστρέφει πρδς αυτόν, έγ- 
καταλείπων τάς άμαρτία; του. ’Αδιάφορου πόσον με
γάλους ήμάρτησεν, ό θεός εΐναι έτοιμος νά συγχώρη
ση αυτόν, προσμένει δέ τήν πρδς εαυτόν διαστροφήν

’Αγαπητά τέκνα, μήπως ημείς πάντε; δέν άπεμα- 
κρόνΟημεν τοΰ θεοΰ, καθώς ό άσωτος εκείνο; υίδς άπε- 
μακρύνθη τοΰ πατρός του; Δέν πρέπει λοιπόν καΐ ήμεΐς, 
καθώς έ κείνος, νά έπιστρέψωμεν είς Αυτόν, ταπεινώς 
ζήτουντες συγχώρησιν διά χάριν του Ίησοΰ Χριστοΰ, 
ώστε καΐ δι’ ένα έκαστον ήμών νά γείνη χαρά έν 
ούρανώ ; Βεβαίως πρέπει, καί εύχομαι βλοι μας νά τδ 
πράξωμε·,. --
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Ο SIP ΓΑΡΝΕΤ ΓΟΥΟΛΕΣΛΕΓ.

*Εμπροσδέν των εχωκίΐν at μικροί μοο άναγνώσται 
την εικόνα άνδρδς διάσημοι) εις τήν ιστορίαν της σ.ν- 

γένος, γεννηθείς τδ 1833 είς χωμόπολίν τινα πλησίον 
τοΰ Δουβλίνου κειμένην έκ γονέων άνηκόντων είς c?.p- 
χαίαν εύγενή οικογένειαν. Κατετάχθη δέ είς τδν στρα
τόν πολύ νέος, και ταχέως προήχθη, τδ δέ 1852, δέκα

Ό σίρ Γάρνετ Γουολεσλέΰ·

θρωπότητος διά τήν προσωπικήν άήδρείαν και στρα
τηγικήν ικανότητα, τάς ποικίλας περιπέτειας, καί ιδίως 
καί κατ’ εξοχήν τήν σωφροσύνην τοο.

Ό Σιρ Γάρνετ Γουολεσλέϋ, ο νέος 'Αρμοστής είτε 
Κυβερνήτης τής νήσου Κόπροι», είναι Ιρλανδός τδ 

καί έννέα έτών τήν ηλικίαν πρώτην φοράν έλαβε μέ
ρος είς τήν κατά τών Βυρ μανών μάχην, οπού πλη
γωθείς βαρέως μέ τήν μίαν χεΐρα έκράτει τήν πληγήν, 
διά νά έμποδίση τήν ροήν τοο αίματος, καί· μέ τήν 
άλλην παρότρυνε τούς στρατιώτας του πρδς τά έμπρός.
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Τρία έτη μετά ταΰτα τον εό ρίσκο μεν μαχόμενον 
κατά τών 'Ρώσσων είς τήν Σεβαστό ΰπολιν, όπου παρ’ 
όλίγον έθάπτετο μετά πολλών άλλων έκληφθεΐς ώς 
φονευμένος.

Μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον εστάλη είς τάς ’Ιν
δίας, καί έλαβε μέρος ένεργόν καΐ ένδοξον είς τδν κατά 
τών ανταρτών πόλεμον, μετά 6έ τήν κατάπαυσιν της 
έπαναστάσεως έκείνης ώδήγησε τούς στρατί ώτας του 
κατά τών Κινέζων, καί τοϋ πολέμου εκείνου ευτυχώς 
περαιωθέντος, τόν εόρίσκομεν είς τδ άλλο ήμισφαί- 
ριον μαχόμενον κατά τών αγρίων Αμερικανών φυλών 
τοϋ Καναδά.

Τελευταίον δέ άποσταλεΐς είς ’ Αφρικήν κατά τών 
Άσχαντών, διεξήγαγε τδν πόλεμον έκεϊνον μετά σπα- 
νίας στρατηγικής ικανότητος καΐ φρονήσεως, άπαλλά- 
ξας τούς φιλήσυχους "Αγγλους άποίκους και τούς έν- 
τοπίους συμμάχους των άπδ τών βαρβάρων καΐ αιμα
τηρών Επιδρομών τών θηρίων εκείνων τής ’Αφρικής.

' Ο Σΐρ Γάρνετ Γουολεσλέϋ υπήρξεν ού μόνον άξιος 
στρατιωτικός, γνωρίζων πώς νά όδηγή άλλους είς 
τάς μάχας καΐ νά νικγ, άλλά καί ίκανός νά κυβέρ
να εαυτόν, δίοων έμπρα'κτως τά καλόν παρα'δειγμα 
της σωφροσύνης καΐ έγκρατειάς είς τούς στρατιώτες τυ.

Είς τό Υπ*  αδτΟΰ έκδοθέν «Στρατιωτικόν Έγχει- 
ριδίόν»1 διαμαρτύρεται κατά τής χρήσεως τών πνευμα

τωδών ποτών είς τον στρατόν, Υποστηρίζει δέ καΐ έ- 
πιβεβαιοί τήν διαμαρτόρησίν του ταότην δι’ άπειρων 
παραδειγμάτων, έκ- τε τής ιδίας έαυτοΰ πείρας καΐ 
παρατηρήσεως καΐ έξ άλλων είς τε τήν ’Ινδίαν, Α
φρικήν καί Καναδάν, όταν ήτο έπΐ κεφαλής τοϋ 
στρατού, διαβεβαιών, δτι οί στρατιώται είναι Υγιέστε
ροι καΐ καταλληλότεροι διά τήν Υπηρεσίαν άνευ τών 
ποτών τούτων. Λέγει προσέτι, οτι ή μή χρήσις αυτών 
δόναται ν’ άποκτηθή μόνον διά της προθύμου συμπρά
ξεων τών αξιωματικών. Ό οίνος διά τόν αξιωματικόν 
λαμβάνει τήν Οέσιν τής ρακής διά τόν στρατιώτην, καί 
άν καί δ οίνος δόναται νά μή βλάπτη αυτόν, πρέπει 
όμως νά άρνήται είς εαυτόν τήν ευχαρίστησιν ταότην, 
διά τό καλόν τής Υπηρεσίας,

Άνήρ τοιοΰτος, συνενόνων έν εαυτιρ τοιαυτην σο
φίαν καΐ μετριοφροσύνην, τοιαυτην στρατηγικήν ικα
νότητα καΐ ανδρείαν, είναι στολισμός λαμπρός, καΐ 
άντανακλα δόξαν έπΐ τής εύγενοΰς καΐ άρχαίας οι
κογένειας έκ τής οποίας κατάγεται, έχομεν δέ δί 
έλπίδος, δτι ή Κύπρος υπό τοιουτον διοικητήν θέλει 
ευτυχήσει καΐ εύημερήσει.

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΖΑΡΤ.

Μεταξύ τών περίφημων μουσικών άνδρών διά τούς

οποίους ή Γερμανία έχει δίκαιον νά καυχαται, 0 Μό- 
ζαρτ θεωρείται ώς εΐς έκ τών μεγίστων, Υπάρχει δέ 
λίαν περίεργος διήγησις περί του τελευταίου αύτοϋ 
μουσικού ποιήματος, ή οποία έχει ώς έξης·.

‘Ημέραν τινά ό Μόζαρτ έκάθητο βυθισμένος είς 
μελαγχολικάς σκέψεις, έκ τών όποιων ή σύζυγός του 
είς μάτην είχε προσπαθήσει νά έγείρη αυτόν, οτε ά. 
μαξα έστάθη ένώπιον τής οικίας, ξένος δε τις Υψηλού 
αναστήματος καί σοβαρού υφους έζήτησεν αύτον.

Είσελθών είς τό δωμάτιο ν ο που έκάθητο ό Μόζαρτ» 
δ ξένος είπεν — «Έρχομαι, κύριε, έκ μέρους άνθρώ_ 
που τινός Υψηλής περιωπής, οστις δέν θέλει νά φα 
νερώση τόν έαυτόν του, όπως σας παρακαλέσω νά έξα. 
σκήσητε Υπέρ αύτοϋ πάσάν σας τήν ευφυΐαν.»

— «Τί ζητεί;» ήρώτησεν ό Μόζαρτ.

— π’Απώλεσε άγαπητόν τινα εή αυτόν, τοϋ όποίου 
τήν μνήμην θέλει έσφεΐ φυλάττει, ζητεί δέ παρ’ Υ
μών νά γράψητε έπιτάφιον Υμνον, οστις νά ψάλλη- 
ται κατ’ έτος, και διά τόν οποίον θέλει σας άνταμεί- 
ψει όπως ζητήσητε. Είναι άριστος μουσικός κριτικός ό 
ίδιος, ώστε προσπαθήσετε νά τφ παράσχητε Οσον τό 
δυνατόν τό κάλλιστον έργον.»

Ό Μόζαρτ Υπεσχέθη νά άναλάβη τό έργον, ό δέ. 
ξένος ήρώτησε.

«Καΐ πόσον καιρόν θά χρετασθήτε;»
— «Ένα μήνα,» άπεκριθη Υ Μόζαρτ.
— «Πολύ καλά. Είς ένα μήνα θά έπιστρέψω.»· 
«Πόσον δέ ζητείτε διά τ0· έργον ;»
— «Εκατόν δουκάτα.»
Ό ξένος έθεσε τό ποσύν έπΐ τής τραπέζης, καΐ άνε- 

χώρησεν.
·«***«*·■■«*···»·*«'»·#«*  *:«**·'»'-·■'«*'*»'****«

'Ημέραν καΐ νύκτα, ό Μόζαρτ κατεγίνετο είς τό έρ
γον του.1Η ύγιεία του ήρχισε τώρα νά τόν έγκαταλίπη, 
μελαγχολία δέ τρομερά κατέλαβε τό πνεΰμά του, πολ- 
λάκις δέ έλειποθύμει έν τφ μέσφ τής εργασίας του. 
Ημέραν τινά λαμβάνων τήν χείρα τής γυναικός του, 
εϊπεν, — «όέπιτάφιος ούτος Υμνος εΐναι διά τήν ίδι- 
κήν μου κηδείαν.»

Έπΐ τέλους, ή προσδιωρισμένη ημέρα εφθασεν, ή 
δέ μελαγχολία τοϋ Μόζαρτ είχε βυθίσει αύτόν είς 
λυπηροτάτας σκέψεις, 5τε ό ξένος ένεφανίσθη, κατά 
τήν Υπόσχεσίν του.

— «Δέν ήδυνήθην νά τελειώσω τό έργον» — είπε 
λυπηρώς ό Μόζαρτ — έχω έτι Υψηλότερα; ιδέας νά έκ- 
φράσω καί έχω χρείαν έτι περισσοτέρου καιρού.»

«Τότε 8ά ήναι δίκαιον νά αύξήσωμεν καΐ τήν πλη
ρωμήν,» άπεκριθη ό ξένος θετών πεντήκοντα δου
κάτα έπΐ τής τραπέζης.
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— «Κύριε!·» εϊπεν ό Μόζαρτ, — «ποιος εΐσδε;»
— «Τοΰτο δέν σας ένδιαφέρει, — τελειώσατε τό έρ

γον, και μετά ένα μήνα θά έπιατρέψω νά παράλάβω 

αδτό.»
Τό παν ήτο τόσον παράδοξον, ώστε ή ίδέα κατέλα

βε τδν Μόζαρτ, οτι ήτο προ μην ο μα του θανάτου του, 
έξηκολούθησεν όμως τδ έργον του, κατά ϋέ την προσ- 
διωρισμένην ημέραν ό ξένος έπαρουσιάσθη, ευρε δ' ά- 
ληθώς τδ έργον τελειωμένον, δ Μόζαρτ βμως εϊχεν 
ά.ποθάνει. ‘0 ο’ έπιτάφιος ύμνος ήτο τφ ον τι διά τήν 

; κηδείαν του!

0 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΑΙΚΙ

Α'.
Μάνα μέ πέντε ορφανά, 'στο μεγαλείτερό της 

ϊ Παιδάκι, είπε μιάν αυγή,
Κ’ έστάλαζε ’στή μαύρη γή, 
Σιγφ τό δάκρυό της.

— «Εις τδ σχολειό σου πήγαινε, παιδί μου πικραμένο, 
«Μέ καλαθάκι αδειανό,,. .
«Θά πας, φτωχό μου δρφανδ,

■ «Καί πάλι πεινασμένο,

.«Καί τ’ άλλα τ’ άδελφάκιά σου ψωμάκι δέν θάίδοονε· 
• «Άλλοίμονον, έχει τιμή

«Πολύ μεγάλη τδ ψωμί
«Γιά ’κείνους που πεινούνε!.,...»

Μέ καλαθάκι άδειανδ κι’ ώς τήν καρδιά θλιμμένο,
1 Τδ έρημο ’κείνο φτωχό,

Είς τδ σχολειό του μοναχό 
Τραβούσε τό καϋμένο.

ΙΙερνοΐίσε άπδ κάτασπρο μικρό έρημοκκλήσι· 
Τοΰ φάνηκε ώσάν φωλιά, 
'Οπού ζεσταίνει τά πουλιά, 
Χιονιάς όταν φυσήση.

Σάν μάνας είχε άγκαλιά τή Ούρα άνοιγμένη· 
Καί μ’ δλοπρόθυμη σπουδή, 
Έμπήκε μέσα τδ παιδί 
Μ’ ελπίδα, φοβισμένη,

■ Είς του Σωτήρος τδ ναό έστέναξε κ’ έστάδη,
Κι’ ώί ναχ’ έμπρός του τδ Χρίστο, 
Του έλεγε γονατιστό, 
Άπ’ τής ψυχής τά βάθη.

Β'.
«Χριστέ, δέν έχομε ψωμί ’στδσπήτίμας καί κλαίω·

«Ίδέ τδ καλαθάκι μου άν ψέμματα σούλέω«. ,
«’Εγώ είμαι καλό παιδί, μου είπε ή μητέρα,

«Καί δέν πειράζει νηστικό νά μείνω καί μιά ’μέρα, 
«Μά τά μικρά τ’ άδέλφιά μου, καί ή μικρή μας Φρόσω

α Δέν εΐ ν αι κρίμα ν ά πειν ο ί ν ν υχτα καί ’ μέρα τόσο ;
«Καλά, έμας μας άφησες καί δέν μας συλλογασαι,

«"Ομως τή Φρόσω 3έν μπορείς νά πής πώς δέν λυπά-
[σαι. . . !

«Νά, αοϋ τά είπα ολά μας τά βάσανα καί λυπαις,
«Γιά νά μή λέγης υστέρα γιατί δέν μου τδ είπες 1....

.............ΛΛΛ..............................

Γ.
Σάν σχόλασε, ώ τί χαρά! Ώσάν πουλιά πετοϋσαν 

Τ’ άδέλφιά του μεσ’ ’στήν αυλή 
Μαζή κ’ ή Φρόσω ή καλή, 
Καί σάν τρελλά γελούσαν, '

Καινούρια βοΰχα καί ζεστά φορούσε τδ καθένα,
Κι’ βταν τδ είδαν νά φαν ή, 
Χαρας άφήσανε φωνή; ’
Μεγάλη τά καϋμένα,

— «Ψωμάκι τώρα έχομε, μικρό μου λυπημένο,
«Τοΰ εΐπ1 ή μάνα του, κι’ αότδ 
«Όπου ’στά χέρια μου κρατώ 
«Χρυσάφι γεμισμένο!

,α’Απ όλα τώρα έχομε· τί θέλεις νά σου φέρω ; 
«Ξευρεις, χλωμό μου ορφανό, 
.«Πώς πλέον δέν θά λές πεινώ ;» 
Κ’ εΐπ’ δ μικρός — («Τδ ξέρω,...»

*ω*
— «Τδ ξέρεις! Πώς; — Νά, δ Χριστός μας πλούτισε, ,

[μητέρα·
«Σχολειό μου σάν έπήγαινα, ’στδ ρημοκκλήσι πέρα, 

«Τοΰ είπα τού καλοΰ Χριστού γιά νά μας βοηθήση·
«Δέν σ’ ώπε ;—Ναί, δ Κυρίας μάς έχει ελεήσει,,... !

,«Μ’ ένα του όμως άγγελο γιά χάρι έδική σου·
«Α7 Jn.ao5 έκανε Jiv-ός νά κάν^ς έιΆηιιήσου !» ■

Τδ θαύμα πώς έγίνηκε; δταν ’στην Εκκλησία 
Παρακαλούσε δ μικρός, μυριόπλουτος κυρία,

Τδ ακούσε σέ μιά γωνιά κρυμμένη, και βοήθεια
Είς τήν μητέρα έστειλε μέ πονεμένα στήθια,... 

θαύμα αλήθεια I Σήμερα ποιά ’στήν ’Αθήνα δίνει;
Ποιαν άφίνει δ συρμός νά κάν’ έλεημοσόνη! '

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
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Ο. Ο ΛΑ,

ΣΥΜΒΟΓΛΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΟΙΑ.

'Όπως οί ήλικιωμένοι, ο5,^ρ·καί τά παιδία έχουν καθή
κοντα, είτε χρέη. ,ϊλ ■

1. Έν τη οικία· ύποταγήν καί σέβας προ; τεύ; γονείς, 
άγάπην Si καί άόροφροσύνην. intpo; τον; αδελφού;, άΐελφάς 
καί ύπηρέτας.

2. Έ ν τ ήΐ σ χ ο λ ε ί φ· σέδαί πρδς τού; διδασκάλους, έ· 
πιμελ=ιαν είς τά; σπουδάς, καί eiXix.rj(tttav είς τά; μετά τών 
συμμαθητών των σχίσεις.

3. Έν τή < κ κ λ η σ ί φ· ησυχίαν, προσοχήν, πίστιν είς 
άκροώμενα.

4. Έν ταϊί δδοϊς· καλόν φέρσιμον, μετριοφροσύνην, 
αυγχωρητικότητα, αποχήν άττό ξένα; ύποθέσεις.

Τά καθήκοντα ταΰτα πρέπει νά έκτελώαι τά παιδία.
1, Ό χ ι διά πληρωμήν’ διότι τοΰτο είναι ποταπόν 

έλατήριον.
2. Άλλ'έξ άγάπης· διότι ούτως ϊπραττεν δ Κύριος 

ήμών ’Ιησούς Χριστός, όταν ήτο παιδίον ύπό τόν Ίωση® καί 
τή^αριάμ είς τήν Ναζαρέτ — διότι ούτω πράττουαιν οϊ 
άγιοί άγγελοι καί πάντις οί ένάρετοι άνθρωποι.

3 Πρός τόν σκοπόν τού νά γυμνάζωνται είς τήν έκτέλε- 
σιν αύτών, καί ουτω ταΰτα νά καθίστανται ιύκολώτερα καί 
ήδονικώτερα,

Ή τοιαύτη έκτέλεσις τών καθηκόντων φέρει
Εύχα ρ ί σ τη σ ι ν ψυχής.. ‘Η άμαρτία ούδίποτε κά- 

μνει τόν άνθρωπον εύτυχή. — Οΰτε τήν Εναν, οΰτε τόν Κάϊν, 
οΰτε τόν Ιούδαν, οΰτε άλλον.κάνένα παραβάτην τοΰ νόμοι» 
τοΰ θεού ϊκαμί ποτέ ευτυχή. ’Απείθεια είς τόν οΐκον, αμέ
λεια είς τό σχολεΐον, βαρδαρότης καί άνειλικρίνεια είς τούς 
άλλους, καί παρακοή είς τόν θεόν πάντοτ ε προξένου σι 
λύπην, άνησυχίαν καί κακοδαιμονίαν.

Λοιπόν τέκνα μου, έάν θίλητε εύχαρίστησιν ψυχικήν καί 
εύτυχίαν είς τόν κόσμον τούτον, ίκτελεϊτε άκριβώς τά κα· 
θήκοντά σας πρός τόν θεόν καί πρός τόν πλησίον.

Η ΕΛΠΙΣ εΐναι ώς ό ήλιος, ψίπτουσα τήν σκιάν τών φορ
τίων μας είς τά όπισθεν, όταν πορευώμεθα πρός αύτήν.

Η ΕΚ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΩΦΕΛΕΙΑ.

1. Τό νά ϊχη τις έχθρούς δεικνύει, οτι πρέπει νά σημαίνη 
κάτι τι. —'ϋ  ασήμαντο; άνθρωπος σπανιώτατα έχει έχθρούς· 
"Οστις ποτέ δέν κινείται, ποτέ δίν διασταυρώνει τήν οδόν 
τών άλλων, ποτέ δέν ένεργεΐ, έννοείται, δτι δίν δύναται νά 
ϊχη ‘Ζαί όχΟρούς.

*

2. Ό έχθρός δίν λαμβάνει τό μέρος τού ίχθρού του — 
οΰτε κολακεύει οΰτε μεγαλοποιεί τάς άρετάς αύτοΰ.—Άπ’ 
ίναντίας άποκαλύπτει τά έλαττώματα καί σμικρύνει τάς ά- 
ρετάς, τοΰτο δί συμφέρει είς τόν άνθρωπον νά γνωρίζη διά 
νά βιορθοΰται,

3. Ό ίχθρός χρησιμεύει ώς προφυλαχτικόν κατά τής κα

κίας καί τών σφαλμάτων, κάμνει τόν έχθρόν αύτοΰ προσε
κτικόν καί έπιφνλακτικόν, καί ούτως συντελεί είς τήν βελ- 
τίωσιν αύτοΰ.

'Επομένως, άφοΰ είς τόν αμαρτωλόν τούτον κόσμον άδό- 
νατον νά μή ϊχωμεν , έχθρούς, ά; προσπαθώ μεν νά έπωφε- 
λώμεθα τούλάχιστον έξ αύιών.

ΕΝΘΠ1ΟΪ, ότι δίν ύπάρχει άνθρωπος τόσον μακράν, ώ
στε ό βραχίων τοΰ Χρίστον νά μή δύναται νά τόν φθάνη, 
ούτε τόσον άμαρτωλός, ώστε τό αίμα τού Χριστού νά μή 
δύναται νά τόν καθαρίση, ούτε τόσον έσκληρυμμένος, ώστε 
τό Πνεύμα τού θεού νά μή δύναται νά μαλακύνή τήν καρ- 
δίαν του.

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ πράγμα, τό όποιον δύναται νά έπιθυμήση 
τι; μετά τήν δόξαν τοϋ θεού, εΐναι ή ίδική του σωτηρία — 
τό δέ γλυκύτατου πάντων, όσα δύναται νά έπιποθήση τι; εΐ
ναι ή βεόαίωσις τής σωτηρίας του.

Αύσιί τοϋ έν τφ προηγούμενη) φόλλη) α ϊνίγμαΐος 

Κέρασο5ς, χέρας — οδς.

Τό έλυσαν δ έκ Χαλκίδας Στυλ- Γ. Κακκαράς, δ Γ. Μ. 
Μαρκότσης έκ Σύρου, ό Π. Τζάθας έξ ‘Ύδρας καί ή ‘Ελένη 
Κρασοπούλου έξ Αθηνών.

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Αποτελούμαι έκ 10 γραμμάτων.
Τό 1, 2 καί 10
Τό &, 6, 7, 8, 9, 10

Τό 7, 5, 6, 1, 9, 10

Τό 6, β, 7, 8, 3, I, 10
Τό 7, 3, 8, 5, 10

Τό 4, 3, β, 9, 10
Τό 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Τό δλον μου εΐναι όνομα

εΐναι είδος τροφής.
είναι νήσος τού Αίγαίρυ πελώ. 
γους.
είναι άρχαϊός τις βασιλεύς με
τάδωσα; έπειτα τό όνομά του 
είς τούς “Ελληνας.

εΐναι όνομα ένδς τών αποστόλων, 
είναι τό ύπό τοΰ Ίάσωνος κλα- 
πέν χρυσοΰν δέρας.
σημαίνει μή οικείος.
εΐναι συγγραφέας τις έκ Μιλήτου· 
ένδς μεγάλου βασίλέως.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιον μήνα έωρτάζετο τό 'Ιουδαϊκόν Πάσχα καί τί έ· 
σήμαινε;

2. ‘Ο τίτλος αϊίός τοΰ ανθρώπουw είς τίνα προσέτι τών 
προφητών έκτός τοΰ Χρίστου άποδίδεται καί ποσάκις;

3. Τίς έκ τών προφητών ένεφανίσθη ΐλίγον έπειτα μετά 
τόν θάνατόν του καί είς τίνα;

ΤΪΠΟΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


