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Άρχαεα Μουσικά όργανα.

1. Σάλπιγξ. 2. Σαμβύκη. 3. Κώδωνες. 4 Κύμβαλα. 5. Συμφωνία.

ΑΣΜΑ
χατά τά{ έςετάαείί Παρθεναγωγείου, τονισθίν 

5πό τοϋ άρχιμουαιχοϋ Μ· Λ. Γ ενοβέζη.

■Α'.

Δι' ήμϊς λαμπρά ήρίρα 
ίλαμψε καί χαροπή.

Καί τών τόσων μελετών μας 
θά στεφθώσιν οί καρποί

Κόρη σώφρων έάν ήτο 
καί τούς τρόπους εύγενής, 

Κ’ ίσεβάσθη έκ καρδίας 
τόν Θεόν καί τούς γονείς.

Καί τίς τάξεις άνωτίρας 
θέλομε ν/προί ιίασθ ή,

Καί ή έπιμίλειά μας 
Πανταχοΰ θά άκουσθή.

Σήμερον καλώς έκαστη 
έξ ήμών θέλει φανή, 

"Αν έπιμελής υπήρξε 
στό σχολεΐον καί άγνή.

At διδάσκαλοι δικαίως 
θά τιμήσωσιν ήμδς, 

Έπαξίως τών σπουδών μας 
μέ βραβεία καί τιμάς.

“Ηδη τείνομεν τάς χειρ ας 
καί ίν συντριβή ψυχής

Άναπέμπομεν Tif Πλάστη 
τόνους θείας προσευχής.

Π ρ ο σ

■ Πλαστουργέ Θεέ τών ίλών, 
αοράτων κι’ δρατών, 

Έν τή θεία σου άγάπη 
δός ήμϊν πάν ίφετόν,

Φώτισον άθώας κόρας, 
καί παρθένους ένδεεΐς,
Έν Πειραιεΐ 1.3 Μαίου.

» » ζ ή· ’
Μέ τό θεϊόν Σου τό Πνεΰμα, 

ώς ποτέ τούς άλιεΐς.

Δέχθητι έν εύμενείφ 
τήν άγνήν μας προσευχήν. 

Καί ίνβάρρυνον, ώ Πλάστα 
τήν δειλαίαν μας'ψυχήν.

1885. Λ- Κ· Σ.

‘H σάλπιγξ, ή Σαμόόκη καί ή συμφωνία ήσαν έν χρήσε 
παρά τοΐς Χαλδαίοις έν ταϊς ήμίραις τοΰ Δανιήλ, διότι μνη
μονεύονται τά όνόματα αύτών είς τήν περίστασιν τών 
τριών παίδων. 'Η Σαμέύκη είσήχθη καί είς τήν Ελ
λάδα έκ της ’Ασίας καί .ταχέως έγίνετο άγαπητόν όργανον 
παρά τοΐς Έλλησι, παρ’ ών μετεφέρθη καί είς Ρώμην. Ώνο- 
μάσθη βέ οίτω έκ τοΰ ίφευρετοϋ αύτής Σα'μδυκος. Οί κώ
δωνες καί τά κύμβαλα ήσαν ίν χρήσει τότε όπως καί νΰν 
ώς συνοδευτικά όργανα. *Η συμφωνία είναι είσέτι ίν χρήσει 
είς διάφορα μέρη τής μικρας 'Ασίας καί τής Νοτίου Εύρώ- 
πης ίδίως τήν 'Ιταλίαν.
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Η ΧΑΝΔΡΑΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΩ-Ν1ΚΟΛΑ.
(Σ'ΰνίχίΐα χαΐ τέλος,)

'0 βασιλεύς έσούφρωσε τά φρόδια του.
— « Σαν πολλαις είναι τριάντα ήμέραις,» — είπε 

—•«Αφοί είναι μάγος οιατί αυτό οπού μοΰ έιαξε νά 
μή το κάμη τώρα εύθός; ·. ” Αί ή ναι όμως, του δίνω 
τριάντα ήμέραις’ νά του ’πής Ομως, έσύ διερμηνέα, δτι 
Αν έως τήν τελευταία ή μέρα δεν της έχη έτοιμαις τής 
χάνδραΐί, θά του κοπή άπδ τή ρίζα ή γλώσσα 
του, δπου είπε τδ ψέμμα, τά μάτια του θά ’δγαλθοΰν 
διότι εΐδαν τδν χ,αυμό μου, τδ κορμί του θά καη και 
ή στάχτη θά σκορπισθή Από τδν άνεμο.»

—«Χαρά στήν τόχη μου! » είπε μεσάτου ό Μα- 
στρω·Νι κόλας, δταν του έξη γη σε δ διερμηνέας τά λο· 
για τοΰ βασιλέως.—’Αλλά δέν εχω Ανάγκην, Ας ήναι 
συγχωρη μένος ό πατέρας μου, όπου μ’ εδαλε είς τά 
γοαλάδικα τής Βενετίας νά μάθω τήν τέχνη ! — Εϊ· 
μαι σωσμένος! »

'0 βασιλεύς, ώς τόσο ,εΐχε τραδηχθή μέ τούς δπα’ 
δους του, και ό Μαστρω-Νικόλας αφηρημένος έ κάθισε 
Αποκάτω Απδ ίνα πλατύφυλλο δένδρο νά σκεφθή, Απδ 
ποΰ νά Αρχίση καΐ πώς νά κάμη διά τής χάνδραις.

—«Τριάντα μέραις,» έλεγε μέσα του! «τριάντα μέ- 
ραις διά νά κάνω πέντε δκάδες γυάλινα ις χάνδραις, 
δίχως έργα λεία, δίχως εύκολίαις, μόνον μ’ αυτά τά 
δυο μου χεράκια. * Ας κάνω τώρα τδ λογαριασμό μου 
τι καί τι θά μοΰ χρείασθη — Εξω Απ’ δλα τά περιττά, 
τά χρειαζούμενα είναι δυο, — χαλίκι καΐ πάτασσα ή 
σόδα. Χαλίκι καΐ άμμος ένα κάνει, ώστε είναι τδ ίδιο- 
άν πάρω διά τδ πρώτο μου στοιχείο Απ’ αυτήν τήν 
άμμο έδώ γύρω, οπού είναι μάλιστα καί ψιλή, ψιλή, 
καθώς .βλέπω, καΐ &ά λυώνη καλλίτερα άπδ τήν 
χονδρήτερη. "Οσο διά το δεύτερο, παρατηρώ έδώ πολ- 
λά θαλασσινά χορτάρια, τά όποια άμα τά κάψω, άπδ 
τή στακτή τους θά βγάλω μερικά καλά κομμάτια 
σόδα, ώστε πάει καλά γι’ αυτά τά δυο. Τώρα διά τδ 
λυώσιμο,—τίχονευτήρινά εδρω δπ«νά ανέχεται τή με
γάλη φωτιά δπου χρειάζεται διά νά λυώση ή άμμος 
μέ τή σόδα; θέλω ένα πράγμα δπου ούτε νά σκάζη 
οδτε νά λυώνη Απδ τή ζέστη, αλλέως δέν κάνω τί
ποτε—αυτού είναι ή δυσκολία! «

’ 0 Μαστρω-Νικόλας έλεγε σωστά — ήτο Ανάγκη τδ 
αγγέΐον, είς τδ δποΐον ήθελε λυώσει τήν άμμο και τή 
σόδα, νά ήναι άπδ μίαν ουσία, ή όποια νά αντέχη 
εις τήν μεγαλείτερην ζέστην — είς ζέστην τόσον δυνα
τήν, ώστε νά λυώνγ] τό σίδηρον καΐ τά άλλα μέταλλα. 
Ή ούσία αδτή ήτον ό πηλός—και άμα τδ έσκέφ&η ό 
ΜαστρωτΝικόλας δτι αυτό ήτο, δπου έχρειάζετο, έξε 
κίνησε εύθός διά ■ νά έξετάση απ’ ίδώ καΐ απ’ έκεΐ

νά τδ εύρη πουθενά. Καθώς σηκώνεται βλέπει δτι 
δέν ήτο μόνος· τέσσαρες γερροΐ μαύροι λουλακια- 
σμένοι καΐ ώπλισμένοι τδν ήκολουθησαν άπδ κοντά' 
αύτοΐ ήσαν οΐ φυλακές του καί τόν έσυνόδευον νύκτα 
καΐ ήμερα, διότι εΐχον έντολήν άπδ τδν βασιλέα νά 
μή ΐδν χάσουν άπδ τά μάτια των ούτε μίαν στιγμήν.

Ή ήμέραις έγλιστροϋσαν μία,='μία ώσάν τής χάν
δραις του κομπολογίου, καΐ άκόμη ό Μαστρω-Νικόλας 
δέν είχε τής έτοιμασίαις του τελειωμέναις. '0 βασιλεύς 
άν καί'συχνά του έστελλε τδν διερμηνέα νά τοΰ δπεν 
θυμίση τά βάσανα, τά όποια τόν περιέμεναν άν δέν 
ήναι έτοιμαις ή χάνδραις έπάνω εις ταΐς τριάντα 
ήμέραις, τοΰ έκαμνε όμως κάθε δυνατήν ευκολίαν 
καί έόαζε τούς ανθρώπου; του νά τδν βοηθούν είς 
κάθε τι δπου efyz Ανάγκην. 0 Μαστρω-Νικόλας έχα- 
μογελοΰσε όταν ό διερμηνέας τοΰ έλεγε τά λόγια έκεΐ ■ 
να, άλλ’ ή καρδιά του έκτυπουσε πολύ δυνατά όσον 
έπλησίαζεν ή τελευταία ήμέρα καί αύτδς άκόμη ήτο 
Ανέτοιμος.

Τέλος πάντων εξημέρωσε ή ήμέρα αυτή· δ φούρ
νος μόλις άπδ βραδύς είχε τελειώσει καί ήτον Ακόμη 
άναφτος.

— ι’Αφήσατε με μόνον τώρα»,είπε, καί τούς έδγαλε 
δλους Από τήν καλόδην δπου ήσαν. «Ή ώρα μου πλη
σιάζει, Άν έλογάριασα κακά, είμαι χαμένος, καΐ αλ
λοίμονο» εΐ; τήν γλώσσαν μου καΐ τά μάτια μου τά 
καυμένα ! »

Άναψε τδ φούρνο του, Αλλά τά ξόλα'ήσαν χλωρά, 
έκάπνιζαν καΐ δέν έκαιαν· ήναγκάσθη λοιπόν νά στείλη 
νά φέρη άλλα ξύλα, καί ή ώρα έπερνοΰσε· έπΐ τέλους 
όμως έπόρωσαν καλά, καΐ τότε πλέον Αφού ανακάτεψε 
τήν ψιλήν άμμο καί τήν τριμμένη σόδα μέ κάποιο 
κομμάτι σίδερο, τά έκένωσε μέσα εις τδ πυρωμένου 
χονευτήρι και προς μεγάλην του χαρά τά είδε νά 
διαλόωνται χωρίς κόμπους καΐ νά σχηματίζουν ένα 
καθαρώτατον λυώμα, ώσάν τδ μέλι. Έχωσε καΐ άλλα 
ξύλα είς τδν φούρνον καΐ σφογγίζοντας τδν ίδρωτα Από 
τδ πρόσωπό του Ανακάτευε καΐ έξάφριζε τό λυώμα, 
δταν έξαφνα ό ήλιος βασιλεύει, καΐ έπάνω είς τήν ώρα 
ό βασιλέας μέ καμμίαν δεκαριάν υπασπισιάς του έμ- - 
βήκεν είς τήν καλόβην οί άλλοι, ώπλισμένοι μέ τόξα.' 
καΐ βέλη, έπρόδαλαν τά κεφάλια των Από τήν θόραν j 
καΐ τδ παράθυρον.

’Εμπρός είς τά πόδια τοΰ βασιλέως ήτο μία χύτρα 
κρύο νερό.

—«Ποΰ είναι ή χάνδραις δπου μοΰ έταξες;» είπε δ 
βασιλέας τού Μαστρω"Νικόλα.— «’Ορίστε μία,» Απο
κρίνεται ό Μαστρω'Νικόλας, καΐ βοοτφ τδ σίδηρένιο 
ραδδι μέσα είς τό λυ ώμα καΐ Απ’ έκεΐνο στάζει μία 
σταλαγματιά μέσα είς τό νερό—δπου Αμέσως κρυώ·
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vat, δένει xoti γίνεται μία άραία άσπρη ύάλινη χάν 
ϊρα μέ σχήμα αχλαδιού.

Ή χάνδρα τοΰ Μαστρω-Νικόλα-

Τήν χάνδρα αυτήν τήν δίνει τοΰ βασιλέα, ' Ο βα
σιλέας τήν κυττάζει μέ ανοικτό στόμα, καί μπήγει μία 
φωνή — ! ένα ζήτω! δπου δλίγον έλλειψε νά ση- 
κώση τδ ταβάνι- εόθ'υς καί οί άλλοι, οί μέσα καί οί 
έξω, άρχίζουν τδ ίδιο, και μαζί τους «φώναζε καί ό 
Μαστρω-Νικόλας, & δποΐος εΐχε δά περισσότερον δίκαιον 
άπ’ βλου; των νά φωνάζη ζήτα»! Βουτγ τότε πάλι 
τδ βαβδί εις τδ ύαλί και κατόπιν είς τδ νερδ καί βγά
ζει άλλην χάνδρα, καί άλλη καί άλλη καί άλλη, έως 
δπου έβγαλε παραπάνω άπδ έκείναις δπου εΐχε τά
ξει τού βασιλέα άπδ μίαν τοΰ καθενός άπδ τούς άλ
λους. Καί έκέΐνοι πλέον, τί νά τδν κάμουν και 
ποΰ νά τδν βάλουν.! ΤΗλθαν δλοι καί τδν έτριγυ- 
ρισαν, και άντί νά του φιλήσουν τδ χέρι ή νά 
τοΰ τδ σφίξουν, όπως κάμνουν οί πολιτισμένοι άν
θρωποι, έτριψαν & καθένας τήν μύτη του έπάνω-εις 
την μύτη του Μαστρω-Νικόλα — τί εδχάριστόν! Καί 
αλήθεια καλλίτερα νά έλλειπε αύτδ τδ σημεΐον τήί 
φιλίας των διότι πολλοί άπ'αδτοδ; είχαν δακτυλίδια 
περασμένα άπδ τά ρουθούνια των και δλίγον έλλειψε 
μέ τδ τρίψε τρίψε νά τοΰ γδάρουν τήν μύτην έντελώς.

Έπΐ τέλους, διά νά μή τά πολύλογο ΰαεν, ό βασι
λέας είπε τοΰ διερμηνέα νά είπή τοΰ Μαστρω Νικό
λα, δτι ήτον έτοιμος νά του χάμη ο,τι χάρη ήθελε 
τδν ζητήσει, καί μάλιστα δτι άν εΐχε ευχαρίστησι θά 
τοΰ έδινε τήν κόρη του νά τδν κάνη γαμβρό του. Άλλ’ 
δ Μαστρω-Νικόλας πολύ τδν έπαρακάλεσε νά τόν 
στείλη μέ ένα του καΐκι είς ένα άλλο νησί, δπου περ
νούσαν συχνά πλοία διά τήν Ευρώπη, διότι άλλο τί
ποτε δέν ήθελε παρά νά γυρίση είς τήν πατρίδα του 
νά ίδή τήν γρηά μητέρα του καί τήν γυναΐκά του καί 
τά παιδάκια του. Έτσι λοιπόν ό βασιλέας άν καί του 
ί κόστιζε πολΰ νά τδν άφήση νά φυγή, έπειδή όμως 
εΐχε δώσει τδν λόγον του, δέν τον έπηρε δπίσω, άλλά 
μέ τήν πρώτην εδκαιρία έστειλε τδν Μαστό ιο-Νικόλα 
μέ τδ καλό έκεΐ δπου ήθελε νά πάη. Τής χάνδραις 
δμως τής έφόλαξε ώς πολύτιμον θησαυρόν καί τής 
έκληρονόμησε δ υιός του, καί άπ’ έκεΐνον πάλιν δ υίός 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ________________________1387

του, καί πάλιν έκείνου δ υίδς άπδ τδν πατέρα του, 
καί άν έτύχαινε νά έπισκεφθήτέ ποτέ αυτό τδ ώραΐο 
άλλ’ όχι πλέον άγριον νησί τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού, 
θά ταίς έβλέπατε άκόμη φυλαγμέναις μαζί μέ τήν 
βασιλική κορώνα καί τούς άλλους θησαυρούς τοΰ 
κράτους.

Mix επιστολή ηρος τήν Βασίλισσαν. |

Κατά τδ έτος 1838, δ διευθυντής ένδς έκπαιδευ* 
, τηρίου τών Παρισίων είργάζετο είς τδ γραφεΐόν του, 
οτε ό υπηρέτης του τφ έφερε τδ έπισκεπτηριον ένδς 

; κυρίου, δ όποιος ήθελε νά τφ ίμιλήση·
α*Ας πέραση μέσα,» είπε, καί προσέθεσε μέ τδν νουν 

του, «τί τάχα νά μέ θέλη δ γραμματείς τής Βασι. 
λίσσης’;»

‘Ο ξένος έμίαίνει είς τδ γραφεΐόν.
«Κύριε, έχετε είς τδ σχολεΐόν σας ένα μαθητήν 

δστις ονομάζεται Μαυρίκιος Γρενιέ ;»
«Μάλιστα.
«Δέκα έτών τήν ηλικίαν;»
«Μάλιστα.»
«Ό δποΐος προ δλίγου ίπροβιβάσθη εις τήν «ίμ- 

πτην τάξιν;»
«Μάλιστα.»
«’Επιτρέψατε μοι νά σας έρωτησω τί είδος παιδιού 

είναι;»
«Καλό παιδάκι, καί πολύ διαφορετικόν άπδ τά άλλα.»
«Τό πιστεύω. Καί οί γονείς του ;»
«Οί γονείς του δέν εΐναι ευκατάστατοι, άλλά ,χά- 

μνουν μεγάλας θυσίας καί οικονομίας διά νά σπουδά
σουν τόν υίόν των ... Άλλά, μοί έπιτρέπετε, κύριε, νά 
σας έρωτήσω καί έγώ, διατί ένδιαφέρεσθε τόσον είς 
αυτόν τδν μαθητήν μου;»

«Αΰτδ τδ παιδίον έγραψεν είς τήν Βασίλισσαν.»
— α Είς τήν Βασίλισσαν ; »
-—«Μάλιστα, καί έρχομαι έκ μέρους α&τής διά νά 

φέρω τήν άπάντησίν της »
«Ό Μαυρίκιος έτόλμησε νά γράψη είς τήν Βασί

λισσαν; Διατί; Τί εΐχε νά τής εΐπη ;
«Ίδου ή έπιστολή.»

ά Κυρία BaaCk'.aaa. ■
’Επειδή λέγουν δτι εΐσθε ή μαμά όλων τών Γάλ-| 

λων, σάς γράφω διά νά σάς είπώ, 5ti θέλω παραπολό 
έναν «Ελβετόν Ροβιναωνα.'Λ ‘Ο παππάκης μο,ί όπε- 
σχέθη νά μοΰ χαρίση αύτδ τδ βιβλίο ν όταν θά έκλεινα 
τά δέκα έτη, άλλ’ έπέρασαν τά γενέθλιά μου προ δύο 
μηνών καί άκόμη δέν το έλαβα. Στενοχωροΰμαι, διότι 
λέγουν δτι εΐναι νοστιμώτατον αύτδ τδ βιβλιον, και 
έκτδς τούτου, τδ είχα είπέΐ είς τους συμμαθητάς μου
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δτι θά τά λάβω. Καί έτσι λοιπόν μ.8 ήλθε ή ιδέα νά σας 
τό ζητήσω, διότι λέγουν δτι είσθε πολύ καλή. Τέλος 
πάντων, κυρία Βασίλισσα, έπιθυμώ πολύ, παραπολύ 
τον αΆΆ^ετδν Po&waSiva» χαί άνμοο τδν στείλετε θά 
μου κάμετε μεγάλην εύχαρίστησιν.

Μένω
Ό (ύπειθέστατοΐ ΰπήκοάί ία;, 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ. ΓΡΕΝΙΕβ
& θα έμαντευσατε βεβαίως την άπάντησιν τής βασιλίσ· 
σης· - ό γραμματεϋς έφερε 
τδ βιβλίον διά τδν Μαυρί
κιον, ό όποιος δταν έκλήθη 
είς τδ γραφεΐον ' έφαίνετο 
μάλλον έξιππασμένος καί 
έκπληκτος παρά χαρούμε
νος. Δέν έτόλμα νά πα'ρη τδ 
βιίλίον. Ό διδάσκαλός του 
προσεποιήθη δτι τδν έμά" 
λωνε, δ δέ γραμματεύς τοΰ 
άπηγόρευσεν έκ μέρους τής 
βασιλίσσης νά εϊπη είς κα
νένα δτι έκείνη τ<ρ είχε 
στείλει τδν «‘£ίί(ίετόν Ρα- 
β'.ίπώι,-α.γι Άλλ’ό Μαυρί
κιος δέν είμπόρεσε νά τδ 
κράτηση μυστικόν άλλα τδ 
ειπεν εις όλου; τούς συντρό* 
φου; του. Ή δέ βασίλισσα 
είς τδ διάστημα τής Ιπο' 
μένης έοδομάδο; έλαβε δέ’ 
κα έπιστολάς όμοιας μέ τήν 
πρώτην, άλλά δέν έστειλε 
πλέον τδν γραμματέα της 
εις το έκπαιδευτήριον ϊ' 
κείνο!

(Έκ τοΰ γαλλικού.)

μηχανήματος, τδ όποιον έκινεΐτο διά τοΰ νερού, καί ώνο- 
μάζετο κλεψύδρα. ‘Η κλεψύδρα αΰτη ήτον έντδς τοΰ 
πύργου, καί έποτίζετο άπδ μίαν βρόσιν ή όποία εόρί* 
σκέτο άλλοτε ΰπδ τήν βόρειον πλευράν τοΰ τείχους 
τής Άκροπόλεως. 'Ο δέ πύργος έχρησίμευε προσέτι 
καί ώς άνεμαδει'κτης, καί εΐχεν άλλοτε είς τήν κορυ
φήν τής στέγης χάλκινον Τρίτωνα, δ όποιος έστρέ 
φετο κατά τήν διεΰθυνσιν τοΰ άνέμου.

Ίσως παρετηρήσατε, δσοι άπδ σάς άνέγνωσαν μυ· 
θολογίαν, δτι οί Έλληνες 
δλα τά φυσικά άντ'κείμενα 
τά έφαντάζοντο ώς νά ή σαν 
ζώντα καί έμψυχα· τούς πο
ταμούς λ. χ. παρίστανον 
ώς άνδρας, τά; χρήνας ώς 
γυναίκας, κτλ. τούς ανέμους 
λοιπόν παρέστησαν ώς νέυς 
καί γέροντας, άναλόγως του 
είδους καθενδς αυτών έπί 
έκάστης δέ τών δκτώ πλευ 
ρών του πύργου τούτου έ· 
σκάλισαν καί τδ σχήμα όνος 
άνεμου μέ τδ δνομά του, 
ώς έξης.

Ή μεσαία τών τριών 
πλευρών τάς όποιας βλέ
πετε είς τήν εικόνα,είναι ή 
βορεινή, τό δέ άνάγλυφόν 
της παριστα τδν Βορέαν, 
δστις είναι άνεμος ψυχρός, 
άγριος καί τρικυμιώδης. 
Παρίσταται λοιπόν ώς έν 
δεδομένος χονδρά και θερ
μά έν οματα, έπειδή δέ 
συνήθως βοφ καί συρίζει 
όταν πνέη, τδν παρέστησαν 
φυσώντα είς κόγχην τήν ό. 
ποιαν χρατεΐ.

Τά ώρολόγιον τ ο ΰ Κ υρ ρ ή σ τ ο υ. (Έκτου «Άστέρος.»

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ TOY KYPPHSTOY.

'Ο πύργος, τδν όποιον βλέπετε είς τήν προχειμέ- 
νην εικόνα, δέν είναι μέν έκ τών λαμπρών μνημείων 
τής έπρχήί τοΰ Περικλέους, άλλ’ όμως είναι αξιοπε
ρίεργος, πρώτον ώς δείγμα αρχαίου ώρολογίοο, καί 
μάλιστα διπλού ώρολογίου, διότι τάς μέν ώρας της 
ή μέρας έδεικνυον γραμμαΐ, χαραγμένα ι είς τήν έξωτε- 
ρικήν του έπιφάνειαν, τάς δέ ώρας τής νυκτδς ή τής 
ήμέρας δταν 0 καιρός ήτο νεφελώδης, έοείκνυεν είδος

Πρδς τά αριστερά του είναι δ Καικίας, δ βορειο
ανατολικός άνεμος, συννεφώδης, δγρδς καί ψυχρός· 
φέρει χιόνα πολλάκις καί χάλαζαν, και διά τοΰτο πα
ρίσταται μέ άσπίδα, τής όποιας τδ κάτω μέρος είναι 
πλήρες χαλάζης.

‘Ο Άπηλιώτης, δ άνατολικδς άνεμος, είναι γλυκός 
καί εύχάριστος, αύξάνει τά σπαρτά χαί τούς καρπούς, 
καί ώ; έκ τούτου παρίσταται ώς νέος εύμορφος μέ 
τδ ένδυμά του γεμάτον άπδ δπωρικά καί άστάχυα.

Ό Εύρος, δ νότιο-ανατολικός άνεμος είναι καυστι- 
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κδς καί πληκτικός· παρίσταται ώς γέρων αυστηρός, δ 
όποιος κρύπτει τδ πρόσωπόν του μέ τδν πέπλον του.

‘Ο Νότος, δ νότιος άνεμος, είναι βροχερός καί θερ
μός· παρίσταται ώς νέος μέ υδρίαν, τήν όποιαν άδειά- 
ζει έπϊ τής γης.

Ό Λίψ, δ νοτιο-δυτικδς άνεμος, είναι ούριος διά τά 
πλοία τά όποια εισέρχονται είς τδν Πειραιά· διά τοΰτο 
παρίσταται ώς εύρωστος ναύτης, κρατών dpAaerov, 
δήλα δή μέρος τι πλοίου.

‘Ο Ζέφυρος, δ δυτικός άνεμος, είναι καλός, καί αδ- 
Εάνει τήν βλάστησιν, μάλιστα τήν άνοιςιν. Διά τοΰτο 
παρίσταται ώς ώραιος νέος, έλαφρά ένδεδυμένος, μέ 
τήν ποδιάν του πλήρη άνθέων, τά όποια, έκ τοδ σχή
ματός των, φαίνονται νά ήναι 
αιγόκλημα, άνεμώναι, νάρκισ
σοι καί άλλα έαρινά τής ‘Ελ
λάδος άνθη.

‘Ο Σκίρων, δ βόρειό-δυτικός 
άνεμος, είναι τραχύς και δυσά
ρεστος, τδ μέν θέρος φέρει ά- 
στραπάς καί βροντάς, τδν δέ 
χειμώνα ψύχος διαπεραστικόν. 
Παρίσταται μέ πΰραΰνον δη\. 
μαγκάλιον είς τάς χέΐράς τοο·

Τδ ώρολόγιον τοΰτο έκτίσθη 
κατά τό 100 π. X. ύπδ τοΰ Συ- 
ρίου έπαρχου Ανδρονίκου Κορ- 
■ρήστου.

Πολλάκις άλλ’ έσφαλμένω1· 
δνομάζεται «Ναόςτου Αιόλου,ε 
χυδαίως δέ δνομάζεται «Οί 
Άέριδες.κ

Δ ι ά γ ρ α μ μα β α « < λ ί ί'σ η ί μ’* λ ί σ β η ς.

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ. '

Περί μελισσών τόσα καί τόσα έγράφησαν, καί δπδ τών 
αρχαίων καί ύπδ τών νεωτέρων,ώστε,έάν άντεγράφοντο 
θά έγέμιζον πολλά σώματα τής «’Εφημερίδας τών Παί. 
δων.» Δέν θά -προσπαθήσω λοιπόν νά σάς είπω εί μή 
δλίγα—τά κυριώτερα—περί αυτών, θά παραθέσω δέ 
καί μερικάς συμθουλάς, αί όποΐαι δυνατόν νά σάς 
χρησιμεύσουν, έάν εύρεθήτέ ποτέ είς δυσάρεστον θέσιν 
ώς πρδς τάς μέλισσας.

Τήν μέλισσαν όλιγοι μόνον τήν έκτιμοΰν δπως άξί- 
ζει. Ναί μέν, δ καθείς άναγνωρίζει δτι τής χρεωστοΰ- 
μεν πολλάς χάριτας διά τδ καλόν μέλι καί τδν ώράιον 
κηρόν, τά δποΐα κατασκευάζει, άλλ’ δλίγοι ήξεύρουν 
πόσον είναι γνωστική καί προνοητική καί καθαρά καί

έπιδεΕία, ούτε κάν φαντάζονται δτι έχει τά κάλλίστα 
αισθήματα τοΰ κόσμου, χωρίς κανέν, σχεδόν, άπδ τά 
κακά ιδιώματα τών ανθρώπων, άλλ δπακοόει πιστώς 
είς δλους έκείνους τούς νόμους, τους δποίους έδαλεν δ 
πάνσοφος θεός έντδς καθενδς των πλασμάτων του, καί 
τούς δποίους μόνοι οί άνθρωποι τολμούν νά παρα
κούουν ! Πραγματικός, ή φίλη μέλισσα δέν θαύμαζε, 
ται, δσον άξίζει, δπδ τών άνθρώπων* δσον δέ διά τά 
παιδία — έκεϊνα διόλου δέν την γνωρίζουν, διότι άμα 
τήν ιδουν νά τοις πλησιάζη, ή τήν διώκουν εύθδς, ή 
φεύγουν κατατρομασμένα, ώς νά ήτο κανέν φοβερόν 
τέρας.

Πρέπει νά ήΕεύρετβ δτι άπο τους άρχαιοτάτους 
καιρούς οί σοφοί άνθρωποι συ- 
ζητούν χαί φΔονειχοΰν ποιον 
είναι τδ κάλλιστον πολίτευμα 
διά τους άνθρώπους, άλλοι μεν 
λέγοντες τδ Sv, άλλοι δέ τδ άλ
λο, ό δέ μέγας ήμών Πλάτων 
εγραψεν §ν λαμπρόν εργον διά 
νά άποδεΐξη δτι τδ πολίτευμα 
τοΰτο η τον είδος τι Δημοχρα* 
τίας. Διά τάς μελίσσας δμως 
φαίνεται νά ήναι ή μοναρχία 
τδ κατάλληλον πολίτευμα, άφοΰ 

έ δ θεός αύτδ ταΐς έδωκε, διότι 
άπ αρχής δποο δπήρξαν μέλια- 
σαι έχουν τδ είδος τοΰτο του 
πολιτεύματος, χωρίς ούτε μίαν 
φοράν νά σηκώσουν έπανάστα- 
σιν, ή κάν νά ζητήσουν νά 
τδ μεταδάλοον.

‘Εκαστη λοιπόν κυψέλη εί
ναι μικρόν βασίλειο ν, τδ όποιον

κυβερναται οχι ύπδ βασιλέως, άλλ’ δπδ μιας βασιλίσ
σης, τήν δποίαν σέβονται καί ύπακούουν άπολύτως οί 
ύπήκοοί της, φαίνεται δέ νά ήναι συνταγματικόν βασι
λείου, διότι αίτή ή βασίλισσα σέβεται τούς νόμους τοΰ 
κράτους, ώς θά Γδητε κατόπιν. Οίδέ υπήκοοι διαιρούν
ται είς δόο τάξεις, είί έργάτας καί είς κηφήνας* περί 
τούτων άλλοτε, διότι πρώτον θά σας περιγράψω τήν 
βασίλισσαν,

‘Η βασίλισσα, δν καί βασίλισσα, δέν κάθηται άργή, 
τδ δέ εργον της είναι νά γεννά αύγά, ένίοτε μάλιστα 
γεννφ 2000 —3000 τήν ήμέραν. Είναι λοιπόν πάρα πολδ 
ένησχολημένη καί ώς έκ τούτου σπανίως έξέρχεται άπΰ 
τήν κυψέλην* άν δέ τύχη νά έξέλθη εύθδς δλον τδ 
σμήνος άρμα έξω καί τήν ζητεί παντού μέ λυπηρόν 
βόμδον, δ δποΐος είναι είς τάς μέλισσας ο,τι είναι είς 
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ήμάί τά κλαυματα. Ή αγάπη, 0 σεβασμός καί ή Αφο 
σίωσις τήν οποίαν δεικνύουν πρός αΰτήν οί υπήκοοί της 

■είναι Απαράλλακτα μέ τά αισθήματα τά όποια δεικνύουν 
οί άνθρωποι εΐς μίαν Αγαπητήν καϊ σεβαστήν βασίλισ- 
σαν, Αν δέ τύχη ποτέ νά κυττάξητε διά μέσοι» δαλίνης 
κυψέλης, θά ϊδητε μέ πόσην προθυμίαν ύπηρετειται ή 
βασίλισσα τών μελισσών υπό τών υπηκόων της· - ένας 
τής προσφέρει μέλι μέ τδ άκρον τής προβοσκίδας του, 
άλλος τρέχει καί τήν έναγκαλίζεται μέ τάς δυο του 
προβοσκίδας, ένφ 3λοι παραμερίζουν μέ σεβασμόν καί 
τής κάμνουν τόπον δταν περνφ. ‘Η βασίλισσα κινήτάι 
μέ πολλήν Αξιοπρέπειαν, Αργά Αργά, καί εδκολως δια- 
κρίνεται Απδ τδ σχήμα της, διότι τδ σώμα της είναι 
μακρυτερον και στενότερου Απδ τά τών άλλων, μυτερόν 
δέ είς τδ όπισθεν άκρον ή κοιλία της εχει χρώμα 
λαμπρότατου χρυσού, ένφ ή ράχις της εΐναι σχεδδν 
μαύρη. Τά δέ πτερά της εΐναι κοντά.

Ή μικρά είκών παριατα τήν βασί
λισσαν είς τδ φυσικόν της μέγεθος, ή 
δ· μεγάλη είκών τήν μεγαλώνει πολύ, 
καί δεικνύει τδ σώμα της όπως εΐναι 
όταν έκδαρη· αί φλεβες φαίνονται δ- 
λαι καθαραί, τών δέ πτερών μόνον ό 
σκελετός έμεινε, καί τής κεφαλής ώ- 
σαύτως* οί δέ θύο μεγάλοι μαύροι βολβοί εις τδ δίνω 
μέρος του σώματος εΐναι οί δφθαλμοί, οΐτινες Αποτέ* 

μυρίους μικρότατους οφθαλμούς ή φα
σών όποιων έχει σχήμα κρυστάλλου 

(Ακολουθεί.)

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ- 
(Ίΐε προηγούμενου Αριθμόν) 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ’.

Λάμψις διεχυθη έπί τοΰ προσώπου του έκπνέοντος, 
ήτο δέ Ακτίς τις τοϋ δόοντος ήλιου, ητις έλαμπεν έπί 
τοΰ γηραιού στρατιώτου, ό όποιος εΐχε τελειώσει τδν 
δρόμον του. ’ Εμειδίασε σοβαρώς, καί ήσύχως παρέδωκε 
τδ πνεύμα. ‘Ο Γεώργιος τότε ήγέρθη Απδ τών γονά
των ταυ, διότι τδ καθήκον τδν έκάλει, καί σάρας τδ 
ξίφος του έβυθίσθ η είς τδ πυκνότερον σημεΐον τής μά
χης, θερίζων πάντας ύπδ τήν λύσσαν τής δργήςτου. 
. Έξηκολοόθει μαχόμενος έπιπολΰ Αφοί έπήλθε τδ 

σκότος. Τέλος δέ κατατροπωθέντων έντελώς τών έχ- 
θρών, έπέστρεψεν είς τδ κατάλυμά του. ΤΙ πρώτη του 
σκέψις ήτο περί τοΰ πτώματος τοΰ ευεργέτου του, 
δστις έκειτο ήδη έπί τής κλίνης του, -διότι οί στρα- 
τιώται τόν εΐχον φέρει είς τήν οικίαν. Ό Γεώργιος 
έλθων Ασταθή παρά τήν κλίνην μέ μεγάλην συγκί"· 
νησιν θεωρών τδ γλυκδ πρόσωπον τοΰ’νεκροΰ.

λοΰνται Από 
κους, καθείς 
έξαπλευρου.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκοόσθησαν όμιλίαι έξωθεν.
— «Ό Βασιλεύς έρχεται.»
Ό Γεώργιος δέν έκινήθη.
«—Είναι λοιπόν Αληθές, «εΐπεν δ Βασιλε'υς, είσελ ■ j 

θών, «ότι ό γέρων φδν Βράουνβέδελ έφονεύθη; Ά ! 
ναί! έκεΐ κεΐτιιι, Αναπαυόμενος έκ τών κόπων του, 
'Ο θεός νά τφ δώση Ανάπαυσιν. Είς έμέ έστάθη πι
στός υπηρέτης.» Είτα στραφείς πρδς τδν Γεώργιον 
έξηκολοΰθησεν·

-— Εΐσαι πληγωμένος — ύπαγε νά σοϊ δέση τάς 
πληγάς ό .χειρουργός.

Καί διά νά έννοήσης ότι βλέπω καί ίκτιμώ τήν | 
Ανδρείαν, σέ δνομάζω Υποστράτηγον.»

Καί τοΰτο είπων Απήλθεν, Αφού πρώτον μετά δ* j 
γρών όφθαλμών ήσπάσθη τδν νεκρόν. ί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ. {

Ήιον ή παραμονή τής μάχης τής Λόίίτεν. Ό δπο.' 
στράττιγος Βράουν_φδν_Βέδελ μετά τινων Αξιωματικών 
έπέστρεφεν έκ Πόρχβιτς, όπου εΐχε συγκαλέσει στρα- ί 
τιωτικδν Συμβοόλιον δ Βασιλεύς, ΐνα κοινοποίηση τά ί 
πολεμικά του σχέδια. Τολμηρά καί έπικίνδυνα ή σαν , 
τά σχέδια ταΰτα, Αλλά και ή θέσις τής Πρωσσίας ήτον ί 
Απελπιστική, καί δ Βασιλεύς συν η σθ άνετο ότι ώφει. ■ 
λεν ή νά διακινδυνεόση τά πάντα, ή νά Απολέση τά : 
πάντα. Ένφ δ Γεώργιος καί οί συνοδοιπόροι του έ- 
προχώρουν βραδέως διά μέσου δάσους, αίφνης ήχου* | 
σαν μέγαν θόρυβον. Μετ’ δλίγον έξηλθον είς τδ άκρον: 
τοΰ δάσους καί εδρέθησαν - θεαταί φοβέρας τίνος σκη ■ 
νής. Πλησίον έκεΐ ΐστατο Αγχόνη, κατάσκοπος δέ τις,’ 
βςις έκείνην τήν πρωίαν εΐχε συλληφθή. έτρεμεν ήδη ; 
μέ τδ σχοινίον περί τδν λαιμόν του, ώλόλυζε δέζη-! 
τών έλεος ;
Ό Γεώργιος έστάθη έκ φρίκης· J

— β’Αποθνήσκω Αθφος!η Ανέκραξεν δ κατάδικος··
κείμαι έκ γενετής Πρώσσος έκ Μαγδεβοόργου.» ί

— «Τόσον χειρότερον διά σέ, κακουργεί.» Απήν.Ι
τησεν ό δήμιος. I

Ό Γεώργιος έφριξεν Απούσας τήν φωνήν τοϋ κα* ί 

ταδίκου καί πλησιάσας Ανέκραξεν·
—· «Σταθήτε! Εΐσθε βέβαιοι ότι ο Ανήρ ούτος είνα ι 

κατάσκοπος προδότης;»
— «Βεβαιότατοι, κύριε στρατηγέ,» Απήντησε μετά ί 

σεβασμού δ λοχία; τής φρουράς· «τδ στρατιωτικόν δι - 
καστήριον τδν κατ’δίκασε νά κρεμασθή.»

•Ο κατάδικος, βστις οΰδείς άλλος ήτον ή ό Γκόττληβ 
Οδτρεχτ, έθεώρησε τόν Γεώργιον και πάλιν ήνοιξε τά 
χείλη του.

— «Ποΰ εύρέθη νά ελθη έδώ !» έτονθόρυσεν,&ό κα. 
τηραμένος...»
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‘Η βλασφημία, μέ τήν όποιαν έμελλε νά τελείωση 
τήν άμαρτωλήν του ζωήν, διεχόπη, διότι κατ’ έχείνην 
τήν στιγμήν δ δήμιος άπέσυρε τήν κλίμακα, χαί 0 
Γχόττληθ έπνίγη.

Ότε άπήρχετο ό Γεώργιος έδωκεν Sv φιορίνιον είς 
τόν λοχίαν, λέγων

— t Φρόντισε νά χάμητε τόν τάφον του βαθόν !»
Τήν επομένην πρωίαν, ή βροχή καί ή συν’εφία sL 

χον παρέλθει, ό δέ λάμπων ήλιος. καϊ ό ζωογονητικός 
καθαρός άήρ τόσον έγκαρδίωσαν τούς Πρώσσους, ώστε 
βαδίσαντες κατά τών Αυστριακών τού; προσέβαλαν 
αίφνιδίως καϊ τούς ήνάγκασαν νά κάμωσιν υποχώρη
σή μέχρι τής Αόύτεν, ένθα δμως έσταμάτησαν.

Ό Γεώργιος μέ τά στρατεύματα του εΐχε προχω
ρήσει δλίγον τών λοιπών. Συνησθάνετο πόσον σπου
δαία θά ήτον ή έκβασις της μάχης ταύτης. Είς τήν 
Λόυτεν παρετηρησεν ότι οί Αυστριακοί έσκόπευον νά- 
κάμωσι ζωηράν άντίστασιν, διότι είχον όχυρωθή έντός 
τών οικιών, κήπων, καί τοίχων. Κατ’ εύ- 
θεΐαν έμπροσθεν του ήτο τό κοιμητήριον, 
γέμον χιλιάδων πυροβόλων. Περαιτέρω 
έχειντο ύποστατικά τών οποίων αί οίκοδο 
μαί ήσαν πλήρεις έχθρών.

Ό Γεώργιος έσκέφθη .ούτως. Έάν ώ- 
δήγει τούς στρατιώτας του ‘είς τόν λαβύ
ρινθον τούτον τοΰ πυρές, θά τούς ώδήγει 
είς άφευκτον θάνατον. Έάν περιέμενε νά 
φθάσουν τά λοιπά στρατεύματα, τότε οί 
Αύστριακοί θά έλάμβανον καιρόν νά δχυ- 
ρωθώσιν έτι καλλιτερον. Οί δισταγμοί του Φ α ι δ ρ 
διελόθησαν ευθύς. Άπεφάσισε λοιπόν νά διακινούνεΰση 
τά πάντα υπέρ τής πατριδος καί τοΰ Βασίλειος του.» 

—«Παιδιά,· εΐπεν είς τούς στρατιώτας, «ειμεθα 
μόνοι. Έάν κυριεΰσωμεν τόχωρίον τούτο, θά κατορ* 
θώσωμεν τό παν. Έάν δέ άποθάνωμεν, οί άλλοι οΐτινες 
έρχονται όπισθεν μας, θά ΐδουν τά σώματά μας καί 
θά πεισθοΰν δτι έγνωρίζομεν πώς νά άποθάνωμεν. 
Λοιπόν έφοδος! έμπρός! Τά πάντα δυνατά παρά τφ 
θεφ.

Μέ κραυγήν οί άνδρες ώρμησαν πρός τό χωρίον. 
Φοβερόν πυρ τούς αντιμετώπισήν άλλά δέν τους έ- 
σταμάτησε. Ή μία οίκία μετά τήν άλλην έξεπορθή· 
θησαν, καί οί ίντός έςεδιώκοντο ή ήχμαλωτίζοντο.

(άκολουθ·!)

ούν. ΤΙ ευτυχή όπου φαίνονται! Τά μικρά των πρό* 
σωπα είναι χαρούμενα, άς νά είχον μέσα των τόσην 
χαράν, ώστε νά μή ή μπορούσαν νά τήν κρατήσουν. 
Πόσον θαυμαστή ή τέχνη ή δποία κάμνει τό άψυχον 
μάρμαρον νά φαίνεται ζωντανόν! Τά μικρά έκεΐνα 
αγάλματα- μειδιούν τώρα έπί δόο χιλιάδας έτη, . καϊ 
ένόσφ υπάρχουν, θά φυλάττουν τό αυτό γλυκό μειδίαμα. > 
Διατι άρά γε νά μή βλέπω μεν καϊ παιδία ζωντανά 
τά όποια νά φαίνωνται ’πάντοτε χαρούμενα ; — Γ Α, 
αυτό είναι πολύ δυσκολώτερον καϊ ίδού διατί.

Τό πρόσωπον ε’ναι ώς καθρέκτης, εΐς τόν όποιον ό 
νους καϊ ή ψυχή ρίπτουν τήν εικόνα των. "Όταν ό νους 
ήναι γεμάτος άπό εύχαριστούς καϊ καλάς σκέψεις, εδ- 
θύς και τό πρόσωπον φαίνεται χαροποιόν, Ό νοΰς εΐ. 
ναι οίκία, είς τήν όποίαν κατοικούν αί σκέψεις, πώς 
λοιπόν είναι δυνατόν μία οίκία νά ήναι ευτυχής, ένφ 
οί κάτοικοί της είναι κακοί καί φιλόνεικοι καϊ δυσαρε* 
στημένοι πάντοτε;

Κανείς έκ τών μικρών μου φίλων άς μή 
γελασθή μέ τήν ιδέαν, δτι εΐναι δυνατόν 
τό πρόσωπον του νά ήναι γλυκύ καί Ιλαρόν, 
ένόσφ ό νοΰς του εΐναι γεματός άπό ζή
λειαν ή άπό πικρός καϊ άχαρίστους σκέ
ψεις διά τόν ένα καί τόν άλλον εΐναι άδυ* 
νατον ! Προσπαθείτε λοιπόν δλοι νά σκέ- 
πτεσθε πάντοτε καλόν δι’ δλους τούς άν- 
θρώπους· μή τούς ύποπτεόεσθε δτι κά
μνουν τό κακόν, δτι ζητοΰν νά σας βλά
ψουν ή δτι σάς ζηλεύουν. "Αν έχετε τοιαύ-j 
την ιδέαν διά κανένα έίετάσατε καλά' 

σας μήπως σείς εΐσδε οί ζηλότυποι καί'
ό τηΐ.

Η ΦΑΙΔΡϋΤΗΣ.

—Είς 8ν άπό τά μουσεία τής ’Ιταλίας εΐναι μία 
σειρά μικρών αγαλμάτων άπό λευκόν μάρμαρσν,—ώ· 
ραιότατα αγάλματα μικρών παιδιών, τά όποια μειδι

τόν έαυτόν
διά τοΰτο σας φαίνονται τοιουτοι καϊ οί άλλοι. Τό νά 
σκέπτηται τις τό καλόν διά τούς άλλους δέν βλάπτει 
ποτέ, ακόμη καϊ 5ν τύχη νά ήναι έσφαλμένη ή καλή 
ιδέα, τήν όποίαν έχει δι κύτους. Όταν τις σκέπτετα( 
καλά διά τους άλλους φέρεται πρός αυτούς μέ καλόν 
τρόπον, αύτός δέ ό καλός τρόπος — ή συμπάθεια εΐ' 
ναι άδυνατον νά μή γλυκάνουν καί μαλακύνουν ακόμη 
καϊ τούς χειροτέρους καί πλέον φθονερούς. ’Εάν δέ 
περιπλέον παρακαλή τις τόν θεόν 8ε’ έ κείνους, οί όποιο1 
του έκαμαν κακόν, τότε πραγματικώς θά ήναι ευτυ
χής, διότι κάμνει έκεΐνο, τό όποιον προσέταίεν ό Χρι
στός όταν εΐπεν, α αγαπάτε τούς έχθροός σας, ευλο
γείτε τους καταρωμένους σας, καί προσευχεσθε δι1 εκεί
νους, οΐτινες σας κακοποιοϋσι.νΤοΰτο έννοοΰσεν ό 'Από
στολος Παύλος όταν παρήγγειλεν είς τούς Χριστιανούς 
«νά έχουν τό αύτό φρόνημα, τό όποιον εΐχε καϊ δ Κύριος 
’Ιησούς Χριστός.» Τό δέ παιδίον τό όποιον προσπαθεί 
νά μιμήται τό άγιον Αύτοϋ παράδειγμα θά ήναι αλη
θώς ευτυχές καί πάντοτε θά έχη πρόσωπον χαροποιόν.
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TZOIKI-Zk-A,
'Ελληνόπαις Ή ρ ω ί. — Άπό τήν τόσον μακρυσμέ- 

νηγ Βρασιλίαν Ερχεται είΐησις μιας ήρωϊκής πράξιως ένός 
έλληνόπα ιδος — τοΰ θωμά Δεονάρδου, υίοΰ τοΰ έν Ρίιρ βέ 
Ιανειρφ προξένου τής 'Ελλάδος. *0 θωμάς έκολόμβα είς τόν 

λιμένα μέ άλλους, ίτε ήκούσθησαν φωναί, καί πέραν αύτών 
διεκρίθη εις μαύρος, δ όποιος έπάλαιε μέ τά κύματα πνι 
γόμονοί, οί άλλοι, καθώς είδαν δτι ήτο μαύρος, δέν ίδωχαν 
πλέον προσοχήν είς τάς ιρωνάς τοο, μόνος δέ δ θωμάς έχι- 
νήβη ύπδ φιλανθρωπίας πρός τον δυστυχή, καΐ λοιπόν ωρ- 
μησε χολυμβών μέ ίλην του τήν δό.ναμιν πρδς αυτόν, τδν ήρ- 
πασε χαί τόν έφερεν είς τήν ξηράν μέ κίνδυνον τής ίδίας του 
ζωής, Εχων 5λον τό ^βάρος τοΰ σώματός του έπάνω του ! 
'Ο 8έ αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας όταν ήκουσε περί τής γεν
ναία; χαΐ φιλάνθρωπου πράξεως τοΰ μικρού ήρωος εΐπεν δτι 
θά τιρ δώση τό παράσημου τής Τιμής.

— Τό Άβυσσινιακόν αλφάβητου έχει 208 γράμματα. Τό 
(δικόν μας δέν έχει παρά μόνον 24 καί πάλιν μέ πόσην δυ
σκολίαν τδ μανθάνουν μερικά παιδία—Άμ’ άν είχε 208 ...! 
Τά καύ'μένα τά 1 Αβυσοινόπαιδα !

— ’Γπάρχουν δεκαεννέα μέταλλα, κάθε έν άπδ τά όποια 
Αξίζει περισσότερον άπο 5,000 φράγκα τήν λίτραν. Τό πο
λυτιμότατου Απ’ 5λα είναι τό β α ν ά δ ι ο"ν, τδ όποιον Αξίζει 
50,000 φράγκα τήν λίτραν,

— Είς τήν Βενεζουέλαν της Νοτίου 'Αμερικής υπάρχει 
πλησίον είς τήν πρωτεύουσαν Τρινιδάδην μία λίμνη πίσσας’ 
άπδ τήν δποίαν παίρνυν κατ’ έτος 50,00 ) τόννους κατραμίβ, 
χωρίς νά φανή δτι ώλιγόστευσε διόλου. ‘Η λίμνη αύτή είναι 
100 στρέμματα πλατεία.

— Κάποιος γερμανός, ό όποϊος ώς φαίνεται δέν είχεν άλλο 
τίποτε νά κάμη, έκάθισε καίέμέτρησε πόσας φοράς τό ψηφίον 
Μ συνδέεται μέ σπουδαίας περιστάσεις ή πρόσωπα είς τόν βίον 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. Ηίρε λοιπόν δτι άπό τάς μάχας 
του αί όποια ι Αρχίζυν μέ Μ, ή πρώτη ήτον ή τής Μοντενότ- 
της, ή τελευταία ή τοΰ ΜΊν-ΣαΙν-Ζάν, άλλαι δέ ήσαν ή τοΰ 
Μαρίγγου, τής Μόσχας, του Μιλλεσοίνου, τοΰ Μονδόυάρ, τοΰ 
Μομμιράιλ, καί ή τοΰ Μονπώ. Ή πρώτη Εχθρική πόλις είς 
τήν όποίαν έμβήκεν ώς νικητής ήτο τό Μιλάνον, καί ή τε
λευταία ή Μόσχα. Ανώτεροι Αξιωματικοί του, των όποιων τδ 
όνομα ήρχιζεν άπδ Μ, ήσαν τριάντα δύο, ‘Ο.φοίερώτερός του 
Αντίπαλός είς τήν διπλωματίαν ήτον ό Μέττερνιχ, δευτέρα 
του σύζυγος ήτον ή Μαρία Λουΐζα, ί> Μορτιέ τόν έπρόδωκεν» 
0 Μουρά πρώτος τόν έγκατέλειψεν, έπειτα δέ καί δ Μαρμών. 
σύντροφοί του είς τήν έξορίαν ήσαν ό Μονθωλών καί ό Μαρσέ· 
Ό Μενών τόν Εκαμε νά χάση τήν Αίγυπτον, καί 0 Μιολλής 
έστάθη τό μέσον διά τοΰ δποίου ηχμαλώτευσε τόν Πάππαν. 
Πρώτός του θαλαμηπόλος ήτον 0 Μοντεσκιέ, τρεϊς 6έ τών 
υπουργών του ώνομάζοντο Μαρέ, Μονταλιβέ καί Μολλιέν. *Η 
8έ προσφιλεστέρα του Επαυλις καΐ τελευταία κατοικία έν Γαλ- 
λίφ ήτο το Μαλμαιζών.

— Ό άγγλος Επιστήμων Δαβίδ Βροΰστερ έσιγχαίνετο τάς 
γάτας· Ελεγε μάλιστα δτι άμα είσήρχετο μία είς δωμάτων 
δπου ήτον αδτός ήσθάνετο κρυάδας είς δλον του τό σώμα. ‘Ως 
έκ τούτου ποτέ δέν είχε γάτας είς τήν οικίαν του. Μετεκομί- 
σθη δμιος μέ τήν κόρην του είς οικίαν ή δποία ήτο παλαιά 
καί εΐχε παρά πολλούς ποντικούς, ώστε ήναγκάσθη χωρίς νά 
τδ βέλη νά άγοράση γάταν, μέ τήν συμφωνίαν όμως ούβέποτε 
νά τήν άφίνουν νά τδν πλησιάζη.·Μίαν ήμίραν»είπεν ή κόρη 

του οέκαθήμην μέ τόν πατέρα μου είς τό γραφεΐόν του· ή 

θύρα ήτον ήμιανοικτή’ αίφνης δέ βλέπω νά, την σπρώχνη 
κάποιος άπ’ έξω, καί ίδού ή γάτα μας έμβαίνει μ’ ίλην της 
τήν ήσυχίαν, τρέχει πρδς τδν πατέρα μου, πηδφ έλαφρώς 
έπάνω είς τά γόνατά th, θέτει είς κάθε του ώμον Ενα της πόδα 
καί . . . τόν φιλεί είς τό πρόσωπον ! Φαντάαθητι πώς μου 
έφάνη τήν στιγμήν Εκείνην ( Άλλ* ό πατήρ μου άπό τήν ϊκ- 
πληξίν του βέν ήαθάνθη ούτε κρυάδας ούτε Αποστροφήν, κα- 
τευχαριστήθη μάλιστα, καί άπό τήν στιγμήν έκείνην έπήρε 
τήν γάταν άπό καλόν, καί τήν έπεριποιεϊτο ώς νά ήτο τέ
κνου τοο.

«Μίαν ήμέραν ή γάτα ίγεινεν άφαντος, οΰτε έφάνη κάν πλέον
καί ήμεΐς, ήμεθα άπαρνγόρητοιβιά τήν Απώλειαν τής Αγαπη
τής μας. δτε δύο Ετη μετά ταΰτα έκαθήμην πάλιν μέ τόν πατέρα 
μου είς τό γραφεϊόν του, ή δέ θύρα ήτον ήμιανοικτή ώς κα* 

την άλλην έκείνην φοράν, ire έσπρώχθη έλαφρώς Εξωθεν, κα 
ή γάτα μας Ετρεξε πρδς τόν πατέρα μου, ίπήδησεν Επάνω 
είς τά γόνατά του καί θέσασα τούς έμπροσθίους πόδας της έπί 
τών ώμων του τόν έφίλησεν είς τό πρόσωπον — Απαράλλακτα
ώς πρότερον! Δέν έφαίνετο ούτε πεινασμένη ούτε κουρασμένη, 
οΰτε ώς νά ήτον άπό μακρυνόν δρόμον. Έμεινε *δέ πλέον 
πλησίον μας μέχρι τοΰ θανάτου της, Αλλ’ ουδέποτε ήδυνήθη- 
μεν νά μάθωμεν ποΰ είχε περάσει τά δύο Ετη κατά τά όποια 
ίλειπεν.ι

* Ο λίγα π&ρϊ βιβλίων.
—'Ό Σωκράτης εΐπε |περΙ βιβλίων. «Καταγίνου είς τό νά 

ώφελήσαι Από τά συγγράμματα τών Αλλων, κατ’ αύτδν 0έ 
τόν τρόπον θά απόκτησης εύκόλως έκεϊνο, διά τό όποιον Αλ
λοι έκοπίασαν.»

—,Ό Πλούταρχος είπε· «Πρέπει νά θεωρώμεν τά βιβλία 
δπως θεωρούμε ν τά γλυκόβματα, νά μή έπιζητώμεν μόνον 
τά πλέον ευχάριστα, Αλλά κυρίως τά πλέον υγιεινά· Αν δέ 
παραδεχώμεθα καί τά μέν καί τά δέ, νά προτιμώ μεν όμως 
τά τελευταία μάλλον παράγτά πρώτα.»

— *0 Ριχάρδος Δεβουρΰς, δστις ϊζησε μεταξύ τοΰ Ετους 
(282 —1345. είπεν· «Είς τά βιβλία εύρίσκομεν τούς Αποθα
μένους ζωντανούς, είς τά βιβλία βλίπομενκαί τά μέλλοντα. Τά 
βιβλία είναι διδάσκαλοι, ο! όποιοι μας παιδεύουν χωρίς ράβδον 
καί θυμόν καί Επιπλήξεις. “Οταν τούς πλησιάζη τις δέν τους 
εύρίσκει νά κοιμώνται, όταν τούς έρωτ^ τις δέν άποκρί>πτουν 
τίποτε, όταν τούς παρεξηγή τις δέν μουρμουρίζουν, 5ταν δείξη 
τι; τήν Αμάθειάν του δέν τον περιπαίζουν.»

_»0 'θλιβερός Γόλβσμιθ, 1728—1774, είπεν. «‘Όταν άνα- 
γνώσω διά πρώτην φοράν καλόν βιβλίον μοί φαίνεται ώς νά 
Εχω Αποκτήσει νέον φίλον δταν δέ Αναγινώσκω έκ δευτέρου 
βιβλίον τό όποιον άνέγνωσα καί άλλοτε, μοΐ φαίνεται ώς νά 
συναντώ παλαιόν φίλον.»

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Ποιον τό παλαιόν καί ποιον τό νέον όνομα πόλεώς τίνος 
di τήν μεσημβρινήν Παλαιστίνην, όπου ό ’Αβραάμ έκατοί- 
κει πρΙν έκστρατεύοη πρός άπολύτρωσιν τοΰ Αώε,—όπου ό- 
μοίως 0 Ιακώβ έκατοίκει δταν Απέστειλε τόν ’Ιωσήφ νά 
ζητήση τούς Αδελφούς του,—καί τήν όποίαν Ελαβεν ώς Αντα
μοιβήν τής πιστότητός του εις έκ τών κατασκόπων τών 
υιών ’Ισραήλ, δταν Εκείνοι είσήλθον είς τήν γήν Χαναάν;

Τύποι; χαΐ εχτύπωσι; ΐΆττικσΰ Μουσείου»


