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2Εννδρ- έτησ· έν 'Ελλάδι Λρ. I.

> β » Έξωτερικφ ϊ ft.
αιβγουνεϊε’£νδδφ'Ερμοΰ άριθ. Ύ9·

Εες ουδίνχ. ετλήν τών ταχτικών 
άνταποχριτών, στέλλεται ή Έφημερίς 
τών Παίδωνε άνευπροπληρωμής.

Παοίμκα- ή Βραζιλιανή.

Χΐκβέμ.πχ.

Οί μικροί ήμών j 
άναγνώσται ίχ«σι 
ένώπιον αίτιόν ώ- , 
ραΐίν τι δένδρον ; 
καλούριβνον Πασί- > 
μκα. Τό δένδρον ; 
ταΰτα ανήκει είς ‘3 
τήν ώραίαν χαί : 
•ποικίλην οικογέ
νειαν τών φοινικο- 
ειδών χαί φύεται ’ 
αυτομάτως έν Βρα 
ζΑίφ.

Είδιχόν χαρα- 
κτηριςικΰν τον εί- 
δ»ς τούτου εΐναι δ 
σχηριατισμός τών 
βιζών· αδται ώς 
βλέπει 6 άναγνώ- 
ςης διακλαδόΰνται 
άπό τ5 κορμβ, #χΐ 
δπως είί τά άλλα S? 
δένδρα, ύποκάτω 
τοΰ έδάφους, άλλ’ 
dviofli αύτοΰ. Αί 
βίζαΐ, ύ κορμός, ή 
διάταξις τοΰ φυλ
λώματος καί εν γί
νει ή δλη ίψις τΰ 
δένδρου εΐναι πολύ 
ώραία καΐ ■ προσο- 
μοιάζε ι πρός άλε- 
ξιδρδχιον.

αξιοςήμειω-
Ε ΤΟΙ ΟΡ1ΕΜΟΙ.

Τάς έπομέναί 
; άποκρίοείϊ ίδωχεν 
! έγγΐ^Ψ0'·^ κωφά- 

λαλάς τι< έν Γαλ
λία.
—Τί εΐναι αίωνιΐ- 
W5
—'Ημέρα, ήτιςοΰ- 
τε χύέ ς έχει, ού
τε αΰριον.
—>Τί εΐναι θεάς;
— Ό ήλιος της αί- 
ωναίτητος.

Τί εΐναι εύγνω- 
ϊμοαύνη;

— Ή μνήμη τής 
καροίας.

■—Ίί είναι άρετή. 
— ’Ηθική δύναμις. 
— Ί ί εΐναι δρΟός 
λίγος
—Ή ώριμίτης τϋ 
νοί;.
—■ Τί έπανάςασις; 
—; Δίνδρον μέ τήν 
^ΐζαν έπάνω καί 
τήν κορυφήν κάτω.

>— Τόν νίμον καΐ τήν δικαιοσύνην συνέζευΕε μεν δ θεός, | —«Ό ψευδής μάρτυς δέν θέλει μείνει ατιμώρητος· καΐ δ
έχώρησαν δ' οί άνθρωποι. I λαλών ψεύδη δέν βέλει έκφύγει » (Παροιμ, ι&'. 5.)
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ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΧΟΕΝΤΕΣ ZHNTES.
(Διήγημα Έλδττικίν)

Μϊτίίφρασί; έλωθέρα έκ το» Άγγλικοδ. 
(Ίδέ ιφοηγούμϊνωι φύλλον)

*Α ·» · ν*  <<■■*  *■*■

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ.

Ή λυπηρά απώλεια.

— Άλλα καί αυτός δ γέρων έφαινετο ίχων τους 
αύτους περί Ιαυτοΰ φόβους μέ τδν ’Ιάκωβον, προσε- 
πάθησεν όμως νά παρηγορήση τδν ?γγονόν του, εΐζ 
τοΰ οποίου το πρόσω πον έφαίνετο έζωγραφισμένη ή 
λύπη λόγων, «Διατί τσ.ράττεται ή καρδία σου, τέκνον 
μου, καί διατί φαίνεσαι τόσον τεθλιμμένος; Διατί νά 
γογγίζωμεν ήμέΐς μέ την τύχην μας, ίνω έχομεν ένώ- 
πιον ημών τδ παράδειγμα τοΰ Σωτήρος Χριστού, δστις 
επιε τδ πικρόν ποτήριον τοΰ θανάτου χάριν ημών; Τί 
είναι αί λύπαι μας, συγκρινόμεναι μέ τάς ϊδικάς του; 
'Ημείς έχομεν κατοικίαν προφυλάττουσαν ήμάς άπο 
τοΰ ψύχους καί της βροχής, ένιμ έκεΐνος δέν είχε ποΰ 
νά θέση τήν κεφαλήν του. Πιθανόν νά λησμονηθώμεν 
υπό τών ανθρώπων, άλλ’ αύτδς ποτέ δέν θά μας λη- 
σμονήση. Όχι, τέκνον μου, δέν έχομεν δίκαιον νά ή- 
μεδα άνυπόμονοι καί νά θλιβώμεθα· άπ’ έναντίας πρέ
πει νά ευχαριστούμε» και εύλογοΰμεν τόν θεόν, διότι 
μέχρι τουδε μας προεφύλαξε καί μάς διετήρησεν.» 
—«Ούτε θά γογγίσω, οΰτε θά παραπονεθώ, παππού,» 
άπεκρίθη δ Ιάκωβος· «αλλά θά προσπαθήσω νά όπο- 
φέρω παν δ,τι δ θεός ήθελε μάς στείλει, μέ υπομο
νήν, εάν μόνον φεισδή του αγαπητού μου παππού!»

— «Αλλά καί τοΰτο 5ν δέν γείνη,—είπεν ό γέρων 
μειδιάσας,— ίσο βέβαιος, δτι θά ήναι διά τδ καλόν σου*  
δθεν σέ συμβουλεύω νά έτοιμασθής δι αύτδ μάλλον, 
παρά νά θλίβεσαι συλλογιζόμένος περί τούτου. Γνωρί
ζεις, βτι είμαι γέρων, τδ δέ σώμά μου αδύνατον*  δ δέ 
θεός δύναται νά μέ καλέση είς τδν άλλον κόσμον κατά 
πάσαν στιγμήν. Διατί λοιπόν νά φοβώμαι νά είσελθω 
είς τήν άνάπαυσιν αύτοΰ ; Μίαν μόνην Ιπιθυμίαν εχω: 
νά σέ ιδω είς τάς άγκάλας του πατρός σου πριν άπο· 
θάνω. ’Εάν ό θεός έξεπλήρου τήν έυχήν μου ταυτην, 
εύχαρίςως θά άπέθνησκον αύτήν τήν ώραν. ’Αλλά καί 
άν όποθέσωμεν, ότι ό βεδς μέ καλέΐ είς τήν άλλην 
ζωήν, πριν έπιστρέψωμεν οΐκαδε, είμαι πεπισμένος, δτι 
θά δυνηθής νά δποφέρης τήν στίρησίν μου χωρίς φό
βον καί χωρίς απελπισίαν. Καί είς τί τάχα σοί χρησι
μεύω, τέκνον μ«, τώρα ζών; μή δέν βλέπω, δτι 3έν βοΰ 
είμαι εϊμή βάρος; Τί θά χάσης, λοιπόν, άν μέ στερηθής; 
τίποτε, έκτος μικράς τίνος καλής συμβουλής ενίοτε. Μή 
φοβοΰ, λοιπόν, τέκνον με, διά πράγμα, τδ όποιον δύνα- 
ται νά συμβή είς οίανδήποτε στιγμήν. “Επειτα, δέν είμαι

8ά καί τόσον πολύ αδύνατος, ώστε νά χάσω πάσαν. ελ
πίδα τοΰ νά έπανίδω τήν άνοιξιν και τάς χλοεράς 
κοιλάδας της γ'εννήσεώς μου ! "Οθεν ησύχασε.»

Οί λόγοι οΰτοι παρηγόρησαν κατά τι τδν ’Ιάκωβον, 
άλλ’ ή παρηγοριά ήτο βραχυχρόνιος, διότι δ γέρων ή- 
βθάνθη αίφνης έαυτδν τόσον αδύνατον, ώστε δέν ήδυ- 
νατο νά σηκωθή της κλίνης*  ύπέφερε προσέτι κα'ι άπδ 
πόνους καί έν γένει ή κατάστασιί αύτοΰ ήτο τοιαύτη, 
ώστε ύλιγας ελπίδας ΰδιδεν, οτι θά έζη μέχρι της Ά- 
νοίξεως.

'Η έλευσις τοΰ νέου έτους έρριψεν έκ 'νέου τδν ’Ι
άκωβον είς μελαγχολίαν, άπδ τήν όποιαν ό γέρων προ- 
σεπάθησε νά τδν έξεγείρη, προτείνας νά πανηγυρίσω- 
σι τήν προτοχρονιάν παραθίτοντες είς τήν τράπεζαν 
των κατιτί περισσότερον τοΰ συνήθους, "Οθεν 5 ’Ιά
κωβος κατεσκεόασεν έκ τοΰ γάλακτος της' Ρόζας δλί- 
γον τυρόν, έψησεν δλίγας πατάτας εις τήν στακτήν, καί 
έστρωσε τήν τράπεζαν έμπροσθεν τοΰ γέροντας, δστις 
έφαίνετο πολύ ευχαριστημένος άπο τήν ετοιμασίαν, καί 
άμφότέροι έφαγον μέ πολλήν ορεζιν, μή λησμονήσαν- 
τεςκαί τήν'Ρόζαν, είς τήν οποίαν ό Ιάκωβος εδωκεν 
έκ τοΰ εκλεκτότερου μέρος τοΰ χόρτου, τδ όποιον είχον. 
Ούτως ή ήμέρα παρήλθεν έν εοθυμίγ, άμφότέροι δέ 
παππούς καί έγγονος παρεδόθησαν εις τδν ύπνον εύ- 
χαριστοΰντες τδν θεόν διά τήν πρδς αυτούς άγαθήν 
αύτοΰ Πρόνοιαν.

Δέν παρήλθον όμως πολλαί ήμέραι καί ό γέρων αι
σθανθείς τάς δυνάμεις του έκλιπούσας, παρεκάλεσε 
τδν ’Ιάκωβον νά λάοη τδ καλαμάριον και τδ κονδυλίου 
του καί νά γράψη τήν τελευταίαν του θέλησιν*  εύθδς δέ 
άφοΰ ό ’Ιάκωβος έκάθησε πλησίον τοο, δ γέρων*  ήρχι- 
σεν ώς έξης:

«Εις τδ όνομα τοΰ θεού. ’Αμήν.
«’Επειδή πιθανόν νά μή δυνηθώ νά ιοω τούς συγ

γενής μυ καί τούς έκφράσω τήν τελευταίαν μυ θέλησιν, 
πράττω τοΰτο ενταύθα διά τής διαθήκης μου ταύτης. 
“Αλλην διάθεσιν τήςπεριυσίας μυ δέν θέλω νά χάμω— 
έπιθομώ δμως νά δώσω είς τδν αγαπητόν μου έγγονον 
’Ιάκωβον, διά πάσας τάς πρδς έμέ περιποιήσεις τ«, καί 
παρακαλώ τους κληρονόμους μου, έάν έγώ δέν δυνηθώ 
νά τδ πράςω, νά τφ δώσω σι τά έξης: Τήν Βίβλον μου 
ήτις άνήκεν εΐς τδν μακαρίτην πατέρα μου, τδ ώρο- 
λόγιόν μου καί τήν σφραγίδά μου, έπί τής όποιας είναι 
έγκεχαραγμένα τά αρχικά στοιχειά του βνόματός μου. 
Τά μικρά ταϋτα δώρα είναι μικρόν τεκμήριου της πρδς 
αύτδν στοργής μου, έλπίζω δέ, οτι θά τφ ήναι χρή
σιμα είς τήν ζωήν του.»

'Ο ’Ιάκωβος εκλαιεν, έν φ ό παππούς τυ δπηγόρευε 
τάς λέξεις ταύτας*  άφοΰ δέ έτελείωσε γραφών έδωχε τά
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χαρτίον είς αυτόν νά τδ δπογράψη. Τούτου γενομένου 
δ γέρων έλαβε τά παιδίον είς τάς αγκάλας το» καΐ σφύγ- 
ζας αύτδ, «Ησύχασε τέκνον μυ,—είπε,—ήσυχασε· ο,τι 
i θεός μας στέλλει πρέπει νά τδ δεχώμεθα αγογγύ- 
στως. Άνδρίζου καί ένδυναμοΰ και ετοιμάσου διά την 
μέλλουσαν δοκιμασίαν, "Αν καί πρέπη νά χωρισθώ άπό 
βΐ, έβο βέβαιος, οτι ή αγάπη μου θά μένη μέ σέ.»

'0 ’Ιάκωβος προσεπάθησε νά χαθησυχάση τήν Ολί- 
ψιν του καί έν μέρει διά τών παρηγόρων λόγων τοΰ γέ
ροντας τδ κατώρθωσεν. Άλλ’ έπί τέλους εφθασεν ή ή
μέρα της δοκιμασίας. (Ακολουθεί)

ΙΙοντέκεον ζκΐ δύο βολβοί.
(ά/50ος·.)

Ημέραν τινά μικρόν ποντίκιον είσεχώρησε μετά 
πολλής δειλίας έίς τήν αίθουσαν λαμπρότατης οικίας, 
έθαόμαζεν δέ πάντα τά Αντικείμενα, τά όποια έβλεπε. 
Έχει ήσαν τάπητες μαλακοί καί πολύτιμοι, έπιπλα 
λαμπρά, κάτοπτρα χρυσά καί διάφορα κρυστάλινα 
σκεύη, μεταξύ δ’ αυτών έπί τραπέζης καί δύο βολβοί 
έντδς φιαλών. — «Τί γυρεύουν αυτά τά ξηροκρόμυδα 
έντος μιας τόσον πολυτελούς αιθούσης!» άνέκραξεν· 
«εΐσθε άσχημα, εΐσθε ώς νεκρά!»

«Άπατάσαι, φίλε μου,» άπεκρίθη τδ Sv κρόμυον, τδ 
όποιον ήτο ρίζα ύαχίνθυ· «όχι μόνον νεκρά δέν ειμεθα, 
αλλά καί περιμένομεν ήμέρας ευτυχείς. Ή άνοιξις 
έρχεται, και άμα οί γλυκείς ζέφυροι πνεόσουν, ήμέΐς 
θά Αναλάβωμεν ζωήν και θά μεταδάλωμεν μορφήν. 
ΕΐμεΘα δ’ ευχαριστημένα μέ τήν κατάστασίν μας καί 
βέβαιοι περί του λαμπρού μας μέλλοντος.»

Ό ποντικός έχλεύασε τά ξηροκρόμυδα, τά όποια ήσαν 
χωρίς λαμπρά χρώματα καΐ τού άπήρεσκον έντελώς, 
δέν ένόει δέ πώς ήδύναντο νά. ζοΰν μέ μόνην τήν 
έλπώα καΐ νά περιμένουν χωρίς νά έχουν τίποτε.

Τότε λαβών τδν λόγον τδ έτερον κρόμυον, τδ όποιον 
ήτο βίζα κρίνου, ώμίλησε συγκινητικώς καΐ ένθουσιω- 
δώς.— «Έντδς δλίγυ, είπε, θά ένδυθώμεν λαμπρότα-

τον στολισμόν καί θά ήμεθα πολύ ωραιότερα πάν
των τών πραγμάτων, δσα μας περικυκλουβι· ποτέ Αν
θρώπινος χειρ δέν εκλωσε, ποτέ δέν ήφανε, ποτέ δέν 
έκόσμησε ένδυματα τοιαΰτα, όποια θά φορέσωμεν ή- 
μεΐς. Όλοι θά ζηλεύουν τά χρώματά μας, ολοι θά 
μαγεύωνται Από τήν ευωδίαν μας. Με? δλιγον ήμέΐς 
θά κινώμεν τδν θαυμασμόν τών εισερχομένων είς τήν 
αίθουσαν ταύτην κατά τδ παρόν δέ ήσυχάζομεν Ιχον- 
τα ύπομονήν.»

Ό ποντικός κρίνας αυτά πολύ Υπερήφανα καΐ πε. 
ριαυτολόγα, έπροτιμησε νά ήναι ποντικός τετράπους 
τώρα καί νά τρέχη, παρά νά περιμένη μέλλον καλ*  
λίτερον, καί άνεχώρησε γελών διά τήν μωρίαν τών 
ίηροκρομύων. Επειδή δέ δέν ευρισκε τίποτε νά τρώγη 
είς τήν αίθουσαν έχείνην, έσυχναζεν είς τό μαγειρεΐδν 
ή έίς τδ κελάριον καΐ ουδέ χΑν ένεθυμεΐτο πλέον τήν 
πολυτελή έχείνην αίθουσαν.

'Η γλυκεία αύρα τοΰέαρος ήνοιξε τάς Αμυγδαλέας 
και έπλήρωσε τάς πεδιάδας εΰόσμων Ανθέων τά πτη
νά έψαλλαν εύθυμα τά αίματά των έπί τών Ανοι- 
γομένων δένδρων καί τά πάντα έμειδίων έν τη κτίσει, 0 
δε μυς έλαβεν δρεξιν νά τρέΐη δλίγον. Περιπλανώμε- 
νος ώς τυχοδιώκτης έπεσκέφθη καΐ τήν αίθουσαν, δπου 
εΐχεν ίδεΐ τά κρόμυα.

«Ώ! ώ!» Ανέκραξε μέ μεγάλην έκπληξιν, «πώς ; 
τί εΐν’ αύτά!»

Ό ύάκινθος εΐχεν ήδη έκβάλει μέγαν βλαστόν καΐ 
ανοίξει τήν γλυκεΐαν αύτοΰ φούνταν, τό δέ κρίνον ύψωνε 
μετά χάριτος τά λαμπρότατα αύτοΰ Ανθη. Ή αίθουσα 
ήτο πλήρης εόωθίας, τδ δέ θέαμα έξαίσιον.

<Έ! εϊπε τότε ό ύάκινθος, βλέπεις δτι αί έλπίδες 
μας οέν ήσαν φαντασιοπληξίαν "Οταν ήλθεν ή ώρα 
ένεδύθημεν τάλαμπρά"μας φορέματα!»

«Ναι, είπε καί τδ κρίνον, ή ζωή μας ήδη εΐναι ά· 
νάστασις, ούδέν δέ Απωλέσαμεν περιμένοντα. Όσοι δέ 
έίχον τήν ύπομονήν νά μας καλλιεργήσουν, ήδη άν- 
ταμείοονται-διάτούς κόπους των.»

Καΐ τώρα, μικροί μου φίλοι, μάθετε δτι ή έλπίς εί
ναι άρετή. Ή έλπίς εΐναι πολύτιμον καί γλυκύ οώ- 
ρον χωρίς αύτης ή παρούσα ζωή εΐναι κόλασις*  ό- 
λίγη λοιπόν ύπομονή Ακόμη καί ή άνοιξις έρχεται, 
άνοιξις αιώνιος, καθ’ ήν πάντες οί κοιμώμενοι έν 
Κυρίφ 9ά έγερθώσιν άφθαρτοι, διάνα άνθώσιν έν τη 
βασιλείφ, ή τις δέν έχει τέλος καί προσπαθείτε νά ζητε, 
δπως αυτή θέλη.

ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ.

Ή Ίουδαία όπδ τό'Ρωμαϊκόν Κράτος έκυβερνδτο 
ύπδ υπαλλήλου τινύς καλούμενου ‘Ηγεμόνος. Ό Πόν-
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τιος Πιλάτος ήτο δ δκτος τών ήγεμόνων τούτων. 
ΤΗτο δ' δ Πιλάτος ’Ιταλός τήν καταγωγήν καΐ έστάλη 
εις τήν ’ Ιοοδαίαν τδ 26 π. X.10 * Ιουδαίος ιστορικός 
Ίώσηπος παριστα αύτδν ώς σκληρόν τύραννον, διεγει- 
ροντα στάσεις διά τής καταθλιπτικής καί τυραννικής 
κυβερνήσεώς του..

"Οταν οί ’Ιουδαίοι εκραζον «έάν τούτον απόλυσης 
δέν είσαι φίλος τοΰ Καίσαρος,» δ Πιλάτος φοβηθείς 
μή, κατηγορηθεΐς ώς άπολόαας άνθρωπον άντιποιοόμε- 
νον βασιλικήν έξουαίαν, χάση τήν &έσιν του καΐ α
κόμη καί αύτήν τήν ζωήν του*  διότι έγνώριζε καλώς 
τόν χαρακτήρα τοΰ αΰτοκρα'τορος Τιβερώ, ένέδωκεν είς

Πόντιος Πιλάτος 6 Ήγεμών.

"Οταν δ Κύριος ήμών Ί. Χριστός Ιφέρθη ένώπιον τήν. άδικον άπαίτησιν τών ’Ιουδαίων, καΐ παρέδωαε 
αύτοΰ, ήγωνισθη μέν νά σώση αυτόν της λόσβης τών "ών Ίησοΰν είς τάς χεΐρας αύτών, διά να σταυρωθη. 
’Ιουδαίων, άλλ’ δμως διεταξε νά μαστιγωθή, άν καΐ Άλλά δέν έχαρη τιολό τήν δόξαν καΐ τά καλά της 
τόν έθεώρει άθώον, — ττραξις άντιβαίνουσα εΐί τοδς δέσεως του·· διότι οι Σαμαρειται αποστείλαντες είς Ρω- 
'Ρωμαϊκούς νόμους. μην πρεσδει'αν κατηγόρησαν αύτδν έπΐ σκληρότητι,.ώί
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άναιτίως θανατώσαντα πολλούς έκ των συμπολιτών αύ
τών· τούτου ένεχα δ Πιλάτος άπελύθη τής ύπηρεσίας 
κατά τδ 36 μ. X*  χαί διετάχθη νά μεταβή είς Ρώ
μην, Γνα άπολογηθή διά τάς κατ’ αύτοΰ γενομενας κα
τηγορίας· φθάσας είς Ρώμην δλίγον μετά τδν θάνατον 
τοΰ Τιδερίου, εξωρίσθη ύπδ τοΰ αύτοκράτορος Καλι- 
γοόλα είς Γαλλίαν, οπού έοωκε τέλος είς τήν ζωήν 
αύτοΰ αΰτοχειριασόείς.

Τοιουτον'.ύπηρξε τδ τέλος άνθρώπου, δστις ώμολ ά
γει μέν τήν αθωότητα τοΰ Ί. Χριστού, άλλ’ έκ φό6« τδν 
παρέδωκεν είς θάνατον.' Ως φαίνεται, άν καί άπιστος, 
δέν ήδυνήθη όμως νά έλευθερωθή τών τύψεων της συ- 
νεώήσεως, καί διά τούτο μετά δέκα περίπου έτη τδν 
ώθησεν είς αύτοκτονιαν, τδ δέ ύδωρ, διά του δ ποιου 
ένειψε τάς χεΐρας του ένώπιον τοΰ εξοργισμένου οχλου 
τών ’Ιουδαίων, είπών «αθώος είμαι άπδ τοΰ αίματος 
τοΰ δικαί» τοστ», σεις οψεσθε,» δέν τδν ωφέλησε πο
σώς. Τδ φάσμα τοΰ πράου καί άκάκου Ίησοΰ τδν παρη- 
κολουθει νυχθημερόν καί τοΰ άφήρει τήν ειρήνην του I

ι,^ ■ Ι~·

njpossrxH,

Προσευχή! μυστηριώδης φωνή είσαι τής καρϊίκς, 
Οΰρανόθεν καταβΐίσα άόελφή τής μετάνοιας·

Άποκάλυψις τοΰ κόσμου τοΰ νοητικοΰ ή Βύρα, 
Σύ τήν νοεράν τών δντων κλίμακα ύποόαστάζειί. 
Συ είς τδν Δημιουργόν μας τάς ψυχές άναόιβάζεις,

Κ' είς τήν κεντρικήν έστίαν άποστίλλεις τον σπιθήρα.

Διά σοΰ δ τεθλιμμίνος άνακσύφισιν εύρίσκει,
Διά σοΰ ή άμαρτία έναρέτωί αποθνήσκει.

Σΰ τδν τάφον περισκοπείς· <ώ παρηγορείς τδν ζώντα·
Σΰ τής νοερας κιθάρας ήχος νοερό; υπάρχεις.
Σΰ τών λογικών πλασμάτων βύσα μόνη κυρίαρχης

Μέ τόν άκτιστόν μα; Πλάστην τά κτιστά συνδέεις όντα.

Προσευχή! τοΰ ρόδου είσαι ή αθώα εΰωόία,
"Η έαρινής ήμέρας ή ευχάριστο; πρωία,

Ή άκτίς ζωογονούσα, ή ,ό ζέφυρος ί πνέων.
’Ερεθίζεις γλυκύ δάκρυ έκ μικρών διαλειμμάτων, 
ίίς ί άνεμος τοΰ; κόμβους τών παρθενικών ύδάτων,
Άπό κάλυκα; τού; κοίλους εκτινάσσει τών άνθέων.

Ν. Σ.

Μανδαρίνοι.
11 ■ I ι

Η λέξις Μανδαρίνος είναι Πορτογαλλική καί ση
μαίνει τδ αύτδ μέ τήν Κινεζικήν λέξιν Κ ο υ ά ν, ήτοι 
υπάλληλος τής Κυ6ερνήσεως διοικητικός.

Οί Μανδαρίνοι διαιρούνται είς Εννέα τάζεις ύπαγο- 

μένας δλας ύπδ τήν άμεσον διεόθυνσιν τοΰ Αύτοκρά- 
τορος, δστις Ονομάζεται «' ό Μέγας καί ' Υψηλός η — 
«δ Ούράνιος Βασιλεύς» —«6 Υίδς τοΰ Ούρανοδ» κλ. 

είναι δέ οί Μανδαρίνοι οί ανώτατοι λειτουργοί τοϋ 
Κράτους καί δί αύτών ό αύτοκράτωρ είναι Εκανδς νά 
κυβερνφ τδ αχανές Κράτος του, τδ όποιον περιλαμ
βάνει υπέρ τά 400 εκατό μμ. ψυχών.

Όπως πας άλλος υπάλληλος, ούτω και οΐ Μανδαρί
νοι Εκλέγονται διά συναγωνισμού έκ τών διελθόντων 
3? αύστηρών εξετάσεων διακρινονται δέ αί διά
φοροι αΰται τάζεις έκ τοΰ χρώματος τών κομδίων ή

Μανδαρίνος έν βτολή·
τών πολυτίμων λίθων, τοδς όποιους φεροοσιν είς τούς 
πίλους των. Τινά τών χομδίων τούτων είναι έκ ρουβι- 
νίων, παραλίων, σαπφείρων κλ,

Οί ύπάλληλοι της τρίτης τάξεως έκτδς τούτων. φ£ 
ρουσι καί πτερδν ταοΰ, εχον έν δμμα.

Οί Μανδαρίνοι γενικώς εΐναι ευφυείς· καί έξυπνοι 
άλλά διεφθαρμένοι καί καταθλιπτικοΐ, μ&ταχειριζό’μενοι 
τήν εξουσίαν των πρδς ίδιοτελεις- σκοπούς. Τοδς επιθυ
μώντας νά μάθωσι πλειότερα περί Κίνας καΐ τών κα
τοίκων αύτής παραπέμπομεν είς τδν Άστ. τής ’Ανατο
λής, άριθ. κ.αί Έφ., Παιδί, άριθ. 115.
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Μενέλαος.

'Η προκειμένη είκών παριστφ τδν υίδν του βασι- 
λέως Άτρέως καΐ νεώτερον αδελφόν του Άγαμίμνο- 
νος Μενέλαον, δστις ένυμφευθη τήν ώραίαν Ελένην, 
καΐ έγέννησεν ές αύτής τήν Έρμιόνην και τδν Μεγα- 
πένθην.

Μετά τήν αρπαγήν της Ελένης ύπδ τοΰ Παριδος,

ό Μενέλαος συνοδευό*  
μένος ύπδ τοϋ Όουσ- 
σέως μετέ5η εί; τήν 
Τρωάδα καί άπήτησεν 
αύτήν παρά τοΰ άρπά
γος αύτής’ άλλ’ άπο· 
τυχών περειήλθε μετά 
τοΰ αδελφού τουΆγα- 
μέμνονος τήν ‘ Ελλά
δα φ/.αΐ χατώρθωσε νά 
συναγάγη περί έαυτδν 
τούς ισχυρότατους τών 
Ελλήνων είς έκστρα- 
τείαν κατά τής Τρω

άδας.

ΔιαρχΟυσης της πο- 
λυορζι'ας της πόλεως 
ό' Μενέλαος άπεδείχβη 

εΐς των άνδρειοτέρων 
ήρώων· μονομαχήσας 
δέ ποτέ μετά τοΰ Πά- 
ριδος καί μή δυνηθείς 
νά φονεΰση αύτον, δι
ότι καΐ ή λόγχη χαί 
τδ ξίφος τ» έθραΰσθη- 
σαν, συνέλαδεν αύτόν 
έχ τής περικεφαλαίας 
καί τδν εσυρεν είς τδ 
στρατόπεδον τών Ελ
λήνων, oxa βεβαίως θά 
έλάμβανε τά έπιχειρα 

τής κακίας του, άν μή 
ή Αφροδίτη άφήρπαζεν αύτόν περιτυλίξασα

Μενέλαος.

... , _____ είς νε
φέλην ! 0 Μενέλαος ήτο προσέτι εΐς τών ήρώων

Λ. ._ 9 V AV*  · ~των χατακλεισθεντων είς τόν ξύλινον ίππον.
Ο Μενέλαος ήτο ό πρώτος, οστις άπέπλευσε μετά 

της Ελένης εκ της Τροίας· άλλ’ δπως οί πλειστοι τών 
συμπολεμιστών του, οΰτω καΐ αύτδς ένεκα εναντίων 

I άνεμων περιεπλανηθη είς τήν Κύπρον, τήν Λυδίαν, τήν 
ι Αίγυπτον κλ. Τέλος δδ χατώρθωσε μετά πολυετείς πε

ριπλανήσεις νά έπιστρέψη εΐς Σπάρτην, οπού έζη έν 
εύτυχίφ μετά τής συζύγου τοο.

Κατά τινα προφητείαν ό Μενέλαος καΐ ή 'Ελένη 
δέν θά άπέθνησκον, άλλά θά μεθίσταντο ύπδ τών 
θεών ζώντες είς τά ’Ηλόσια πεδία. Κατά νεωτέραν ο*  
μως παράδασιν ό Μενέλαος χαί ή Ελένη έπορεύύη- 
σαν είς τούς Ταυρίους, 3που έθυσιάσθησαν ύπδ ΐηί 
'Ιφιγένειας εΐς τήν Άρτεμιν,

'Ο Όμηρος περι
γράφει τδν Μενέλαον 
άνδρα ρωμαλέον, δλι*  
γόλογον, άλλ’ ίπποτι- 
χδν, γενναΐον, άλλ’ ή. 
πιώτερον τοϋ Άγα- 
μέμνονος —- εύφια καΐ 
φιλόξένον. Μετά τδν 
θάνατόν τ» έλατρεύετο 
ώς ήρως είς ΐάς θε- 
ραπάς, όπου ύπηρχε 
καΐ ο τάφος αύτοϋ τε 
καΐ τής Ελένης.

0 ΑΔΑΗ ΚΑΙ 0 
ΑΓΓΕΛΟΣ-

Μίαν τών ήμερων 
πρδς τό έσπέρας, ύ 
Άδάμ έκάθητο ύπδ 
τήν σκιάν δένδρου τι. 
νδς έπΐ λόφου είς τδν 
κήπον τής Έδδμ, πρδς 
τά άνω έχων έχων έ· 
στραμμένον τδ πρόσω- 

πον, καΐ βλέπων τους 
ούρανους. Άγγελος δέ 
τις ήλθε πρδς αύτδν, 
καί είπε, «Διατί τάχα 
βλέπεις μέ τοσαότην 
κλίσιν τδν ούρανόν; Τ1 
σοΰ λε ίπει, Ά δάμ; β 

Τί έμπορεί νά μοΰ λείπη άπεκρίθη ό πατήρ του αν
θρωπίνου γένους, «έδώ είς τάς είρηνικάς ταυτας μο- 
νάς; Τά δμματα εϊχον προσηλωμένα είς τους λάμπον- 
τας αστέρας έπεθόμησα δέ τάς πτέρυγας του άετοΰ, Sr 
'στε νά υψωθώ είς αυτούς, καΐ νά θεωρήσω έκ τοϋ 
πλησίον τά φεγγώδη σώματά των.»

«Τάς ττέρυγας αύτάς έχεις,» άπεκρίδη ό άγγελος· 
ήγγιξε δέ τδν Άδάμ, καί ό’Αδάμ, αποκοιμηθείς, δνει- 
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ρεύβη. Έφάνη δ δ είς τδν ένειρευόμενον, οτι άνυψοϋτο 
είς τδ στερέωμα.

Έξυπνίσας, εστρεψεν ολόγυρα τούς δφθαλμους, καΐ 
έθαόμααεν ίδών, οτι &επαάετο όπΰ τδ osvopov έπί τοΰ 
λόφου. Άλλ’ ό άγγελος, σταθείς έμπροσθεν αύτοϋ, εί
πε, «Τί συλλογίζεσαι, Άδάμ:» Άποκριθεις δ Άδάμ, 
εϊπεν, «Ίσου, ή- 
μην υψηλά είς 
τδν θόλον του ου
ρανού, περιπλα
νώ μένος έν τφ 
μέσφ τών Πατέ
ρων, και ίπτάμην 
πέρις τοΰ Ώρίω
ν ος τών Πλειά
δων καί της' Αμά- 
ξης· κόσμοι λαμ
προί, μεγάλοι καί 
ένδοςοι, ώς ό ήλι
ος, όρμητικώς έ- 
πόρνων άπδ πλη
σίον μυ· ό λευκό
τατος έκεώος Γ α- 
λαςιάς είναι πέλα
γος φωτός, πλή
ρες φωτεινών κό
σμων , επέκεινα 
δ1 αυτού υπάρχει 
άλλο πέλαγος ο- 
μοιον, και άλλο 
κατόπιν· έπΐ τών 
λαμπρών δέ τού
των κόσμων κα- 
τοικοΰσι ποιήμα
τα τοΰ θεού, λα- 
τρευταΐ του Κυ
ρίου καΐ ΰμνηταΐ 
τοΰ ονόματος τ«. 
«"Αγγελε συμέ 
ωδήγησες ;»

— «Τό δενδρον 
τούτο σ έπεσκια- 
ζεν,» άπεκριθη ό 

άγγελο; «καΐ έπΐ του λόφου τούτου τδ σώμα σου άνε- 
παυετο. Άλλ’ ϊδοΰ έντός σου κατοικεί πνεύμα, τό ό
ποιον δόναται νά δψουται έπέκεινα της τών κόσμων 
δλων πληδύος· δσον δέ υψηλότερον ανασαίνει, τόσον βα
θύτερα ή πρδς τδν δημιουργόν λατρεία του. Υίί της, 
γής, τίμα καΐ φόλαττε τδ πνεύμα τοΰτο, ώστε ή ήδυ-

*0 φάρος τοΰ Αυκοΰράχου.

πάθεια νά μή του κόψη την πτέρυγα καΐ τδ άλυσο- 
δέση έπί τής γής.» Ταΰτα είπών ό άγγελος άφαντος 
ευθυς έγένετο.

Ο ΦΑΡΟΕ Tor ΛΓΚΟΒΡΑΧΟΥ

Ή προκειμένη είκών παριστα ενα τών διασημοτέ- 

ρων φάρων του 
κόσμου. Εόρισκε. 
ται δ’ οΰτος έν 
Κορνουαλίφ της 
Μεγάλης Βρετα
νίας καΐ εΐναι κα- 
τεσκευασμέν οςεπί 
υφάλου ευρισκό
μενης ύπδ την έ-, 
πιφάνειαν τών ύ- 
οάτων, τδ ΰε βά
θος αύτών πέρις 
αύτής εΐναι πλέον 
τών 20 οργυιών!

Προς κατα
σκευήν τοΰ φάρ» 
tooxu έχρειάσθη- 
σαν πέντε έτη, 
διότι ένεκα τών 
τρικυμιών μόνον 
302 περίπου ώ
ρας κατ’ έτος ή- 
δυναντο νά έργα- 
ζωνταιέπ’ αύτής.

Έχει οέ τέσ- 

σαρας φύλακας, 
τρεις τών όποιων 
κατοικοΰσιν έντδς 
τοΰ πόργυ, ένφ ό 
τέταρτος μένει είς 
τήν ίηράν με τήν 
οικογένειαν του, 
Έκαστος φόλας 
χρεωτεΐ" νά μεΐνη 
έντδς to πύργυ £- 
να ολόκληρον μη

ν ι, ενίοτε όμως ή τρικυμία έπιμηκύνετα». έπΐ τοσοΰ
τον, ώστε και έπΐ δύο μήνας καθίσταται αδύνατος οία- ι 
δήποτε άποβίόασις, ή άναχώρησις άπδ του φάρου τού
του· άλλά καί όταν ακόμη ή θάλασσα ήναι συγκριτικώς ; 
ήσυχος, ή ταραχή της εΐναι τοσαΰτη, ώστε οϋδεμία 
λέμβος μικρά ή μεγάλη τολμά νά πλησιάση τήν ύφαλον
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skI της οποίας είναι έκτισμένοί 6 φάρος· τούτου Svt- 
κα διάξυλίνοο τίνος μηχανήματος, όμύίοομΛ τύ όποιον 
μετεχειρίζονται ek τά πλοία πρός φίρτωβιν καί έκ- 
φορτωσιν τοΰ φορτίου, οί άνθρωποι Ανέρχονται είς τον 
φάρον καί έξερχονται έξ αύτοϋ είς τάς λέμβους, (ΐδ.δ 
τήν εικονογραφίαν.)

ποίκιλα.

φιλοσοφικά άποφβζγματα.

—Ό ’Αντισθένης Απούσας ποτί, βτι ό Πλάτων έκακολόγεί 
αΰτον, — είπεν, — εΕΰγενές πραγμα είναι εΰεργετών τις νά 
κακολογήται-ί

•—Ό αύτδς κατηγορούμενός ποτέ, δτι συνανεστρίφετο μέ 
πονηρούς Ανθρώπους, είπε, «Καί οί ιατροί συναναστρέφονται 
μετά τών νοσοΰντων, Αλλά δέν πυρίσσουσιν.ο

•ΑΟ αύτδς έριοτηθείς ποιον μάθημα ήτο Αναγκαιότατου, 
είπε, «Τά νάΰπομάθη τις τάκακά.» Συνεβούλευε δε τούς μα - 
θητάς αΰτοΰ κακολογούμενοι νά ύπομένουσι μάλλον ή έάν τις 
Ιρριπτε κατ’ αϊτών λίθους

—Αρίστιππος ά Κυρηναΐος ίρωτηθείς, κατά τί διαφέρουσιν 
οί πεπαιδευμένοι τών Απαιδεύτων, εϊπε, εκαθ’ όσον οί δαμα
σμένοι ίπποι τών άδαμάστων.»

— Μν η μ ο ν ι π ό ν θ α υ μ άσ ι ο ν.  Υπηρέτης ξενοδοχείυ 
τίνος τής Νέας ‘ϊορκης, είς τό όποιον γευματίζουσι καθ’ έ- 
κάστην ΰπίρ τά 500 άτομα, έχει τόσον ισχυρόν μνημονικόν, 
ώςε παραδίδει είς έκαστον τούτων τόν ϊδιόν του πίλον 11

*

— Ή στυπτηρία είναι Εν τών περιεργοτάτων καί χρήσιμο- 
τάτων πραγμάτων Οί χρωματιστεί μεταχειρίζονται αύτήν δ- 
πως καταστήσωσι τά χρώματα Ανεξίτηλα — οί σκυτοτόμοι πρός 
χρωματισμόν τών δερμάτων — Οί ζαχαροποιοί πρός λεύκαν- 
σιν τής ζακχάρεως — Οί κηροποιοΐ πρός σκλήρυνσιν τών κη
ρίων καί οί Αρτοποιοί πρός λεύκανσιν τοΰ άρτου !

— Επιρροή τοΰ καπνίσματος έπί τ ή ν 81 ά- 
ν ο ι αν. Οί μαθηταί έκαστη; τάξε ως τοΰ Γυμνασίου του Γίαλ 
(Άμερ.ρ διαιρούνται κατά τήν διανοητικήν αύτών ικανότητα 
είς τέσσαρας τάξεις· παρετηρήθη δ’ έφέτος, οτι είς μίν τήν πρώ
την, τήν κατωτάτην, μόνον τό τέταρτον τών μαθητών κα
πνίζει — είς τήν δευτέραν ύπίρ τό ήμισυ, είς τήν τρίτην τά 
δΰο περίπου τρίτα καί είς τήν τετάρτην 22 εί; τού; 20 1! δηλ. 
όσον προβαίνει ή χρήσις τοΰ καπνού, τόσον μειοΰται ή δύνα- 
μις τής βιανοίας!! ’Απέχετε λοιπόν, τέκνα μου, άπδ τό κα- 
πνίζειν!

— Είς τήν πάλιν τών Συρακουσών έν ’Αμερική κατασκευά
ζονται κατ’ έτος περί τά 8,000,000 κοιλά Αλατος· Ασχολούν
ται δέ είς τήν κατασκευήν αύτοϋ 2,500 άνδρες. Είς δλας τάς 
’Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής καταναλίσκονται κατ’ έ
τος 35 ίκατομμύρια άλατος· έκαστον δέ άτομον ίξοδεύει περί- 
τάς 40 λίτρας.

Λ c ν c γ μ. x Λ07

Πράσινα εΐν’ τά νειάτα μου, 
Μαύρα τά γιγιατια μου,

Χαροποιώ ή θλίψις μου, 
Τροφή τά δάκρυα μου.

Atvtyixx ΒΟΫ

Μονομάχος διαπρέπων φίλε ’στάς μονομαχίας, 
Λαμπρόν θάνατον ίκλέγω τής φυγής καί Ατιμίας.

"Αν τίς μέ καρατομήση ή μέ Αποτραχηλήση, 
Νέος ήρως τήςΤρωάδος ευθύς θά.τόν τιμωρήση.

Γρίφος.

Εϊμ’ Αφανές κ’ ίξιλεώ θεόν μετά Ανθρώπων, 
Καταφανές δέ γίνομαι έντδς Αγίων τόπων.

Τά τρία πρώτα γράμματα άν κόψης, 8,τι μένει
'0 ίχων έν τή κεφαλή κτηνώδης αποβαίνει, Κ.

Λύσις τοΰ αινίγματος τοΰ μηνάς Μ αίνο.

Δανίεε — ά ν ία — ϊ α.

Το έλυσαν ’Αθηνών Κωνστ. Π. Ζάβαλης Άλ. Φιλαοελ- j 
φεΰς, Μαριάνθη Δρακονταειδή, Βιργινία Βλαχάκη, Γ. Π, Παπα- 
ζαφειρόπουλος, Π. 1. ’Ρόδιος, Στ. Ε. Νικολαΐδης, Χρ. Ηρ, Μη- 
τσόπουλος, Άγ. Δοτοράτος, Κωνς. Ν. Πήλικας. Λεδαδείας 1 
I. Ν. Εύριπαϊος, Λεωνιδίου Κώνστ. θ. Καλλιγας. Ά λ ε
ξανδρείας ’ Αντ. Μεθοδίου. Σ μ ύ ρ ν η ς Δημ. Στάης.

Λύσις της ίν τφ αύτώφύλλω άχμοστιχίάος.
Α—νακρΐων ,
Ν—έρών |
Δ —αμων I
Ρ — ωμύλος [
0 —δυσσεύς > ’Ανδρομάχη.
Μ—ελπομένη Ι
Α—φειος 1
X—ρησυίς ι
Η—γειεία

Τήν έλυσαν Αθηνών Ελένη Ζάβαλη, Μαριάνθη Δρα- 
κονταειδή, Γ. Π. Παπαζαφεφόπουλος, Π. I.’Ρόδιος, Χρ. Ήρ. 
Μητσόπουλος, "Αγγελος Δοτοράτος, Κ. Ν. Πήλικας. Μονεμ- 
β α σ (α ς Π. I. Κασιτσίκης. Λ ε ω νι8(ο υ Κωνστ. θ. Καλ- 
λιγάς. Κωνσταντινουπόλεως Ν. Ε. Νικολαίδης. 
Σμύρνης Δημ. Στάης, Ά λεξανδρείας ’Αντώνιος 
Μεθοδίου.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

ί. Ποιος άνέβη έπΐ τοΰ δώματος νά προσευχήθή ;
2. Ποιος Ανέβη είς τήν κορυφήν τοΰ ίρους νά προσευχηθή;
3. Ποιος προβηυχήθη ίν τή φυλακή;

Ε ΐ δ ο λ ο ί ·η σ c ς.
Άβτήρ ΆνατόΜίς, έφημερΐς διά οικογέ

νειας μέ ώραίας εικόνας, έπί 23 ήδη ίτη έκδιβομένη κατά πά
σαν ίβδομάδα· τήν συνιστώμεν είς πάσαν οικογένειαν συνδρομή 
ΐτησία δρ. 0, έξαμηναία 3, τριμηνιαία 1,50. Δοκιμάσατε έπί τρεις 
μήνας καί θά τήν εΰρητε Αξίαν καί κατάλληλον δι’ όλα τά μέλη 
τής οίκογενείας σας.


