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Χυνδρ. έτηβ· έν Έλλάδι Φρ. 1. f διβϊθυνζιε

» β » Έξωτερικψ » 2.1 ’Λν ίίήί Σταδίου άριθ. 39.
Είς ούδένα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημιρίς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΙΙΑΙΔίΙΝ 
ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

Έσκέφθητέ ποτέ, μικροί μου φίλοι, τί παιγνίδια Επαιζον 
οί πρόγονοί μας, οί άρχαίοι Έλληνες; Διότι καί αύτοί ήσαν 
ποτέ παιδία "Η μήπως Εχετε τήν 
ιδέαν,οτι είς τούς άρχαίους καιρού; 
τά παιδία δέν ήσαν καθώς τά ση
μερινά, ούτε εΐχον διασκεδάσεις διό
λου. Σάς βεδαιώ όμως, ότι όχι μό
νον εΐχον παιγνίδια, άλλά μάλιστα 
τά αύτά περίπου, τά δποΐα καί σείς 
παίζετε· άν δέ ήνοίγετε κατάλογον 
τών παιγν ιδίων τών άρχαίων Έλ- 
ληνοπαίΒων θά άνεγνωρίζετε πολλά 
γνωστά σας,μέ άλλαήνόματα, Εννοεί
ται, καθώςλ.χ.τήν τυφλομυίαν 
τον κρυπτόν, τόν ά ν α ι ό α
τό ν, τόν τρεχάτο ν, τά πεν- 
τ ό S ο λ α, τήν σ S ο ύ ρ α ν, τήν 
σφαίραν, τούς βόλους καί 
άλλα.

Ή σφαίρα έπαίζετο κατά διαφό
ρους τρόπους*  εΐς τούτων ώνομά- 
ζετο έ π ί σ κ υ ρ ο ς, καί έπαίζετο 
ύπδ πολλών παίδων μαζί. Διηροϋντο 
είς δύο στρατόπεδα, είς αρκετήν 
άπόστασιν τδ έν άπό του άλλου, 
τότε ίσυρον γραμμήν μεταξύ τών 
δύο στρατοπέδων, τήν οποίαν ώνό- 
μαζον σ’κύ ρ ο ν, καϊ άλλας δύο γραμμάς, μίαν όπισθεν έκα
στου στρατοπέδου ώςΕσχατον σύνορον αύτοΰ. 'Έρριπτον τότε 
τήν σφαίραν άπό τδ Sv στρατόπεΒον είς τό άλλο καί καθείς 
προσεπάθει νά πιάση αύτήν πριν έγγίση τήν γήν καί νά τήν 
ρίψη όπίσω μέ τόσην Βυναμιν,ώστε νά πέση πέραν τών συνό
ρων τοΰ έχθρικοΰ στρατοπέδου. Η Βέ μερίς, ή όποία ήναγ- 
κάζετο νά ύπερβη τήν γραμμήν έκείνην έχανε. Φ α ν ί ν 8 α

«Τί μικρό, ά λ ή 8 ε ι α, τό π όΒι μο υ !#

ώνομάζετο όταν ϊσταντο ίλοι είς τήν σειράν καί εΐς οτέκων 
εμπρός των είχε τήν σφαίραν, προσεποιείτο Βέ ότι θά τήν 
ρίψη είς τόν Ενα καί τήν Ερριπτεν αίφνης είς τόν άλλον, ό δ- 
ποϊος, άν τυχόν Βέν έπρόσεχεν, ίχανεν. 0 ύ ρ α ν ί α δέ ώνο- 
μάίετο ή σφαίρα όταν έρρίπτετο υψηλά είς τόν άέρα καί έ- 
τρεχον όλοι νά τήν πιάνουν πρίν πέση κατά γής, ήσαν καί

άλλα είδη τής σφαίρας, άλλ’ αύτά 
είναι τά κυριώτερα.

Σ χο ινοφλίνΒα ώνομάζετο 
τό έξής. Εκάβη ντο όλοι έν κύκλιο 
έπί τής γής, ό είς Εχων σχοινίον 
κρυμμένου έπάνω του χωρίς νά τό 
έζεδρουν οΐ άλλοι, τό όποιον Εθετε 
κοντά είς τόν καθήμενον πλησίον 
του, "Αν ουτος τό Ενόει ήρπαζε το 
σχοινίον καί ίκννήγει τον πρώτον 
πέριξ τοΰ κύκλου. ΒίΒων είς αύτόν 
ραπίσματα, εί δέ μή, αύτδς δστις 
το ίζρυψεν Εκυνήγει τδν άλλον.

Ή σκαπέρδαήέλκυστίν 
8 α (παρατηρήσατε πώς καταλή
γουν σχεδόν όλα τά Βνόματα ταϋτα,) 
έπαίζετο ώσαύτως ύπδ πολλώνπάί- 
δων. Άφοΰ ένέπηγαν είς τήν γην 
μίαν δοκόν, ήτις εϊχεν ίπήν, διά 
μέσου τής όποιας έπέρνων σχοινίον. 
Βιεμοιράζοντο είς δύο μερίδας, Ε
κάτη τών Οποίων μέ τήνράχιν γυρι- 
σμένην πρός τήν άλλην έλάμδαχεν Εν 
άκρον τοΰ σχοινιού καί προσεπάβει νά 
έλκύση τήν έτέραν.πρός τήν οοκόν. 

Ά ρ τ ια σ μό ς έλέγετο έκεινο τό παιγνίδιον, είς τό δποΐον 
i είς μαντεύει πόσους βόλους ή λίθους κρατεί δ άλλος είς τον 
κλεισμένου του γρόνθον, άν δηλαδή'δ άριθμόςαύτών είναι άρ
τιος ή'περιττός.

Χα λκίνδα δέ ώνομάζετο τό παίζόμενου διά λεπτών, 
τό όποιον όμοιάζει πρδς τδ «κορώνα ή γράμματα» τών ση
μερινών παίδών. .
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Ή χαλκή ρυΐα ΐπαίζίτο ώς έξής. Έδβνον τούς ό- 

φβηλμούί τοΰ ένας καί τόν άφινον ιίς τό μίσον, αΰτόζ δί 
ίτριγόριζι λίγων «χαλκήν μοΐαν κυνηγώ·» οί δέ άλλοι τοΰ 
άπιχρίνοντο ακυνηγεΓΐ άλλά δέν θά τήν π «ίσης» κοί τόν ίρ· 
ράπιζον μί ταινίας, έωαοδ κατώρβωνε νά Ουλλάβη κάποιον, 
‘Η δέ μ υ c ί ν 5 α είναι ή αύτή μέ τήν σημερινήν τυφλό- 
μ υ ΐ α ν,

Ταΰτα είναι τινά μόνον έκ τών παιγνώίων, τά δποΐα ΐπαι- 
ζον οί Έλληνόιταιΐεί τό πάλαι, ίλπίζω δμωί νά Οάΐ είπω 
περισσότερα άλλοτε, ώς καί περί τών παιγνιδίων τών κόρα- 
σίων, τά δποΐα ήσαν ίλιγώτερα.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκ τοΰ γερμανικού.) 

(Συνέχεια· ϊδε παρελθόν φύλλον )
ΚΕΦΑΛ. Η'.

‘Ο ’Ανδρέας έλαβε τό σώμα μέ στεναγμόν. Άλλ’ ένφ 
έλυε τά ένδόματα. ήσθάνθη μικράν τινα θερμότητα· 
ή ζωή του τραυματίου δέν εΐχεν έντελώς έκλείψει, 'Ο 
ληστής πλήρης οίκτου έστάθη είς τδ έργον του καΐ έρ- 
ριψ*  τδ φώς τοΰ δελέτρου του έπί τοΰ προσώπου τοΰ 
ήμιθανοΰς. Οΰτος έκινήθη, καί άσθμαίνων ήνοιξε τους 
οφθαλμούς, θεωρών βλακοειδώς τδ κόπτον άνωθεν του 
πρόσω πον.

Τήν στιγμήν έκεινην δ Γκόττληβ στραφείς, είδε 
τοϋτο, όπερ ουδόλως τόν ευχαρίστησε. Πηδήσα; πλη. 
σίον τοΰ Άνδρέα, έσήκωσεν δψηλά βαρύ ρόπαλον,

— «Στάσου !« άνέκραξεν «έσύ τούλάχιστον θά μεί- 
νης μουγγός Ν

, θά έστέλλετο είς τήν αιωνιότητα δ δυστυχής τραυ
ματίας,· έάν έπιπτε τδ φοβερόν κτύπημα άλλ’ δ Γεώρ
γιος, δστις εΐχεν (δει δλόκληρον τήν σκηνήν, νυν συν- 
ήθροισεν ολας του τάς άπολειπομένας δυνάμεις καϊ 
έκραόγασε

— «Γκόττληβ! Γκόττληβ!
Τρόμος κατέλαβε τδν δολοφόνον, ή χειρ του κατέ

πεσε καί τδ ρόπαλον έπεσε κατά γής. Άμέσως όμως 
δ τρόμος του μετεβλήθη είς λυσσώδη όργήν.

— Τις κράζει Γκόττληβ; Άνδρέα, ζήτησον, ζήτη. 
σον αύτόν ! Αύτδς εΐναι δ άνθρωπος, δστις καθ’tδλην 
μου τήν ζωήν δέν μοι εκαμεν άλλο παρά βλάβην. Θά 
κήται έδώ κάπου πλησίον. Χά ! τώρα έρχεται ή έκ- 
δίκησίς μου, φίλτατε! τώρα σέ έχω είς τήν έξουσίαν 
μου b>

Ταΰτα λεγων έτρεχε μέ τδν φανόν άνά χειρας τήδε 
κάκεΐσε μεταξύ τών πτωμάτων, βαθμηδόν πλησιάζων 
πρός τό μέρος, ένθα έκειτο δ Γεώργιος. Άλλ’ οΰτος 
έκειτο εις τι κοίλωμα τοΰ βράχου καϊ δέν παρετηρήθη 
ύπδ τοΰ Γκόττληβ, δστις διήλθε καϊ τδν έζήτει παρά 
πέρα. 'Ύστερον έστράφη πάλιν πρδς τδ μέρος δπου 
έκειτο, καϊ πιθανόν θά άπώλλυτο, έάν κατ’ έκεινην τήν 
στιγμήν δέν ένεφανίζοντο έπΐ του πεδίου φώτα, καΐ 

συνομιλίαι μακρυναΐ έφθανον είς τάς άκοάς τών δο
λοφόνων. Καΐ ό Γεώργιος ήκουσε τάς φωνάς καΐ 
προσεπάθησε νά φωνάξη διά βοήθειαν· άλλά δέν ήου 
νήθη νά έκφέρη τι δυνατώτερον ή στεναγμόν, είς τδν 
ίποϊον οΕ λησταί δέν έδωκαν προσοχήν, διότι δέν έ- 
φαντάζοντο δτι ήτο ή ίδια φωνή, ήτις πρδ όλίγου είχε 
κράξει «Γκόττληβ» μετά τόσον φοβέρας εόκρινείας.

Άφ*  ετέρου προσέτι οί δύο φίλοι έκριναν εδλογον 
νά άναχωρήσωσι μετά τής λείας των, πρίν τους κατα- 
φθάσωσιν οί όλονέν πλησιάζοντας στρατιώται.

Οΰτοι έπΐ τέλους εφθασαν είς τδ μέρος, οπού 6 λο
χαγός των εΐχεν άγωνισθή τόσον γενναιως πρδς σω
τηρίαν τοΰ νεαρού Πρίγκηπος. Έκεΐ τόν άνεΰρον, ψυ
χρόν καΐ άναίσθητον. Τά συμβάντα καί ή αγωνία τής 
τρομερας έκείνης νυκτδς τδν εΐχον έντελώς καταβά· 
λει. Μετεφέρθη εΐς τήν κώμην καί έκειτο έπΐ δυο η
μέρας κατά τό φαινόμενον νεκρός μάλλον ή ζωντανός.

Ήτο συγκινητικόν νά βλέπη τις πόσον πιστώς καΐ 
άφωαιωμένοι ήγρόπνουν οί άνδρες τοΰ λόχου του παρά 
τήν κλίνην άλλ’ έτι συγκινητικωτέρα ήτο ή σκηνή, οτε 
δ γηραιός Στρατάρχης μετά τοΰ υίοΰ του έστάθηπαρά 
τδ προσκεφάλαιον, καΐ έθεσε τήν γηραλέαν πλήν στι · 
βαράν τοο χεΐρα, ώσεί ευλογών, έπΐ της ξανθής κόμης 
τοΰ νεαρού λοχαγού.

— Κρίμα νά άφαιρεδή έν τφ ανθεί τής νεότητός 
του, ένφ τόσον τδν χρείαζόμεθα έδώ !» εΐπεν. Έπειτα 
στραφείς πρδς τούς περιεστώτας.

— Προσευχήθητε, παιδία μου, είς τδν θεόν, ΐνα ο 
σωτήρ τής ζωής τοΰ υίοΰ μου μή άποθάνη.»

"Οτε δ Πρίγκηψ ύψωσε πάλιν τήν κεφαλήν του, καί 
έκάτταξε’τδ πρόσωπον του ασθενούς, ό Γεώργιος ή- 
νοιξε τους οφθαλμούς καί λεπτόν μειδίαμα διήλθεν έπΐ 
του προσώπου του,

— Πρίγκηψ μου, έσώθης! δόξα τιρ θεφ !» έψιθύ- 
ρισε· καΐ έκλεισε πάλιν τούς όφθαλμους. Ήδη ό χει
ρουργό ς'διεκήρυξεν, βτι δέν ύπήρχε κίνδυνος, καθότι 
ή σφαίρα εΐς τήν κεφαλήν δέν εΐχεν έγγίσει τδν έγ· 
κέφαλον.

Ή γνώμη αυτή έπηλήθευσεν- άλλ' ό Γεώργιος εΐχε 
τρεις πληγάς - είς τό στήθος, είς τήν κεφαλήν καί είς 
τόν μηρόν. ’Ήτο δέ πολύ έξησθενημένος, ένεκα της ά- 
πωλείας[τοΰ αίματος τήν δποίαν εΐχεν ύποστή· ώς έκ 
τοότου’!ή ανάρρωσές του προέβαινε βραδέως. Ήτο δ
μως φανερόν, δτι ικανός καιρός θά παρήρχετο πριν ή 
δυνηθή νά’είσέλθη πάλιν είς τήν ένεργδν υπηρεσίαν, 
διά τοϋτο δ πρίγκηψ Λεοπόλδος τδν έστειλε, τή ια
τρική άδείφ, είς τδ Μαγδεμβουργον πρδς άνάρρωσιν 
τής ύγιείας του. (’Ακολουθεί.)



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1301
Ο MIKPCtt ΚΟΜΗί-

(Συνέχεια- ίδϊ προηγοΰμενον φύλλον)

Άλλ' ό Βέρτος έχτός της εύγενείας τού προσώ
που καί τής χάριτος τού σώματός του είχε πολλοί έ ■ 
λίγα διακριτικά σημεία μικρού ευπατρίδου. Έ χχτά· 
λευκός του ναυτική στολή ήτο μεμολυσμένη και κη
λιδωμένη μέ βατόμουρα, αί έρυθραί του περικνημίδες 
εΐχον χάσει τό χρώμα των έντελώς, έξ αίτιας τού θα
λασσίου δδατος καί τού πηλού τών λειμώνων, ό πί
λος του εΐχε κυρτωθή και ρυτιδωθή καί ή κόμη τοο ήτον 
άκτένισιος. Βλέπων τις αύτόν δέν θά ήδύνατο νά μαν_ 
τευση δτι ό ταλαίπωρος οΰτος μικρός πλάνης ήτο κόμη;· 
Έν τουτοις οδδέποτε εΐχενίαίσθανθή τόσην χαράν καί 
ύπερηφανίαν, ούτε δτε τόν εΐχον ένδύσει τήν αύλικήν 
του στολήν και παρουσιάσει είς^τήν βασίλισσαν έν 
Βαλμόραλ. Έπεθύμει τώρα νά άπαντήση τόν Κρόμ- 
6ελ και Ριχάρδον τόν Τρίτον, τδν Γκέσλερ, τόν Νέ
ρωνα xxt δλους τούς τυράννους περί’^ών εΐχεν άνα- 
γνώσει ποτέ. Ήρχισε νά αισθάνεται δπως οί προσφιλείς 
του^ίππόται, τους οποίους έγνώριζεν έκ τών μύθων, 
καί δέν ήσαν ολίγοι.

Μετ’ δλίγον βλέπει μίαν μικρά ν κόρην κλαίουσαν. 
"Ήτο άσχημος μικρά χόρη μέ πυκνήν κόμην έρυθράν, 
χρώμα καθώς τά κεραμίδια καΐ στόμα πλατύ· άδιά- 
φορον, έχλαιε._ Με τήν παρούσαν'του ήρωικήν_διάθε*  
σιν δέν ήδύνατο νά παρέλθη χωρίς’νά τήν παρηγό
ρηση.

<ι Κοριτσάκι, διατί κλαίεις ; » ήρώτησε σταματών 
είς τό στενόν και χλοερόν μονοπάτιον.

Τόν προσέβλεψε δι’ ενός δφθαλμοΰ ζωηρού και έκ 
νέου ήρχισε νά χάμνη μορφασμούς.

«Πηγαίνω στό σχολείο, άφέντηί»
«Είς τό σχολειον ;» άπεκριθη δ Βέρτος. «Καί δι- 

ατί νά κλαίης'; Έξευρεις νά διαβάζης ;»
«Όχι·» άπεκριθη τό κοράσιον και έκ νέου ήρχισε 

νά χλαίη.
«Διατί λοιπόν δέν είσαι ευχαριστημένη νά μάθης;» 

ήρώτησεν ό Βέρτοί μέ ύφος σοφόν.

«Δέν εΐναι κανείς στό σπίτι νά κάνη κανένα θέλη
μα. » εΐπε το κοράσιον δλολυζον. « Ή μητέρα εΐναι 
άρρωστη στό κρεδβάτι, καί δ θωμάς έβάρεσε τό πόδι 
του, καί ποιος νά προσεχή τό μωρό?; θά βι£η την 
χουχοΰμα άπάνω του καί θά ζεματισθή, τό ’ζεΰρω, 
και θά μας πεθάνη τότε τό μωρό!»

«Ά κρίμα!» εΐπεν ό Βέρτος συμπαθητικώς. «Δι- 
ατί δμως πηγαίνεις εΐς τό σχολειον,Άφοΰ εΐναι έτσι;»

«Διατι δέν εΐμαι δεκατριών χρόνων,» άπεκριθη μέ 
πολλούς λυγμούς ή έρυθρόκομος νύμφη. «Δέν εΐμαι 

παρά μόνον δέκα χρονών. Καί πιάσανε τόν πατέρα 
τήν περασμένην έβδ ομάδα καί τόν βάλανε φυλακή 
γιατί δέν με έστειλε στό σχολείο. Κι’ άν δέν εΐμαι 
έγώ στό σπίτι ποιος θά προσεχή τό μωρό καί ποιος 
θά μαγειρέψη ταίς πατάταις, καί ποιος ....... 
Άχ! γιατί νά μήν ήμαι δεκατριών χρονών;»

Ό Βέρτος δέν έννόει. Δέν έγνώριζεν δτι ύπήρχε 
νόμος, δστις ήνάγχαζε τούς γονείς νά στέλλοον τά 
παιδία των είς τό σχολειον μέχρι του δεκάτου τρίτου 
έτους τής ήλικίας των.

«Τί κάμνει ό πατήρ σου» ήρώτησε.
«Φτειάνει τούβλα Όλοι μας κάνουμε τούβλα. Παίρ

νω τό μωρό μαζί μου καί κάθεται τόσο ήσυχο μέσα 
στον πηλό, μά δέν με άφίνουν νά τό πάρω στό σχο
λείο, χαί θά ζεματισθή. Πάντα πάει κοντά στήν κου- 
κούμα.»

«Άλλ’ εΐναι τρομερόν πράγμα νά μή ήξεόρης νά 
άναγινώσχης.» εΐπε σοβαρώς ό μικρός κόμης. «"Ε
πρεπε νά μάθης άμα ήδυνασο νά όμιλήσης. Έγώ έ
τσι έκαμα.»

«Μπορεί καί δέν εΐναι φτωχοί οί δικοί σου,» άπε- 
χρίθη τό κοράσιον, χεντηθεισα είς σαρκασμόν ύπό τής 
απελπισίας. «Έγώ εΐχα πάντοτε ένα μωρό νά προ, 
σέχω, άπ’ δταν ήμην μικρή, πρώτα τόν θωμά, υστέρα 
τόν Γιάννη καί τώρα τούτο. Δέν με μέλει για διά
βασμα, δέν γίνονται τά τούβλα μέ τό διάβασμα.»

ιΓΩ ναι, άλλά θά μάθης τόσον ώράΐα πράγματα,» 
άπεκριθη ό Βέρτος. «Αλήθεια, μοί φαίνεται δτι έ
πρεπε νά ύπάγης είς τό σχολειον. >ι

«Έτσι έλεγε κι’ αύτδς ό κύριος δπου έβαλε τόν πα
τέρα φυλακή» άπεχρίθη μέ πείσμα τό κοράσιον. «Τά 
ώραΐα πράγματα δμως δέν ώφελοΰν δταν ήναι άδεια 
ή κοιλιά. Καί τώρα νομίζεις πώς θά πήγαινα άν δέν 
μεάνάγκαζεν δ πατέρας, πού λέγει δτι,θά τόν βάλουν 
περισσότερον καιρόν φυλακή άν δέν πάγω ;»

«Φαίνεται λυπηρόν νά τόν φυλακίσουν,» άπεχρίθη 
δ Βέρτος μέ αύξάνουσαν συμπάθειαν. «Νομίζω δτι 
πρέπει νά τον όπακούσης καί νά ύπάγης. θά προσ
παθήσω έγώ νά ευρώ τό μικρόν σας. Πού κατοικείς;»

Τό κοράσιον ενευσεν άορίστως πρόςμακρυνόν μέ· 
,ρος τοΰ λειμώνος.

«Νά περπατήσης ένα μίλι, καί θά ίδής τήν χαλύβην 
τοΰ Γιάννη Βάρκου. Μά τί νά κάνης; Ποτέ δέν θά 
έμπορέσης νά καταφέρης τό μωρό μας!»

«Θά προσπαθήσω» άπεκριθη μετά γλυκότητος ό 
Βέρτος. Ή φαντασία του εΐχε διεγερθή καθώς καί 
ή εύσπλαγχνία του, διότι ουδέποτε, καθ’ όσον τούλά
χιστον έγνώριζεν εΐχεν ίδεΐ βρέφος.

«Αλήθεια δμως, πρέπει συ νά ύπάγης είς τό σχο- 
λεΐον.»

«Πάω!» άπεκρίθη μέ Ινα4τελευταΐον λυγμόν ήπα- 
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ραπονεμένη καΐ Ακαλλώπιστος ήρωίς, καί άρχισε νά 
πορεύεται τήν όοόν της, τρέχουσα δσον ταχέως ήδό. 
νατό ές αιτίας τών υποδημάτων της, διότι ήσαν τοΰ 
πατρός της καϊ δέκα φοράς μεγάλε ίτερα τοΰ δέοντος*  
δ δέ αδαξ και τά βιβλία της; έκαμνον δυνατόν πάτα
γον ένφ έσπευδε κοπιωδώς εΐς τδν δρόμον της.

Ό Βέρτος ήτο πλέον πολύ κουρασμένος, διότι δεν 
ήτο συνηθισμένος είς τόσον μεγάλους περιπάτους, άλ· 
λ’ ή εΰσπλαγχνία καϊ ή περιέργεια έβαλον νέαν δόνα*  

Δότης προσβληθείς δπύ γ ό γ γ ρ ο υ.

μιν εΐς τήν καρδιαν του, καϊ έβάδιζε γενναίως έπί 
τοΰ άνωμάλου εδάφους, πασπαλίζων μέ χώμα ετι πε
ρισσότερον τάς έρυθράς του περικνημίδας καί τά κομψά 
του υποδήματα μέ τάς άργυρας περόνας.

Έκρουσε τήν Ουράν μιας καλόβης, άλλ’ εβε μόνον 
γραΐαν_τινα δργίλην, ήτις τδν ήπείλησε μέ τδ σάρω- 

θρον.

«Δέν εΐναι έδώ τοΰ Γιάννη ή καλυβη. Φεύγε άπ’ 
έδώ! φαίνεσαι ώσάν δραπέτης!»

Καί πράγματι ήτο δραπέτης, άκούσας δέ ταΰτα 

ήρυθρίασε μέχρι τών ριζών τών τριχών του, διότι ή 
Αλήθεια, δταν ήμεθα ένοχοι, εΐναι ώς δίστομος μά· 
χαιρα, καί Απεμακρύνθη τρέχων, διευθυνόμενος πρδς 
τήν μόνην άλλην καλύβην ήτις έφαίνετο.

(’Ακολουθεί.)

01 ΔΥΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Ό Αλλόκοτος άνθρωπος, τόν όποιον βλέπετε είς τήν 
ένώπιόν σας εικόνα, εΐναι δότης ή βουτηχτής, 
ένδεδυμένος τήν καταδυτικήν του στολήν, διά μέσου 

]τής όποιας δύναται νά κατέλθη εΐς τδν πυθμένα της 

θαλάσσης ή τών βαθέων ποταμών, καΐ νά περιπατή 
καί νά έργάζηται δποκάτω του -ΰδατος, έπίσης καλώς, 
οσον έπί τής γης. Κατέρχεται δ' έπίσης διά διαφό
ρους σκοπούς, άλλοτε μέν διά νά έξετάση τά ναυαγή- 
σαντα πλοΐα καί νά σώση έ£ αυτών χρήματα ή άλλα 
πολύτιμα πράγματα, άλλοτε δέ διά νά καθαρι'ση λιμέ
νας, καί άλλοτε διά νά θέση τά θεμέλια γεφυρών ή 
φάρων, εργατά όποια οΰδέποτε βά ήδύνατο νά χατορ. 
,θώση άνευ τής καταδυτικής μηχανής, ήτις τιρ παρέ
χει Αέρα υποκάτω τοΰ ΰδατος, άνευ τοΰ όποιου άδύ 
:νατον νά ζήση έπί πολλάς στιγμάς.
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Τά βάθη τδν θαλασσών κρύπτουν άπειρους θησαυ 

ρους, όλίγους μόνον τών όποιων έφεραν’ elf τό φώς 
της ήμέρας οί Surat, διόα προ δλίγων μόνον έτών 
έφευρέθησαν αί καταδυτικοί συσκευαί καί τούτων αί 
πρώται ήσαν δυσμεταχείριστοι. Ή Ενδυμασία, τήν ό
ποιαν παριστα ή είκών μας, είναι.Εξ Ελαστικού κόμ· 
μεως, δλα δέ τά μέρη αυτής Εφαρμόζονται συμπύκνως 
εις άλληλα, ώστε νά 
μή άφίνουν σταγόνα 
ΰδατος νά είσέλθη. 
Ή περικεφαλαία εί
ναι μετάλλινη, ώσαύ 
τως καλώς Εφηρμο- 
σμένη είς τήν Ενδυμα
σίαν, και εχει τρία 
παράθυρα δάλινα, διά 
τών οποίων ό δότης 
νά βλέπη Εμπρός καί 
Εκατέρωθεν του. Τδ 
έτερον άκρον τοΰ 
σχο ι ν ίου, τδ όποιον 
είναι έφηρμοσμένον 
είς τήν ζώνην του δύ
του, κρατούν οί σύν
τροφοί του καί τδν 
ανελκύουν δι’ αύτοΰ 
εύθυς ώς δώση τδ 
σημεΐον. Σωλήν δέ 
τις, ό όποιος Εφαρμό 
ζεται είς τδ όπισθεν 

μέρος τοΰ κράνους 
συγκοινωνεί μέ αντλί
αν άνωθεν, διά τής ο
ποίας οί σύντροφοί 
του Εξαντλούν άκα- 
ταπαύστως τδν μεμο· 
λυσμένον άέρα έκτων 
πνευμόνων του και 
του παρέχουν καθα
ρόν. Άλλοίμονον είς 
τδν ταλαίπωρον δύ ■ 
την, άν βαρυνθέντες 
ή λησμονήσαντες οί

«Καί τάς πονηρός dcpfvei μέ τδ στόμα άνοικτιίν.!·

σύντροφοί του παύσουν νά άντλοΰν τδν άέρα! Πρέπει 
εύθυς ν’ άποθάνη.

Πρδ ετών κατήλθον μερικοί δύται είς ’Αγγλικόν 
πλοΐον, τδ όποιον εΐχε ναυαγήσει, καί εδρον 50,000 
λίρας είς λίρας καί είς 'τάλληρα, κείμενα είς σωρούς 
κάτω είς τδ άμπάριον, διότι τά δδατα είχον καταφά· 
γει τους κάδους καί τά κιβώτια, εΐς τά όποια ήσαν

κλεισμένα. Εις έκ τών δοτών τούτων έμείνεν Εργαζό
μενος δποκάτω τής θαλάσσης έπί τέσσαρας όλοκλή- 
ρους ώρας, ήτοι περισσότερον παρ’ δ,τι εϊχέ τις ποτέ 
κατορθώσει νά μείνη, δταν δέ άνήλθεν είς τήν Επιφά 
νειαν τοΰ δδατος, δέν είχε σχεδόν δύναμιν νά προφέρη 
λέξιν, διότι είχεν άπαυδήσει, Εξαγαγών 64 κιβώτια θη

σαυρού έκ του πλοίου.
’ Ενίοτε οί δόται ε. 

χουν νά παλαίσουν 
κατά τών κατοίκων 
τών ύποδρυχίων έκεί- 
νωνχωρών. Η είκών 
μας παριστφ συμπλο
κήν μεταξύ μεγάλου 
γόγγρου καΐ δύτου, 
του όποιου τδ βαρΰ 
όπλον, ώς πιστευο- 
μεν, θά δπερισχόση

Πόσον θαυμαστόν 
πράγμα εΐναι ό άν- 
θρώπινος νους, διά 
ιού όποιου ό άνθρω
πος κατορθώνει νά γί- 
νηται κύριος βλης τής 
φυσεως, όχι μόνον πε
ρίπατων Επί τής οι
κείας του γής, άλλά 
περιφερόμενος είς τδν 
άέραώςπτηνδν διά του 
άερυστάτου, και κα- 
τερχόμενος είς τά 0ά. 
θη τών θαλασσών ώς 
ιχθύς. Πόσον δέ εύ. 
γνώμονες δφείλομεν 
νά ήμεθα πρδς τδν 
θεδν, δσας μάς εδω- 
κε τόσον πολύτιμον 
δώρον πρδς ωφέλειαν 
ήμών-αότών καί τών 
όμοιων μας ανθρώ
πων.

ΑΙ ΠϋΝΗΡΑΙ ΠΙΚΑΑΚΙΑΕΣ ΚΑΙ 
Η ΕΥΦΥΗΣ ΑΡΑΧΝΗ.

’ Ητο ίαρος πρωία 
καΐ ή αύρα μνροίίλνς 

είς τά «ύανθή'κλαίία 
έψαλλε ν Εωθινόν
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ίΚ ή φύσις ίζυπυούσε . 

μέ μ ttSittfW xat χάριν, 
καί φαιδρά έχαιρετοϋσε 

τδν δρσσώίη οόρανόν.

Είς τά έργα των χωροϋσι 
τών άνίρώπων αί πληθΰεί, 

χαί θερμώς εύγνωμονοΰσι 
τδν δωροΰντα τήν ιροφήν, 

χΐ ώς άγγέλους πτερσφάρουΐ 
βλέπεις τά πτηνά πετώντα 

ατούς άγρους ζητσόντα σπόρου;
ή εί; δένδρου κορυφήν,

11αν έπι τή; γής, τά έχον 
συντηρήσεως άνάγκην, 

κύπτει κεφαλήν, προσέχον 
καί φροντίζον πώς νά ζγ· 

τριάς μόνον πουλακίδων 
άνοήτων, ΐνα φάγη 

βι’ έπιδουλών κ’ έλπίδων 
περιφέρεται μαζύ.

Καϊ ίβού άντΐ νά κύπτουν 
σπάρους καϊ καρπούς νά φάγουν 

κατ’ αράχνης έπ ιπίπτουν, 
ήτις ϋφαινεν έκεΐ· 

άλλ' είς μάτην διά τρόπου 
δολερού θά την συλλάβουν ,, .

3εία πρόνοια εΐν’ όπου 
δ έργάτης κατοικεί.

Μέ σοφίαν τόν προικίζει, 
πανταχοΰ τόν προφυλάττει 

καϊ ραν.ρόϊεν νά γνωρίζη 
τόν διδάσκει τούς ίχθροός 

Καί αί πουλακίδες μάτην 
κατ’ έκείνης έπιπίπτουν!

"Ιδετέ την ! ώς τόν ναύτην 
περιτρέχει τους αγρούς.

Κ’ ίνιρ αδτη καταβαίνει 
έκ τής φωλιάς τη; μόνη 

καί φιλόπονος υφαίνει 
λεπτεπίλεπτου στολήν, 

αίφνης έζορμώσι πάλιν 
αΐ κακούργοι πουλακίδες 

καί κραυγάζουσαι πηδώσι 
μέ όρθίαν κεφαλήν.

Αίφνης πάλιν, τότ’ έκείνη 
είς τά όψη άναβαίνει 

και τάς πονηράς άφίνει 
μέ τό στόμα άνοικτόν !

Άναγνώσται μή ζητείτε 
μέ τήν πλάνην, μέ τόν δόλον 

είς τόν κόσμον ϊνα ζήτε 
είναι έγκλημα φριχτόν.

Μόνον μ’ έκεΐνον ϊπου πασχίζει ϊνα ζή 
διά τής έργασίας είν’ δ θεός μαζύ.

■ Έν Πεφαιει, Ιουλίου 1884. Δ. Κ. ϊ.

/ΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1884
ΤΙ ΕΙΔΕΝ Η SEAHNH-

Έχ των μύϋων τοΰ1'Λν§εραεν,

«’Αγαπώ τά μικρά παιδία,» εΐπεν ή Σελήνη· «καί 
πρδ πάντων τά μικρά μικρά, εΐναι τόσον δια- 
σκεδαστικά. ’Ενίοτε’ κυτιάζω άπδ τδ παράθυρου είς 
τήν κρεόδατοκάμεραν δταν κανείς δέν προσεχή εις έμέ. 
Mot άρέσχει πολΰ νά βλέπω δταν έτοιμάζωνται διά 
τδν ύπνον. Πρώτον βλέπω νά εξέρχεται άπδ τδ φο- 
ρεματάκι ένας μικρός ώμος, στρογγυλός καΐ γυμνός, 
κατόπιν ό βραχίων· ή καμμίαν φοράν βλέπω πώς 
έκδάλλουν ταις κάλτσαις, - ενα νόστιμον ποδαράκι 
άσπρον εξέρχεται, καμωμένου διά νά τό φιλή τις, καί 
τδ φιλώ!

Άλλ’ ΐδοΰ τί ήθελα νά σας" διηγηθώ. ’ Απόψε έ- 
κύτταζα άπδ ένα παράθυρου, οπού δέν εΐχαν τραβή
ξει τδ παραπέτασμα, διότι κάνει; δέν κάθεται άντίκρυ. 
Έκεΐ μέσα είδα ένα σωρόν παιδιά, άδέλφια δλα, με
ταξύ τών όποιων ήτο καί μία μικρούλα, ή οποία δέν 
είναι παρά τεσσάρων έτών, καί δμως έξεόρει νά λεγη 
τδ «Πάτερ ή μ ώ ν» έπίσης καλά ώς καϊ οΐ άλλοι.

‘Η μητέρα καθίζει κάθ’ έσπέρας πλησίον του κρ=5- 
δατίου τή; μικρούλας καί ακούει την έσπερινήν της 
προσευχήν κατόπιν τήν φίλεΐ. και μένει κοντά της, 
έως οΰ άποκοιμηθή, τδ όποιον συμβαίνει άμα κλείση 
ή μικρά τά ματάκια της.

’Απόψε τά δύο μεγάλείτερα παιδία έκαμνον αρκε
τήν ταραχήν, τδ έν έπήδα μέ τδ ένα πόδι, ένδεδυμέ- 
νον τδ μακρύ του νυκτικδν ύποκάμισον, τδ άλλο έστέ· 
κετο έπάνω εΐς μίαν καθέκλαν, καΐ ίκαμνε παράστα- 
σιν με τά ρούχα τών άλλων παιδιών.

Τδ τρίτον καΐ τδ τέταρτον έτακτοποίουν τά παιγνί*  
διά των καΐ τά έθεταν είς τδ συρτάρι, και τφ Ον τι 
πρέπει νά γίνεται τοΰτο. ‘Η δέ μητέρα έκάθητο πλη
σίον εί; τήν μικροτέραν καϊ τους έλεγε νά ήσυχάσουν 
διότι ή άδελφίτσατων έμελλε νά είπή τήν προσευχήν 
της.

Έγώ έκύτταζα άπδ τδ παράθυρου είς τδ κρεβθάτι 
τής μικρά; , ή όποια ήτο γονατισμένη έπάνω εΐς το 
άσπρον και ώράΐόν της παπλωματά κι · τά χεράκια της 
ήσαν έσταυρωμένα καϊ τδ πρόσωπόν της εϊχε σόδα- 
ράν έκφρασιν, καί έλεγε δυνατά τδ «Πάτερ ή- 
μ ώ ν.»

Αίφνης ή μητέρα τη; τήν διακόπτει είς τδ μέσον 
τής προσευχής. «Μά τί εΐναι αύτδ το όποιον πάντοτε 
προσθέτεις, άφ’ οΰ εΐπής «τδν άρτον ήμών 
τδν έπιούσιον δ δ ς ήμΐν σήμερον;» 
κάτι λέγεις έκεΐ, τδ όποιον δέν έμπορώ νά εννοήσω, 
τί είναι:» ιΗ μικρούλα έσιώπα και έκύτταζε τήν μη
τέρα της διστάζουσα νά τδ είπη ή,ίχι. «Τί είναι;» 
εΐπε πάλιν ή μητέρα της.
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«Μή θυμώσης, μαμμάκη μου, έλεγα, νδός μας καί 
μελί πολύ έπάνω εΐς τδ ψωμί.»

’Εϊγκεφάλαρτος φοδνβξ.

Etc τήν προχειμένην εικόνα βλέπετε έν μέλος τής 
μεγάλης οικογένειας τών φοινίκων, τών όποιων 
υπάρχουν περισσότερα τών 1000 ειδών, εΐς τά όποια 
προστίθενται όλονέν νέα είδη, άνα καλυπτόμενα ύπδ 
περιηγητών είς τάς ’Ινδίας, τήν ’Αφρικήν καΐ τήν 
Πολυνησίαν. Τό ένώπιον 
σας φυτδν δνομάζετα’ 
έγ κ ε φ ά λ α ρ τ ο ς 
τοϋ Άλτενστάϊν, 
διότι άνεκαλύφθη δπό 
κυρίου τινδς εχοντος τδ 
άνομα τοΰτο.

ΥΓΙΕΙΝΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

Μή πίνετε ψυχρόν δί. 
δωρ δταν ήσθε όδρωμέ- 
νοι, ή καί δταν ήσθε λίαν 
κουρασμένοι.' Μή έξέρχη. 
σθε είς τδ ψΰχος αμέσως 
άφοΰ πίετε θερμόν ποτόν.

Μή έξέρχεσθε εΐς τδν 
ήλιον περισσότερον ή δ- 
σον εΐναι απολύτως άναγ- 
καΐδν τώρα τδ θέρος, καί 
πρδ πάντων αποφεύγετε 
νά κουράζησ&ε μέ ύπερ
βολικά παιγνίδια.

Μή εισέρχεστε είς 
τδ λουτρόν άμέσως άφου 
φάγητε. Πρέπει νά περά
σω σι δυο τουλάχιστον ώ- 
ραι μετά τδ φαγητόν.

"Αν συνειθίζετε νά σηκώνησθε λίαν πρωί, καί νά 
άναγινώσκητε ή μελετάτε, νά λαμβάνετε πάντοτε δ- 
λίγην τροφήν, τούλάχιστον μίαν κουλούραν ή Sv τε- 
μάχιον άρτου, διότι τίποτε δέν βλάπτει περισσότερον 
τήν δρασιν του νά μεταχειρίζησθε τους οφθαλμούς σας 
νηστικοί.

" Αν θέλετε νά έχητε δυνατούς οφθαλμούς μή προσ- 
παθήτε νά άναγινώσκητε μέ άμυορδν φώς, είτε τοΰ 

ήλιου είτε τοΰ λύχνου.

ΜΙΚΡΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ

Κύριός τις έπισκεπτόμενός ποτέ σχολεΐον τών ιω. 
φαλάλων παιδιών έν Παρισίοις, καί βέλων νά μάθη 
ποιαν άνάπτυξιν έλάμβανεν ό νους τών μαθητών καί 
ποιαν συνάμα ιδέαν είχον περί θεού, έγραψεν έπΐ του 
μαυροπίνακας τήν εξής ερώτησιν.

— «Συλλογίζεται ό θεός;» - Έν έκ τών παιδιών 
άμέσως έγραψεν υποκάτω τήν έξης άπόκρισιν.

--«‘Ο θεδς βλέπει καΐ ήξεύρει τά πάντα. Τδ νά 

συλλογίζηταί τις δείκνυε1 
αβεβαιότητα καΐ δισταγ- 
μόν.Άρα 6 θεδς δέν συλ
λογίζεται» .

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ 
ΛΕΤΚΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

Οί λευκοί έλέφαντες 
θεωρούνται άγιοι είς μέ
ρη τινά τής ’Ανατολής. 
Έν Σιάμ, έκτδς τοΰ δτι 
εΐναι ιερά ζώα, θεωρούν, 
ται καϊ μέλη τής βασι 
λικής οικογένειας καί κα· 
τέχουν θέσιν άμέσως με
τά τδν βασιλέα ή τήν 
βασίλισσαν, ώστε είναι 
ανώτεροι καΐ αΰτοΰ τοΰ 
διαδόχου. Έν τή χώρα 
έκείνη, έάν φονευθή νέ
ος, υπολογίζεται ή ζημία 
είς περίπου 9ί,00 φρ. 
έάν δέ κόρη, είς περίπου 
102,00 φρ. έάν δέ μι
κρόν παιδίον, είς περίπου

• μέλας 250,00 φρ. έάν
δμως φονευθή λευκός έλέφας, θεωρείται (ζημία 
250000,00 φρ ! άν καΐ θά ήτον άδύνατον νά άγοράση

τις ένα τοιοΰτον.
Πρό τινων έτών δ βασιλεύς του Σιάμ εσ,τειλεν είς 

τήν βασίλισσαν τής ‘Αγγλίας μικρόν χρυσοϋν κιβώτιον 
περιέχον «πολύτιμον δώρον,» ώς είπεν ό πρεσβευτής 
δστις τδ έφερε μέ πολλήν προσοχήν έκεΐθεν. Τί νο
μίζετε ότι ή βασίλισσα εύρεν έντδς αύτοϋ, δταν τδ ή" 
νοιίεν; ’Ολίγας τρίχας τοΰ άεακοΰ έάέ^αντος! 1
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Ι^ωβββκόν ανέχδοτοι»,

Ό Βαρώνος Σούδερλανδ εΐχεν εύφυέστατον σκύλον, τον δ’ 
ποιον ή αύτο-ζράτειρα τής Ρωσσίας, ή Μεγάλη λεγομένη Αι
κατερίνη, θαύμαζε τόσον πολύ, ώστε δ βαρώνος ήναγκάσθη 
έπϊ τέλους νά τόν προσφίρη tit αύτήν. Ή Αικατερίνη έδέχδη 
τόν σκύλον μέ μεγάλην εύχαρίστησιν, καϊ τόν ίκαρε τό εϊ- 
ϊωλόν τηΐ, άλλά τέλος άπό τά πολλότατα γλυκύσματα καϊ 

παχέα κρέατα είς τά δποΐα ήτο άσυνείβιστος δ σκύλος άπί- 
βανεν, ·Η αύτοκράτειρα έβυβίσθη είς μεγάλην λύπην διά τό 
συμβάν τούτο, καί έπί τινας ώρας έμεινεν είς τόν θάλαμόν 
της απαρηγόρητος, όπότε φωνάξασα ένα τόν ύπασπιοτών τηί 
είπε —jΛ άδετε τόν Σούδερλανδ, γδείρατέ τον καϊ παραγε
μίσατε τον.» Ό υπασπιστής έμεινε κεραυνόπληκτος, άλλά 
δέν ίτόλμα νά κάμη καμμίαν άντίστασιν, ύκήγε λοιπόν εύβύ; 
είς τήν οίκίαν τοϋ Βαρώνος Σούδερλανδ, καϊ μέ φρίκην τοϋ 
άνεκοίνωσε τήν διαταγήν τής αύτοκρατείρας.

Τι νά κάμη ό ταλαίπωρος Βαρώνος; — Είξευρεν οτι ή 
αύτοκοάτειρα ήτο ιδιότροπος καϊ δτι δέν ύπήρχεν έλπϊς νά 
διαφύγη τήν τύχην του, άν έκείνη άπεφάσιζεν νά τόν φονεύ- 
ση. Κατέπεισεν όμως τόν υπασπιστήν νά τφ έπιτρίψη νά 
ϊόη τήν αύτοκράτειραν.

Είσαχβεϊς είς τήν παρουσίαν της, δ ταλαίπωρος Βαρώνος 
τρόμων καϊ κάτωχρος, ήρχιιε νά τραυλίζη καϊ νά ζητ” χά· 
ριν παρά τής αύτοκρατείρας. Φαντασδήτε βμως, πώς τοΰ 
ίφάνη δταν ή Αικατερίνη άνακαγχάσασα τόν ίσήκωσεν άπδ 
τήν γήν δπου ήτο γονυπετής καϊ τφ εΐπεν, δτι ή διαταγή 
της δέν άπέβλεπεν αύτόν άλλά τόν μικρόν σκύλονείς 
τόν όποιον είχε δώσει τό αύτό όνομα.

ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ Π1ΣΤΟΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΟΡΗΣ,

Παντοπώλης τις Άγγλος εΐχεν υπηρέτην είς τό παντοπω. 
λεϊόν του ένα ήλίβιο,ν, βστις όμως ήδύνατο νά κάμνη πολλάς 
χονδράς εργασίας, ήτο δέ καϊ τίμιος, καΐ διά τοΰτο ό κύριός 
του τόν έκράτει είς τήν υπηρεσίαν του. ‘Εσπέραν τινά, τοΰ 
λέγει «Πήγαινε κάτω είς τό υπόγειον νάφέρης ρύζι άπό τό 
τάδε βαρέλι. »Ό άνβρωπος ίλαβεν άναμμΐνον κηρίον καϊ κα- 
τήλΟεν είς τό ύπόγειον, μετ’ δλίγον 6έ έπανήλβε καϊ παρέ- 
δωκε τό όρύζιον είς τόν κύριόν του. Αίφνης όμως τόν εΐδον 
νά ώχριή. καϊ νά στρέφη μέ άγωνίαν άπ’ έδώ καϊ άπ' έκεΐ 
τούς όφύαλμοός του καϊ έρωτώντες αύτόν κατώρ&ωοαν νά 
έννοήσουν δτι εΐχε έμπήξει τό κηρίον είς ένβαρέλιον πυρί- 
τιδος ένφ έγέμιζε τό σακκίον όρύζιον, καϊ δτι τό κηρίον ήτον 
«κόμη έκεΐ κάτω. Όλοι έφριξαν, καϊ ώρμησαν έξω τής οικίας 
πιστεύοντες δτι τήν ίπομένην στιγμήν ήβελον άκούσει τήν 
τρομεράν έκρήξιν, ήτις θά τούς έφόνευεν όλους. Άλλά μία 
υπηρέτρια δεκαπέντε ή δεκαέξ έτών τήν ηλικίαν έτρεξεν 
εύβύς κάτω εις τό ύπόγειον, καϊ εΰρεν δτι τό κηρίον εΐχε 
κ α ή σχεδόν μέχρι' τής έπιφανείας τής πυρίτιδας. Χωρίς νά 
διστάξη ποσώς ή ήρωική κόρη λσχημάτισε βιά τών δακτύλων 
της είδος κηροπηγίου, καϊ σιγά, σιγά άπέσυρε τό κηρίον έκ 
τής τρομερας πυρίτιδας· μόλις δέ έπέστρεψε παρά τφ κυρίφ 
της καΐ έλειποδύμησε.

— Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν της είς Δαρμστάτην ή 
Βασίλισσα τής ’Αγγλίας έφωτογραφήθη μετά τών έκεΐ συγ
γενών της, δηλαδή τής βυγατρός της Βικτωρίας, συζύγου τοΰ 
διαδόχου της Γερμανίας, ήτις μέλλει ποτέ νά γείνη αύτοκρά- 
τειρα, της έγγονής αύτής, πριγγιπίσσης Καρλότας τής Πρωσ- 
σίας καϊ τής βισεγγονής της, τής μικρας πενταετούς πριγγι- 
πίσσης Φεδώρας· τό δλον τέσσαρες γενεαϊ, ώς βλέπετε.

— Τό μέγιστόν ώρολόγιον τοΰ κόσμου εΐναι τό τοΰ Ούέσ- 
τμινστερ έν Λονδίνψ. Άκαστον τών τεσσάρων προσώπων του 
έχει διάμετρον 22 ποδών 0 λεπτοδείκτης διανύει σχεδόν έ- 
πτά δακτύλους κατά παν πρώτον λεπτόν. 'Εργάζεται όκτώ 
καϊ ήμισυ ήμέρας, σημαίνει 5μως μόνον έπτά καϊ ήμισυ ή- 
μέρας, ώστε άν τυχόν παύση ένωρίτερον νά σημαίνη δίδει 
είδησιν έγκαίρως δτι δέν έχορδίσβη καλώς, ή δέ χόρδισις άπαι- 
τεϊ δύο ώρας. Τό έκκρεμές έχει μήκος 15 ποδών, οϊ τροχοί 
είναι έκ σιδήρου χυτού· 6 κώδων δστις σημαίνει τάς ώρας 
έχει ύψος 8 ποδών καϊ διάμετρον 9 ποδών.

— ‘U Άραψκαϊ τό Πάτερ ή μ ών.—Δύοπεριηγη- 
ταϊ άγγλοι, ταξειβεύοντές ποτέ είς τήν Βαρβαρίαν, κατέλυσαν 
ίσπέραν τινά πλησίον τών σκηνών ’Αράβων τινών, οϊτινες 
εύίώς τούς περιεκύκλωσαν, καταρώμενοι αύτούς ώς άπιστους 
καϊ άθέους, εάντάρτας κατά τοϋ θεοΰε καϊ άλλα παρόμοια. 
Είς έκ τών περιηγητών, δστις ήξευρε τήν ’ Αραβικήν, έστράφη 
πρός ένα τών 'Αράβων, τοΰ δποίου ή ενδυμασία έδείκνυεν 
Ετι ήτον ίερεύς, καϊ τφ είπε·

— «Ποιος σοΐ εΐπε, ότι εΐμεθα άπιστοι καϊ ά&εοι; Άκου ■ 
σον τήν προσευχήν, τήν όποιαν άναπέμπομεν είς τόν θεόν 
καβ’ήμέραν, καί τότε κρίνον άν είμεβα τοιοΰτοι.» —Καϊήρ- 
χιΐε μέ σεβασμόν νά λέγη άραβιστϊ τήν Κυριακήν προσευ
χήν, τό αΠάτερ ήμών». Οί Άραβες ΐσταντο άκίνητοι καί 
σιωπηλοί, βλέποντες άλλήλους μέ ίκπληξιν καϊ θαυμασμόν, ΐ 
δέ ίερεύς άνέκραξεν

— «Ούδέποτε βέλω καταρασβή πλέον τούς έχοντας τήν 
θρησκείαν ταότην, 6έλω μάλιστα μάβει -τήν προσευχήν ταύ- 
την, καΐ λέγει αύτήν μέχρι τής ώρας τοΰ δανάτου. 0  Να
ζωραίε, έπανάλαβε, παρακαλώ τήν προσευχήν σου, όπως τήν 
μάδωμεν όλοι, καϊ τήν γράψωμεν μέ γράμματα χρυσά, διά 
νά μή λησμονηβη ποτέ..

*

*
— ’■ Ε ν 5 υ μ ε ι σ 0 ε όσα έ δ ι 6 ά χ θ η τ ε ! Ναυτόπαις 

άγγλος, βστις είχε μαθητεύσει είς έν τών μεγάλων πλοίων είς 
τά όποια άσκοΰνται έκ παίδων είς τήν ναυτικήν οί ναΰται, 
μετεβιβάσθη έκεΐβεν είς ίστιοφόρον πλοϊον, έμπορευόμενον 
μετά τής Ισπανίας. Φορτώσαντες τό πλοϊον πορτοκάλια 
άπέπλευσαν, βιευβυνομενοι είς τήν ’Αγγλίαν, μόλις βμως εΐ- 
χον διέλβει τόν πορβμόν τοΰ Γιβραλτάρ, βτε 5 τε πλοίαρχος 
καϊ ύποπλοίαρχος ήσθένησαν βαρέως, καϊ ούδεϊς ύπήρχεν οςις 
έγνώριζε νά κυβερνήση τό πλοϊον. Ούδεϊς, είμή μόνον δ μι
κρός ναυτόπαις, διότι ούτος ένεθυμήβη όλα τά μαθήματα τά 
όποΐα είχε, διδαχβή έν τή σχολή, δθεν άνευ δισταγμού έλαβε 
τήν θέσιν τοΰ πλοιάρχου καϊ ώβήγησε τό πλοϊον διάτοΰτρι· 
κυμιώδους Ωκεανού είς τόν λιμένα τής ’Αγγλίας έκ τοΰ ό
ποιου εΐχεν άποπλεύσει. ΦαντασΒήτε πόσον έθαύμασαν οί άν
θρωποι, δταν εΐδον βτι ό πλοίαρχος ήτο παΐς δεκαεξαέτης '

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ΙΙοϊος έγραψε τό βιβλίον τώνπράξεων τών ’ Αποστόλων:
2) Τί άλλο βιβλίον έγραψεν;
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