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. _ τι ,*  . - ·» ,γ, ,- „ , _ Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς
* ’ ερικφ S?< ί Εν ό3α> ΑΙόλοΟ άριθ. 30. τών Παίδων» Ανευ προπληρωμής.

ΑΛΕΞ- αιγυπτιαδης-

Άπό τή; συστάσεώςτης ή μι
κρά β’Εφημερΐς τών Παίδων» 
έσχε τό ευτύχημα νά θρηνήση 
τόν θάνατον πολλά ολίγων έκ 
τών μικρών αύτής φίλων. Μετ’ 
έγκαρΐίου δέ λύπης δ συντάκτης 
της λαμβάνει ήδη τδν κάλαμον 
νά Αναγράψη τήν αίφνιδίαν Από 
τήν γήν ταύτην άναρπαγήν τοΰ 
μικρού καί Αγαπητού του φίλου 
’Αλεξάνδρου ΑίγυπτιάΒου, άπο- 
ΘανΑντος πρό ολίγων ήμερών έκ 
διφθερίτιδες έν Θεσσαλονίκη. Ό 
μικρός 'Αλέξανδρος ήτο πλήρης 
ζωής καΐ υγείας, καί έδιδε κολ
λάς καί καλάς ένδείξεις καλού 
καΐ χρησίμου βίοι» έπί τής γής- 
γονείς δέ καί φίλοι έχαιρον βλί- 
ποντες αύτδν Αναπτύσσοντα καθ' 
έκάστην νέα δείγματα τών Αρε
τών έκείνων, αίτινες ΑνδραιΟέντα 
έμελλον ν’ Αναδείξωσιν αυτόν κα
λόν κάγαθόν Ανδρα. Άλλ’ 6 ούρΑ
νίας αύτοϋ Πατήρ Αλλο είχε δι’ 
αότόν σχέδιον, ώς φαίνεται, καΐ

’Άνθη δςά τι όρφανοτροφεϊον-

διά τοΰτο έν τφ μίσφ τοΰ κάλ
λους. τής ζωής καί τής υγείας 
ώς άνθος εύοσμον έν λειμώνι, τόν 
Απέκοψεν Να τδν μεταφυτεύση έν 
τφ κήπφ τής Άνω Ιερουσαλήμ, 
δπου Θά εδρη πολλά άλλα παιδία 
καί κοράσια νά τόν ύποίεχΒώσιν 
είς τήν χορείαν των. Είς τιοιαύ*  
τας θλίψεις μόνη ή θεία χάρις 
Βύναται νά παρηγόρηση, καί ταύ- 
την έπικαλούμεθα έπΐ τούς τε
θλιμμένους γονείς τοΰ Αγαπητού 
’Αλεξάνδρου.

Πόσον παρήγορος δ συλλογισμός 
δτι μετά τήν ζωήν ταύτην, τήν 
πλήρη θλίψεων πόνων καΐ κα
κίας, υπάρχει άλλη, είς τήν δποί
αν δ πιστός θά ήναι έντελώς Α" 
πηλλαγμένος ίλών τούτων I καγ 
δπου θά έχη τήν εύτυχίαν νά έ- 
πανίβη καΐ ΑσπασΘ^ τά φίλτατά 
του, τών όποίων ή στέρησες; τδν 
ϊθλιψε τόσον πολύ! Τήν παρη
γοριάν ταύτην είθε νά έχωσιν οί 
γονείς όλων τών μικρών γρίλων 
τής ’Εφημ. τών Παίδων.

Ώ, ποΰ πηγαίνεις μέ τ’ άνθη ταΰτα, 
Είπέ μοι κόρη μου, σύ μικρά,

Μέ τά ώραΐα ταΰτα δροσάτα 
Καΐ τά εύώδη καΐ ζωηρά ;

Πηγαίνω, έιπεν, είς τήν οίκία 
Νά τά ’τοιμάσω, ίπως ποθώ,

Είς Ανθοδέσμας, διά παιδία 
Πτωχά, καΐ άλλα πού συμπαθώ. 

Τάχω συνάξει Από λειμώνας, 
Από τά πλάγια τών φραγμών, 

Άπό τά δένδρα κγ’ Από θαμνώνας 
Κγ άπο τάς όχθας τών ποταμών.

Καί ή μητέρα μου είς παιδία 
Πτωχά καΐάίιορα δυστυχή, 

θά φέρη ταΰτα τά κρίνα κ’ ία 
Γγά νά τά κάμη πώ ευτυχή. A. Α,
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είς ξηρόν τινα κορμόν έπεσε, κτυπήσας άρκετά κατά 
τδ γόνο, ώστε ήρχισε νά κλάίη έκ τοΰ πόνου.

«Είς τήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν εΐναι ό 'Αλ
βέρτος, αδύνατον εΐναι νά προχωρήσω μεν,» εΐπεν ό Έ*  

ρΐκος. «'Η μόνη μας έλπ'ις λοιπόν εΐναι νά κρυφθώ μεν' 
ίσως δέν μας άνεόρουν.»

Ούτως ό Έρϊκος καΐ ή Ελένη έσήκωσαν τδν μικρόν 
’Αλβέρτον, διότι δέν ήδύνατο νά περιπατήση, καΐ 
τδν μετέφεραν είς σκοτεινόν τι μέρος όπισθεν μεγάλης 
δρυδς, έκάθισαν δέ καΐ αύτά τδ έν άπδ τδ Sv μέ
ρος καί τδ άλλο άπδ τδ άλλο, κρατούντες τάς χεΐρας 
άλλήλων, καϊ τρέμοντα έκ τοΰ φόβου.

Με? ολίγον έφάνη ό Μαυροθοοωρής έπί κεφαλής 
τών συντρόφων τε, κρατών λαμπάδα άνημμένην —εΐχεν 
ανακαλύψει τά ίχνη των!

Είς τήν θέαν αύτών ή μικρά Ελένη έφώναξεν, 
«Εΐμεθα χαμένοι, Έριζε ! »

«’Αληθώς, άπεκρίθη ό Έρϊκος· μετ’ όλίγον θά μας 
άνακαλόψουν! Ώ Θεέ, δέν θά μάς βοηθήσης τώρα ;»

’Αλλ’ ένφ δ Έρΐκος καϊ ή Ελένη ήσαν προση
λωμένοι είς τους ληστάς, τοΰ ’Αλβέρτου τήν προσοχήν 
είλκυσεν άλλη θέα είς τδ αντίθετον μέρος, χωρίς δέ 
νά σολλογισθή έφώναξε μεγαλοφώνως. «Αυτοί δέν είναι 
οί λησταί έκεΐ πέρα, Έριζε! Εΐναι δ πατήρ μου! ΤΩ 
πάτερ, πάτερ, βοήθησαν μας, σώσόν μας. Έδώ εΐμεβα!»

«Εΐναι ή φωνή του ’Αλβέρτου, έφώναξεν δ έπί κε
φαλής τών ίππέων· πόθεν άρά γε νά ερχεται; »

Οί λόγοι του ’Αλβέρτου έστρεψαν τήν προσοχήν 
τών άλλων παιδίων πρδς τδ υποδειχθέν μέρος, καί 
δλα όμοΰ ώς δι’ ένστικτου έσηκώθηβαν καΐ ηρχισαν νά 
τρέχουν πρδς τδ μέρος οπού διά τών πυκνών δένδρων 
έφ αίνο ντο οί ίππεΐς. Άλλά μόλις έπροχώρησαν όλίγον 
καϊ τά κατέφθασαν οί ληςαί!

«Τά εχομεν τέλος πάντων !» έφώναξεν ό Μαυροθο- 
δωρής, συλλαβών τδν μικρόν Κόμητα. «Κρατήσατε κα
λά τά άλλα δύο,» εϊπεν είς τους συντρόφους του· « δέν 
θά μάς ξαναφύγουν πλέον. "Ας έπιστρέψωμεν δε τα
χέως είς τδ σπήλαιον μας, διότι άλλως θά συλληφδώμεν 
άπδ τοδς ίππεΐς του Κόμητος.» Λαβών δέ τδν ’Αλ
βέρτον είς τοός ώμους του, έστρεψε πρδς τδ σπήλαιον 
ακολουθούμενος άπδ τους συντρόφους του, οΐτινες ώ· 
δήγουν τήν Ελένην καί τόν Έρΐκον άπδ τάς χεΐρας, 
σβήσαντες έν τφ μεταξύ τάς λαμπάδας των.

(’ Ακολουθεί.)

ΤΑ ΤΡΙΑ XPTSA ΟΨΑΡΙΑ.

’Αγαθός τις άνθρωπος εΐχε τρία ώράϊα χρυσά δψά- 
ρια, τά όποια είχε θέσει είς μίαν ωραίαν καΐ καθαράν 

l λίμνην, είς τάς βχθας τής όποιας συχνάκις ήρχετο καΐ

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗιΣΤΩΝ 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
(Ίδέ προηγούμινον άριθμόν.)

Οΰΐώ ΐά τρία παιδία έτρεχαν ίσον ήδόναντο, προ- 
πορευομένου τοΰ ΈρίκΟύ, όλίγον δε πριν φθάσωσιν 
εΐς το δάσος έστάθησαν διά νά άναπνεόσωσιν όλίγον.

«Όπίσω άπδ τδν λόφον τούτον δπάρχει τδ δάσος, 
είς τδ όποιον άφοΰ έμβωμεν θά ήναι άδύνατον είς 
τους ληστής νά μας άνεόρουν· άς άναβώμεν λοιπόν 
τδν λόφον.»

Οδτω τά παιδιά ηρχισαν ν’ άναβα ίνωσι τδν λόφον 
άλλά, ένφ κατέβαιναν άπδ τδ άλλο μέρος τοο λόφου 
διά νά έμβουν είς τδ δάσος, ηχούσαν φωνάς μακρό- 
θεν έρχομένας, και έσταμάτησαν νά άκροασθοΰν πόθεν 
ήρχοντο.

«Είναι οί λησται! Ιφώναξεν ή Ελένη, δύναμαι 
νά διακρίνω καλώς τάς φωνάς των. ”Ω ! πώς μας α
ναθεματίζουν καϊ λυσσοΰν εναντίον μας! »

« Μή χάνω μέν καιρόν,» λοιπόν, εϊπεν ό Έρϊκος, 
«άλλ’ έμτίρός καΐ θάρρος, άλλως θά μάς καταφθάσουν.»

Αί φωναΐ έν τοΰτοις όλονέν έπλησάζον, καί μέ δ- 
λον τδ τρέξιμό» των τά παιδία ή μπορούν μετ’ όλίγον 
νά διακρίνωσι τήν φωνήν τοΰ Μαυροθοδωρή.

«Πρδςτά έδώ κάτω,» έφώναςεν δ Έρϊκος. «Πιάσε 
τδ χέρι τοο ’Αλβέρτου, Ελένη, άλλως θάπέση, διότι 
τό μέρος είναι πολύ γλιστερόν καΐ κατωφερές.»

Καΐ τφ ον τι τδ μονοπάτιον ήτο τόσον στενόν καΐ 
κατωφερές, ώστε ό ’Αλβέρτος ^γλίστρησε καί έπεσε 
πολλάκις, άλλ’ ή Ελένη δεν άφήκε τήν χεϊρά του- 
οδτω δε τά παιδία εφθαάαν ασφαλώς και είσήλθον είς 
τδ δάσος,

’Εν τφ μεταξύ οί λησται εΐχον φθάσει είς τήν «ο
ροφήν τοο λόφοο, ήκοοσαν δε τά παιδία καθαρώς τδν 
Μαυροθοδωρήν ζητοοντα άπδ τοδς συντρόφους του πο
ρεία, διά νά άνάψη μιαν λαμπάδα, «διότι, εϊπεν, ή 
γη είναι όγρά καί έξ άπαντος θά δυνηθώρεν νά ίδω
μεν τά ίχνη τών φυγάδων.»

Τά παιδία μόλις είσήλθον είς τδ δάσος και ησθάν- 
θησαν έαοτά άποκαμωμένα καί έκάθισαν· πρώτος δ’ ό 
'Αλβέρτος εΐπεν, «’Αφήσατε με, καϊ γλυτώσατε ύεΐς 
τουλάχιστον, διότι έγώ δέν δύναμαι πλέον νά σαλεύσω.» 

«’Αλβέρτε, ’Αλβέρτε ! έφώνάςεν ό Έρϊκος, αδύνατον 
νά σέ άφήσωμεν*  άνάλαβε λοιπόν θάρρος καΐ με? όλί
γον θά ήμεθα είς μέρος ασφαλές.»

Έν τοότοις αί φωναί τών ληστών όλονέν έπλησία- 
: ζον, τά 0έ παιδία έν τή απελπισία των έσηκώθησαν 

καΐ ήρχισαν νά τρέχουν βσον ήδυναντο, μόλις δμως 
εΐχον προχωρήσει όλίγον καΐ ό ’Αλβέρτος σκόνταψα»
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τοϊς ερριπτε μερικά ψιχία ευχαριστούμενος να τά βλεπγι 
τρώγοντα. Συνείθιζε δέ νά τοϊς λέγη, «Μικρά οψάρια, 
έάν θέλητε νά ζήτε πάντοτε, δπως τώρα, ευτυχή, 
πρέπει νά προσέχητε καί άπδ τά δύο ταϋτα πράγματα. 
Δέν πρέπει ποτέ νά διίλθητε διά της όπής έκείνης εις 
τήν μεγάλην λίμνην, μηδέ νά πλέητε εις την έπιφα- 
νεΐάν τοΰ υδατος, Οταν έγώ δέν ήμαι έδώ.»

Τά όψάρια δμως δέν έννόουν τί έλεγε· τότε δ άν
θρωπος εσκέφθη, δτι πρέπει νά μεταχειρισθή άλλον 
τρόπον, ώστε νά τοϊς οώση νά έννοήσουν έκεινο, τδ ό
ποιον ήθελεν*  δθεν ύπήγεν εις τήν δπήν καί όπόταν 
κάνέν έξ αυτών έπλησίαζεν έκεΐ, και προσεπάθει νά 
διελθη, έκτυπα τόσον πολύ τδ δδωρ μέ μίαν μάστιγα 
ώστε έκεινο άμέσως άπεμακρόνετο μέ μεγάλον φόβον, 
τδ αυτό δέ έπραττε και όταν αδτά άνήρχοντο είς τήν 
έπιφάνειαν τοϋ υοατος, και ποτέ δέν έπλησίαζον πλέον 
έκεΐ. Έπΐ τέλους νομίσας δτι κατόρθωσε νά τδν έν
νοήσουν, ύπήγεν είς τήν οίκίαν τοο. Τότε τά τρία ο· 
ψάρια συνήλθον διά νά σοσκεφθοΰν διατί δέν έπρεπε 
νά διέρχωνται διά τής οπής, ή νά πλέωσιν είς τήν έ- 
πιφάνειαν τοΰ υδατος. « Αύτδς πάντοτε περιπατεΐ επάνω, 
διατί τάχα ή μ εΐς νά μένω μεν έδώ κάτω;» είπε τδ εν. 
«Καί διατί—ήρώτησε τδ έν — πρέπει νά κλεισθώμεν 

έδώ ; Τ ί πειράζει έάν μεταβώμεν όλίγον είς τήν με
γάλην λίμνην ; » β Εΐναι πολύ κακός , καί έγώ του
λάχιστον δέν θά τδν ακούσω,—είπε τδ δεύτερον, καΐ 
&ά ύπάγω νά κολυμβήσω όλίγον είς τήν μεγάλην λίμνην 
τώρα, διά μιας.» «Καί έγώ,—έφώναξε τδ πρώτον,— 
θά υπάγω νά παίξω όλίγον είς τδν ήλιον, πλησίον τής 
έπιφανείας τοΰ υδατος.» Τδ τρίτον δμως ήτο αρκετά 
γνωστικόν, καΐ διά τοϋτο έσκέφθη, 2τι ό καλός άνθρω
πος θά ειχεν αιτίαν τινά διά νά τά έμπυο ίση άπδ αυ· 
τάς τάς δυο διασκεδάσεις. «Είμαι βέβαιον, δτι θά μας 
αγαπά καί ευχαριστείται νά μας περιποιήται, άλλως 
διατί έρχεται τόσον συχνά καΐ ευχαριστείται τόσον 
πολύ, φέρων είς ή μας τροφήν καί βλέπω ν ή μας νά 
τρώγω μεν; Όχι, δέν είναι κακός, καΐ θά πράξω δπως 
έπιθυμει, άν καί δέν έννοώ διόλου διατί έπιθυμεΐ ουτω 

πως.» Ουτω τδ καλόν μικρόν δψάριον έμεινε κάτω είς 
τδν πυθμένα, ένφ τά άλλα έπραξαν δπως εΐπον. Τδ 
Sv διήλθε διά τής δπης είς τήν μεγάλην λίμνην, τδ 
δέ άλλο έπαιζε μεταξύ τών άκτίνων τοΰ ήλιου είς τήν 
έπιφάνειαν τοΰ υδατος, άμφότερα δέ περιεγέλων τόν 
μικρόν αυτών άδελφδν, διότι ήρνβΐτο νά διασκεδάζη 
μετ’ αύτών. Άλλά τί συνέβη ; Δέν παρήλθον πολλά 
λεπτά της ώρας άφ’ δτου τδ έν δψάριον είσήλθέν είς τήν 
μεγάλην λίμνην καΐ εν μεγάλον δψάριον ίδόν αυτό ετρεξε 
και τδ καταβρόχθισε, τδ δέ άλλο, ένφ έπαιζεν είς τδν 
ζεστόν ήλιον, τό ήρπασεν έν άρπακτικδν δρνεον καΐ τδ

κατέφαγε. Μόνον τδ ευπειθές μικρόν δψάριον έμεινε 
και έζησεν ευτυχώς.

Ό μύθος δηλοΐ! Έλπίζομεν δέ, δτι οδδεΐς τών μι
κρών μας άνάγνωστων καΐ άναγνωστριών θά πράξη 
ποτέ τόσον άνοητα, όσον έκεΐνα τά δυο δψάρια, τά δ- 
ποια παρηκουσαν την καλήν συμβουλήν τοΰ κυρίου των 
καί έχάθησαν.

ο es τελοϊ* ANQPnnos.

Είς τό περίφημον φρενοκομεΐον τής Βικέτρας έν 
Γαλλία. έσχάτως άπεθανε παράφρων τις άγων τδ έκα- 
τοστόν τρίτον έτος τής ήλικίας του, όνομαζόμενος Ζου- 
βισσιέ, μάλλον γνωστός ύπό τδ δνομα «ό δέλινος άν
θρωπος. ” Έγένετο δεκτός είς τό φρενοκομεΐον τοϋτο 

την άνοιξιν του 1797 παραφρονησας ενεκα βαρέος τινδς 
κτυπήματος τής κεφαλής διά λίθου, καΐ διήλθεν δ- 
γδοήκοντα ολαέτη έν αδτφ, Όλίγον μετά τήν είσοδον 
αδτοΰ έν τφ νοσοκομείφ κατελήφθη δπδ τής ιδέας, 
οτι ήτο ύέλινος, άπό τής στιγμής δ’ έκείνης μέχρι τοΰ 
θανάτου του, ποτέ δέν έπρόφερε μίαν λέξιν, οόδ’ έκι- 
νήθη άπό τήν στρωμνήν του, ήτις έκειτο είς μίαν γω
νίαν τοΰ δωματίου, έκτδς τών ολίγων ήμερων καθ’ άς 
διήρκει ή πολιορκία τών Παρισίων, δπότε δ κρότος τών 
τηλεβόλων έφαίνετο άτι τδν άνησυχει καΐ τδν έτάραττεν. 
Έφοβέΐτο μήπως θραυσθή ή κολοβωθή, άν καΐ διά 
τοϋτο ποτέ δέν άμιλει, έπροδίδετο δμως έκ τών μορ. 
φασμών, τοδς οποίους έκαμνεν, όπόταν έγίνετο άπόπει- 
ρα τις υπό τών φυλάκων του, δπως τδν κινήσωσιν άπδ 
τήν εδνοουμένην τοο θέσιν. Τοιουτοτρόπως διήλθε 
περισσότερον άπδ τά τέσσαρα πέμπτα μιας έκατονταε- 
τηρίδος, Αότοκράτορες, βασιλείς καΐ δημοκρατίαι διε- 
δεχθησαν άλλήλους, ένφ δ ύέλινος άνθρωπος έκάθητο 
σιωπηλός εΐς τδ κελλίον τοο μή γνω ριζών τίποτε περί 
αύτών. Ήτο δ μόνος Γάλλος τής δέκατης έννάτης 
εκατονταετηρίδα;, δστις έπέζησε μετά τοδς Ναπολέον- 
τας καΐ τάς αυτοκρατορίας των, καΐ δμως οδδέν έγνώ- 
ρισε περί τών μαχών του Οδατερλώ καΐ του Σεδάν!

Ή φλογέρα.

(Διάλογο; μεταξύ Κατίνας καί Γιάννη)

Κατίνα.
Γί γλυκά καϋμένε Γιάννη οπού παίζεις τή φλογέρα 1

’Απ’ τό ψώνιο σάν γυρίζω στό χωριό μας κάθε μίρα 
Σκόρπι’ άκοόω μελωδία τήν καρδιά μου νά μαγεύη.

Γιάννης.

Γ εΐν’ αδτά που λες Κατίνα- ή πτωχή μου ή φλογέρά
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Στά χαμόκλαδ’ από κάτω που τήν έρημ^ά ρρεύει 

’Αντηχεί μέσ’ τό χωριό μας και άκόμα παρά πέρα;
Κατίνα.

Έλα Γιάννη· τί άξίζει ή καρδιά σου τό γωρίζω,
Χάρι μγά θά σοΰ ζητήσω, θά τήν κόμης τό έλπίζω, 

Γ ιάννης.
<ϋ πτωχό; άπ’ τήν καρδιά του έχει άλλο νά προσφέρη 

Είς τούς φίλους, στον πλησίον, στον καθένα χριστιανό !
Γιάννης.

‘Η Κατίνα

ΤΩ Κατίνα μή ζητήσης άτό πτωχό μού τό λημέρι 
Νά σοΰ κάμω καλωαόνη· μή ώ ! μή, γγατί πονώ ί

Κατίνα.
Καλωσόνη! σώπα, Γιάννη, κ/ ί πτωχοί ατό πέραμά του 

Άπί άλλους πώχουν πλοΰτη, καί τοΰ κόσμου τ’ άγαθά,

Κι αύτός λάμψι νά σκορπίση ήμ,πορεί όλόγυρά του, 
Νά θαμπώση τοΰ (ΐεγάλου τήν περιφανή καρδιά.

Γιάννης,
Ή ψυχή γιατί στενάζει σέ μιά τέτοια δμιλία;

Κατίνα.
θέ νά μάθω τήν φλογέρα.

Καΐ τήν λές εόεργεσία;

καί δ Γγάννης,
Αύτδ εΐναι που ζητούσες; σίμωσε είίτό πλευρό 

Τοΰ χωριού μας νά σέ μάθω κάθε εύμορφο σκοπό.
Λές τά χέρια μου πώς βάζω· πότε μία, πότε άλλη 

’Απ’ τής τρύπα ις τής φλογέρας μέ τά δάκτυλα σφαλώ,
Καΐ σέ καθενός τραγούδι τή στροφή, τά χέρια πάλι 

Δώθε κείθε τά γυρίζω καΐ τό φσμ’ άκολουθώ.
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Κατίνβ.
Ευγί Γιάνν’ ό μ,έγαί Πλάσιηί βπ’τάΰψη τ’ οόρονοΰ μ,αί 

Τό ά&ώο μάθημά μας ϊσωί τώρα τύλογίΕ,

*Ω! καλλίτβρα άπ' Ελα τά παιγνβχΛ τον χωρχοΰ μας 
Δέν γνωρί£ ίπ’τή φλογέρα, άπ’τή ΐί(α Μουσική!

Ίανουάρ-οί 188’2. Λή Γ, Ίγγλέα^ς,

Ό Πέτρος έν ίκτάΟΜ έπί τού δώματος τής οίκώς βυρσέως τινός Σίμωνος ίν Δαμαΐκφ.

ΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΟΥ· τού Χρίστου χαί τής βασιλείας τοο, χαί διά τούτο δΐΐ- 
τήρει τδ πνεύμα τής άποχλειστιχότητος ώς πρδς τά 
άλλα έθνη, τδ δποϊον έχαρακτήριζεν ολόκληρον τδ 
έθνος του. Διά νά έξάξη αύτδν άπδ τήν έσφαλμένην 
του ταότην ιδέαν ό Κύριος ’Ιησούς Χριστός, καί νά

‘0 ’Απόστολος Πέτρος, δπως δλοιοί ομοεθνείς τοο, 
καί μετά τήν λήψιν τοο ‘Αγίοο Πνεύματος χατά τήν 
ήμέραν τής Πεντηκοστής είχε στρεβλάς ιδέας περί
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ίου δώση νά έννοήση, οτι ό χριστιανισμό; δέν ήτο θρη
σκεία άποκλειστίκή τοϋ ’ Ιουδαϊκού έθνους, άλλά παγ
κόσμια, καί 2τι άπρεπε νά έργάζεται διά νά φερη είς 
τδν Χριστόν όχι μόνον τόΰς ’Ιουδαίου;, άλλά Χαΐ τούς 
Εθνικούς, έπέβαλεν είς αύτδν έκστασιν, ένφ π ροση οχε
τό πάτε έπι τύϋ δώματος τής οικίας too εν Δαμασκψ. 
Είς τήν κατάστασιν ο’ έκείνην ευρισκόμενος έπείνα 
σε, και βλέπει τόν ούρανδν άνεφγμενον καί χαταβάΐ- 
νον έπ’ αύτοϋ σκεύος τι ώς σινοόνα μεγάλην, τδ όποιον 
ήτο δϊδεμένον ά-ϊτδ τών τεσσάρων άκρων- έντδς ο αυ
τού ύπήρχον πάντα τά τετράποδα της γής και τά θη
ρία χαί τά ερπετά και τά πετεινά τοϋ ουρανού, καΐ 
εγεινε φωνή έξ ουρανού «Πέτρες σήκω σφάξον καΐ 
φάγε. '0 δέ είπε, Μή γένοιτο; Κύριε, διότι οόδέπόΐέ 
έφαγον ουδέν βέβηλΟν ή ακάθαρτον;» Τοΰτο έ-ίτανελή- 
φθη τρις και το σκεύος άνελήφθη ά«’ αυτού.

Ένφ δέ έσχέπτετο τί τάχα νά έσήμαινε τδ όραμα, 
άπε σταλμένοι τινές άπδ τδν 'Ρωμαΐόν εκατόνταρχον 
Κορν ήλιον εκροΟσαν τήν θύραν xal έζήτουν νά ϊδωσι 
τδν Πέτρον*  έλθόντος δ’ έκείνοο, τιίί ειπον, οτι ό Κορ- 
νήλιος οδηγηθείς ύπδ αγγέλου τδν ίίαρακαλέΐ νά ύπά- 
γη πρδς αότόν διά νά τδν διδάξη τά περί τοϋ’ΐηόοΰ 
Χριστοί. Τότε ό Πέτρος έννόησε τήν έννοιαν τοΰ δρά
ματος καί σηκωθείς ήκολουθησε τους ανδρας τοΰ Κορ- 
νηλι'ου καί φθάσας έίς τήν οικίαν τοΰ έκήρυξεν είς αύ
τδν χαί τους περί αύτδν τδν Χριστόν.

Αεχαβτήριον πτηνών.

Σπουοαία τις έφημερίς -ίής Γενεύης δημοσιεύει τά 
πρακτικά δίκης τινδς κοράκων, τής όποιας αυΐόπτης 
μάρτυς εγένετο ό συντάκτης αύτής είς περιοδείαν του 
τινά έπί τών ’Αλπεων; Οΰτας καΐελθων όρος τι έφδα- 
σεν είς μερός άρχετά παράμεροι (ώς φαίνεται, διά 
να διεξαχθώσι τά τής δίκης έπι τδ ήσοχώτερον!) 
δπου ευρε περί τους έξήκόντα ή εβοόμήκοντα κόρακας 
έν σχήματι κύκλου, είς τδ κέντρον τοΰ οποίου Εστατο 
μέ την κεφαλήν πρδς τά άάΐω ό πταίστης κόρας. 
Η κατ αυτού κατηγορία, όπόιάδήποτε Χαί οίν ήτο, 

άνεπτυχθη ύπδ ένός τών κοράκων, διά ποικιλών «ρωγ
μών καί κτυπημάτων -ιών πτερών του; Έκτος αυτού 
έλαβον μέρος είς τήν διαδικασίαν κάί άλλοι ώς μάρ
τυρες, απαντες δ’ οΰτοι διεκόπτοντο υπό τών κρώγμών 
καί τών κτυπημάτων τών πτερών τού κατηγορουμέ
νου, δστις όπεράσπιζεν εαυτόν μέ πολλήν δΰναμιν.

Τέλος οί δικασταΐ, οιτινες χάτειχον θέσιν έξαιρετι- 
κήν, άφοΰ ηχούσαν τήν τέ κατηγορίαν ίλην καί τήν 
ύπεράσπισιν, χωρισθίντες άπδ τδν κύκλον τών άλλων, 
άπήγγείλαν τήν άπόφασιν αυτών, ήτις, ώς φαίνεται, 
ήτο καταδί«αστική, διότι μετά τδ πέρας αυτής πάν-

τες έπέπεσαν κατ’ αύτοϋ καί τδν χατεξέσχισαν. Άφοΰ 
δέ τοιουτοτρόπως έξετέλεσαν τήν καταδίκην, άνεχώ- 
ρησαν άφησαντες τά τεμάχια τοΰ φονευθεντός πρδς 
φόοητρόν καί μάθημα τών κακώς διαγόντων κοράκων !

ΕϋΑετϋι: εΧει ενα κυρι0ν.

Δύο άνθρωποι περιεπάτουν εΐς οδόν τινα, ακολου
θούμενοι ύφ’ ένδς κυνός,

«Εΐς τίνα έκ τών δύο αύτών Κυρίων άνήκει αύτδς 
ό πύων ;» ήρώτησε παιδίον τί τδν σύντροφον του.

«Είναι αδύνατον νά τό γνωρίσωμεν ήδη» είπε τδ άλ- 1 
λο παιδίον «άλ,λ’ όταν χωρισθώσι, τότε θά ίδωμεν είς 
τίνα άνήκει.»

Καί τψ ον τι μετ’ δλίγά βήματα οί δύο κύριοι φθά- 
σαντες εΐς τήν διασταυρώσω τών οδών έχωρίσθησαν, 
λαδόντες 0 μέν εΐς τήν πρδς τά δεξιά φέρουσαν, ό δέ 
άλλος τήν πρδς τά άριάτερά, ό δέ κΰών ήκολούθησε 
τδν πρώτον.

«Ίδοδ ό κύριος τοϋ σκύλου,» είπον και τά δύο παι
δία συγχρόνως.

Καί σειτ, μικροί μου άναγνώσται, εις ποιαν κύριον 
ανήκε:ε έκαστος έξ ύμών; Είς τδν καλόν ποιμένα ή 
είς τδν σκληρόν διάβολον ; Δέν όπάρχει μέση οδος 
διά σάς, πρέπει ή είς τδν ένα νά ανήκετε ή είς τδν 
άλλον; Ίσως έπί τινα καιρόν, καθώς ετυχε καί δίς τδν 
περί ου ό λόγος σζυλον, τδ πράγμα νά φαίνεται άμφί- . 
οολον, άλλά θά ελθη ή ώρα καθ’ ήν θά ήναι δυνατόν 
νά δ στάσητε Δύο όοοί υπάρχου®· σείς δε πρέπει νά 
ίκλέξητε, ώς δ Ηρακλής τοΰ μύθου τοϋ Προδίκου, τήν 
πρός τά δεξιά, ή τήν πρό; τά αριστερά. Είς τήν οδόν, ή 
όποία φέρει άπ’ εύθιίας είς τήν αιώνιον ευδαιμονίαν, ή 
τήν φέρουσαν είς αιώνιον κακοδαιμονίαν. Ή πρώτη 
είναι πολδ στενή, άλλά έκεΐ ό βραχίων τοϋ θεού θέ
λει σάς υποστηρίζει, και τδ μειδίαμά τ« σάς ένθαρρόνει, 
Η δεύτερα είναι πλατεία χαί εύρύχωρος, καί κατ’ 

άρχάς πολύ ευχάριστος, άλλά μετά ταΰτα πλήρης σκό
τους καί βασάνων. Ποίαν έκ τών δόο θά έκλέξητε ;

ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΝ ΤΙΓΡΕΩΝ,

Τά άπέραντα δάση, οί άχανεϊς δρόμωνες κάί τά 
μεγάλα τέλματα τών Ινδιών βρίθουσιν ελεφάντων, ρί- 
νοκέρων, 'ιπποπόταμων, λεόντων, τίγρεων, ύαινών, λό

χων, δφεων και άλλων παντοειδών θηρίων χαΐ ερπε
τών, τά όποια κατ’ έτος φονεύουσιν ή καταβροχθίζουσι 
πολλάς χιλιάδας ανθρώπων. Πρδς καταστροφήν δ’ αύ- 
τών ή Κυβέρνησις έχει ορίσει χρηματικόν ποσόν δί 
έκαστον τών ζώων τούτων τούτου ένεκα άφ’ ένός καί 
πρδς έξασφάλισιν τής ιδίας αυτών ζωής καί τών κτη
νών καί ποιμνίων των, οί κάτοικοι έκτος τών οπλωι*  
καταφεύγουσι καί είς διάφορα μηχανήματα, διά τών 
όποιων συλλαμβάνουν τά θηρία έκεΐνα.
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Μεταςύ τών παγίδων τέτων κυριώτεραι είναι αί έΐής ι 
‘Η διά κόλλας, όμοιας μέ έκείνην, με τήν οποίαν 

χρίουν τάς λεγομίνας ίςόβεργας, διά τών οποίων 
συλλαμβάνουν τά μικρά πτηνά; Μ*  τήν κόλλαν ταό- 
ίην αλείφουν πλατέα φύλλα δένδρων και σκόρπίζόυσιν 
άύτά πέρις ·ΐοϋ μέρουΐ, δπου γνωρίζουν, ότι έχει τήν 

ρωθή, τόσω περισσότερα φύλλα κολλώνται έίς τούς 
πόδας, τδ πρόσωπόν, τήν κεφαλήν καΐ τδ σώμα, τδ δέ 
ζώον έζηντλημένον έκ τοΰ άφωνος εύκόλως φονευετα ι 
υπό τών παραμονευόνΐων κυνηγών. Άλλ»’ ή περίερ
γο ;άτη πασών παγις είναι ή διά χαθρέπτοο. Είς 
μέρος πλησίον τής φωλεας τής τιγριδος στήνεται

Παγ'ιΐ διά καθρίπτου διά τάς Τίγρεις.

κατοικίαν της ή τίγρις. Διερχομένη διά του μέρους έ. 
κείνου ή τίγρις είναι ήναγκασμένη νά πατήση έπί τών 
φύλλων*  ταΰτα κολλώνται εις τους πόδας της, αύτη δέ 
προσπαθούσα νά έλευθερωθή άπδ αύτά τρίβει τους 
πόδας της είς τδ πρόσωπόν καΐ τήν κεφαλήν*  μερικά 
τών φύλλων φυσικά κολλώνται είς αύτά*  τοΰτο παρορ
γίζει τδ ζώον, τδ όποιον αρχίζει νά πηδδί και νά τρί
βεται, άλλ*  οσ<ρ περισσότερον άγωνίζιται νά έλευθε- 

παγΐς σιδηρά καΐ καλύπτεται καλώ: μέ χόρτα*  έπΐ τών 
χόρτων δέ τίθεται ζώον έσφαγμένον ή κομμάτιον κρέα
τος, καΐ πλησίον αύτοϋ καθρέπτης. ‘Η τίγρις έρχομένη 
είς τδ μέρος έκεΐνο βλέπει τδ ζώον, άλλά συγχρόνως 
και τήν είς τδν καθρέπτην άντανάκλασίν της, και, φο
βούμενη μήπως άλλη τις άρπάση τδ θήραμα, πηδά 
κατά τοΰ καθρέπτου, και οΰτω συλλαμβάνεται είς τήν 

παγίδα!
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ΑπελΟόντες. Ή πράξις αΰτη ήτο τόσον κωμική {διότι βεβαίως 
δ πίΗηξ δέν ήδύνατο νά Εννοήση τόν θάνατον , ώστε πάντες, 
ο ό δ'αύτοΰ τοΰ θνήσ/οντος έξαιρουμένου. έκινήβηβαν είς Απλέ- 
τον γέλωτα. Αί βίαιαι αύται κινήσιις τοΰ διαφράγματος διέρ- 
ρηξαν τό Απόστημα, τό πύον έξεχύθη, καί ό Ασθενής έσώθη 1

— Δηλητήρια παντός βαθμού καί είδους καταποβέντα δΰ - 
νανται νά κατασΐαθώσιν Αΰλαβή, έάν ό λαβών πίη Αμέσως ο
λίγον έλαιον, περίπου 25 δράμια, Λέγετα ι δ’ ϊτι τό έλαιον κα- 
τατρέφει τά καζά αποτελέσματα οίουδήποτε δηλητηρίου,

(Έκ τοΰ «'Αστέρας τής ’Ανατολής,>,)
01 άστέρές τοΰ ού ρ ά ν ο ΰ, Ό αριθμός τών Αστέρων, 

τούς όποιους διακρίνομεν οιά τοΰ γυμνού Οφθαλμού καθ’ δλον 
το όρατόν μέρος τοΰ ούρα .ίου δόλου, ύπολογίζεται συνήθως είς 
6,000. 3ιά τής βοήθειας κοινού τίνος τηλεσκοπίου 0 Αριθμοί 
ουτος δεκαπλασιάζεται διά δέ τών καλλίότων τηλεσκοπίων 
Αναβιβάζεται είί 25,000 ΟΟΟ, καΐ δμως καί ό μέγας οδτος Α
ριθμός δέν εϊνα, είμή κόκκος άμμου έν τφ άχανεϊ πελάγει τοΰ 
ϊύμπαντος,

— Τηλέγραφος. Κατά τά 1847 ΰπήρχόν ένταΐς Ή- 
νωμέναις Πολιτείαιί τής ’Αμερικής μόνον 40 μιλίων τηλέ
γραφοι, τήν σήμερον 400,000 ! I

— Μέγα Ατμό πλοΐον. ’Γρρίφθη έσχάτως είς τήν 
θάλασσαν, κατασνευασθέν έν Άγγλίφ διά μίαν έκ τών ’Αμε
ρικανικών έταιριών, Ατμόπλοιου μέγα, τοΰ ίποιου τό μέν μή
κος είναι 586 Ι]2 ποδών. τό πλάτος 52 1]4 καί τό βάθοί 
37. Είναι δέ χωρητικότητας 8,828 τόνων! Ωνομάσθη «ή 
Π όλ ις τ ή ί ‘Ρ ώ μ η ς,» καί μετά τόν «Μέγαν 'Ανατολικόν^ 
είναι τό μέγιστόν Ατμόπλοιον έν τψ κόσμφ!

— Ή κα τ ά τήν Κυριακήν έρ γασί α. Είς συζή- 
τησίν τινα γενομίνην έν τιρ Γερμανικφ Κοινοίουλίφ, ό ’Ιου
δαίο; ’Ιατρός καί Βο λευτής κ, Λώ έκ Βερολίνου εΐπε τά έίη;: 

«'2; ιατρός έχω έπισκεφθή 9,000 οικογένειας έργατών, οίτινεί 
έργάζονται κατά τάς Κυριάκός, είς τά Εργαστήρια ή τάς οικίας 
των, είς 5λας δ’ εύρον, οτι ή έργασ!α κατά τάς Κυριακά; έπέ- 
φερεν έπιδοαδέστατα Αποτελέσματα, Ακαθαρσία, έρις καί βα- 
Ηυμία έπικι-ατουσιν είί όλας ταύτας, ή δέ διατριίή είς τά 
πνευματοπωλεΐα Αντικατέστησε τήν οικογενειακήν ζωήν.»

— Είς μίαν μόνην Πολιτείαν τών ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών τό Τέξας, τρέφονται 4,404,000 βοών, κλπ. 963,000 
ίππων καί 4,509,800 προβάτων. Τό προϊόν τοΰ σίτου κατά 
τό 1878άνήλθεν εΐς 4,ι;00,000 κοίλων, έκτος τοΰ Αραδοσίτουι 
τής βρώμη; καί τών άλλων δημητριακών καρπών, τούς ό
ποιους παράγει έν Αφΰονίγ. ΠερΓ'φημος είναι ή Πολιτεία αΰτη 
καΐ διά τά όπωρίκά της, τινά τών οποίων φθάνουσιν είς ύπερ- 
ίο λικόν μέγεθος- τά Απιδιά της ζυγίζουσι πολλάκις μίαν ίκάν 
έκαστον,

— Εξαίρετο ν διάταγμα. Ή βασίλισσα τής νήσου 
Μαδαγάσκαρ έξέδοτο Εσχάτως διάταγμα, διά τοΰ όποιου Εμ
ποδίζεται αΰστηρώ; ή Αγοραπωλησία τών πνευματωδώνποτών*  
τό δικαιολογητικόν μέρος τοΰ διατάγματος έχει ώς έξης «Δέν 
δύναμαι νά είσπράξω φόρους Από κάνέν πράγμα, τό δποϊον 
Εξευτελίζει καί έξαχρειώνει τόν λαόν μου!> Τό εΰγενές παρά
δειγμα τής εύσε&ΰς Εκείνη; βασιλίσσης πρέπει νά μιμηθώσιν 
ολαι α! Χριστιανικά! Κυβερνήσεις τοΰ κόσμου.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Είς ποιον εϊδωλόν οι Χαναναΐοι προσέφερον τά τέκνα
. των είς δυσίαν ; .

2. ΙΙοϊος βασιλεύς τών ’Ιουδαίων κατέλυσε τό ξθιμον τοΰτο 
μεταξύ τών Ιουδαίων;

3. Ποιος τό Ανενέωσε, καί πώς έτιμωρήθη ·

*Έητχ χρή’ϊερ.οι λόγοι.
-—Π ί ί ε υ ε Αϊιςάκτως. έλπιζε έΰφροσΰνω; . ά γ ά π α ' 

διακαώς, πρ ο σ ε υ χ 0 υ Ενθέρμως . β α 5 t ζ ε ταπεινοφρόνως, 
έ ρ γ ά ζ ο υ μετ’ Επιμελείαί και i ν ά μ ε ν ε με 3 ΰπσμονή;.

— 'Η περιουσία τής βαάιλίΐόης Βικτωρία; λέγε rar 5tt Α
νέρχεται είς Τά 4,500.000Ί)( ΜΙ φρ.

— Κατά τούς ύέχα τελευταίους μήνας Εξήχίΐήσαν έκ τής 
Αμερικής περί τά 425,000,000 γαόλόνια πετρελαίου, σ-όι- 

χίζοντα 240,000.000 φρ. ένφ προ τριάκοντα έτών τό πετρέί,αιον 
έπωλεϊτο ΰπό τών φαρμακοποιών ώς φάρμακον διά τοδς Ρευ
ματισμούς είς φιάλας 1!

— Κατά τον «Χρόνον,υ έν Παλαιστίνη Εγένοντο κατ’ αΰτάς 
περιεργόταται Ανασκαφαΐ*  ’Αξιοσημείωτος είναι ιδίως Επιγραφή 
τις άναφερόμένη είς τούς χρόνουΐ τοΰ Σολομώντος, εύρεθεϊσα 
ίν τφ στοά τοΰ Σιλωάμ, καί τάφος τις τών χρόνων τοΰ 
Ήρώδου, εύρεΟεί; είς τό μέρος, έν9α ύπ ο τίθεται ότι έγένετο 
ή σταύρωσις.
■ — Ό Κροΰπ, δ περίφημος κατασκευαστή» τών πυροβόλων, 
είγεν ύπό τήν υπηρεσίαν του προ όλίγων βδομάδων, 23.000 

Εργατών, Αλλά νίαι παραγγελίαι τόν ήνάγκαόαν νά μισθώΐη 
Ακόμη 8,000, ώστε νΰνίιναι έπί κεφαλής 31,000 Ανθρώπων ! ’

— Ό αύτοκρατορικός πρίγκιψ τής Ιαπωνίας 3 ά στα λ η μετ' 
δλίγον είς τήν Γαλλίαν ίπω; τελειαποιήση τά; βπουϊάς του,

— Εντός περιφερείας 11 μιλίων πέρι; τής Βοστώνης ύ*  
πάρχουσι 225 ήμερήσιοι Αμαξοστοιχία σιδηροδρομικοί!

— Ίνπωλήόησαν ήδη περί τά 9 337 000 Αντιτύπων τών 
τριών τόμφν τοΰ υμνολογίου τοΰ γλυκυφώναυ ’Αμερικανού 
μουσικού κ. Σάνκυ 1

— Έν ΙΙαρισίοις καθ’ έυδομάδα ΰπάρχει Αγορά βατράχων. 
01 βάτραχοι φέρονται είς τρ υπ η μένους Ασκούς Ανά 100. Βά· 
τραχοι καλ ής ποιότητος πωλοΰνται Από 13—17 τάλληρα ή 
έκατοντάς- τοδς μεταχειρίζονται δέ οί κηπουροί διά νάκα- 
τατρώγωσι τά βλαβερά είς τά φυτά έντομα.

— Είς ξενοδοχείων τι τών ιαματικών λουτρών τής Σαρατό- 
γας τών Ηνωμένων Πολιτειών Αγοράζονται υπό τοΰ ξενοδό
χου καθ’ έκάστην, 3,500 λίτραι νωπού κρέατος, 50ο λίτραι 
Αλατισμένου, όρνιθες βάρους 1500 λιτρών, 600 λίτραι ιχθύων, 

I 500 λίτραι βουτύρου, 100 λίτραι τεί,υ, 250 λ (τσάι καφφέ, 
I 800 λίτραι σακχάρεως, 500 δωδεκάδες ώών, 300 λίτραι γά

λακτος, 70 λίτραι καΰμακίου, 10 βαρέλια πατατών καί 8 βα
ρέλια άλλων λαχανικών !! 1

Λέγεται οτι δ διοικητής τής Καζάν, Εν'Ρωσσίφ, κα- 
θηρέδη καί θά δικασθή, διότι έπεχείρησε ν’ άναγκάση διά τής 
λόγχης 200,01)0 Ταρτάρων νά Ααπασθώσι τδν Χριστιανισμόν,

— Κύριός τιςπάσχων ίζ άποστήματός τίνος έν τιρ λάρυγγι, 
τόσον Επρήσθη, ώστε έκινδύνευσε ν’ Αποπνιγή. Μ ή δυναμένων 
δέ τών ιατρών ν’ Ανοίξωσι τό Απόστημα, Απηλπίσθη. 
Τούτου γενομένου πάντες οί συγγενείς καί φίλοι ήλθον πρδς 
αΐιτίν καί ήσπάζοντο αύτόν έκαστος κατά σειράν, έξερχόμε- 
νοι δέ έφαίνοντο φυσικά σνγκεκινημένοι καί κλαίοντες, Έν 
τή οίκίφ υπήρχε καί πίθηξ τις λίαν Αγαπητός, δστις ήτο 
παρών είς δλην ταύτην τήν σκηνήν, ’Αφού δέ πάντες έτε- 

! λείωσαν άποχαιρετώντες τόν θνήσκοντα, 4 πίθηξ προχωρήσας 

πρός τήν κλίνην τοΰ κυρίου του, -καί λαβών τήν χεΐρά του, 
εσςιγξεν αότήν, έπειτα στραφείς Ανεχώρησε, καλΰψας τούς 
όφθαλμούς αδτοΰ διά τών χειρών, όπως καί οί πρό αύτοΰ


