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ΔΙΉΓΤΘΥΝΣΙΣ

Έν δδφ Αιόλου άρι&. 3®-
Ετς ονδένα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή ' Εφημερϊς 
τών Παίόων» άνευ προπληρωμήν.

Ορος τοΐ>ς βυνΒρομ,ητάς καί άνχγνώ- 
ατκς τί^ς *ε  'φ<ρ.· τών βΒαέδων.

’Αγαπητοί μοϋ φίλοι.
Μετά πολλής τήί εύχαριστήσ-ως οράττομαι καί πάλιν τής 

εύκαιρίας ταύτης τού νά εύχηθώ ευτυχές τδ νέον έτος, έαν 
δέ ήτο δυνατόν εύχαρίστως θά προσέύλεπον καί είς τδ προ

πάντων τών μικρών συν-σωπον καί θά Εσφιγγαν τήν χεϊρα 
δρ αμητών καί συνδρομή τριών 
τής μικράς «Έφημερίόος τών 
Παίδων,» διότι φυσικά 0 έπί 14 
5λα έτη κατά μήνα κοπιάζουν 
πρδς συλλογήν καϊ πατάτα ξι ν 
ύλης ποικίλης δυναμένης όχι 
μόνον νά εύχαριστήση, άλλά καί 
νά διδάξη καΐ νά Αφελή ση το- 
σαϋτα άθάνατα όντα, ΐέν δύ- 
ναται είμή νά ένδιαφέρεται ύπέΡ 
αύτών, νά Επιθυμή τό καλόν 
των καί νά χαίρη έπΐ τη εύη- 
μερίφ των.

Ό σκοπό; τής συστάσεως τής 
Εφημερίδας ήτο καί εΐναι κυρίως 
ήπνευματική Αφέλεια τών παι. 
δ ίων τού έθνους μας διά τών 
μέσων Εκείνων, τά δποΐα είς άλ
λα Εθνη εύτυχέστερα ήμών ά- 
πεδείχθησαν ύπό. τής πείρας 
λυσιτελή.

Τούτου Ενεκα ούδέν άρθρον. ούδεμία είκών, ούδέν διή

γημα οημοσιευεται δια τών στηλών της άνευ άναφορας καϊ 
χωρίς Επεξεργασίας σκοπούσης τήν προαγωγήν τοϋ τελικού 
τούτου σκοπού, χαίρομεν δ’ άπδ καρδιας, οτι αί Ασθενείς ήμών 
κοποι δέν άττεοησαν ρέχρι τοΰ3ε «καρποί, έάν δελή^ωμεν νά 
χρίνωμεν έκ τών έκφραζεεύ^αρκττιών καί
«ύγνωμοΰυνης, αιτίνες κ<χβ' έκαστην έρχονται έκ διαφόρων 
μερών τής γής, έκ τής έκτιμήσεωί, ήν τύ μικρόν τούτο 

είκών, ούδέν διή-

φύλλον χαίρει παρά τοΐς πάιδίοις καί νεοις, Εκδηλουμένης j 
διά τής Εγγραφής νέων συνδρομητών καί τής άγορας τών ί 
παρελθόντων ετών αύτής.

“Οπών καθ’ έκαστον έτος ή Έφημερίς τών Παίδων βαίνει 
βελτιουμίνη, ούτω καΐ Εφέτος ή σύνταξις θέλει προσπαθήσει 
ού μόνον νά διατηρήση τά καλά αύτής προσόντα, άλλά καϊ νά 

ίπιφέρη τοιαύταί προσθήκας καί βελτιώσεις έπί τών ίηδη ύ- 
παρχουσών, δποΐαι θά καταστήσωσι τόν μικρόν τούτον φίλον 
τών πα ιδίων έπαγωγότερον και ώφελιμώτερον. Έάν δέ πάντεΐ 

οί Εκτιμώ ντε; αύτήν πρ.οσπα- 
θήσωσιν Εκαστος νά έγγράψη δύο 
ή τούλάχιστον Ενα νέον συνδρο
μητήν, ή διεύθννσίί ευχαρίστως 
θέλει δημοσιεύσει αύτήν δϊί τοϋ 
μηνάς.

Έν τούτοις εύχαριστών πάν- 
τας τούς κατά τόπους ειλικρι
νείς άνταποκριτάς τής ’Εφημέ
ριό ος τών Παίδων, καί εύχό- 
μενος είς αύτούς τε καί πάντας 
τούς συνδρομητάς καί άναγνώ- 
στας της πάντα τά Επιθυμητά 
κατά τδ νίον τούτο έτος, μένω 
μέ Εγκάρδιον άγάπην πρός πάν
τας*  ι0 συντάκτης

Μ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.

«Τό σημερινόν έργον ρ.ην ά- 
φίνης διά τήν α'ριον.»

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΜΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΥΝΤΑΣ.

Μάθε φίλε πώς υπάρχει
Καΐ δευτέρατις ζωή

Είί τά άβατα τά ΰψη, 
"Α δ ννΰς σου δέν χωρεΐ.

Μάθε πάντα νά έλπίζης

Νάπιστεύης ν’ άγαπης. 
Μάθε νά ’λεής γενναίως, 

Νά πιστιύης είί θεόν, 
Νά δοξάζης τόν Πατέρα, 

Τδν τών φώτων χορηγόν.
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Ο ΓίΙΟΔυΜνΓΟΚΑΟΑΡϋΤΗΪ

(Τοι προηγοήιειων άρώμίν.)

Ενωρίς τήν επομένη ν ημέραν ό Γεώργιος κατέλαβε 
τήν θεσιν too, μέ τά κιβωτών του, την ψήκτραν του 

λ καΐ τά άγγεΐόν του. Δυστυχώς ή ήμερα παρήλθεν, άλλ’ 
I ου δ εις τόν έπλησίνσε διά νά καθαρίση τά υποδήματά 

του. «Ποια νά ήναι τάχα ή αίτια ;» έσκέπτετο καθ’ έ- 
αυτόν ένφ έπέστρεφεν οΐκαδε τό εσπέρας. «Παρήλθεν 
άραγε και ό συρμός τών καθαρών σανοαλίων καί ύπο- 
δημάτων ; » 'Ο Μαρτίνος τόν περιεγέλασεν όταν έπέ-

■ στρεψεν είς τήν οίκίαν τό εσπέρας, άλλ’ ό Γεώργιος
I ήσυχως παρετήρησεν, «’Εκείνος γελά, κάλλιστα, δστις 
! γελά τελευταίος· 6ά έλθη ποτέ καΐ ή σειρά μου νά 
; γελάσω μετ’ όλίγον, καί τότε βλέπομεν.» Ιήν έ- 

πομένην ημέραν, ένιρ περιέμενε μέ τήν ψήκτραν άνά
: χεΐρας είς τήν παλαιάν του θέσιν, ό νέος μέ τήν μαγ-
! κουραν διήλθεν έκεΐθεν, ίδών δέ τόν Γεώργιον τόν 

έπλησίασε,καΐτοΰ εΐπεν .<Έ, μικρέ μου, Πώς πηγαίνει ή 
δουλειά; ο

«Αί.έργασίαι εΐναι πολύ ολίγαι, κύριε,» εΐπεν ό 
Γεώργιος. «Σείς εΐσθε δ μόνος πελάτης, τόν όποιον 
εΐχον έως τώρα.»

«Δέν πειράζει,·) εΐπεν ό νέος, «μείνε είς τήν θέσιν 
σου, καΐ οί άνθρωποι θά σέ μάθουν. ’Επειδή δέ τά 
υποδήματά μου σήμερον εΐναι πολύ λασπωμένα, θά 
σοΐ δώσω 60 λεπτά διά νά τά κάθαρίσης,» Ό Γεώρ
γιος έχαθάρισε τά υποδήματα, άλλ’ ήρνήθη νά λάβη 
περισσότερα τών 30 λεπτών, είπών, «Αύτό εΐναι άρ- 
κετόν, πρέπει νά ήμαι δίκαιος, άλλως δέν έχω έλπίδα 
έπιτυχίας είς τό έργον μου.»

«Πολύ καλά ! » εΐπεν δ νέος, «άν έςαχολουθής έχων 
τοιαότας άρχάς, βεβαίως θά έπιτύχης.»

«"Έχω σταθεράν άπόφασιν,» εΐπεν ό Γεώργιος, «νά 
έμμείνω είς τήν οδόν τοΰ δικαίου ο,τι δήποτε καΐ άν 
συμβή. η

Τήν έπομένην ήμέραν πέντε νέοι έστάθησαν κατά 
τό διάστημα τής ήμέρας διά νά καθαρίσω σι τά υπο
δήματά των, καΐ ούτως έφερεν ό Γεώργιος είς τήν μη
τέρα του 1 1)2 δραχμήν. Έκεΐνο δέ, τό όποιον τόν 
εόχαρίστησεν, ήτο οτι οί νέοι έκεΐνοι τφ εΐπον, δ*ι  θά 
ήναι τακτικοί πελάται του καΐ οτι έστάλησαν είς αυ
τόν άπό τόν νέον μέ τήν μαγκούραν.

Οΰτω λοιπόν δ Γεώργιο; μετέβαινε καθ’ έκαστην 
είς τήν θέσιν του καΐ ήτο τόσον ιλαρός είς τήν έκτε- 
λεσιν τής εργασίας του, ώστε έφαίνετο, ώσάν διά μιας 
οί άνθρωποι νά κατελήφθησαν όπό τής ίδέας, δτι ού- 
δεΐς άλλος ήδόνατο νά στιλβώνη ύποδήματα τόσον 
καλά ώς αυτός, καΐ έτρεχαν πρός αότόν. Οΰτω δέ καθ’ 

έκάστην έφερεν είς τήν οικίαν πρός τήν μητέρα του §ν 
περίπου τάλληρον, ό δέ περιγελάσας αυτόν Μαρτίνος 
ευχαρίστως έτρωγε τό νόστιμον ψωμί μέ τό βούτυρον, 
τό όποιον ήγοράζετο μέ τά χρήματα του Γεωργίου! 'Ο 
Γεώργιος ήσθάν&η μεγάλην κλισιν νά γελάση μέ τόν 
αδελφόν του, αλλά δέν ήθέλησε διά νά μή τόν πει- 
ράίη εις τά αισθήματα του.

'Ημέραν τινά ό Κόρ. Βρέτ, γέρων πλούσιος, προ- 
σήλθεν είς τόν Γεώργιον καΐ εΐπεν, «Έγλίστρησα πρό 
όλίγου είς μέρος τι λασπώδες καΐ έλέρωσα τά υποδή
ματά μου. Δόνασαι νά τά καθαρίσης, μικρέ μου ; »

« θέσατε τόν πόδα σας έπί του κιβωτίου τούτου, πα
ρακαλώ,» είπε μέ ίλαρότητα ό Γεώργιος, «και θά τά 

καθαρίσω αμέσως.» Άφοΰ τά έκαθάρισεν ό κ. Βρέτ 
έ'ψαξεν είς τό βαλάντιόν του διά χρήματα, άλλ’ εΰρεν 
δτι δέν εΐχεν είμή §ν χαρτονόμισμα τών 5ί)0 φράγκων 
δπερ βεβαίως δέν ήδόνατο νά άλλάίη ό Γεώργιος.

«Τί νά κάμω τώρα ; » ήρώτησεν ό κ. Βρέτ. «Έκα- 
θάρισες τά ύποδήματα' μου πολύ καλά καΐ πρέπει νά 
σέ πληρώσω, άλλά βλέπω, οτιδέν έχωψιλά επάνω μου.»

«Μή ένοχλήσδε διά τοΰτο, κύριε,» εΐπεν δ Γεώρ
γιος, «δέν πειράζει άφοΰ δέν έχετε χαλασμένα.» Ό 
κ. Βρέτ ηόχαριστήθη μέ τόν τρόπον, μέ τόν δποΐον ώ- 
μίλησε καΐ έφέρθη δ μικρός Γεώργιος, τόν ήρώτησε 
δέ το όνομά του, και του εκαμε διαφόρους άλλας έ- 
ρωτήσεις, διά τών όποιων έμαθεν, δτι είχε γνωρίσει 
τόν πατέρα του. Έπί τέλους τόν ήρώτησε, «Πόσα 
κερδίζεις τήν ήμέραν καθαρίζων υποδήματα; »

«“Εν τάλληρον περίπου,» άπεκρίθη δ Γεώργιος,

«Αύτδ εΐναι καλόν χίρδος οι’Βν παιδίον τόσον μικρόν 
ώς συ!» εΐπεν ο κ. Βρέτ, «Είπέ είς τήν μη
τέρα σου, δτι θά έλθω νά τήν ομιλήσω διά σέ.»

Καΐ πραγματιχώς τήν έπιοΰσαν έπεσκέφθη τήν μη
τέρα του καί τήν παρεκάλεσε νά τόν έπιτρεψη νά πάρη 
τόν υιόν της είς τήν ύπηρεσίαν του- τόσον δέ εόχαρι- 
στήθη έκ τής διαγωγής του, ώστε μετ’ ύλίγον τόν έ- 
στειλεν είς τό σχολεΐον, καΐ άφοΰ έτελείωσε τάς σπου- 
δάς του τόν παρέλαβεν είς τό κατάστημά του. καί κατ’ 
δλίγον όλίγον δ μικρός υποδηματοκαθαριστής Ιγένετο 
μεγάλος έμπορος. 'Οσάκις δέ έλάμβανεν εύκαιριαν, διη
γείτο τήν πείράν του είς παιδιά καΐ νέους διά νά 
τούς ένθαρρόνη είς τήν τιμίαν έργασίαν καί προσέθετε 
πάντοτε, «Αισθάνομαι έμαυτόν ευτυχή, Ινθυμούμενος, 
δτι έπροτίμησα νά καθαρίζω ύποδήματα παρά νά 
βλέπω τήν αγαπητήν μου μητέρα νά έπαιτγ τόν 

άρτον της!»

«‘Ο άχρίΤος άνθρωπο;, δ κακότροπος περιπατιϊ μΐ στόμα 
6ιεστραμμένο».» (Παροιμ. ς'. 12.)
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ΟΙ ΜΑΣΣΑΓΕΤΑί

Ενώπιον αύτών εχουσιν οί μικροί μου άναγνώσται 
πρόσωπα άν ήχον τα εΐς μιαν άπό τάς ιίολυπληβΐΐς φυ
λάς τάς άπαρτιζουσας τήν άπέραντον Έωσσιχήν αύ- 
ΐοχρατορίαν— τους Μασσαγέτας οί όποιοι ήσαν γνω
στοί χαΐ είς τήν αρχαιότητα ύπδ- τήν γενιχήν επώνυ
μών τών Σχυβών. Κατοιχοΰσι τά βορειανατολιζά 
μέρη τής ‘Ρωσσίας χαΐ εΐναι λίαν βάρβαροι, ζώντες 
ζωήν σκηνιτικήν, ούτε οικίας ούτε έκκλησίας έχοντες.

Εΐναι δμως λαός πιστός καΐ τίμιος, ουδέποτε οε 
ζητουλεύουσιν, Ικτδς διά ρούμι, τδ όποιον υπέρ αγα
πούν, συνειίΐίζοντες 1κ νήπιό τητος είς τήν χρήσιν τών 
πνευματωδών ποτών.

διά τους γάμους, Ενίοτε, όταν ό γαμβρός δέν δύνα- 
ται νά πληρώση ολα ταϋτα, κλέπτει τήν κόρην άπδ 
τής πατρικής οικίας και ούτως απαλλάσσεται τής όπο- 
χρέώσεως ταύτης.

■

Είς ήμέρα ς ταύτίι;, κατά rd; όποιας ή άθεΐα καΐ άπι
στία ύψωσε τήν θρασεία ν κεφαλήν της, ήμεϊς χαίρομεν δτι δ 
έθνικός ήμών ποιητής Άχ. Ιίαράσχος διά τών ίπών αύτοΰ ί>- 
περασπίζεται τήν εις Χριστόν πίστ.ν, διά τοιούτων’ποιημίτων, 
όποιον τό είς τόν Χριστόν, ές ού έλήφθησαν α! άκΐλουθοι στροφαί:

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.

Χριστέ, σε τούτα τ’ άπιστα κατηραμένα χρόνια,
Πού οίν πιστεύουν τίποτε, ούδ’ άγαποΰν κανένα, 

Έγώ πιστεύω κι' αγαπώ όλόψυχα Έσίναΐ

ΟΙ Μασσαγέται.

Τρέφονται δέ άπδ τδ κυνηγών καΐ τδ όψάρευμα καΐ] 
μεταβαίνουν άπδ τόπου εΐς τόπον έπί έλκη βρω ν, δηλ. 
άμαξών στηριζομένων έπί. άόο καμπύλων ξύλων άντί 
τροχών, καΐ συρόμενων ύπδ ταράνδων, οί όποιοι χρη
σιμεύουν είς αύτοδς άντί βοών καΐ ίππων.

Πα'ντες οί περιηγηταΐ όμολογοϋν, οτι εΐναι λαός 
φιλόξενος, άλλ’, ώς προεΐπον, βάρβαρος, ούδόλως ή δ· 
λίγον γνωρίζοντες περί τοΰ άληδους θεού καΐ τοΰ Κυ
ρίου ήμών ’Ιησού Χρίστου. Τάς γυναίκας των μετα
χειρίζονται ώς δούλας, τάς δέ κόρας ύπανδρεύουν είς 
τόν πλειοδοτοΰντα, 'ίι άπαιτοιψένη πρός άπόκτησιν 
συζύγου συνήθης ποσότης εΐναι 200 — 309 ρούπια, 
όλίγα φορέματα, όλίγον άλευρον, δλίγον ρούμι, εΐς 
βους, μία άγελάς, εΐς ΐππος καί τινα άλλα χρήσιμα 

Πιστεύω σάν τή μίνα μου, πιστεύω σαν παιδάκι, 
Πίνω τ’ άθάνατο νερό κι’ άφίνω τό φαρμάκι.

— ■ —
Δέν είμ’ έγώ άη τούς σοφούς πού βλέπουν ατά σκοτάδια

Κι’ άπ’ τήν ύγείαν βγάζουνε φαρμάκι τό χορτάρι,
Πώχουν τόν νουν τοος έρημο καί τήν καρδιά τους άδεια, 

Καί τήν έλπίδα σδύνουνε στο5 τάφου τό λιθάρι.
Τή σκοτεινή σοφία τους στδν γόη τήν άφίνω,

Τό φώς κ’ ' Εσέν’ ακολουθώ χαί στό σταυρό σου κλίνω.

Δέν ϊγεινα τόσον σοφός άκόμη γιά νά σΐήσω
Μονάχος τήν υστερινή έλπίδα... καΐ δέν τρέχω

Είς τούς <, ;Γ;ή·,ωνς, εϋ j ενεις -,τρ',-,Λππου-» νά ζητήσω, 
Πατέρα τόν θεόπλαστο Άδάμάρκεϊ νά ί/ω.

”Ας χαίρωνται τήν ύψη?ή αύτών καταγωγήν τους 
Καΐ τήν έλπίδ’ άς σδήσουνε μέ τή σοφή πνοή τους.
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Το γάλα πού έβΰζαξα ΰτης μάνας μου τά στήθια, 

Ποο την καρδιά μου πλάτυνα χαΐ ψήλωσε τό νοΰ μου,
Δέν τα πουλώ για σκοτεινή άμφίβολη άλήθ«ία,

Και δέν θρονιάζω τά μηδέν στο θρόνο τοΰ θεοΰ μουί 
'βσάν τούς πάππους μου χ έγώ θά ζήσω θ’ άποθάνω,

Νάχω θεό κάτω 5τή γη, νάχω θεό έπάνω»

Τί) θλιβερή μου τή ζωή μονάχος δέν γυμνώνω 
θέλω νά ίχω κάτι τί σαν φυλαχτό κοντά μου, 

αΟταν με δ.έρνη συμφορά, τό μάτι νά υψώνω
Καΐ νά δροσίζω μέ νερό έλπίδ^ς τήν καρδιά μου, 

Κι*  όταν άγαπημένους μου στή γή ά Χάρος βάλη^
Νά λέγω έταξε (δε υσαν, ff άνταμωδοΰμε πάλι»

Λαβών δέ παρ’αδτοΰ τάς άναγκαίας οδηγίας άνέ$·η πάλιν 
πρός τήν Κίρκην καΐ άποχαφ=τίσας αΰτήν έξέπλευσε διά την 
πατρίδα τθυ, λαβών μεθ*  έαυτοΰ πάντας τούς συντρόφους του, 
μεταβληθέντας πάλιν εΐς άνϋρώπους διά τών έπωδών καΐ 
γοητειών αΰτής»

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗιΣΤΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

(Ί3έ προηγούμενων άριθμιίν.)

— «Αυτά εΐναι πολ'υ χαλά λόγια, κυρ Μαυροθο- 
δωρή, — εΐπεν ή γραΐα Μαργαρίτα, — άλλ” ή γνώμη

Ή μάγιββα Κίρκη μέ τά μαγικά της εργαλεία.

'41 Κίρχη.
*

Ή Κίρκη κατά τήν μυθολογίαν ήτο μάγισσα περίφημος κα; 
ώραία τήν ίψιν, θυγάτηρ τοΰ Ήλίου καί μιδς τών Ώκεα- 
-Χίων, τής ΙΙέρσης. Ή "Ομηρος τήν Ονομάζει κ α λ λ ί κ α μ «ν 
θ ς ά ν, χατφκει 3' είς τήν νήσον Αίαίην. “Οταν ο' Όίυβσευί 
περιπλανώμενος ίφβασιν είς τήν νήσον τούτην. ή Κίρκη 
άφοΰ μετεμόρφωσί τινα; έκ τών συντρόφων του είς χοίρους, 
τον ήράσθη καί τόν κατέπεισε νά μίνη μετ’ αύτής. Οταν 
3’ έκεϊνος μετά ίν ΐτος έ^έφρασε τήν ίπιθυμίαν του ν’ άνα- 
χωρήση, τόν κατίπείσε νά καταβή είς τόν ' Αόην καΐ ίκεί νά 
συμίουλευθΐ τόν μάντιν Τειρεσίαν, οπερ καί έπρ.αξε. 

μου είναι νά μή μείνωμεν έδώ απόψε, άλλά νά κρυ
φθώ μεν δσον τδ δυνατόν έντδς του δάσους.»

— αΚαΙ γιατί τάχα νά κάμωμεν ουτω; άρκετά 
περιεπλανήΟην είς τήν ζωήν μου. ’Απόψε πρέπει νά 
έχωμεν συμπόσιον πρδς τιμήν τής έπιτυχίας μας, χαι 
ούχί νά τρέχωμεν μέσα είς τό δάσος κατά τήν σκο
τεινήν ταότην νύκτα. Σδ δε, λαδικό, φέρε κρασί άρ- 
κετδν νά πιω μεν είς υγείαν τοΰ κόμητος, καΐ μή με 
σκοτίζης μέ τήν πολυλογίαν σου.»

«θά έκζμνες καλλίτερα ν’ άναβάλης τά συμ-
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πόσια και τάς χαράς σου είς άλλην ήμέραν, — εΐπεν 
ή γραΐα,—διότι είμαι βέβαια δτι ο κόμης δέν θά ή- 
συχάση έως ού άνακαλυψη τήν φωλεα'ν μας! »·

— «Χά! χά! χά ! ι> έκραίεν ο Μαυροθοδωρής. 
«Τώρα όπου έχομεν τδν μικρόν είς τδ χέρι, ειμεθα α
σφαλείς — ώστε ησύχασε συ, ήμεΐς δέ θά έχω μ εν τδ 
φαγοπότι μας ! — Τί λέγετε σείς ; φίλοι μου ! » εΐπεν 
αποταθείς πρδς τοδς συντρόφους του. «Τό ρίχνΰυμεν

Τ ά π α ι $ ( α δραπετεύοντα ίχ τοΰ σπηλαίου, 
έξω άπόψε, ή νά κάμωμεν όπως λέγει ή Μαργαρίτα ;»

— αΝά μείνωμεν άπόψε έδώ!» ίφώναξαν 2λοι 
όμοΰ. Ούτως υπερίσχυσεν ή γνώμη του άρχιληστου, 

ή τράπεζα έστρώδη, τό κρασί έφέρθη και οί λησταί 
ήρχισαν νά τρώγουν και νά πίνουν καΐ νά αίσχρολα· 
γουν, χωρίς νά συλλογισθοϋν ποσώς τά δυο παιδία, 
τά όποΐα δμως ήσαν έξυπνα καί παρετήρουν τά 
γινόμενα.

Μετ’ ού πολύ δ Έρΐκος έσόρθη πλησίον τοΰ ’Αλ
βέρτου κα'ι έψιθΰρισεν, «’Αλβέρτε, κΰτταςέ με χαλά, 
άλλά μή κινηθής, μηδέ νά κάμης κρότον· πρέπει νά 
μείνης ήσυχος, ώς έάν ήσουν αποθαμένος· κάνεις 
δεν πρέπει νά γνωρίζη οτι εΐμεθα έξυπνο μ άλλως εΐ- 
μεθα χαμένοι. Κλείσε τούς δφθαλμοός σοκ και κάμε 
ότι κοιμάσαι, — Μή κλαίης πλέον — διότι, καθώς μέ 
είπες, ό αγαθός Θεός βλέπει πανταχοΰ καί δέν θά 

μάς εγκατάλειψη.»
— «Άλλά, Έρΐκε, είπέ μοι, σέ παρακαλώ, πώς εό- 

ρέθης έδώ πάλιν; Έγώ ένόμισα, ότι δέν έπεθίμει; 
πλέον νά έπιστρέψης έδώ είςτούτους τοδς’Αθιγγάνους.»

— «Βεβαίως δέν ίπεθόμουν, άλλά δυστυχώς μέ συ- 
νέλαβον έκ νέου είς τδ δάσος, δπου περιεπλανηθην 
άφοο 0 χονδρός έκεΐνος υπηρέτης τοΰ πατρός σου μέ 
έτρόμαξε καί μέ έξεδίωξε μέ τοδς φοβερισμους του.
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ήγέρθη, έρριψε βλέμμα ερευνητικόν πέριξ, άλλά μή 
ιοοΰσα, ούδέ άκοΰσασά τι, έπλάγιασε πάλιν καί με? 
Βλίγον ήρχισε νά βοχαλίζη.

— «Δόξα τφ θεφ,» εΐπεν’ δ Έρΐκος. ιιΈσώθη- 
μεν, "Ας σπΐόσωμεν νά φυγωμεν εν οσφ εΐναι καιρός.» 

Τά τρία τότε παιδία βιφθέντα έπί τών γονάτων των 
ήρχισαν νά έρπω σι Βιά τής Βπής τοΰ σπηλαίου. Μόλις 
όμως εΐχον εξέλθει του σπηλαίου καί ήκουσαν τήν φω
νήν της γραίας καλοόσης τδν ΜαυροθοΒωρή νά σπευσή 
διότι εΐχον φύγει τά παιδία.

— «Τρίξατε ! Τρίξατε ! >> έφώναξεν ή Ελένη, «άλ
λως εΐς δυο λεπτά θά μάς πιάσουν δλους καί τότε 
χανόμεθα.»

— «Τρέχε ! Τρέχε !1 Αλβέρτε,» έφώναξεν ό Έρΐκος, 
ο καί ακολουθεί μοι, διότι έγώ είμαι συνειθισμένος είς 
τό σκότος καί δύναμαι νά σάς δοηγώ ασφαλώς.»

Ουτω καί τά τρία ήρχισαν νά τρέχουν άκολουθοΰντα 
τδν Έρΐκον εΐς τδ δάσος. (Ακολουθεί.)

Και χατ’ άρχάς μέν ήμην δυστυχής, άλλά τώρα βλέπω 
οτι δ θεδς μέ άπέστειλε Βιά νά σέ έλευθερώσω. Έγώ 
καί ή Ελένη καί συ μετ’ δλίγον θά φύγωμεν άπδ τό 
σπήλαιον τοΰτο, και θά τρέςωμεν ολην τήν νύκτα, έως 
ου φθάσωμεν εΐς τό φρούριον τοΰ πατρός σου. Μή κοι
μάσαι λοιπόν, Βιότι μετ’ Βλίγον πρέπει νά αναχωρή
σω μεν· καί μή κάμης τόν ελάχιστου κρότον, διότι 
άν καί οΕ άνορες ο εν είναι εΐς κατάστασιν νά μας ΐΒουν καί 
νά μάς άκοόσουν, αυτό όμως τό λαδικό ή γραΐα Μαργα
ρίτα είναι άγρυπνος ώς δ Κέρβερος. Νά την έρχεται!»

Πραγματικώς ή γραΐα ήλθεν είς τδ μέρος δπου έ- 
κειντο τά παιδία, εόροΰσα οέ τά πάντα ήσυχα, «Πραγ- 
μα.τικώί κοιμώνται τά ταλαίπωρα, λ εΐπε καί}’ έαυτήν, 
άλλά αρκετά τρανώς, ώστε νά άκουσθή άπ αύτά. 
Μετά τήν προφύλαξιν ταότην ή καλή γραΐα έκάθισε 
πλησίον τών εύθυμοόντων ληστών καί ήρχισε νά τούς 
μιμήται τρώγουσα καί πίνουσα είς δγείαν τοΰ κόμη- 
τος, ώς έλεγεν δ Μαυροθοοωρής.

— «Εΐμεθα τφ ον τι τυχηροί,» έψιθυρισ εν ό Έρΐ- 
κο; είς τον’Αλβέρτον, «άφοΰ ή Μαργαρίτα ήρχισε νά 
τδ ρίχνη έξω. Μετ’ Βλίγον 3λοι θά ριφθοΰν είς τδν 
ύπνον καί τότε ήμεΐς πρέπει νά μή χάσωμεν καιρόν 
άλλά νά φύγω μεν.»

Και τω οντι τό πράγμα συνέβη όπως προεΐδεν Β 
Έρΐκος. Οί λησταί ό εΐς κατόπιν τοΰ ά'λλου βεβαρημέ- ‘ 
νοι έκ τού κόπου, της άγρυπνίας καί τοΰ οίνου έπΐ-; 
Βό θησαν είς τδν ύπνον. Τελευταία πάντων τήν επαθϊ καί | 
ή γραΐα, άλλά μέ δλην τήν ζάλην της υπήγε και έ- 
ίηπλώθη είς τό στόμα τοΰ σπηλαίου, ώς νά ήθελε 
νά έμποδίβη Βιά τοΰ σώματος α&τής τήν έξοδον και 
τήν είσοδον. |

Τοΰτο κατ’ άρχάς άπεθάρρυνε τά παιδία, άλλ’ ό 
Έρΐκος, άνα λαβών τδ θάρρος του, απεφάσισε νά ριψο-; 
κινΒυνεόση· κατά δέ τά συμπεφωνημένα, έφώναξε χα
μηλή τή φωνή τήν Ελένην, άφοΰ δέ έσηκώθησαν, ή 
έξοδος άπεφασίσθη νά γείνη ώς έξης :

— «Συ, Ελένη,» εΐπεν δ Έρΐκος, πρέπει νά έςέλ 
θης πρώτη, έπειτα ό ’Αλβέρτος, άφοΰ τοΰ κόψω τά 
δεσμά του, τελευταίος δέ θά σας άκολουθήσω έγώ. 
Εμπρός λοιπδν, ' Ελένη. Μ ή φοβηθής· ό θεός θά μας 
βοηθήση! Β

Άφοΰ τοιουτοτρόπως διευθέτησαν τά τής έξόοου,
έκίνησε πρώτη ή Ελένη, κατόπιν ό ’Αλβέρτος καί 
τελευταίος 6 Έρΐκος. φθάσαντες δε εΐς τδ μέρος δπου 
εκειτο ή γραΐα τήν διεσκέλισαν μέ προσοχήν, άν καί 
έφαίνετο, δτι ήτο είς στενοχώριαν καί άδιακόπως έπι
νε.. >. Αλλά μοοις ΰ·. ήλιων Βιά τοΰ σώματος αυτής, καί 
ή γραΐα ήρχισε νά δεικνόη σημεία έξεγέρσεως, τούτο 
δέ ένέβαλε τά παιδία εις μεγάλου τρόμον, καί ώς Βί 
ένστικτου έπεσαν κατά γης. *Η  γραία πραγματικών

Ό Χαβ-iv συμδουλεοίμενος τόν Άχμέτ.

'S2 πηγή τοΊ 'Λιλγείΐή.

Γυμνόπους τις γεροδερβίσης καλούμενος ’Αχμέτ 
φέρων μακράν καί κατάλευκον γενειάδα έοωκεν είς 
τδν Χασσάν, οστις ήλθε νά τδν συμβουλευθή, άφου 
διηλθε τδν ριυν αοώτως και ακολαστως, την 
ακόλουθον συμβουλήν,

«Άχμέτ,» εΐπεν ό Χασσάν, «Ιπάχυνα υπέρ τδ 
δέον και κατήντησα δυσκίνητος. Νά μέ συμβουλευσης
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ai παρακαλώ πώ; νά έπανέλθω είς τήν προτέραν μου 
ευκινησίαν και ζωηρότητα; ι>

«Νά τρώγης μόνον φοίνικα;,» εΐπεν ό *Αχμέτ, «και 
νά πίνης καθ’ έκάστην έκ τή; πηγή; του Άλγεδή,ΐ) 

; Η πηγή τοΰ Άλγεδή άνέβλυεν έκ του μέσου ά 
ποκρήμνου καΐ υψηλό ΰ τίνος βράχου· οθεν ή συμβουλή 
έφάνη είς τόν Χασσάν κατ’ άρχάς άοόνατο; νά έκ- 
τελεσθή, διότι ήτο εντελώς ανεπιτήδειος νά άνα- 
βαίνη τούί βράχους, ή άσθένειά του δμως τόν ή- 
νάγκασεν έπΐ τέλους νά ύπακοόση· μικρόν δέ κατά 
μικρόν κατώρθωσεν έπΐ τέλους νά φθάση μέχρι τή; 
πηγής και νά πίη έκ του υδατος αυτής. Έκτοτε δε 
άνέλαβε τήν δραστηριότητα καΐ εύκινησίαν του.

Ή πνευματική πηγή διά πάντα χριστιανόν εΐναι ή 

τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. Προσέτι διαφόρους με
γάλους ποταμούς, καί λι'μνας, μία τών οποίων εΐ ναι 
35 μιλιών τό πλάτος καί 39 τό μήκος.

Ιο Βόρνεον ά φθονεί είς πάντα τά δένδρα, φυτά 
ζώα, γεννήματα, καρπούς καΐ άλλα προϊόντα τής δια 
κεκαυμένης καί τών εόκράτων ζωνών. 'Ο πληθυσμός 
ανασαίνει είς τρία περίπου εκατομμύρια ψυχών, Δυα- 
κικής, Μαλαϊκής και Κινεζικής καταγωγής. Τό Βόρ
νεον άνεκαλυφΟη όπο τών Πορτογάλων· διαιρείται οέ 
εΐς διάφορά άνεςαρτητα άπ’ άλλήλων Κράτη, έχοντα 
έκαστον ίδιον βασιλέα. Ή μόνη Ευρωπαϊκή άποικία 
έπΐ τής νήσου εΐναι ή τών 'Ολλανδών.

Η προκειμένη είκών παρισ-α τελετήν μεταξύ τών

Τελιτή γάμου έν τ·ή νήσφ Βορνίφ.
προσευχή, δ αμελών αύτήν, αμελεί του μόνου μέσου 
δι' οΰ δόναται νά πίη έκ τοϋ υδατος τής ζωής καΐ 
ζήση αιωνίως.

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΔΓΑΚ ΤΟΥ ΒΟΡΝΕΟΥ,

Τό Βόρνεον εΐναι νήσος κείμενη πρός άνατολάς τής 
Κίνας, 800 μιλίων τό μήκος καΐ 700 τό πλάτος, πε- 
ρικλειουσα έμβαοόν 255,000 τετραγωνικών μιλίων. 
Μετά τήν Αύςραλίαν τό Βόρνεον εΐναι ή μεγίςη νήσος 
έν τφ κόσμφ. Περιέχει δέ διαφόρους σειράς δρέων, τό 
ΰψ ιστόν τών όποιων φθάνει μέχρι 13,000 ποδ. ύπΐρ 

Δυάκων. Κατ’ αύτήν ό γαμβρός καΐ ή νύμφη καθηνται 
έπάνω δυο τεμαχίων σιδήρου. Ό δέ έκτελών τον γά
μον ίερεύς λαμβάνει άνά χεΐρας δυο όρνιθας, καιΐ, α
φού τάς κίνηση ύπεράνω τών κεφαλών τών νυμφίων, 
συγκροόει τάς κεφαλάς αύτών. Μετά τοΰτο ό γαμβρός 
θέτει είς τό στόμα τής νύμφης νόμισμα χρυσοΰν, αί 
όρνιθες σφάζονται καΐ ουτω τελειώνει ή τελετή. 'Ως 
φαίνεται δέ καΐ έκ τής εικόνας, οί γάμοι γίνονται εΐς 

νεαράν ήλικίκν.

«Μακάριοι οί άμωμοι έν ό2φ· οι πίριπατοΰντίί έν τφ νί- 
μφ τοΰ Κυρίου.» (Ψαλμ. ριθ .)
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Τ~~Γ<2ΤΤ'Κ~~Ε^Α> A, J στήριξιν κ«ώ ένέργειαν τοΰ νοός, ώστε είναι απαραίτητον νά

_. φροντίζωμεν ούτως, ώστε μέ πάντα τρόπον νά προάγωμεν
— Τό γένος τών πιθήκων όμοιάζει τόσον πολΰ μέ τόν άν- ' Τήν σωματικήν ήμών εύεξίαν καΐ υγείαν. Τά κυριώτερα 

θρωπον, ώστε εΰρέθησάν τινεσ τών σοφών άνδρών, οι όποιοι τοΰ νά φυλάττη τις τό σώμά του είς ϋγια κατάστασιν 
διισχυρίζονται ότι τά ζώα ταΰτα είναι οί πρόγονοι τοΰ άν- «ΐναι ή προσοχή είς τήν τροφήν, τήν καθαριότητα, 
θρώπου διά τής λεγομένης έξελίξεως, είτε βραδείας άναπτΰ- τήν Ενδυμασίαν, τόν άερισμόν τοΰ οίκου, τήν 
ξεως τών διαφόρων οργάνων των! · γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ν καΐ τήν άνάπαυσιν. θά προσπαθήσωμεν

Καϊ εΐναι μέν όλη0έ; ό'τι Εχουσι πολλήν θμοιότητα πρός νά διεξέλθωμεν έκαστον τούτων κατά σειράν πρός δδηγίαν καΐ 
" ' " " ' " ι' ώφέλείαν τών μικρών μαί φίλων, Καϊ

Α’- ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ

τόν άνθρωπον, στερούνται δμως τριών κυρίων συστατικών 
αύτοΰ, ήτοι τοϋ λογικού, τήί συνείόήσεως καΐ τήί γλώσσης, 
τά οποία είναι ιδιότητες, άι όποΐαι δέν δύνανται διά κάμμιάί 
φυσικής ίνιργείας νά παραχθοΰν.

Είί άγρίςν κατάίτασιν ευρισκόμενοι ο! πίθηκεί παρουσιά- 
ζουσι διαφόρους συν η θείας. I Ιΰτω λ. χ. ζουν όμοΰ κατά πά
τριάς, συνισταμένας έκ διαφόρων οικογενειών ύπό ένα άρχη- 
γόν, τόν γεροντότερον καΐ πλέον πεπειραμένου μεταξύ αύτών,

Ίά μέλη έκάστης οίκογενείας δεικνύουσι μεγάλην στοργήν 
πρός αλληλα, αι δέ μητέρες μεταφέρουσι τά μικρά των είτε 
είς τάς άγκάλας των ή είς τήν ράχιν των, βυζάνουσαι καί 
τρέφουσαι αύτά μέ μεγίστην φροντίδα καί έπιμέλειαν έως ου 
μεγαλώσουν άρκετά καΐ γείνουν Ικανά νά ευρίσκουν τήν τρο
φήν των μίνα των. “Οταν δέ άποθάνη κάνέν, οί γονείς βά- 
πτουσιν αυτό υποκάτω μεγάλου σωρού φύλλων,

"Αν καί ΐγαπουν πολύ τήν φωτιάν καΐ πολλάκις τόν χει
μώνα συναθροίζονται πολυπληθείς πέριξ πυράς, τήν όποιαν 
οί κυνηγοί άνάπτουν, ούοεΐς έξ αυτών έχει τήν νόησιν νά βά- 
λη έπ’ αύτής ξύλα διά νά μή σβέση, άλλά κάθηνται μέχρι, 
ού σβέση καΐ έπειτα άπέρχονται, ένφ τριγύρω των εΐναι τά 
ξύλα, διά τών δποίων ήδύναντο νά τήν διατηρήσουν.

— Αντίγονος δ βασιλεύς τών Συρίων, εΐς τών στρατηγών 
καΐ διαδόχων τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, άκούσας ποτέ στρα
τιά) ταί τινάς καίλημένους πλησίον τής σκηνής του νά τόν 
ΰβρίζουν, άντΐ νά τούς προσκαλέση καΐ νά τούς τιμωρήση, άνα- 
σηκώσας μέρος τής σκηνής του είπε, «Στρατιώται, πηγαίνετε 
δλίγον μακρύτερα, διότι δ βασιλεύς άκούει τήν ομιλίαν σας.»

Ο Απαρηγόρητης γερανός.—’'Ανθρωπός τι; ειχεν έπί 
πολλά έτη δύο γερανούς, έκ τών οποίων 4 εΐς άπέθανεν 

ο δ' έπιζήσας ήτο άπαρηγόρητος διότι άπιόλεσε τόν σύν
τροφόν του, καΐ έπΐ τέλους ήαθένησε καΐ 
θνηακεν, 5ν ύ κύριός του δέν έφερεν ένα 
πτην είς τό κλωβών του. Τό πτηνόν άμα 
τικατοπτρισθέν ένόμισεν οτι ό σύντροφός 
ποιον έθρήνει, έπέστρεψεν. "Οθεν έτέδη 
τόν καθρέπτην, έξήπλωσε τάς πτέρυγάς του

*Η τροφή εΐναι αναγκαία είς τήν υγείαν τοΰ σώματος, διότι 
τό φυλάττει θερμόν καΐ παρέχει τό υλικόν, έκ τοϋ όποιου έκα
στον μέρος τού οργανισμού τοΰ ανθρωπίνου σώματος συνί- 
σταται. Τό αίμα παράγεται έκ τής τροφής, Εμπεριέχει δ έν 
αύτψ τά ’συστατικά τών οστών, μυών καΐ νεύρων είί ρευ
στήν κατάστασιν, τό αίμα λοιπόν πρέπει νά ήναι τοιοΰτον, ώςε 
νά περιέχη ίλα ταΰτα τά συστατικά οό μόνον είς άρκοΰσαν 
ποσότητα,άλλά καΐ είς καλήν ποιότητα, επομένως ή τροφή πρέ
πει να ήναι θρεπτική δηλ. νά ήναι αρκετή κατά τό πο- 
σόν, νά περιέχη δέ τοιαΰτα συστατικά, όποια δύνανται νά πα- 
ραγα'γωσι τοιοΰτον αίμα.

Ή καλλίστη δέ πρός τούτο τροφή εΐναι ή μικτή, ήγουν ή έκ 
ζωικών καί φυτικών ο όσιων συγκειμένη. Καΐ έκ μέντων ζωικών 
τροφών τό βόειονκαΐ τό τοϋ προβάτου κρέας εΐναι το Ορεπτι- 
κώτατον καΐ εύπεπτότατον πάντων τών άλλων· τούτων δέ 
προτιμότερον εΐναι τό κρέας τών ήλικιωμένων άπό τό τών 
νεαρών, τοΰ βοός άπό τό τοΰ μόσχου καΐ τό τού προβάτου από 
τό τοΰ άρνίου. Έκ δέ τών φυτικών ό άρτος καί τά όσπρια, 
ή όρυξα καΐ ή κριδή. Ταΰτα γενικώς κατατάσσονται είί τάς ά
λ ε ορώδεις ή άμυλώδειςτροφάί, αίτινες εΐναι πολύ σπουδαίοιώς 
προμηθεΰουσαι τά κυριώτερα στοιχεία, μέ τά όποια i άνθρω

ποί τρέφεται. Ό παλαιός άρτος εΐναι χωνευτικωτερο; τοΰ 
νωπού, 0 δέ μέλας υγιεινότερος τοΰ λευκού. Ή έψημένη 
τροφή χάνει τάς μεταλλικός καΐ άλατώδεις ούσία; της αί 
δποΐα ι εΐναι έ π ίσης άναγκαΐαι είς τήν ζωήν.

Κατόπιν τούτων έρχονται τά όπωρικά, τά όποια πρέπει νά 
τρώγωνται ώριμα καΐ άψητα, διότι τό πΰρ αλλοιώνει πολλά 
τών συστατικών των καΐ καθιστά αύτά δΰσχυμα καΐ δύσπε
πτα. Μεταξύ τών άνοργάνων τό μαγειρικόν άλας εΐναι έκ 
τών ών ούκ άνευ. Εόρέθη δ’ έκ πείρας 5τι ό άνθρωπος δέν 

ί όύναται νά ζήση υγιής έπί πολύ χωρίς αύτοΰ.
Πρέπει δέ νά άναμασσώμεν καλώς τήν τροφήν προτού τήν 

καταπίωμεν, διότι ή καλώς μασσημένη τροφή μιγνύεται εύ- 
κολώτερον μέ τήν πεψίνην είί τόν στόμαχον καΐ ούτω διευκο
λύνεται ή γώνευσις αύτής καί ή χυμοποιία.

' ’ ή’Απολουθεί.)

πιθανόν θά άπέ- 
μεγα'λον καθρέ- 
εΐδεν εαυτό άν- 
του, διά τόν ό- 
πλησιέστατα είς 
καΐ διά πολλών 

κινήσεων έδείκνυε πολλά σημεία χαράς, είς ταΰτα δέ ί κα
θρέπτης φυσικώς άπήντα ακριβέστατα I Τούτο, Επανελαμβάνετο 
καθ έκάστην, δ δέ γερανός άναλαβών έπέρνα σχεδόν δλον τον 
καιρόν του έμπροσθεν τοϋ καθρέπτου, ευχαριστούμενος μέ 
τήν άντανάκλασιν τοΰ έαυτοΰ του I

Τόν γερανόν τούτον μιμούνται δυςυχώ; πολλοί νέοι καΐ νέαι 
τών ήμερων μας, 
άντικατ οπτρ ισμ όν

ευαρεστούμενοι μέ τόν έπΐ τοΰ καθρέπτου 
των.

ϋεΐΐυρακτωμ,ένος
Τήν 21 Σεπτεμδρίο-J περί τήν 10 μετά μεσημβρίαν έπεσε 

πλησίον της πόλεως Springfield είί τήν ’Αμερικήν καιομένη 
σφαίρα μέ βοήν βοκκέτας καΐ μέ λάμψιν ήλεκτρικοΰ φωτός. 
‘U ξηρός χόρτο; διά μιδς άναψε καΐ έφθασε μέχρι ξύλινων τι- 
νών οικιών πριν προφθάσωσι νά τόν σβέσωσιν.

Οερί ύγεεενής τοϋ σώμ,ατος. ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Ή υγιεινή κατάστασις τοΰ σώματος εΐναι αναγκαία ίχι μό. 

νον πρός ΰποστήρtξιν καΐ Ενέργειαν αύτοΰ, άλλ/ϊ καΐ πρός ΰπο-

1. Ποΰ πρώτον άν<φέρεται ή λέξις λαμπάί;
2. ΙΙοΐοί πρώτος μετεχειρίσθη λαμπάδας είς την μάχην γ

3. Ποία ΰπόσχεσις γράφεται συχνάκις είς τά σύννεφα ;


