
Efos IB. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 188Κ. Apie, 2OS

Χννδρ. έτηβ. έν ‘Ελλάδ. Ψρ· 1. αικγθγνϊις
» » $ ’EUmpotf * «’ Άν όδφ Σταδίου άριβ. 39.

Εις OuB4vtZ, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται βή ’ΕφημερΙς 
τών Παίδων» δνευ προπληρωμής.

Λ& αρχαιότατες τών Αθηνών.

“(Ισοι άπό σας, μικροί μου φίλοι, έχετε την εύτυχίαν νά 
κατοικήτε είς τάς ’Αθήνας, έ
χετε πολλάκις ίδεΐ τά θαυμά
σια έκεϊνα έρείπια, τά όποια 
δνσμάζομεν «άρχαιότητας τών 
’Αθηνών,» χάριν τών J-toftov 
έπισκέπτονται κατ’ έτος τήν 
πόλιν μας πολυάριθμοι ξένοι 
άπ Sf.n τά μέρη του κόσμου.
Άλλ’ ή « ΈφημιρΙί των Παί- 

δων » έχει συνδρομητάς, οΐ ό
ποιοι ουδέποτε- εΐδον τάς ώ- 
ραίας ’Αθήνας καί τού; θησαυρούς των τούτους· άναγινώσκε- 
ται όχι μόνον είς τάς επαρχίας τής ‘Ελλάδος καί εις τά ένδό- 
τερα τής Τουρκίας καί Μικράς ’Ασίας, άλλά καί είς τάς Ινδί
ας, είς τάς πλείστας χώρας τής Εύράπης, είς τάς ‘Ηνωμένας 
Πολιτείας, προσέτι ξέ είς τήν Αύστραλίαν καί τήν Νέαν Ζη
λανδίαν, ώστε έσκέφθημεν ότι θά ήτο καλόν, προς όφελος των 
συνδρομητών μας τούτων,'νά παραθέσωμεν είς έκαστον φύλ- 

I λον κατά τό νέον τούτο ϊτος τήν είκίνα ίνδς τών κτιρίων 
τούτων μί τήν περιγραφήν αύτοΰ, θά δημοσιευθή 6λ ή πρώτη 
είκών είς τδ όπόμενον φύλλον, διότη'ίπιθυμώ, πριν έξετάσωμεν 
τάς καλλονές των κτιρίων τούτων, νά είπω μερικά πράγματα 
είς τά παρόν φύλλον περί τών άρχαιοτήτων έν γένει, διά νά 
έννοήσετε καλλίτερου τήν σπουδαιότητα αυτών σχετικώς 
πρός τήν ίστορίαν τής Έλλα'δος.

Ίσως τινίς άπό σάς έχετε άκούσει άπό κανένα μεγαλείτε- 
ρόν σας τάς λέξεις, «ήθική έπιρροή,» * ήθική δύναμίς,» καί 
άν έπροσέξατε είς τήν συνέχειαν τοΰ λόγου, θά ίννοήοατε ότι 
δένένόει ούτε σωματικήν δύναμιν, οδτε βύναμιν στρατιωτικήν, 
ούτε δύναμιν ναυτικήν, άλλ’ άλλου τινός είδους δύναμιν, τήν 
όποιαν πιθανόν νά μή ήδυνήθητε νά έννοήσετε· τούτο θά σας 
έξηγήσω, διά νά έννοήσετε πώς οί ναοί καί τά άλλα κτίρια 
τών Αθηνών άναφίρονται είς τήν Ιστορίαν ώς πολύ σπουδαία 

διά τάς ’Αθήνας καί τήν ‘Ελλάδα ίλην. Είξεύρετε ίκ τής Ιστο

ρίας ίτι μετά τούς Περσικούς πολέμους αί Άθήναι έξουσίαξον 
μέγα μέρος τής ‘Ελλάδος καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου· εΐχον λα- 
μπρόν καί φοβερόν στόλον, διά τοΰ όποιου κατετρόποναν πάντα 
έχθρόν καί ώ; έκ τούτου αί μικρότεραι πόλεις, αί όποΐαι εΐχον 

έμπορικά καί άλλα συμφέροντα 
νά έξασφαλίσουν, ένόμισαν κα
λόν νά γείνουν σύμμαχοι τών 
’Αθηναίων, μέ τήν συμφωνία^, 
αύταί μίν νά πληρώνουν κατ’ 
έτος ποσΐν τι χρηματικόν είς 
τούς Αθηναίους, οί δέ ’Αθη
ναίοι νά τάς προφυλάττουν άπό 
πάντα έχθρόν. Τά χρήματα ταύ- 
τα ήσαν τόσα, ώστεδν καί έδα- 
πανώντο πολλά ίμενενδμως πε

ρίσσευμα Ικανόν είς τό ταμεϊοντών ’Αθηναίων,ή δέ τότε διέ- 
πων τά πράγματα έν Άθήναις Περικλής, οστις ίχι μόνον συ
νετός καί ικανός πολιτικός ήτο, άλλα καί φιλόσοφος καί φιλό
καλος, ένόησεν ευθύς δτι αί Άθήναι, διά νά δυνηθοΰν νά συγ“ 
κρατούν όλους τούς συμμάχους των, καί νά άντιστέκωνται είς 
όλου; τούς έχβρούς των, έπρεπε νά έχουν κάτι περισότερον άπό 
ισχυρόν οτόλον καί άνδρείους πολεμιστάς, έπρεπε νά έξαβκοΰν 
καί έξέχουσαν ηθικήν έπιρροήν ή δύναμιν. Οδτω λοιπόν 
παρεκίνησε τούς ’Αθηναίους νά δαπανήσουν τά μεγάλα έκεϊνα 
ποσά, όχι είς νέας εκστρατείας κατά τών Περσών, καθώς πολ
λοί ή βέλον, άλλ’ είς τον στολισμόν καί τήν έξασφάλισιν τής 
πόλεως, ώστε νά κατασταθή ή λαμπροτάτη καί θαυμαπιω- 
τάτη πόλις τής Ελλάδος καί οΰτως όχι μόνον νά έλκύη άλ- 
λας πόλεις ΐκ φόβου νά γίνωνται σύμμαχοι, άλλά καίέκ 
θαυμασμού καί φιλοτιμίας νά ήναι φίλοι πόλεως τόσον με
γαλοπρεπούς καί πλούσιας, Καί πράγματι έκρινεν όρθώς & 
Περικλής, διότι αί Άθήναι κοσμηθείσαι διά τών άριστουργη- 
μάτων έκείναιν, τού ΠαρΘενώνος, τών Προπυλαίων, τοΰ Έρε- 
χβείου, καί τών λοιπών κτιρίων τής έποχής έκείνης, έγένοντο 
ή λαμπροτάτη πόλις τού τότε γνωστού κόσμου, καί ίφείλ- 
κυααν τον θαυμασμόν καί σεβασμόν όχι μόνον τών συμμάχων 
άλλά καί ξένων έθνών, ’Εδώ έτελοΰντο αί λαμπρότατοι πομ- 
παί καί τελεταΐ τής έβνικής θρησκείας, έδώ παριστάνοντο
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τΐ Αραιότατα δράματα τΑν μιγίίτων ποιητών, ΐδώ ο[ μέγι- 
ατοι φιλόσοφοι ϊζησαν καί δίδαξαν, έδώ οί πρώτοι καλλιτέ- 
χναι τοΰ κόσμοι» ίκαμον τά Αραιότατα των άγαλμάχων καί ;{- 
κόνας.Όλα τά καλά εύρίσκοντο (δΑ· πάνττί λοιπόν συνέτροχον 
ένταΰβα διά νά θαυμάσουν καί ϊΰφρανθοΰν είς Ιργα, τά δποία 
ΐϊχον δώσει τόσον λαμπρόν όνομα ιΐ; τι τά; ’Αθήνα; καί δλον 
τό γίνοί τών ‘Ελλήνων. Όταν δέ ήμιΓί οί μεταγενέστεροι, 
αΐ όποιοι δεν έπροφίάσαμεν νά ίδωμεν παρά μόνον τά ίρεί- 
τια τινών ίκ τών θαυμάσιων έκείνιβν κτιρίων, μένομεν έκ- 
στατικοί καί αίσθανόμιώχ την καρδίαν μας νά κάλλη μέ εν
θουσιασμόν, δταν Ιστάμεθα ίνώπιον αΰτών, φανταβθήτ* ποια 
βά ήσαν τά αισθήματα τών προγόνων μα; τήζίποχήί τοΰ Περι- 
κλίου;, ίταν έίλεπον τήν 'Ακρόπολιν έστολιβμίνην μέ τά μο- 
ρία τη; Αγάλματα καί βωμού;, του; πολυαρίθμου; τη; λευκόν; 
καί στίλβοντας κίονα;, καί τοΰ; μεγάλου; τη; ναού; άφθάρτν; 
καί άστράπτσντα; μέ χρυσόν καί λαμπρά χρώματα, ώ; μέ 
πολυτίμου; λίθου; άντανακλώντα; τήν λάμψιν τοΰ καθαρού 
οόρανοΰ καί τά; χρυσά; άκτΐνα; τοΰ ήλίου! 

Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗί.

(Συνέχεια- ϊδε προηγούμενου φύλλον)
ω |>

Τόσον έξεπλάγη δ Βέρτος ώστε εμεινεν ακίνητος κα} 
άναυδο;· τδ παιοίον είχε γείνει άφαντον, ακριβώς ό
πως φεύγει λαγοί άμα ϊδη κουνάδι. Δύο μεγαλόσωμοι 
καΐ αγριωπό! άνδρες μέ δπλα κάι σκύλους ώρμησαν 
έκ των βατίδων, είς δέ αυτών ήρπασεν άγρίως τδν μι
κρόν κόμητα.

«*Α, παλιόπαιδο, κατεργάρη! θά σου κοστίση 
αυτή δά τή φορά,» έφώναξε. «Φυλακή καί ξύλο, οσο 
νά χόρτασές!»

Τόσον έξεπληξε -Αν Βέρτον ή προσφώνησή αυτή, 
ώστε έμεινε σιωπών. Τέλος είπεν απλώς μέ παιδικόν 
ύφος άθφας αξιοπρέπειας; «Έκαμες λάθος, έγώ δέν 
έφόνευσα τον φασιανόν.»

Τώρα, δν δ Βέρτος είχε τήν συνήθη του κομψήν 
ενδυμασίαν, καί άν δ φύλαξ δέν ήτο σχεδόν παράφο
ρος έξ δργής, θά εβλεπεν ευθύς δτι είχε συλλάβει 
παΐδα εύγενή άντί τοΰ μικρού όρνιθο κλέπτου. Άλλ 
ούοάς παραφερόμενος δπό δργής έχει τάς αισθήσεις 
του Ο,ας σφας,κα! ό Χονδρο-Γεώργης, καθώς ώνόμα- 
ζον τδν φύλακα τούτον, δέν παρετήρησεν δτι οί κόνες 
του έμύριζον πολύ φιλικώτερον τδν αιχμάλωτόν του, 
άλλ’ είδε μόνον, δτι είχε νά χάμη μέ παϊδα ώχρόν, 
άνυπόδητον καί απεριποίητων, βστις είχε φασιανόν καί 
παγίδα έπ! τών γονάτων του. Πάραυτα δέ, πριν κάν 
τδ έννοήση ό μικρές κόμης, έξάγει άπδ το θυλάκιόν 
του σπάγγον, μέ τδν όποιον δένει τάς χέΐράς του όπι
σθεν.'Ο αληθώς ένοχος ή το ήδη μακράν, κεκρυμμένος 
είί καταφυγών τι πολύ γνωστόν του, τδ βπήλαιον μιας 
άλώπεκος, φονευθείσης τδν παρελθόντα Φεβρουάριον

Έν τουτοις δ Βέρτος έσιώπα, σκεπτόμενος, «"Αν τοΰ

είπω ποιος τδ έκαμε, θά ύπάγουν νά τον ζητήσουν, θά 
τδν φυλακίσουν, καί τότε ή καυμένη ή μητέρα του κα} 
ή Σοόζη θά ήναι τόσον δυστυχείς — δυστυχέστερα; 
παρά πρώτα. Νομίζω ότι πρέπει νά μή είπω τίποτε. 
'Ο Ιησούς Χριστές δέν ώμίλησεν δταν τδν έρράπισαν.» 

—« Α, μικρέ κακούργε, θά τήν πάθης τώρα ί» είπεν 
ό φόλαξ, σφιγγών έτι περισσότερον τδν σπάγγον περί 
τδν καρπδν τών χειρών τοΰ μικρού κόμητος, ώσάν νά 
μή ήτο πρώτη φορά, δτε τδν συνελάμοανεν.

«Είσαι πολύ αγενής! » είπεν έρυθριών μέ άγανά- 
κτησιν ό Βέρτος. Ό Χονδρο-Γεώργης δμως δέν έδωκε 
καμμίαν προσοχήν, διότι κατεγίνετο τότε είς τδ νά έπι- 
πλήττη ένα έκ τών κυνών του, νεαρόν κυνα, δστις έκυ- 
νήγει ένα λαγφόν.

«Τδν ‘ξεόρω τούτον ποιος είναι,» εΐπε πρδς τδν σόν 
τροφόν του. «Είναι του Ράδλεύ τδ παιδί, άπδ τδ Μαυ. 
ρολαγγάδι.»

'Ο Βέρτος ήπόρησε ποιος ήτον δ παΐς ίκεινος, δ- 
στις του ώμοιάζε τόσον πολύ.

«Ναή» είπεν έπιφυλακτικώς δ έτερος — «Τοΰ ’μοι
άζει κάπως.»

«Του ώρ Ερρίκου τοΰ έχουν τραπέζι είς τδ Τσίγ- 
βελ απόψε.» έίηκολοόθησεν ό Χονδρο-Γεώργη;, «ώ
στε θά ήναι φευ γάτος ώς που νά πάμε στδ σπίτι. 
Τράβα έμπρδς σΰ έως τήν λίμνη και έγώ τδν παίρ νω 
τούτον τδν κατεργάρη και τδν κλειδώνω στδ σπίτι μο“ 
έως τδ πρωΰ Άκοΰς έκεΐ! φασιανόν! Καί κουνέλ1 
νά ήτον, πάλι κακά, αλλά φασιανόν........... !»

Kat έσπρωξε τδν μικρόν του αιχμάλωτον μέ ορμήν, 
Ο Βέρτος έσιώπα. Δέν έφοβεΐτο διά τδν έαυτόν του, 

άλλά ετρεμεν έκ φόβου μήπως ό έτερος παΐς άνακα- 
λυφθή είς τδ δάσος.

ιιΠήγαιν’ έμπρδς» τφ είπεν άγρίως ό Χονδρο·Γε- 
ώργης «καί άν κάμης νά φόγης, σέ ξεμυαλίζω ’στον 
τόπο και σέ κρεμάζω στήν πόρτα του αχουριού μαζί 
μέ ταίς κουκουβάγιαις.»

Ό μικρός κόμης έστρεψεν έπ1 αυτοΰ βλέμμα μεστόν 
άγανακτήσεως καί περιφρονήσεως καί είπε, «Πώς τολ- 
μφς νά έγγίσης τδ δρνεον τής Αθήνας;»

«Πώς τολμώ, τί νά κάμω, παλιόπαιδο—αυθάδικο ;» 
άπεκρίθη δ Χονδρο-Γεώργης, κατάφέρων γρονθιάν έπΐ 
τοίϊ ώτδς τοΰ μικρού κόμητος,'ήτις τδν έκαμε νά ζα* 
λισθή. «Είσαι κακός άνθρωπος, » είπεν απνευστί. 
« Ναι, μικροπρεπέστατος άνθρωπος. ’ Επειδή είσαι 
μεγάλος κτυπφς τδν μικρότερο?—αύτδ είναι παραπολύ 
μικροπρεπές.»

«Ξέρεις και άπολογιέσαι, διαβολάκι!» είπεν δργίλως 
ό φύλαξ· «αλλά μου φαίνεται πώς άλλοιώτικα θά μι· 
λής,όταν δοκιμάσης τδ ξύλο, καί ξεφτας τδ στουπί!»

(άκολουθεΐ.)
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ΚΥΨΕΛΗ ΪΦΗΚΩΝ .

‘Η σφήξ, δπως δλοι οΐ μικροί μου φίλοι γνωρί
ζουν, άνήκει είς τήν ομοταξίαν τών Εντόμων, είς τήν 
όποιαν άνήκει καί ή μέλισσα* άλλά διαφέρει της με- 
λίσσης, διότι ε?ναι έντομον άρπακτικδν, σαρκοφάγον 
και βλαπτικόν.

' Ως τόπον διά τήν κυψέλην των αί σφήκες Εκλέ
γουν οδχί τρύπας βράχων ή δένδρων, αλλά κλάδους 
δένδρων, κατασκευάζουν δ’ αυτήν κωνοειδώς ή αόγο- 
ειδώς με τδ πλατύ μέρος πρδς τά άνω καί τήν κυρ ο - 
φήν πρδς τά κάτω.

Ή κατασκευή τής κυψέλης γίνεται κατά τδν α
κόλουθον τρόπον; Άφοο Εκλεχθή τδ κατάλληλον μέ
ρος, αί σφήκες συλλέγουν κόνιν 
άπδ ξυλά σαπισμένα, αναμιγνύ
ουν αότήν μδκολλώδές τιύγρδν 
Εξερχόμενον Εκ τοΰ στόματός 
των, καΐ άρχιζουν άπδ τά άνω 
πρδς τά κάτω νά κατασκευάζουν 
τά πλευρά ή τοιχώματα τής κυ. 
ψέλης, έξαπλώνουσαι τδν πη. 
λδν εν εΐδει φύλλου χάρτου, είς " 
τδ^μέγεθος, τδ όποιον θέλουν, 
κλείουν δέ τδ αυγοειδές τοΰτο 
σχήμα πανταχόθεν, έκτος μικρας 
δπής, ήτις χρησιμεύει ώς έμβα
σμα* διά νά προφυλάττωνται δε 
άπδ τάς βροχάς βάλλουν, 2, 3 
καί πολλάκις 4 τοιαΰτα φύλλα» 
τδ §ν Επί τοΰ άλλου, άφίνουσα1 
όλίγον διάστημα μεταξύ αυτών» 
και τοΰτο διά νά μή διαπερφ τά 
τοιχώματα ή βροχή.

Άφοΰ τοιουτοτρόπως τελεί
ωση ή κυψέλη, τότε άρχιζει ή 
κατασκευή τών κηρηθρών, καθ’ δν τρόπον φαίνεται 
είς τήν προκειμένην εικόνα, δπου τδ ήμισυ τής κυ 
ψέλης άφηρέθη διά νά φανούν αί κηρήθραι.

’Αφού δέ κατασκευαστούν καί αδται, τότε Εναπο
θέτουν είς τά κύτταρα τά ώάτων, ώς καί αί μέλια* 
σαι, καί μετά τήν Επώασιν απέρχονται, ζητοΰσαι Εκα
στη τήν τροφήν της δπου καί όπως ήθελε δυνηθή, 
αλλά πάντοτε δί άρπαγής καί ληστείας, χωρίς νά 
φροντίζουν δπως αί καλοί μέλισσαι νά συνάγουν 
μέλι καί κηρόν.

Αί σφήκες εΐναι πολύ Επικίνδυνα έντομα* όταν μά
λιστα τις τάς Ενοχλήση/,είς τάς φωλεάς των Επιπί
πτουν κατ’ αύτου καί τδν κεντρώνουν, τδ SE κέντρωμά

των είναι τόσον φαρμακερόν, ώστε πολλάκις καί ζώα 
καί άνθρωποι άπέθανον απ' αύτό. Τά παιδία πολλά· 
κις άγαποΰν νά Ενοχλούν τάς σφήκας, αλλά σπανίως 
απέρχονται ατιμώρητα.

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΣΤΕ?.

Έχετε Ενώπιον σας τήν εικόνα τοΰ γάλλου χημι
κού ΙΙασιέρ, δστίς είναι είς τών περιφημότατων άνδρών 
τοΰ κόσμου, Εξ αίτιας τών σπουδαίων Επιστημονικών 
άνακαλΰψεων, τάς οποίας εκαμε πρδς ωφέλειαν τών 
ανθρώπων. Ή βιογραφία αδτοΰ, τήν όποιαν έδημοσίευσε 
πέρυσιν ό γαμβρός του, είναι παραπολυ Ενδιαφέρουσα. 
Ε-'ς αυτήν άναφέρονται δλαι αί σπουδαΐαι Εκέΐναι ά- 

νακαλυψεις καί προσέτι πολλά 
περί τοΰ οικογενειακού καί ιδιω
τικοί βίου τοΰ Παστέρ. Μεταξύ 
άλλων άναφέρει, δτι παΐς ών έ· 
Βείκνοε τοσαότην ευφυΐαν καί 

^'^περιέργειαν είς τδ νά Εξετάζη τδ 
διατί καί πώς έκαστου πράγμα
τος, ώστε δ διευθυντής της σχο
λής προεφήτευσεν δτι έμελλέ 
ποτέ νά γείνη καθηγητής κάνε- 
-νδς πανεπιστημίου. ’Αφοί δέ Ε 
τελείωσε τδ Λΰκειον δ Παστέρ 
ύπήγεν εις τδ Εν Βεσανσών Κολ* 

ί. λέγιον, δπου τόσον ^στεναχώρησε 
τδν καθηγητήν τής χημείας με 

-τάς πολλάς τοο καί δύσκολους 
Ερωτήσεις, ώστε τέλος δ γηραιός 
χημικός τφ είπεν δτι ήτα θέσις 
τοΰ διδασκάλου νά έρωτά τδν 
μαθητήν καί όχι τοΰ μαθητου 
νά έρωτφ τδν διδάσκαλον. Τά 
πειράματα καί αί ανακαλύψει 

τοΰ Πασιερ εΐναι τοσαυτα ώστε, θά Εχρειαζόμεθα τ0< 
μον ολόκληρον τής Έφημ. τών Παίδων, διά νά σα“ 
τά περιγράψωμεν δλα, θέλομεν σας άναφέρει λοιπόν μό? 

νον τάς δυο άνακαλόψεις, τάς οποίας νομίζομεν σπουδα1. 
οτάτας διά τδν κόσμον, τήν άνακάλυψιν τής άσθενείας, 
ήτις προσβάλλει τους μεταξοσκώληκας, καί τήν άνα* 
κάλυψιν του τρόπου διά τοΰ όποιου δόναταί τις νά’προ. 
φυλαχθή άπδ τήν λύσσαν.

Φοβερά νόσος είχε προσβάλει τους μεταξοσκώλη
κας είς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, δπου τδ περισσότε 
ρον τοΰ Εμπορίου καί τής βιομηχανίας συνίσταται είς 
τήν μέταξαν. 'Επομένως πάσα νόσος φονεύουσα τους 
σκώληκας κατέστρεφε τήν βιομηχανίαν καΐ τδ Εμπό- 
ριον καΐ έφερε τήν χώραν είς μεγάλην πτώχευσιν καί

Κυψέλη Σφηκών.
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δυστυχίαν. ’Επί πέντε έτη δ ΙΙαστερ έσπούδασε την 
νόσον αυτήν, καί τέλος κατώρθωσε νά άνακαλόψη 
τον τρόπον κατά, τον όποιον ήδόνατο νά καταστρα- 
φή. Οΰτω λοιπόν άνταπέδωχεν εις την μεσημβρινήν 
Γαλλίαν τόν πλούτον και την ευημερίαν της, άλλ’ αυτός 
επαθεν έχ των συνεχών του κόπων παράλυσιν τής ά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 18831 

έκεινο τδ όποιον, ώί φαίνεται, είναι τδ μόνον προφυ. | 

λακτικδν μέσον κατά τής λόσσης, τόν εμβολιασμόν, Ό I 
Παστέρ μετά πολλά πεψα'ματα άνεκάλυψεν, βτι &ν λα'· 
6η τις δλίγον έκ τοΰ δηλητηρίου κυνός λύσσώντος καί 
έμβολιάση με αύτδ άλλο τι ζώον, αβ ζώον τούτο 6ά 
λυβσάξη άλλ’ όχι τόσον σφοδρά οσον ό πρώτος· τότε

Aouijoikvtoc ΙΙαστέρ,
ριστεράς πλευράς, άπδ τήν οποίαν δέν ίατρεύθη ακόμη.

‘Η άλλη του άνακάλυψις, τοΰ τρόπου τής προφυ· 
λάξεω; κατά τήί λόσσης, είναι άκόμη σπουδαιότερα, 
διότι εις τδ έξής οί άνθρωποι δαγκανόμενοι όπδλυσ- 
σώντος κυνδς δέν 6ά έχουν νά φοβηθούν μήπως λυσ
σάξουν καί αυτοί, άν προηγουμένως μετεχειρίσθησαν 

λαμβάνων μέρος του Εοΰ τοΰ δευτέρου τούτου ζώου 
καί έμβολιάζων τρίτον, παράγει τήν λύσσαν, άλλά 
πολδ άσθενεστέραν καί ουτω καθεξής, έωσότου τήν 
παράγει τόσον ελαφράν ώστε νά μή ήναι διόλου έπι- 
κίνδυνος, άλλά νά έχη τοΰτο τδ καλόν, δτι ίμποδίζει 
τόν οδτω πως έμβολιασθέντα άπδ τοΰ νά λυσσάξη, άν 
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τυχόν δηχθή δπδ σκύλου λοσσώντοςΛΩστε πιστεύομεν 
βτι etc to έςής οί άνθρωποι Θάέμβαλιάζωνται Ιξ ΐβΟο 
χοινώ; κατά της λόσσης. δσον τώρα εμβολιάζονται χα- 
τά της εύλογιας. Τούτο φαίνεται ίσως άπίθανον τώρα, 
άλλά πρέπει νά ένθομήσθε, 3τι, οτε πρώτον έφευρέθη 
ό έμβολιασμδς κατά τής ευλογίας οί άνθρωποι δέν ή- 
δελον ούτε κάν νά άχοόσωσι περί το5 πράγματος, καί 
σχεδόν έκακοποίησαν τον ιατρόν δστις έφεϋρε τόν έμ 
βολιασμόν, Τώρα 3μως ποο θά εύρητε άνθρωπον τό
σον αμαθή ώστε νά φοβήται νά έμβολιασθή κατά 
τής ευλογίας;

Γ. Εις τής λαμπράς του ζωής τόν δρόμον 
1 Ακαταπόνητος ιδού βαδίζει, 

Τήν ίγκαρτέρησιν ϊχει ώς νόμον
Κ1 είς τόν θεόν του τό πδν έλπίζει.

ΝαΙ, τόν θεόν του έχει 'Ελπίδα 
Παρήγορόν του, θερμόν Προστάτην, 

Είς τήν.πορείαν του πιστήν πυξίδα 
“Εως τήν ώραν του τήν ΰστάτην.

Κ' ένψ βαδίζει στρέφει τό όμμα 
Πρός τά τής φύσε ως άπειρα κάλλη.

Καί το Ουράνιον προοίλΐπων δώμα 
Ένθους τήν θείαν Πρόνοιαν ψάλλει.

Α',

Ό όδοοπόρος 
*Ο όδ<*ε«άρα§.

Τής ζωής εύθαρσής όδοιπόρος
Είς τό στάδιο ν τρέχει τοΰ βίου

Καί διέρχεται ταύτην ιός όρος 
‘Ή ώί τάπιν εύώδους τοπίου.

Πλήρης πόθων τί παν περιίάλλει, 
Μειδιώσαν τήν γην άτενίζει 

Καί αύτή τ’ ούρανοΰ ή άγκάλή 
Έπ αϋτοΰ τήν χαράν της σκορπίζει.

Τής ζωής.
Εμπρός, εύέλπιδες, καλοί μου φίλοι, 

Είς τόν τοΰ βίου δρόμον χωρεΐτε, 
Καί μέ τ’ άγνά σας πάντοτε χείλη 

θεόν προστάτην νά εύλογήτε.
Έν Πειραιεί, Δεκέμβριος 1884 Δ. Κ. Σ.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκ τοΰ γερμανικού,)

(Συνέχεια, ίΐε προηγούμενον ψύλλον)

ΚΕΦΑΛ. 1Α\

Πότε μονάζων είς παραλίαν,
Πότε είς δάση σύσκια τρέχει, 

Καί μόνον σύντροφον τήν βακτηρίαν
Πιστόν του φίλον καί δπλον έχει.

«Συγχώρησαν με, άγαπητό καί σεβαστέ μοι εύεργέτα, 
έάν φαίνωμαι αχάριστος, ’άλλά Βέν δύναμαι νά τό 
κάμω, η

ΟΕ συνδαιτυμόνες έίεπλάγησαν έπί τή άρνήαει ταύτη. 
‘Αλλ’ δ Στρατηγός έΕηκολού&ησβν—
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«*Η άπάνιησίς σου δέν με δυσαρεστεΐ, υίέ μου, άπ 

έναντίας, αυξάνει την ύπόληψίν μου διά σέ. Άλλ’ οί 
γέροντες, γνωρίζει;, είναι ιδιότροποι καΐ πεισμονές, καΐ 
έγώ έβαλα πείσμα νά κάμω τήν έπιθυμίαν μου σήμε
ρον- διότι ποιος γνωρίζει πόσον καιρόν ακόμη Θά ήμαι 
είς τον κόσμον τούτον ; Γεώργιε. Ιδού έγγραφον απο
νομής τίτλου εύγενείας είς σε, καί δ βασιλεύς μοί ε 
δωχε προσέτι άδειαν νά σέ υιοθετήσω. Άλλ' έγώ δέν 
έπιμένω νά προσλάδης ολόκληρόν μου το ονομα, εί
μαι ευχαριστημένος νά προσλάβης μόνον τό ήμισυ! 
'Ιδού, παρεκάλεσα τδν βασιλέα νά σοί δώση τδ όνομα 
«Γεώργιος Βράουν φδν Βέδελ.» Ό πατήρ σου συναι- 
νεΐ νά λάβω καί έγώ μέρος σοΰ καί νά προσλάδη χαί 
αύτος τδ όνομα τούτο — λοιπόν έπιμένεις νά μαται_ 
ώσης τούς πόθου; ένδς γέροντοςρ

«Ούχί, ούχί,» έψιθύρισεν ί> Γεώργιος, μη ο ον άμε. 
νος έκ τής συγκινήσεώς του νά ειπη περισσότερον, 
Πάντες οί παρόντες συνεκινήθησαν ήτο ευδαίμων 
στιγμή διά τον άτεκνον γέροντα, δστις εΐχε ζήσει καί 
έργασθή μόνον υπέρ πατρίδας, νά απόκτηση έπΐ τέ- 
λους φιλόστοργου καί πιστόν υιόν.

' Ο στρατηγός έξηκολούθησε —
«Την περιουσίαν μου δεν δύναμαι νά σοί κληροδο

τήσω· ταότην θά λάβη έξάδελφός μου τις. Άλλ’ ήγό, 
ρασα έπ* δνόματί σου υποστατικόν τι πλησίον είς τό 
μέρος, όπου ό έν αποστρατεία φίλος σου Σύνταγμα 
τάρχης φδν Σόδδε κατοικεί. Έκεΐνο θά σοί ήναι κα 
ταφυγιον όπου νά άποσορθής δταν πληγωθγ; καί 
άναγκασθής νά εγκατάλειψης τήν στρατιωτικήν ύπη- 
ρεσίαν,

«Λοιπόν, κύριοι, γέμισαιε τά ποτήριά σας. Εις δγείαν 
του υίοΰ μου Γεωργίου Βράουν φδν Βέδελ!»

Τά συγχαρητήρια ά πάντων έπηκολούθησαν καί ή 
ή μέρα έτελείωσεν έν ευδαιμονία. :0 Γεώργιος νυν ή- 
σθάνετο οτι νέα καί περισσότερα καθήκοντα έτρεφε 
προς τδν εύεργέτην του, καΐ περί τήν έκπλήρωσιν ταυ, 
την κατεγίνετο πιστώς καί φιλοστόργως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'.

Παρήλθον άρκετά έτη εδτυχή διά τδν Γεώργιον καί 
τήν οικογένειαν του, 8τε αίφνης φήμαι περί έπικειμένου 
πολέμου ήρχισαν νά διαδίδωνται. ‘Ο γέρων Πρίγκηψ 
της Δεσσαυΐας εΐχεν άποθάνει, άλλ’ 6 μέγας πόλεμος, 
δν είχε προείπει, έπλησίαζεν ήδη. ΓΗτο τδ έτος 1756, 
ή δ’ Αύστρία, Γαλλία καί Ρωσσια, μετά τής Σαξωνιας, 
εΤχον κάμει συμμαχίαν κατά τής Πρωσσίας καί οί 
Πρώσσοι συνησθάνοντο ήδη οτι ή πάλη ήτο περί 
ζωής ή θανάτου.

'Ο Βασιλεύς έλαβεν εγκαίρως πληροφορίας περί 
των παρασκευών των έχθρών και ήρχισε νά κάμη τα
χείας προετοιμασίας αμυντικά;· ήλθε δέ είς τδ Μαγ- 

δεβοΰργον ινα συναγάγη καί έπιθεωρήση τά στρατεό. 
ματα τής έπαρχίας έκείνης. 'Ο Γεώργιος άνεφέρθη 
διά ένεργδν υπηρεσίαν καΐ ελαδεν οδηγίας νά με- 
ταίή είς τδ τάγμα του, δπερ ήτο εις τά Σαξωνικά συ. 
νορα. Τήν προτεραίαν τής άναχωρήσεώς του ύπήγε 
νά άποχαιρετήση τούς φίλους του, σκοπεύων νά έπι- 
στρέψη καί νά διέλθη τήν Ισπέραν μετά τής οικογέ
νειας του.

Διαβαίνων τήν πλατείαν τοΰ Μόνστερ συνήντησεν 
όμιλον άβιωματικών, οίτινες συνωμίλουν έξωθεν του 
Στραταρχείου, είς τό όποιον είχε καταλύσει 6 Βασι
λεύς. Ουτοι συνεζήτουν τάς τελευταίας περί πολέμου 
ειδήσεις καί τδν έφώναξαν νά σταθή όλίγον μετ’ αυ
τών. Τότε είχε γνωσθή δτι ά Βασιλεύς είχε δωροδο
κήσει υπάλληλόν τινα τής Σαξωνικής Κυίερνήσεως, 
παρ’ οΰ έμαθε πολλά περί των παρασκευών των συμ
μάχων, καί άπεφάσισε νά έπιτεθή πρώτος κατ'αυτών.

Οί αξιωματικοί συνεζήτουν άν ή προδοσία έκείνου τοΰ 
Σάξωνος ύπαλλήλυ ήτο μεμπτέ» ή οχι, διότι ήτο Πρώσ- 
σος τήν πατρίδα, καί ολίγα μόνον έτι ήτο είς τήν ύπη 
ρεσίαν τής Σαξωνικής Κυβέρνησε ως, δ δέ Γεώργιος έ. 
ρωτηθείς άπήντησεν είλικρινώς ώς πάντοτε,

—«Ο άνθρωπος οΰτος είναι άθλιος προδότης, κύριοι, 
καί λυπούμαι δτι δ γενναΐός μας Βασιλεύς εΐχε τίποτε 
νά κάμη μέ τοιοΰτον κακούργον!»

— «Σιώπα, άφρον ! » έψιθ όρισε ταγματάρχης τις, 
«μή σε άκούβη δ Βασιλεύς ή τις των αυλικών του.»

— «Νομίζεις δτι θά έδίσταζον νά εκφέρω τήν γνώμην 
μου ταότην καΐ είς τδν ίδιον τδν Βασιλέα ;» άπήντησεν 
δ Γεώργιος· «’Όχι, κύριοι, δ Βασιλεύς δφείλει αείποτε 
νά πράττη ήγεμονικώς, ήτοι, γένναίως< είλικρινώς, έν. 
τίμως, δέν έπρεπε νά έχη συνεννοήσεις μέ άνδρας, 
οίτινες κατεπάτησαν τον δρκον των, καΐ έπρόδωκαν τδ 
καθήκον των!»

Άλλ’ οΰδείς τών αξιωματικών έφαίνετο συμμεριζό- 
μένος τήν γνώμην τοΰ Γεωργίου, δτε δε οΰτος τούς 
άπεχαιρέτησεν, δ τρόπος των ήτο ψυχρός πρδς αυτόν.

' Η νύξ εΐχεν ήδη έπελθει καί έσπευσεν οΐκαδε, ΐνα 
διανύση τάς τελευταίας ,στιγμάς πρδ της άναχωρή
σεώς του όμου με τήν οίκογένειάν του.

Μόλις όμως έφθασεν έκει, καΐ ήλθβν ύπασπιστής 
τις, προσκαλών άύτδν νά προσέλθη αμέσως είς τδν 
Βασιλέα.

— «Έάν εΐπές τι, τδ δποΐον τδν δυσηρέστησεν,» έψι
θύρισεν δ νεανίας είς τδ ού; τοΰ Γεωργίου, «έσο προσ
εκτικός και όμίλει μέ περίσκεψιν δ Βασιλεύς δεν εί
ναι στά καλά του απόψε.» (άκολουθεί)
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ΑΙ ΔΪΌ ΦΙΔΑΙ. δεΐτο νά τήν πλησιάση, οΰτω λοιπόν ήναγκάσθησαν νά 
τήν στειλουν είς τήν έξοχή ν διά τινας μήνας, έκεΐ δέ

‘Η είκών αδιη παριστά έλέφαντα, ό όποιος πράγ
ματι έζησε καί εΐχε φίλον Sv μικρόν παιδάκι καθώς 
έκεΐνο, τδ όποιον βλέπεται καθήμενον είς τήν προβο
σκίδα τοο. ‘Ο έλέφας οΰτος Ονομάζεται «Βασίλισσα» 
καί άνήκεν είς ΐπποδρόμιόν τι τής Αμερικής. Ή Βα
σίλισσα ήγάπα πολϊ> δλα τά μικρά ζώα, είχε φίλον ένα 
σκαλάκι, μέ τδ όποιον έπαιζεν οσάκις δέν εΐχε νά κάμη 
παράστασιν είς τδν κύκλον τοΰ αμφιθεάτρου, τδ σκυ 
λάκι δμιος έψόφησε καί ή λύπη τοΰ έλέφαντος ήτο

μόνον, άφοΰ απέκτησε τέκνον (δικόν της, μικρόν έλέ* 
φαντα, τδν όποιον άγαπα περιπαθώς ήθέλησε νά πα- 
ρηγορηθή διά τήν μικράν της φίλην, ποιδς ειξεΰρει ό
μως άν κάποτε κάποτε δέν ένθομεΐται ακόμη τήν μικράν 
Φιφίναν της;

— Είς τήν ’Αμερικήν χρησιμοποιούν τδ τηλίφυινυν 
είς τό νά μτταδίβη τήν φωνήν Ρητόρων ή τδν ήχον μουσι- 
κήι είς μεμακρυϊμένα μέρη, ούτως ώστε κα&ήμενος τις είς 
τό οωμάτιόν τοο, καί πλησιάζων τό ώτίον του είς τόν σωλήνα

κάτι τι άνήκοοστον. ’ Επάνω 
είς τήν συμφοράν ταότην 
προσετέθησαν είς τδν άριδ
ρόν τών ακροβατών Sv άν- 
δρόγονον μέ τδ κοριτσάκι 
των, μόλις τριών έτών. Εΰ- 
θ'υς ή Βασίλισσα και ή μι
κρά Φιφίνα ^συμπάθησαν ή 
μία με τήν άλλην, καί έντδς 
ολίγου εγειναν οί στενότατοι 
φίλοι του κόσμου.'Η μικρά 
Φιφίνα δεν έφοδειτο τους 
χονδρούς πόδας καί τήν μα
κράν προβοσκίδα της Βα- 
σιλίσσης, άλλά τήν ένηγκα- 
λίζετο, τήν έτράβα, καί μέ 
χίλια χαϊδευματα προσεκά- 
λει τήν Βασίλισσαν νά παί- 
ξη.'Η Βασίλισσα τά άνείχε- 
το δλα, γρονθιαις, τσιμπιαίς, 
καί φιλήματα, ένίοτε μάλι- 
ςα. όταν ή Φιφίνα τήν έτράβα 
άπδ τδ άκρον τής προβοσκί 
οος διά νά τήν ρίψη κάτω 
προ σε ποιείτο δτι έπιπτε, κάμ. 
πτουσα τά χονδρά της γόνα-

At δύο φιλαινάδες.

τοΰ τηλεφώνου, άκούει οίον 
δήποτι διάσημον ρήτορα ή οί- 
ανδήποτε συναυλίαν. Πολλοί 
ασθενεί; καί κλινήρεις κατορ
θώνουν τοιουτοτρόπως νά άν.ού- 
ουν ίλην τήν θείαν λειτουργίαν 
Κύριός τις περιόγραψε τήν ίν- 
τύπωσιν, τήν όποιαν τη ίκα
ρον όλοι οί γνωστοί του ήχοι 
όταν τούς ήκουσε ?μά τοΰ τη
λεφώνου. «Ή κουβά πρώτον τά 
βήματα τών ανθρώπων εισερ
χομένων είς τήν έκκληαίαν, τό 
τρίξιμον τών ένδυμάτων τών 
κυριών, καί τό άνοιγοκλείαι- 
μον τών βιπ ιδίων, Αίφνης τό 
όργανον αντήχησε, καί μοίόφά- 
νη 5τι ήτο άρμονία από τόν ου
ρανόν. Παρηκολοΰθηβα καί έγώ 
τούΐ ύμνους μέ τήν άσθενή 
μου φωνήν, καί άνεΰρον τάς 
περικοπάς τοΰ Ευαγγελίου είς 
τήν ίδιαν μου Γραφήν. ‘Ήκου- 
σα έκάστην λίξιν τοΰ κηρύγμα
τος, καί παρηκολούδηαα δλας 
τάς πρόστυχός μέ ευκολίαν,όταν 
δέ έδεήθησαν ύπέρ τών «άσθε- 
νούντων καί τεθλιμμένων,» μοί 
έφάνη ώοάν νά έμεσίτευον μετά 
τοΰ θεού δι’ έμέ προσωπικώς.»

τα· άλλοτε μένδιά του άκρου τής προδοσκίδος έλάμδανε 
τά τετράγωνα ξύλα, μέ τά όποια έπαιζεν ή μικρά, κα· 
τασκευάζουσα οικίας καί πύργους καί τά έπέθετεν έπι- 
δεζίως τδ Sv έπΐ τοΰ άλλου, χωρίς νά ρίψη τδ οίκοδό- 
μημα, άλλοτε δέ έτόλιγε τήν προβοσκίδα της περί τήν 
μικράν μέσην της καΐ τήν έπήγαινεν είς τδν περίπατον.

— ‘ΑγίαΓραφή. Τδ ,παρελβόν ΐτος μόνον ή ’Αμερικα
νική Βιβλική έταιρία Βιέίωκε καθ' δλον τόν κόσμον ύπίρ 
τά δύο εκατομμύριο αντιτύπων τής Αγίας Γραφής είς δια
φόρους γλώσσας, διπλάσιαν δέ τούτου άριθμόν ή Βρετανική.

— Έμπόριον Ά ν θ έ ω ν. ‘ΤπΙρ τά πέντε έκατομμύ- 
ρια ταλλήρων είσπράττονται κατ' έτος έκ τής πωλήσειος άν- 
θέων ίν Φιλαδελφίφ.

’Αλλά τέλος έχασε καί τήν δευτέραν ταότην φίλην, 
διότι ή μικρά Φιφίνα άπέθανεν αίφνης έκ διφ&ερίτιδος. 
tH λύπη καί απελπισία της πιστής Βασιλίσσης ή σαν 
φοβερόν πράγμα ήτο απαρηγόρητος δέν έτρωγε δέν 
έκοιματο πλέον, δέν ήθελε πλέον νά παραστηση τίποτε, 
άλλ’ έγεινε τόσον άγρία, ώστε καί αύτδς ό φόλαξ έφο.

Έάν δ Κύριος δέν οίκοβομήση οϊκον, 
είς μάτην κοπιάζουσιν οΐ οίκοδομοΰντες αϊτόν.

’Εάν ύ Κύριος δίν φύλαξη πόλιν, 
Είς μάτην άγρυπνεί δ φυλάττων. (Ταλμ. ρκζ’. I.)
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ίντυχές τί» νέου £τος τής δέκαοκταετοΰς φιλίας των.

ΧΖΟΙΚΙΧ-Δ^.
— Μέγαςτις σκύλος τής Μίας Γή;, όνόματι Βλόκ, ήτο 

πολύ λαίμαργος είς τά γλυκίσματα. Συχνά, όταν έπέρνα μετά 
του χορίου τον άπό χανίν ζαχαροπλαστείου, ίσταμάτα καί τόν 
έκύτταζε παρακλητικώς, ωσάν νά έλεγε «Τράταρέ με Αφέντη.» 
ό δέ κύριός του έζοοεύων μίαν πεντάρα τον ίχαμνεν εύτυχή. 
Ένόησε λοιπόν, ώ; φαίνεται, ότι ή πεντάρα είναι ή δποία 
παράγει τά γλυκύσματα, διότι μίαν ήμέραν οτε δ κύριός του 
τού έίωκε είς τό στόμα την πεντάρα, έ;ρ;;ε μέσα εις τό ζα- 
χαροπλαστείον, καί άφησα; νά πέση ή πεντάρα περιέμενεν έ- 
ωσοϋ ί ζαχαροπλάστης τυ εδιυκεν Βν γλύκυσμα. Πολλάκι; ΐκ- 
τότε τόν έδοκίμασαν τοιουτοτρόπως καί πάντοτε μέ τό αύτό 
άποτίΚεβμα. "Αν όμως τυχόν τιρ δώσουν όίλλο τί άντί πεν
τάρας δέν άπατάται, <£λλ’ έπιμένει ζητών χρήματα. Είναι 
όμως ίνίοτε καί κατεργάρης, διότι μίαν ήμέραν ίπήρε 
εν κομόίον καί ϊτρεξε προς μίαν γυναίκα, ήτις έπώλει κ ο υ-

λ ο υ ρα ι ς. άφήβας δί τό κομόίον νά πόση εμπρός της ήρπα- 
σε Από τό καλάβιόν της Sv κ ο υ λ ο ϋ ρ ι καί ίσπευσε νά φύγη 
πρίν τόν προφΒάση έκείνη. Τάς τοιαότας όμως κατεργαρίας 
πολύ σπανίως κάμνει.

— Σίδηρος— χάλυψ.(Ατσάλι) — χαλκό;. Τα με
ταλλεία τών ‘Ηνωμ. Πολιτειών χορηγού σι κατ’ ίτΟς τό δν 
πέμπτον τοϋ σιδήρου, τό εν τέταρτον τοΰ χάλυόδος καί τό 
ήμισυ τοϋ χρυσού τοϋ κυκλοφορούντο; ίν όλφ τψ κόσμφ !

—'Υπολογίζεται ότι 4 ΚαΓσαρ έκυρίευσεν 800 φρούρια, καί 
υπέταξε 30 Βύνη, καί διι είς τά; διαφόρου; του μάχας έφο- 
νεύθησαν 3,000 00ο άνβράπων.

ΙΕΡΗΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. ‘Τπέρ τίνος έμεσίτευσεν ό Παΰλο; προς τόν Φιλήμονα;
2. Ιίοΰ έυραν οί Ίσραηλΐται ΰδωρ καί φοίνικας, άφοΰ 6ιέ- 

όησαν τήν Έρυβράν θάλασσαν;
3. Είς τίνα έγραφεν δ Παύλος «σπούδασαν νά παραστή- 

βης σεαυτόν δόκιμον είς τόν θεόν;

Ή πρωτοχρονιά.

Εύθυμος Γρωτοχρονιά.

Μόλις άνέτειλε φαιδρά ή άπαρχή τοϋ έτους.
Μέ σάλπιγγας καί τύμπανα έν άκρφ εύδυμίφ, 

μέ άσματα χαρμόσυνα καί γέλωτας άπλέτους 
άλληλα έχαιρέτιζαν περιχαρή παιδία.

Ίδίτε τα πώς έξαλλα χορεΰουσι, πηδώσι, 
καί τά άβύρματα αυτών βορυίωδώς κροτοϋσι,

Τήν άνατέλλουσαν φαιδρά ήμέραν χαιρετώσι, 
καί τάς αίβούσας μΐ φωνάς περιχαρώς πληροΰσι.

"Ω πόσα, πόσα έξ υμών την σήμερον ήμέραν, 
καθώς ίκεΐνα χαίρεστε κ’ εύθύμως Βορυδεΐτε, 

πλήν 3ν χαράν αίσβάνεσβε ίκείνων ύπερτίραν,
μη, προς θεού, καΐ τούς πτωχούς ποτέ μή λησμονείτε.

Τ0χι άβύρματα πολλά, άλλ’ άρτον κάν δίν έχουν, 
καί τρέμει έκ τοΰ παγετού ή τάλαινα καρδία

Γυμνά καί Απροστάτευτα μέσω τών δρόμων τρέχουν, 
καί τά μαστίζει φοόερά, πικρά Απελπισία

Δίν παίζουν μέ σαλπίγγια, καί τύμπανα βέν κρούουν, 
καί είς τά στήΒη των φρικταί όδύναι βασιλεύουν.

Ιίερίλυπ’ άτενίζουσι, βαρυαλγώς Ακούουν, 
πλην δέν ζητούν τά δώρά σας, χαράν άπλώς ζηλεύουν.

Πόσον ώραϊο'1, φίλοι μου, καί εύγενίς 0ά ήτο, 
άν ή άδιρα σας ψυχή είς οίκτον ίκινεΐτο,

Καί έκ τών τόσων δώρωνσας ίν μόνον κάν νά δώση. 
είς τόσα όρφανά πτωχά πρός ώραν νά χαρώσι I

Έν Πειραιεΐ, Ιανουάριος 1885 Λ, Κ. Σ.
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