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έτη«· έν Έλλάδι Αρ. 1. ΑΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Εις ούδένα, πλήν τών τακτικών
, ,, Ανταποκριτών, στέλλεται «ή ΈφημερΙς

nA Εςωτερςχω ,<.η Αμ Αίολου aptth *»**·  των Ilaiowv» itve>> προπληρωμήν

■Ο W ερύκρ:νοςχ

Ό Βασιλικός Ν ερί κρίνος.

Τό ώραΐον καΐ χαρίεν τούτο 
φυτόν, τό είς τήν προκειμένη? 
«ίκάνα παριστανίμενον, εΐναι αύ- 

’ τοφυές είΐ τήν Βρετανικήν Γουϊ- 
I νέαν. Ό γύρόϊ έκάστου φύλλου 
; είναι χρώματος κίτρινου λαμπρού 
; μετά ζωηρού πορφυρού είς τό 
i μέσον. Τό χρώμα τών μπβμπσ
ι κίων ποικίλλει άπό του καθαρού 
ί λευκού μέχρι τού βαθέος βοδό * 

χρου, τό δέ άνθος εΐναι έκ τών 
ώ ραίων καΐ εύοσμοτάτων.

I Διά νά μή βυθίζεται δέ είς τό 
. ύδωρ ή φύσις έθεσεν είς τήν κάτω ' 
I Επιφάνειαν έκάστου φύλλου κυ- 

ψέλας πλήρεις Αέρος- διά τής 
βοήθειας δ’ αύτών δύναται νά έ-

ΐίιπλίη ΐό άνθος, τό όποιον εΐναι 
Αρκετά βαρύ, καί οΰτω νά μή 
ίμποδίζεται ή καρποφορία.

Είς τήν Ευρώπην είσήχθη τό 
1849, Εκτοτε δέ καλλιεργείται είς 
διάφορα μέρη αύτής.

— " 'παντα τά χαρτοποιεΐα 
καί ολην τήν Γερμανίαν Απε- 
φάσισαν έκ συμφώνου νά σχολά- 

Sfouv κατά τάς Κυριάκός.
—Τό Εργοστάσιου τοΰ Κρούπ 

ίείς τήν Γερμανίαν Εχει τόσας 
(παραγγελίας διά πυροβόλα, ώςε 
ϊηίζησε τόν Αριθμόν τών έργα- 
τών κατά 8,000, ώστε ήδη Ερ
γάζονται είς αύτό 13,000 έργά- 
ται!

Τά φΟονόπωρον.

Ή φύσις τώρα πένθιμη φορεΐ Ενδυμασία 
καί σάν τή νιά τή φθισική μέν’είς μελαγχολία.

Ένφ προτού μέ λούλουδα ήτον έστολισμένη, 
τώρα θρηνεί πολύ πικρά' εΐν’ όλη μαραμμένη.

Ή αύρα, πού πρωτήτερα στούς κλάδους έφυσούσε, 
καΐ τά λουλούδια μέ κρυφή γλυκάδα έφιλοΰσε.

Μέσα στά δένδρα τά νερά τδ μοιρολδγι ψάλλει, 
γιατί ί μαραθήκανε τής φύσεως τά κάλλη.

Βροχής ψιλαϊς σταλαγματιαΐ; πέφτουνε νύχτα μέρα, 
τά σύννεφα Αγριωπά σκιάζουν τόν αιθέρα.

Τ Αηδόνι τό χαρούμενο, όπου έκελαδιώσε 
καί τά λουλούδια τήν αυγή καθένα χαιρετούσε, 

Τό δένδρο σάν εΐδεν ώχρό, τδ βόδο μαρομμένο, 
έθάρεσε τό δύστυχο κ’ έμεινε πικραμμένο. 

ιΠ ήλιος πλεχό δέν φαίνεται τή φύει νά χρυσώνη, 
καί τό φεγγάρι ίλα των θαμπάδα τά πλακώνει.

Μά ολα των ^ανέρχονται, τό χιόνι σάν περάση, 
όταν 0 Μάγης ξαναρθή τό καλοκαίρι φθάση.

Ή φύσις δλη νυμφική θά βάλ’ ένδυμασία,
τήν ήΐονή θέ νά γέννα πάλι καί εύθυμία.

Τ Αηδόνι πάλι τό κλαδί σάν ϊδη Ανθισμένο, 
θά τραγουδήση λιγυρά, θφνιΜ καμαρωμίνο.

Μά ’γώ, έγώ Απώλεσα τό βόδο τ’ Ανθισμένο,
ποτέ πλέον τήν'Ανοιξι 6έν τήνε περιμένω.

Σάν φύλλο τού φθινοπωριρΰ πού πέφτει μαραμμένο, 
Ετσι κ' έγώ μαράθηκα, κι’ όπου τύχη πηγαίνω.

Καί τώρα τοΰ ψυχρού βόρεια χ;ΐνι τό παγωμένο, 
νά μέ καταξηράνη πλειό τά κάτωχρο προσμένω.

(*£χ  τοΰ Μέντορας.)
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Κ αλον αν το χαζοί!.
(Ιν, τοΰ άγγλιαοϋ, ύπό Ε, Α.)

οθά μετανοήση δι’ αύτδ,. ναΐ, θά μετανοήση !» άνέ- 
ζραξεν ώργισμένως ό Φίλιπποί, ένψ έσπόγγιζε τδ αιμα 
έκ τοΰ προσώπου τον, μετά φιλονεικίαν τινά, είς την 
όποιαν έπληγώθη. «θά τόν χάμω νά μετανοήση!»

κ’Ώ! τί συμβαίνει,» εΐπεν 0 πάππος του, δστις ά- 
κουσας τόν θόρυβον έπλησίασε το ώργισαένον παιδίον· i

«Κότταςε τί έκαμεν !« άνέκραξεν δ Φίλιππος δει·; 
χνυων ώραών μικρόν πλοιάριον, τδ όποιον εκειτο σπα
σμόν ον καΐ ριμμένον είς τήν λάσπην. Είναι ήδη εΐς j 
μην, άφ’ δτου τδ ήρχισα, και μόλις πρδ ολίγου τδ εΐ-: 

ί χον τελειώσει καΐ κότταξε...» Τδ δυστυχές παιδίον 
ί δέν ήδυνήθη νά τελείωση τδν λόγον του, διότι ή λύπη 
ί καΐ ή οργή κατέπνιξαν τήν φωνήν του· άλλά πάλιν 

έψιθυρισε, «θά τδν κάμω νά μετανοήση!» j
«Άλλά διατί έσυντριψε τδ πλοιάριον Οου;» ήρώτη-' 

σεν ό πάππος.
«Ώ! είναι πλήρης φθόνου καΐ μοχθηρίας· πάντοτε 

φέρεται οΰτω! Κατεπάτησε τδ πλοιάριον μου, έγώ 
δέ δικαίως τόν έκτυπησα.· τότε έπιάσθημεν, έκεΐνος 
όμως ήτο δυνατότερος έμοΰ. Άλλά θά τδν εκδικηθώ!»

«Έλθέ είς τήν οίκίαν,εΐπεν ό γέρων ήσόχως, «καΐ 
θά έξετάσωμεν τάς πληγάς σου.» Άφοΰ τοΰτο έγεινε 
καΐ ή κεφαλή τοΰ παιδιού έδέθη, δ πάππος έθεσε τήν 
χεΐρά του επί τοΰ ώμου του Φιλίππου και μέ σοβα
ρόν βλέμμα,ήρχισε, λέγων: «Βλέπω ότι αί πληγαΐ τής 
κεφαλής σου δέν είναι βαρεΐαι· τώρα πρέπει νά έξετάσω 
καΐ άλλην σοβαρωτέραν πληγήν.»

«Τί εννοείς παππού;» εΐπε τδ παιδίον.
«Πρέπει νά σοΰ έπενθυμίσω,' δτι ό καρπός τοΰ 

πνεύματος είναι άγάπη ... ειρήνη ... άγαθωσόνη .. . 
πρ αύτης. χ.τ.λ.,» εΐπεν ό γέρων.

«Ώ! χάνεις δέν δυναται νά κάμη όλα ταϋτα! Δέν 
μισώ έκείνους, οί όποιοι δέν με μισούν, οδδέ βλά
πτω έκείνους, οί όποιοι δέν με βλάπτουν άλλά θέλω 
δικαιοσύνην, τίποτε άλλο είμή δικαιοσύνην!»

«Έάν τίποτε άλλο δέν θέλης, είμή δικαιοσύνην, 
ή μερίς σου θά ήναι τρομερά, τέκνον μου. Τδ κατ’ έμέ 
ζητώ έλεος, χωρίς τοϋ οποίου δέν δύναμαι νά είσελθω 
είς τδν ουρανόν.»

«Εννοείται έλεος παρά θεού· γνωρίζω οτι πάντες 
έχομεν ανάγκην τούτου,» εΐπεν ό Φίλιππος· «άλλά 
τούτο δέν έχει σχέσιν μέ τήν φιλονεικίαν μου μέ τδν 
Βενιαμίν.»

«Έχει μεγάλην σχέσιν,» άπήντησεν δ γέρων.
«Συγχωρεΐτε καί θέλετε συγχωρηθη.»(Λουκ. ς'. 37.)
«Εΐναι πολύ δυσκολον πράγμα τοΰτο,» εΐπεν ό Φί

λιππος γενόμενος σοβαρότερος.

«Είναι πραγμα, τδ όποιον πρέπει νάγείν η,» 
άπήντησεν ό πάππος τον «έάν δέν συγχωρής τά 
πταίσματα τών άνθρώπων, ούδέ δ Πατήρ σου ό έν 
ουρανοΐς θέλει συγχωρήσει τά πταίσματά σου.»

Τήν άκόλουθον πρωίαν ό Φίλιππος άπήντησε τδν 
πάππον του μέ γαληνιαών πρόσωπον. «Έσκέφθην περί 
τής φιλονεικίας, τήν όποιαν εΐχον μετά τού Βενιαμίν,» 
εΐπεν, «έσκόπευον δέ νά φυγαδεόσω τό κανάριόν του ή 
νάτοΰ προξενήσω άλλην βλάβην· άλλά τώρα σκεφθείς 
καλώς άπεφάσωα νά μή τδν βλάψω. Δέν έκαμα καλά;»

«Έκαμες τδ πρώτον βήμα εις τήν εύθεΐαν όδδν, 
άλλά φοβούμαι δτι ακόμη δέν έσυγχώρησες όπως έ- 
συγχωρήθης. Σκέφθητι έπΐ τοΰ αντικειμένου πάλιν.»

Είς τδ πρόγευμα δ Φίλιππος έκάθητο σιωπηλός 
καΐ συννους. Πριν δέ έτοιμασθή νά ύπάγη είς τήν 
εκκλησίαν άμίλησε πάλιν είς τδν πάππον του, «βλέ
πω, εΐπεν, δτι δέν άρκεΐ νά παραιτήσω τάς έκδικητι- 
κάς πράξεις, άλλά πρέπει έπίσης νά περιστείλω καί 
τούς όργίλους λόγους.» (Ακολουθεί.)

0 ΑΗΡ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝ
[ίκ τοΰ άγγλικοϋ.]

Γνωρίζετε τί εΐναι άήρ ; Δόνασθε νά τδν ΐδητε; Δό- 
ναταί τις νά ειπη ότι δέν υπάρχει άήρ είς τδ δωμά
των, διότι δέν τον βλέπομεν ; Άλλ’ άνθρωποί τινες, οι- 
τινες φαντάζονται έαυτούς σοφούς, λέγουν άτι δέν πι
στεύουν δτι υπάρχει τι, τδ όποιον δέν βλέπομε». Έάν 
κυτάξετε είω τοΰ παραθύρου, 6ταν δ άήρ φυσά δυνατά, 
δέν δόνασθε νά τδν ΐδητε, άν καΐ βλέπητε τί κάμνει; 
έάν δέ τότε τύχη νά ήσθε έξω είς τδ ύπαιθρον, δ άήρ 
(τδν όποιον δέν βλέπομεν) σας σύρει τόσον όρμητικώς, 
ώστε δυσκόλως δόνασθε νά σταθήτε.

Ό άήρ, τδν όποιον δέν βλέπομεν, κρημνίζει οικίας, 
έκριζώνει δένδρα, σχίζει τά ιστία τών πλοίων είς μι
κρά τεμάχια, και καταστρέφει άκόμη καΐ αυτά τά 
πλοία καΐ ατμόπλοια.

‘0 άνεμος είς ούδενδς άλλου φωνήν όπακοάει είμή 
είς τήν τοΰ δημιουργού του, διότι όταν ούτος λαλή, 
ό άνεμος παύει και τά κύματα ήσυχάζουν, λοιπόν δέν 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι δέν υπάρχει τι είς τδ δωμά
των, διότι υπάρχει ό άήρ.

Είς τί χρησιμεύει δ άήρ ; Έάν δέν ύπήρχεν άήρ 
είς τδ δωμάτων, θά άπεθνήσκετε σείς, ομοίως δέ και 
έγώ· άμφότέροι θά έπίπτομεν κάτω νεκροί. '0 άήρ 
είναι άναγκάΐος είς τήν ζωήν. '0 θεός τδν έκαμε 
πρός τδν σκοπόν τούτον. Ό άήρ συνίσταται άπδ διά
φορα άέρια, §ν δ1 εξ αυτών, τδ δξυγόνον, διατηρεί τήν 
ζωήν έάν αύτδ δέν υπήρχεν, δ άήρ τότε θά έπαυεν
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άπδ τσΰ νά ήναι δ,τι τώρα είναι, καΐ ήμέΐς 6ά άπε- 
θνήσκβμεν.

Πώς ό άήρ διατηρεί ήμ?.ς ζώντας; Τρώγομε ή 
πίνομεν αύτόν; Ούτε τδ δν ούτε τδ άλλο, καί δ
μως έχομΐν χρείαν τυΰ αέρας περισσότερον παρά τής 
τροφής καί τοίϊ ποτού. Πρέπει νά τρώγωμεν καΐ νά πί- 
νωμεν πολλάκις καθ’ ήμέραν, άλλά οχι καθ’ έκαυτήν 
στιγμήν άλλά πρέπει ν’άναπνίωμεν πάσαν ςιγμήν, άλ
λως δέν δυνάμεθα νά ζήσωμεν. Ή αναπνοή είναι ή τρο 
φή,τήν όποιαν λαμβάνομεν έκ τοΰ άέρος. Όπως δέ δέν 
έπιθυμουμεν νά φάγω μ εν ακάθαρτον καί βλαδεράν τρο
φήν, οΰτω πρέπει ν’ άποφεόγωμεν καΐ τδν ακάθαρτον 
αέρα· άλλ’ όμως υπάρχουν άνθρωποί, οΐτινες δέν θέ
λουν μέν ν’ άναμίξουν ανάρμοστα πράγματα μέ τήν 
τροφήν καΐ τδ ποτόν των, αναπνέουν δμως ακάθαρτον 
βίρα, χωρίς νά φροντίζουν ποσώς περί τουτου.

Καθ’ δλην τήν νύκτα ώς καί καθ’ δλην τήν ημέ
ραν πρέπει νά άναπνέη τις. ’Ενθυμείσαι δτι όταν ο Βε- 
ναδάδ ό βασιλεύς τής Συρίας ήτον άσθενής, ό Άζαήλ 
έφόνευσεν αύτδν έμδάψας τεμάχιον υφάσματος έντος 
τοΰ ΰδατος καΐ μετά ταϋτα έςαπλώσας αύτδ έπί του 
προσώπου του, ώστε μή δυνάμενος ουτος νά ώναπνευ- 
ση άπέθανεν έν άκαρεΐ.

Προσέχετε, λοιπόν, μικροί μου φίλοι, νά άναπνέητε 
καθαρόν άέρα, έάν θέλετε νά χαίρετε καλήν ύγειαν.

Η ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΙΔΙΑ.

Ό φιλόσοφος Καλλισθένης, άκολουθήσας τδν μέγαν 
’Αλέξανδρον εΐς τάς κατακτήσεις, κατηγορήθη ώς προ
δότης τοΰ βασιλέως, δστις κατεοίκασεν αύτδν νά κα- 
τακλεισθή εΐς σιδηροΰν κλωβών καΐ ν’ άποθάνη έκεΐ. 
'Ο Λυσίμαχος, εΐς τών στρατηγών του ’Αλεξάνδρου 
και φίλος του Καλλισθένους, ουδόλως έπαυσε πο- 
ρευόμενος πρδς έπίσκεψιν αύτοΰ. Ο φιλόσοφο; έκεΐ- 
νος, άφ’ ού ευχαρίστησε τδν Λυσίμαχον διά τήν γεν- 
ναών έκείνην φροντίδα, τδν παρεκάλεσε νά οιακόψη τάς 
πρδς αύτδν επισκέψεις αύτοΰ, είπών, o' Αφες με νά ύ· 
ποφέρω μόνος τάς δυστυχίας μου· διότι θά καταστή- 
σης ιώτας σκληρότερα;, έάν έκτεθής καΐ σδ είς κίν
δυνον, συμμεριζόμένος ταότας.» — «θέλω σέ βλέπει 
καθ’ έκάστην, άπεκρίθη ό Λυσίμαχος, διότι, έάν δ βα
σιλεύς σέ ΐδη έγκαταλελειμμένον, ύπδ τών χρηστών 
άνθρώπων, δέν θέλει πλέον εχει τυψιν συνειδήσεως, 
καί θέλει σε νομίσει πραγματικώς ένοχον. "Οχι! ό 
φόβος μή περιπέσω εΐς τήν δυσμένειαν αύτοΰ δέν 
θέλει μέ κάμει νά έγκαταλείψω φίλον δυστυχή.»

·— 11 ■ ί-—Τό ψευδός είναι ποταπόν κατ’ άρχάς καΐ όχι μόνον άνω- 
φελέστατον, άλλά καΐ έπιίήμιον είς τό τέλος. j

Αϊ ήάικίαι, κατά τάς όποιας ένυμ.φευάησαν 
διάσημοι τινες άνιήοές,

'Ο Άίάμ ένυμφεόθη τήν Εΰαν άμα ώς εφαγε τόν 
καρπόν τοΰ ξύλου τής γνώσεως. 'Ο Σαιξσπηρος έν ή- 
λικίφ 18 έτών ό Βέν Ίώνσων έν ήλιχίφ 21*  δ Φραγ- 
κλΐνος 2ί*  ό ΛΙοζάρτ 26*  ό Δάντης Κέπλερ Φύλλερ, 
Ίώνσων Βοόρκ, Σκώτ, 26*  δ Τυχών βράχιο; Βύρων, 
Οϋασιγκτών Βονοπάρτης 27*  ό Πένν καΐ Στέρν 28*  
δ Λινναώς και Νέλσων 2θ· δ Βυρν 30*  δ Πήλ 32*  
δ Δάδυς 33*  δ Αριστοτέλης 36*  δ Ούέλιγκτων 37· δ 
Ούϊλβερφδρς 38*  δ Λούθηρος 42*  δ Άδισσων 44· δ 
Ούέσλεύ καί ‘Τοϋγκ 47· δ Σφάϊφτ 49*  δ Βυφφών 
S5 δ γέρων Πάρρ έν ήλικίφ έτών 120 !

Ή αγάπη τοΰ1. Άμ’ ήρχισ’ δ Πλάστης τοΰ κόσμου
καλών είς τό εΐναι τό Σόμπαν, 

όλο: τότ’ εΐδον μΐ άκραν χαράν 
τήν άγάπην αύτοΰ τήν πολλήν.

2. Ή άγάπη κρατεί καΐ συνέχει
ουρανούς μ’ άπειρίας άστέρων 

αύτή τρίφει ώς μήτηρ μητέρων, 
καΐ προάγει τό παν έν τή Γγ.

θ. Ώ μητέρες, όμοΰ μί τό γάλα
τήν γλυκειαν πηγήν, τόν θεόν 

είς τά τέκνα ποιείτε γνωστόν, 
κ’ έςυμνεϊτε αύτοΰ τήν στοργήν.

4. Μετ’ αύτών μελετάτε τά ϊργα
τοΰ μεγάλου θεοΰ τά πολλά- 

μετ’ αύτών ευλογείτε συχνά 
τήν άγάπην αύτοΰ τήν πολλήν,

5. Πρώτον βήμα αύτών είς τήν γνώσιν,
τοΰ θεοΰ ήμών ίστω ή γνώσις, 

καΐ τοΰ πνεύματός τον ή βρώσις, 
ή μελέτη τής Βίβλου αύτοΰ.

6- Εΐναι ΐόξα γονέων καΐ τέκνων, 
είναι ύψος χαρίτων μεστόν 

ν’ άποδλέπη τό παν στον θεόν
καί νά κάμνη τό βέλη μ’ αύτοΰ. Λ,

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΙΣΡΑΗΛΠΏΝ.
Κατά τάς τελευταίας άπογραφάς είς τήν Πολωνίαν ί Ε

βραίος αναλογεί πρόί ί πολίταί—Είς τήν Αυστρίαν 1 πρός 33 
----Είς τήν Ρωσσίαν 1 πρός 42—Είς τήν ’Ολλανδίαν 1 πρός 
32—Εΐς τήν Τουρκίαν 1 πρός 61—Είς τήν Γερμανίαν 1 πρός 
105—Είς τό Βέλγων 1 πρός 383—Είς τήν Ιταλίαν 1 πρόί 
412—Είς τήν’Αγγλίαν 1 πρός 446—Είς τήν Γαλλίαν 1 πρός 
463—Είς τήν Ελβετίαν 1 πρός 36Β—καΐ είς τήν Σπανόιναυ- 
ίαν 1 πρός 664.
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KAIIMHPOS Ο ΤΕΛΕΤΤΑΙ93 ΒΑΕΙΛΕΥΣ 

ΤΗ£ ΠΟΛΩΝΙΑΝ.

Οί μικροί άναγνώϊται της Έφημ. τών Παίδων α
κούουν καθ’ έκάστην το όνομα Πολωνός και Πολωνία, 
καί συχνάκις κάμνουν διαφόρους ερωτήσεις περί τής' 

γαριαν καί Πρωσσιαν, καΐ πολλάκις έκερδησε περιφα*  
νεΐς κατ’ αδτών νίκας· μετά επανειλημμένα; δμως α
ποτυχία ς συμφώνησαν τες οί Μονα'ρχαι τών έν λόγω 
Κρατών έπολέμησαν άπδ κοινού τους Πολωνούς καΐ 
νικήσαντε; αδτους διηρεσαν μεταξύ των τήν χώραν 
των κατά τδ 1795, έκτοτε S’ οί Πολωνοί άπετέλεσαν

Κασίμηρος δ έσχατος β-χτώεΰς τής Πολωνίας.

άτυχου; έκείνης χώρας, αί όποίαι δεικνύουν δτι δεν 
γνωρίζουν είμή τδ όνομα αυτής.

Ή Πολωνία ήτο ποτέ βασίλειον ισχυρόν κείμενον 
εΐς τδ κέντρον τής Ευρώπης μεταξύ 'Ρωσσίας, Γερμα
νίας, Ουγγαρία; καΐ 'Ρωμανίας, είχε συνεχείς πολέ
μους πρδς τά τρία πρώτα Κράτη, τήν 'Ρωσσίαν, Ούγ· 

μέρος τών τριών αυτοκρατοριών τής Ευρώπης, καΐ κατά 
πάσαν πιθανότητα ουδέποτε πλέον θά δυνηθώσι ν’ ά- 
ποτελέσωσιν ίδιον αυτόνομον Κράτος,

Οί Πολωνοί είναι Σλάβοι τήν καταγωγήν, ή δέ 
γλώσσα των, ώς ή βουλγαρική, ομοιάζει τήν ’ Ρωσσι- 
κήν, οδσα διάλεκτος της αρχαίας Σλαβικής, ές ή; πα-
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ρήχδησαν ή 'Ρωσσική, Σέρβική, Βουλγαρική, Μαύρο- 
βουνειος, και άλλαι ϋιάλτκτοι όμιλούμεναι όπό διαφό
ρων λαών υπό τδ σκήπτρον της Αυστρίας.

'Ο Κασίμηρος, τοΰ οποίου τήν εικόνα έχουν ενώ
πιον των οί μικροί άναγνώστκι τής Έφημ. τών Παί
δων, ήτο ό έσχατο; καΐ κάλλιστο; βασιλεύ; της Πολω
νίας, ωνομάσθη δε μύγας διά τάς κατακτήσεις, τήν 
δικαιοσύνην, τήν άνεςώρησκείαν του καΐ πολλάς άλλας

άρετάς, αΐτινες κατέστησαν αυτόν αγαπητόν παρά τιί> 
λαφ, τήν δέ μνήμην του σεβαστήν εΐς τούς μεταγενε
στέρους.

'Ο βασιλεύς έκεΐνος άπέθανε το 1370 καΐ έτάφη 
είς τήν πάλιν Κρακοβίαν, ό δέ τάφος του άνεκαλύφθη 
πρό τινων έτών, καΐ τά οστά του έίετάφησαν και έ- 
γένετο δι’ αύτών  ̂λιτανεία έν μεγάλη πομπή όπό τής 
δημοτικής άρχής καθ’ άπασαν τήν πάλιν.

Ό Έρ&ος προσευχόμενο; μετά τής Ελένη;.

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗιΣΤΩΝ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
(Ίδέ προηγούμενον άριθμάν.)

Είς τδ άκουσμα τών λόγων τοΰ Μαυροθοδωρη ό 
πτωχό; Έρΐκος άνετριχίασε συλλογιζόμενος, δτι διά 
μέσου εκείνων, τά όποΐα είπε, θά έγίνετο αίτια ν’ άρ- 

ί πα'σουν οί λησταΐ τδν μικρόν φίλον του ’Αλβέρτον, 
ί Ένφ δ’ έκλαιε πικρώς διά τοΰτο, ήκουσε τδν Μαύρο

(θοδωρή νά λέγη είς τήν γραίαν Μαργαρίταν,
«Άκουσον, Μαργαρίτα, πόσον καλά εβγήκαν οπι τέ

λους δλα μας τά σχέδια t Αυτήν τήν νύκτα έσκοπευον 
νά είσέλθω είς τδ φρούριον και ν’’ άπαγάγω τδν μι
κρόν Κόμητα έκ τής κλίνης του, άλλά κατά τάς πλη
ροφορίας, τάς οποίας ο Έρΐκος μάς έδωκεν, ή'απαγω
γή δύναται νά γείνη πολύ εύκολώτερον. Πόσον μω
ρός ό Κόμης πρέπει νά ήναι, ά φίνων τδ παιδίον νά 
τρέχη έδώ καί έκεΐ μόνον του! a
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«Ώς φαίνεται, ό Κόμης εΐναι πολύ μελαγχολικδς, 

καΐ διά τοΰτο δέν συλλογίζεται διά τίποτε,» εΐπεν ή 
γραΐα’ «γνωρίζω δέ καΐ τδν λόγον,» έπρόσθεσε. κυτ- 
τάζουσα μετά λύπης τδν Έρΐκον. «Πρδ επτά ή όκτώ 
έτών, πριν κατοικήσωμεν έδώ είς τδ δάσος, ό Κόμης 
ήτο πολύ διαφορετικότερος, άλλά τώρα δέν φροντί
ζει δι1 δ,τι συμβαίνει είς τδν οΐκόν του, άλλως θά α
νεύρισκε τήν φωλεάν μας ταότην πρδ πολλοΰ.»

«Τί τρέχει λοιπδν μέ αύτόν;» ήρώτησεν ό Μαυ- 
ροθοδωρής.

«Άχ!» άπεκρίθη ή γραΐα, «τούτο δέν ή μπορώ νά 
σοΰ εΐπω, διότι άν μάθη δ 'Ρόλλος, δτι σοΰ τδ εΐπα, 
θά χάσω τήν ζωήν μου είς μίαν στιγμήν.»

«Και εΐναι αυτός ό "Ρόλλος, δστις μας εστειλεν έδώ 
τδν Έρΐκον;» εΐπεν ό Μαυροθοδωρής.

«Αύτότατος!» εΐπεν ή Μαργαρίτα.
«Άλλά ποιος ήξευρει, άν ποτέ θά ελθη πάλιν είς 

αυτά τά μέρη ; 'Ημείς δέν ήκούσαμεν τίποτε περΐ α’υ- 
τοΰ έπΐ πολλούς μήνας, έκτος τούτου τί έχει νά κάμη 
αύτδς μέ τδν Κόμη τα;» εΐπεν ό Μαυροθοδωρής.

«Αύτδ είξεύρει μόνος αύτδς και έγώ, και άλλος κά
νεις δέν θά τδ μάθη,» εΐπεν ή γραΐα. «Έάν πραγμα- 
τικώς άπέθανε καΐ ήμουν βέβαια περί τούτου, είςευ
ρώ τί θά έκαμνα*  άλλά τώρα πρέπει νά περιμέίνω ο
λόκληρον έτος, δπως ώρκίσθην, έπειτα, έάν δέν έπα 
νελθη, θά μάθης ολα τά μυστικά του καί δ,τι γνωρίζω 
περΐ τοΰ Έρίκου’ θά χάρης δέ πολδ νά μάδης δλα 
ταΰτα, διότι αΰτδς άξίζει πολδ περισσότερον άπδ τδν 
μικρόν Κόμητα.»

'Ο Μαυροθοδωρής έπροσπάθησε πολδ νά καταπείση 
τήν γραΐαν Μαργαρίταν νά τοΰ εΐπη οσα έγνώριζεν, 
άλλ’ αύτή δέν ήθέλησε νά του φανέρωση τά μυστικά 
τοΰ φίλου της 'Ρόλλου*  ήναγκάσθη έπομένως νά περί· 
μόνη μέχρι τής παρελεύσεως τοΰ έτους, οτε αύτή όπε- 
σχέθη νά τοΰ τά άποκαλύψη δλα.

Άφήσας δέ τήν Μαργαρίταν έφώναξε τοδς άλλους 
ληστάς καΐ άνεκοίνωσεν είς αύτούς τδσχέδιον τής συ λ- 
λήψεως τοΰ νέου Κόμητος. Ένιρ δέ συνεζήτουν με
ταξύ των περΐ τούτου, ήλθε καΐ ή γραία πρδς αύτούς, 
άφήσασα τδν Έρΐκον μόνον μέ τήν θλΐψίν του*  άλλ’ 
ή άνάμνησις τών πολλών καΐ θαυμαστών συμβάντων 
τής ήμέρας έκείνης ταχέως άπεδίωξε τήν λύπην άπδ 
τήν καρδίαν του.

’Ησθάνετο δέ πολλήν χαράν συλλογιζό μένος .τήν εύ- 
χαρίστησιν, τήν οποίαν άπήλαυσε θεωρών τδν λαμπρόν 
ήλιον, καΐ μάλιστα όσα δ μικρός Αλβέρτος τοΰ είπε 
περί θεού καί περΐ τοΰ Χριστού, καΐ έπΐ τέλους εΐπε 
καθ’ εαυτόν, ’Ίσως είναι τό θέλημα τοΰ θεοΰ νά ήμαι 
έοώ διά νά παρηγορώ τδν ’Αλβέρτον, έάν οί λησταΐ. 
οΰτοι τδν φέρουν έδώ, καΐ τοιουτοτρόπως καθησυχά-^ 
σω τδ πνεΰμά του. I

"Οτε δέ ή μικρά' Ελένη ήλθε πρδς αύτδν, άντΐ νά 
τδν εΰρη, καθώς έφοβΐΐτο, μελαγχολικον και καίηφή, 
τδν εύρήκε μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας καΐ τους ο
φθαλμούς κλειστούς κατά τδ φαινόμενον ήσυχο ν καΐ 
ιλαράν. I

«Δυστυχές παιδίον !» εΐπεν ή "Ελένή καθ’ έαυτήν, j 
«κοιμάται! όνειρ δύεται ίσως βτι εύρίσκεται έξω είς τδ 
δάσος!» έγγίσασα δέ αυτόν είς τδν ώμον, «κοιμάσαι; . 
Έρΐκε,» έψιθύρισεν.

"Ο Έρΐκος ήνοιξε τους οφθαλμούς τόυ και εΐπεν. 
«"Όχι, "Ελένη δέν κοιμώμαι*  έλθέ κάθισε πλησίον μου 
καΐ θά σέ εΐπω κάτι τι.

'Η μικρά Ελένη έκάθισε πλησίον του, αύτδς δέ χα
μηλή τή φωνή τής διηγήθη δλα οσα τοΰ συνέβησαν 
άφότου άφήκε τδ σπήλαιον. Τής περιέγραψε μέ πολ
λήν άκρίβειαν τήν ανατολήν τοΰ ήλιου είς τδ δάσος,· 
τήν συνάντησίν του μέ τδν’Αλβέρτον, καΐ τί αύτδς τοΰ 
εΐπε περί τοΰ θεοΰ και τήν έπίσκεψίν του είς τήν εκ
κλησίαν, τδν κακόν έκεινον άνθρωπον, δστις τδν έδιωξε 
καΐ τήν έκ νέου συνάντησίν του μέ τον Μαυροθοδωρή*  
τελευταΐον δέ τής εΐπε καΐ περΐ τών σχεδίων του Μαυ
ροθοδωρή νά κλέψη τδν μικρόν ’Αλβέρτον καί νά τδν 
φέρη είς τδ σπήλαιον.

«Νά σ’ είπώ τήν αλήθειαν, Έρΐκε, εΐπεν ή Ελένη, 
άπδ ολα 8σα μέ οιηγήθης περισσότερον μέ ήρεσαν οσα 
σέ εΐπε περί του άγαθου θεοΰ δ ’Αλβέρτος*  εΐναι τόσον 
ευχάριστων είς τον άνθρωπον νά γνωρίζη, οτι έχει τοι- 
οϋτον Πατέρα είς τδν Ουρανόν, οστις μάς αγαπά. καΐ 
κάμνει β,τι εΐναι Ξιά τδ καλόν μας*  πιστεύω δέ δτι σέ 
εστειλεν έδώ νά χρησιμεύσης διά τδ καλόν τοΰ ’Αλ
βέρτου, έάν τδν φέρουν έδώ. Έάν δυνηθής νά τόν έ- 
λευθερώσης καΐ αύτδς άποκατασταθή είς τδ φρούριον 
του πατρός του, θά παραλαβή βέβαια καΐ σέ έκεή 
τότε έπιθυμώ καΐ έγώ νά σέ ακολουθήσω, διότι έβα- 
ρέθηκα αύτήν τήν ζωήν τήν οποίαν ζώμεν έδώ μέσα!»

«Ώ! πόσου χαίρω, "Ελένη, άκουων, Οτι θέλεις νά 
έλθης μαζύ μου!» εΐπεν ό Έρΐκος*  «τοΰ λοιποΰ δέν θά 
παραπονώμαι, άλλά θά προσπαθήσω, είτε φέρουν τδν 
’Αλβέρτον, είτε μή, νά δραπετεύσωμεν απ’ έδώ’ τώρα 
δέ άς παρακαλέσωμεν τόν άγαθόν θεόν μας νά μάς 
βοηθήση είς τοΰτο· αύτδς άκούει τήν προσευχήν δλων 
και στέλλει τήν άναγκαίαν βοήθειαν.»

«Άς προσευχηθώ μεν,» εΐπεν ή "Ελένη. ’ Αμφότερα δέ 
τά παιδία γονυπετήσαντα ήρχισαν νά προσεόχωνται, ό 
Έρΐκος πρώτον έπειτα δέ ή'Ελένη έπαναλαμβάνουσα, 
«Ώ, θεέ, εΐμεθα παιδία πτωχά καΐ πολύ λυπημένα· 

ί Βοήθησε μας νά φύγωμεν άπδ τδ σπήλαιον τούτο, έ- ’ 
! λευθέρωσέ μας άπό τους κακούς τούτους ανθρώπους, 
' και οδήγησε μας είς καλούς άνθρωπους. ’Αμήν.»



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1881 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 469
ΙΑ'ΙΚΟΣ Ο Δπ ΚΑΙ Ο XQPIKQX

‘Ημέραν τινά δ Έρΐκος ό Δος ήτον είς τδ κυνή- 
γιον· απομακρυνθείς δετής άκολουθιας του, (ίπήντησε 
χωρικόν καθήρενον παρά την ρίζαν δένδρου τίνος. 
«Τί κβμνϊΐς αύτοϋ ; >> τδν ερωτφ δ ήγεμών. «Κάθημαι 
κύριε διά νά Γδιυ τδν βασιλέα, όταν θά πέραση.»«Καλά, 
έάν θέλης ν’ ώναβής έπΐ τών δπισθίων του ίππου μου, 
τφ εΐπεν ό μονάρχης φιλοφρόνωί, θά σε δδηγήσω 
εΐς τι μέρος, οπού ευκόλως θά ΐδης τδν βασιλέα.»

— «Τφδντι δεν εΐναι άσχημος συλλογισμός,» εΐπεν 
ό χωρικός καΐ άνέβη, ένφ δέ διευΟόνοντο πρδς τδ μέρος 
δπου ήταν ή άκολουθία του βασιλέως, έρωτα τδν ιππέα 
πώς ήδόνατο νάγνωρίση τδν ηγεμόνα. «Δέν θά κώ
μης άλλο παρά νά παρατηρήσης εκείνον, οστις θάεχη 
τδν πίλον έπΐ τής κεφαλής του, ένφ οι άλλοι θά ή

ναι ασκεπείς.» —- «Ευχαριστώ, κύριε· δέν είναι δά
σκαλον.»

Ουτω συνομιλοΰντες έφθασαν είς τήν Αδλήν, ολοι δέ 
οί άρχοντες έχαιρέτισαν τδν βασιλέα. «Αΐ!, λέγει είς 
τδν χωρικόν, ήξεύρεις τώρα ποΐος^εΐναι ό βασιλεύς;» 
«Νά σοΰ’πω τήν αλήθειαν,—αποκρίνεται ό αγροίκος, ή 
έγώ εΐμαι ή σεις· διότι ημείς οί δυο μόνοι έχομεν τόν 
πίλον έπί τής κεφαλής.»

—εΈπεθόμουν νά ύπήκουον τόν θεόν καθώς δ σκύλος με 
ύπακούει έμέ,» εΐπε παιδίον τι, χαϊδεΰον τόν σκύλ.ον του, 
εΑύτός φαίνεται πολύ πρόθυμος καΐ χαίρει είς τό νά μέ ύ- 
πακούη- ένφ έγώ δέν αισθάνομαι όπως αύτδς δίαν πρόχηται 
νά υπακούσω τόν θεόν!» Τά ζώα φαίνονται φρονιμότερα καΐ 
εύγνωμονέστερα άπό τούς λογικούς άνβρώπους.

Παιδία κυττάζοντα τά γλυκΰσματα εςωθεν ζαχαροπλαστείου.

ΠΑΙΔΙΑ Ε2Ω0ΕΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ.

Πώ! πώ! πώ ί πώ! γιά κυτάτετΐ γλυκύσματα μεγάλα, 
11 ώραΐοι μπακλαβάδες, κανταίφι τσοκολάτα, 
Τούρτα, κόντιτα, παστίτσγα καί άκόμη χίλια άλλα, 
Παστιτσάκια, καραμέλαις, καΐ λουκούμια μυγδαλάτα.

Δές, Φανίτσα, τοΰρτα φρέσκη, άσπρη, άσπρη σάν τό χγόνι, 
"Αχ, παύμένη, Α άφρός της δέν ήξεύρεις πώς μ' άρέοει! 
Μ’ ίνα Βοδ κομμάτια μόνο, εΐν’ άλήθεια, σέ λιγώνει· 
Αλλά πάλι καΐ τήν πείνα τί 'μπορεί νά άφαιρέση;

Καλέ, σώπα, Δημητράκη, ποΰ σ’ άρέσ’ ή τοΰρτα τόσο ;
Δέν κυτάτ’ έκεΐ, καύ'μέναις, τδ μελάτο κανταΐφι, 
Τά παστίτσια τάμυγδάλου, όπου ένα νά τοΰ δώσω, 
Καί τά δάκτυλά τ’ ακόμα άπ’ τή γλύκα &έ νά γλύφη f

Έγώ ήθελα νά εΐχα, νά σάς πώ, την τεοκολάτα, 
Νάτήν πίνω, όπως ’ξέρω, μέ τό γάλα καθ’ήμερα. 
Τά λουκούμια καΐ τήν τούρτα, τά παστίτσια καΐ τά άλλα, - 
“Ολ’ αύτά σέ τά χαρίζω, Δημητράκη, πέρα-πέρα,

Δέν ’ντρεποΰσαστε, καυμέναις, μέ τήν τόση λιχουδιά σας, 
Καΐ ν’άκούης τήν Πιπίτσα νάσοΰλέη πώς οέν τα θέλει! 
Ένφ όλων σας τά σάλια τρέχουν άπ’ τά στόματά σας. 
Κι’ όλοι μας έπιθυμοΰμε καΐ νά τάχαμε μδς μέλει!

Ίΐ κουτοί ποΰμεσβα όλοι δίχως κέρδος καί αίτία, 
Να καθούμαστε ’δώ πέρα νά χαλούμε τά μηαλά μαςί 
"Ελα, πάρετε, καύ'μέναις, είς τό σπήτι κάθε μία, 
Καΐ στά πράγματα τά ξένα τό καιρό μή σπαταλδμε.

Ν. Ίγγλέσης,
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’ Λ wdoat: τετραπλασίου.

Κοράσιόντι iv. τής χώρας τών Κάφρων είς τήν Νότιον 
’Αφρικήν έπήγε ρ.ώ.ν ήμέραν εϊς τήν οικίαν ένός Χριστιανού 
ίερ αποστόλου καί τοϋ έθεσεν εϊς τήν χεΐρά του 4 σελλίνια, εί- 
πόν, «ίοού τά χρήματά σου.»

ο’Αλλά 6έν ένθυμοΰμαι νά μέ χρεώστες τίποτε',» εΐπεν δ 
Ιεραπόστολοί.

«Έγώ όμως ένθυμοΰμαι,» είπε το κοράσιον. «Είς τάς δη
μοσίας εξετάσεις είχες όποσχεθή νά οώσης έν σελλίνιον είς τό 
κοράσιον έκεΐνο τό όποιον ήθελε παρουσιάσει τό κάλλιστον 
γράψιμον είς τήν πλάκα του. Έγώ παρουσίασα τοιοϋτονκαί 
ϊλαόον τό σελλίνιον άλλά σείς Βέν ήξεύρετε, 5τι άλλη τις μα
θήτρια έγραψε St' έμέ τό γράψιμον έκεΐνο,

»Χ6ές δέ ήμην είς τήν 'Εκκλησίαν καί σάς ήκουσα άναγινώ- 
σκοντας περί τοΰ Ζακχαίου, οστι; εΐπεν, «έάν έσυκονάντησά 
τινα είς τι, άποδίόω τετραπλοΰν,» καί ίδού ήλθον νά άποδώσω 
τετραπλάσιον ο,τι έπήρα μέ δόλον παρακαλώ, κύριέ μου, μή ! 
άρνηθήτε νά τά λάίετε, καί θέλετε μέ υποχρεώσει.»

—"Αγγλος τις ιεραπόστολος είς τάς Φιγίυς νήσους τοΰ Ειρη
νικού ’Ωκεανού γράφει, Ετι έκ τών 1000 οικογενειών, αί όποΐαι 
κατοικούν είς τήν νήσον, όπου αύτός έχει τήν ϊδραν του, οόδΐ- 
μία εύρίσκεται, ή οποία νά μή ϊχη τήν 'Αγίαν Γραφήν. Λυ- 
πούμεθα δτι Βέν ήμποροΰμεν νά εϊπωμεν τό αύτδ Βιά κάμ- 
μίαν πόλιν τής ΈλλάΒος. Καί όμως πρό 30 έτών οί κάτοι
κοι τών νήσων έκείνων ήσαν άνθρωποφάγοι!

— Μή καταχραστής ποτέ τήν πρός σέ εμπιστοσύνην τών' 
άλλων. Μεγαλειτέρα προδοσία άπό ταύτην 8έν ύπάρχει· πρώ
τον νά κόμης τινά νά νομίζη ότι είσαι άξιος τής έμπιστοσύνης 
του καί έπειτα νά εύρεθή ήπατημένος.

— Έν Ιίρωσοία έγένοντο ίντός τριών έτών 752 γάμοι με
ταξύ ’Ιουδαίων καί άλλων έθνικοτήτων. Έκ τούτων προέκυ- 
ψαν 1,020 παιδία, άτινα εΐναι ώς έπί τό πλεΐστον άθρησκα καί 
έπομένως άπιστα.

— Άνω τών χιλίων Ιουδαίων άσπάζονται τόν χριστιανι
σμόν κατ' έτος, έντδς Βέ τοΰ παρόντος έτους 10,000 ’Ιου
δαίοι έβαπτίσθησαν ί

— Λέγεται ίτι έν Γαλλία, έκ τών 40,000 κοινοτήτων, αί 
30,000 παραδέχονται τά δόγματα τών Διαμαρτυρομένων,

— Ή πριγκίπισσα Εΰγενία, άίελφή ’Πσκάρ τοΰ Β', βασι- 
λέως τής Σουηδίας, έσχάτως διωργάνισε έταιρίαν κυριών έν 
Στοκχόλμη, ήτις συντηρεί τους έν Λαπλανόία Ιεραποστόλους. 
Επίσης έσχηματισεν είς τό κτήριά της φιλόπτωχου ^απτικήν 
έταιρίαν, καί προσέτι άγοράν, τήν όποιαν προμηθεύει ή (Βία μέ 
πράγματα· τά έκ της πωλήσεως τών όποιων χρήματα δίδον
ται είς φιλανθρωπικούς σκοπούς!

— Μεταξύ 10,000 άνθρώπων είς φθάνει τό ίκατοστόν ί
σος τής ήλικίας τον, μεταξύ 500 εΐς τό 90ον καί μεταξύ 100 
εις τό 6ο ον.

—> Το όγδοον τοΰ πληθυσμού όλου τοΰ κόσμου εΐναι στρα- 
τιώται 1

— Τά έπαγγέλματα έχουν μεγάλην έπφ^οήν είς τήν μα- 
κροδιότητα. ι Η κληρικοί εΐναι οί μακροίιώτατοι· διότι μεταξύ 
ί,ΟΟΟ ατόμων 43 φθάνουσι τό 70ον έτος της ήλικίας, κατόπιν

αύτών έρχονται οί Ρήτορες, μετ’ αύτούς οί δημοσιογράφοι.
40 εΐς χιλΐούς εΐναι γεωργοί
30 1» > έργάται
32 » » στρατιωτικοί
29 V * δικηγόροι ή Αρχιτέκτονες
27 1) ϊ> διδάσκαλοι καί
23 11 » ίατροί.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΑΡΙ ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ.
Έκ τών «Μύθων καί Διαλόγων» τοΰ Δ. Γρ. 

Καμποΰρογλου.

Έν μεγάλο ψάρι, ψάρι φοβερό, 
τά Βόλια τά μικρά έκυνηγοΰσε· 

παρά νά κοπιάζη μέσα στό νερό, 
τό ομοιό του νά τρώη προτιμούσε..,.

— ο-
Καί νά! ένα ψαράκι ξάφνου πέφτει, πάπ..,. 

στό στόμα του ’μπροστά τό πεινασμένο·
όέν άργησε ό φίλος κάνει μία χάπ ...

καΐ στήν κοιλιά του βρέθηκε θαμμένο 1

Άλλ' όμως δέν έχάρηκε πολΰν καιρό 
γιά τό ρεγάλο αύτό κατόρθωμά του, 

γγατ’ έννοιωσε νά τόν τραθφ σκοινί γερό...
καΐ σίδερο τρυπάει τά ’σωθικά του...

Κυττάξτε... πώς παιδεύεται, πώς σπαρταρά 
φαρδύ,πλατύ στή βάρκα ‘ξαπλωμένο...

γιατ’ήταν τό ψαράκι δόλωμα ψαρα, 
καί είχε-Αγκίστρι μέσα του κρυμμένο,..

Καί ποιος στΒν κόσμο τοϋτον άδικος, σκληρός, 
πογός άπ’ τους δυνατούς, άπ’ τούς μεγάλους 

δέν είδε, δτ’ ήλθε καί γι’ αύτόν πικρός καιρός 
νά πάθη ί,τι έκαμε στούς άλλους ;

— Υπάρχουν ήδη είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας τής ’Αμερι
κής 70 έργοστάσια, κατασκευάζοντα ύέλους διά τά παράθυρα 
μέ κεφάλαια 30 έκατομμυρίων δραχ.!

— Τέλος είσήχθη καί είς τήν Αγγλίαν τό ’Αμερικανικόν 
σύστημα τών σιδηροδρομικών άμαξών (Βαγονίων). Έλπίζομεν 
δέ, 3τι ή Κυδέρνησίς μας θέλει φροντίσει νά είσαχθή καί είς τούς 
μέλλοντας νά κατασκευασθοΰν σιδηροδρόμους ένΈλλάδι.

—. Είς τούς κήπους τοΰ Φερεντινοΰ παλατιού έν Νεαπόλει 
οί κηπουροί κατώρθωσαν νά καλλιεργούν Καμελλίας εύόσμους, 
ένφ μέχρι τούδε αί Καμέλλιαι ήσαν έπιζήτητοι μόνον διά τό 
χρώμα καί τό ώραΐον τοΰ άνθους των.

—Συνιστώμεν είς τούς μικρούς μας άναγνώστας «τούς Μύ
θους καί Διαλόγους,» δείγμα τών όποιων εύρίσκουν ανωτέρω, 
τούς ύπό τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου ποιηθένταΐ, ώς λίαν 
ώραίους, Βιασκεδαστικούς καί έπιτυχεΐς.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποία ή πρώτη μνημονευομένη άνάληψις είς τήν Γραφήν",
2. Ποία ή πρώτη άνάστασις;
3. Ποία ή πρώτη ίασις λέπρας;


