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ΠΩΣ ΝΑ ΗΝΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΗΣ.

’Λπαφάοεβον Scot γίχας, θεού βοηθοΰντος, νά 
άποστρέφεσαι παν πράγμα, τό όποιον δύναται νά γείνη άφορ- 
μή προς αμαρτίαν, διότι όστις θέλει νά ήναι άσφαλής άπα 
κακάί πράξεις, πρέπει νά άποφεύγη τάς άφορ μάς. Όστις θέ- 
λει νά ήναι άσφαλής, πρέπει νά μή πλησιάζη είς τό χείλος τού 
κινδύνου. Πρέπει νά θεωρής την 
καρδίαν σου ώ; πυριτιδαποθήκην 
καί μέ μεγάλην προσοχήν νά 
χειρίζεσαι ακόμη κα I Ενα σπιν
θήρα πειρασμού. Διά τούτο ό Κύ
ριός μας μας παραγγέλλει νά προ
σευχή μεΒα,βκαϊ μή μας φέρης είς 
πειρασμόν.» άλλ ή προσευχή αύ- 
τή κατ' ούδέν θά ήναι χρήσιμος, 
&ι δέν προσέχωμεν μή πέσωμεν 
είς αύτόν

Η ASIA ΤΟΓ ΚΑΙΡΟΙ·.

Ό καιρός είναι ή κούνια τής έλ- 
πίδος, άλλ’ δ τάφος τήί φρενα
πάτης. Ό χρόνος είναι δ αύστη - 
ρός παιβευτής τών άφρόνων άλ· 
λ' δ σωτήριος σύμβουλος τών 
φρονίμων. Ή σοφία προπορεύε
ται αύτοϋ, ή εύκαιρία συμβαδί
ζει μετ’ αύτού, ή βέ μετάνοια 
άκολουθεϊ. “Οστις κάμνει τόν 
χρόνον φίλον του, όλίγον έχει νά 
φοβηβή <£πό τούς έχθρούς του· 

tv άνθρώ^οις

έωι γτ/C 

1884*

άλλ’ όστις ζάμνει αύτόν έχβράν του, όλίγον πρέπει νά έλ- 
πίζη παρά τών φίλων του.

Ακούσατε τούτα μετά προσοχής σείς, μικροί μου φίλοι, 
καί έξαγοράζετε πάσαν στιγμήν τοΰ πολυτίμου τούτου καιρού 
σας, κατά τό Ετος, είς τό όποιον είσήλβετε, διά νά ήσβε καί 
κατασταθήτε χρήσιμοι έν τιρ κιίσμφ καί ευτυχείς είς τήν α<- 
ώνίότητα.

—Ό συντάκτης τής ’Εφημ. τών 
Πα ίδιον εύχεται πάσι τοΐς μιχροίς 
αύτοΰ συνορομηταΐς καί φίλοις 
&ύτυχές τό νίον έτος 

18Μ.

Ο ΧΕΙΜΩΝ·
1.

Φύοησε πάλιν δ βορράς μέ θυμόν
Κγ δ γέρων μας ήλδε ψυχρός δ 

χειμών.
Τ άηδάνι τήν φύσιν ώς πρΙν 

δέν δμνεϊ,
Ή γή μας αστόλιστος μένειγυμνή.

2.
Κελάδημ' άφίνει δ κόραξ τραχύς
Κι’ δ βράχος μέ πένθος τό κρακ 

αντηχεί·
Τώ ρόδα, τά^νΟη, τά φύλλα στήν 

γήν ,
Ώχράτά σκεπάζει φθορά καί σιγή.

3.
Παντού έρημία, παντού σιωπή!
Ή φύαις κοιμάται ώχρά σκυ

θρωπή i
Πώς 'μοιάζει, θεέ μου, δ μαύρος 

χειμών
Τήν υστερινήν ώραν, τό τέλος 

(Α. Παράσχος.) ήμών!

Χροστός γενναταο!

Χριστΐς γ£^>άτΰί 1 φοΰερόν μυατήριον τελείται,
Ιό παν τόν Κύριον υμνεί,

Άγάλλονται οΐ ούρανοί,
‘Ο κόσμος συγκινεΐται.

Χριστός γενναται! άγγελοι ψάλλουν έν αρμονία
«Δόξα βεψ έν Ούρανοΐς,

Ειρήνη έστω έπΐ γης, 
' Ανθρωπο ις εύδοκία »

Χριστός γενναται ! μάγοι τρεις έρχονται έκ Περσίας 
Δώρα κομίζουν είς αύτόν,
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Κηρύττουν ΐέ θεού υίόν 
Το τίκνον τής Μ t ρίας.

Χριστοί γεννδται! 4 θεός θνητού μορφήν λομβάνιι, 
Καί -ζαταδαϊνΐι είς τήν γήν

Παύων την θεϊκήν Οργήν 
Kai τήν άρχαίαν πλάνην.

Κ’ ήμεΐί τό θαύμα βλέποντε; έκ καΟαοάΐ καρΒίας 
Σύν τοΐς άγγέλοις είς χορόν

Άσμα 3; ψάλλωμεν φαιδρόν 
λαρδί κ' ευχαριστίας.

"Ac ψάλλωμεν, δς ψάλλωμεν έν αρμονία.
Δόξα Θεψ έν ούρανοϊί, 

Κιρήνη έστω έπί γής, 
Άνθρώποις εύόοκία.

Κρνσταλία Χρνσοίέργη.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκ τού Γερμανικού}

ύπό Φ. Δ. Κ.

— Αύτά δέν τα έννοώ, κύριε δπολοχαγέ. Αλλ’ 0 
πατήρ μου συνείθιζε νά λέγη δτι άνθρωπος, οστις έ- 
παιρνεν ε«τω καΐ §ν λ επών, τδ όποιον ανήκε ν είς τδν 
άλλον, δέν ήτο τίμιος· έγώ δέ τφ ύπεσχέθην νά 

μείνω τίμιος.
— ’Ά! πολύ καλά ! είπε μυκτηριστικώς δ Σόββε, 

τότε κατ’ έσέ ώφειλεν ή Κυδέρνησίς μας νά μή χατά- 
σχη τά χρήματα, άλλά νά τά έπι στρέψη φιλοφρονως είς 
τδν Αυστριακόν κατάσκοπον.

— Δέν ήξεύρω περί αύτών τών πραγμάτων, κύριε 
Σόββε, άπήντησεν ό Γεώργιος, άλλά σάς λέγω δτι 
έάν ήμην είί τήν θέσιν τοϋ βασιλέως μας, δέν θά I- 
παιρνα τά χρήματα.

Έπί τη απαντήσει ταύτη δ Σόββε έγέλασε τόσον 
εδθύμως καί ήχηρώς, ώστε ό Γεώργιος έθαόμασε, 
πώς άνήρ έχων τοιαΰτα σχέδια και σκέψεις κακούρ
γους ήδύνατο νά γέλα μέ τόσην,δρεξιν.

—Άκουσον λοιπόν, βλάκα, εΐπεν ούτος, σδ γνω
ρίζεις τά σχέδιά μας, καί διά τούτο δέν είναι άσφα- 
λές νά τρέχης έλεόθέρος. Έγώ ευκόλως ήμποροϋσα νά 
σέ έκβάλω άπό τό μέσον, άλλ*  έάν σου χαρίσω τήν 
ζωήν, μοί υπόσχεσαι νάσιγήσης διαπαντός περί τής 
δποθέσεως ταύτης, καί νά δραπέτευσης αύτήν ταύτην 
τήν νύκτα;

— Νά δραπετεύσω ! Μά τούτο θά ήτο λιποταξία 
καΐ επομένως παράβασις τοΰ 5ρκου μυ. "Όχι, θά μείνω 
έδώ· κάμετε μοι δ,τι άγαπάτε.

— Μή με έρεθίζης, Βράουν, έπανέλαβεν ο Σόββε 
μετ’ δργής. "Ελα, ένώνεσαι μέ ήμας, ή λιποτακτεΐς; 

Έν τών δύο πρέπει νά έχλέξης, διότι, άλλως θά σοΰ 
κοστίση τήν ζωήν σου.

Ό Γεώργιος έσυρε μακράν άναπνοήν.
- Προτιμώ νά άποθάνω ή νά πράξω έγκλημα, διότι 

ή μήτηρ μου θά κατήρχετο είς τδν τάφον έν θλίψει, 
έάν έγινόμην εγκληματίας, άπεκριθη, ιστάμενος ά- 
ταράχως ενώπιον τοΰ δπολοχαγοΰ.

Κατ’ έκείνηντήν στιγμήν κρότος έκ του δποκάτω δω
ματίου ήκοόσθη, καί δ Σόββε φοβηθείς έκρυψε τδ δέλε- 
τρόν του, καί άπήλθεν έσπευσμένως.

Ό Γεώργιος κατεκλίθη πάλιν καί μετ’ δλίγον έπεσεν 
είς ύπνον βαθΰν και ήσυχον, τδν όποιον έχρεώστει 
είς τήν καθαράν του συν είδη σιν.

Τήν έπομένην πρωίαν άφυπνίσθη όπό τίνος ή λιακής 
άκτΐν.ος, ήτις ειχεν εισχωρήσει είς τό κελίον του έκ 
τοίϊ στενού παραθύρου. Ό Γεώργιος ήγέρθη, προσηυ- 
χήθη καί έκάθισε παρά τδ παράθυ ρον θεωρών τά έξω.

Πρωινή λαμπρότης καί ήσυχία έπεκράτυν έπΐ τών 
περιχώρων. Παρά τους πόδας δέτοΰ πύργου έρρεε ζω 
ηρδς καί άκτινοβολών ό Έλβας.

Ο Γεώργιος συνησθάνετο έαυτδν εύγνώμονα καί εδ- 
τυχή· ή νυξ είχε παρέλθει, καί εΐχε προφυλαχθή άπδ 
κινδύνου καί άπδ τής άμαρτίας. Ένώσας τάς χειρας 
προσηυχήθη είς τδν ουράνιόν τυ Πατέρα νά φέρη είς 
φώς τήν άθφότητά του. Τότε εΐδεν έξερχομένους έκ 
τών κάτωθι δωματίων τοΰ πύργου συνοδείαν δέσμιων, 
ο’άνες έπορεύοντο είς τά έργα των, καί έφ,ικίασεν

— ‘Ο θεός νά μέ φυλάξη του έγκλήματος, εΐπε 
καθ’ έαυτδν, ώστε ουδέποτε νά συγκαταριθμηθώ με
ταξύ τών άθλίων έκείνων ανθρώπων.

Μετά τινάς ώρας ήλθεν δπασπιστής τις ΐνα φέρη 
τδν Γεώργιον εις τήν άνάκρισιν· ή άπόστάσις δέν ήτο 
μακρά. Η οικία τοΰ Στρατηγού φδν Βράουν Βέδελ 
ήτο έν τή πλατεία Μύνστερ, πλησίον τών ανακτόρων 
τοΰ πρίγκηπος Λεοπόλδου,

Άλλ’ άν καί ή άπόστασις ήτο μικρά, ό δυστυχής 
Γεώργιος έπέπρωτο νά ύποστή πολλάς ταπεινώσεις καθ 
οδόν. Συνήντησε πολλούς τών συντρόφων του, οΐτινες, 
ίσως φθονοΰντες τήν ποτέ ευτυχίαν του, καί τώρα βλέ- 
ποντες αύτδν ύπδ δεσμά, τδν έλοιδόρησαν μέ λόγου; 
σκωπτικοΰς καί υβριστικούς. Μέ τεταπεινωμένα βλέμ
ματα ό Γεώργιο; έβάδιζε και ήσθάνθη χαράν, δτε έ 
φθασεν έντδς τής οικία; τοϋ Στρατηγού.

— Πώς θά ήσθανόμην τώρα·, εΐπε καθ’ έαυτδν, 
έάν ήμην ένοχος! Μόνον οί ένοχοι όφείλουσι νά τρέ- 
μωσιν ένώπιον τοΰ δικά στο ΰ.

Ό υπασπιστής τδν ώδήγησεν είς αίθουσαν, δπου δ 
Στρατηγός σονωμίλει μέ πολλούς αξιωματικούς περί 
τοϋ πρδ ολίγου έκραγεντός πολέμου. ’ Επί τινα; στιγ-
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μάς ό Γεώργιος έμεινεν άπαρατήρητος, άλλ’ ύστερον 
οί άξκυματικοί έκάθισαν είς γραμμήν κατά σειράν 
κατά τόν βαθμόν των, εκτός τών ύπολοχαγών Σόββε 
καί Βάλβεκ, οΐτινες άπεσυρθησαν εις τι παράθυρον βα 
6ϋ, ό δέ Γεώργιος έκλήθη νά σταθή πρός άνάκρισιν.

‘Ο στρατηγός τφ άπηυθυνεν όλίγας έρωτήσεις, ώ- 
σεί άνακριτικάς, ύστερον δέ άποτόμως οιακόψας τάς 
έρωτήσεις εΐπεν έπιτακτικώς ■

— Τώρα διηγήθητι έλευθέρως καί έν έκτάσει πάν
τα τά διατρέξαντα μεταξύ σου καί του ύπολοχαγοΰ 
φδν Σόββε.

Ο Γεώργιος εμεινεν άκίνητο; καί σιωπηλός ώς ά
γαλμα.

Ή xpojAspa Βα.βαροΐ5βσα.
—Έ! λοιπόν; εΐπεν ό στρατηγός, αυστηρώς.
Ό Γεώργιος ήρυθρίασε καί έρριψεν §ν βλέμμα πρός 

τόν ύπολοχαγόν, δτε δέ ό στρατηγός πάλιν τον διέτα
ξε νά όμιλήση, εΐπε—

— Δέν δύναμαι νά διηγηθώ τά συμβάντα, κύριε στρα
τηγέ, αύτδ πρέπει δ κύριος ύπολοχαγός νά τά κάμη 
ό ίδιος.

— Εύγε παιδί μου 1 άνεκραξέν ό στρατηγός, κα’1 
ΐως έδώ λήγει ή δοκιμασία σου. Έπραξας γενναιώς, 
ένίκησες τόν πειρασμόν, έδείχθης άνήρ καί εΐσαι παν
τδς έπαίνου άξιος, ώστε άπδ σήμερον άποθέτεις τά 
τυμπανόξυλα καί γίνεσαι τακτικός οπλίτης.’ Ε ν ν ο ε ΐ ς, 
υίέ μου;

0 Γεώργιος ήκουσε καί έννόησεν, άλλ’ ήτο πολύ

συγχισμένος, ώστε νά καταλάβη δρθώς τί τφ εΐχε 
συμβή. (ακολουθεί.)

ΒΑΒΥΡΟΥΣΣΑ.

Ή Βαβυρούσσα άνήκει είς τήν οικογένειαν τών Κα- 
προειδών, εΐναι δέ αύτόχθων της Μαλάκας και διακρίνε- 
ται τών άλλων κάπρο ειδών άπδ τόν τρόπον,καθ’ δν είναι 
διευθετημένοι οι χαυλιόδοντες της δύο έκατέρωθεν του 
προσώπου ύπεράνω τοΰ ρόγχους, άλλ’ οί μέν έκφυό- 
μενοι έκ τής άνω σιαγόνος άντί νά διευθΰνωνται πρός 
τά κάτω καί έξω, διευθύνονται προς τά άνω και όπι
σθεν, ώστε άναγκάζονται νά διατρυπήσουν τό δέρμα 

τής σιαγόνο; ταύτης, άφοΰ δέ έξέλθουν στρέφονται 
κατά μικρόν πρδς τά δπισίίεν καί τελευτάΐον σχημα
τίζουν καμπύλην, τής όποιας τά άκρα βλέπουν πρός τήν 
κεφαλήν τοΰ ζώου, ένιοτε δέ καί φθάνουν μέχρι τοΰ 
δέρματος· τούτου ένεκα δέν δύνανται νά χρησιμεύσουν 
ώς δπλα άμυντιχά, πρδς τί δέ χρησιμεύουν είσέτι 
3έν έξηκριβώθη.

Έξ δσων οί περτηγηταί διηγούνται ή Βαβυρούσσα 
εΐναι φοβερόν χαί έπικινδυνον ζώον έχει δέ μεγίστην 
ίσχΰν καϊ δύναται διά τών έμπροσθιων χαυλιοδόντων 
τη; νά έπιφέρη Οανατηφόρον πληγήν .είς τόν αντίπα
λόν της, ώστε ού μόνον οί κυνηγοί, άλλά χαί άλλά 
θηρία τρομερά, ώς ό λέων χαΐ ή τίγρις, δέν τολμούν 
νά συνάψουν μάχην έκ τοΰ συστάδην μέ αύτήν. Εΐναι 
δέ χαί αριστος κολυμβητής.
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Ο ΜΕΓΑΣ ΔΙΘΥΡΟΣ·

Ούτως ονομάζεται τό πτηνόν, τό όποιον παρισχά
νεται είς την προκειμένην εικόνα, ανήκει δέ είς την 
αύτήν οικογένειαν, είς τήν όποιαν και αί χοιναί χελι
δόνες. Είναι δέ πτηνδν ώραΐον, γένναϊον καί αγριωπόν 
τήν δψιν, έχει χρώμα βαθύ κοανοΰν μέλαν, ώς τό το ο 
κόρακος, και εκατέρωθεν τής ούρας δόο μακρά πτερά 
τελείώνοντα εις θύσανον, τά όποια δταν μέν ήσυχάζη 
τό πτηνδν κλίνουσι πρός τά κάτω έν εΐδει καμπύλης 
5ταν 0έ ερεθίζεται κινεί καί ταΰτα κατά βούλησιν-

νομοθέται καί άριστοι Κυβερνήται, μετεχειρί’ζοντο δέ 
παν μέσον, τό όποιον ένόμιζον καλόν και πρόσφορον 
νά συγκρατή όμοΰ τάς άπειρους εθνικότητας, τάς ό
ποιας είχον υποτάξει είς τήν κυριαρχίαν των.

’Επειδή δέ ή θρησκεία εΐναι Sv τών θεμελιωδών 
στηριγμάτων παντός έθνους, οί Ρωμαίοι άπεφάσισαν 
νά εισαγάγουν εις τήν λατρείαν των και πραγματικώς 
είσηγαγον κατά μικρόν τήν λατρείαν τών θεοτήτων 
τών λαών, τους οποίους εΐχον ύπο τάξει.

Πρός τόν σκοπόν δέ του νά νομιμοποίηση τήν λα
τρείαν τών διαφόρων τούτων νέων θεοτήτων ό Μάρκος

Ό μέγας Λίοορος.

φέρει δέ έπί τής κεφαλής θύσανον έκ πτερών, τά ό
ποια κινεί κατά θέλησιν καϊ τά όποια ύψοΰμενα κα
θιστούν τήν δψιν τοο άγριωτέραν. Το πτηνόν τοΰτο 
εύρίσκεται είς τήν Βραζιλίαν καί έν γένει είς τάς 
έντός τών τροπικών χώρας.

ΤΓο έν Γ*ώ;Λη  Πάνθεον.

Οί Ρωμαίοι, ώς γνωστόν, ήσαν οί κυρίαρχοι όλου 
σχεδόν τοΰ γνωστού κόσμου έπί χίλια και έπέκεινα 
έτη, ήσαν δ’ ώς δλα τά άλλα έθνη τής άρχαιότητος, 
έκτός τοΰ ’Ιουδαϊκού, είδωλο λ άτραι. Εκτός δέ τοΰ ά- 
ρίστοο στρατιωτικού δργανισμοϋ των ήσαν κάλλιστοι 

Άγρίππας άνήγειρε τό 26 π. X. έν Ρώμη μέγα 
καϊ περιφημόν τι κτιρων, τό όποιον άφιέρωσεν είς 
πάντας τους θεούς, έξ οΰ καί ώνομάσθη Π ά ν θ ε ο ν, 
έν αότφ δέ έπροσκονουντο πάντες οί θεοί.

Τό κτίριον τοΰτο σονίσταται έκ τής κυρίως οικο
δομής καΐ τοΰ περιστυλίου,— Ή κυρίως οικοδομή 
έχει σχήμα κυκλοτερές 143 ποδών διαμέτρου, μέ έ- 
πίσης κυκλοτερές άνοιγμα έπί τής κορυφής 28 πο
δών διαμέτρου πρός εισαγωγήν φωτός, όπως φαίνε
ται είς τήν προκειμένην εικόνα.

Τό περιστύλων εΐναι σχήματος τετραγώνου σχημα- 
τίζον στοάν 100 ποδών τό μήκος· τούτου οί κίονες 
έχουσι 46 έ ποδών ύψος καί εΐναι ρυθμού Κοριν
θιακού.
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‘Ο Πλίνιος έθεώρει αυτό ως εν των θαυμάτων τοΰ 

κόσμου καϊ όμολογουμένως είναι κτίριον λαμπρότατον 
καϊ μεγαλόπρεπε στατον.

Τφ 608 μ. X. ό Πάπας Βονιφάτως ό Δ', ένεκα ι 
νίασεν αύτδ είς Χριστιανικόν ναόν, χαϊ είς τοΰτο οζ>εί· 
λει τήν καλήν διατήρησιν, εΕς ήν εύρίσκεται σήμερον.

’ Εντός αύτου ύπάρχει ό τάφος τοΰ διάσημου ζω
γράφου ‘Ραφαήλου χαϊ άλλων περίφημων άνορών, 

τών φυσεκίων, τοΰ κυνός. κτλ. Κατόπιν τίθενται καθέ- 
κλαι εις δόο σειράς, είς τρόπον ώστε οί καθήμενοι 
είς τήν μίαν σειράν νά στρέφουν τά νώτα πρός τούς 
έν τη άλλη· εΐναι δέ δ αριθμός τών χαθεκλών δλιγώ - 
τερος τοΰ άριθμοΰ τών παιζόντων κατά ενα, ήγουν 
τδν Κυνηγόν, βστις περιπατεΐ πέριΕ τών χαθημένων 
συντρόφων του, διηγούμενος τήν ιστορίαν τοΰ κυνηγάω 
του, είς τήν όποιαν πρέπει νά άναφέρη δλα τά άντικεί-

Τ ό περίφημον Π ά V β ε ο ν ένΡώμη.

λέγεται δέ δτι θά άνεγερθή έν τφ κέντρφ αύτοΰ τδ 
μνημέΐον τοΰ Βίκτορος ’Εμμανουήλ.

- c ✓

‘Ο Κυνηγός·

(παι/'νίόων j

Είς τδ παιγνίδιον τοΰτο απαιτούνται τέσσαρες του
λάχιστον, έάν όμως ήναι καϊ περισσότεροι, άκόμη καλ
έ ίτερον. Εΐς τούτων γίνεται ό «Κυνηγός,11 καϊ δίδει 
είς έκαστον τών άλλων τήν ονομασίαν μέρους τινδς 
τοΰ οπλισμού ή τής ένουμασίας του, ώς λ. χ. τών ύ- 
ποδημάτων, τοΰ πίλου, τής ζώνης, του πυροβόλου 

μένα, τών δποίων έδόθησαν τά ονόματα είς τους παί
ζοντας, "Αμα δέ άκούση έκαστος τδ ονομά του οφείλει 
νά σηκωθή καϊ νά άκολουθήση τδν Κυνηγόν, ό μέν πρώ
τος κρατών αυτόν άπδ τοΰ ένδόματος, οί δέ λοιποί έ
καστος τδ ένδυμα τοΰ άμέ'σως έμπροσθέν του. Έ ιστορία 
ές ακολουθεί μέχρις οΰ πάντες έγερθώσιν άπδ τάς κα- 
θέκλας των, τότε δέ άρχεται τρέχων ό Κυνηγός, άκο- 
λουθοόμενος ύπδ τών άλλων. Αίφνης φωνάζει «Μπάμ! 
Μπουμ!» καϊ κάθηται είς μίαν τών χαθεκλών, οι δέ 
λοιποί προσπαθούν ολοι νά καθίσουν ώσαυτως, έπειδή 
δμως εΐναι μία δλιγωτέρα καθέκλα τών παιζόντων, 
φυσικά θά μείνη εΐς χωρίς κάθισμα καϊ τότε ούτος 
λαμβάνει τήν'θέσιν τοΰ Κυνηγοΰ.
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■II θεά Καλή.

‘Η προκειμένη είχώι παριστψ τήν θεάν Καλήν ύπδ 
άλλην έποψιν. Ιδέ ' Εφημ. Παίδων τοΰ μηνδς Ιου
λίου π. έτες.) Είναι τφ δντι άληθής ειχών τρόμου. Τδ 
κεφαλόδεμά της συνίσταται άπδ όψεις, ή λαιμαριά της 
άπο κρανία άνθρώπων, τοδς οποίους έφόνευσε καί κα- 
τέφαγεν, είς εκάστην δέ χεΐρά κρατεί φονικόν τι δπλον 
και οί πόδες της στηρίζονται έπί τοΰ πτώματος άνθρώ- 
που, τδν δποΐον έφόνευσεν!

‘Η θεά Καλή λάτρευε - ,
ται ύπδ έκατομμυριων δει- 
σώαιμόνων Ινδών, τών ό
ποιων οί θεοί εΐναι προϊόντα 
τών ΐδίων αύτών χαμερπών 
παθών καΐ σκληρότητας*  
Υπολογίζεται δ’ δτι περί τά 
3D εκατομμύρια θεοτήτων 
προσκυνοΰνται είς τάς Ίν 

δίας! I Δέν είναιλοιπδν πο
σώς θαυμαστόν άν οί κάτοι
κοι της χώρας έκείνης εύ· 
ρίσκονται είς τοιαότην έ- 

ξαχρείωσιν καΐ έσχάτην πε 
νίαν.

Ά λ λ η π α ρ ά σ τ α σ ις τήςθεάς Καλής.

ΟΜΐΚΡΟί ΚΟΜΗί
(Έκ τοΰ ’Αγγλικό»-)

Ό μικρός Κόμης ήτο 
πολδ μικρός κατά τήν ήλι 
κίαν καΐ τδ άνα'στημα, άλ
λά πολδ μέγας, άν λάβητε 
6π’ δψιν τά κτήματα*  του 
καΐ τήν θέσιν του. “Όταν 
ήτο Ινός μόνου μηνδς άπέ- 
θανεν δ πατήρ του, ή δέ 
μήτηρ του τδν άφήκεν Ιξ μηνών, άμφότεροι δέ έτά- 
φησαν είς τό ύγρδν καΐ ψυχρόν- οικογενειακόν μνη- 
μειον, του δποίου τά μέν πολύτιμα μάρμαρα και 
αί ^ε^οόάιναι νεκροθήκαι ήσαν μεγαλοπρεπείς, άλλά 
τδ ψΰχος, τδ σκότος και ή σοβαρότης τοσοΰτον έφό- 
βιζόν τδν μικρόν κόμητα, ώστε οσάκις έτελεΐτο μνη· 
μοσονον καί κατήρχετο μετά τών συγγενών του έκεΐ 
διά νά θέση άνθη έπί τών τάφων τών γονέων του, 
δέν ήδόνατο νά κοιμηθή έπι νύκτας δλοκλήρους έν- 
θυμούμενος τδ σκότος καΐ τδ μυστηριώδες τοΰ τόπου.

‘Ο μικρός κόμης τής Άβιλιώνης καΐ τοΰ Λαντρισ- 
σάν ώνομάζετο άπλώς Βέρτος ύπδ τής μάμμης του 
καΐ της τροφού του καΐ τών άλλων οικείων του. Ότε 

δέ τφ συνέβη τδ περιστατικού, τδ όποιον μέλλω νά 
σας διηγηθώ, εΐχε μόλις κλείσει τά οκτώ έτη, καΐ ήτο 
λεπτοφυής, μέ μικρόν πρόσωπόν γλυκό, ώς άνθος, με
γάλους όφθαλμοΰς καΐ ώραίαν ξανθήν κόμην, ήτις έ- 
πιπτεν έπι τοΰ μετώπου του και κατήρχετο μέχρι 

τοϋ τραχήλου του,
Οί μόνοι κηδεμόνες του ήσαν ή μάμμη καΐ ο θειος 

του, οστις ήτοι ίερεδς, έπειδή δέ ήσαν άμφότεροι 
φιλάσθενοι,-καΐ ήγάπων τήν μοναξίαν, άπεσύρθησαν 
του κόσμου, καΐ εζων είς τήν ώραίαν έπαυλιν τής Ά- 

διλιώνης, ώστε καΐ ό Βέρ
τος, βστις ήτο πάντοτε μετ’ 
αυτών δέν έγνώριζε τί εί
ναι ή ζωή τών παίδων. 
Όλοι τδν ήγάπων καΐ παν 
δ,τι έπεθόμει τοΰ ήγόραζον, 
τδν μετεχειρίζοντο όμως 
ώς νά ήτο κανέν άνθος 
σπάνιον ή κα'-έν ευθραυ 
σϊον τεμάχιον πορσελάνης, 
άντΐ ζωηροΰ παιδιού έκ 
σαρκός καΐ αίματος*  έκ τών 
πολλών δέ περιποιήσεων 
καί- της μεγάλης προφυλα
κής τδν έβάρυναν πολλάκις 
χωρίς νά τδ έννοή ό ίδιος, 

'Ο Βέρτος, άν κα ΐ τόσον 
μικρός, ήτο ό άρχηγδςτής 
οικογένειας του, καθώς και 
τδ τελευταΐον αρσενικόν 
μέλος αύτής, διότι έκτδς 
τοΰ θείου του, οστις ήτον 
ίερευς καΐ δέν ήδόνατο νά 
νυμφευθή,δέν ύπήρχον άλ
λοι άρρενες έκ τής μεγά
λης έκείνης γενεάς, έκ της 

6ποίας κατήγετο. Τόσα δέ μεγάλα καΐ σπουδαία συμ
φέροντα έξηρτώντο έκ του μικρού τούτου παιδδς, ώςε 
αί περιποιήσεις, τάς όποιας έλάμβανε, τδν εΐχον κατα
στήσει άνίκανον νά πράξη τι διά τδν έαυτόν του. Έκ 
φόσεως ύ μικρός κόμης ήτο γενναίος και πολλάκις ή- 
ρεθίζετο καΐ έλυπεΐτο μή δυνάμενος νά πράξη δ,τι ολα 
τά .παιδία άγαποΰν νά κάμνουν, αί άκατάπαυστοι δέ 
νουθεσιαι και προφυλάξεις τδν ειχον καταστήσει δει
λόν καΐ ή μεμονωμένη ζωή του τδν εκαμνε σοβαρώ ■ 
τερον παρ’ δ,τι πρεπει νά ήναι τά παιδία εις τήν ήλι- 
κίαν του.

'Η έπαυλις, ή μάλλον τδ φρούριον τής Άβιλιώ· 
νης, κειται είς τδ δυτικόν μέρος της ’Αγγλίας, περ-



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

χυχλωμένον ύπό παχνών δασών, καΐ θεμελιωμένο» 
εί; ζωηρατάτην χαί άφθονωτάτην χλόην, έξ αύτοΰ 
δέ έφ αίνο ντο μαγευτικότατα χα μεγαλοπρεπέςατα όρη, 
έχτεταμένοι λειμώνες χαΐ λίμνη, τά οέ κύματα τοΰ 
’Ατλαντικού ωκεανού αντηχούν έκεΐνύκτα χαΐ ήμέραν. 
Μεγαλοπρεπή; χαΐ ένδοξο; τόπο; ήτο, χαΐ περίφημο; 
εί; τήν ιστορίαν τη; χώρα;, συνδεόμενος καί μέ πολ
λά; μυθικά; παραδόσεις, τά; όποια; έγνώριζεν όλα; ό 
μικρό; Κόμη;. Διά τή; φαντασία; του εΐχε κοινωνίαν 
με τού; μυθικού; εκείνους ήρωα;, καί τού; έθεώρει 
πολύ πραγματικωτέρου; ή πολλούς έκ τών άνθρώπων 
οϊτινες τόν περιεκόκλουν συν
τρόφου; δέ άλλου; έκτο; αυ
τών δέν εΐχεν, έάν εξαιρέσω 
μεν τον χύνα του Ράλφ, καί 
τον ίππον Βασίλειον, διότι οΐ 
συγγενείς του ήσαν φιλάσθενοι, 
μελαγχολιχοϊ καί ήγάπων τήν 
σιωπήν και την ήσυχίαν, άν 
δέ καΐ έλάτρευον τον Βίρτον 
καί προθόμω; θά άνέλυον μαρ
γαρίτα; καΐ χρυσόν, άν ήδύ- 
νατό νά τά πίη αύτός, οόδε: 
ποτέ δμω; έσκέφθησαν δτι έ· 
κείνο, τοΰ δποίου εΐχεν άνα'γ- 
χην ήτο δλίγη ζωηρότης, χαΐ 
ταραχή, χαΐ ό λίγος κίνδυνο; 
άνευ τών όποιων ή ζωή τών 
παίδων εΐναι έπΐση; νεκρά χαι 
άνοστο;, όσον εΐναι ή ζωή 
πτηνού έντδς χλωβοΰ. Παιδα
γωγόν εΐχεν ιερέα, γέροντα 
εύγενή,πολυμαθή, ή δέ τροφό; 
του ήτον ώσαότως γραΐα,άλλ’ 
δλως άφωσιωμενη εί; αύτόν, 
ήτις τόν έπεριποιεΐτο καΐ τον 
έθώπευε.

Παν δ,τι ήδόνατο νά τόν ευχαρίστηση έν εΐδει παι- 
γνιδίων ήτον (δικόν του. Τό περιφημότατου έμπορικόν 
τών Παρισίων Ιπρομήθευεν είς αύτόν τά θαυμάσια 
καΐ πολυτελή ταΰτα άθΰρματα, — άνθρωπίσκονς μέ 
μηχανισμόν, διά τοΰ δποίου έχορευον, έξιφομάχουν 
καί έπαιζαν κιθάραν, ζώα τεχνητά τά όποια, έκαμνον 
παν δ,τι τά άληθινά ζώα κάμνουν, Καραγκιόζους, καΐ 
στρατεύματα δλόκληρα στρατιωτών, χαί πλοία, τά ό
ποΐα έχ ιν ου ντο διά μηχανισμού, καί πλεΐστα άλλα, τά 
όποια δέν δύναμαι νά περιγράψω, διά νά παίξη μέ δλα 
ταΰτα δμως δέν εΐχε κανένα, είμή τήν γραΐαν τρο 
φόν, ήτις ήτο έξήκοντα έτών, καί δέν ήδόνατο νά παίζη 

άπω; ίΐά επαιζεν εν παιδίον, χαί τοιουτοτρόπως χατήν- 
τα πολλάκις δ μικρός κόμη; νά μή παίζη διόλου.

— «Ύπαγε νάπαίξη;,·> τψ έλεγε πολλάκις 0 παι
δαγωγό; του, δ πάτερ Φίλιππος — άναγχάζων αυτόν 
νά παραίτηση τά βιβλία του. Άλλ*  ό μικρό; κόμης 
άπεχρίνετο λυπηρώς,ι,Δέν έχω κανένα, μέ τον όποιον 
νά παίξω.»'Η άνάγκη του αΰτη δέν έκαμεν έντυπω- 
σιν εις χανένκ έξ όλων τών φίλων του, οϊτινες τον 
έλάτρευον χαί ήγάπων ακόμη χαί τήν γήν, δ που έπά- 
τουν οί μικροί του πόδες. χαΐ τόν περιεστοίχιζον μέ 
πάσαν πολυτέλειαν χαί άπόλαυσιν. Εκατομμύρια λι

ρών έναπεταμιεύοντο δι’ αϋ 
τόν μέχρις δτου γείνη ένήλιξ, 
καί έπαρχίαι δλόχληροι τόν 
ώνόμαζον Κύριόν των. Ούδείς 
δέ ποτέ έφαντάζετο δτι ό μι 
κρό; κόμη; τής Άβιλιώνη; 
δέν ήτο ό ευτυχέστατο; παΐς 
εί; τόν κόσμον.

— «Διατί όλοι μυλόρδον μέ 
ονομάζουν;» ήρώτησε τήν 
τροφόν του ήμέραν τινά πα
ρατήρησα ς τοΰτο διά πρώτην 
φοράν. «Διότι εΐσαι μιλόρδος» 
άπεκρίθη ή τροφός του, άλλ' 
ή άπόκρισις αυτή δέν ικανο
ποιεί τήν περιέργειαν του, οθεν 
ή ρώτησε τόν παιδαγωδόν του, 
«’Ακριβές μοι παιδίον,ι> άπε
κρίθη, ούτος «εΐναι δ τίτλο; 
σου, εΐσαι δέ ύπόχρεως νά 
τιμάς τήν θέσιν σου καί νά 
φέρης τό όνομά σου καλώς 
καΐ άνευ κηλϊδος.

(ακολουθεί.)

Κ,ατεχοΦ»

Η ΒΕΤΕΛ ή ΑΡΕΚΙΝΑ ΚΑΤΕΧΟΪ.

Ή Κατεχού εΐναι είδος φοίνικας καλλιεργούμενου 
είς τά; Ίνοίας, έχει δέ κορμόν εόθύν, φθάνοντα ένί- 
οτε μέχρι 50 ποδών τό ύψος. Καλλιεργείται δέ διά 
τά κάρυά της, τά δποΐα ώριμάσαντα ,εΐναι ίσα μέ ώόν 
όρνιθας καΐ έχουν χρώμα κοκκινοκιτρινωπόν, οπερ 
άρμόζει καλώς πρός τό λαμπρόν ανοικτόν πράσινον 
χρώμα τών φύλλων.

‘Ο καρπός ούτος δέν είναι καλός πρός τροφήν, τόν 
μεταχειρίζονται όμως ώς τόν καπνόν διά μάσσημα. 
Ό κορμός χρησιμεύει διά ξυλείαν καΐ άλλας οικια
κά; άνάγκας.
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ.

Έξέλι ξι ί ζωγράφου άπό

Πώς άιώ εν αγχεΐην χρώματος χατ ενα χρωστήρα 
ίβούρτσαν) άνεπτύχθη ό ζωγράφος !

Είς τό 19 ί φύλλου τοΰ it. Νοέμβριοι» οί μικροί μου 
άναγνώσται είχον τήν εικόνα του περίφημου Δαρουί- 
νου καΐ δλίγα πΐρι τής θεωρίας του ώ; προς τήν γέ- 
νεσιν και άνάπτοΕιν (Ιξελιξιν) τών δν των,δτι δηλ. άπδ 
τά ανόργανα έγειναν πρώτα τά φυτά, άπδ τά φυτά δε 
τάζώα, κατ’ άρχάς τά άπλουστατα, άπ’ αύτά δέ τά 
«ϊυνΟετώτΐρα και άπδ ταΰτα τά έτισυνθετώτερα, δως ου 
έξελίχθη αύτδς ό άνθρ ωπος μ’ δλας τάς βαυμαοτάς αύ- 
του ψυχικάς καί διανοητικάς δυνάμεις!

Άςεϊός τις ’Αμερικανός διά νά καταστηαη τήν Ε
δεαν ταύτην γελοίαν Ικαμε ιήν προκειμένην εικόνα, είς 
τήν οποίαν πολδ έπιτηδειως κατά μικρόν μετέβαλε τδ 
μεν άγγείον τοΰ χρώματος είς, τδ σώμα και τό ένδυμα 
τοΰ ζωγράφου, τόν δό χρωστήρα είς τήν κεφαλήν, τά 
μαλλία καί τόν σκοΰφόν του !

ΤΤΟΙΚΙ-Α.^

Πόθεν προηλάεν ή λέφις σνχοφάντης \
Ί! συκή ετιμάτο μεγάλως παρά τοϊς άρχαίοις, όθεν οΐ τε 

Έλληνες καΐ οί Ρωμαίοι άπέδιδον είς τό δένδρον τοΰτο εΐ- 
δός τι λατρείας, ϋΐστέφανοι τών θεών, καθώς καί οί στΐ- 
φανοι, δι" ών Ιστεφον τό ίδιον αύτών μέτωπον, κατεσκευά- 
ζοντο έκ κλάδων καί φύλλων συκής. 01 ’Αθηναίοι έτιμώρουν 
μέ θάνατον τόν έξάγοντα οΰκα έκ τής ’Αττικής ή έγγίζοντα 
τόν καρπόν συκεών Ιερών. ’Επειδή δέ συγχρόνως ύπέσχοντο 
καΐ άμοιβήν είς τον καταγγέλλοντα τόν παραβάτην τοΰ άπα- 
γόρευτικοΰ τούτου νόμου, πολλοί έξ αισχροκέρδειας κατήγ
γειλαν ανθρώπους πάντη άθφους τοΰ προσαπτομένου αύτοΐς 
έγκλήματος. Άλλοι δέ πάλιν έκ μίσους προσωπικού προέ- 
βαινον είς τάς τοιαύτας καταγγελίας, έπιδιώκοντες τόν όλε
θρον τοϋ μισουμένου προσώπου. Εντεύθεν προήλθεν ή λέξις 
συκοφάντης σημαίνοντα πάντα τοιοΰτον, βστις έκ μί
σους ή αίσχροκερδείας καταγγέλλει ή κατηγορεί τινα ψευδώς 
καΐ άδίκως. Έκ της ίλληνικής δέ γλώσσης παρέλαβον καΐ 
οΐ νεώτεροι τήν λέςιν ταύτην έν τη αύτη περίπου σημασία 
καΐ μάλιστα οί Γάλλοι, άποκαλοΰντες καΐ αύτοΐ συκοφάν

την πάντα αισχρόν διάβολον, δολορράφον η ύποκριτήν.
— Αί Βουλαΐ τής Σκωτίας καί τής ’Αγγλίας ήνώθησαν 

τψ 1707.

ά γ γ ε ί ου καί χρωστήρας ί
— Ό τής ‘Αγγλίας βασιλεύς Γεώργιος Γ'. ούδέ άπαξ έγ- 

καιέλιπε τήν χώραν αύτοϋ κατά τό διάστημα τής μακράί 
βασιλείας του.

— Ταρκουϊνος 4 [Ιρεσβΰτερος ύπήρξεν δ πρώτος Ρωμαίος 
βασιλεύς; δστις παρεδέχθη τό σκήπτρου.

—‘Η πρώτη διίρθωσις μεγάλων δημοσίων όδών έν ’Αγγλία 
άνέρχεται είς τό έτος 1285.

— Τό πρώτον χατζή λίκι εΐναι τό έπΐ της αύτοκρατείρας 
'Ελένης γενόμενον είς ‘Ιερουσαλήμ τφ 326 μ. X,

— Κατά τινα έφημερίδα τής Κωνσταντινουπόλεως δ άλ
λοτε μέγας βεζίρης Άχμέτ-Βελή πασσδς μετέφρασε είς τουρ
κικήν γλώσσαν τινάς τών κωμωδιών τοϋ Μολιέρου, ώς τόν 
«Ακούσιον ιατρόν,· τόν «Φιλάργυρου» καί τόν «Μισάνθρω. 
πον.» ίά μεταφρασθέντα ταΰτα έργα τοΰ Γάλλου Αριστο
τέχνου καΐ έδιδάχθησαν άπό σκηνής ύπό Αρμένικου θιάσου, 
παρισταμένων κατά τήν διδασκαλίαν πολλών τούρκων μεγι
στάνων.

—Δημοτική έκπαίδευσις έν ‘Ε λ λ ά δ ι. —Κατά 
τους είς τήν Βουλήν ΰποβληθέντας πίνακας υπό τοϋ Υπουρ
γού τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεις έν όλφ τψ Κράτει ύπάρ- 
χουσι 1624 δημοτικά σχολεία, έξ ών 1372 άρρένων καΐ 252 
θηλέων Έκ τούτων λειτουργουσι μόνον 1251 (-1027 άρρέ- 
νων καΐ 224 θηλέων), είς ά διδάσκουσιν ατομα έξ άμφοτέρων 
τών φύλων 1453. Άργοΰσι καθ’δλον τό Κράτος 373 σχο
λεία (345 άρρένων καΐ 28 θηλέων}. Άλλά καΐ έκ τών άρ- 
γούντων πολλά λειτουργουσι διά γραμματοδιδασκάλων, μή 
υπαρχόντων έτι δημοδιδασκάλων.

— Έπανελήφθησαν έν τη παρά τήν Τροίαν πόλει Άσσφ 
αΐ άναακαφαΐ ύπό τοΰ Αρχαιολογικού αμερικανικού ινστιτού
του. Άνευρέθη δέ μέχρι τούδε ή Αγορά καΐ ένεργεϊιαι ή έκ- 
καθάρισις τής όδοΰ τών Τύμβων, έν η εΰρέθησαν πολλοί 
σαρκοφάγοι περιέχοντες ώραΐα πήλινα ειδώλια καί ύίλινα 
Αγγεία.

— Ήρξατο ή έκδοσις μηνιαίου περιοδικού συγγράμματος 
ύπό τόν τίτλον «Παιδαγωγικόν Σχολεΐον,» συντασσομένου 
ύπό τών κκ Μιλτ. Βρατσάνου, δειυθυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου 
'Αθηνών καΐ Δ. Ίωβννίδου ’Ολυμπίου καθηγητου.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

ί. Ποιος βασιλεύς ήτο κύριος προβάτων;
2. Ποιον φόρον έπλήρωνεν είς τόν βασιλέα τοΰ Ισραήλ;
3. Ποίαν άποτρόπαιον θυσίαν παρήτησε;
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