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» η » Έξωτερικφ >> S6, I ’ft/ όδφ Σταδίου άριθ. 39. ΊΕΧς Ο\)?ϊένα, πλήν των ταχτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται *ή  Έφημερΐς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΙΑ.

•Ο Μάιος, ό μην τών βόδων καί τών Αηδόνων, ήλθε πάλιν, 
χαί οί μιαροί μου φίλοι τόν έχαιρέτισαν βεβαίως λίαν πρωί, 
•πιάσανττς τδν Μάϊ. είς κανένα ώραίον κήπον ή καμμίαν 
τερπνήν ίπαυλιν. Άλλ’ίσως δέν έξεύρετε 3τι ή τοσοΰτον Α
θώα καί ευχάριστος συνήθεια τοΰ νά σηκώνεσθε πολλά πρωί 
καί νά πίνητε τόν καφέν σας εί; τό 
ύπαιθρον, νά συνάζητε άνθη, καί 
νά στολίζητε τάς θύρας σας μέ βτε- 
φόνους, συνήθεια είς τήν οποίαν 
όχι μόνον σείς άλλά καί οί μεγάλε ί- 
τεροί σας εύχαριστοΰνται, Βένήτον 
έξ άρχής τοσοΰτον άθφα καί καλή. 
ΟΙ 'Ρωμαίοι καί πολύ πρδ αύτών 
οί Αιγύπτιοι έώρταζον τδν Μάϊον 
μήνα είς τιμήν θεών τίνων δλως 
διόλου Ανήθικων, καί έτέλουντότε 
πολλάς Απρεπείς καί άντιχριστια- 
νικάς τελετάς. Άφοΰ δέ έγειναν 
χριστιανοί οί άνθρωποι, Αν-ίΐ νά 
παραιτήσωσι τάς έθνιχάς ταύτα; 
έορτάς, έξηκολοΰθουν νά τάς έορ- 
τάζουν, όχι μέν ώς θρησκευτικά;, 
άλλ’ Απλώς χάριν διασκεδάζω;, 
άν καΐ ή έκκλησία πολλάκις τάς 
Απηγόρευσεν. Όλίγον κατ’ όλίγον 
δμως άπέίαλον τόν άνήθικόν των 
χαρακτήρα αί τελεταί αύται, καί 
τώρα οί περισσότεροι έξ ίσων πη.
γαίνουν νά βπιάσουντόνΜάί» ούτε σκέπτονται ούτε κάνέξεύ- 
ρουν δτι τούτο εΐναι λείψανον τής έθνικής θρησκείας. Είς 
τήν Αγγλίαν ή πρωτομαία έωρτάζετο πάντοτε ένθουσιαστι- 
κώς, ύπό μεγάλων καί μικρών σήμερον δέ Ακόμη είς τά χω
ρία εκλέγουν τήν ώραιοτάτην κόρην ώ; Βασίλισσαν του Μαΐου 
καί τήν στέφουν μέ ρόδα, τήν συνοδεύουν δέ όλαι αί λοιποί 
κόραι καί οί νέοι Ανθοστολισμένοι ώσαύτως καί ολον τύ χωρί- 
ον έρχεται καί τήν χαιρετά. Στολίζουν ώσαύτως καί δένδρον

μέ άνθη καϊ ταινίας, καί χορεύουν κύκλφ αύτοΰ, άδοντες φ. 
σματα έαρινά, ύλόκληρον δέ τήν ήμέραν δαπανούν είς παι
γνίδια καΐ διασκεδάσεις.

Λλήθ«ί(ΧΕ.

— 01 τρόποι τον Ανθρώπου εϊνα[ &t καθρέπτης, «ίς τδν

Στέμμα τοΰ Κράτους τής Κοζάνης, δ/ttp λέγεται 
δτι έδωρήθη ΰπό 'ίύάν τοϋ Τρομερού είς τόν 

Χάνην τής Καζάνης, δτε αύτδς ήσπά- 
σθη τόν Χριστιανισμόν.

όποιον καταφαίνεται_δ χαρακτήρ 
του είς τόν ϊξυπνον παρατηρητήν.

—Δέν πρέπει νά φέρωμεντά έ- 
λαττώματα τής νεότηιος είς τδ 
γήρας ήμών, διότι τό γήρας έχει 
τά ίδιά του έλαττώματα.

—Ποιος εΐναι ό εύδαιμονέστατος 
άνθρωπος ; ' Εκείνος τοΰ δποίου ή 
φύσις ούδέν ζητεί, τδ όποιον ό 
κόσμος δέν επιθυμεί καί βέν μετα
χειρίζεται.

— Αλήθεια καί π λά ν η ν 
Εύκολώτερον είναι νά διακρίνη τις 
την πλάνην παρά νά άνακαλύψ-η 
τήν Αλήθειαν, διότι ή μέν πλάνη 
κεϊται είς τήν έπιφάνειαν καί οΰ- 
ναται νά διακριθη ύπό τοΰ όξυδερ. 
κοϋς Ανθρώπου, έν φ ή Αλήθεια 
κεϊται βαθύτερου καΐΑπαιτεί προσο
χήν καί σπουδήν ϊνα άνακαλυφθή.

—Τά άνθη εΐναι τά ώραΐα Ιερο
γλυφικά τής φύσεως," διά τών ό
ποιων μας δεικνύει πόσον ό Πλά

στης αύτής μάς Αγαπά.
— Ό,τι τά Αξιώματα είναι είς τόν μαθηματικόν καί αί Αλή

θεια ι είς τόν φιλόσοφον, τδ αύτδ έπρεπε νά ήναι τδ βτάδε λέ- 
λει Κύριος» είς τόν θεολόγον καί τδν Χριστιανόν.

— Έν τψ Χριστψ ύπάρχουσι βάθη άγάπης μή βυνάμενα 
νά μετρηθώσι δι’ Ανθρωπίνου μέτρου, "Οθεν Ανάγκη νά σκά- 
πτωμεν βαθίως διά τής πίστεως, έάν θέλωμεν νά φθάσω- 
μεν μέχρις αύτών.
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(Έχ τοΰ Γερμανικού.)

(Συνί’/ίΐα· ϊίί παρελθόν φύλλον,)
— « Γνωρίζεις, φίλε κύριε Λοχαγέ, δτι πολύ πλουσίως 
άντημείφθην διά τήν άπλήν τύχην, δι’ ής έπεσε*  είς ; 
τάί χεΐράς [ίου δ κόμης Βάλλις, διότι έγώ δέν είχα ; 
κάμει τίποτε ΐνα κερδίσω τδν βαθμόν τοΰ αξιωματι
κού, άλλά τδν χρεωστώ άποκλειστικώς είς τήν εύνοιαν 1 
τοΰ Βασιλέως καί άλλων έχόντων έπιρροήν, έγώ δέ 
άπλώς έξετέλεσα τδ καθήκον μου. Δέν είναι καθήκον · 
μας, νά βοηθώμεν τδν βασιλέα μας, όπέρ πάντα ; 
άλλον; ‘Οδρκος 8ν έλάβομεν πίστεωςπρδς τδν άρ- 1 
χηγδν τοΰ έθνους μας δέν μας ύποχρεώνει είς τοΰτο; 
Έάν δ Βασιλεύς ώφειλε νά άνταμείβη έκαστον υπή
κοόν του, διότι έξετέλεσε τδ καθήκόν του, δέν δά έλάμ- 
6ανε τέλος αύτδ τδ πράγμα.»

ΚΕΦ. Ζ'.
Τρία έτη εΐχον παρέλθει άφ’ δτου δ Γεώρ

γιος άνεχώρησεν έκ Μαγδεδούργου, Οί σύντροφοί του 
άκόμητδν έκάλουν σμικρόν Στρατηγόν,» καί 6 νεα
ρός Πρίγκηψ τής Δεσσαυίας, δστις πολύ τόν ήγάπα, 
πολλάκις άστειευόμενος τδν έκάλει ούτως.

Ό Γ εώργιος Βράουν ήτο έκ τών ανθρώπων εκεί
νων, ίν οις ή εύτυχία γεννφ εΰγνωμοσόνην, μετριο
φροσύνην, καί έγκράτειαν, άντί νά έξεγείρη αλαζο
νείαν. Υπηρέτησε καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ πο
λέμου μετά ζήλου καί πιστότητος, καί άπέκτησεν 
οδτω τήν εύνοιαν τών άνωτέρων του. Ότε δέ αύτδς 
ό Βασιλεύς τφ είπε μετά τινα συμπλοκήν: «Βράουν 
έξετέλεσας τδ καθήκόν σου» ό Γεώργιος ένόμισεν έαυ- 
τδν αρκετά άνταμειφθέντα διά τούς κόπους, του.

Κατά τά τρία ταϋτα ετη συχνά έλάμδανεν ειδήσεις 
παρά τών γονέων του. Τά κυριώτερα νέα έκ Μαγδε- 
βουργου ήσαν περί τής οίκογεν είας τοΰ Ούτρεχτ, 
δστις εΐχε χάσει πολλήν πελατείαν καί ώς έκ τού
του δέν ήτον είς τάςαΰτάς δλβίας περιστάσεις ώςπρό- 
τερον. ‘0 υίός του Γκόττληβ τφ είχει κάμει πολλήν 
ταραχήν,έγένετο οίνοπότης καί χαρτοπαίκτης, ζηλεΰων 
δέ τήν έπιτυχίαν του Γεωργίου εΐχεν αναχωρήσει έκ 
Μαγδεδοόργου νά «κάμη τήν τύχην του,» ώς εΐπεν 
ο πατήρ του· άλλ’ ούδέν περαιτέρω έγνώριζον περί 
αύτοΰ οί γείτονες.

*0 πρώτος Σιλεσιανδς πόλεμος έτελείωσε τδ 1742, 
διά τής ειρήνης τής Βρεσλάου, διά τής όποιας δλό- 
κλήρος ή έπαρχία τής Σιλεσίας παρεδίδετο είς τδν βα
σιλέα τής Πρωσσίας. Άλλά πλεΐστοι τών κατοίκων 

: τής Σιλεσίας ήσαν εύνοίκοι πρδς τούς Αύστριακοθς, 
καί υπήρχε φόβος μήπως οί Αυστριακοί κηρύξω σι πά
λιν τδν πόλεμον μέ την πρώτην εδκάιρίαν. Διά τοΰτο 
j βασιλεύς Φρειδερίκος ήναγκάσθη νά άφήση μεγά-
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λην στρατιωτικήν δόναμιν έν Σιλεσίφ ύπδ τάς διατα- 
γάς τοΰ γηραιού Πρίγκηπος Λεοπόλδου τής Δεσσαυίας.

Ό λόχος τοΰ Γεωργίου έστάθμευεν έν τινι μικρφ 
καί τερπνή κώμη. Οί πολΐται, ώς έπί τδ πολύ, ήσαν 
καλώς διατεθειμένοι πρδς τούς στρατιώτας, οΐτινες, 
έπειδή δέν εΐχον καμμίαν σπουδαίαν άσχολίαν, πολ
λάκις συνήπτον σχέσεις πρδς αυτοί) ς καί προ σε καλούντο 
πότε είς τδ γεΰμα. πότε είς περίπατον καί τά τοιαΰτα. 
Και ό Γεώργιος σύνφκειώθη πρδς εύχαρίστους άνθρώ- 
πους, καί ήμέραν τινά αιθρίαν προσεκλήθη μετά τοϋ 
λοχαγού φδν Σόββε νά ύπάγω σιν e-ΐς τινα κήπον, ΐνα 
φάγωσιν δπώρας κατά την ώραν τής συλλογής αύτών. 
Ο Γεώργιος μεταβάς έκεΐ διήλθε πολύ εύχάρ ιστόν ώ

ραν, άλλ’ έπειδή ό Σόββε δέν παρουσιάσθη άνεχώρησε 
πρδ τής δύσεως του ήλιου, ΐνα ύπάγη νά τόν άναζη· 
τήση. Καθώς έπλησίαζεν είς τήν πόλιν μέ βήμα ταχύ 
εΐδεν άνθρωπον έξερχόμενον αύτης καί έρχόμενον είς 
τήν έναντίαν διεΰθυνσιν. Οδτος ήτο ένδεδυμένος χωρικΰ 
ένδυμασίαν καί έφερε τδν σκουφόν του καταδιβασμέ- 
νβν έπί τών οφθαλμών του. Καί έφαίνετο μέν τοΰτο 
φυσικόν, διότι δ ήλιος έλαμπε μέσα είς τους Οφθαλ
μούς του*  άλλά τοΰτο διήγειρε τήν προσοχήν τοΰ Γεωρ· 
γίου, προσέτι δέ καί τδ ύφος τοΰ βηματισμού του τφ 
άνεμίμνησκε τδν Γκόττληβ Ούτρεχτ. ‘Ο άνήρ έπλησία
ζεν δλονέν, δ Γεώργιος τδν παρετήρησε προσεκτικώς 
—ναι! ήτο αύτδς δ Γκόττληβ. ‘Υπόνοια διήλθε διά 
τοΰ νοδς τοΰ Γεωργίου, καί σταματήσας τδν χωρικόν» 
τδν ήρώτησε πώς Ονομάζεται καί ποιον τδ έργον του·

Ό Γκόττληβ προσέβλεψεν άστραπηδδν τδν άξιωμα- 
τικδν καί άνεγνώρισε τδν υίδν τοΰ άλλοτε γείτονός 
του· άλλ’ έπειδή δ Γεώργιος δέν τον εΐχε καλέσει 0*  
νομαστί, προσεποιήδη οτι δέν τον έγνώριζε καί προσε- 
πάθει νά προχωρήση. Τότε δ Γεώργιος τδν συνέλαβεν 
έκ τοΰ βραχίονος καί έπανέλαβε τήν έρώτησίν του.

«Δεν θεωρώ έμαυτδν ύποχρεωμένον νά σοί δώσω 
άπάντησιν,» άπήντησενδ Γκόττληβ αύθαδώς.

«Γκόττληβ, φοβούμαι δτι δέν ήλθες έδώ έπ’ άγαθφ 
σκοπφ.» εΐπεν δ Γεώργιος. «Πρδς τί ήλθες; Πόθεν 
ήλθες:»

‘Ο Γκόττληβ έτριξε τούς ύδόντας, έρριψε βλέμμα 
πέριξ αύτοΰ καί εΐτα παρετήρησε τδν Γεώργιον άπδ 
κεφαλής μέχρι ποδών. Αλλά πάσα έλπίς έκφυγής 

1 διά τής βίας έξέλιπεν, δτε είδε τδ ένώπιόν του βωμα- 
λέον σώμα,

, «Λάβετε τήν καλωσόνην νά μέάφήσητε νά προχω· 
ρήσω, κύριε,» εΐπε μέ χλευαστικήν ευγένειαν· «δέν 
έπιθυμώ νά έλθω είς συνομιλίαν μέ τήν εύγενίαν σας."

| «Άλλ' έγώ τό έπιθυμώ,» άπήντησεν ό Γεώργιος 

■ μέ άπόφασιν, καί λαβών αύτδν έκ τοΰ βραχίονος, τδν



ΜΑΙΟΣ, 1884  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 12&3
έστρεψε καί τδν έκαμε νά έπιστρέψη μετ’ αύτοΰ πρδς 

τήν πόλιν.
«Μή βιάζεσαι τόσον πολύ, κύριε,» εΐπεν δ Γκότ 

τληβ, καΐέλαβεν έκ ταυ κόλπου τουφάκελλον. «Ίδου 
τοΰτο θά μοΐ χρήσιμέ ση ώς διαβατήριον. "A I Άπο- 
ρειτε! Άλλά δύνανται καΐ άλλοι νά λάβουν καί μι- 
κράς τινας τιμάς, άν καΐ ούχι νά γείνουν ‘Υπολοχαγοί 
μέ τδ τίποτε, ώς ή εόγενια σας!»

Τφ δντι 6 Γεώργιος- 
Εθεώρησε μετά θαύμα 
σμοΰ τδν φάκελλον, διότι 
έφερεν επιγραφήν πρδς τδν 
Πρίγκηπα της Δεσσαυίας, 
καί τδ γράψιμον ήτο τοΰ 
Λοχαγοΰ Σόββε.

(’Ακολουθεί).

θοΰν

Έ π ο ψ. Μίροψ, ΚίχχυξχαΙ Άλκυών.

ΠΤΗΝΑ ΠΕΡΙΩΝΥΜΑ-

‘Η προκειμένη είκών πα- 
ριστά τδν Έποπα ή «Πόΰ- 
πον», τδν Μέροπα ή Με> 
λισσοφάγον, τδν Κόκκυγα 
ή «Κοΰκον», και τήν Αλ
κυόνα.

‘0 μέν ανώτατος, του 
δποίου ή κεφαλή κοσμείται 
δια λόφου, εΐναι ωραίον 
πτηνάν, ποικιλόχρουν, 6 
λόφος του εΐναι χρυσοει- 
δής και καταλήγει Εκατέ
ρωθεν είς στίγματα λευ
κά. Ή θήλεια εΐναι μι
κρότερα καί τά χρώματα' 
της όλιγώτερον ζωηρά'. 
Τάς φωλεάς των κατα- 
σκευάζουσιν εΐς τάς ρωγ- 
μάς τών βράχων καΐ τους 
κορμούς^τών δένδρων, εΐναι δέ πτηνά χρησιμότατα 
είς τδν άνθρωπον, διότι φονεόουσι πολλά έντομα καΐ
σκωλήκια, τά^δποΐα φ&είρουσι τους καρπούς της γής.

‘Ο κάτωθεν του Έποπος Μέροψ δνομάζεται καί 
Μελισσοφάγος, διότι τρέφεται τδ περισσότερον έκ 
μελισσών, άν καΐ τρώγει καΐ άλλα έντομα, τά όποια 
συλλαμβάνει πέτων. Τάς φωλεάς των κτίζουσιν οί Με- 
λισσοφάγοι Εέορύσσοντες τούς πορώδεις βράχους καΐ 
τήν άμμον παρά τάς οχθας τών ποταμών.

Ό Κόκκο £ είναι πτηνδν ώμδν καΐ ύπερφίλαυτον*  
τίκτει τά αύγά του είς ίένας φωλεάς, καΐ τά άφίνει 

έκεΐ, δπως φροντίσω σι περί τής άνατροφής τών νεοσ
σών άφ’ ού έπφασθώσιν οί νέοι των κηδεμόνες, οΓ- 
τινες πράγματι παλλάκις υίοθετουσι τούς νεαρούς κόκ
κυγας και τους περιποιούνται καθώς τά ίδιά των τέκνα. 
Αλλ οί κόκκυγες καί μικροί άκόμη δεικνύουσι με

γάλην αγνωμοσύνην πρδς τους εδεργέτας των, διότι 
ζηλοτυπουσι τά τέκνα Εκείνων, και πολλάκις τά έξω- 

έκ τής φωλεάς, σηκώνοντες αδτά έπί τών ώ

μων των καί βίπτοντες αυ
τά έζω.

Τδ μικρδν πτηνδν πρδς 
τδ κάτωθεν μέρος τής ει
κόνας εΐναι ή Άλκυών, 
πτηνδν τδ όποιον οί άρ· 
χαΐοι Ενόμιζον, δτι προε- 
σημαινε καλδν καιρόν. Κα
τά τήν 'Ελληνικήν μυθο
λογίαν, τδ πτηνδν τοΰτο 
ήτό ποτέ άνθρωπος, δυγά- 
τηρ του -Αιόλου καΐ τής 
Αΐγιάλης, σύζυγος δέ τοΰ 
Κόκκυγας, δστις κατεπον- 
τίσθη ποτέ εΐς τήν θάλασ
σαν. ‘Η σύζυγός του, Αλ
κυόνη τδ όνομα, έκ τής λύ
πης της έββίφθη καΐ αύ- 
τή είς τήν θάλασσαν καΐ 
έπνίγη- οί δέ θεοί μετε. 
μόρφωσαν άμφοτέρους είς 
πτηνά θαλάσσια, ήτοι είς 
Αλκυόνας, Έπιστεύετο 5τι 
έκαμνον τάς φωλεάς των 
είς τήν Επιφάνειαν τής θα
λάσσης, καΐ11,-ρί θεοϊ πρδς 
εδκολι'αν των ^ρρσέταξαν 
είς τδ πέλαγος νά ήναι ά· 
κύμαντον καΐ είς τούς ά

νεμους νά μή^πνέωσιν έπί 
4 ήμέρας, καθ’ άς πηγνύουσι τάς καλιάς των καί 
γεννώσι καί τρέφουσι τούς νεοσσούς τών, ‘0 Πλίνιος
έν τή Φυσική ιστορία του περιγράφει τήν φωλεάν τής 
Αλκυόνας ώς σφαιροειδή καΐ κόίλην μέ άνοιγμα έπί- 
μηκες έπί του άνω μέρους, δ μοιάζει δέ, λέγει, τδν 
σπόγγον καί Επιπολάζει είς τήν Επιφάνειαν τοΰ 55α- 
τος. Δέν εΐναι δμως δρθδν τοΰτο, Βιόπ τδ στρογγύ- 
λον έκέΐνο άντικείμενον δέν εΐναι εργον οδδενδς πτη
νού, άλλ’ εΐδός τι ζωοφύτου, ή δέ Άλκυών κατα
σκευάζει τήν φωλεάν της είς τρύπας παρά τήν ακτήν 
της θαλάσοης ή είς τήν άμμον-
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"Ω ίδέτε τόν Κωστά-ζηΙ στό τραπέζι στηριγμένοι 
Τήν μαμίτσα του ακούει μέ μεγάλη προσοχή.

Φαίνεται είς τήν μελέτην ίλως άφωσιωμένός, 
Πρώτο μάθημα λαμβάνει στην ‘Αγία τή Γραφή.

"Ω ίϊέτε τον πώς κύπτει είς αύτήν τήν βίβλον, όπου 
*Η μαμίτσα του μέ τάση προθυμία καί στοργή 

Ιόν διδάσκει ποιον εΐναι τό καθήκον τοΰ άνθρώπου 
Κ’ είς τά ίχνη νά βαδίζη τοϋ θεού τόν όδηγεΐ.

Οί Δρυιδαι ήσαν οί ιερείς θρησκείας τίνος περί της 
6ποιας ολίγα μόνον γνωρίζομεν τώρα, διότι ούτε βιβλία 
θρησκευτικά σ.φήκαν, ούτε έπιγραφάς, έκ τών οποίων 
νά δυνηθώμεν νά μάθω μεν ακριβώς τί έδ ίο ασκόν. Τά 
μόνα Δροϊδικά λείψανα είναι οί γίγαντες έ κείνοι λί· 
6οι, οΐτινες σώζονται έν τή Γαλλίαι καί τή Μεγάλη 
Βρεττανίφ καί απ’τελούν μέρη ναών ή άλλων οικο
δομών. Οί φιλόλογοι 5μως έίετα'σαντες τούτους, κα-

‘(J Κωστάκηΐ μανθάνων γράμματα

Μικρός εΐναι δ Κωοτάκης, ΐζη χρόνων μόλις τώρα 
Καί έκεινοί τά παιχνίδια άγαπμ τά ζωηρά, 

ϋλήν δτ’ είναι, ώς άκούει, τοΰ μαδήματος ή’&ρα 
Έρχετ’ είς τό μάθημά του μέ μεγάλη του χαρά.

Είν’ έπιμελές παιδάκι, κάμνεί παν ί,τι τοΰ πούνε, 
Ευπροσήγορο πρδ πάντων εΐναι κ εύτακτο πολύ

Διά τοΰτο τόν Κω στάνη όλοι, όλοι αγαπούνε 
Καΐ πλειότερον άπ’ όλους ή μαμίτσα τ’ ή καλή.

Ώ άγαπητά μου τέκνα, τόν Κωστάκη μιμηθήτε. 
Στολισθήτε μέ τάς τιίσας τοΰ Κωστάκη άρετάΐ, 

Καί νά γείνητε καθ' ίλα ώς έκεϊνος προσπαθείτε, 
Πλήν πρό πάντων μελετάτε, μελετάτε τάς Γραφάς.

Κ ρυσταλλία Χρυοοδέργη- 

θώς καΐ τά σογγρα'μματα του Ιουλίου Καισαρος καί 
τών άλλων λατίνων συγγραφέων, ^οΐτινες έγνώρισαν 
τους Δρυΐδας, έσχημάτισαν ιδέαν τΐνά περί τής θρη
σκείας έκείνης. Λέγοΰσιν 6τι έπίστευον είς ένα παν
τοδύναμον θεόν, μολονότι παρεδέχοντο και πολλούς 
κατωτέρους, έπίστευον δτι δχι μόνον ή ψυχή άλλά 
και τδ σώμα τοϋ ανθρώπου δέν καταστρέφεται μετά 
θάνατον, έπίστευον είς τήν μετεμψύχωσιν, δτι δηλα
δή ό άνθρωπος άφοϋ άποθάνηίλαμβάνει τήν μορφήν 
ζιροη και επανέρχεται είς τήν ζωήν, έλεγαν δτι έγνώ- 
ριζον δλα τά μυστήρια τής φύσεως, καί άλλα πολ
λά τοιαδτα, προσέφερον ανθρωπινας θυσίας είς τήν
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θεότητα, καϊ εκαιον τά σώματα τών νεκρών. Ότι 
ταΰτα έπίστευον χαί έπρατταν άνθρωποι, οΓτινες εζη- 
σαν πρδ Χρίστου, ή καΐ μετ’ αύτδν είς έποχήν, καθ’ 
ήν μικρόν μόνον μέρος τοΰ κόσμου εΐχε φωτισθή διά τοΰ 
Εΰαγγελίου, δέν φαίνεται τόσον παράδοξον, δσον δτι 
άνήρ τις τήν σήμερον πιστεύει καί πράττει τά άλλό- 

θάνει. Διά τήν πραΕιν ταύτην οί συμπολϊταί του τδν 
άπήγαγον εΰ&δ; είς τάς φύλακας. Έν τφ προκειμέ
νη είκόνι παρίσταται κρατών τδ χέρας καΐ την δά
δα. εμβλήματα της θρησκείας του. Περισσότερα δυ- 
νασθε νά μάθητε περί τοΰ Δρυίδισμοΰ έκ τοΰ Άστε- 
ρος της ’Ανατολής άριθ. 1373.

Ό κ. Price Βρυολάτρης.

κότα ταΰτα πράγματα. Άλλ’ ούτως εχει. Ό κ. 
Price, κα'τοικος τής Οΰαλλίας, είναι Δρυΐδης, όχι 
μόνον δέ ένδόεται ώς Δρυΐδης καΐ μελετφ τήν αρ
χαία ν αυτών γλώσσαν, άλλά καΐ προσπαθεί νά τε- 
λή τάς τελείάς των,προ τινων δέ εβδομάδων διετάρα- 
Εεν δλόκληρον τό χώρίον έν φ κατοικεί, καόσας το 
σώμα βρέφους τινές, τδ όποιον προ ολίγου είχενάπο·

''ΜΙ πίστες μχ&ς παοδίβζης,
(' Εχ τοϋ Γαά^ικοΰ.)

‘Η Μαργαρίτα ήτο μικρά τις κόρη δέκα μόλις έτών 
καΐ έϊχεν άδελφήν ολίγον νεωτέραν αότής, ήτις ώνο· 
μάζετο Σοφία. Τά δυο αυτά κοράσια ήγαπώντο τρυ~ 
φερώς, καΐΓδέν άπεμακρυνοντθ]ποτέ τδ Sv τοΰ άλλου, 
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δϊν έδλεπέ τις τήν μίαν εύθυμον Sts ή άλλη ήτο κα- 
τηφής, καΐήθλΐψις χαΐ ή χαρά ήσαν ζοιναΐ είς αμ- 
φοτέρας. 'Η έπιθυμία τής μιας ήτο εύχή τή; άλλης, 
καΐ ποτέ σχεδόν δέν ήκουσέ τις αυτά; νά άνταλλάσσωσι 
λόγους ζωηρού; χαΐ θυμώδεις ώς συνήθως συμβαίνει 
είς άλλα παιδία, τά οποία δέν γνωρίζουσι νά δεσπό- 
ζωσιν έαυτά κατά τάς στιγμάς τής χαχής αύτών δια. 

θέβεως.

Αί δύο άδελφαΐ είχον γονείς εύσεβεΐί, τών όποιων 
ή άρχική φροντΐς ήτο νά τάς διευθυνωσιν είς τήν κα. 
λήν όδδν, καΐ νά τάς διδάξωσι νά γνωρίζωσι τον Σω- 
τηράτων. *Η  Μαργαρίτα, κυρίως, ήσθάνετο έαυτήν 
Ιλχυομένην πρδς τδν Ίησοΰν, χαΐ ή παιδική αύτης 
πίστις ένέπλησε χαράς τήν χαρδίαν τών γονέων της 
είς μίαν άξιοσημείωτον περίστασιν. ‘Ημέραν τινά ή 
Σοφία έπεσεν άσθενής· εύθύς έξ άρχή; οί γονείς ανη
σύχησαν, διότι έΐδον καλώς έχ τοΰ σοβαρού υφους τοΰ 
ίατροΰ, δτε έκεΐνος έφοβεϊτο διά τήν ζωήν της μικρά; 
χόρης χαΐ μετά όκτώ ήμέρα; ά κίνδυνος έφαίνετο μάλ
λον έπικείμενος. Ή Σοφία δέν ώμίλει πλέον, δέν έτρω" 
γε, μόλις έχινεΐτο, χαΐ τδ μικρδν ώχρδν πρόσωπόν 
της ωμοίαζε κατά τήν λευκότητα μέ τδ προσχεφά- 

λαιον έφ’ οΰ άνεπαόετο.

Καθ’ δλον αύτδν τδν καιρόν ή Μαργαρίτα δπήγαι- 
νε χαί ήρχετο σιωπηλή ώς σχιά έντδς' τοΰ οίκου, ή 
έμενεν ώρας δλοχλήρους άκίνητος παρά τδ προσχε- 
φάλαιον της άδελφής της, άλλ' ούδέν δάχρυον έφαί
νετο εϊς τους δφθαλμοός της, καΐ δλοι έ&αυμαζον διά 
τήν τόσον γαλήνιον εκφρασιν του προσώπου της. Ό 
πατήρ της πολλάκις έσχέπτετο Sv αΰτη έννόει τήν 
άπώλείαν, είς ήν έμελλε νά ύποκύψη, χαΐ ήτις εΐς δλους 
έφαίνετο αναπόφευκτος· έν τοότοις δέν έγνώριζεν Sv 
έπρεπε νά τήν έκβάλη της άπατης.

Πρωίαν τινά δ (ατρδς όρθιος πλησίον της κλίνης 
παρετήρει μετά θλίψεως τήν μικράν του ασθενή.

— Δέν υπάρχει λοιπδν ούδεμία έλπίς; έψιθυρισεν 
δ πατήρ μετά συντετριμμένης καρδίας.

—- Όχι, άπεκρίθη ό έπιστημων βαθέως χαΐ αύτδς 
τεθλιμμένος, καθ’ δτι ήτο αρχαίο; φίλος της οικογέ
νειας. Όχι, πρδ τής έσπέρας ή Σοφία δέν θά ύπάρχη 
πλέον.

’Ανίκανος νά δεσπόση πλειότερον τήν ύδυνην της 
ή δυστυχής μήτηρ άνελυθη εις δάκρυα.

— Διατί κλαίεις, μαμά;είπεν ή Μαργαρίτα πλη- 
σιάσασα καΐ έναγκαλτσθεισα τήν μητέρα της, ή Σο
φία θά ίατρευθη· δ καλός δ θεδς μοί τδ δπεσχέθη, 
έζήτησα άπδ αύτδν τοΰτο, καΐ γνωρίζω δτι θά τδ 
κάμη.

Έ μήτηρ άνήγειρε τήν κεφαλήν καί ίδοΰσα τήν 

ήσυχον φυσιογνωμίαν τής πρωτοτόκου θυγατρός της, 
ησθανθη είσδόουσαν είς τήν χαρδίαν της τήν έλπίδα, 
μειδίαμα δμως δυσπιστίας διέσχισε τά χείλη του ια
τρού, καϊ είπε,

— Πτωχόν μου τέχνον, ή'άδελφή σου αποθνήσκει, 
ουοεΐς πλέον Ουναται νά τήν έπαναφέρη είς τήν ζωήν.

‘Η Μαργαρίτα δέν άπεκρίθη τίποτε, άλλ’ ή πίστις 
αύτής ούδόλως έκλονίσθη έκ τούτων τών λόγων.

Ίδ έσπερας ήλθεν ή μήτηρ έξηντλημένη είχε 
ριφθή διά μίαν στιγμήν έπί τίνος άνακλίντρου· αίφνης 
τγ έφάνη δτι ήκουσεν^άσθενή ψιθυρισμόν ήγέρθη ζωη- 
ρώς, έδραμε πρδς τήν κλίνην; καΐ ... τί εΐδβν; ή 
Μαργαρίτα κεκλιμένη έπΐ της'άδελφής τη; τήν έκά- 
λει διά τοΰ δνόματός της, καΐ ή Σοφία προσεπάθει 
νά τείνη αύτη τοδς βραχίονας, ένφ έλαφρδς χρωμα
τισμός άνεζωογόνει τάς παρειάς της.

— Μαργαρίτα! μαμά! είπεν έκεινη μέ χαμηλήν 
φωνήν άναγνωρίσασα καί τάς δυο. Είτα οί οφθαλμοί 
της έκλεισθησαν, ή αναπνοή της ήκούσθη γλυκεία 
καί τακτική, χαΐ άπεκοιμήθη. ‘Η μήτηρ έννόησεν δτι 
τδ τέκνον της τή άπεδόθη, έσφιγξεν είς τάς άγκάλας 
της τήν Μαργαρίταν, ήτις τη είπε.

—Βλέπεις, ΐμαμά, πόσον ίσχυρδς είναι δ θεός; 
Αύτδς είπεν δτι παν δ,τι ζητήσωμεν έν βνόματί του 
θέλει μας δοθή.

Συγκεκινημένοι καΐ εύγνώμονες πρδς τδν θεόν οί 
γονείς είπον πρδς άλλήλους.

— Ή Μαργαρίτα έχει δίκαιον, ή πίστις της μας 
κάμνει ήδη νά έντρεπώμεθα. Είθε τά δύο άγαπητά 
μας τέκνα νά ζήσωσίν δμοΰ άγαπώντα τδν θεόν 
καΐ έχοντα είς αύτδν τάς έλπιδας των πάντοτε.

Δρνσταλλία. Χρ>'σοβέργτρ

Ο ΜΙΚΡΟί KOMHS-

(Συνέχ*ιβ·βί  προηγούρενον φύλλον)

Άπεμακρόνβη τρέχων, άφήσας όπισθεν του τήν 
τερπνήν καΐχλοεράν σκιάν του Ούίλτων μέ άναστεναγ- 
μδν έν μέρει λύπης καΐ έν μέρει πβίνης. Δέν ίπορεύδη 
κατά τήν παραθαλασσίαν, διότι έγνώριζεν δτι ή όδδς 
αΰτη άδήγει προς τό Ούέντνωρ, καΐ έφοβεϊτο μήπως 
τδν άναγνωρίσουν έκεΐ καΐ τδν στείλουν δπίσω είς τδ 
Σάγκλιν, οθεν έτράπη πρδς τά μεσόγεια, άχολουδών 
στενωπόν ήτις διέσχιζε τούς χλωρούς λειμώνας, μετ’ 
ού πολύ δέ βλέπει καθήμενον έπΐ φραγμού ένα χωρι
κόν, δστις έτρωγε μέγα, στρογγύλον καΐ λευκόν 
α, τδ δποϊον δ μικρός κόμης ούδέποτε είχεν ίδεί.

«θά ήναι τίποτε νοστιμώτατον, διά νά τδ τρώγη 
μέ τόσην δρεξιν,» έσκέφθη ό μικρός κόμη;· τδν κα-
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έδάγκασε, σκαρδαμόττοοσα δε καί προσποιούμενη 
μεγάλην σοβαρότητα είπεν,

«Ούτε μίαν δεκάραν άξίζει! Εΐσαι δμως μικρός 
καί άδυνατος νά τρέχης έςω μόνος, θά σόΰ δώσω κάτι 

νά φάγης.»
«Ευχαριστώ,» άπεκρίθη δ Βέρτος, ούδόλως γνω

ρίζω ν τήν αξίαν της χρυσής άγκυρας.
«Έμβα μέσα, καί μή στέκεσαι είς τήν σκόνην·» 

εΐπεν ή γραΐα κινουμένη θορυβωδώς, δπως τφ έτοι- 
μάση τό πρόγευμα, τό όποιον συνίστατο έξ άρτου 
γάλακτος καί δλίγου χοιρομηρίου.

Ό Βέρτος είς τήν οικίαν του τίποτε σχεδόν δέν 
έτρωγεν, άπηλπίζοντο δέ οί συγγενείς του καί δ ια
τρός, διότι δλα τά τονωτικά τά όποια έλάμβανε δέν 
τον ώφέλουν ποσώς. Τώρα δμως έπείνα ίσως δχι δλι- 
γώτερον τοΰ παιδδς έκείνου δστις έτρωγε τδ γογγυ
λών μέ τόσην όρεξιν, ούδέποτε τφ έφάνη τι νοστιμιά- 
τερον τούτου. Έν φ έτρωγεν ή γραΐα τδν παρετή- 
ρει μέ άρκετήν περιέργειαν. «Μου φαίνεται δτι έδρα- 
πέτευσες άπό τδ σπητί σου·» εΐπε καθ’ έαυτήν «Δέν 

έχω σκοπόν νά σέ προδώσω όμως, μήν έλθουν καί 
μου ζητήσουν τδ μαλαματικδν τοΰτο.» Είχε δέ σκο
πόν άφοϋ άναχωρήση δ Βέρτος νά ύπάγη είς τήν 
πλησιεστάτην κώμην καί νά πωλήση τήν χρυσήν 
άγκυραν άντΐ 21 σελινίων διότι δέν ήτο τιμία, καΐ 
έσυνείθιζε νά άπατφ δλους τούς πελάτας της, οΐτινες 
καί αύτοΐ ήσαν πτωχοί, έργάται οί περισσότεροι, ά- 
ναμιγνυουσα άμμον μέ τήν ζάκχαριν, άσβεστον μέ τδ 
σινάπιον καί λίπος μέ τδ βούτυρον, και άπατώσα αδ· 
τοδς είς τά σταθμά καΐ τά μέτρα, ώστε ούδόλως έ- 
δίστασε νά άπατήση τδν Βέρτον τώρα.

Έν φ ετρωγεν ό Βέρτος είσήλθεν είς τδ παντοπω
λείο» μία γυνή ίσχνή, έλεεινή καί ρακενδότις, ήτις 
τείνουσα πρδς τήν γραίαν μίαν πεντάραν εΐπε λύπη · 
ρώς καί μέ άδύνατον φωνήν·

'Ολίγον γάλα διά τήν Σουζην κυρά.»
«Τίκάμνει ή Σουζη;» ήρώτησεν ή γραΐα. 'Η γυ

νή σειούσα τήν κεφαλήν της έν <ρ τά δάκρυα κατέρ- 
ρεον έπΐ τών κοίλων της παρειών,έμουρμο όρισε,

«Τό παιδί μου πάει νά πιάση τίποτε. Τδ παίρνεις 
κυρά. άν εδρη κανένα καλό πουλί, καί μάς δίδεις 

τίποτε;»
'Η γραΐα τής έκαμε σημεΐον διά τοϋ δφθαλμοΰ,συνω- 

φροώθη καί ενευσε πρδς τον Βέρτον.
«Δέν τρώγονται τά πουλιά τήν πρώτην Ιουλίου.» 

εΐπεν, έγχειρίζουσα είς τήν γυναίκα τδ γάλα της. 'Η 
γυνή έπλήρωσε τήν πεντάραν της και έξηλ&ε ταχέως.

(Ακολουθεί)
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τέλαβε δέ τόσον μεγάλη περιέργεια νά γευθή τδ 
θαυμάσιο» χαί άγνωστον τούτο πράγμα, ώστε έπλη- 
σίασε τδν παΐδα χαΐ τφ είπε,

— Δέν μοι λέγεις παρακαλώ, τί τρώγεις;»
‘{J χωρικός έμειδι'ασεν έξ ίλης του χαρδίας δει

κνύω» δλους τοδς όδόντας του.
«Μετά χαράς σας, αφέντη,» άπεκρίθη έγχειρίζων 

είς τδν Βέρτον τδ έν λόγφ άντιχβίμενον, τδ όποιον δέν 
ήτο άλλο τι ή γογγυλιον έκφλουδισμένον.

Ό μιχρδς χόμης τδ έκότταΕε διστάζων, διότι δέν 
ένοστιμεύετο πολδ πράγμα τδ όποιον δ χωρικός είχε 
ψηλαφήσει διά τών.μεγάλων του μελαινών χειρών, 
καΐ δαγκάσει διά τών μεγάλων του κίτρινων όδόντων. 
Ο πόθος δμως τοΰ νά γευθή τι ολως St’ όλου ά
γνωστον, καΐ νά απόλαυση έΕ αΰτοΰ τόσην εύχα· 
ρίστησιν, δσην ό παΐς έκεΐνος, όπερίσχυσαν της άβρό- 
τητός του καΐ της αηδίας τήν δποίαν τφ ίπροξένει 
ή 8εα τοΰ γογγυλιού. Τδ έτερον μέρος τοΰ γογγυ- 
λίου ήτο άδηχτον, έξ αδτοΰ δέ ό Βέρτος μέ πολλήν 
προθυμίαν έδάγχασε βιαστιχώς Sv μικρδν τεμάχιον. 
Εύθδς δμως^ώς τδ έγεόθη άνέκραξεν άηδιάζων:

* Ω τί σιχαμένον!»

«Καλά εΐναι τά γογγύλια·» είπεν ό χωρικός.
—Ά! *Όχι  I» άπεκρίθη ό Βέρτος, ρίψας δέ τδ γογ

γυλών κατά γης μέσα είς τδν χόρτον, άνεχώρησεν 
άπορων πώς ήδυνατο ό παΐς έκεΐνος νά φάγη τοιοΰ- 
τον πράγμα μέ τόσην βρεξιν.

«’Αφέντη!?, έφώναξε κατόπιν του ό χωρικές, «Βά- 
ζω στοίχημα δτι δέν πείνας!»

Καΐ πράγματι τοΰτο συνέδαινεν. Ό μικρός κόμης 
δέν εΐχέ ποτέ πεινάσει είς δλην του τήν ζωήν· δέν 
έσκέφθη δμως δτι αδτδς ήτον δ λόγος διά τδν 
όποιον δέν τφ ήρεσκε τδ γογγυλιον, Έσκέφθη μόνον 
«Πώς τδ τρώγει μέ τόσην δρεξιν έκεΐνος, σάν νά τοΰ 
ήρεσβ τδ σιχαμένον πράγμα!»

’Αφοΰ έπροχώρησε περίπου §ν μίλιον, έφθασεν είς 
μικρόν τι παντοπωλείου, ίστάμενον μόνον είς τδ άκρον 
μιας στενωπού.

«Βέβαια,» έσκέφθη ρΒέρτο;» θά είναι τδ πλέον 
μικρδν και μεμονωμένου έμπορικδν είς δλην τήν με
γάλην Βρετιανίαν!» 'Η δέσποινα τοΰ παντοπωλείου 
ήτο γραία μέ πρόσωπόν φαιδρόν, 0 δέ Βέρτος ίδών 
δτι μεταξδ άλλων πραγμάτων έπωλειτο καί άρτος έκεΐ 
έπλησίασεν αύτήν μέ κάποιαν συστολήν καΐ προσφέ
ρω» τήν χρυσήν άγκυραν έκ της ταινίας τοΰ ναυτι
κού πίλου του, είπεν,

«Έχασα τά χρήματά μου, καί σάς παρακαλώ νά 
μοί δώσητε δλίγον πρόγευμα άντΐ τούτου.»

Ή γραΐα έλαβε τήν άγκυραν, τήν ώσφράνθη, τήν



1288 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝΠΕΡΙ ΓΗΣ ANO IS ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΪΤΚΡ1ΣΕΩΣ ΑΪΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ.
“Οπως δ θεός ίδωκεν είς τόν άνθρωπον, th τά ζώα καί 

φυτά τήν δύναμιν τοΰ φύεσθαι, τοΰ αύξάνειν καϊ τοΰ φθίνε ιν, 
ώρισεν δμοίως καί τάς έποχάς, καθ’ άς πρέπει νά γίνωνται 
ταΰτα.

Ή έποχή λοιπόν α3τη τήί άνοιξε ως, ήτις άρχεται άπδ τής 
0ν}ς Μαρτίου καί λήγει χατά τήν 0ην 'Ιουνίου, είναι εύχάρι- 
στος λίαν tit τόν άνθρωπον, διότι παυομένων πλέον τών βρο
χών, καϊ εύδίων τών ήμερων ούσών, έξέρχεται οΰτο; Ινα 
έπιδιορθώση τοΰ» αγρούς του τους οπό τοΰ χειμώνας φθα- 
ρέντας, νά σκάψη αύτους, νά κλαδεύση τά έντδς αύτών υπάρ
χοντα δένδρα καί έν γένει νά τακτοποίησή αυτούς, ινα καί 
αύθις άπολαύη τών καρπών των. Είς τά ζφα δμοίως ή έπο - 
χή αυτή είναι ώφελιμωτάτη· διότι, αύξηθέντων τών χόρτων 
ίνεκα τών βροχών, εύρίσκουσι πλέον άφθονον τήν τροφήν, έ
νεκα δέ τούτου καί παχύτατα καθίστανται, καί γάλα πολΰ 
καί καλόν παράγουσιν, έξ ού κατασκευάζομεν τυρόν καί βού- 
τυρόν καϊ άλλα. ‘Ομοίως τά πολλά καί παντός είδους Μη 
δένδρα καϊ φυτά κατά τήν έποχήν ταύτην άνθίζουσιν, ώστε 
άπασα ή γή εύωδιφ καί είναι καταστόλιστος ύπό τών δια
φόρων άνθέων καί τών χρωμάτων αύτών.

Τί λοιπόν όφείλομεν ήμεϊς νά άποδίδωμεν είς τόν πλάσαν- 
τα καί διακοσμήσαντα τήν φύσιν μεθ’ ίλών τών πολλά ν καϊ 
παντός είδους φυτών ·, βεβαίως όφείλομεν τιμήν, σέβας, άγά- 
πην καί ΰποταγήν είς τό άγιον αύτοΰ θέλημα, πιστεύοντες ο
τι ύπάρχει εις καϊ μόνος ό άληθινός καί πανάγαθος θεός.

Συγκρινομένη δέ ή ώρα αδτη πρός τό φθινόπωρου εύρί- 
σκεται ούσα ίλως άντίθετος τούτου, καί έξ αύτής δέ τή; ό- 
νομασίας ήν έχουσιν αί δύο αΰται ώραι καταλαμβάνομε» τήν 
ΰπάρχουσαν διαφοράν διότι κατά μέν τήν έποχήν ταύτην άνοί- 
γουσι καί άνθίζουσι τά πάντα, κατ’ έκείνην δέ φθίνουσι 
καί πίπτουσι.

Μόνον δέ κατά τοΰτο συμφωνουσιν δτι κατά τήν 9ην Μαρ
τίου καί κατά τήν ΙΙην Σεπτεμβρίου γίνεται ή φθινοπωρινή 
καλουμένη ισημερία, καθ’ ήν τό μέν βόρειον ήμισφαίριον έχει 
φθινό πώρον τό δέ νότιον έαρ.

Μ. Κατσουράκης.

TZOIZKLI-A-JL.

— Οτι τά καρύδια εΐναι λίαν δύσπεπτα, καϊ βτι τό άλας 
τά καθιοτφ όλιγώτερον δύσπεπτα φαίνεται έκ τοϋ έξής ανεκ
δότου περί τού περιφήμου Σκώτου ιατρού Άβερνεθύ. Ούτος 
ήτο λίαν ιδιότροπος, προσκληθείς δέ ποτέ είς έπίσκεψιν γυ 
ναικός, ήτις είχε φάγει πολλά καρύδια καί εύρίσκετο είς με- 
γίστην σιενοχωρίαν, μή δυνάμενος τότε νά ΰπάγη νά τήν ίδη< 
άπεκρίθη είς έκείνους οϊτινες τόν έζήτουν έκ μέρους αύτής, 
ΖΑλας 4 Αλας.» Τήν έπιοΰσαν πρωίαν ΰπήγεν είς έπίσκε- 
ψίν της, άλλά τήν εύρε νεκράν. «Μετεχειρίσθητε τό άλας 
καθώς οας εΐπον ;* ήρώτησεν. «Όχι.» άπεκρίθησαν «θά τήν 
έσωζε ν.» είπεν’ό Άβερνεθΰ,«καϊ θά σάς τό αποδείξω 5ν έπι- 
τρέψητε νά κάμωμεν νεκροψίαν.» Ή άβίΐα έδόθη. καί πράγ
ματι είς τδν στόμαχον τής γυναικός εύρέθη μίγμα σκληρόν 
καί όγκώδες,.—τά αχώνευτα καρύδια. Ό Άβερνεθΰ έπέπασσβ

MAIOS, 1881
Ιτότε τον όγκον τοϋτον μί άρκετήν ποσότητα άλατος καί εύ- 
θΰς διελύθη.

—Πέος τις έσύχναζεν είς τήν οίκίαν νέαςτινός τήν όποιαν 
έπεθύμει νά ζητήση είς γάμον. ‘Ημέραν τινά ένη έκάθητο 
μόνος είς τήν αίθουσαν τής οικίας έκείνης περιμίνωντόν οι
κοδεσπότην, εισέρχεται ή μικρά πενταετής άδελφή τής δε
σποινίδες ήν αύτός ήγάπα, καί ίδοΰσα τίς ήτο ετρεξε νά τόν 
άσπασθη'.

«Ά, πόσον μοί άρέσει νά Ιρχεσθε ! Τό ήξευρα δτι θά εϊ- 
σθε έδώ.

«Ποιος σοΐ τό είπε;»

«Κανείς. Τό έκατάλαβα άπό τό φέρσιμον τής 'Ελένης, Ό
ταν είναι διά νά έλθητε αύτή τραγουδεΐ καϊ μέ άγαπψ, μου 
δίδει γλυκό καί μπισκότα, καϊ δ.τι άλλο θέλω. Γελά ΰ,τι καί 
άν είπώ και μέ χαϊδεύει »

« Α. Καί δταν δέν είμ’ έδώ;»
« Α, τότε βέν την μέλει. Μέ κτυπόϊ καϊ μέ λέγει κουτό, 

καί θυμώνει διά τό παραμικρόν, καί φοβούμαι τότε νά της 
πώ τίποτε.»

«Έτσι, ΐ!» έσκέφθη καθ' έαυτόν, ό νέος ·Άς μοΰ λείπ^ 
λοιπόν τοιαύτη σύζυγος » Περιττόν νά εΐπωμεν δτι τό σονο ι- 
κέσιο ν έκεΐνο βέν έγεινεν.
—·Η βασίλισσα τής Ταίεης, νήσου είς τό νότιον μέρος του Ει
ρηνικού Ωκεανού, δέν είναι, ώς δύναταί τις νά ΰποθέση, μέ- 
λαινά τις γυνή, άνθρωποφάγος, ή τούλάχιστον βάρβαρος. Εί
ναι κομψότατη νέα, ώς 25 έτών τήν ήλικίαν, μικτής κατα
γωγής, άγγλικής καί Ταϊτικής, άνετράφη δέ είς έν τών ά
ριστων παρθεναγωγείων τής Αύστραλίας, όπου έβιδάχθη έκ
τος τών άλλων καϊ τήν γαλλικήν, τό κλειδοκύμβαλον, τήν 
κιθάραν καί τό κλαρινέτου, αγαπά βέ τήν γαλλικήν μου
σικήν καϊ τόν ίύρωπαϊκόν χορόν. Λιαμένε ι τώρα έν Παρισίοις.

— Λέγεται οτι δ ’Ιούλιος Καΐσαρ, όσάκις τφ ήρχετο νά ■ θυ- 
μώση έπανελάμβανεν όλόκληρον τό άλφάβητον πρίν ή τολμή- 
ση νά άποκριθη εί; τινα.

— Ή μέγας Γάλλος ποιητής Λαφονταϊν ήτον άξιέραστος 
διά τήν μεγάλην άγάπην καί συμπάθειαν, τήν όποίαν ησθά- 
νετο διά τά άλογα ζώα. Πόσον καλώς οέ ένόει τήν φύσιν καί 
τόν χαρακτήρα των δόναται ό καθείς νά Γόη έκ τών ποιη
μάτων του, τών «Μύθων», οϊτινες πραγματεύονται περί τών 
ζώων, ‘Η ΰψίστη του εύχαρίστησι; ήτο νά κάθηται υποκά
τω δένδρου τινός καϊ νά βεμβάζη ή νά παρατηρή τά πέριξ 
αύτοΰ ζώα,—τά πτηνά, τοΰς λαγούς, τοΰ; μύρμηκας κτλ, είς 
ταΰτα 6έ ασχολούμενο; έλησριόνει πάντα τά λοιπά, φαγητόν, 
ένδυμασίαν, κοινωνικά χρέη κτλ. Ήμέραν τινά προσκληθείς 
είς δεΐπνον, δέν έπαρουσιάσθη είς τήν οίκίαν τοϋ φίλου του 
εί μή τρεις ώρας μετά τήν προσδιωρισμένην ώραν. Έρωτη- 
θεϊς δέ διατϊ-έόράδυνε τόσον, ώμολόγησεν δτι είχε λησμονή
σει έντελώ; τήν πρόσκλησίν του, διότι ό νούς του ήτο πλή
ρης λυπηρότατου καϊ συγκινητικωτάτου συμβάντος, τοϋ θα
νάτου καϊ τής κηδείας ένός μύρμήκος, είς 3ν παρεστάθη. Έ- 
πϊ τρεις ώρας έμεινε γονυπετής, ινα παρατηρήση τοΰς μύρ- 
μηκας μεταφέροντας τόν νεκρόν των σύντροφον είς τα νεκρο
ταφείο ν καϊ πάλιν έπιστρέφ όντας οίκαβε.

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τί άπέγεινε τό ξίφος τού Γολιάθ ;
2. Γίς Εύρωταΐο; ήσπάσθη πρώτος τόν Χριστιανισμόν ;

Έν Άβήναχς lx Τ«ν τΰΚβγ·ρα(ρίΐύ«υ ϊρΛ Λακωνίας, 1884- 772.


