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4ΙΕΪ’ΘΪ'Ν£Ι2 Είς οΰδένα, πλήν τών τακτικών αύτής

Ανταποκριτών, ςέλλεται ή ,»Έφημερίς 
’Εν όδφ Ερμου άριθ. *5Ό.  τών Παίβων» άνευπ'ροπληρ ωμής.
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Άγχπητα, παιΐϊία.

Καί πάλιν ή Αγαθή τοΰ θεού Πρό
νοια μας ϊφερεν ίλους σώους καί ΰγι- 
εΓς είς τήν Αρχήν τού νέου έτους, πλήν 
ένος,—τοΰ μικρού Αλλά καλού φίλυ τής 
Έιρημ. τών Παίδων, Γ.Κοκκίνου έκ 
Χαλκίδοί, ίςις μας άφήκε ;διά τον άλ
λον κόαμ.ον τδν καλλίτερον, ώς έλπί- 
ζομεν. '0 βέ συντάκτης τής ’Εφημερί
δάς σας μέ τδ πρώτον τοΰτο φύλλον 
σας πέμπει καί τάς εύχάς τυ, ϊνα βιέλ- 
6ετε τδ έτος, είς τδ ΰποων είσήλθομεν, 
μέ υγείαν σωματικήν, διανοητικήν καί 
πνευματικήν, έλπίζει βέ, ότι ίέά ήσβε 
εύπειθή είς τους γονείς σας, ΰπήκοα

είς τδν θεόν, επιμελή είς τά μα βήμα
τα καί τά έργα σας καί τίμια είς τάς 
σχέσεις σας μέ τούς άλλους. ‘Όσον έ- 
ξαρτάται Απ' αύτδν, 8έλει καταβάλλει 

:' καί έφέτος πάσαν προσπάθειαν προς 
βελτίωσιν τής τοσοΰτον Αγαπητής καί 
χρησίμου έφημερίδος τών Παίδων, καλ- 
λύνων αυτήν δι εικόνων Εσον ο»ν τε 
καλλιτέρων και πληρών τάς στήλας της 
μέ Αναγνώσματα ποικίλα, εΰάρεστα κα'ι 
διδακτικά· δέν άμφ1βάλλει βέ, Ατι έκα
στος τών μικρών αύτής συνδρομητών 
θέλει φιλοτιμηβή νά’θέση είς χεϊρας 
καί άλλων τδν μικρόν τούτον μηνιαί
ου Αγγελιαφόρον, συνεισφέρων οΰτω το 
καθ’ έαυτάν είς τήν εύρυτέραν διάδο- 
σιν της χρησιμότητας αύτοΰ.

ΙΑΛΌ1Ά ΡΙΟΣ.

Ανατέλλει ή ήμερα πρώτη ’Ιανουάριου,

Συ δ’ ό έφορων τά πάντα έκ του θρόνου τ ουρανίου, 

*Ω! εΰδόκησον τδ έτος νά παρέλδη τρισεοδαΐμον,

K? τάς σφαγάς καί θρήνους νά άπέχη τών πολέμων· 

Νά άπέχη από θλίψεις και ώώ έπιδημίας,

Καί τά ρείθρα νά έκχέη πανταχόσε της υγείας. .

*Ω ! ευδόκησαν τά δυο παρελθόντα νά παρέλθουν, 

Και τά εϊς αδτά συμβάντα πώποτε μή έπανέλθουν.

Πανταχοϋ δ1 έπικρατουσης ύγιείας καί ειρήνης, 

Καί άποσκορακισθείσης άσΟενειας και όδύνης,

Νά δοξάζηται, ώ Πλάστα, τονομά σου έκ συμφώνου, 

Άπδ του νοτίου άκρου μέχρι τοΰ βορείου πόλου.

(Μέντωρ.)
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οι βνταφιαεθεντεε ζπντεε.
(Διήγημα 'Ελβετικόν)

Mtxdtppaiti ΐλενθίρα έκ -τοΰ ’Αγγλικού.
(Ίίί προηγούμενο ν ψύλλον,)

»α«β*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β',
0 Παππο'κ χαι δ εγγονοΐ.

Έξυπνήσαντες την ακόλουθον ήμέραν εύρον, δτι ή 
χιών έξηκολοόθει νά πίπτη, ό δέ γέρων έξίφρασε τούς 
φόβους του περί της στέγης τοϋ κτηνοστασίου, είπών, 
« Τδ βάρος τής χιόνος είναι πολύ μεγαλείτερον παρ’ 
δτι ή στέγη δόναται νά βαστάση*  επομένως πρέπει νά 
τήν έλαφρώσωμεν, άπορριπτοντες μέρος τής χιόνος. ι,

α Αύτδ δύναμαι νά κάμω είς δλιγας στιγμάς,» — 
είπεν δ ’Ιάκωβος, καί λάβουν τδ πτυάριον διηυθόνθη 
πρδς τήν θύραν, άλλ’ ή χιών είχε πέσει τόσον πολλή, 
ώστε έκοπίασε πολύ έως οδ τήν άνοιξη.

Τούτου γενομένου άνέβη έπΐ τής στέγης καΐ μετά 
τινων ωρών κοπιαστικήν έργασίαν, κατόρθωσε νά ά- 
φαιρέση τδ μεγαλείτερον μέρος της χιόνος, άφήκεν 
όμως στρώμα τι ενός ποδδς πάχους, διά νά χρησι. 
μεόση ώς προφυλαχτικόν μέσον κατά του ψύχους έ
ξωθεν καΐ νά έμπυόίζη τήν εσωτερικήν του κτηνοστα
σίου θερμότητα άπό τοΰ νά Εξέρχεται, διότι ή χιών? 
ώς γνωστόν, είναι κακός θερμαγωγός, δυσκόλως δηλ. 
μεταδίδεται δι’ αύτής ή θερμότης, καΐ διά τοΰτο είς 
τά βόρεια κλίματα πίπτουσα έπΐ τής γής πρό τής Α
ποχής τοΰ σχηματισμού τοΰ πάγου, προφυλάττει τά 
γεννήματα, τά όποια σπείρονται κατά τό φθινόπωρον, 
μέχρι τής άνοίξεως, θτε διά τής θερμότητας του ή- 
λίου άναλυομένη χρησιμεύει καί. άντΐ βροχής πρδς φό- 
τρωσιν καΐ άνάπτυξιν αύτών.

Άφοΰ έτελείωσε τήν έργασίαν ταύτην δ ’Ιάκωβος, 
ρίψας βλέμμα είς τά πέριξ καΐ ίδών τδν δρίζοντα σκο
τεινόν καΐ τήν χιόνα είσέτι πιπτουσαν, ένεθυμήθη τάς 
ιστορίας, τάς δποίας είχεν άναγνώσει περί τών Πολι
κών χωρών, πώς οί άνθρωποι έκεΐ άναγκάζονται νά 
μένωσιν έγκεκλεισμένοι είς τάς καλύβας των έπΐ πολ
λούς μήνας ένεκα του χειμώνος καΐ τοΰ ψύχους, καΐ 
ήρχισε νά μελαγχολή. Όταν δε κατέβη είς τό κτηνο- 
στάσιον, δ άγαθδς γέρων παρετήρησε τδ συνωφριωμέ- 
νον πρόσωπόν του καΐ άπεφάσισε νά εύρη άσχολίαν 
τινά, διά τής οποίας νά διασκέδαση τήν μελαγχο
λίαν του.

« Άφοΰ ή θεία Πρόνοια ούτως ηύδόκησε νά έγ- 
κλέισθώμεν ενταύθα, 5ς έξετάσωμεν καλώς τί καΐ τί 
έχομεν διά τροφήν καΐ θερμασίαν, διά νά τά διευθε- 
τήσωμεν άναλόγως, ώστε νά μήν πάθωμεν ούτε έκ 
τής πείνης, οΰτε έκ τοΰ ψύχους είπεν δ γέρων.

« Καΐ πρώτον μέν άς έξετάσωμεν πόσον χόρτον έχο
μεν διά τήν' Ρόζαν, διότι έκ τοΰ γάλακτος αυτής έξαρ- 
τάται ή ζωή μας.»

Οΰτω λοιπόν προπορεϋομένΟυ τοΰ’Ιακώβου μέ τόν 
λύχνον, ήρχισεν ή έξέτασίς τοΰ εσωτερικού του κτηνο- 
στασίου.

« ’Ιδού ένας σωρός σανού! » — έξεφώνησεν δ ’Ιά
κωβος με? δλιγον,

« Καλά, » έιπεν δ γέρων, — «αύτδς φαίνεται άρκ& 
τδς νά διατηρήση τήν 'Ρόζαν άπΐ πολλούς μήνας, »

«’Εδώ είναι καΐ μερικοί πατάται,» — είπεν έκ νέοΰ 
τδ παιδίον.

« Είναι ευτύχημα, δτι έλησμόνήθησαν έδώ, » —- 
είπεν δ γέρων*  — « διότι θά μάς ήναι πολύ χρήσιμοι,*

Κατόπιν εύρον είς τδν σταυλον αρκετήν ποσότητα 
ξύλων. «Ταΰτα πρέπει νά μεταχειριζώμεθα μέ πολλήν 
φειδωλιαν, - είπεν ό γέρων, διότι χωρίς ολίγου τούλά- 
χιστον πυρδς δέν θά δυνηθώμεν νά ζήσωμεν έδώ μέσα 
χωρίς τίνος σκεπάσματος.

’Εκτός τών ξύλων εΰρον μετ’ ολίγον καΐ μικρόν τινα 
σωρόν κουκουναριών, τάς όποιας δ πατήρ τοΰ ’Ιακώβ» 
είχε συνάξει διά τά παιογά του, άλλά τάς δποίας είς 
τήν βίαν του έλησμόνησεν.

«Καΐ αύταΐ,— είπεν δ γέρων,— είναι χρήσιμοι είς 
ή μας*  διότι τά μέν κουκουνάρια δυνάμεθα’ νά μετά- 
χειρισβώμεν είς τροφήν, τούς δέ κώνους πρδς φωτι
σμόν καΐ θερμασίαν.

Έξετάσαντες κατόπιν τά άρμάρια ευρον δλίγα πα- 
ξημάδια, ύλιγον κοπανισμένον καφφέ καΐ δλίγον χαί- 
ρειον πάχος.

« Τδ πάχος τοΰτο Θά μας χρησιμεόση πολύ,» — εί
πεν δ ’Ιάκωβος.

« Μάλιστα, — άπεκρίθη- δ γέρων· άλλά δέν πρέπει 
νά τδ μεταχειρισθώμεν πρδς μαγείρευμα, άλλά πρδς 
φωτισμόν, έάν κατά κακήν τύχην τελειώση τδ δλίγον 
έλαιόν- μας*  έκτδί <3ν προτιμάς νά εύχαριστήσης τήν 
γεϋσίν σου καΐ νά μένης είς τδ σκότος! »

« Mot αρέσει τδ φως κάλλιον,— είπεν δ Ιάκωβος, 
Είναι τφ δντι τρομερόν νά διαμένη τις πάντοτε είς τδ 
σκότος. »

Ουτω τδ πάχος έτέθη πάλιν είς τδ άρμάριον, ή 
δ’ έρευνα έξηκολούθησεν, άλλ’ ούοέν τρόφιμον άλλο 
εόρέθη. Ευρον όμως βιβλίον τι, είς τδ άκουσμα τοΰ 
ονόματος τοΰ όποιου, « Μίμησις τοΰ Χριστού, » δ γέ
ρων άνεφώνησε· « ή Μίμησις τοΰ Χριστού ! άξιόλογον 
βιβλίον 1 διδάσκει ήμας, δτι τδ μέγιστόν σφάλμα^ είς τδ 
όποιον όποπίπτβσιν οί άνθρωποι, είναι, δτι λησμονούν τδν 
Θεόν, καΐ ή μεγίστη εύδαιμονία τδ νά τδν άγαποΰν! ώς 
βλέπεις, τέκνον μου, καί μεμονωμένοι, δέν εΐμεθα έν- 
τελώς λησμονημένοι, Ίδου έχομεν άρκετάς ζωοτροφίας
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διά τά σώματά μας, καί τδ βιβλίον τοΰτο διά τάς ψυ- 
χάς μας» "Ας κάμωμεν καλήν χρήσιν όλων.»

Μετά τδ τέλος τδν έργασιών της ημέρας, δ ’Ιάκω
βος άνέγνωσεν §ν μέρος τοΰ ωραίου έκείνοο βιβλίου, 
δ δέ γέρων διά καταλλήλου καΐ θερμής προσευχής ευ

χαρίστησε τδν θεδν διά τά αγαθά της ήμέρας χαΐ βη. 
:στήσας τδν ’Ιάκωβον χαι εαυτόν είς τήν φιλόστοργο? αύ· 
τοΰ πρόνοιαν, έπλαγίασαν έπΐ του άχυρίνου των στρώμα
τος άνευ άλλου σκεπάσματος έκτδς ενός μάλλινου χρα’ 
μιρΰ, καΐ μετ’ οΰ πολΰ άμφότεροι άπεκοιμήΟησαν.

ΐΆκολοοβεΐ)

χαζμορρτγχοξ Ο ΚΡΕΪΛΛΙΙΤΓΟΧ, bits αυλητής;.

Οΰτω καλείται τδ είς τήν προκειμένη? είχόνα παρι- 
στανόμενον περίεργον πτηνόν, ’Ονομάζεται δε καΐ αθ
λητής διά τδ γλυχδ καί μελλφδικδν τής φωνής του. 
Είναι δέ πτηνδν τής Νοτίου Αμερικής έκ τών ποικι- 
λοχρόων*  άλλ’ έχεϊνο, τδ όποιον κάμνει αύτδ κατ’ έξο
χή» παράδοξον, είναι τά τρία βουνευροειδή παραρτή
ματα, τά όποια έχφόονται έκ τών πλαγίων καΐ τοΰ 

μέρους τοΰ ράμφους καΐ χρησιμευουσιν ώς στο
λισμός χαΐ ώς φίβητρον κατά τών έχθρών του*  διότι 
δν χοά συνιστάμενα έξ αδυνάτων πτερών, ό αύλητής 

τοσοΰτον έπιδείίως χινεΐ αυτά, ώστε έχφοβίζει τούς άν 
τιπάλους του χαΐ αυτά ακόμη τά άρπακτικά πτηνά, τδν 
όποιων θά έγίνετο εύκολος λεία χωρίς των άμυντη- 
ρίων τούτων δργάνων. Τδ αύτδ παρατηροΰμεν καί είς 
άλλα τινά μικρά πτηνά, τά όποια προφυλάττονται άπδ 
τών άρπακτικών, διά τής συνεχούς βρώσεως τής αύρας 
των, τήν όποιαν εκείνα έκλαμβάνουσιν ώς κέντρον, χαΐ 
δλν τολμούν νά τά προσβάλλουν.

Οΰτως ή θεία Πρόνοια προφυλάττει πολλάκις τούς 
αδυνάτους κατά τών δυνατών αντιπάλων των.
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τά οποία εΐναι μαύρα, εΐναι βαβό πορφυροΰν, καί οί 
πέδες μελάγχρινρι. Τά σταθερά ταϋτα χρώματα δέν 
ϊχει δ φοινικόπτερος εύθδς έξ Αρχής, άλλά τά άπο-· 
κτφ κατά τδ τρίτον έτος τής ήλικίας του· διότι τδ μέν 
πρώτον έτος έχει χρώμα λεοκόφαιον καΐ τδ δεύτε
ρον κόκκινον ή ρόδινόν έΐς πολλά μέρη.

Τδ μήκος του φοινικοπτέρου άπδ τής άκρας τοΰ γόμ
φους μέχρι τής άκρας τής ούρας εΐναι συνήθως δύο- 
πηχών, άπδ δέ τοΰ άκρου του ράμφους μέχρι τοΰ ά-

Ό φοεντκόπτεοος

Τδ πτηνδν, τδ όποιον παρίσταται ένώπιον τών μι
αρών Αναγνωστών μου, καλείται Φοινικόπτερος· είναι 
δέ ώς βλέπετε πτηνδν ώραΐον· ί>ά έφαινετο οέ ώραιότε- 
ρον έάν ήτο έζωγραφημένον μέ τά ώραϊα φυσικά χρώ
ματα, τά όποια φέρει· διότι τδ μέν ράμφος εΐναι κίτρινον, 
έκτδς του καμπύλου μέρους αυτοί», τδ όποιον εΐναι μαΰ- 
ρον· τδ χρώμα τών πτερών, έκτος τοΰ τών κονδυλίων,
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κρου τής ούραί δυο πηχών καϊ Sv τρίτον τοΰ πήχεως· 
χαϊ τύ βάρος του τρεις περίπου έχάδας.

Ό φοινικόπτερος άπανταται είς πάσας τάς δερμάς 

όποιας έναποθέτει τά ώά του, 2—3 τόν αριθμόν, καϊ 
επωάζει αύτά ίστάμενος έπϊ τών δυο ποδών του καϊ 
καλυπτων αύτά διά μόνης τής ούρας του, ώς φαίνεται

Ό βασιλείς Βαλτιίσαρ θεωρών τήν είς τόν τοίχον γραφήν (Δανιήλ ε'.)

χώρας του κόσμου—διάγει δέ κατά κοπάδια καϊ εΐναι 
πτηνδν αποδημητικόν άνήχον είς τήν οικογένειαν 
τών χηνοειδών, αγαπά δέ τάς τελματώδεις καϊ πα
ραλίους έρημίας, δπου καϊ χτίζει τήν φωλεάν του έκ 
πηλοϋ, μέ τήν βάσιν πλατείαν, ίσον δέ προβαίνει πρδς 
τά άνω στενήν, ώστε άποτελέΐ κώνον άποκεκομμένον· 
έπϊ δέ τής κορυφής αύτοΰ κάμνει κοιλότητα, έντδς τής 

έν τη εικονογραφία. ' 0 Φοινικόπτερος- τρέφεται άπδ 
μαλάκια, αδγά ίχθιίων καϊ έντομα.

Είναι πτηνδν δειλόν καϊ διά τοϋτο αποφεύγει τά 
μέρη, άτινα συχνάζονται δπδ τών άνθρώπων. ' Η σάρί 
αύτοΰ κατά τινας μέν εΐναι νόστιμος ώς ή τής πέρδι- 
κος, κατ’ άλλους δέ δέν διαφέρει τής σαρκδς τής 
χηνός. Τά πτερά του εΐναι λεπτότατα καϊ χρηΟιμεύυν

ίέ
5
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ώς τά τοΰ κύκνου. Είς τήν νήσον Σαρδηνίαν έκ τών 5ςέ- 'Ο φοινικόπτερος έξημερουται εόκόλως, άλλά Βέν 
ων τοΰ μηρού κατασκευάζουσιν οί χωρικοί αυλόν, τοΰ 6" αντεχει είς τδ ψύχος καί σππανίως ζή έπΐ πολύν χρέ- 

ποίου δ ήχος λέγεται γλυκύτατος. νον.

ΤΟ ΔΙΨΛΝ ΔΙΑΜΑΘΗΕΙΝ ΑΦΡΙΚΑΝΟ ΠΟΓΛΟΝ.

Πάντες ήμέϊς δαομάζομεν καί έπαινοΰμεν τούς νέιις 
έκείνους, οί όποιοι έκ πινιχρών καί Αμαθών γονέων διά 
της τιμιότητας, δραστηριότητας καί εύσταθέίας των 
καταβάλλομαι μεγάλα καΐ κατά τδ φαινόμενον Ανυπέρ
βλητα έμπόδια καί έτά τέλβς φθάνβσιν είς δψηλδν βαθμόν 
κοινωνικής περιωπής, χρησιμότητας καΐ ευπορίας. ’Αλλά 
τά παραδείγματα ταΰτα συμδαίνοντα είς χώρας, 3που 
τά καλά Αποτελέσματα τής μαθήσεως είναι καταφανή 
είς όλους, χώνοοσι πολύ άπδ τδ ύψηλδν καί αξιόποι
νον αύτών παραβαλλόμενα μέ όμοια παραδείγματα παι- 
δί«ον γεννηθέντων «αί Ανατραφέντων είς Αγρίους χώρας 
καί μεταξύ Αγρίων φυλών. ■

Έν τοωΰταν παράδειγμα μας παρέχει ή.προκειμένη 
είκών. <0 Άφρικανόπαις, τοΰ όποίου τήν εικόνα Χχου- 

σιν οί μικροί μου άναγνώσται ένώπιόν των, Ανήκει 
είς μίαν τών Αγρίων φυλών της ’Αφρικής' ίδώνδε, 
κατά τύχην, Άγγλους τινάς ναύτας, τοσοΰτον κατελή- 
φθη ύπδ της έπιθυμίας τόϋ νά γείνη δμοιος αύτών, 
ώστε Απεφάσισε νά ύπάγη είς τήν χώραν, βποιήοί άν
θρωποι γίνονται τόσον διαφορετικοί Απδ τους σόμπα, 
τριώτας του,—τήν’Αγγλίαν!

Άλλά δυστυχώς ούτε ποΰ ήτον ή Αγγλία, ούτε 
πώς νά ύπάγη έγνώριζε· τοΰτο δμως δέν τδν Απηλπισε, 
Αλλά πλησίασα ς ένα έξ αύτών,.« Πώς ήμπορεΐ νά δ- 
πάγητις είς τήν ’Αγγλίαν ;ν είπε.

« Μέ πλοΐον, καθώς τδ ιδικόν μας,® ΑπεκρΦη δ 
ναύτης.

ΐ Λοιπόν μέ πέρνετε ν’ άρθω ; »
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α Βεβαιότατα, άρχει νά πλήρώσης τδν ναύλον. » 
« Καΐ ποιος εΐναι δ ναύλος; »
■ Είκοσι λίραι. »
« Άλλά που δέν· τάς έχω ; — είπε Ά παιδίον, α κα'ι 

δμως θέλω νά ’πάγω στήν ’Αγγλίαν. » Ταΰτα είπών, 
άνεχώρησε, τήν δ’ έπομένην ημέραν παρουσιάσθη είς 
τόν πλοίαρχον τοο πλοίου, τό δποΐον ητο άραγμένον 
είς τήν όχθην τοΰ ποταμού, οπού εκειΐο τό χωρίον τοο, 
μέ Soo κουτάβια λεοπαρδάλεως είς τάς χεΐρας του, 
δπως φαίνεται είς τήν προκειμενην εικόνα, άποθίσας οέ 
αυτά είς τους πόδας του εΐπε, ε’Ιδού σέ έφερα αύτά 
τά κουτάβια διά τόν ναΰλόν μου έως τήν ’Αγγλίαν· 
τώρα σέ παρακαλώ πολδ πάρε με είς τό πλοΐβν συ.ν

Ίδών τόν πόθον καί συλλογισθείς τόν κίνδυνον, τόν 
δποΐον διέτρεζε διά νά πάρη τά κουτάβια εκείνα είς 
τήν άπουσίαν της μητρός των, ή όποια θά τό κατε- 
ξέσχιζεν, έάν τό έπρόφθανεν, δ πλοίαρχος’ συγκάτετέθη 
νά τό λάβη είς τό πλοΐον του, καί τφ ύπεσχέθη, άφοΰ 
φθάσωσιν είς τήν Αγγλίαν νά τό συστήση είς φιλάν
θρωπον τινα κύριον, διά νά τό συνδράμη νά σπουδάση. 
Δέν άμφιβάλω δέ,βτι δ μικρός έκεΐνος’Αφρικανός, άν 
ζήση, &ά γείνη ποτέ χρήσιμος άνθρωπος.

eeteao gj© eeeMft

ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΌΜΕΝΟΙ 
ΕΝ TAIS ΑΓΙΑ IS ΓΡΑΦΑΙ2.

Βαλτάσαρ,
ζίδέ εικόνα έν seXiSi 8&Θ)

Ό Βαλτάσαρ, δ τελευταίος τών Βαβυλωνίων βα
σιλέων, ήτο υιός τοΰ Εύεϊλ-Μεροδά καί έ’γγονος τοΰ 
Ναβουχοδονόσορος· έκληρονόμησε δ’ ώς φαίνεται παρά 
τοΰ πατρός καί πάπου του μόνον τό ασιατικόν αύτών 
άγέρωχον διότι ου μόνον πραξιν μεγαλην ούδεμίαν 
έπραξεν, άλλά καί νικηθείς πανταχόθεν ύπό τών ή-, 
νωμένων στρατών τών Μήδων καί Περσών, ήναγκά- 
σθη νά κλεισθή εντός τής Βαβυλώνος, τής δποίας τά 
δψήλά και ισχυρά τείχη έξη σφάλιζαν α&τόν τε και 
τούς κατοίκους της άπό πάσης έχθρικής έπιβρομής. 
Τοσοΰτον δ’ ασφαλή έθεώρει έαυτόν δ Βαλτάσαρ, ώςε 
καί τοι στενώς πολιορκουμενος υπό τών Μήδων καί 
Περσών, έπεδίδετο είς συμπόσια καί κώμους μετά τών 
μεγιστάνων καί στρατιωτών αδτου.

Είς έν τούτων τών συμποσίων διεταξε νά φερθώ σιν 
έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Βήλου τά χρυσά καί άργυρα ποτή
ρια, τά δποία δ πάπος του Ναβουχοβονόσορ είχε λά
βει έκ τοΰ έν 'Ιερουσαλήμ ναοΰ του θεοί, διά νά πί- 
ωσιν οΐνον δι’ αυτών. Ένφ δέ έκραιπάλουν οδτως είς 
τά άνάκτορα, αίφνης έφάνη χείρ έξελθόΰσα του τοίχου

τής αιθούσης, βποο έγίνετο ή κρανπάληΓ καί- ίήραψεν 
έπ’ αύτοϋ γράμματά τινα άκατάλητΛα.

Τοΰτο έτάμαξε πάντας, ιδίως δμως7 τόν βασιλέα Βαλ
τάσαρ, τοΰ όποίου τά γόνατα^ ώς λέγει ή Γραφή,, ήρ-*  
χισαν νά συγκρούωνται έκ τοΰ τρόμου, καί άμέσως 
έζήτησε παρά τών Μάγων και σοφών τής Βαβυλώνος 
έξήγησιν τών γραμμάτων εκείνων, άλλ’ οβδείς ήδόνατο 
νά τά έξηγήση. Τότε ή βασιλομήτωρ άνέφερεν, βτι είς 
τάς ή μέρας τοΰ Πάπου του Ναβουχοδονόσορος ήτα τις 
έβραΐος δνόματι Δανιήλ, σοφός σφόδρα καί έμπειρος 
περί τήν έρμηνειαν ένυπνίων καί τήν έξήγησιν αινιγ
μάτων καί τήν λόσιν άποριών, καί τόν συνεβοόλευσε 
νά στείλή νά τόν καλέση, διότι, ώς φαίνεται, δ Δανιήλ, 
ώς συνήθως συμβαίνει είς τάς αόλάς τών μοναρχών, 
μετά τόν θάνατον τοΰ Ναβουχοδονόσορος παρηγκωνίσθη 
καί ιδιώτευε.

Προσκληθείς δέ καί παρακληθείς· νά έξηγήση τήν 
γραφήν τήν είς τόν τοίχον, εδωκε τήν έξής έξήγησιν ι 
-κ Λ/ενέ, Λ/ενέ, θεκέΐ Ούγαρβιν· » ήτοι έμετρησεν 
δ θεός τήν βασιλείαν σου καί έτελείωσεν αύτήν*  ή 
δέ βασιλεία σου διηρέθη καί έδόθη είς τούς Μήδους 
καί Πέρσας,

κ Τήν αύτήν νύκτα, λέγει ή Γραφή, έφονεύθη δ 
Βαλτάσαρ, δ βασιλεύς τών Χαλδαίων, καί Δαρέΐος δ 

Μήδος ελαβε τήν βασιλείαν, ών περίπου έτών εξήκον
τα δυο.» (Δανιήλ έ. 25—31.)

Καί πραγματικός οΰτω συνέβη, διότι δ Μηδο-Περ- 
σικός στρατός διοχετευσας τόσον μέρος τοΰ δδατος τοΰ 
Εύφράτου, οστις ερρεε διά τής Βαβυλώνος, είς τήν έπί 
τούτου κατασκευασθεΐσαν λίμνην, ώστε νά κατασταθή 
βατός, είσήλθε διά τοΰ βόθρου αύτοϋ είς τήν πόλιν 
πεζός, καί κατέλαβε τούς έν κραιπάλη καί μέθη όντας 
Βαβυλωνίους άνετοίμους καί ούτως έκυρίευσε τήν πό

λιν άμαχητί.
Η προκειμένη έν σελίδι 869 είκών παριστα τόν 

βασιλέα Βαλτάσαρ θεωροΰντα μετά τρόμου τήν έπί 
τυ τοίχυ γραφήν.

«= «— H ™«·

ίΙΟ I ΑΛ.

Δύο φίλοι μή ίόόντες ύ είς τόν άλλον πρό πολλοϋ, συνην- 
τήθησαν κατά τύχην είς τό κυνήγιον καί έκαμαν τόν έξης 
ί ιάλογον :

Γεώργιος. Αϊ, φίλε ’Ιωάννη, καιρούς καί ζαμάνια Εχω νά 
σέ ίδω· τίάπέγεινες; πώς Εχεις; εΐβαι καλά;

’Ιωάννης. Όχι τόοον καλά, φίλε μου· ένυμφεύβην, άφοΰ ά
τι εχωρίβ&ημεν.

Γ. Λοιπόν σέ συγχαίρω, καλορίζικα.
L Τί καλορίζικα, φίλε μου· έπήρα μίαν γυναίκα, ποΰ ό θεός 

νά σέ φυλάη άπ αύτήν ;
Γ. 'Ω I αίιτό εΐναι πολύ κακόν, φίλε μου.
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I. Όχι καί τόσον κακόν, διότι ίπηρα μέ αυτήν καί 4 χιλ. λί
ρας ώς προίκα καί παραπροίκια.

Γ. Τίτο το κακόν έχει καί τδ καλόν του, ώστε ΰποφέρεται.
L Όχι καί τόσον καλόν, διότι μέ τά χρήματα ταϋτα ήγό- 

ρασα πρόβατα καί αίγας καί 1ψόφησαν ί'λα άπο έπιζωοτίαν.
Γ. Οίφ 1 τί δυστυχία! αύτό ήτο μέγιστον δυστύχημα!
I. Όχι τόσον μέγ ιστόν, διότι έκδείρας ιώτας, έπώλησα τά 

δέρματά των καί έπήρα όπίσω τά χρήματά μου.
Γ. Χαίρω, λοιπόν, ότι άπεζημιώθης—ώστε τώρα είσαι πο

λύ καλά.
I. Όχι τόσον πολύ καλά, διότι μέ τά χρήματα ταϋτα έ

κτισα οίκίαν καί αύτή έκάη δλόκληρος πρό τινων ήμερων !
Γ. "Αχ, φίλε μου, είσαι, ώς βλέπω, δ δυστυχέστατος τών 

ανθρώπων!
1. Απ’ εναντίας, φίλτατε, δέν είμαι τόσον δυστυχής ίσον 

νομίζεις, διότι μέ τήν οίκίαν συγκατεκάη καί ή στρίγκλα ή γυ
ναίκα μου καί ούτως άπηλλάχθην αύτης !

— Έτος Δίσεκτο ν. Οδτω καλείται τό έτος έκεΐνο, 
είς τδν Φεβρουάριον τοΰ δποίου προστίθεται μία ήμέρα, κατά 
τετραετίαν, καί τότε δ μήν ούτος έχει 29, τό δέ έτος 36β ή- 
μέρας.

— Άπό κτίσεως κόσμου μέχρι Χριστού 4004.
j <—Άπό Χριστού μέχρι τής γεννήσεως τοΰ Μωάμεθ 509.

—Άπό τοϋ Χρίστου μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως 14-53.

-**
— Καί κατά τό έτος τοΰτο θά συμβοΰν πέντε Εκλείψεις, 3 

τοΰ ήλίου, έξ ών ή μία δλική, άλλ’ δπασαι άόρατοι είς ήμάς, 
καί 2 τής σελήνης, έξ ών ή μέν μερική άόρατος είςήμάς, ή δέ 
δλική, τήν 4/10 Δεκεμβρίου, έν μέρει δρατή είς ήμας.

— Τό Π ά σ χ α θά συμπέση Εφέτος μέ τήν 20 Απριλίου.
Έορτπί. I ^θνική. Ή 25 Μαρτίου.

F ’ i Βασιλικαί.
’ Τοΰ όνόμ. τοϋ Βασιλ. 23 Άπρ. —Τών γενεθλ. αύτοΰ 12 Δβρί» 

» » τής Βασιλ. 11 Ίουλ. — » » αύτης 22 Αύγ.
» » τοΰ Διαδόχ. 21 ΜαΓου.— « » αύτοΰ 21 Ίουλ.
Έ ο ρ τ α ί, καθ’ <5ς δέν έργάζονται τά δημόσια γραφεία. 
Νέον έτος, θεοφάνεια, Εύαγγελισμός, Μεγάλη Παρασκευή 

καί Σάββατον, Κυριακή καί Δευτέρα τοΰ Πάσχα, Πεντηκο
στή, Άγιος Γεώργιος, Άνάληψις, Άγιοι ’Απόστολοι, Κοίμησις 
τής Θεοτόκου, Άγιος Δημήτριος, αί δύο ήμέρα ι τών Χριστου
γέννων.

*r*f<^S^/>****

Γ f> ί φ ο ς.

Είμαι μήτηρ καί τροφός σου καί σέ ζώ καί σέ βαστάζω, 
Έπί τέλους ή ιδία είς τά σπλάγχνα μου σέ βάζω·

Άν δ’ έκ νέου σέ ζητήσουν πάλιν σέ παρουσιάζω. Q.
«ΜΜΗ»

Λ. £ ν ςγμ,α.

Τ ονομά μου άν καί ένα 
Διπλήν ίχει προφοράν. 

Γένος κ’ έννοιαν άλλάσσει 
Είς τοΰ τόνου τήν φοράν.

Όζυτόνως μέ προφέρεις;
Γένους εΐμ’ άρσενικοΰ.

Έάν θέ παροβυτόνως,
Είμαι γένους θηλυκού.

Ώς όξύτονον δέ πάλιν
Είμαι είδός τι τροφής.

Παροξύτονου δέ ήμην
Μέρος τι έπΐ τής γης.

Σ. . . .

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
—OHM

άχροβτςχές.
’Αποτελούμαι έξ οκτώ γραμμάτων, τό πρώτον είναι όνομα
1. θεού άρχαίας ίσχυράς Μοναρχίας.
2. Απειθούς τίνος προφήτου.
3. Νήσου έπιζήλου του Αιγαίου.
4. ’Αρχαίας έμπορικής πόλεως.
5. Μέρους χρόνου.
β. Όπλου αρχαίου τινός ήρωος.
ΐ. Μεγάλου άχαρίστου.
8. Μεγάλου στρατηγού ’Αφρικανού.
Ποια τά ένταύθα άναφερόμενα πρόσωπα καί πράγματα, καί 

ποιον τό όνομα τό άποτελούμενον Εκ τών αρχικών αυτών γραμ
μάτων ;

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ. .

1. Ποϋ άναφέρεται ή πρώτη άγορά άγροΰ ;
2. Ποιος είναι δ βραχύτατος ύμνος είς τήν Γραφήν;
3. Ποιος θά ήναι δ νέος ύμνος έν τη «νω Ιερουσαλήμ ;

Εεθοποοήσεος,

-νΕ^Έίδοπ ο ιοΰντα ι ο! έν Πάτραις συνδρομηταί τοϋ Άστέ- 
ρος καί τής Έφημερίδος τών Παίδων, 5τι άνταποκριτής ήμών 
εΐναι δ Βιβλιοδέτης κ. Άνδρέας Μαράτος, είς τό κατάστημα 
τοΰ δποίου εύρίσκονται προσέτι καί τά ,Ίερά καί άλλα θρη
σκευτικά καί ήθικά βιβλία.

—Επειδή το παρόν φύλλον δημοσιεύεται ταχύτερου τοϋ ώ- 
ρισμένου χρόνου, ή λύσις τού αινίγματος καί γρίφου τοΰ έν τιρ 
φύλλφ τοΰ Δεκεμβρίου άφίνεται διά τό φύλλον τοΰ Φεβρουα- 
ρίου, ώστε νά δυνηθώσι νά στείλωσι τάς λύσεις καί οί έκτος 
της ’ Ελλάδος συνδρομηταί.

._ ’Επειδή ή άποστολή τού πρώτου φύλλου έκάστου νέου
έτους διακόπτεται είί τούς μή προπληρώσαντας τήν ευτελή 
συνδρομήν των. Οί θέλοντες νάήναι συνδρομηταί καί κατά τό 
1880 πρέπει νά στείλωσι τήν συνδρομήν των είς γραμματό
σημα.

— Όστις κάμει πέντε συνδρομητάς καί άποστε ίλη πρός τήν 
Διεύθυνσιν τάς συνδρομάς, λαμβάνει, Εν φύλλον δωρεάν έπί Εν 
έτος.

— Όστις κάμει 20 συνδρομητάς λαμβάνει τον ’Αστέρα τής 
’Ανατολής, έφημερίδα οικογενειακήν έβδομαδιαίαν μέ ωραίας 
εικόνας.


