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τή« μητέρά παρακοής τθυ· εχει κεφαλόπονον καί ί
αναγκάζεται νά πινη ιατρικόν τό όποιον δέν τδν εύχαρισΐεΐ διόλου.
Έλπίζομεν δΐι τό πάθημα τοΰτο τοΰ Νικολάκή θά ·
γεινη μάθημα είς τους άλλους ήμών μικρούς συνδρο- :
μητάς, οΐτινες θά προόέχωσιν καλώς όπως μή βλά- :
ψωοΐ τήν υγείαν των, κάι πρδ πάντων θά όπάκοόωσιν είς τάς μητέρας των.

ΑΙΙΟΦΠΉ KINAfNOt
Πρό τινων έτών νεανίας τις, συνειθισμενός έκ τής ,
παιδικής αύτοΰ ηλικίας νά συχνάζη εις τήν εκκλησίαν |
καί ν’ άναγινώσκη τακτικώς κατά τάς σχολασίμου; «Η
ρας τόν Λόγον τοΰ θέοΰ* παρεκλήθη παρά τινων φίλων
τ« νάλά5η μέρος είς εκδρομήν* τήν όποιαν έσκόπευον
νά κάμωσι Κυριακήν τινα έπί τοΰ ποταμού Ταμέάειυς,
'Η ουνείδησίς του ήναντιώθη Κατ’ άρχάΐ είς τοΰτο,
άλλά μετά ταΰτα τά θέλγητρα τής έάορομής κα! ή
τέρπνότης της λίαν δίασκέδαςικής συνοδείας, ήτις τδν
περιίμένεν, έπέβαλόν πρός στιγμήν σιωπήν είς τδν
άνήάυχον τοΰτον φύλακα.
‘Η πρόσοιορισθεΐσα ήμερα ίφθασέν, δ καψδς ^τό

Mtxp'oi σανδρυμητίμ της ’βφημεριδος

των Παίδων.
Πώ! Πω! Τί πρόσωπον εΐναι έκεΐνο! Ποιος εΐναι;
Γι' έπαθΐ ; Τί Λάμνει;
*Α φι'λταΐά τέκνα σ=> μέν γέλάτε μέ τόν Νικολάχη μας, άλλ’ βμως τό πράγμα εΐναι πολύ σπουδαΐον με αυτόν και οχι άςιον γέλωτος. 'Η μήτηρ
τοο εΐπεν είς αυτόν νά μήν έξέλθή της οικίας άνευ
πίλου έν λά'ρφ όγρας έσπεράς Αυτός ομως,νόμιζων δτι έγνώριζε καλλίτερον τήΐ μητρός του, έξήλθε
παρακοόσας αυτήν, και ευθύ; έκρυολόγησε και ιδού,
ώς τόν βλέπετε, υποφέρει τάς συνέπειας τής πρός

πολύ ωραίος, ή δέ συνοδεία, συγκείμενη έκ δώδεκα
προσώπων, συνηθροίσθ^ έπι τής όχθης του ποταμί
ΐν* άποπλεόση διά τήν Ριχμόνδην. Ο νείχνίάς ήτον
εί; έκ τών συναθροισθέντών, άλλ’ ένφ ήδη έθετε τόν
πόδα τόυ έπί της λεμδου ήλθεν αίφνης ζωηρώς είς
τήν μνήμην αυτού τό έπόμενον ρητόν, ί’Ενδυμδ τήν
ήμέραν τοΰ Σαββάτου διά ν’ άγιάζης αυτήν „ ή ?s
συνείδησίς του προσέθηκε, «Πώς! σκοπεύεις λοιπόν
πράγματι νά πράξης τόσον μέγα Αμάρτημα έναντιον
τοΰ θεόϋ ;® Είς τήν φωνήν τάότην τής συνέιδήσεαος
όποχωρήσας δέν ήθέλησε κατ’ ούδένα τρόπον νά προχωρήση περισσότερον άλλ’ απεμακρΰνθη έκ τών δ-
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χθων τοΰ Ταμέσέως έν Μ°'Ρ. ιών. άπειραρίθμων- μβ·
κτηρώμών τών, φίλων αύτοΰ.?
Msrt? Βλίγον εμμθεν δτι ‘ή λέμβος κάτά τήν έπιατρ,οφήν της συνεκροόσθη μετά πλοιαρίου, φέροντας «top
τίον ίνθράκων, και ατι. ή συνοδεία, άνχαϊειδε τδν
κίνδυνον, δεν ήο/ννήθη μ’δλον τοΰτο ν’αποφυγή δυ
στυχώς αυτόν. Αί γοεραϊ χραυγαί τών γυναικών ή
χο ύοντο μέχρι τών ύχθών,πλήν έπί ματαίφ ! καθ’δτι,
διε εφθασε βοήθεια, έπτά έκ τών άποτελούντων τήν
συνοδείαν προσώπων είχαν ήδη κατ-αποντισθή I
‘Ο νεανίας- αυτός άπέθανε μετά παρέλευσιν ολί
γων έτών έκ «ηβικής άσθενείας. Η έλπϊς αιωνίου
ζωής έν τή ούρανίιρ δόςη έχαροποίει τάς τελευταίας
αύτοΰ. στίγμα;. Συχνάκις μετά βαθύτατης συγκινήσεως
ώμίλει περί τοΰ άνωτερω λυπηρού συμβεδηκότος. καί
μιε κήρυσσεν δτι ό λόγος του θεού είχε συνάμα έλευ
βερώσ,ίΐ και τήν ψυχήν του έκ του αιωνίου θανάτου
καί τήν ζωήν του έκ τής καταστροφής.
Α. Μ. Μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ. 18Ϊ3

μύτη τοΰ φρυνου έχει πολύ, παράξενου σχήμα καί
ομοιάζει δλίγον τήν μύτην του χοίρου. Μολονότι
τδ ζώον τοΰτο είναι τόσον άλλόκοτον κ,αί· άσχημον,
μολοντούτο λέγεται δτι τδ κρέας του τρώγεται γε
νικώς ύπδ τών αύτοχθόνω,ν καϊ ατι έΐναι πολύ νόστιμον καϊ τρυφερόν.

Ο ΜΪΡΜΗΞ ΚΑΙ Ο ΊΈΤΤΙΞ.
Ψύχος δριμδ καί άφθονος χιών έπέπεσ.άν ποτέ είς τδν
^Ολυμπον. Ό δέ Μύρμηξ ήσύχαζεν έντδς τής φωλεας
τβ, προμηθευτείς έν καιρφ θέρος τάς αναγκαία,' διά τδν
χειμώνα, τροφάς. Άλλ’ ό Τέττιξ, τρέ'μων άπδ τδ ψύ
χος καϊ τήν πείναν, παρ&κάλει τδν Μύρμηκα νά δώση
καϊ είς αυτόν μέρος έκ τών τραφώ» του, διά νά μή
άποθάνη -τής πείνης. 'Ο Μΰρμηξ ήρώτησέ τότε τδν
Τέττιγα, πού ήτο τα καλοκαίρι ον, καϊ διατί δέν έσόναζε τότε τροφάς διά τδν χειμώνα; — •'Έψάλλον,
απεκρίθη ό Τεττιί, και παίζων τδν αυλόν μου διεσκέδαζον, κ.αι έμαυτδν, καϊ τους δδοιπύρβς.,, Ό Μήρμιί γελών τότε διά τήν απρονοησίαν του, Τέττιγος,
εΐπε πρδς αυτόν, «Λοιπόν χόρευε τώρα, τδν χειμώνα,
άφοΰ σε ήρεσκε νά ψάλλι^ς τδ καλοκ.αίριον.»
Τώρα παιδία μάθετε άπδ τδν. σοφόν τούτον μύθον
του Αισώπου νά μή χάνητε τδν πολύτιμον καιρόν
τής νεότητάς σας εΐς αεργίαν-και διασκεδάσεις, ειδε
μή. ώς ο Τέττις, θά καταντήσετε εΐς γυμνότητα καϊ
έξευτελισμόν.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ.

Ιδού, τί φρονεί δ θεδς περί τών υπερήφανων.
Βοέλυγμα είς τδν Κύριον εΐναι πας τις υψηλόκάαρδιος--(IJap. ιςί 5.)
'0 Κύριος είναι υψηλό;, καϊ επιβλέπει έπί τδν
ταπεινόν*
τδν. δή ύψηλόφρονα γιν.ώσκτι μακρόθεν.—
0 ΦΡΥΝΟΣ ΣΟΥΡΙΝΑΜ.
(Ψαλμ. ρλή. G.)
'Ό φρύνος Σουρινάμ εΐναι είδος βατράχου και ευ
0 Κύριος καταστρέφει τδν, οικον τών υπερήφα
ρίσνεται είς τά μέρη τής Γουιάνας· και τοΰ ποταμού
νων, -—(Παρ, ιέ. 2ό.)
Σουρινάμ (έκ του όποιου έλαοε καϊ τδ δ>ομα,) έν τή
Ο θεό; εέί τούς όπερηφάνους άν.τι.τάσσεταε- είς Βέ
Νοτίορ Αμερική, καϊ συχνα'ζει συνήθως είς τάς σκο
τούς ταπεινούς δίδει χάριν.—(Έπ,ιστ ’Ιακώβου δ’. 6.)
τεινά? γωνίας τών οικιών. Τά ώά τοΰ ζώου τούτου
’ II όπερηφανία προηγείται του, ολέθρου, καί ύψηΕπωάζονται κατά τρόπον τφόντο αξιοπερίεργον. Τό
λοφροσυνη τοϋ πνεύματος προηγείται τής πτώσεως.
άρρεν λαμβάνει αυτά καί τά θέτει έπϊ τής ράχεως
— (Παρ.. ιή-, 18.).
τής μητρδς όπου κολλούν ένεκα- τής γλοιώδους ΰλης
ήτις τά περικαλύπτει, Άφοΰ λοιπόν τεθούν τά. ώά
ΠΕΡΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΩΝ. ΤΕΚΝΩΝ.
έχει τδ δέρμα τής μητρδς έξογκούται μεταξύ τών
’Αγαθός καϊ φρόνιμος άνθρωπος έν Σκωτία: γρα
ώών και τρόπον τινα σχηματίζει πίριξ αυτών είδος
θυλακίου, ώστε έκ πρώτης οψεως νομίζει τκ- οτι τά φών περί τής ανατροφής τών τέκνων λέγει ώς ακο
ώά Εξέρχονται-έκ φυσικών δπών ευρισκομένων εΐς τήν λούθως :
«Εΐμαι αρκετά γέρων, ώστε, φυσικφ τφ λόγφ, υπε
ράχιν τοΰ ζώου. "Αμα όμως τά μικρά έκκολαφθουν
(έδγουν άπ’ ταυγδ) αί οπαΐ πάλιν πληρ,ρϋνται. 'Η ρασπίζομαι τήν έν καιρω ανάγκης φρόνιμον χρήσιν,
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τής ράβδου. Είναι χατά πολλά έςαίρετον χαί σωτή
ριον φάρμακον, χαί πολύ δλιγώτερον σκληρόν άπδ τδ
νά κτυπφ χαί νά γρονθίζη τις τά τέκνα έπί τής ^ά·
χεως χαί κεφαλής των άπδ τδ νά κλείη αδτά είς
σκοτεινά μέρη, καί άπδ όποιαν δήποτε άλλην τοιούτου
είδους τιμωρίαν» Δ όσα-a άχρόασιν είς τού; λόγος τής
Αγίας Γραφής. “Ό φειδό μένος τής ράβδου αυτοί»,
μισεΐ τδν υίδν αότβΰ· άλλ’ δ αγαπών αυτόν, παιδεύει
αύτδνέν καιρ<ρ.„ (Παρμ. ιγ'. 24.)
* Η ανοησία εΐναι συν δεδεμένη μετά τής καρδίας
τοΰ παιβίου* ή ράβδος τής παιδείας θέλει άποχωρίσει
αύτήν άπ’ αύτοΰ. (Παρμ, κβ'. 15.)
“Ή ράβδος καί ό έλεγχος δίδουσι σοφίαν* παιδίον
δέ άπολελυμένον καταισχύνει τήν μητέρα αύτοΰ. (Παρ'οιιμ. κί. 15.)

ΠΕΛΑΡΓΟΙ (λεϊλέκια.)
Τά πτηνά ταΰτα τά όποια κατηντησαν τόσον σπά
νια- είί τήν * Ελλάδα, ές αίτιας τής κακίας τών ανθρώ
πων, άγαποΰν νά συγκατικώσι μέ τους ανθρώπους
και νά κα'μνωσι τάς φωλεάς τών είς τήν σκεπήν τών
οικιών, πύργων, ή χαί υψηλών δένορων. Εΐναι 0έ
πολύ ώφέλιμα είς τδν άνθρωπον, διότι καθαρίζουν
τδν τόπον άπδ τους οφεις, βαθρακοϊις, σκώληκας και
άλλα τοιαύτα βλαπτικά ζωύφια καί έντομα· χαί εΐναι
λυπηρόν, δτι οί άνθρωποι τάφον εύοοσιν άνευ άνάγκης, μάλιστα μέ ζημίαν των.
. ΟιΓ πελαργοί είναι πολύ νοήμονα πτηνά.—Τδ άκύλουθον άνέκδοτον άποδειχνύει τήν- άλήθειαν τούτου.
■Ζεύγος τι πελαργών είχε κατασκευάσει τήν φωλεάν του έπάνω· υψηλού τίνος πύργου είς μίαν πόλιν
τουρκικήν. ‘Ημέραν τινά συνέβη πυρκαϊά είς τήν πό
λιν έκείνην, ητις ταχέως έπεξετάθη. μέχρι τοΰ πύρ
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γου εκείνου καί έπηπείλέι τήν φωλεόν μέ τά έν αδτή
πουλάκια μέ καταστροφήν. Πώς δέ νομίζετε, δτι τά
έσωσαν, οί γονείς των; Έπέτων είς τήν πλησίον
βρύσιν καί έβυθιζοντο είς τδ ύδωρ, έπειτα κατά σει
ράν έπηγαίνΟν είς τήν φωλεάν διά μέσου του καπνοί»
καί τοΰ πυρδς, καί έτεινάζοντο έπ’ αύτήν καί έςηκολούθησαν τοΰτο δι’ βλης τής ημέρας—ώστε οδτως
έσωσαν τά τεκνά των.

ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ.
Εύγενήςτις, διατριβών είς φρούριον τι τής Ιταλίας,
έμελλε νά έορτάση τούς γόμους αύτοΰ. Τά πάντα ή
σαν ήδη άφθόνως ετοιμασμένα* άλλ’ ή θάλασσα ήτον
υπερβολή τεταραγμένη, ώστε δέν ή μπορούν νά προ
μηθευτώ σι τους διά τδ συμπόσιον αναγκαιότατους
ιχθύς. Τήν ήμέραν δμως τού γάμου έπαρουσιάσθη
πτωχός τις άλιεύς μέ ρόμ βον (σιάκη) μέγκτον, ώς νά
εΐχε πλασθή έπίτηδες διά τήν περίςασω ταύτην. Χαρά
δωχύθη είς,ολον τδ φρούριον, οτε ό άλιε δς έπαρβσιάσθη μέ τδν ίχθαν είς .τήν αίθουσαν, οπού οιέταςεν
αύτδν ό εύγενής νά ζητήση όποιανδήποτε τιμήν εκρινεν εύλογον, διά νά τήν πληρώσγγ άμεσως. «‘Ε
κατόν ραβδίσματα είς τήν γυμνήν μου- ράχιν,· άπεκρίθη ό αλιεύς, «εΐναι ή τιμή τοϋ ιχθύος μου.» Είς
τοΰτό έςέπλάγησαν οί παρ ευρισκόμενοι όχι δλίγδν,κάί
έπροσπάθησάν διαφοροτρόπως νάλάβωσιν'έΐ αύτοΰ
άρμοδιωτέραν άπόκρισιν άλλ' ίδών, τέλος πάντων,
δ εύγενής τδ άμετάθετον τής γνώμης του, ί Καλά
λοιπόν,» έςεφώνησεν «ουτος εΐναι άλλόκΟτος άνθρω
πος, θέλει νά κάμη τόν νόστιμον·'ήμεΐς μ’δλον τούτο,
χρειαζόμέθα τδν ίχθΰν* βθεν δός τον έκατδν είς’τήν
ράχιν, πλήν' έλαφρά.» Ήρχισε λοιπόν νάΈ'υλοκοπη
αύτδν £ υπηρέτης ένώπιον του εύγενοΰς καί τών. κα
λεσμένων· άφοΰ δέ ό καλός άλιευς* έφαγε , τάς πεντήκοντα, «Στάσου !» έφώναςεν εχω ένα σύντροφον,
είς τδν όποιον δικαίως άνήκοον αΐ άλλαι πεντήκον
τά.» «ΤίΓέξεφώνησεν δ εδγενής* «εχομενδύο τοιούτους μωρούς είς τδν κόσμον; «είπέ μας ποιος είναι αύτδς, νά στείλώ νά τδν φέρω.» «Δέν είναι μακράν άπ’
ίδώ,» εΐπεν δ άλιεός* “είς τήν πόλην σας κάθηταΓ
είναι ο ίδιος δ θυρωρός σας* ό φίλος δεν εστερξε νά
μ’ άφήση νά έμβώ, έωσοΰ. δπεσχέθην νά τδν δώσω
τδ ήμισυ τοΰ β,τι ήθελον λάβει διά τδν ίχθΰν μου.„
«"Ω/Ω,» εΐπεν. δ εύγενής, “φέρετε τον έπάνω εύθΰς
καί θέλω του δώσει τδ ήμισυ, κατά τήν συμφωνίαν
σωστόν, όλόσωστον.» “Εφαγε λοιπόν τάς πεντήκοντά
ίκαλαίς, καί παστρικαίς δ πλεονέκτης θυρωρός, καί προ
σέτι άπεβλήθη τής ύπήρεσίας: του* ο δέ αλιεύς άντημείφθη πλουσιοπαρόχως.
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ΠΟΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑ ΔΕΝ ΔΤΝΑΣΑ1
πιστολή, δ δέ βασιλεύς περίεργος,' πλησιάζει σιγανά,
ΝΑ ΒΙΑΣΗΣ.
λαμβάνει τήν επιστολήν καΐ τήν άναγινώσκει.
Μικρά μου άγοράκια χαΐ κοριτσάκια γνωρίζετε άρά
Ιδού τί ή έπιστολή έμπεριεΐχε.
γε ποιον είναι τδ πραγμα έκείνο τό όπ··ΐον ποτέ 3έν
«Φίλτατέ μοι Φράντζ.
δόνασθε νά πιάσετε, και δν τδ κυνηγήτε μετά με
«Σ’εόχαρτστοΰμεν έγώ καΐ ή μήτηρ σου-διά τδ
γάληί προθυμίας, καΐ τρέχετε καΐ πετάτε κατόπιν αυ «χρηματικόν ποσδν τδ όποιον μα; έστειλες.
τό ο ώσάν πουλιά ; 'Ιδού ποιονίεΐναι : Δεν ουνασθε νά
«Γνωρίζομεν, υιέ μου, 3τι δέν είσαι πλούσιοί, καί
πιάσετε ποτέ τδν λόγον βστι; άπαξ έξήλθεν άπδ τά •οτι ό μισθός σου μόλις έπαρκεΐ διά νά ζή; καθώς
χείλη σας. Αφού άπαξ έξέλθει άπδ τδ στόμα μα; «αρμόζει εί; τήν κοινωνικήν Οίσιν σου· άλλ’ εΐχομεν
παρ ευθύς φεύγει μακράν υμών, καΐ δέν εΐναι πλέον δυ
ά.άγκήν απαραίτητον τών χρημάτων τά όποια μας
νατδν νά τδν πιάσετε* δσον καΐ 3ν προσπαθήσετε δέν
έστειλε;, εύχόμεθα δε νά σε άνταμείψη ό θεός διά
εΐμπορεΐτε, κατ’ ούδένα τρόπον, νά τδν επαναφέρετε «τήν πρδς ήμα; άγαπην σου.
0 ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ»
δ πίσω. Όθεν δίδετε μεγάλην προσοχήν είς τούς λό
'Ο βασιλεύ; έδίπλωσε τήν έπιστολήν, τήν έθεσε καΐ
γον; σας· ά; μή έξέρχηται ποτέ έ* τού στόματός σας ■άλιν εί; τδ θυλάκιον τοΰ Φράντζ, έπειτα διευθυνθείς
κανείς λόγο; σκληρός ή δυσάρεστο; ή σαπρδί ή βδε
εί; τά δωμάτιά του, έλαβε βαλάντιον πλήρες χρημά
λυρδς ή ψευδής ή βέβηλο; και άκάθαρτος.
των. έπέσιρεψϊν, έδαλέν ήσύχω; τά χρήματα εί; τδ
θυλάκων τοΰ αξιωματικού καί άπΐμακρύνθη.
Μετ’ δλίγόν ό βασιλεύ; σημαίνει σφοδρώ; τδν κώ
δω να, ό δέ δυστυχής Φράντζ έξυπνήσας άπδ τδν ή
χον τοΰ κώδωνος, τρέχει ένιρομο; πρδς τδν βασιλέα,
— Ιίολΰ βαρέω; κοιμασαγ κ. Φράντζ, εΐπεν ο βα·
σιλευς.
— Μέ συγχωοεΐτε, Μεγαλέιότατε, λέγει δ άξιωματικδς, ήμαρτον ...
— Διατί τδ ίΐυλάκιόν σου εΐναι τόσον πολύ εξογ
ΤΑ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑ ΙΣΧΥΡΑ
κωμένοι ;
' ΚΑΙ ΣΙΙΟΓΔΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.
'Ο Φράνέζ θέτει τήν χειρα εΐς το θυλάκιοντου, αι
Τά υπέρ τή; άληθείας τών 'Αγίων Γραφών τέσσαρα σθάνεται έντδς αύτοΰ χρήματα, κιτρινίζει, παρατηρεί
Οπκοαΐα επιχειρήματα εΐναι Τά άναφερόμενα έν αύταΐ; μέ τρόμον τον βασιλέα καΐ άρχίζει νά δακρύη.
—Τί έχεις ; τδν έρωτφ ό βασιλεύς.
θαύματα, αί προφητεϊαι τδ έξαίσιον καί ουράνιον τή;
— Μεγαλειάτατε ! έχθροί μου ήθ έλη σαν νά μέ κα
διδασκαλία;, καΐ ό ή,θικδ; χαρακτήρ τών συγγρα
ταστρέψουν. δέν ήξευρω τίνι τρόπο» αυτά τά χρήματα
φέων. Ή Γραφή πρέπει νά ήναι εΐτε έπίνοια καλών εύρέθησαν έντδ; τοΰ θυλακίου μου.
άνδρώπων ή αγγέλων, είτε κακών ανθρώπων ή διαβό·
Καΐ γονυπετεϊ ενώπιον του βασιλέως ζητών νά τδν
λων, είτε άποκάλυψι; θεού. Δέν εΐναι δυνατόν νά συγχωρήση.
,:' ' ' ' :
ήναι έπίνοια καλών άνθρώπων ή άγγέλων, διότι οΰτοι
—‘Υσύχασον, φίλε μου. εΐπεν ο Μέγα; φριδερΐκος·
δένήθελον, και δεν ήδόναντο νά συγγράφουν βιβλίον, μάθε διι, δίαν εις υίδς εχη τήν ευχήν τών γονέων
του, ή ευτυχία, έρχεται πρδ; αυτόν ένφ κοιμάται.
καΐ συγχρόνως νά γράφωσι ψεύδη λέγοντες··Ουτω λέ
Στείλε αυτά τά χρήματα πρδ; τού; γονείς σου, γράψε
γει Κύριος,» ένιρ ή;ο ίδική των έπίνοια. Δέν εΐναι οέ πρρ; αύτοΰ; ■ δτι έγώ θέλω φροντίσει έν τφ μέλδυνατόν νά ήναι έπίνοια κακών άνθρώπων ή διαβόλων, λοντ·. κάΐ δί αύτοΰ; καί διά σε.
διότι σίτοι δέν θά έκαμνον βιβλίον τδ όποιον διατάσσει
I ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕ^
πάν ίερδν καθήκον,Απαγορεύει πάσαν αμαρτίαν, καΐκα
ταδικάζει τάς ψυχά; αυτών ε<; αιώνιον κόλασιν. Όύεν
1. "Πότε έλίχθη περί ’Ιωάν; ου τοΰ Βαπτιστοΰ Ετι είναι
εΐναι καταφανές δτι έγράφη υπό θείας έμπνεύσεως. Ήλία; (δ θεσβίτη; ;)
2. Πώ; ομοίαζεν 'Ιωάννη; ό Βαπτιστής τδν προφήτην

Ο

ΦΡΑΝΤΖ

ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΦΡ1ΔΕΡΙΚΟΣ.

ΊΙλίαν ;
3. Κατά τί ήτο άνώτερο; τοΰ προφήτου Ήλία ’Ιωάννη;
δ Βαπτιστή;;

Μίαν ήμέραν, ένφ δ Μύγας Φριδερΐκος, ό βασιλεύ;
'Ο θεωρηθεί; άξιος οπω; λάδη τδ πεμπτον βρα
τή; Πρωσσίας οιέβαινεν άπδ μίαν αίθουσαν τοΰ πα
βείο
ν, κατά λάθος· έγράφη είς τδ φύλλον τοΰ Άπριλ.
λατιού τυ, ό αξιωματικός Φράντζ έκοιμάιο τόσον βαθέως έπάνω εί; μίαν καθέκλαν, ώ"ε οέ> τδν έννόησεν. ΙΒ73 ώ; ΐ. Π. 'Ρωμανός ένφ δνομάζεται Ιωάννης
Από τδ δυλάκιον τού άςιωματικοΰ έςεΐχε μία έ- Γ. ‘Ρωμανό; κάτοικος Σύρου.

