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Χυνβρ. έτησ. έν Έλλάδι φρ. 1. I ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ Ο^δένα, πλήν τών ταχτικών
. „ 'Ft. ’ ** Lt· ti - ν S' I α ΟΛ άνταπσκριτών, στέλλεται «ή ΈφημερΙς
ί 8 ϊ) Εξωτερική « | ’ftp ίβφ Στάδιο» άριβ. 0V. τών Παίοωνν άνευ προπληρωμής.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.

Άφοΰ δ πάνσοφος θεδς ϊιά τών προφητών του
Είς μάτην προσεπάθησε τόν άνθρωπον νά σώση, 

Εύσπλάγχνως άπεφάσισε νά πέμψρ τόν υίόν του 
καί άπό τοΰ έγκλήματος έκεΐνον νά λύτρωση.

Περίτρομος έγείρεται προσβλίπουσα Εκείνον,
Καί οΰτος- είς άπο'όειξιν Βν άνθος τφ άφίνει.

Τότε τψ λέγει, ταπεινώς λαμίάνουσα τόν κρίνον 
•’Ιδού ή όοίιλη του έγώ· τό ρήμα του δς γείνη.»

Τά Χ-ροοτούγενναι.
«Δόξα έν όψίστοις θ*ψ  και έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία.»

Παρθένος κόρη βαόινή, ώ; ίαρος μυρσίναι, 
προσηόχετο μονάζουσα καί πλήρης μυστηρίου, 

δτ' αίφνης λΐγεε πρός αύτήν 0 ’Άγγελος Κυρίου, 
«Χοίρε Μαρία, μετά Σοΰ & Κύριάς μου είναι.·

Β'.
’Επήλθεν ή8η ό καιρός, τό πλήρωμα τοΰ χρόνου 

Καί λάμπει έξ ’Ανατολών υπέρλαμπρος Άστήρ, 
Καί έξω τής Βηθλεέμ, ίντος σπηλαίου παλαιγόνου

Γεννδται έκ της Μαριάμτοΰ κόσμου ό Σωτήρ.
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'Άγγελοι είί τούίποιμέν«ςτήν χαράν των έξαγγέλλουν, 
Καί έκεϊνοι άγραυλοΰιϊιν έν τφ" μίαφ τών αγρών

Καί ΐχ τήί Περβώί μάγους ρετά δώρων αποστέλλουν 
Πρός τόν νεαρόν Σωτήρα τών τε ζώντων καί νεκρών.

εθεψ δόξα έν ύψίστοις, έν άνθρωπο ις εύδοκία ! » 
Γή καί Ούρα vol συμψάλλουν, π«σα κτίσιί καί πνοή,

Καί, ώί έν ρ.ια καί [j-dvij, ουνενούμενοι καρδία, 
Χαίρουσιν &τι κατήλθε νέα έπί γήί ζωή,

‘Έξαλλος το θαΰμ' άκούεε^έκ τών ράγων ό ‘Ηρώδης, 
Καί φοΚούρενοί ρή δύση δ τοΰ κράτους του άατήρ,

Κατςήτών τής χώρας παίδων Εξοργίζεται φρικώδης, 
Κ' οίμοι I πολυπληθέστατων.;φίνων γίνεται κρατήρ ! !

Χειρ έν τοότοιί τού Κυρίου ^διαβάζει τό Παιδίον 
Καί άνδροΰται μετά χρόνον δ φιλόστοργος υιός, 

Καί διά τών άλιέων τών όοτράκιον καί ιχθύων
Είς ναούς μεταποιούνται τά τεμένη τοΰ Διόί.

ΣύμπαΟα ή Οικουμένη χαίρει είς τήν γέννησίν του
Καί λατρεύουσα έκεϊνον άπαρνεϊται τούς θεούς 

Καί τά πάθη του θρηνούσα ψάλλει τήν άνάστααίν του
Καΐ υψώνει πρδς λατρείαν καί πρδς δόξαν του Ναούς.

Ναί! μετά τής Οικουμένης καΐ ήμεϊς, μικροί μου φίλοι 
δς χαρώμεν γηθοσΰνως μετά πάντων τών πιοτών,

Κϊ άσπαζίμενοι άλλήλων τά προβμείδιώντα χείλη, 
δς δοξασωμεν τόν Πλάστην καί Σωτήρά μας Χριστόν. 
Έν Πειραιεΐ Δεκεμβρίου 1884. Δ. Κ. Σ.

■ 1 ■ —

Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗ2
(Συνέχεια· ίδε προηγούμενου φύλλον)

'Όταν ό μικρός κόμης έξΰπνησεν ό ήλιος δέν έγεμιζε 
πλέον την ατμόσφαιραν μέ τήν χρυσήν τοο λάμψιν,άλλ 
είχε κρυφθή όπισθεν τών δένδρων, ρίπτων πλάγιοί 
χρυσάς Ακτίνας καί μακράς σκιάς διά μέσου τών 
κλάδων καί θάμνων, ένφ κατήρχετο ώ; μεγάλη τις 
χρυσή σφαίρα “πρδς τόν δυτικόν ορίζοντα. Ήτο περί· 
που ή έκτη μετά μεσημβρίαν ώρα. ’ Αλλά καί τώρα 
άκόμη, δτε ή νύζ έπλησίαζε, δέν έσκέφθη ό Βέρτος 
ποΰ ήθελεν έδρεΐ κλίνην, διότι ή προσοχή τοο προση. 
λώθη αίφνης είς μικρόν παΐδα, δστις ίστατο ένώπιόν 
του,— άθλιον μικρόν παΐδα, μελαγχροινόν καί ισχνόν, 
δστις τον ήτένιζε μέ θαυμασμόν.

«Καί αυτός, είμαι βέβαιος, εΐναι έπίσης πτωχός 
δσον ό Γιάννης καϊ δ θωμάς,ν έσκέφθη ό Βέρτος, 
«άλλά δέν έχω πλέον τίποτε νά τφ δώσω.»

'Ο παΐς προσεπάθει νά κρυψη δπισθέν του φασια
νόν τινα, είς δέ τήν άλλην χεΐρά του έκράτει παγίδα 
έκ σχοινιού καί σπάγγου.

«Ά, παιδάκι,» εΐπε τρίβων τους δφθαλμούς του 

καί σηκωθείς δρθιοςδ Βέρτος— «ΤΙ κακός, κάκιστος 
δπου εΐσαι 1 έκλεψες αύτδν τον φασιανόν ! »

Ό παΐς, δστις ήτο τής αύτής περίπου ήλικίας μέ 
τδν Βέρτον έφάνη μεταμελημένος καί περίφοβος άμα 
εΐδε ποιος ήτον ό κατήγορός του.

«Μή με μαρτυρήσης, σέπαρακαλώ,» εΐπε κλαυθ

μυρίζουν*  «σου τδ δίνω τό πουλΐ, άν δέ με μαρτυρή- 
σης.»

«Δέν το θέλω,» άπεκριθη σοβαρώςδ Βέρτος*  «δέν 
έχεις δικαίωμα νά μοΰ τδ προσφέρης. Δέν εΐναι ίδι 
κονσου, καί δμως τό έφονευσες. Είσαι κλέπτης.»

«Μά σέ παρακαλώ,» έτραόλισε κλαίων ό μικρός 
δρνιθ ο κλέπτης «δ πατέρας έτσιτά έσερνε πάντοτε.»

«Τότε λοιπόν ήτο καί αύτός κλέπτης,ι» άπεκριθη 
ό Βέρτος.

«Ήτο δμως καλός γιά μένα,» εΐπεν ό παΐς άνα- 
λυθείς εις δάκρυα καί λυγμούς. «Μ' άγάποΰσεν, άλλά 
πέθανε πέρυσι τής Παναγίας............. κ’ ή μητέρα δέν
’μπορεί, κ*  ή Σουζη έχει κοκκίτη, και δέν έχομε τί
ποτε σπίτι νά φάμε! ’Ακούοντας λοιπόν τή Σούζη’που 
έκλαιε, έκλαιε, έκλαιε, τί νά κάρου πάω και ’γώ’στήν 

κασέλα δπου φυλάγομε τά πράγματα τοΰ πατέρα, καί 
βγάζω τοϋτο, καί λέω, μπορεί νά ιηάσω κανένα πουλί, 
γιαιί κάνουν ζουμ! περίφημο*  πόσα τρώγαμε, δταν έτ 
ζουσε δ πατέρας καί ό Άράπης !ι>

«Ποιος ήτον ό ’Αράπης ; »
«Ό σκύλος μας. Τόν έσκότωσε δ φύλακας. Αύτός 

τάφερνε μέσα ’στό στόμα του, Άν με μαρτυρήσης 
δμως θά μέ βάλουν στή φυλακή, καθώς έβαλαν τδν 
πατέρα*  δίνουν καί ξύλο έκεΐ, κ’ ή μητέρα ή καύ'μένη 
δέν έχει άλλον άπδ μένα ί»

«Δέν έξεύρω είς ποιον άνήκει τό δάσος τούτο,» ά· 
πεκρί&η μέ τόν ήσυχόν του τρόπον ό Βέρτος, ■< ώστε δέν 
είμπορώ νά του είπώ τίποτε, ούτε θά έπεθύμουν νά 
τό κάμω, άν ήδυνάμην. Άλλ’ δπως καί άν έχη, ειναζ 
κακόν νά παγιδεόη τις τά πτηνά, καί δταν εΐναι πτηνά 
του κυνηγίου εΐναι κλοπή.»

«Ναί,» άπεκριθη δ υιός τοΰ δρνιθοκλέπτου, «ξέρω 
πώς έτσι λέγουν*  μά δ πατέρας.. .»

«Όχι έτσι >ίέχουν!» άπεκριθη μέτιναδικάίαν όρ·*  
γήν δ Βέρτος, «άλλά έτσι είναι. Τά πουλιά δέν εΐναι 
ίδικά σου, άν τά πάρης λοιπόν, εΐσαι κλέπτης.»

«‘Ο παΐς έβαλε τόν δάκτυλον εΐς το στόμα, ένιρ διά 
τής έτέρας χειρός έκίνει έδώ κ’ έκεΐ τδν φασιανόν.»

Συζήτησις περί τών νόμων του κυνηγίου ήτο ανώτερα 
τών δυνάμεων τοΰ παιδιού, άλλ’ ούδ’ αύτδς δ Βέρτος 
ειςευρε πόσον έκτεταμένον ήτο τδ ζήτημα τοϋτο, τό 
δποΐον εΐχεν έγγίσει, φύσει δμως εΐχε τδ ένστικτον Άγ
γλου κτηματίου, δστις δέν δόναται νά έννοήση πώς 
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δύναται νά έχη τις -τόσον συγκεχυμένας ιδέας περί 

■τοΰ ίμοΰ καί τοΰ σοΰ· τόσον τδν έξέπληττε τό πράγ
μα, ώστε σχεδόν έπίστευσεν οτι δ ήλιος &ά έπιπτεν 
έκ τοΰ στερεώματος. ‘0 ήλιος έν τοσοότφ έλαμπε 
σταθερώς διά μέσο» τών κλάδων τών πιτύων, διαχέων 
τδ φώς τοο έπΐ τοδς πρασίνους λειμώνας καί τήν φαιάν 
θάλασσαν.

‘Ο μικρός παραβάτης ΐστατο ένώπιον τοΰ Βέρτου 
άτενίζων αυτόν μέ θαυμασμόν καί περίφοβος έκ τών 
λόγων του. «Τίνος είναι τδ δάσος τούτο;»

«Είναι τοΰ σίρ ‘Ερρίκου,” άπεκριθη διστάζων ό παΐς.
«Λοιπόν ΐδοΰ τί πρέπει νά κάμης, πρέπει νά ίιπά- 

γης άμέσως εΐς τδν σίρ ‘Ερρίκον νά τοΰ έπιστρέψης 
τδν φασιανόν καί νά τοΰ^ζητήσης σογχώρησιν. Πήγαινε 
εύθός. Πρέπει νά^τδ κάμης.»

Ό παΐς ήνοιξε στόμα καί οφθαλμούς έκπληκτος.
«Αΰτδ ποτέ δέν το κάνω,» άπεκριθη πεισματωδώς· 

Καλλίτερα έχω νά μέ πιάσουν οί ίδιοι.»
«θά δπάγω μαζί σου,» εΐπεν 0 Βέρτος.»
«Είσαι της οικογένειας τοΰ σίρ ‘Ερρίκου ; »
«*Όχι. . . .» άπεκριθη ό Βέρτος, εΐταδ' έσιώπησε 

σκεφθείς μετά τίνος ταραχής, δτι ήτο ένδεχόμενον 
νά συλλαβή καί αύτδν ό πυλωρός, βλέπων αύτδν ά· 
νυπόδητον καί άπεριποίητον.

«Καί 'γώ δέν το έπιστευσα,» εΐπεν ό παΐς μέ τινα 
περιφρόνησιν,βάφοο είσαι ξυπόλυτος. Δέν ήξέρω ποϊος, 
είσαι, μά μοΰ φαίνεται πώς δέν εΐναι δουλειά σου νά 
μέ έρμηνεΰης, έν φ καί σΰ είσαι εΐς ξένο κτήμα.»

‘Ο Βέρτος έροθρίασε,
«‘Αλλ’ έγώ» άπεκριθη μέ πολλήν αξιοπρέπειαν,«δέν 

βλάπτω τίποτε έδώ,έν φ σΰ εκλεψες.Άν πράγματι δέν 
εΐσαι κακός παΐς, θά πάρης τόν φασιανόν καί θά όπά· 
γης εύθός είς τδν κύριον έκεΐνον, νά τδν παρακάλεσης 
νά σέ συγχώρηση καί νά σου δώση έργασίαν.»

«Δεν εΐναι έργασία γιά τδ παιδί τοΰ πατέρα μου,» 
άπεκριθη λοπηοώς άμα καί πεισματωδώς δ παΐς. «Οί 
φύλακες όλοι μας έχθρεύονται· μόλις κατορθώνομεν νά 
βγάλωμεν ενα κομμάτι ψωμί.»

«Ποίαν έργασίαν έξεύρεις; » ήρώτησεν δ Βέρτος.
«Ξεΰρω νά κάνω ταίς παγίδαις» άπεκριθη μέτινα 

δπερηφανίαν. «Ταίς περισότεραις μέραις δέν βγαίνω 
καθόλου έως τδ βράδυ, μά σήμερα ή Σοΰζη πήγε νά 
τρελλαθή γιά μία στάλα φαγί.»

«Λυπούμαι πολύ διά τήν Σουζη καίδι’ ολους σας,» 
άπεκριθη συμπαθητικώς δ μικρός κόμης. «Άλλά τούτο 
εΐναι βέβαιον, βεβαιότατο», δτι τίποτε δέν δικαιολογεί 
τήν κλοπήν ή κάμνει τδν θεόν νά . . .

«Οί φύλακες! » έφώναξεν δ παΐς με δξεΐαν φωνήν, 
καθώς λαγού, έν ριπή δέ οφθαλμού ώρμησε κατά κε·
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φαλής εΐς τους θάμνους, ,ρίψας τδν φασιανόν καί τήν 
παγίδα έπί τών γονάτων τοΰ Βέρτου.

(’Ακολουθεί.)

‘II ’Ιουλόα.

‘Η μικρά ’Ιουλία κατοικοΰσεν εΐς τοΰς Παρισίοος, 
δπου χιονίζει καί κάμνει πολΰ κρύον τδν χειμώνα. Τήν 
παραμονήν τών Χριστουγέννων ή μαμά της εΐπεν εΐς 
τήν τροφόν, «Παρε^τήν ’Ιουλίαν νά τήν ένδυσης, διότι 
θά την πάρω μαζί μου εΐς τά έμπορικά.» ‘Η.’Ιουλία 
άκοόσασα τοϋτο, ήρχισε νά χοροπηδφ άπδ τήν χαράν 
ης, καί έτρεξε νά τήν νίψη, νά τήν κτενίση καί νά 

τήν ένδυση ή τροφός της, ή καλή Άννέτα. Τής έφό· 
ρεσε λοιπόν τό ζεστόν της έπανωφοράκι, τδν σκούφον 
καί τά όψηλά της περιπόδια, «Καί'τήν Φαμφούλλα 
νά έτοιμάσης, Άννέτα,» εΐπεν ή ’Ιουλία. <-Στάσου νά 
σοΰ φορέσω πρώτα τά χειρόκτια σου,» άπεκριθη ή Ά” 
νέττα, ένφ ή Φαμφούλλα, ένα ώραΐον καί μαλιαρδν 
σκυλάκι, άμα ήκουσε τδ όνομά της ήρχισε νά γαυγίζ 
καί νά σκιρτφ μέ χαράν. Άφοΰ λοιπόν έστολίσθη καί 
ή Φαμφούλλα μέ τδ κεντημένον της παπλωματάκι, τδ 
όποιον τής ίδενον εΐς τήν ράχιν, δταν έξήρχετο, κα· 
τέβησαν εΐς τήν σάλαν καί αί τρεις, έκεΐ δέ ή Άννέτα 
άφήκε τήν ’Ιουλίαν μέ τήν Φαμφούλλαν νά περιμένη 
τήν μαμάν της. ‘Η ’Ιουλία 3ιά νά περάση τδν καιρόν 
έπήρε τήν Φαμφούλλαν καί άνέβη εΐς μίαν καθέκλαν 
νά κυττάξη άπό τδ παράθυρον. Έξω τά πεζοδρόμια, αί 
σκάλαις, τά κάγκελλα ήσαν σκεπασμένα μέ πυκνόν 
στρώμα χιόνος· οί άνθρωποι έπερνούσαν τυλιγμένοι άλ
λος μέν μέ γούνας άλλος δέ μέ σάλια καί έπανωφόρια 
μάλλινα*  τά δέ μάγουλα καί αί μύταις των ήσαν κατακό*  
κιναι. Άλλά τίβλέπει έκεΐέμπρδς ή ’Ιουλία; Πρδ τής 
θύρας εΐναι άγαλμά τι, τδ όποιον παριστάνει παιδίον 
γυμνόν,—καθώς εΐναι συνήθεια νά κατασκευάζωντκι τά 
άγάλματα,—ή κεφαλή ήοί ώμοι καί τά γόνατά τοο εΐνα1 
κάτασπρα άπό ^τήν χιόνα.

«Ώ τδ καΰμένο ! » λέγει συμπαθητικώς ή 'Ιουλία, 
«πόσο θά κρυώνη, χωρίς ροΰχα, χωρίς παπούτσια, 
χωρίς κάλτσαις έκεΐ έξω εις τδ χιόνι! ’Εγώ πώς εί
μαι τυλιγμένη καί άκόμη μοΰ εδωκε ή Άνέττα ένα 
έπανωφόρι νά τδ βάλω δταν έβγω,καί σΰ Φαμφούλλα 
εΐσαι καλά προφυλαγμένη άπδ τδ κρύο, αύτδ δμως τδ 
παύμένο είναι γδυτο, — θά ’πώ τής μαμάς νά τοΰ 
άγοράση ροΰχα δταν βγούμε. — Ναί, καλά, άλλά θά 
κρυώση εως δτου νά εί έλθω μ εν. —Ά, ’ξεΰρω ! έλα 
Φαμφούλλα, πάμε νά τοΰ φορέσω τδ ταμπάρο μου.»

Όλίγας στιγμάς μετά ταΰτα," δταν ή μαμά τής 
’Ιουλίας κατέβη είς τδ πέρασμα, εΰρε τήν έξω θύραν 
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ανοικτήν, καΐ εΐβε τήν κόρην της, όπως τήν βλέπετε 
σείς μικροέ μου φίλοι είς τήν εικόνα ταύτην, ένδό- 
νουσαν δηλαδή μέ τδ ζεστόν της έπανωφοράκι τό 
άγαλμα, ένφ ή Φαμφούλλα παρετήρει μέ προσοχήν 
άν 8ά είπη « ευχαριστώ » τδ παιδάκι έκεινο.

εΜαμάκι, δέν θά τοΰ άγοράσης ροΰχα δταν πάμε 
είς τά έμπορικά;» είπεν ή Ιουλία τρέχουσα πρδς τήν 

ριον τά Χριστούγεννα. » — «'β, μαμά, είσαι τόσον 
καλή ! θέλω κ' έγώ νά τους δώσω κάτι τι. θά τοδς' 
άγοράσω'μέ τά χρήματα, τά δποΐα μοΰ έδωκες, ένα 
δενδρουλάκι τών Χριστουγέννων μέ πολλά χρωματι
σμένα κεριά, διά νά τά άνάψοον άπόψε καΐ νά ένθ»· 
μηθοΰν δτι εΐναι αίίριον τά γενέθλια τοΰ Χρίστου.»

Ή μικρά ’Ιουλία ίνδύουοα τόν ’Έρωτα διά -ϊάμήκρυώση.

μητέρα της. «’Αγάπη μ»,ο άπεκρίθη ή μήτηρ της καια- 
φιλούσα τδ μέτωπόν της.— «Μή δλίβης τήν τρυφερών 
σοο καρδίαν διά τδν μικρόν μας Έρωτα. Αύτδς ούτε τήν 
χιόνα αισθάνεται, ούτε τδ έπανωφόριόν σοο. Θά αγορά 
σω ενδύματα, άλλ’ ίχι δι’ αύτόν. Εΐναι μία πτωχή μη
τέρα μέ τρία μικρά παιδιά, τά όποια θά ύπάγωμεν μαζί 
νά ίδωμεν, είς αδτά λοιπδν θά δώσω φορέματα και 
όποδήματα καί χρήματα άρκετά διά νά έορτάσουν αυ’

ΣΚΗΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ.

"Εχετε ένώπιόν σας σκηνήν έκ τής Ιστορίας της 
Άναμορφώσεως έν Άγγλίφ. Τινές άπδ σάς ίσως εφεύ
ρετε ίτι κατά τδν δέκατον έκτον αιώνα μέρος τών 
Άγγλων άπεχωρίσ&ησαν άπδ τήν Παπικήν ’Εκκλη
σίαν καΐ έσχημάτιίαν ίδίαν ’Εκκλησίαν, ήτις έχο· 
ρήγει έλεοθερίαν θρησκευτικήν είς τοδς άνθρώπαυς,



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1341[I ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1884
μεταξύ δέ τών άλλων τοΐς έπέτρεπε νά άναγινώσκοον 
καΐ τήν ‘Αγίαν Γραφήν μεταφρασμένων είς τήν αγ
γλικήν γλώσσαν, ένφ ή Παπική Εκκλησία άπηγόρεοε 
τοϋτο έπί ποινή φολακίσεως,έξορίας ή θανα'τυ. Φυσικά, 
οί Παπιχοζοίτινες ήσαν ή ισχυρότερα μερϊς του Έθνους,

αξιωματικούς τινας καί ςρατιώτας έχοντας έπί κεφαλής 
ένα καλόγερον, οΐτινες μέλλουν νά άνοίξουν δεσμας 
τινάς ύποπτους, τάς οποίας έξήγαγον οί ναδται ix 
πλοίου τινδς πρδ δλίγου έλθόντος ix Λουγδούνης. ‘Ως 
δέ φαίνεται έκ τής έκφράσεως του προσώπου αύτών

Γή
1

!Ο

‘Έ ρ e ον α

κατεδίωκον τήν μετάφρασιν τής Γραφής, καί αδστηρώς 
έτιμώρουν τούς έμπορους καί πλοίαρχους, οίτινες είσή' 
γον αύτήν εΐς τήν 'Αγγλίαν έκ τής ‘Ολλανδίας καί 
λοιπής Εύρώπης, δπου έξετοποΰτο εύχολώτερον ή έν 
τή Μεγάλη Βρεττανίφ. Ή ένώπιόν σας είκών παριστφ

πρός άνεύρ tntv τής άπηγ ορβνμίνηΐ Γραφής.

νομίζουν δτι θά εΰρουν τήν'άπηγορεομένην μετάφρασιν' 
έντδς τών δεσμίδων! Άλλοίμονον δέ τότε είς τδν ά*  
τοχή πλοίαρχον ή τόν έμπορον είς τον όποιον είναι 
άπηυθυσμέναι αί δέσμαι· άλλ’ όμως ό Λόχος του 
<9εο5 <ϊέν δεσμεύεται.
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Προς τούς συνδρομητάς της ' Εφ. των Παίδων.

'Αγαπητοί μοι φίλοι 1

’Ιδού καί πάλιν θείφ εύδοκίφ έφθάσαμεν'πάντΐς ή’· 
μάς, έκτος δύο ή τριών έζαιρέσεων, συνδρομηταί καί 
συντάκτης είς τδ τέλος καί άλλου έτους, τοϋ 17ου, 
άπδ της συστάσεως τής «’Εφημερίδος τών Παίδων,» 
διόπερ πολλάς χάριτας δφείλομεν τφ οΰρανίφ ήμών 
Πατρί. ‘Ο συντάκτης αύτης μάλιστα έχει λόγους πολ· 
λοός καί ίσχυροδς νά εύγνωμονή τήν πανάγαθου Πρό
νοιαν, πρ ώ τ ο ν μέν, διότι έφείσθη της ζωής του καί 
περιεφρούρησεν αδτδν έπί Ιπτά μήνας ταξειδεύοντα 
διά ξηράς καί θαλάσσης διά πολλών καί μεμακρυ’ 
σμένων χωρών, καί δεύτερον, διότι παντού οπού 
δν ύπήγεν,εδρε τούς συνδρομητάς αυτής άγαπώντας καί 
εκτιμώντας τδ μικρόν τοΰτο φόλλον, κατ’ έξοχήν δέ 
εύχαριστήθη άκούων τάς εδνοϊκάς καί κολακευτικάς 
κρίσεις αλλοεθνών συνδρομητών (οί όποιοι λαμ
βάνουν τήν έφ ημερίδα ταότην χάριν τής άπλοελληνι» 
κης γλώσσης μάλλον ή διά τήν έν αύτφ ύλην) δμο- 
λογούντων, ότι εδρίσκουν αδτήν εΰχάριστόν καί ώς 
ανάγνωσμα.

Τοιαότη έκφρασις ύπολήψεως και έκτιμήσεως έκ 
μέρους πολυαρίθμων καί διαφόρων τάξεων συνδρομη
τών, Ελλήνων τε καί ξένων, δέν δύναται είμή νά διε- 
γείρη αισθήματα χαρας έν τή καρδίφ αύτοΰ, διότι 
εΐναι άναγνώρισις καί έκτιμησις τών άδυνάτων κόπων 
καί φροντίδων του πρδς διδασκαλίαν καί βελτίωσιν 
τής καταστάσεως μεγάλης καί σπουδαίας κοινωνικής 
τάξεως, τής τών παιδιών, άτινα μετ’ ού πολύ θά 
καταλάβουν τάς θέσεις τών γονέων καί φίλων των 
έν τή Πολιτείφ καί τή Εκκλησία καί θά κατασταθοΰν 
ή ευλογία ή κατάρα έν τφ έθνει των.

Ευχαρίστως δέ δράττεται τής ευκαιρίας ταύτης, ΐνα 
άναγγείλη είς τούς συνδρομητάς τής «Έφ. τών Παί
δων,» δτι κατα τδ λήξαν έτος ή σύνταξις αύτης προ- 
σέλαβε συνεργάτιν νεάνισα δόκιμον, ύπεραγαπώσαν 
καί ένδιαφερομένην ύπέρ τοΰ πνευματικού καλού τών 
παιδιών τής πατρώος της. — Είς τήν έππυχή αυτής 
συνδρομήν ύφείλεται ή έξακολοόθησις τοΰ φύλλου κατά 
τους έπτά μήνας τής άπουσίας τοΰ συντάκτου. Διά τής 
αυτής δέ συνδρομής καί τών προμηθειών νέων καί ώ- 
ραίων εικόνων έλπιζεται νά κατασταθή ή Έφημ. τών 
Παίδων ποικιλωτερα, ώραιοτέρα καί διδακτικωτέρα.

’ Αποχαιρετίζων πάντας τους καλούς της συνορομη- 
τα'ς καί άναγνώστας τ» έλπίζει, βτι όπως κατά τδ λήγον 
έτος, οΰτω καί κατά τδ έπόμενον πολλοί θέλουν προ
σπαθήσει νά κάμουν έκαστος ένα τούλάχιστον νέον 
συνδρομητήν, ΐνα λάβουν μέν μίαν ώραίαν εικόνα χρω 
ματισμένην, βοηθήσουν δέ διά τούτου τήν σύνταξιν νά 
έπιφέρη τάς βελτιώσεις, τάς δποίας άλλως άδυνατεΐ.

•U συντάκτης Μ, Δ. ΚΑΛ0Ι10ΘΑΚΗΣ,

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-
(Έκ τοΰ γερμανικού.) 

(Συνέχεια- ιΐε παρελθόν φύλλον) 
Κ.ΕΦΑΑ. Γ.

— ιι Μάλιστα ήτον 6 ίδιος δ κακούργος δστις διεδωκε 
ταϋτα,» άνέκραξεν δ γέρων Συνταγματάρχης. «Εΐναι 
ύπηρέτης τοΰ Κόμητος έκείνου, δστις σας προσέβαλεν 
έκείνην τήν ήμέραν είς τδ συμπόσιον, Άλλ’ δ Ούτρεχτ 
εΐπεν δτι Αυστριακός τις εΐχε χρησιμεύσει ώς 
κατάσκοπος μισθωτός υμών καί δτι σείς τφ έδώκατε 
πληροφορίας περί τοΰ Πρωσικού στρατού καί έκεΐνος 
είς ανταλλαγήν σάς ειδοποίησε περί τής μυστικής πο
ρείας τών Αυστριακών, καί ούτως έπροβιβάσθητε διά 
τήν ανδρείαν σας. 'Ο ψεόστης ϊ δ τρισάθλιος! »

— «Κύριοι,ν είπεν δ Στρατηγός, «ηχούσατε πώς 
ό φίλος μου έδώ δ κ. Βράουν έξήγησε τήν ύπόθε- 
σιν καί έλευθέρωσεν εαυτόν πάσης υποψίας, θέλετε 
νά φέρωμεν μάρτυρας, οΐτινες θά έπιβεβαιώσουν τάς 
έξηγήσεις του, τδν Ταγματάρχην φδν Σόββε, καΐ αύτδν 
τόν Γκόττληβ Ούτρεχτ; Περιμένετε δλίγον.» Καίκα- 
λέσας ένα ύπηρέτην έψιθόρισεν δλίγας λέξεις είς τδ οδς 
του. Ο ύπηρέτης έξήλθε καΐ μετά τινας στιγμάς είς 
σήλθεν αγγελιοφόρος τις τοΰ Στρατηγού, είς δν αυτό- 
έδωκεν έπί τίνος τεμαχίου χάρτου γεγραμμένον ένταλμα 
συλλήψεως τοΰ Γκόττληβ Ούτρεχτ.

Άλλ’^δ καιρός τοΰ Γκόττληβ δ'ενίεΐχεν έλθει άκόμη. 
Κατά τύχην 6 κ. Βράουν δστις ήκουσε τά διαδιδόμενα 
περί τοΰ υίοΰ του και εΐχε μάλιστα άκοόσει τήν αληθή 
ιστορίαν άπδ τδν ίδιον τδν Γεώργιον, τήν αυτήν ήμέραν 
συνήντησε τδν Γκόττληβ καθ' οδόν καΐ τδν^είδοποίησε» 
οτι θά συλληφθή, καί τδν παρώτρυνε νά φύγη πρί» 
τδν εύρη ό Γεώργιος.

Ό Γκόττληβ κυριευθείς ύπδ πανικού φόβου έ π ή ρ ε 
δρόμον άμέσως, οτε δέ μετά nvaj ώραν έφθασεν ή 
περιπόλος διά νά τδν συλλάβη εύραν «τδ πουλί φευγάτον.

ΚΕΦΑΔ. ΙΑ’.

Έπί τής κεντρικής όδου τοΰ’’Μάγο εβούργου ΐστατο 
μέγα καΐ λαμπρόν μέγαρον. Πρωίαν τινά περί τδ Πά
σχα, δλίγα έτη μειά τά συμβάντα του τελευταίου κε
φαλαίου, μεγάλη κίνησις Ιφαίνετο έντδς τής οικίας 
ταύτης. Τι έσήμαινε τουτο(; έπί τοΰ πρώτου πατώμα
τος κατφκει ό Στρατηγός φδν Βράουν’ Βέδελ, έπί δέ 
τοΰ δευτέρου δ Συνταγματάρχης Βράουν καί ή σύζυγός 
του. Τήν ήμέραν έκείνην έπρόκειτο νά βαπτισθή τδ 
μονογενές των τέκνον καΐ δ γέρων Στρατηγός εΐχεν 

έπιμείνει νά κάμη συμπόσιον εις τιμήν τής,τελετής.
Ό Γεώργιος εΐχε νυμφευθή σύζυγον πολύ άνωτέρας 

κοινωνική; θέσεως άπδ τήν ίδικήν του. Τΰ πρώτον έσχε*  
τίσθη μετ’ αυτής, σταματήσας μέ κίνδυνον τής ζωής 
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too τούς περίτρομους ίππους της άμάξης της, ένφ αυτή 
ήλαυνε'είς βεβαιάν καταστροφήν, &ν 6 Γεώργιος δέν 
τους άνεχαίτιζεν. Ή ευγνωμοσύνη της διά τήν πραξιν 
ταότην ήνοιξε σχέσεις μέ τήν ο ίχογένειάν της. 
Άλλ’ Sv καΐ δ Γεώργιος την ήγάπα πολύ, καΐ άν. 
τηγαπατο παρ’ αύτης, ήτο δμως πολύ μετριόφρων 
ή ώστε νά τήν ζητήση παράτών γονέων της ένψ 
ήτο τόσον άνωτέρας δέσεως έν τ·7 κοινώνίφ άπο 
αύτόν. Ό γέρων δμως Στρατηγός κατά τύχην άνεαά*  
λυψε τδ μυστικόν καΐ πάραυτα μετέβη είς τούς γο 
νεΐς καί ένήργησεν ώστε συνήνεσαν είς τό συνοικέσιον.

'0 γάμος του Γεωργίου έστάθη ευτυχής. 'Η ’Ιω
άννα ήτο άφωσιωμένη εΐς αύτδν καΐ είς τούς γονείς του, 
οΰς ούδόλως κατεφρόνει διά τήν πενίαν των.

Καΐ νϋν έφθασεν ή ήμέρα, διά νά βαππσθή τό πρώ

τον των τέκνον. »
‘Ο γέρων Βράουν καί ή 

σύζυγός του ήλθον έπί τής 
άμάξης του Στρατηγού έν ■ 
δεδομένοι τά'κάλλιστα αύ
τών έορτάσιμα ένδόματα, 
και ώδηγήθησαν αμέσως 
είς τδ ιδιαίτερον γραφεΐον 
τοΰ Στρατηγού, μεθ’ ού 
παρέμειναν έπί μίαν ώραν 
συσκεπτόμενοι. "Οτε έξήλ*  
θον, ό Γεώργιος καΐ ή σύ
ζυγός του κατέβησαν μετά 
χαρας νά τούς δποδεχθουν. 
Ή κ. Βράουν έδίστασε νά 

πλησιάση τήν νύμφην της, 
ήτις ήτον ένδεδυμένη πο· 
λυτελώς μετάξινα ένδέμα
τα. άλλ’ ή’Ιωάννα τήν έ- 
νηγκαλισ&η μέ άγάπην.
Ή γραΐα έζήτησε νά ϊδη τόν έγγονόν της, καΐ 
βτε ήλθεν ή ώρα, αύτή τδν έφερεν είς τάς άγκάλας 
της είς τήν κολυμβήθραν. Έκεΐ έβαπτίσθη λαβών τδ 
όνομα Γεώργιος Φρειδερίκος, Γεώργιος μέν διά τδν κ. 
Βράουν, καΐ Φρειδερίκος διά τδν Βασιλέα καί τον 
Στρατηγόν φδν Βράουν Βέδελ.

Μετά τήν τελετήν δλοι οί προσκεκλημένοι μετέβη- 
σαν είς τήν αίθουσαν τοΰ Στρατηγού καΐ παρεκάθισαν 
είς τδ συμπόσιον.' Ο γέρων ιΒράουν μέτήν σύζυγόν του 
έκάθισαν έκατέρωθεν του Δημάρχου τοϋ Μαγδε- 
βούργου.

Μετά τδ τέλος τοϋ γεύματος δ γέρων Στρατηγός 
ήγέρθη έκ της θέσεώς του, πάντες δ1 έσιώπησαν πε- 
ριμένοντες-

Αύτόχθονες ’Αμερικανοί 
ταξειδεύοντες.

— Πριν ή προτείνω πρόποσιν,ν είπε, «πρέπει νά σοί 
έκφράσω, Γεώργιε Βράουν, ένώπιόν τών φίλων τούτων, 
ένα προσφιλή καί διακαή πόθον μου. Πρό τίνος καιρού σοι 
άνέφερα περί τούτου, άλλά δέν ήάέλησας νά συναινέ· 
σης, σήμερον, πάλιν σοι λέγω, Γεώργιε, γενοϋ υίόςμυ. β 

‘Ο Γεώργιος άνεπήδησε καί ένηγκαλίσθη τόν γέροντα. 
«Είμαι υίόςσας,» εΐπε μετά συγχινήσεωί· «σάς 

τιμώ καΐ σάς αγαπώ ώς υίός, άλλά δέν δύναμαι νά 
άλλάξω τδ όνομα, δπερ μοί ίδωκεν ό πατήρ μου.

(άχολου&εΐ.)

AVT0X00NES ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.

Οί αύτόχθονες τής Βορείου ’Αμερικής, οΐτινες πρδ 
διαχοσίων ή τριακοσίων έτών έκάλυπτον βλην τήν με· 
γαλήν έκείνην Ήπειρον, σήμερον δέν εΐναι παρ’ δ- 

λίγαι Εκατοντάδες χιλιά' 
δων καθ’ βλην τήν Βόρειον 
καΐ Κεντρικήν Αμερικήν. 
Μυριάδες αύτών έφονεό- 
θησαν μαχόμενοι κατά τών 
Εύρωπαίων καταχτητών 
τής χώρας, άλλοι δέ έξον- 
τωθέντες άπό τάς γαίας 
των κατέφυγον είς τά όρη 
καΐ τάς άκατο ικήτους πε*.  
διάβας τών Δυτικών Πολι
τειών, δπου ζώσιν άκριβώς 
δπως οί προπάτορές των 
εζησαν, διά του κυνηγίου 
καΐ τής άλιείας, ή καλλιερ 
γοΰντες δλίγα στρέμματα 
άραβο σίτου. Αί φυλαΐ αύται 

αΐτινέςποτε ήσαν περίπου 
300, έκαστη μέ τήν ίδικήν 

της διάλεκτον, ουδέποτε έκτισαν πόλεις ή οικίας, άλλά 
κατφκουν εΐς σχηνάς ή καλύβας καθώς έκείνην, τήν 
όποιαν βλέπετε έν τή ένώπιόν σας είκόνι, ουτω δέ' δλό - 
κληρον χωρών ήδύνατο νά μεταφερθή είς νέαν το
ποθεσίαν, οσάκις έπρόπειτο νά ευρωσι καλλιτερον κυ- 
νήγιον ή άλιείαν.

Τδ χρώμα τών αύτοχθόνων Αμερικανών εΐναι διά
φορον είς διάφορα μέρη τής χώρας, άλλαι μέν φυλαΐ 
εχουσι χρωματισμόν κλίνοντα πρός τόν τών Εύρωπαίων, 
μέ ξανθήν κόμην καί όφθαλμούς γαλανούς, άλλοι δέ εΐ
ναι σχεδόν μελάνες, άλλ’ αί πλεΐσται κλίνουσι πρδς τό 
χαλκόχρβν, μέ δφθαλμούς μέλανας καΐ βαθεΐς,κόμην μέ- 
λαιναν καΐ εύθειαν καΐ προεξέχοντα όστά τών παρειών.
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— Αί τεχνητοί κούκλα ι τών άφρικανών κορασίδων 

ώς φαίνεται όλίγον θά δμοιάζουν μέ βρέφη, άφοΰ, ώς γρά
φει ίκεΐθεν'Άγγλος τις, προτιμούν νά παίζουν μέ γάτας, καί 
σκύλους καί άλλα μικρά ζφα, τά όποια ίναγκαλίζονται, φι
λούν, άποκοιμίζουν κτλ. δπως κάμνουν μέ τάς κούκλας τά 
κοράσια έν Ευρώπη. Πολλάκις δέ, λέγει, τά βλέπει τις έχοντα 
μικρά χοιρίδια φασκιωμένα καί δεμένα έπί τής βάχεώς των, 
ακριβώς δπως αί μητέρες των φέρουν τά βρέφη των

— Ή τελευταία στατιστική τής Γενεύης υπολογίζει είς 
40,000 τούς είς ώρολόγια Εργαζομένους τεχνίτας.Έν Νεοκά- 
στελ Εργάζονται περί τάς 13,708 έργάται, οϊτινες κατ’ έτος 
κατασκευάζουσιν έν ίκατομμύριον ώρολογίων, άντιπροσωπεύ- 
ουσι δέ περί τά 50 ίκατομ. φράγκων. Έν Βανδφ Εργάζον
ται είς ώρολόγια άποκλειστικώς υπέρ τάς 7,000 έργάται, 
ών Ιν μέρος καταγίνεται είς τήν κατασκευήν τών μουσικών 
Ή δλική κατασκευή τών ώρολογίων έν Έλίετίγ άνίρχεται 
είς 1,000,900 έπιφέροντα 88 έκατομ. φράγκων. Έν τή ίκ- 
θίσει τοΰ 1882 έξεποιήθησαν 154 χιλ. χιλιόγρ. ώρολογίων.

— ‘Ο μέγας φυσιολόγος Κυδιίρος παρετήρηαεν, δτι τά μι
κρότερα ζώα πηδώσιν ύψηλότερα άναλόγως τοΰ άναστήματος 
καί τής βαρύτητάς των ή τά ριεγαλείτερα. ‘Ο ίλέφας, τό μέ- 
γιστόν ίλών τών ζώων, μόλις δόναται νά πηδήση τό δψος ένός 
μέτρου· '□ ίππος πηδγ υψηλότερο ν· ή ϊλαφος. ή δορκάς πη- 
ίώσι μίαν καί ήμίσειαν φοράν υψηλότερου τοΰ κέντρου τής 
βαρύτητάς των- ό λέων πηδά διπλάσιου 3ψος· ή τίγρις, ή λεο
πάρδαλη, ό πάνθηρ τριπλάσιον, καί οΰτω καθεξής. Μεταξύ 
τών καλλιτέρων πηδητών εΐναι ή γαλή, καί μάλιστα ή άγρία 
γαλή. Τά έντομα έχουσι καταπληκτικήν Ικανότητα εί: τό νά 
πηδώσι· καλόν παράδειγμα τούτου ϊχομεν είς τόν ψύλλον, τον 
Πατέρα τοΰ πηδήματος, ώς τόν όνομάζουσιν οί 
'Άραίε;, δϊτι: πηογ εί: δψος ίκατοντάκι: μεγαλεί- 
τερον τοΰ ίδιου του μήκους.

— Διατί αί γαλαϊ πρώτον τρώγουν καί κατόπιν νίπτονται; 
Καθώς λέγεται, μίαν φοράν καί ένα καφόν, μία γαλή έπίασεν 
έν στρουθίον καϊ έκάθισε νά τό φαγη. Ένιμ τό συνέσφιγγεν είς 
τοΰς δνυχάς της καί τό έκύττάζε μέ λαιμαργίαν, τό στρου
θίον είπε — «Κανείς καλοανατεθραμμένος καί εύγενή: άνθρω
πος δέν τρώγει άν δέν νιφθη" πρώτα, β Ή παρατήρησες άδτη 
τοΰ στρουθίου έφάνη δίκαια είς τήν γαλήν, ήτις ήρχισεν εύ- 
θύς νά νίπτεται μέ τόν πόδα της. Τό στρουθίον δέν χάνει 
καιρόν καϊ άφίπταται. Ή δέ γαλή πολύ δυσαρεστηθεΐσα διά 
τοΰτο ώμοσε μέ πολλήν άγανάκτησιν δτι είς τό έξη: θά έ
τρωγε πρώτον και κατόπιν θά ένίπτετο, σύστημα τό όποιον 
μέχρι τής σήμερον άκολουθοΰν δλαι αί γαλαϊ.

— Καταχρηστικών λέγεται τό φσμα τοΰ τέττιγος, διότι 
0 μηχανισμός τής φωνής του δέν είναι έντδς τού λάρυγγό; 
του. ‘U τέττιξ έχει είς έκάστην πλευράν τής κοιλίας του 
έσκεπασμένης διά μεμβράνης ώς το τύμπανου, κοιλότητας 
άνοιγμα στενόν, διά του όποιου εισερχόμενος άήψ, καί πάλιν ίκ- 
πιεζόμενος προξενεί τόν ήχον Εκείνον.

ΏΖΟΙΚΙ^-Α-.

— Δύο 9 α υ [χ ά σ ι α 1 β ε λ ό ν α ι. Πρό Ttvtov μηνών 
ό βασιλεύς τής Ιίρωσσία: έπεσκέφθη μέγα τι έργοστάσιον 
βελονών έν Γερμανία, δπως παρατηρήση καί έξετάση τόν 
τρόπον, χατά τόν όποιον κατασκευάζονται. Έκεΐ είδε μεταξύ 
άϊ.λων βελόνας τόσον λεπτά:, ώστε χιλιάδες έξ αύτών 
δέν έστάθμιζον ούγγίαν.  Επρόχειτο όμως νά Γδη τι άκόμη 
πιριεργότερον. 0  τεχ (της, τοΰ δποίου ίργο-ν ήτο νά δ α
τραπέ τάς βελόνας, πάρε κάλεσε τόν βασιλέα νά τοΰ οωαη 
μίαν τρίχα έκ της κεφαλής τον, ύ δέ βασιλεύς γέλασα: τφ 
ϊδωκε μίαν μέ πολλών προθυμίαν. Τότε δ έργάτης τροπή- 
σας αύτήν, έπέρασε διά τής τρυμαλιδς μίαν λεπτοτάτην κλω - 
στήν, καϊ τήν προσέφερεν είς τόν Βασιλέα, δστις έθαύμασε 
τήν τέχνην καί έπιτηδειότητα μέ τήν όποιαν παρεσκευάσθη 
τόνέον τοΰτο είδος τής βελόνης !

*
*

Πολύ θαυμασιωτέρα όμως εΐναι βελόνη τις τήν όποιαν έχει 
ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας. Αύτή κατεσκευάοθη είς τό περί
φημου έργοστάσιον τής ’Αγγλίας ‘Ρέδδιτς, καί είναι άπο. 
μίμησ ις τής στήλης τοΰ Τραϊανό 5, άρχαίου μνημείου, έπί τί 
όποιον είναι έσκαλ ισμ ένα ι εικόνες, παριστάνουσαι διάφορα άν- 
δραγαθήματα τοϋ αύτοκράτορος έχείνου, άντΐ τών όποιων 
φέ ρει ή βελόνη σκηνάς έκ τοΰ βίου τής Βικτωρίας, τόσον 
λεπτώς έξειργασρ^νας, ώστε δέν φαίνονται χωρίς μικρό- 
σκόπιον. Προσέτι άνοιγει ή βελόνη αδτη καί άποκαλύπτει άλ
λας βελόνας μικρότερα: έντδς έαυτής, ώσαύτως έσκαλιαμένας 
μέ πολλήν λεπτότητα!

— θέαμα καθ’ ήμάς μέν τούς Ευρωπαίους περίεργον, κοι
νόν ίμιας είς τήν 'Ιαπωνίαν, εΐναι ό άνήρ, όοτις περιφέρεται 
είς τάς ίβούς φέρων μικράν θερμάστραν, διάφορα μικρά σκεύη 
της μαγειρικής καί άγγεϊον πλήρες ζύμης. Περιπάτων φω
νάζει. «Τηγανήταις, χαλαίς τηγανήταις! » όπου 6έ τόνϊδωσι 
τά παιδιά, τρέχουν νά ζητήσουν άπό τήν μητέρα των μίαν 
πεντάραν διά νά άγοράσουν τηγανήταν. Μέ τήν πεντάραν 
όμως ταύτην αποκτούν καί τι περισσότερον — τό προ νόμων 
νά ψήσουν μόνοι των τό γλύκυσμα. Ό τηγανητοπώλης κατα
θέτει τήν θερμάστραν του έπί τής γής καί έπιθέτει έπ αύ- 
τής μικρότατον τηγάνιον, τό όποιον τότε το παιδίον άλειφε ι 
μέ λίπος, διά νά μή καη ή ζύμη, τήν όποιαν κατόπιν κενώνει 
είς αύτό μέ κομψότατου μικρόν κοχλιάριον. Άφοΰ ψηθή τό ϊν 
μέρος τής πήττας, τό στρέφει καί κατά τό άλλο μέρος μέ 
πολλήν προσοχήν, τέλος δέ τήν τρώγει ζεστήν καί εύωδιά- 
ζουσαν, τοιουτοτρόπως δέ άπολαμδάνειτήν διττήν ταύτην εύ- 
χαρίστησιν άντΐ μιάς μόνης πεντάρας !

—’Αγγλική τις έφημερίς μνημονεύει ήρωικήν πραζιν παι- 
δός δεκαπενταετοϋς, ήτις έλαβε χώραν έσχάτως είς Λονδί
νου. Πυρκαϊά είχεν έκραγή είς κατάστημά τι, άνωθεν τοΰ δ
ποίου έκοιμώντο παιδία τινά μικρά, δτινα είχαν λησμονηθή 
ίν τφ μίσφ τής πυράς. Πρώτος 0 παΐς έκεΐνο: τά ίνθυμή- 
θη, άνοδός δέ άπό τον τοίχον όπισθεν τής οικίας, άνερριχήθη 
μέχρι τοΰ παραθύρου, καί είσε λθών εύρε κοιμώμενα έντός τοΰ 
δωματίου, τό όποιον ήτο πλήρες πυκνού καπνού. ‘Αρπάσας 
δύο τά έσυρε πρός τό παράθυρου, άπό τό όποιον τά κατε- 
ίίβασεν έπί τής βάχεώς του μέχρι τοΰ τοίχου, δπου τά πα- 
ρέλαίον οί γείτονες. Άνηλθε τότε καί δευτέραν φοράν είς τήν 
φλεγομένην οίκίαν, διά νά σώση καί τό τρίτον παιδίον, άλλά 
θά έγίνετο παρανάλωμα τοΰ πυρός άν μή όρμήσαντες έντδς 
οΐ πυροσίέσται ϊσωζον άμφοτέρο υ; άπόθάνατον φοβερόν καί 
άφευκτο ν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποιος πονηρός άνθρωπος άναφερόμενος έν τή Παλαια 

Διαθήκη προεφήτευσε περί τοΰ Χρίστου, πράγμα τό όποιον 
έπαλήθευσε -

2) Ποίαν μαρτυρίαν έχομεν έν τή Παλαιφ Διαθήκη ίτι αί 
διάφοροι φυλαί τοΰ Ισραήλ έλάλουν κάπως διαφόρους δια
λέκτους ;
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