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Εος θυδέν<Χ9 πλήν των τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή ’Εφημερίς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

Μουσικά ΰργανα.

Τύ ΰπ’ άριθ, 1 της προκειμΐνης 
είκόνος όργανον είναι ή άρχαία κ. ι ν- 
ν ύ ρ α, τό έθνικόν ό’ργανον τών ‘Ε
βραίων καί πιθανόν τό άρχαιότατον 
όλων τών μουσικών βργάνων, ‘Η 
λέξις κιννύρα παράγεται άπό τό κι- 
νύρομαι, κλαίω, θρηνώ, ώς έκ τού
του δέ τινεί ένόμισαν ότι οί Έλ. 
Ληνες, βτάν παρέλαβον τό δργανον 
τούτο άπό τούς ‘Εβραίους, τό με- 
τεχειρίζοντο μόνον είς τάς κηδείας 
καί είς άλλος πένθιμους περιστά
σεις. 01 ‘Εβραίοι όμως τό μετεχει- 
ρίζοντο όχι μόνον είς τήν θείαν λα
τρείαν, άλλά καί είς τάς έθνικάς

1. Κ ι ν νύ ρ α.2. Κιθάρα.

ίορτάς καί τά ιδιωτικά συμπόσια. 
Είς τό Ταλμούδ τών ‘Εβραίων εύ. 
ρίσκομεν παράδοσιν ότι άνω τής 
κλίνης τοΰ Δαβίδ ήτο άνηρτημένη 
κιννύρα, τής δποίας τάς χορδάς ί- 
πληττεν ό βόρειος άνεμος κατά τό 
μεσονύκτιον καί παρήγε θελκτικούς 
φθόγγους. ‘Η κιθάρα φαίνεται ότι 
είναι ‘Ελληνικόν ίργανον γνωστόν 
όμως είς τά ίθνη τής ’Ανατολής. 
UI Χαλδαϊοι τήν μετεχειρίζοντο είς 
τούς χορούς, οί δέ ‘Εβραίοι είς τήν 
θείαν λατρείαν. Μερικοί ίκκλησια- 
στικοί συγγραφείς ίνόμισαν ότι ή 
κιννύρα εΐχε σχήμα Λ καί έπαί- 
ζετο μί πλήκτρον, άλλά φαίνεται 
πιθανώτερον ότι τούτο ήτο τό άρ- 
χαιότατον σχήμα τής κιθάρας.

ΤΟ ΙΙΟΤΑΙ
Toil Αλεξάνδρου Αουμα, υιού.

Α'.
Παιδί, πουλάκι έπιασες τοΰ κάμπον ευτυχισμένο,

Καί «σ' έπγασα J» είς τή χαρά φωνάζεις τήν τρελλή σου. 
Καί κλαίει τώρα ’στό κλουβί, τό μαύρο σκλαβωμένο, 

Καί παίρνει τό παράπονο τραγούδι ή ψυχή σου . . .

Από καιρό τό ’μάτιασες ’ςήν άνθηρή φωλιά του,
Καί τή φωνή του ακόυες'’πού στώχει παραχώσει, 

'Εξαπλωμένο, άφωνο, ’ςό δένδρο άποκάτου,
Γιά νά μή τύχη καί σέ :3ιη καί τή σκλαβιά γλυτώση.,

Αχ, τό πολύ ώς αίριο θ’ άκοΰς τό λάλημά του·
Καί γγά χαρά τόσο μικρή ή γνώμη ή οχληρή σου 

Καί μέβ1 άκόμη ’ςό κλουβί τοΰ κόφτει τά φτερά του, 
Νά μή πετάξη πγό ψηλά άπό τήν κεφαλή σου.

Πώς νά τό βλέπης ή μπορείς άπελπισιά γεμάτο,
Ίο βάμφος του τ’^άδύνατο 'ςό σύρμα νά ματώνη,

Νά τρέχη είς ταίς τίσσεραις γωνιαίε έπάνω, κάτω, 
Μέ τέτοια θλιβερή φωνή; Αύτό σέ ξεφαντώνει';.. .

Καί βμως τό μικρό κλουβί τά χέρια σου στολίζουν,
Μέ τούς παληοος καί πρώτους του συντρόφους μέ λουλούδια·

Μά βλ’ αάτά τοϋ λιβαδιού τ άγέρι 3έν αξίζουν,
Ούτε 'σέ λόγγου φύλλωμα τά βραδινά τραγούδια.

Δέ ’ξέρεις ότι προσευχή καί λειτουργία καλούνε
Τό λάλημα μικρού πουλιού πού φέρνει ό άγέρας ;

Άχί τά μικρά τοο άπό.σέ τόν σκλάβο σου ζητούνε-
Γγά οέν' αυτό είναι πουλί, δμως γι’ αότά. πατέρας!

Πατέρες είν' καί τά πουλγά καί τούς ’δικούς μας, μοιάζουν,
Είς τά μικρά τους νά πετοΰν μαθαίνουν ’στό άγέρα, 

Κάθε ήμέρα, πού περνά, τόν Πλάστη' νά δοξάζουν,
Καί μέ τραγούδγα σομβουλαίς τούς δίδουν νύχτα, μέρα!
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Β’.
Καί «αταιβαίνουν τήν αύγή άπ’ τή ζεατή φωληά τους,

Νά ’βρουν σπειράκι σιταριού νά θρέψουν τά μικρά τους· 
Νά μεγαλώσουν, νά γενή τό άπαλό τους χνούδι

Δυώ ταξειδίάρικα φτερά, καί ή φωνή τραγούδι . ..

Κά8ε πουλάκι δ θεός τδ εύλογεϊ, τοΰ δίνει 
Ίο σιταράπι ’πού ’στή γή 6 θεριστής άφίνει.

Γιά δλα δ καλάς θεδς άπδ ψηλά φροντίζει. 
Καί τήν μικρότερη φωληά μ’ άγάπη τήν στηρίζει!

’Ξέρεις γιατί δ σκλάβος 5ου σέ φεύγει wl φωνάζει, 
Κ’ έξαφνα γιατί στέκεται, προσέχει χαΐ στενάζει;

Άχ, τά μικρά του π' άφησε άκούει νά τοΰ λένε— 
«Έλα πριν άπεβάνοομε, πατέρα μου,» χιά πλαϊνέ ,. *

Κλεισμένο δέν ’μπορεί τροφή νά φέρη *στή μητέρα.
Γ}ά νά τά θρέψη 'ς τή φωληά πού μένει νύχτα μέρα, 

Καί τά μικρά της μ’ δλη της τή ζέσι βέν 8ά ζήσουν.
Τί πρίμα ν' άπιθάνοονε πριχοΰ νά κελαδήσοον!

Παιδί, τό ρόδο μύριζε μά ’πάνω μήν άπλώνηί,
Κ«1 τό πουλάκι άκουγε χωρίς νά τό σκλαίώνης. 

Γιατί άπ' όλα μοναχά τό έδικό μας χέρι.
Κι’ όταν χαΐδεύη μαλακά κακό νά κάνη ξέρει ...

ΑΧΙΛΛΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ. 

τά

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. 
(Ίβε προηγούμενου αριθμόν)

ΚΕΦΑΛ. ΙΕ1.

Τέλος έφθασαν άπέναντε μεγάλου κτιρίου, άπδ 
παράθυρα τοΰ όποιου χάλαζα σφαιρών έχαιρέτησε
τδν στρατηγόν καί τδ γενναιόν του στράτευμα. Οί αν* 
δρες επιπτον κατά δεκάδας. Αίφνης δέ ό Γεώργιος 
άνεπήδησεν, ώχρίασε, καΐ μέ στεναγμόν κατέπεσεν 
έκ του ίππου του.

'Η πτώσίς του έλόπησε πασαν καρδίαν έν τω στρα· 
τεύματί του. Οί σιρατιώται προσήλωσαν τάς λόγχας 
των καΐ πρίν προφθάσουν οί Αύστριακοί νά γεμίσουν 
έκ δευτέρου τά δπλα των, οί Πρώσσοι εΐχον κάμει 
έφοδον καΐ τους έτρεψαν είς φυγήν. Έπικουριάι έ
φθασαν— τδ χωρίον έκυριευθη I Άλλ’ δ γενναίο; 
Στρατηγός έκειτο άναίσθητος, μέ μίαν σφαίραν είς 
τδ στήθός του καί άλλην εις τδν πόδα.

Ή μάχη είχε τελειώσει, καί δ Γεώργιος έκειτο 
χαμαί περιστοίχιζα μένος ύπδ χειρουργών. 'Ότε ή 
σφαίρα έξήχθη έκ τοΰ μηροΰ τόυ, έκαμε σπασμωδι- 
κάς κινήσεις καΐ άνεστέναξεν, Άλλ’ εϊχον δέσει καί 
τήν είς τδ στήθός του πληγήν πρίν συνέλθη έντελώς 
είς έαυτόν. "Οταν ήνοιξε τοδς δφθαλμους του, ερριψε 
βλέμμα έρωτήσεως πρδς τοδς χειρουργούς, οϊτινες δ
ρω; δέν ένόησαν περί τίνος έζήτει νά μάθη. Πληγώ·

μένος τις στρατιώτης δμωί κείμενος πλησίον αμέσως 
ένόησεν δ,τι δέν ήδύναντο νά καταλάβουν οί χειρουργοί.

«Οίέχθροί ένικήθησαν, κύριε στρατηγέ,?) έφώναξεν. 
«Τδ χωρίον έκυριεύθη καΐ ό βασιλείς καταδιώκει 
τους έχθρούς!»
Ό Γεώργιος κατένευσε μειδιών, καί αμέσως έλειπο- 

θυμησεν ίνεκβν απώλειας πολλοί αίματος. Είχε πλη· 
γωθή βαρέως, άλλ’ ούχί καί θανασίμως· οί δέ ιατρό) 
εΐχον πεποίθησιν δτι θά άναλάβη, άλλ’ ή είς τδν μη
ρόν του πληγή τόσον έδεινώβη ώστε δτε δ Γεώργιος 
τούς ή ρώτησε τήν γνώμην των, δεν τφ άπέκρυψαν δτι 
έπρεπε νά γείνη άποκοπή του σκέλους.

‘Ο Γεώργιος άκου σας έφριξεν άλλά συνελθών ή- 
ρώτησε σοβαρώς.

»Δέν ύπάρχβι, κύριοι, ρύδείς τρόπος ώστε νά εί 
σέλ&ω πάλιν είς τήν ένεργητικήν ύπηρεσίαν;"

«Οδδείς.»
«Τότε λοιπδν κάμετε μοι δ,τι κρίνετε καλόν.»
Καί μετά ύπομονής περιέμενε τήν ή μέραν καθ’ ήν 

έμελλε νά γείνη ή έγχείρισις* δμως έγραψεν όλίγας λέ. 
ξεις είς τήν σύζυγον καί τους γονείς του. Τοϊς είπε ποΰ 
εκειτο, καΐ τήν ή μέραν καθ’ ήν έμελλε νά γείνη ή άπο
κοπή· ή δέ σύζυγός του άμα έλαβε τδ γρα'μμα, ?σ_ 
πευσε πρδς αυτόν. Άλλά τά μέσα τής συγκοινωνίας 
τότε ή σαν τόσον άτελή, ώστε μία όλόκληρος έβδομάς 
παρήλθε πρΐν ή φθάση είς τδ Λόύ'τεν. ‘Η άποκοπή 
είχε μέν ήδη γείνει, άλλ’ δ ασθενής τόσω μάλλον eL 
χεν άνάγκην πάσης περιθάλψεως.

‘Ο Γεώργιος έβασανίζετο ήδη ύπδ μελαγχολίας· συ. 
νησθάνετο δτι ή ζωή δέν του ήτο πλέον χρήσιμος· κα; 
ήρχισε νά παραπονήται διά τήν σκληράν του τύχην,

Είς τοιαύτην διανοητικήν κατάστασιν εύρίσκετο, δτε 
έφθασεν ή ’Ιωάννα, καί προσήλθεν είς τήν κλίνην.

«’Ιωάννα 1» ανέκραξε «πότε ήλθες; είσαι μόνη; 
.πως είναι οί γονείς μας καί δ μικρδς Γεώργιος;»

«"Ολοι καλά είναι καί σέ άσπάζονται,» άπήντησεν 
ή ‘Ιωάννα· «άλλά σΰ, δυστυχή μου Γεώργιε, πόσον 
θά ύπέφερες!»

Τότε δ Στρατηγός ένεθυμήθη τήν άποκοπεΐσαν κνή· 
μην του καΐ άνεφώνησεν

»Ά! διατΐ μοΐ έκαμε τοϋτο 0 θεός! είθε νά ημην 
νεκρός t Τί δόναται άτοχής και παραλελυμένος χωλδς 
νά κάμη είς αύτδν τδν κόσμον;»

«Τί έπαθες;« άπεκρίθη ή ’Ιωάννα· «λησμονείς δτι 
έχεις σύζυγον καί υίδν, καί δύο γηραλέους γονείς νά 
συντηρής. Γογγύζεις κατά τοΰ θεού, δστις σέ ηύλό. 
γησε μέ τόσα άγαθά, τόσος τιμάς καθ* δλον τδν πα. 
ρελθόντα βίον σου; Ήμπορεΐς νά πέρασης τήν ζωήν 
σου είς τούς κόλπους τής οικογένειας σου, πρδς τήν



ΙΟΥΛΙΟΣ, 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1395

δποίαν διατρέψεκ έπίσης καθήκοντα, δαον χαΐ είς τήν 
πατρώα σου.»

‘Ο Γεώργιος συνησθάνθη δτι ή σύζυγός του είχε 
δίκαιον, τήν έφίλησε καΐ ή δυσθυμία του παρήλδεν.

‘Η ’Ιωάννα τδν ένοσήλευσε μέ προσοχήν· συνάμα 
δέ καθωδήγει τάς σκέψεις του πρδς τδν θεόν καΐ τά 
πνευματικά, ούτως άποτρέπουσα αύτδν της σκέψεως 
περί πολέμων καί δόξης καΐ τιμών.

Έπϊ τέλους ήδύνατο νά έγερθή ό άσθενής, καί άπε- 
φασίσθη ΐνα μεταβή οίκογενειακώς είς τδ υποστατικόν, 
δπερ τφ είχε δωρήσει ό μακαρίτης Στρατηγός φδν- 
ΒράουνΒέδελ. Φυσικά ή μήτηρ τοΰ Γεωργίου έ' 
κλαυσεν ίοοΰσα τδν ξύλινον πόδα του, άλλ’ ή Ιδέα, δτι 
αυτός δ ξύλινος ποΰς θά τδν έμπόδιζε πλέον του νά 
καταγίνηται είς τδν πόλεμον, τήν παρηγόρησεν.

Άμα δέ 6 Γεώργιος άνέλαβεν έντελώς ένησχολήθη 
είς τήν γεωργίαν, συναναστρεφόμενος μετά τοΰ παλαιού 
του φίλου καΐ γείτονας Συνταγματάρχου φδν-Σόββε. 
Έβοήθουν δέ άμφότεροι τους πτωχούς χωρικούς καΐ 
δλικώς καΐ πνευματικώς.

Έν τφ μέσιρ τών ασχολιών τούτων δέν έλησμό^ 
νησε τήν οικογένειαν Ούτρεχτ. Έκαμεν έρευνας έν 
Μαγδεβούργφ καί έμαδεν δτι ό μέν Οδτρεχτ ήτο φρε
νοβλαβής, ή δέ συζυγές του εΐχεν άποθάνει, μία δέ 
δυγάτηρ τφ ύπελείπετο, ή τις ήτο πτωχή χήρα μέ 
ενα υΐόν,

‘Ο στρατηγός έγραψεν είς αυτήν και τήν προσεκά- 
λεσε νά έλθη πρδς αάτδν* Ιδωκεν έργασίαν είς τδν 
υίδν καΐ έσυντήρει καΐ αυτήν.

‘Η οικογένεια Βράουν έζησεν έπΐ πολλά ?τη ευ
τυχής. ‘Η πρώτη λύπη αϋτής ύπηρξεν 6 θάνατος τών 
γονέων τοΰ Γεωργίου. ‘Ο Στρατηγός τούς έθαψεν είς 
ένα κοινόν τάφον καΐ ήγειρε μνημεΐον, οπερ νΰν ά- 
κόμη ύπάρχει, φέρον τήν έξης έπιγραφήν—

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕίΤΑΙ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ1
ΓΕΩΡΠΟί ΒΡΑΟΥΝ- ΥΦΑΝΤΗ?- ΕΚ 

ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ίΥΖΥΓΟΣ ΑΥΤΟΥ-

Έζηβαν έντίμως καΐ πενιχρώς τιμώμενοί διά τάί άριτόί 
των, άπέθανον δέ τις τάς άγζάλας τοΰ μονογενούς των υΐοϋ

ίΤΡΑΤΗΓΟΥ ΒΡΑΟΥΝ ΦΟΝ ΒΕΔΕΛ,
’ϋστις τδ μνήμα τάδε άνήγειρε σημείον υΐϊκής στοργής. 

ΤΕΛΟΣ.

ΟΙΚΙΑ EYTYXHS.

Ή εύτυχία είς μίαν οΐκίαν είναι δώρον θεοΰ καΐ 
μάλιστα άπδ τά πολυτιμότατα του δώρα, άλλ’ έξαρ.

ταται άπδ τούς ανθρώπους άν θά τήν κρατήσουν ή 
όχι, διότι θέλει περιποίησιν, άλλως φεύγει καΐ τους 
άφίνει, 1 Εννοείται λοιπόν δτι και §ν παιοίον &ν ήναι 
άτακτον, δύναται καΐ νά φυγάδευση τήν εύτυχίαν 
άπό τήν οικογένειαν έκείνην,

‘■Ενός ψαρά τά παιδία ήσαν πολύ φιλόνεικα καΐ 
πολύ έσόγχυζαν τδν πατέρα των μέ τά μαλώματά των. 
Μίαν φοράν ένφ έψάρευεν έξω είς τά βαθέα, σηκώ
νεται φοβερός άνεμος καΐ παρ’ δλίγον νά αναποδο
γυρίσω τδ καΐκιόν του, διήρκεσε δέ μέχρι της πρωίας 
ή τρικυμία, ώστε δ άνθρωπος δλην τήν νύκτα ήτο 
εί; κίνδυνον καΐ μόλις τήν έπομένην ήμέραν κατά τδ 
μεσημέρι κατόρθωσε νά έπιστρέψη είς τδ σπίτι του. 
Όλοι έτρεξαν είς τδν αΐγιαλδν νά τδν προϋπαντήσουν 
και τά παιδία του τδν ένηγκαλίσθησαν καΐ μέ δάκρυα 
τοΰ είπαν, «Τί κακόν πράγμα πού είναι πατέρα, δτΐ 
δέν ειμπορει κανείς άπδ μάς νά σέ βοηθήση, δταν 
πιάση τρικυμία καΐ σύ είσαι εξω μακράν!» ‘Ο πατήρ: 
των άπεκρίθη, «Τούτο δέν γίνεται, άλλ’ άν θέλετε νά 
μέ κάμετε εδτυχή, τδ έχετε είς .τάς χείράς σας· άφή- 
σατε τάς φιλονεικίας καΐ ζήτε άγαπημένα καΐ τότε 
δέν θά μέ μέλη πλέον διά τούς κινδύνους, δταν εί- 
ξεύρω δτι, δταν γυρίσω είς τδ σπίτι μου, θά ευρώ νά 
βασιλεόη έκεΐ ή ειρήνη καΐ ή εύτυχία.ιι

‘Ο θυμός, ή φιλονεικία, οΕ γογγυσμοί είναι είς μίαν 
οικίαν δ,τι είναι at τσουκνίδαις καΐ τά άγκάθια είς δνα 
κήπον. Μία οικογένεια, άν θέλη νά ήναι ευτυχής, πρέ
πει νά έχη μειθιώντα καΐ φαιδρά πρόσωπα. Παρετή· 
ρήθη, δτι δταν παραγγέλλουν οΕ άνθρωποι εικόνας συγ
γενών καΐ φίλων των, διά νά τάς κρεμάσουν είς τούς 
τοίχους τής οικίας των, φροντίζουν ώστε ό ζωγράφος 
νά τούς παραστήση ή μειδιώντας ή τουλάχιστον έχον
τας τήν δσον τδ δυνατόν πλέον εύχάριστον έκφρασιν. 
Ποιος ήθελε νά βλέπη έμπρός του εικόνάς μέ καται. 
βασμένον πρόσωπον καΐ έκφρασιν θυμοΰ, ή φθόνου 
ή έκδικήσεως; Πόσον μάλλον πρέπει λοιπόν οί κάτοι
κοι τής οικίας νά μή δεικνύουν τοιαΰτα κακά αισθή
ματα είς τδ πρόσωπόν των, άλλά καθημερινώς νά φέ- 
ρωνται μέ καλδν τρόπον πρδς τά μέλη τής οικογένειας 
των, καΐ όχι νά κάμνουν ώς μερικά παιδία, τά όποια ό 
κόσμοςνομίζει καλά, διότι μειδιούν καΐχαριεντίζονται 
έμπρός εΐ; τούς ξένους, άλλά πρδς τούς ίδιους των 
συγγενείς φέρονται μέ πολλήν χωριατοσύνην.

Όταν υπάρχη εύτυχία είς μίαν οικογένειαν, τά 
παιδία δά άγαποΰν τήν οικίαν των καλλίτερου άπδ 
πάν άλλο μέρος. Εΐναι λυπηρόν πράγμα νά βλέπη τις 
τους παΐδας άμα ολίγον μεγαλώσουν, προτιμώντας νά 
τρέχουν έδώ καΐ έκεΐ μέ τούς συντρόφους καί συμμα- 
θητάς των παρά νά περάσουν μίαν έσπέραν μαζί μέ
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τήν μητέρα των καί τάς αόελφάς τών. Πόσον δλίγον 
έντιμο ϋν τδ ώραΐον έκεΐνο δώρον τοϋ θεού, τδν οικο
γενειακόν βίον , 0 όποιος μετ’ δ λίγα έτη διαλύεται καί 
δέν έπανέρχεται πλέον αφοί άπαξ μεγαλώσουν και 
σκορπιστούν τά τέκνα! Καλόν τότε θά ήναι διά κάθε 
§ν από αίτά Αν έχη τήν συναίσθησιν δπ έπραςεν δ,τι 
ήδύνατο, διά νά κάμη τους γονείς του και τά Αδέλφιά 
του εύτυχη ένόσιρ ήσαν δλοι όμου.

Τό μ.νημ®£ον τοΰ 
«Ι»τλοπάππου.

Τό μνήμα τοΰ Φιλσπάππου.

ιΐΊΓιΓίίιιΗΫΗΉΜ

ΙΙι·'ΓΊι_ι-5· rlrS^Li"

Τό μνημεΐον τοΰ Φιλοπάπ- 
που εΐναι μία Από τάς όλι- 
γώτερον Αξιοθαύμαστους Αρ· |
χαιότητας τών’Αθηνών, κα*· !
δμως ώς έκ τής θέσεώς του 
ελκύει τήν προσοχήν περισ
σότερον παντός άλλου έκτος . 
τοϋ Παρθενώνας. ’Ελεεινά δέ 
πλέον ήρειπαυμένον παρυσιά ■ 
ζει Από μακράν σχήμα Αλ
λόκοτου, ποτέ μέν πρδς τό 
έσπέρας διαγράφει σκοτεινώς 
έπί τοΰ ούρανοΰ μορφήν γέ
ροντας, ό όποιος προσεύχεται 
μέ τήν κεφαλήν του έσκυμ- 
μένην καί τάς χειρας έσταυ. 
ρωμένας, Αλλοτε δέ όπό κα
θαρόν φως τοϋ πρωινού ή με
σημβρινού ήλίου δμοιάζει μέ 
γυναίκα καθημένην, ήτις κρα
τεί παιδίον έπάνω είς τά γό
νατά της- Αλλ’ όποιον δήπο
τε σχήμα καί Αν παρουσιάζη, 
φαίνεται πάντοτε έρημον καί 
παραπονημένον διά τήν μο· 
ν αξίαν του, μακράν Από ολυς, 
έκεΐ είς τήν Ακρο κορυφήν τοΰ
Μουσείου λόφου, χωρίς Αλλην συντροφιάν εί μή τους 
κόρακας, καί κάποτε δλίγους έπισκέπτας, οί όποιοι 
φεύγουν πάλιν' καί τό Αφίνουν κατάμονον.

"Αμα δμως τό πλησιαση τις βλέπει δτι τά Αλλόκοτα 
έκεΐνα σχήματα δέν ήσαν άλλο τι ή σχεδόν κρημνι
σμένος τοίχος, διηρημένος είς τετράγωνα κεκοσμημένα 
μέ Αγάλματα καί Ανάγλυφα· μόνος ό τοίχος αυτός μέ
νει από τάς τέσσαρας πλευράς τοΰ μνημείου τοΰ Φι- 
λοπάππου, πλουσίου πολίτου Αθηναίου, δστις Απέθανεν 
ένταΰθα μεταξύ τοΰ 108—115 μ. X., 3τε δηλαδή οί 
Ρωμαίοι έξουσίαζον τήν ‘Ελλάδα. "Ητο έγγονος του 

Άντιόχου Δ', τελευταίου βασιλέως της Συρίας και είς 
τιμήν αύτοΰ, ώς φαίνεται, έλαβε τδ έπώνυμον Φιλό. 
παππος, διότι συνειθίζοντο τοιαΰται δνομασίαι είς τιμήν 
προσώπων, ώς π, χ, τό Φιλορωμαΐος Φιλομήτωρ.

Τί> προς τά δεξιά τής είκόνος άγαλμα τοϋ άνω πα
τώματος παριστα τόν Φιλόπαππον καθήμενον, τό 
δέ πρδς τά Αριστερά αότόν τόν πάππον του, τον Βασι
λέα Άντιοχον, ένιρ τά κάτω Ανάγλυφα παριστάνυν

~Ί θρίαμβον Ρωμαίου τίνος αύ< 
τοκράτορος, πιθανόν τοΰ 
Τραϊανού. Τό μνημεΐον τού
το έκτίσθη όχι Αργό τέραν τοϋ 
115 μ.X.

ο Βίκ,ταρ οϊΓκη με τα 
ΕΓΓΟΝΙΑ του,

Έχετε ένώπιόν σας είκό* 
να του Βίκτορος Ουγκιό, τοΰ 
μεγάλου ποιητοΰ τής Γαλλίας 
διά τόν θάνατον του οποίου ή 
‘Ελλάς έπένθησε προ ένός 
μηνός, δστις Αν και ήτο θαυ 
μαστός καί μέγας και ώς άν
θρωπος καί ώς συγγραφευς 
καί ώς ποιητής, ένδιεφέρετο 
δμως καί ευχαριστείτο μέχρι 
τέλους τής μακράς του ζωής 
είς τά παιδία καί είς τό παι
δικόν των πνεύμα. Διά τοΰτο 
οσάκις Αναφέρει παιδία, τά 
περιγράφει τόσον σωστά καί 
κάμνει τόν αναγνώστην νά τά 
Αγαπήση τόσον πολύ, ώστε 
έννοεΐ τις δτι καί αύτός δ ί
διος τά ήγάπα καί εΐξευρε 
κάλλιον Από πάντα άλλον νά 

' διακρινη τόν χαρακτήρα των.
Είχε πολλήν κλίσιν είς 

τά πτωχά παιδία, καί είς έν
του σύγγραμμα διηγείται τόσον συμπαθητικώς τήν [· 
στορίαν μιας μάγκας τών Παρισίων, ώστε θάναγνώ-ί 
στης Αναγκάζεται νά τήν θαυμάση καί νά δμολογήση ■ 
δτι έχει εύγενή χαρακτήρα καί έπί τέλους δακρόει1 
διά τον θάνατόν της. Έπί τινα χρόνον δ Βίκτωρ Ουγ
κιό ήτον έξόριστος Από τήν Γαλλίαν, έμενε δέ είς τήν 
Γερνεσέί, δπου συνείθιζε νά δίδη εκάστην Πέμπτην 
γεύμα είς περίπου είκοσι Από τά πτωχά παιδία του 
τόπου· τά δέ Χριστούγεννα τοΐς έκαμνεν ώραίαν έορ- 
τήν, κατά τήν όποιαν τοΐς διενέμοντο πρώτον ένδό- I ’ i ’ * * ]
ματα, Ασπρόρουχα καί υποδήματα, κατόπι'1 δέ ό Βί·|
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κτωρ Οόγκώ τοΐς έδιοε μερικάς πατρικάς συμβουλάς, 
μετά τδ όποιον ύ πήγαιναν δλοι είς αίθουσαν δπου ήτο 
τδδένδρον τών Χριστουγέννων, Κάμπον μέκηρώ. άναμ- 
μένα, μέ πορτοκάλλια κρεμάμενα άπδ τοδς κλάδου; 
καί άλλα δπωρικά, τά όποια διενέμοντο κατά κλή* 
ρους είς τους εύτυχεΐς παιδας.

Ό Βίκτωρ Οόγκώ όπερηγάπα τά έγγόνιά του, τά 
τέκνα του υίου του Καρόλου, τά δποΐα βλέπετε πλη 
Utov του είς την κατωτέρω εικόνα ιΟ Γεώργιος είναι 
πρεσβυτέρας τής Ιωάννας κατά 1ί μήνας, ήτις εΐναι 
δλίγον rt περισσότερον τών 16 έτών τήν ηλικίαν. Είς 
τά Βυο αυτά έγγόνιά του ό Βίκτωρ Οόγκώ έγραψε

*Η λίρα λέγει τότε τής πεντάρας. —
«Πήγαινε, ζητιάνα, φύγε άπό κοντά μυ. Είσαι πρό

στυχος χαλκός καί δέν είσαι άξία νά σέβλέπη δ ήλιος, 
Ύστερον άπδ λιγάκι θά κυλιέσαι κατάμαυρη καί λε
ρωμένη είς τά χώματα, καί κανείς δέν θά σκόψη νά 
σέ σηκώση. Έγώ απ’ έναντιας είμαι πολύτιμος χρυ
σός· διά τοΰτο θά έξέλθω είς τδν κόσμον και θά συν
ταξιδεύσω μέ πρίγγιπας καί άλλα δψηλά πρόσωπα, θά 
κάμω ανδραγαθήματα καί έπί τέλους &ά καταντήσω 
νά τεθώ έπάνω είς βασιλικόν διάδημα.»

Είς τδ νομισματοκοπεΐον έκεΐνο ήτο καί ένας γη
ραιός γάτος μέ ψαρά μαλλιά, ο όποιος έκάθητο καί

‘Ο Βίκτωρ Οίζγκώ μετά τών έγγίνων του.

πολλοδς ώραίους στίχους, ιδίως είς τήν ’Ιωάνναν, είς 
τήν οποίαν εγραψεν ’Ωδήν όταν έκλεισε τδ πρώτον της 
έτος. Ό άδελφδς καί ή άδελφή παρευρίσκοντο πάν· 
τότε είς τάς συναναστροφές τοΰ πάππου των καί τώρα 
άπδ πολλά έτη κατοικούν είς τήν οικίαν του μετά τής 
μητρός των. Αί τελευταΐαι λέξεις τοΰ Βίκτορος Οόγκώ 
ήσαν αί έξης πρδς τήν έγγονήν του, «Χαιρε Ιωάννα.»

Η ΠΕΝΤΑΡΑ.
( Έχ τοϋ γερμαναιοΰ..)

Μίαν φοράν έξήλθαν μαζί άπδ τδ νομισματοκο’ 
πεΐον δύο νομίσματα, — μία χάλκινη πεντάρα καί 
μία χρυσή λίρα, καί 6 ήλιος, καθώς τά είδε καθαρά 
καΐ ύαλιστερά, ίλαμψεν έπάνω είς τά δύο. 

ήκουέ τήν συνομιλίαν. Όταν ήκουσε τά λόγια τής λί
ρας, έστριψε μέ πολλήν σκέψιν τά μουστάκια του καί 
είπε μέ τδν νουν του —

/Αλλαι μέν βουλαί ανθρώπων, άλλα δέ θεός κε. 
λεύει.»

Καί πραγματικώς δλως τδ έναντίον συνέβη άπ’ έ 
κείνα, τά δποΐα προεϊπεν ή λίρα, διότι αύτή, άμα 
έξήλθεν άπδ τδ νομίσματοκοπεΐον, ύπήγε κατ’ εύθεΐαν 
είς ένδς πλουσίου φιλαργύρου τήν τσέπην, α&τός δέ 
χωρίς νά χάση καιρόν τήν έκλείδωσε μέσα είς τδ 
χρηματοκιβώτιόν του, βπου έσκωρίασε καί έμαύρισε 
μαζί μέ άλλας πολλάς όμοιους της. Έπί τέλους έν- 
νοήσας ό φιλάργυρος, δτι έμελλε νά άποθάνη, έπηρε 
καί έχωσε τά χρήματά του βαθειά μέσα· είς τήν γην, 
διά νά μή τά κλήρονομήση κανείς· έκεΐ λοιπόν μένει
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άκόμη ή όπερήφανη λίρα, καί κανείς ποτέ δέν θά 
τήν έχβάλη άπδ τδν σκοτεινόν της τάφον.

‘Η πεντάρα όμως έπρόκειτο νά ταξειδεόση, νά ιδη 
πολυν κόσμον καί νά λάβη δψηλάς τιμάς. Έξήλθεν 
άπδ τδ νομισματοκοπεΐον είς τήν τσέπην ένδς ταπει
νού' ύπηρέτου, δ όποιος έλαβε τδ μηνιάτικου τοο τήν 
ήμερον έκείνην. Τδ παιδί αυτό είχε μίαν άδελφού- 
λαν, τής δποίας τόσον ήρεσεν ή κατακαίρνουργη καί 
ύαλιστερή πεντάρα, ώστε αύτος τής τήν έχάρισεν. Τδ 
κοράβιον έτρείε νά τήν δείίη είς τήν μητέρα της, ή 
όποια άπλωνε ρούχα είς τάν κήπον, καθώς δμως έ- 
ξήρχετο άπδ τήν θόραν ευρίσκει έναν χωλδν έπαώ 
την, δ όποιος τής έζήτησε ολίγον ψωμί. Ψωμί δέν 
είχε τδ κοράσιον, άλλά τδν έλυπήθη φοβερά,—τφ δί
δει λοιπόν τήν νέαν της πεντάραν.

'0 έπαίτης τής εδωκε πολλάς εδχάς καί χωλαίνων 
έτρεξεν εις τι ψωμάδικον έχει κοντά, διά νά σβήση τήν 
πεινάν του. Ένφ ήπλωνε δμως τήν χεΐρά του νά βείξη 
ένα στρογγυλόν άρτον, εΐδεν ένα παλαιόν του γνώρι
μον ένδυμένον ώς προσκυνητήν, ό όποιος έμοίραζε 
μικράς χρωματισμένος είκόνας άγιων καί εδσεβων 
άνθρώπων είς τά παιδιά,τά όποια έστεκαν έκεΐ πλησίον, 
και έκεινα έρριπτον χρήματα είς τήν σακούλαν του.

«Διά πού είσαι» τδν ήρώτησεν δ έπαίτης.
«Διά τήν Εεράν πόλιν ‘Ιερουσαλήμ, όπου δ Χρι

στός περιεπάτει καί άπέθανεν» άπεκρίθη δ προσκυνη
τής—«θέλω νά προσευχηθώ είς τάν τάφον Του, καί νά 
δώσω λότρον νά έξαγοράσω τδν άδελφόν μου άπδ 
τους Τούρκους. Διά τούτο συνάζω χρήματα.»

«Λάβε λοιπόν καί τδν δβολόν μου.» είπεν δ έπαί
της, καί τφ δίδει τήν πεντάραν καί έγόρισε νά φυγή 
πεινασμένος όπως ήλθεν, άλλ’ ό ψωμάς, δ όποιος εί 
χεν ίδεϊ τήν πραίίν του, τδν έφώναίε καί τφ έχάρισε 
τδν άρτον τδν όποιον έπρόκειτο νά άγοράση.

Ό προσκυνητής έπέρασε κόσμον πολυν και τέλος 
έφθασεν είς τήν θάλασσαν έκεΐ έμβήκεν είς πλοϊον 
καί έπέρασε είς τδ άλλο μέρος, δπου ήτον ή μεγάλη 
καί ίερά πόλις 'Ιερουσαλήμ. "Αμα έφθασεν υπήγε καί 
προσηυχήθη εϊς τδν τάφον του Χριστού, και άπ’ ε
κεί όπήγεν είς τού Σουλτάνου τδ παλάτιον. Τφ προσέ. 
φερε πολλά χρήματα διά νά άφήση τδν άδελφόν του 
νά φΰγη, άλλ' έκεινος ήθελεν άκόμη περισσότερα. 
Τότε δ προσκυνητής τφ λέγει —

«Δέν εχω άλλο τι νά σέ προσφέρω είμή αότήν 
τήν πεντάραν, τήν οποίαν μοί έδωκεν άπδ εϋσπλαγ" 
χνίαν είς έπαίτης άκόμη έλεεινότερος καί πλέον πει- 
νασμένος άπ' έμέ. Έσο καί σΰ ευσπαλγχνος όσον 
αύτό;· λάβε τήν πεντάραν αυτήν και θά σου φέρη 
καλόν.»

Τότε λοιπόν δ Σουλτάνος τδν έλέησεν, άφήκε τδν

άδελφόν του έλεύθερον καί έλαβε τήν πεντάραν, τήν 
όποιαν έβαλε μέσα είς τήν τσέπην του.

Παρήλθε καιρός καί ή πεντάρα έμενεν έκεΐ λη
σμονημένη άλλ’ έπί τέλους δ Σουλτάνος δπήγε νά 
πολεμήση μέ τόν αάτοκράτορα, δ όποιος ήλθε νά του 
πάρη τδν "Αγιον Τάφον. '0 Σουλτάνος έμάχετο γεν- 
ναίως καί ούδέποτε έπληγώθη. Μίαν ή μέραν δμως 
τδν έκτόπησεν είς τδ στήθος έν βέλος, άλλ’ άντί νά 
τόν πληγώ ση έγλίστρησεν έπάνω είς τδ ένδυμά του 
καί έπεσε πλαγίως είς τήν γην. '0 Σουλτάνος άπό- 
ρησε διά τδ πράγμα τούτο, καί μετά τήν μάχην έ· 
κύτταξε τδ ένδυμά του νά ΐδη τί εΐχεν έκεΐ είς τδ 
στήθος καί τδν έσωσεν άπδ τήν πληγήν τού βέλους. 
Τί νά ίδη ; τήν πεντάραν τήν δποίαν είχε λησμονήσει 
έκεΐ είς τήν μικράν του τσέπην. Έκτοτε δ Σουλτά
νος έλαβεν.είς μεγάλην δπόληψιν τήν πεντάραν καί 
τήν έκρέμασε με χρυσήν άλυσίδα άπδ τήν μεγάλην 
του κυρτήν σπάθην.

’Αλλ’ δ πόλεμος έξηκολούθει καί έπί τέλους ό Ab- 
το κράτωρ ένίκησε τδν Σουλτάναν και τόν ήνάγκασε 
νά παραδώση τδ ξίφος του. Έτσι λοιπόν καί ή πεν
τάρα ήλλαξε κυρίους. Μίαν ή μέραν είς τό τραπέζι, 
ένψ 0 Αάτοκράτωρ έσήκωνε τδ ποτήριόν του διά νά 
πίη, ή γυναίκα του τδν παρεκάλεσε νά τής δείξη 
τήν σπάθην τού Τούρκου, καθώς λοιπόν τήν έσήκωσε 
διά νά τήν ϊδη ή αδτοκράτειρα, ή πεντάρα έλύθη άπδ 
τήν άλυσίδα καί έπεσε μέσα είς τδ ποτήριον. ‘0 Αύτο- 
κράτωρ τήν έβγαλεν εύθδς, άλλά τί νά ίδη ; — ή πεν
τάρα είχε γείνει καταπράσινη! Άπδ τούτο λοιπόν έν- 
νόησαν όλοι δτι τδ κρασί ήτο φαρμακευμένον. Και 
πραγματικώς ένας κακός υπηρέτης, διά νά έκδικηθή 
τδν Αδτοκράτορα δ όποιος τδν είχε μαλώσει, εΐχε βά
λει δηλητήριου είς τδ κρασί του διά νά τδν φονεύση.

‘0 κακός δούλος κατεδικάσθη είς θάνατον, άλλά τήν 
πεντάρα τήν έβαλεν δ αύτοκράτωρ είς τήν κορώναν του. 
05τω λοιπόν ή πεντάρα έκαμεν ένα παιδάκι νά χαρή, 

έτάισεν ένα έπαιτην, ήλευθέρωσεν ένα φυλακισμένου, 
έπροφύλαξεν ένα Σουλτάναν άπδ θανάσιμου πληγήν, 
καί έσωσε τήν ζωήν ένδς Αΰτοκράτορος. Διά τούτο 
έτέθη είς τδ βασιλικόν στέμμα, καί βέβαια θά ήναι 
έκεΐ άκόμη. Άν είμπορούσε κανείς νά κατορθώση νά 
ΐδη τήν κορώναν!

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.
(Συνέχεια- ϊοε προηγοΰμ. φΰλλον.)

Αί έργάτιδες εΐναι μικρότεραι καί 
χ άπό τήν βασίλισσαν καί άπδ τούς κη-
XjjRy φήνας, μερικοί δέ τάς διαιρούν είς δύο 

τάξεις, είς τροφούς καί είς. παραγω- 
γοΰς, καί αί μέν τροφοί είναι αί πλέον
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Αδύνατοι καί δέν αντέχουν εις τούς μάκρους δρόμους 
καί τά βαρέα φορτία, άλλά φροντίζουν διά τάί έργα· 
αίας τής οικίας, καθαρίζουν δηλαδή τήν κυψέλην, κτί. 
ζουν νέα κύτταρα καί έπιδιορθώνουν τά παλαιά, τρέ
φουν δέ καί περιποιούνται τά αΰγά, ίωσοΰ έπωαοθοΰν, 
ένφ αί εϋρωστότεραί των Αδελφαί γυρίζουν τους ά- 
γροδς καί τους κάμπους καί συνάζουν άπδ τά άνθη 
παν δ,τι ταις χρειάζεται πρός τροφήν καί προ; κα
τασκευήν μέλιτος καί κηρίου. Πρός τοϋτο είναι έφω* 
διασμέναι μέ μακράν καί ψιλήν προβοσκίδα, διά μίσου 
τής δποίας ροφοΰν τδ νέκταρ άπδ τδ βάθος τών κα
λύκων, ένφ τριβόμεναι έπάνω είς τους στήμονας τοΰ 
άνθους σκεπάζονται μέ τήν κιτρίνην έκείνην σκόνην, 
ήτις δνομάζεται γυρις. καί τήν δποίαν Αποτινάζουν είς 
τάς άποθήκας των όταν έπιστρέφουν είς,τήν κυψέλην, 
δέν Αρκοΰνται δμως είς αδτήν τήν προμήθειαν, άλλά 
φροντίζουν πρίν άναχωρήσουν διά τήν οικίαν νά γε
μίσουν καί τά μικρά καλάθια, είς τά ίποια απολήγουν 
οί δπίσθιοί των πόδες.

Τδ θαυμαστότερον δμως μέρος τοΰ σώματός των 
είναι τδ κέντρον, τδ φοβερδν εκείνο ξίφος, τοΰ δποίου 
ή φήμη μόνον τάς προφυλάττει άπδ πολλάς ίνοχλή
σεις καί Αδιακρισίας καί βλάβην έκ μέρους τών Αν
θρώπων. Είναι μηχανισμός περίπλοκος καί τόσον μάλ
λον θαυμαστός όσον μόλις δυναται νά διακριθη διά 
τοΰ γυμνοΰ όφθαλμου. 1Κ

‘Ως βλέπετε έκ τής ένώπιόν σας είκό- ft
νος, δ μηχα-νισμδς αποτελειται έκ δόο JI jft 
μακρών πριονίων -ήνωμένων κατά μή- Ml 
κος, μεταξύ τών δποίων φαίνεται λεπτή Μ|| Β11 
τις γραμμή, αδτδ τδ κέντρον, ένφ οί δόο 1/1ϊ 11 
στενοί θύλακες οί δποΐοι κρέμανται έ- Τ 1IS * 
κατέρωθεν αύτοΰ έμπεριέχουν τδ φαρ- Μ
μάκιον, τδ δποΐον χύνεται διά μέσου τοΰ j 1 
κέντρου είς τδ μέρος δπου ή μέλισσα > s | g- 
κεντήση. Τδ κέντρον είναι τόσον λεπτόν g- 11 
καί λεΐον, ώστε δταν έξετασθή δπδ τδ χ V 
μικροσκοπίαν δέν δεικνύει τήν μικροτά· Κέντρον 
την άνωμαλίαν, Αλλ’ είναι είς δλον του τδ μήκος έν- 
τελώς στιλπνόν καί άπολήγει είς αιχμήν τόσον λεπτήν 
ώστε σχεδόν χάνεται άπό τήν όψιν, ένφ τούναντίον 
τδ κοπτερώτερον ξυράφιον τοϋ κόσμου έξεταζόμενον 
δπδ τοΰ μικροσκοπίου φαίνεται χονδρόν καί δδοντω- 
τδν, ή δέ λεπτότατη βελόνη δμοιάζεί μέ παχεΐαν ρά
βδον σιδηράν.

Σάς είπα ότι ή Βασίλισσα καταγίνεται άδιακόπως 
είς τδ νά γεννφ αυγά συνήθως μέν 200 τήν ήμέραν 
ένίοτε όμως και 3000-4000, καί δτι χρέος τών τρο. 
φών είναι νά τά έπωάζουν καινά τρέφουν τάς νεαράς

άδελφάς των, αί όποΐαι, άμα άναπτυχθοΰν, λαμβάνουν 
καί αΰταΐ μέρος είς τάς έργασίας τής κυψέλης. Πιθα
νόν νά σάς φαν ή παράδοξον πώς κατορθώνουν νά χω- 
ροΰν είς μίαν κυψέλην τόσαι χιλιάδες μελισσών, βσαι 
γεννώνται είς διάστημα ένδς έτους, άφοΰ ό πληθυ
σμός αυξάνει κατά τόσας έκατοντάδας καθ’ ήμέραν, 
άλλά θά Εδητε πόσον σοφώς δ Θεός έπρονόησε δι’ δ· 
λας τάς άνάγκας καί ένδεχομένας δυσκολίας τών μι. 
κρών τούτων πλασμάτων του. ‘Η ζωή τών έργατίδων 
ώρίσθη είς 6—8 μήνας, σπανίως δέ είς Sv έτος· έπρεπε 
λοιπόν αί άποθνήσκουσαι νά Αντικαθιστώνται δλονέν 
δπδ άλλων, διά τούτο ή ζωή τής βασιλίσσης έμα- 
κρυνθη είς 4—ίί έτών, είς τδ διάστημα τών δποίων 
γεννά έκατοντάδας γενεάς τέκνων, τά όποια είναι κα^ 
δπήκοοί της, Έπειθή όμως αυξάνει πάντοτε δ πληθυ
σμός τόσον ταχέως, ώστε νά μή δυνανται νά οικονομών
τας ίλαι είς μίαν κυψέλην, Αναγκάζονται άπδ καιρού 
είς καιρόν νά Αποστέλλουν Αποικίας διά νά σχημα
τίσουν νέα βασίλεια είς άλλο μέρας, έπειδή δέ έχει 
άνάγκην βασιλίσσης πάσα νέα Αποικία, καί έπειδή δέν 
υπάρχει παρά μία μόνον βασίλισσα, αί καλαΐ έργάιι- 
δες λαμβάνουν Sv άπδ τά κοινά αδγά, τδ θέτουν είς 
κύτταρον βασιλικόν, τδ όποιον είναι πολύ μεγαλείτερον 
άπδ τά άλλα, καί τδ τρέφουν μέ τήν τροφήν έκείνην, 
ή δποία είναι Αποκλειστικώς τής βασιλικής οικογέ
νειας, έωσου μέ τάς πολλάς καί καλάς αυτών περι
ποιήσεις, είς διάστημα 11 —14 ήμερών, έξέρχεται 
άπό τδ κύτταρόν της ή νεαρά βασίλισσα, καί άν ήναι 
φρόνιμος άναχωρεΐ εύθδς μέ τήν νέαν Αποικίαν, άλ^ 
λως ή παλαιά βασίλισσα τήν φονεύει-

Ίδοό τι, τδ όποιον ομοιάζει μέτδν φθόνον, §ν Από 
τά χειρότερα έλαττώματα είτε είς άνθρωπον είτε είς 
ζφον, Αλλά φαίνεται μάλλον νά ήναι ύπερβολική φα 
λοτιμία, διότι ή βασίλισσα νομίζει ότι διακινδυνεύει 
τό βασίλειόν της καί προτιμά νά έκθέση τήν ζωήν 
της μάλλον ή νά θυσιάση τάδικαιώματά της. Καί ό
μως μέ ολην της τήν φιλοτιμίαν δέν Αποφασίζει νά 
συμπλακή μέ τδν ίχθρόν της δταν δέν ήναι έλπις ότι 
θά υπερίσχυση έναντίον της. Είξεόρει ότι άν κεντή- 
ση τήν Αντίπαλόν της τήν φονεύει, δέν έννοέΐ όμως 
νά χάση μέ τδ μέσον τοΰτο τήν ιδίαν της ζωήν, καί 
νά Αφήση τδ βασίλειόν της ορφανόν καί απροστάτευ- 
τον, όθεν ζητεί νά τήν κεντηση είς τδ μόνον μέρος 
Απδ τδ δποΐον δυναται Ασφαλώς νά Αποσόρη τδ κέν 
τρον της, δηλαδή είς τήν κοιλίαν, έάν όμως ΐδη ότι ή 
Αντίπαλος Αμύνεται καί προσπαθεί νά κάμη τό αύτδ 
εις αύτήν, τότε ύποχωρεΐ καί έταφυλάσσεται νά εύρη 
καταλληλοτέραν στιγμήν. (Ακολουθεί.)
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— ’Ανακάλυψες νέαςγλώσσης. ‘Ο αίδ. π- Ρος, 
Δια μαρτυρόμένος Ιεραπόστολος έν τή Βορείιρ Σινική, άνεκά- 

: λυψε τούς γραπτούς χαρακτήρας ώς καί τά στοιχεία τής Κό- 
ρεακής γλώσσης.

— Τί ποβόν τών πρός φιλανθρωπικούς καί θρησκευτικούς 
σκοπούς συνεισφορών ίν τή Μητροπόλει τοΰ Λονδίνου κατά 
το παρελθόν ίτος 1384 άνήλθεν είς 112,500,000 φρ·

— Είς τήν νήσον Μαβαγάσκαρ, 0 που μέχρι τοΰ 1357 σχε
δόν 2,Of 0 άτομο έθανατώθησαν, διότι εΐχον άσπασθή τδν Χρι
στιανισμόν, ύπαρχον σ ιν ήδη 1,200 έκκλησίαι καί 21,589 κοι- 
νωνά μέλι. Αί δέ έντόπιοι έκκλησίαι συνεισέφεραν πρδςύπο- 
στήριξιν τοΰ Εύαγγελίου 5 Εκατομμύρια φράγκων κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετηρίδα! ήτοι 100,000 δραχ. κατ' έτος κατά 
μέσον όρον !

■— Αρχαιολόγος τις Επεμψεν Εσχάτως είς ’Αγγλίαν πλά
κας έκ τής Χαλοαίας, έκ πηλού ίψημένος αϊτινες άπεδεί. 
χθησαν δτι ήσαν συμφωνητικά Εμπορικού τίνος οίκου Επί 
πολλάς γενεάς. Ιΐδσα δέπλάξ Εφερε τήν χρονολογίαν τοΰ μη
νάς, τοΰ έτους καί τής ή μέρας τοΰ βασιλεύοντος προσώπου, 
Εκ τών πλακών δέ τούτων κατεστρώίη Εντελής χρονολογία 
τών βασιλέων τής Χαλδαίας άπα τοΰ Ναβουχοδονόσορος μέ
χρι Δαρείου τοΰ ‘ϊδάσπους, περίοδος, περί τής δποίας βιεφώ- 
νουν οί Κριτικοί της Γραφής !

—Έν ταϊς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής ίιπάρ* 
χουσι 16 Εκατομμύρια παιδίων, τούτων δέ τά 10 Εκατομμύρια 
φοιτώσιν είς δημόσια σχολεία.

—Είς καμμίαν άπδ τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμε
ρικής κατά τά παράλια τοΰ Ειρηνικού ώκεανοΰ εύρίσκεται 
είς Κινέζος ζητιάνος!

—Ό s Ταχυδρόμος τής Βοστώνηςε άστείως Ερίζει τδν Κοι- 
νωνισμίν οδτω πως; «Κοινωνισμός ίίά.είπή Εξώδευε δ,τι Ε
χεις, καί πάρε άπδ τους άλλους τό ήμισυ τών ίσα έχουν! >,

—Κατά τό 1884 έδημοσιεύίίησαν έν ταϊς ‘Ηνωμέναΐς Πο
λιτεία ις τής ’Αμερικής 4088 νέα βιβλία. Τούτων 943 ήσαν μυ
θιστορήματα, 380 θεολογικά, καί 358 διά τήν νεολαίαν κλπ.

—Λέγεται δτι άνεκαλύφθη τρόπος, διά τοΰ δποίου καθί
σταται δυνατή ή διά τηλεγράφου συγκοινωνία μεταξύ σιδη
ροδρομικής τίνος άμαξοατοιχίας κινουμένης καί στάθμου τίνος 
ή καί άλλης αμαξοστοιχίας κινουμένης καί αύτής. Ή άνσκά- 
λυψις αδτη θά χρησιμεΰση προς πρόληψιν τών μέχρι τοϋδε 
γινομένων συγκρούσεων καί άλλων δυστυχημάτων.

— Κατά τούς γε νομέ νους υπολογισμούς ή ταχύτης τοΰ άνέ- 
μου έν καιριρ θυέλλης δύναται νά φθάση τά 120 μίλια τήν 
ώραν ί

— Κομμάτων πάγου εΰρεθέν είς τά στενά τοΰ Δαβίδ ΐφε- 
ρεν έπ’ αύτοΰ τό πτώμα άνθρώπου άνήκοντος είς τδ πλή
ρωμα τής Ίωαννέτης. *Η άπόστασις, τήν όποιαν διέπλευοεν 
ύ πάγος οΰτος άπΰ τοΰ σημείου τής άναχωρήσεως αύτοΰ 
μέχρι τοΰ μέρους, ίΆα εύρέθη, είναι 3500 μιλίωνί Ώς φαί
νεται δ δυστυχής Επέβη Επί τοΰ πάγου, ένιρ οΰτος είσέτι 
συνείχετο μέ τήν ξηράν, καί άποκοπέντος κατόπιν άπέθανιν 
Εκ τήςπιίνης καί τοΰ ψύχους.

— Πρώτην φοράν Εν τη Ιστορώ: τής ιατρικής έγένετο Εσχά
τως σπουδαία Εγχείρισες έν Λονδίνφ, διά τής όποίας άφηρέθη 
όγκος τις έξ αύτοΰ τοΰ Εγκεφάλου 1 Ό ασθενής είναι είς 
άνάρρωσιν.

— Ή Έωσσική Κυβέρνησες δέν Επιτρέπει τήν άνέγερσιν 
μνημείου πρός τιμήν τοΰ Λουθήρου είς τάς Βαλτικός αΰτής 
Επαρχίας, όπου, ώς γνωστόν, μέγα μέρος, τών κατοίκων είναι 
Λουθηρανοί τδ θρήσκευμα. Τούτο είναι Ετερον δείγμα τής 
μισαλλοδοξίας τοΰ Βορρά.

— Κατά τινα καταστατικήν τοΰ Γενικού διευθυντοΰ τών 
φυλακών Εν’Ιταλίφ, υπάρχουν ήδη καθ’δλον τό Ιταλικόν βα
σιλέων 325 φυλακαί, περιέχουσαι κατά μέσον όρον 40.000 
καταδίκους. Τούτων πλέον τών 6,000 είναι φονεϊς ! Ούδέν 
άλλο ίθνος τής ύφηλίου ίχει τόσους κακούργους!

— Έν τγ πόλει τής Ιαπωνίας Κιόνιρ άνεγείρεται είς τιμήν 
τοΰ Βούδα μέγας ναός, ή ξυλεία καί οί στΰλοι τοΰ δποίου 
άναβιβάζοντόι διά σχοινίων κατεσκευασμένων έκ τριχών άν- 
θρωπίνων. ΑΙ τρίχες προσεφέρθησαν ύπδ τών πιστών ώς 
εύσεβής συνεισφορά, οί δέ ιερείς κατασκευάζουσιν αύτάς είς' 
σχοινία. Ή προσφορά αδτη θεωρείται λίαν άξιόμισθος. ’Επί-! 

σης προσφέρουσι τήν Εργασίαν των δωρεάν πρός άνέγερσιν 
τοΰ ναού τούτου!

— Οίγήοες. Ούδέν είναι χειρότερον τής άγνοιας, ταύ- 
της δέ ό υψιστος βαθμός εΐναι ή ο ί η σ ι ς. Έξ όλων τών 
άνιάτων μωρών, 0 οίηματίας εΐναι ύ χείριστός. Δύνασαι νά 
κάμης βλάκας νά φιλοσοφώσι, καί ίσως νά Επιτελέσωσι θαύ
ματα, άλλά μή φαντασθής ποτέ ίτι θά δυνηθής νά είσαγά- 
γης κοινόν νοΰν είς τήν κεφαλήν οίηματίου!

~~ *ΛΛ<ίψνωοος. Ή άπόγνωσις παρέχει ποταπήν 
εικόνα καί κατάγεται Εκ ποταποΰ πρωτοτύπου. Εΐναι γένημα 
φόβου, νωθρείας καί άνυπομονησίας, δεικνύειδέ 
Ελάττωμα είς τδ πνεύμα, τήν άπόφασιν καί συνήθως είς 
τήν τιμιότητα.

— Φήμ,ΐζ. 01 μεγάλοι άνδρες ούδίποτΐ μβρψινφ5<' 
περί τής φήμηϊ — άλλ" έξαχολουΰΰον βαδίζοντας τΐρ1 2 3 
δδόν τής τιμής, άφίνοντες τήν δόξαν αυτών νά φροντίση περί1 
έαυτής, Πάντεί οϊ έξοχοι νόες Εχουσι σταθερόν .Εμπιστοσύνην 1 
είς τήν άλήθειαν ταύτην. Ό Ούασιγκτών ήσθάνετο αύτήν1 
είς τάς κινδυνωδεστάτας στιγμάς τής Επαναστάσεως τής πατρί-1 
δος του, ύ δέ Σαιξπήρος Επραγματοποίησεν αύτήν, 3ταν Ετε- 1 
λειώσε τήν τελευταίαν τραγφδίαν του, καί μετέβη είς τήν 
Εξοχήν ΐνα τελείωση τάς ήμέρας αύτοΰ.

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

t. Πόθεν κατήγοντο οί Μοαβΐται:
2. Ποΰ ήγέρθη πρώτον ή Εκστασις περί τής άναίτάσεως 

τών νεκρών;
3. Ποιον λόγον ίφερον κατ’ αύτής οί άντιλέγοντες;

— Λ1)ΤΟ§θή6ες<Χ. ‘Η καλλίστη κληρονομία είς τά 
τέκνα είναι ή αύτοβοήθεια. Ό χρυσός καί τά κτήματα είναι 
ούδέν παραβαλλόμενα πρός αύτήν, ’Εκείνα δύνανται νά κά' 
μνωσι πτέρυγας καί νά πετάξωσ,ν, άλλ ή δραστηριότης, πρός 
τήν δποίαν ή άποτυχία εΐναι διεγερτική, καθ’ ίαυτήν είναι 
πλούτος.

— ’Αληθής ®ύδαψΙΛν£α. ούδέν καθαρώτε- 
ρον τής τιμιότητος— ούδέν γλυκύτερου τής εύσπλαγχνίας 
ούδέν θερμότερον τής άγάπης — ούδέν λαμπρότερου τής άρε- 
τής —ούδέν εύσταθέστερον τής πέστε ως. Ιαΰτα ήνωμένα 
άποτελοΰσι τήν καθαρωτάτην, γλυκυτάτην, πλουσιωτάτην, 
λαμπροτάτην καί ϊιαρκεστάτην ευδαιμονίαν.

Τύποι; «Λ «ι « » ί α ι» κ«ί έκτΰπωσιε «Ά τ τ ι κ ο 0 Μουσείου»


