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SuvSp. έτ·ησ· iv Έλλάδι Ap. 1 λιβτ®χνπς
» » » Έξωτερικψ » «, 'AV <W<jJ Σταδίου iptd. 39.

Εις ΟΊίζέν®., πλήν τδν τακτικών 
Ανταποκριτών, στίλλεται «ή ’Εφημερΐς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

—Τό πρώτον βιβλίον, τό δποίον έτυπώθη έλληνιση 
ϋπό Έλληνος, είναι ή γραμματική τοΰ Κωνσταντίνον Λα· 
σκάρε ως ίτυπώόη βέ είς Μιλάν ον κατά τό 1476- ‘Η έκδοσις 
αυτή είναι σπανία κάΐ μεγάλης Αξίας. Άντίτυπον πλήρες καΐ 
ίν καλή καταστάσει τιμαται κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ περιω
νύμου βιβλιογράφου Βρουνέτ, ΰπέρ τά 1000 φράγκα.

— Κατά τού; γενομίνους υπολογι
σμούς, μετά ένα αιώνα, ήτοι τό 198Β 
Αριθμός τών’Αγγλοσαξόνων (Άγγλων 
καΐ ’Αμερικανών; θά Ανέρχεται είς 900 
περίπου έκατομμύρω ψυχών—ό τών 
Γερμανών εις 124— 0 τών Γάλλων 6θί

—Μύθος τοΰ Πετράρχου. 
Μίαν ήμίραν συμπεριεπάτουν τό πΰρ’ 
ό άνεμος, τό ύδωρ καΐ ή 'ΰποψία. Φθά- 
σαντες είς μίαν τρίοδον Απεχωρίσβησαν, 
άφοΰ πρώτον ίδωκαν είς άλλήλους ίδια 
γνωρίσματα, διά νά δύνανται νά άναγνω- 
ρίζωνται, άν ποτέ συνέβαινε νά συναντη- 
θώσιν ίκ νέου. Ζίλπου καπνός, ίκεΐ καΐ Μουαικά δργαν».

έγι'ο,» είπε τό πΰρ— «δπου οείονται φύλλα καΐ κλίνου οι κα 
λάμαι, έκεϊ καΐ έγώ,· είπεν ό άνεμο; — «δπου βλέπετε πτε- 
ρίδα; έχει δέν είμαι μακράν,· είπε τό ΰδωρ, ε’Εγώ δέ,__
είπεν ή υποψία, εύρίσκομαι πολύ εύχόλιο;, διότι ένφ οεϊ; ί. 
διακόπως κινείστε, έγω ίσταμαι ακίνητος· δπου δέ βάλω τόν 
πάλα μου, ίκεΐ κατατρώγω καΐ τόν μυελόν τών όστέων. !.·

— Τό παρελθόν έτος ΑπελύΘησαν έκ 
τών φυλακών τής Νέας ‘Τόρκης 1200 
κατάδικος αί Β Αρχαΐ Ιδωκαν είς έκα* 
οτον 3 σαρώματα νά πωλήση καί νά 
φέρη τό προϊόν τής πωλήσεως. Τοϋτ0 
ίγίνετο ποός δοκιμασίαν τής τιμιότητας 
αύτών, έξ όλων Βέ τούτων μόνον είς δέν 
έπ έστρεψε τό Αργύριον 1 Τό καλόν τοΰτο 
Αποτέλεσμα Οφείλεται είς την δίδασκα 
λίαν τής Γραφής έν ταΐς φύλακας!

ΠΟΙΗΣ1Σ.
ΕΚ ΤΩΝ TOT GOETHE

A'.

Ευρεθίν.
Έπήγα είς τό δάσος ϊτσι”νά περπατήσω, 

χωρίς τόν νουν μου νάχω τίποτε νά ζητήσω.
Στον ίσκιον έκεϊ πέρα είδ’ ένα λουλουδάκι 

πού ήταν λαμπρό ’σάν άστρο, 'σάν ώμορφο ματάκι.
Θέλησα νά τό κόψω καΐ μ’ είπε τό παύμένο, 

«Έτσι μοΰ είναι μοίρα νά μαραθώ κομμένο ί·

I ό ξΐσκαψα άπέκει μ’ δλα του τά ^ιζάκια, 
καΐ τώφςρα 'στόν κήπο, ’στά ώμορφα σπιτάκια· 

τό φύτευσα ’σί μέρος πόχει ένα καμάρι, 
καΐ τώρα μεγαλώνει κι’ Ανθεί ξανά μέ χάρι.'

Β'.

Τδ ρυΐ,χων.
Ρυάκι διαυγές καί καθαρώτατο, 

αιώνια ’μπρύ; τρέχεις βιαστικότατο·
’στήν όχθην σου βεμβάζων στέκω πρό πολλοΰ. 

‘Ρυάκι, πόθεν έρχεσαι; κ υπάγεις που ;

Άπό τον κόλπο μαύρης πέτρας έρχομαι 
κ’έπάνω στ’άνθη καΐ τά χόρτα φέρομαι· 

ώς τόν καθρέπτην μου μέ χάρι ί γαλανός 
γλυκά γλυκά Αντανακλάται ουρανός.

Γι’ αύτό καΐ είμαι σάν παιδί χαρούμενο,· 
δέν ξεύρω ποΰ (ιέ σύρουν, τό τρεχούμενο·

άπό τήν πέτραν όποιος μέ καλεϊ έδώ 
νομίζω πώς έκεΐνον θάχω δδηγό.

(Έκ τής ‘Εστίας.) Μετάφρ^ Παρ.[Σ. Κυριακίδου ίατροϋ.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ1402

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ OAOS.

(Ex τοΰ γαλλικού.)

Έάν ποτέ ύπήρξε κήπος δμοιος προς τόν_Παράοει. 
aw τής Έδέμ, θά ήτο βεβαίως έχεΐνος, τδν όποιον 
θά σας περιγράφω. Είχε δένδρα άρχάια καί δψηλά 
χαί εύμορφους θάμνους, πρασιάν άνθέων χαί δπωρο. 
χήπιον, λιδάδιον χαταπράσινον και λαμπρά; δεντροστοι
χίας, κομψήν λίμνην, χαΐ πέραν αυτής, είς τδ άκρον 
too κτήματος, μικρόν και πυκνόν δάσος — ευρισκέ τις 
δηλαδή έχει ήλιον ή σκιάν, διασκέδασιν διά τοός όφθαλ- 

ι μοός'ή ανάπαυσιν διά τδ πνεύμα — τίποτε δέν τιρ έλ. 
λειπεν, Ό κήπος αύτος ήτα τόσον δροσερός καί εδώ 
δης, τό Αεράκι άπδ τήν είσοδον ακόμη έπνεε τόσον 
γλοχα, τό κελάδημα τών πτηνών έπροξένει .τόσον ευ
χάριστο ν ευθυμίαν, ώστε άμα είσήρχετό τις έλεγεν 
εύίίΰς «Τί εύχάριστον νά ζή τις έδώ μέσα! Άν ήτο 
Ιδιχόί .μου αυτός 6 κήπος ποτέ δέν θά έβγαινα Απ' 
έδώ!»

Άλλ' & κήπος δέν είναι ακατοίκητος. Αίφνης χω
ρίζονται οί κλάδοι τών θάμνων χαί δρμφ επάνω είς 
τήν χλόην τοΰ λιβαδιού εν Αγοράκι, τό όποιον γυρί* 
ζει καί φωνάζει πρός κάποιον όπίϊω του.

«Ναι μαμάκι μου, θά περιπατήσω είς τόν κήπον — 
θά παίξω—θά διασκεδάσω. Μείνε ήσυχη, θά ήμ«ι 
φρόνιμος.»

Ιό ώραΐον τοΰτο άγοράκι δέν έφαινετο περισσό
τερον άπδ έννέα έτών τό πολύ. Οί οφθαλμοί του ήσαν 
λαμπροί ώς τά άστρα, είχε χρώμα ροδόλευκον, κα
στανούς βοστρύχους καί στόμα κόκκινον ώς τό άνθος 
τής Αγριοτριανταφυλλιάς. ’Από τήν χαλώς τακτοποιη
μένη» του ενδυμασίαν καί τήν ώραΐα κτενισμένην κό
μην του, Λ’τήν όποιαν ό άνεμο; χαί τδ τρέςιμον δέν 
είχαν λάβει καιρόν Ακόμη νά Ανακατώσουν, ένόει τις ότι 

χειρες περιποιητικά! και 'Αγάπηταί τόν είχαν ένδυσή 
και στολίσει.

'Όστις δέ τόν έβλεπε τόσον ζωηρόν καί ευχάριστη- 
μένον, τρέχοντα, πηδώντα, καί τραγουδώντα, θά τόν 
έν’όμιζε τό ευτυχέστατο» παιδίον τοΰ κόσμου, — καί 
δμως-ψ μικρός ‘Ερρίκος δέν ήτο καθόλου ευτυχής, 

ι Καθ’ δσον Απεμακρόνβτο Από τήν οικίαν, έγίνετο 

σχεπτικώτερος καί έτραγοόδει μέ όλιγωτέραν διάθο- 
σιν. Έπροχώρει μ’ όλα ταΰτα, άν καί είς χά&ε βήμα 
έφαινετο μελαγχολιχώτερος, ‘Ο διάδρομος, τόν όποιον 
ήκολυθει, έγίνετο είς κάθε βήμα σχιερώτερος, τά δέν*. 
δρα καί οί θάμνοι πυκνότεροι, είς πασαν δέ στροφήν 
τό μονοπάτιον στενώτερον. Έδώ πλέον ή μήτηρ του 
δέν ήδυνατο νά τόν παρατηρήση, καί λοιπόν μή έ
χω» Ανάγκην νά κρύψη τήν δυσθυμίαν του ίγεινεν
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αίφνης σκυθρωπός. Τέλος έφθασαν είς τό βάθος του 
μικρού δάσους, όπου μόλις έδώ κ’ έκεΐ έσπινθηροβο
λεί ό ήλιος διά μέσου του πυκνού φυλλώματος, ό. 
σάκις τά δένδρα έσειοντο υπό του Ανέμου, Σιγή xal· 
γαλήνη παντού υποκάτω τοΰ θόλου τών διασταυρου- | 
μενών κλάδων.

‘Η φωνή του παιδιού, όλονέν χαμηλουμένη, έπαυ
σε» άμα είσήλδεν είς τό δάσος, καί τό πρόσωπόν του 
έδειξεν, ότι πόνος βαρύ; τόν κατετρωγε, τόν όποιον 
όμως προσεπάθησε νά λησμονήση, κυττάζων πρός τάς 
κορυφάς τών δένδρων διά νά ΐδη Αν ήτα έκεΐ χαμμία 
φωλεά. Έσκυψε μάλιστα δυο ή τρεις φοράς διά νά Γόη 
Αν τά άγρια χαμοκέρασα είχαν δέσει, Αλλ' δ νους του 
δέν ήτον είς αυτά. Διά νά Απόρριψη τό βάρος τών λυ 
πηρών του σκέψεων, ήρχισε νά συλλογίζεται περί επι
στολής, τήν όποιαν ή μήτηρ του είχε λαβει την πρωίαν 
έκείνην,·είς τήν όποιαν έγραφεν ή θεία τ«, ότι θά έστελλε 
τήν μαράν της κόρην περί τά τέλη τής έβδομάδος 
διά νά περάση τάς παύσεις μέ τόν έξάδελφόν της. Τήν 
μικράν ταύτην έίαδελφήν δέν εΐχέ ποτέ ίδεΐ, Αλλ’ ή 
μήτηρ τοΰ τιρ είχε διηγηθή πόσον έξυπνος καί ζωηρά 
ήτο· κατόπιν δέ έσκέφθη Srt οί δύο μήνες τών παυ* 
σεων θά παρήρχοντο γρήγορα, καί δτι τότε έπρεπε» 
αύτός νά Αναχώρηση διά μακρυνήν πόλιν, όπου έμελλε 
νά έμβή ώς έσωτερικός είς μεγάλόν τι έκπαιδευτήριον, 
διά νά προετοιμασθη, όπως γείνη πεπαιδευμένος καί 
έξυπνος Ανήρ, ίκανός νά κάμη τόν δρόμον του είς τόν 
κόσμον, ‘Ο ‘Ερρίκος δέν εϊχέ ποτέ χωρισθή Από τήν 1 
μητέρα ίου, ή ιδέα λοιπόν δτι έκεΐ είς τό σχολεΐον θά j 
έβλεπε μόνον ξένα πρόσωπα —αύτός, δ στις, είχε συ- I 
νηθίσει νά βλέπη πάντοτε τό αγαπητόν έκείνο πρό
σωπο»,— τόν έταραττεν.

Άλλ' ούτε ή λυπηρά αυτή ίδέα, ούτε άλλο τι ήτον 
ίκανόν νά τόν κάμη νά λησμονήση τήν σκέψιν ήτιΐ 
τόν ήκολοόθει παντού και πάντοτε, — τήν μαύρην έκβί- 
νην βκέψιν, ήτις τιρ έτρωγε τήν καρδιάν Ακόμη καί 
όταν ήτον είς τάς Αγχάλας τής μητρός του, Αλλά πολύ 
περισσότερον οσάκις ήτο μόνος,

Καί όμως ή μελαγχολία του δέν ήτό ποτέ μεγαλει- 
τέρα παρά τήν ή αέραν έκείνην, δτε τό παν ήτο γα* 
ληνιαΐον πέριξ αύτοΰ. Όποια βαθεΐα γαλήνη ύπό τήν 
σκέπην του μικρού εκείνου δάσους! Πόσον καλόν θά 
ήτον Αν ήδυνατο κανείς νά γείνη άνθος ή θάμνος ή 
Απλώς άγριον χορταράκι, χωρίς άλλην έννοιαν παρά 
νά Ανθίζη καί νά νά πρασινιζη, άνευ τύψεων συνει- 
δήσεως! Άλλ’ ή λύπη τοΰ ‘Ερρίκου δέν έβαστάζετο 
πλέον τά δάκρυα έρρευσαν Από τους όφθαλμοός του 
ώς τά νερά κρήνης κεκρυμμένης. Έκλαυσε πολλήν 
ώραν, τέλος δέ πνιγμένος ύπό λυγμών έπεσεν έπάνω 
είς τήν χλόην, καί κρυπτών τό πρόσωπόν του είς τά.
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ι χεΐράς τοο, έμεινεν ακίνητος, κλαίων χαί άνάπολών
I. είς τον νοΰν του τά αίτια τη; λύπης του ταύτης.
ι Κανείς ποτέ δέν θά έπραττε το κακόν άν έγνώριζε 
ι ποιας λόπας τ.οΰτο σύρει δ πίσω τοο.

"Εξ μήνες εΐχον παρέλ&ει άπδ τήν σκοτεινήν έ κεί
νην ημέραν, κατά τήν οποίαν ό Ερρίκος έγεινεν ένο
χος μεγάλου τι νός σφάλματος —■ καί όμως τδ σφάλμα 
έχεΐνο έμενεν έμπεπηγμένον είς τήν συνείδησίν τοο, 
απαράλλακτα ώς νά είχε Βιαπραχθή τήν χθεσινήν ή 
χαί αΰτήν ί κείνην τήν ημέραν. (άκολοοθεί)

‘Ο χάλλεβτος φίλος.

Πόσον εύχάριστον νά έχη κανείς ένα φίλον! Νομίζει 
δτι αί χαλλίτεραι ώραι τής ημέρας είναι έκεΐναι, τάς 
όποιας πέρνα μαζΰ τοο, καί όταν χωρισθοον δέν βλέ· 
πει τήν στιγμήν οτε θά τδν ΐδη πάλιν. Δέν έχοον 
κρυφά 6 είς άπδ τδν άλλον, καί δλα των τά σχέδια 
καί αί διασκεδάσεις είναι κοινά. Πόσον ευτυχής είναι 
όπαΐτ, δστις έχίί ένα τοιοοτον φίλον, τδν όποιον ειμ· 
πορει νά ίμπιστεύηται, χαί ό όποιο; λαμβάνει πάντοτε 
τδ μέρος τοο είς κάθε φίλονειχίαν καί διαφοράν, τήν 
όποιαν έχει μέ άλλους, —φίλον άπδ τδν όποιον είμπο- 
ρεΐ νά ζητήση μίαν χάριν, χαί οστις θά τήν κάμη 
χωρίς νά τό νομιζη -βάρος. Ίσως είπη τις δτι τοιουτοι 
φίλοι είναι σπάνιοι. Έστω· άλλ’ δμως παν παιδίον 
έχει είς τήν έξουσίαν του νά απόχτηση τοιοοτον φίλον, 
στενόν, άφωσιωμένον καί πιστόν, δστις νά μή έχη χα· 
νέν άπδ τά έλαττώματά, τά όποια άδύνατον νά μή έχη 
και τδ κάλλια τον παιδίον τοu κόσμου.

Ό φίλος αύτός είναι πρώτον υπομονητικότατος καί 
συγχιορητικώτατος. Οί άλλοι φίλοι, δσφ καί άν μας 
άγαποΰν,πειράζονται ένίοτε άπδ μίαν άπερίσκεπτόν μας 
λέξιν, ψυχραίνονται άπδ μίαν μικράν μας άδιακρισίαν. 
Άλλ’ ό καλός ούτος φίλος είναι πα'ντοτε ό αύτός. Είτε 
τδν λησμονοΰμεν. είτε τδν λυπουμεν δεν μας κακίζει, 
άλλ’ άμα τδν ένθυμηθώμεν πάλιν καί δπάγωμεν νά 
τδν άναζητήσωμεν, μας υποδέχεται χωρίς παράπονα 
καί επιπλήξεις καί προθΰμως συγχωρεΐ τήν αδιαφο
ρίαν μας.

Είναι άγαθώτατος καί ευεργετικότατος φίλος. Μας 
χαρίζει καθ’ έχάστην καί άδιακόπως δώρα καλά, καί 
δταν άκόμη ήμεΐ; τά λαμδάνωμεν χωρίς κάν §ν εδχα· 
ρ«1ΐΰ> νά τιρ ειπωμεν, δέν παύει -τάς εύεργεσίας του, 
άλλά καθ’ έκάστην μας πέμπει νέας άποδείξεις τής 
άγαθότητός του.

Οί άλλοι φίλοι δσον καί άν ήναι σχετικοί τής οι
κογένειας δέν δόνανται νά ήναι πάντοτε μαζί μας, Έ
χουν τάς ιδιαιτέρας των όποχρεώσεις πρδς τους γονείς
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καί άλλους συγγενείς των, έχουν έργασίας καί δια. 
σκεδάσεις άκόμη. χωριστά άπδ ήμας. Άλλ' δ καλός 
ούτος φίλος, δέν μας άφίνει ποτέ έξ ιδίας του θβλή* 
σεως. Έάν τδν βέλωμεν, μένει μαζί μας πάντοτε, καί 
είς όποιαν δήποτε στιγμήν τδν φωνάζω μεν εύρίσκεται 
έκεΐ πλησίον μας διά νά μάς βοηθήση είς δ,τι έχομεν 
άνάγκην.

Τά προτερήματα τοΰ καλού τούτου φίλου θά έγέ- 
μιζαν πολλάς σελίδας, άν ήθελον τά άναφέρει δ λα- ίδοΰ 
όμως τδ σπουδαιότερον καί κάλλιστον πάντων — εί
ναι τδ μέγσιον σημεΐον τή; φιλίας — ή αγάπη. Τό
σον ήγάπησε μικροί μου φίλοι, σας καί δλα τά* λοιπά 
παιδία τοΰ κόσμυ. <5στε κατηλθιν άπδ τδν ούρανδν είς 
τήν γην καϊεγεινε πτωχόν παιδίον, καί τέλος έσταυ- 
ρώθη διά νά σας άνοίξη τήν θόραν τοΰ Παραδείσου, είς 
τδν όποιον δέν εϊσθε άξιοι μόνοι σας νά είσέλθητε, άλλά 
μόνον χάριν τού Κυρίου Ίησοΰ Χριστού, δστις είναι 
δ κάλλιστος φίλος των παιδιών καθώς καί τών ήλικιω· 
μένων. Μεγαλειτέραν αγάπην ταύτης δέν δόναται νά 
έχη τις,—«τοΰ νά δώση τήν ζωήν του Βιά τδν φίλον 
αότοΰ.» ‘Ο Καλός σας Φίλος έδωκε τήν ζωήν του διά 
σάς, τί λοιπόν θά τφ άνταποδώσητε σεΐς; Ούτε χρυ
σόν, ούτε λίδανον, ούτε σμύρναν, άλλά τό δώρον τής 
άληθοΰς φιλίας, τήν άγάπην, — τήν ύψίστην καί έν- 
τελεστάτην άγάπην τής καρβίας σας, καί τότε μόνον 
θά ’άξιωθήτε νά πράττητε καί τό θέλημά του, διότι αύ
τός δ ίδιος' εΐπεν, «Έάν μέ αγαπάτε, τάς έντολάςμου 
φυλάξατε.”

Ο ΟώΥίΣΕΥί ΚΑί Ο ΚΥΚΛΩΣ

Η προκειμένη είκών παριστφ σκηνήν έκ τής Ό- 
Βοσσείας τοΰ 'Ομήρου, —τό έπεισόδιον ίκεΐνο τών 
περιπετειών τοΰ 1 Οδυσσίως μετά τοΰ Κόκλωπος, δτε 
τδν κέρνα οίνον, έξ έκείνου, τόν όποιον είχε φέρει 
ως προσφοράν ειρηνικήν πρός αυτόν, 'Ο Όδυσσεΰς 
ώς είξεύρετε, ήτο έ* τών Ελλήνων ήρώων, οί όποιοι- 
έπέστρεψαν μετά τήν άλωσιν της Τροίας είς τήν πα
τρίδα των, αί Βε περιπέτειαί του καθ’ οδόν άποτελοϋν 
τό θέμα τοΰ ένδς τών Βΰο μεγάλων έργων τοΰ 'Ομή
ρου. Μία τών περιπετειών τούτων ήτον ή έπίσκεψίς 
τοο είς τήν νήσον τών Κυκλώπων, οίτινες-, ώς βεβαίως 
είξεύρετε, ή σαν μυθολογικά τινα τέρατα γιγαντιαίου 
άναστήματος μέ ένα μόνον δφθαλμδν είς τό μέσον τοΰ 
μετώπου των,

Άφήσας τό πλοΐόν του άραγμένον είς άπόκεντρον 
μέρος τής παραλίάς ό Όδυσσεϋς μέ δώδεκα έχλεκτοός 
συντρόφους έπροχώρησαν είς τήν νήσον ίνα έπισκε- 
φθή τόν Κύκλωπα, έπειδή δέ δέν τον ηυραν έντδς τοΰ
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σχήν, οί αιχμάλωτοί του τφ ίξέφυγαν χρυφθέντες υπό 
τάς κοιλίας τών δασύτριχων προβάτων, ένφ ό Κύχλωψ 
έψηλάφει τήν ράχιν των μόνον. Ουτω δέ ίφθασαν 
ασφαλώς είς τά πλοία των, καί πρός στιγμήν άπηλ- 
λάχθησαν τοΰ κινδύνου, άν χαί βραδύτερον ή χατάρα 
τοΰ Κόχλωπος τοΐς έπροξενησε μεγάλα δυστυχή* 
ματα.

Ταΰτα έν συντόμφ πρδς έξήγησιν τής είχόνος· σάς 
συμβουλεύω δμως, δσοι άπδ σάς δέν άνεγνώσατε ήδη 
τήν ’Οδύσσειαν, νά καταβάλατε πάσαν προσπάθειαν 
ώστε νά τήν άναγνώσητε, διότι είναι τό ώραιοτατον 
παραμόθιον τοΰ κόσμου!

σπηλαίου του έκάθισαν καί έφαγαν καί επιαν έκ τού 
γάλακτος καί τοΰ τυροΰ, τά όποια ηΰραν έκεΐ άφθονα. 
Άλλ’ δτε αυτός έπεστρεψε καί τοϋ; ηΰρεν, έθυμώθ η 
φοβερά καί φονερσας δύο έξ αύτών τούς εφαγεν. ‘Ο 
'οδυσσΐος καί οί λοιποί άπηλπισμένοι δεν ήξιυραν τί 
νά πράξουν άπεφάσισαν νά φονεύσουν τδν Πολύφη
μον ένφ έκοιματο, — άλλ' ύστερον έσχέφθησαν δτι θά 
άπέθνησχαν καί αυτοί έκεΐ διότι ή είσοδος τοΰ απλή* 
λαίου έφράσσετο μέ βράχον ύπέρογχον, τδν όποιον 
μόνος ό Κύχλωψ ήδύνατο νά μετακίνηση. Άλλ' ό 
Όδυσσεϋς, δστις έφημίζετο ώς ό εξυπνότατο; δλων 
τών Ελλήνων, έπενόησι τδ έξης τέχνασμα—Τήν έπο" 
μόνην εσπέραν, άφοΰ εφαγεν άλλους δόο τών συντρό
φων του. δ Κύχλωψ, τψ προσφέρει νά πίη έκτοΰγλυ-

Όδυίβεΰ; κ ά I Πολύφημος.

χοΰ μαύρου οίνου, τόν δ ποιον είχε φέρει έχ του πλοίου, 
αφού δέ δ Κύχλωψ κατενθουσιασθείς έχ τής γλυκύ· 
τητός του ίζήτησε καί έπιεν όλόκληρον τδν ασκόν, 
τδν κατέί.αβεν ύπνος βαθύτατος, τότε δέ ό Όδυσ- 
σευς μέ τήν βοήθειαν τεσσάρων συντρόφων του έπό· 
ρω σε χονδρήν χαί αίχμηράν δοκόν, καί τήν ένέπηίεν 
είς τδν δφδαλμδν του Πολυφήμου, δστις άνεπήδησεν 
έκ τοΰ ΰπνου βοών χαί χραυγάζων, άλλά μάτην, διότι 
ούτε τούς βάσανιστάς του ήδυνήθη νά συλλαβή, ούτε 
έπϊτυχεν νά τούς τιμωρήσουν οί άλλοι Κύκλωπες, 
οί όποιοι συνήχθησαν έξω τοΰ άντρου άκούσαντες 
τάς 'φωνάς του. Τήν δέ έπομένην πρωίαν, δτε άπεκύ· 
λισε τόν βράχον έκ τής εισόδου τοΰ σπηλαίου διά νά 
έκβάλη τάς αμνάδας καί τους κριούς του είς τήν βο»

ΜΑΡΤΪΉΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.

Ή απέναντι εικών παριστφ μαρτύρων Χριβτια. 
νών έν τφ άμφιθεάτρφ τής Ρώμης. Αί δυο έμπρό* 
σθιοι μορφαί είναι σύζυγοι, δ Ευδωρος καί ή Κυμο* 
δόκη, τδν δέ βίον χαί τόν θάνατόν των περιέγραψε διά- 
σημός τις Γάλλος συγγράφει» ς δ Σατωβριάνδος εις τι 
λαμπρόν σύγγραμμά του έπιγραφόμενονα Οί μάρτυρες·»

«Άμα ένεφανισθη ό αύτοκράτωρ είς τδ άμφιθέατρον, 
οί Οεαταί έσηκώθησαν καί τδν έχαιρέτισαν ώς συνή
θως. Ό Ευδωρος κλίνει τήν κεφαλήν του μέ; σεβα
σμόν, χαί ή Κυμοδόκη προχωρεί πρός τδ αύτοκρατο- 
ρικδν θεωρεΐον διά νά ζητήση τήν χάριν τής ζωής του 
Εΰοώρου, καί νά προσφερθή άντ αύτοϋ. Άλλ' 6 όχλος
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δστις προ πολλοΰ έπερίμενε τήν στιγμήν ταυτην, εδί- 
ψήσε to αιμα τών θυμάτων διπλασίως άμα είδεν αύτά· 

Πανταχόθεν αντηχούν φωναί.» Τά θηρία!"Ας άπο, 
λυθούν το! θηρία!» ‘Ο Ευδωρος προσπαθεί νά δμΐ" 
λήση είς τδ πλήθος όπερ τής γυναικός του, άλλ' αί 
χραυγαϊ πνίγοον τήν φωνήν τοο. /Ας δοθή τδ σημεΐον! 
Ρίψατε τούς Χριστιανούς είς τά θηρία!»

‘Η σάλπιί ήχεΐ, άγγέλλοοσα τήν έμφάνισιν τών 
άγριων θηρίων............... ‘Η σάλπιγξ ήχεΐ τδ δεύτε·
ρρν, ή βαρεία Ούρα τοο άντρον τοο λέοντος τρίζει. ‘Ο 
άθλητής δστις τήν ήνοιξε σπεύδει νά φύγη ... Ή 
σάλπιγξ ήχεΐ τδ τρίτον, ‘Ο λέων, λυθείς άπδ τάς 
άλύσεις πηδφ είς τήν κονίστραν άγριος, βρυχώμενος. 
Φρίκη καταλαμβάνει τους θεατάς ! Ή Κυμοδόχη φο- 

Μετ δλίγον δέ καί ο Ευδωρος τήν παρακολουθεί εί4 
τάς αιωνίους μονάς.»

'θ Άπό^κ^χος,
Ό μεγάλος περίπατος της Βιέννης είναι μία ωραία 

δενδροστοιχία, τήν όποίαν δνομάζοον τδ Πράτερ. Έκεΰ 
δταν ήναι καλός δ καιρδς, βλέπει τις τά ώραιότατα 
αμάξια τής Βιέννης, τά κομψότατα άλογα, τάς πλου. 
σιωάττας στολάς καί τάς νεωτάια; μόόα; τών Παρι« 
σίων βλέπει δ δ χαϊ άνθοπώλιδας χαί σπφτοπώλας, 
ακόμη δ δ καϊ έπαίτας, οί όποιοι ελπίζουν νά λάβουν 
Ελεημοσύνην άπδ τούς πλουσίους.

Ένα καιρόν, όχι πρδ πολλών χρόνων, έζη είς τήν

Μαρτώριον Χριστιανών.

βεΐται καί φωνάζει αΣώσέ με! "Ω, σώσε με !» καϊ πί
πτει είς τάς άγκάλας τοΰ Εύδώρου,

‘0 λέων,^ορθοϋται καϊ βυθίζει τούς φοβερούς του 
όνυχας είς τδν.τράχηλον τοΰ Εύδώρου. ‘Η Κυμοδόκη 
στηριζομένη είς τους βραχίονας τοΰ συζύγου της βλέ
πει αίφνης τήνΛαίματηράν κεφαλήν, τοϋ θηρίου νά 
προβάλλη όπισθεν του Εύδώρου. /Η ζωή Εγκαταλεί
πει τά μελη’της,^οί δφθαλμοί της κλείονται, καϊ κρέ- 
μαται άπδ τοΰ τραχήλου τοΰ Εύδώρου.

Κατέρχονται άπδ τδν οόρανδν αΐ άγια/μάρτυρες 
διά νά λάβωσι τήν νέαν σύντροφόν των. *0 λέων είχε 
συντρίψει^τδν άλαβάστρινον'.τράχηλον της Κυμοδόχης. 
Εκπνέει ή νεανις άχόπως κα! χωρίς πόνου. Πίπτει 
ως άνθος θεριζόμενον όπδ τοϋ δρέπανου τοϋ χωρικού. 

Βιέννην είς άπόμαχος, τοΰ όποιου ή σύνταξις ήτο 
τόσον μικρά, ώστε δέν τφ ήρκει διά νά ζήση. Έπαί - 
της νά γείνη δ πάλαι στρατιώτης δέν κατεδέχετο, άλλα 
θέλων νά χερδίζτ] τδ ψωμί του έλαβε τδ βιολίον τοϋ 
πατρόςτου, δστις ήτο μουσικός, καϊέξήρχετο καθ’ έκά· 
στην είς τδ Πράτερ, όπου στηριζόμενοί, δπως ήμπο* 
ροΰσεν Επάνω είς τδν ξύλινόν του πόδα, έπαιζε διάφορα 
στρατιωτικά καϊ έθνικά άσματα, ένφ ό σκύλος του, είς 
στάσιν σούζα, έχράτεε είς τδ στόμα του τδ καπέλλον 
τοϋ κυρίου του, είς τδ όποιον οί διαβάται έρριπταν 
ένιοτε όλίγα χρήματα.

Μίαν ήμέραν οί δύο σύντροφοι ήσαν κατά τήν συ
νήθειάν των είς τήν θέσιν των, ύποκάτω ένδς μεγά
λου δένδρου, άλλ’ άν καϊ έστεκον έκεΐ άπδ τδ μέση'
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μέρι τό καπέλλον δέν εΐχεν οΐ>τε μίαν πεντάραν. Οί 
άνθρωποι έπηγαινοήρχοντο μέ χαράν, μέ γέλοια, μέ 
όμιλίας, άλλ' οόδείς είχε γυρίσει ,νβ ίο η τόν γέροντα 
απόμαχον και τόν σκόλον του." Αν τόν έκυτταζαν, βε. 
βάίως &ά τόν έλεοϋσαν, διότι ήτο κάτισχνος άπό τήν 
κακοπέρασιν και πτωχά ίνδεδυμένος. Είς τό στήθος 
τοο στρατιωτικού τοο μανδόου έφόρει σταυρόν, τό πα
ράσημο?, τό όποιον είχε κερδίσει μέ θυσίαν τριών δα 
κτόλων τής δεξιάς τοο χειρόί καί τοΰ ένός τυ σκέλους, 
άνωθεν τοϋ γόνατος. Όλα ταοτα τά είχε πά&ει διά 
τήν πατρίδα, καί δμως κανείς δέν έγόριζε νά τόν Εδη, 
κανείς νά τόν έλβήση χάριν τοΰ παρασήμου έκείνου,

Έπαιζεν ίσον τό δυνατόν καλλίτερα, — άσματα 
εθνικά, οίσματα στρατιωτικά, μοιρολόγια, τραγούδια 
τοΰ χοροΰ — κανείς δμως δέν έσταμάτα, καμμία πεν 
τάρα δέν έπιπτεν είς τό καπέλλον, ‘Η ήμέρα έτελειωνε 
καί ό Απόμαχος έσκέπτετο δτι ψωμί δέν θά έτρωγε 
τήν εσπέραν αυτήν. Ό σκύλος τουλάχιστον εσύν^ζε 
κόκκαλα καί κομμάτια άπό τούς δρόμους, άλλ’ αύτός 
θά, έεοιματο νηστικός, Τά δάκρυα τφ ήλθαν χωρίς 
νά θέλη- έσήκωσε βιαστικά τήν χειρα νά τά άπο- 
σπογγίση, δτε βλέπουν οί θαμβωμένοι του δφθαλμο* 
ένα ξένον, πολιτικά .ένδεδυμένον, δστις πλησιάζει κα^ 

τφ προσφέρει χρυσοΰν νόμισμα. Ό κόριος αδτός τόν 
είχε παρατηρήσει Αρκετήν ώραν μέ συμπάθειαν, άλλ* 
δτε πλέον είδε τά δάκρυα, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή- 
τφ έφαίνοντο ώς νά έπιπταν ίπάνω είς τήν καρδιαν 
του σταλαγματίαι λυωμένου μολόβδου.

«Μου δανείζεις τό βιολί σου δι' §ν τέταρτον τής 
ώρας; » λέγει είς τόν άπόμαχον, ’Εκείνος τφ δί
δει τό βιολίον χωρίς νά ήμπορέση άπό τήν έκπληξίν 
του νά είπή λέξιν, Ό κόριος τό έδοκίμασε πρώτον—

«’Αρκετά καλόν δργανον,τ είπε. «Μόνον χόρδισμα 
χρειάζεται· » και λέγων τοΰτο έσφιγξε καλώς τάς 
χορδάς, έωσου άνέδωκαν τόνους γλυκείς καί· καθα
ρούς. —

‘ϋ άπόμαχος έστεκεν έκπληκτος —
«Αδτό άρα είναι τό παλαιό βιολί μου;» έσκέπτετο. 

Άλλ* ήδη ό ξένος ήρχιζε νά παίζη καί μέ τους πρώ
τους ήχους δλοι οί διαβάιαι έστράφησαν πρδς τό μέ
ρος έκεΐνο, ΤΗτο πράγμα πρωτοφανές, κόριος καλοεν- 
δεδομένος νά παίζη' έξω είς τούς δρόμους, άλλ’ έκτός 
τοότου μουσικήν τοιαότην δέν είχαν ποιε ακούσει &πό 
τοιαύτας περιστάσεις.

Ένόμιζέ τις δτι βροχή μαργαριτών έπιπτεν άπό 
τάς χορδάς του βιολιού, τόσον ήσαν λεπτοί καί γλυκείς 
οί φθόγγοι του! Τό μέλος άλλοτε μέν όψηλόν έφκί. 
νέτο ώς νά έξήρχετο άπό στόματα αγγέλων, άλλοτε 
8έ χαμηλόν ώμοίαζε μέ θρήνον καί έκαμνε τοό; όφθαλ ■

μ-ώς τών Ακροατών νά θαμβώνβν. Πάσαν στιγμήν έπλη- 
σίαζον νέοι άκροαταί, έωσοΰ έσχηματίσθη πυκνός κό. 
κλος πέριξ τοΰ μουσικοΰ καί τοΰ απομάχουδλοι ή- 
κουον έκστατικοί, καί κατά τά διαλείμματα τής μου* 
σικής έρριπτον όχι μόνον πεντάρα ις. άλλά καί Αργυρά 
και χρυσά νομίσματα είς τό καπέλλον τοΰ απομάχου. 
‘0 δέ σκύλος ίννοών, ώ; φαίνεται, τί έτρεχεν, έκίνει 
φρενιτιωδώς τήν ούράν του.

Ίο καπέλλον έγέμισεν έπί τέλους, καί παρ' δλίγον 
νά ξεπατωθή.

β” Αδεια σε το, γέρον, ι* είπεν ό ξένος, «θά σοι το γε. 
μίσω πάλιν.»

‘0 άπόμαχος τό έκένωσεν είς τόν κόλπον του.
Τότε ό ξένος ήρχισι νέον μέλος. Οί δφ&αλμοίτου 

άπήστραπταν, οί δέ άκροαταί του κατενθουσιαίμένοι 
έφώναζαν « Εδγε !■ Εύγε!» ένφ τά χρήματα επιπτον 
ώς χάλαζα άπό τάς άμάξας είς τό καπέλλον. τό όποιον 
έντδς δλίγου πάλιν ίγέμισεν. Άφου δέ κατέπαυσαν 
δλίγον τά χειροκροτήματα, 6 ξένος ήρχισε μέ πολλήν 
σοβαρότητα νά παίζη τόν Εθνικόν Ύμνον, εόθός δέ 
δλοι έξεσκεπάσθησαν καί έμειναν άσκεποι μέχρι τέλους 
τοΰ μεγαλοπρεπούς άσματος. Άλλ' ένφ οί άνθρωπο1 
έζητωκραύγαζον καί έσειον τους πίλους των έκ του 
ένθουσιασμοΰ των, δ ξένος θέτει ήσόχως τό βιολίον 
είς τάς χεϊρας τοΰ άπομάχου, καί πριν οΰτος δυνηθή 
νά εϊπη λέξιν, έγεινεν άφαντος είς τό πλήθος,

«Ποιος είναι; Ποιος είναι αυτός δ άνθρωπος;» έφώ, 
ναζον δλοι, δ εις έρωτών τόν γείτονα του,

«Έγώ τδν γνωρίζω,» άπεκριθη κόριος, προ®αίνων 
είς τό μέσον. «Είναι ό περίφημος βιολιστής Βουσέρι 
δστις είξεόρει νά άγιάζη τήν τέχνην του διά τοιοότων 
έργων-φιλανθρωπίας, ’Αθάνατος ή μνήμη του !»

, «'Αθάνατος ή μνήμη του!» έπανέλαβε τό πλήθος
‘0 δέ πτωχός άπόμαχος ένώσας τάς χεϊρας κα; 

ύψώνων τους ένδάκρυς του οφθαλμού; πρός τους οδ, 
ρανο'υς έφώναξεν —

«Άνταπόδος τοο, Κύριε, πλουσίως τήν ε&εργεσιάν 
του. ”

Βεβαίως ήσαν δυο εύτυχεΐς καρδίαι τήν έσπέραν 
ίκείνην είς τήν Βιέννην. ‘Η μία ήτο ή τοϋ άπομά
χου, δστις έβλεπε τά γηρατειά του έξησφαλισμένα άπό 
Ανάγκην, ή δέ άλλη τοΰ φιλανθρώπου καλλιτέχνου, 
δστις έδοκίμασε τήν ήμέραν έκείνην γλυκυτέραν εΰ 
χαρίστησιν παρ’ δ,τι τφ έπροξένησάν ποτέ οί υψιστοι 
έπαινοι και αί τιμαί τοΰ κόσμου!

— Κύριε προ φύλο ξί με 
άπό φίλον μου πιστόν, 

έπειίή ’μπορώ καί μόνος ί
νά προφυλαχβ' άπ’ ίχθρίν. (
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ΟΛΪΓΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΑΣΩΝ-

(Συνέχεια ΐδϊ προηγ ψύλλον)

ΕΙς πάσαν κοινωνίαν υπάρχει τάξις άνθρώπων, οΐ 
όποιοι ζοΰν καϊ συντηρούνται διά τοΰ κόπου τών άλ
λων, χωρίς νά πράττουν τδ παραμικρόν πρδς αδτοβοή* 
θειαν, ή χάριν τής προόδου και ώφελείας τών άλλων. 
Τοιούτοι, είς το βασίλειον τών μελισσών, είναι οί κη* 
φήνες, οίτινες ούτε εις τάς έςω, ούτε είς τάςέντδς της 
κυψέλης έργασίας ^λαμβάνουν μέρος, άλλά δαπανούν 
την ζωήν των τρώγοντες καί πι'νοντες, αμέριμνοι περί 
τής φοβέρας τύχης, ήτις μέλλει νά τοΰ; καταλάβη ως 
ποινή τής δκνηρίας των.

Δέν είναι δμως τόσον αξιοκατάκριτοι οί κηφήνες, 
3σον είναι τά δκνηρά και αχρησία μέλη τών άνθρω · 
πίνων .κοινωνιών, διότι δέν είναι έφωδιασμένοι μέ τά 
αναγκαία όργανα, όπως λάβουν μέ
ρος είς τάς έργασίατ τής κυψέλης. 
‘Η προβοσκίς των’δέν είναι κατάλ- 
ληλος_πρδς^ συλλογήν μέλιτος άπδ 
τά άνθη, θυλάκια δέ είς τά δποΐα νά 
άπο&ηκευυν τήν γοριν και τήν λοιπήν 
τροφήν τών μελισσών δέν έχουν, έπί· 
σης τοΐς λείπουν τά όργανα, διά τών 
δποίων σχηματίζεται δ κηρδς, καί 
τελευτάϊον στερούνται κέντρου, ώςε 
προσβαλλόμενοι νά δόνανται νά ά* 
μυν&ουν. Έξαρτώνται λοιπόν έντε 
λώς έκ τής έλεημοσόνης τών συν* 
τρόφωντων, καί πράγματι τρέφονται 
άπ’αδτάς άγογγυστω; μέχρι τινδς— 
συνήθως έπί τέσσαρας μήνας άπδ 
τής γεννήσεώς των, τότε όμως — 
τδν ’Ιούλιον ή τδν Αύγουστον συνή
θως - έγείρονται σύσσωμοι αί έρ- 
γατιδες καί τούς διώκουν άπδ τήν κυψέλην, έάν δ δ 
άντισταθοΰν κεντρώνουν καί ούτω τους φονεύουν.

Τδ ένστικτον τής προνοίας είναι Sv άπδ τά ισχυρό
τατα είς τάς μέλισσας, επομένως Άν καϊ προθόμως 
τρέφουν καί διατηρούν τους άεργους κηφήνας καθ’ δλην 
τήν έποχήν ιών άνθέων, οτε τδ μέλι είναι άφθονον, 
εόθύς όμως ώς έννοήσουν ότι πλησιάζει δ χειμών,σπεύ
δουν νά απαλλαχθούν τών άχρήστων τούτων συντρό
φων των, έκ φόβου μήπως περιέλθη ύλόκληρος ή κυ* 
ψέλη είς άνάγκην, έάν έξακολουθήσουν τρέφοντες τούς 
μή έργαζομένους πρδς συντήρησιν έαυτών ή τών άλ. 
λων. Εννοείται δτι οί κηφήνες, άποδληθέντες τής κυ. 
ψέλης, δέν δόνανται νά ζήσουν έπί πολύ, άλλ’ έάν κα- 
τορθώσουν νά έπιζήσουν μέχρι τοϋ χειμώνος, κατα- 
στρέφονται όπδ τοΰ ψύχους.

Πιθανόν τούτο νά φανη άδίκημα προς τάς δυστυ
χείς ταύτας μέλισσας, αί οποΐαι δέν έχουν τά άναγ- 
καΐα όργανα πρδς συντήρησιν έαυτών, άλλ’ δς ήμεθα 
βέβαιοι Κτι ό κηφήν ήδύνατο νά κάμη πολλάς έργα
σίας, οικιακά;, διά νά είπωμεν οδτω. τάς όποιας βα· 
ρύνεταινά κάμη, ώς έκ τούτου δέ δέν άδικειται άπορ 
ριπτό μένος ώ; άχρηστον μέλος τής κυψέλης. Ιδού, 
παραδείγματος χάριν, έργασία τις αναγκαιότατη πρδς 
εύεξίαν τοΰ σμήνους, τήν όποιαν ήδύναντο νά έκ_ 
τελουν οί κηφήνες άντί τών έργατίδων. ‘Ο στενός 
χώρος τής κυψέλης χαί τά πλήθη τών μελισσών, 
α’ίΐνες συσσωρεύονται έντδς αύιής, θά έκαμνον τήν 
άτμοσφαΐραν πληκακωτάτην, έάν δέν κατέφευγον αί 
σοφαί μέλισσαι είς το έξής μέσον άερισμοϋ Δυο έξ 
αδτών στέκουν είς τήν Θόραν τής κυψέλης καί πάλ.

λουσαι τάς πτέρυγάς των ταχέως ώς 
ριπίδια σχηματίζουν Ισχυρόν ρεύμα 
καθαρόΰ άέρος, τδ όποιον ουδέποτε 
διαλείπει, διότι εύθύς ώς κουρασθώ- 
σιν αί πρώται δύο μέλισσαι, τρέχουν 
δυο νέαι κάϊ τάς αντικαθιστούν, καί 
οδτω καθ' έξής νυχθημερόν; ένόσιμ 
ή θερμοκρασία τοΰ καιρού τδ άπαιτεΐ- 

(άκολου&ιί)

— Κωφάλαλόν τι παιδών έρωτηθέν, 
«Ποιος έκαμε τδν κόσμον ;» έγραψεν 
έπί τοΰ πίνακος, « Έν αρχή έποίησεν 
δ θεός τδν οδρανδν καί τήν γην.»

«Διατί δ’ δ Χριστός ήλθεν είς τδν
; κόσμον ; n

t. Πιστός & λόγος καί πάσης άπο- 
δοχής αίιος, δτι δ Χριστός ήλθεν 

!είς τόν κόσμον διά νά σώση άμαρ. 
(ΐΒασιλεΐιίτβΰ I σ ο υ μ 61 ρ ι. |τωλοός.ν

«Άλλά διατί σύ έγεννήθης κωφός καί βωβός, ένφ 
ήμεΐς όμιλοΰμεν καί άκούομεν ;»

«Ναι, Πάτερ,» άπεκρίθη μετά σοβαρότητας, «διότι 
οδτως έφάνη αρεστόν είς τούς όφθαλμούς σου. η

‘Κγεμ,ών Τβουμ.β«ρ£.

(0 μαύρος, τδν όποιον βλέπετε είς τήν προκειμέ. 
νην εικόνα, είναι & νεαρός ήγεμών τοΰ Τσουμβιρι, τμή
ματος της Κεντρώας ’Αφρικής έπί τοΰ Κόγγοο πο. 
ταμοΰ. Αί φυλαΐ τής Κεντρφας ‘Αφρικής άριθμοΰσι 
49,000,000 ψυχών, είναι δέ έργατικοί, έξυπνοι, ρω
μαλέοι, καί γενναίοι πολεμιΡταί, άλλ’ είδωλολάτραι. 
Οί Άγγλοι καί ’Αμερικανοί ιεραπόστολοι έφεραν 
πολλούς είς τδν Χριστιανισμόν.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.
— Εθνικόν έμβλημα τής Αγγλίας είναι τό βόβον, τής 

ϋύαλίας τό πράσον. χαΐ ή άκανθα τής Σκωτίας. Ό κύα- 
ν ο ς, άνθος ούρανί φυόμενο» είς τά σπαρτά, ΐγεινε το εθνι
κόν άνθος τής Γερμανίας έπί τής βασιλείας τοΰ αύτοκράτο. 
ρος Οόίλλιέλμου, δστις τό αγαπά ύπέρ πάν άλλο, διότι τόν 
Υπενθυμίζει τήν παιδικήν του ήλικίαν, δτε τό ίσύναζε» είς 
τους άγρούς μέ τήν μητέρα τοι>. Διά τούτο καί Ονομάζεται 
Kaiser-blame, δηλαδή «Άνθος τοΰ αύτοκράτορας.» ‘Ωσαύ
τως ίγειν» παραδεκτόν τό λευκάνθεμο·» (ή μαργαρίτα) 

, ώς εθνικόν έμβλημα τής Ιταλίας είς τιμήν τής καλής καί 
ώραίας βασιλίσσης Μαργαρίτας, ή τις φέρει πάντοτε κόσμημά τι 
είς σχήμα τού συμβόλου τοΰ όνάματός της. 1 ής Ελβετίας ΐθνι 
κόν άνθος είναι τό Έ δ ε λ-Β ά ι ς, είδος τι άμαράντου, τό
όποΐον φύεται είς τά Υψηλότερα μέρη τών Άλπεων, έίς τί 
μέσον τής χιόνος. Τής Γαλλίας έμβλημα ήτο έπί πολλούς 
αιώνας τό κρίνον, καθώς ήτο καί οικόσημο» τής βασιλικής οι
κογένειας τών Βουρβόνων βταν δέ ίγεινεν αΰτοκράτωρ δ Να-1 
πολέων ϊλαβεν ώς έμβλημα βασιλικόν τό Ιον, Ή ‘Ισπανία 
ίχει άπό πολλών αίώνων τό ρόδον ώς έθνικόν της άνθος, ή 
βέ Πορτογαλία τό άνθος τής λεμωνίας.

— ‘ϋ Ιΐυθαγόρας ϊλεγεν δτι τό ψηφίο» ΐ είναι σύμβολο» j φοτέρους τούς βραχίονας, άλλά μόλις καί μετά βίας κατώρ- 
τής άνθρωπίνης ζωής. *Η πρός τά κάτω γραμμή π άριστά τήν θωσε νά τό έκριζώση 
παιδική» ήλικίαν, ή δέ διακλάδωσις τάς δύο Υβούς, τής άρε·
τής καί τής κακίας, μίαν τών όποιων έκλέγει πας άνθρωπος 
άμα φθάση είς ήλικίαν συ νέσε ως.

— Τά ζφα δέν έχουν συναίσθησήν καλοΰ καί κακοΰ, άλλά 
δύνανται νά γείνουν έπίσης ίπιβέξια είς τό έν καί είς τό άλλο·

— Στρατιώταί τινες ’Ιταλοί έκαμάν ποτέ νυκτερινήν έφοδον 
είς στρατόπεδο» ληστών, οί όποιοι ήσαν κεκρυμμίνοι είς βά- 
σοςτι πλησίον τής Νεαπόλεως, άλλά βέν ήβυνήθηοαν νά άνα- 
καλόψουν ίχνος αύτών. Περί τά χαράγματα, ότε ίρκελλον νά 
έπιστρέψυυν άπρακτοι, βλέπουν αίφνγς Ενα μικρόν σκύλον τρέ
χοντα πρδς πυκνόν τι μέρος τοΰ δάσους καί γαυγίζοντα μέ 
δλην του τήν δύναμιν. Όρμοΰν εύθύς πρδς τό μέρος τοΰτο, 
άλλ' ό καλπασμός ίππων άπομακρυνομένων έδειξε» δτι οί λη. 
σταί ήσαν ήθη μακράν. Πλήρης όργής τότε ό άξιωματικός 
σκοπεύει κατά τοΰ σκύλου, δστις είχε γείνει αίτιος τής άπο- 
τυχίας των, ό δέ σκύλος πίπτα κατά γης νεκρός.

Μόλις δμως προχωρούν όλίγα βήματα οί στρατιώται καί 
βλέπουν τόν νεκρόν άναπηδώντα έκτήςγής, καίάκολου- 
θοΰντα δπισθέν των, μετά προσοχής, δπως παρατηρήση τήν 
όδόν τήν όποιαν θά έλάμβανον καί είδοποιήση τούς κυρίους 
αίιτοΰ, τούς ληστάς. Εύθύς συλλαμβάνουν τόν μικρόν τε- 
τράπουν κατάσκοπον, καί έξετάσαντες αύτόν τόν εδρον έντε
λώς σφον. ‘Η σφαίρα οΰτε κδν τον εΐχεν έγγίσει, α&τός δε 
είχε προσποιηθή τόν νεκρόν διά νά ίκφύγη άπό τάς χεΐρας 
τών στρατιωτών. Οί στρατιώται άπορήσαντες διά τήν Εξυ
πνάδαν τοΰ μικρού σκύλου τόν υιοθέτησαν, μέ τας καλάς των 
βέ περιποιήσεις έκέρβησαν τήν άγάπην του, ώστε έγεινεν άφω 
σιωμένος όπαββς καί Υπηρέτης τής Κυβερνήσεως, χρησιμο
ποιώ ν τήν έπιδεξιάτητά του είς τό νά άνιχνεΰη καίκαταδιώκη 
αύτοΰς έκείνους τούς ληστάς, τούς όποιους πρότερον ύπηρέτει!

— Είς έμπορος ήρώτησέ ποτέ Ενα ναυτικόν πώς άπέθανεν 
0 πατήρ του. '(λ ναυτικός άπήντησεν «Ό πατήρ μου, δ πάπ
πος μου καί ό πρόππαπός μου, έχάθησαν είς τήν θάλασσαν.»

•Καί δέν φοβείσαι λοιπόν,» τφ λέγει ό έμπορος «νά κά- 
μνης ταξείβια ;*

*0 ναυτικός βέντιρ άπεκρίθη εόθύς. άλλ’ εΐπε, «Δέν ριοι λέ
γεις παρακαλώ, ί ίβικός sou πατήρ πώς άπέθανεν;»

«Ό πατήρ μου, & πάππος μου κ·ί ό πρόππαπός μου — όλό · 
κλήρο; ή γενεά μας έπί πολλούς αιώνας - άπέθαναν, δόξα τιρ· 
θεψ. είς τήν κλίνην των!*
• Μπά !» είπε χαμόγελών ό^ ναυτικός, «καί δέν£φοβεΐσαι νά 
πηγαίνης είς τό κρεββάτι;»

— Καλόγηρός τιςΐπιριιπάτει ποτέ είς δάσος τι μέ ένα μι
κρόν του μαθητήν αίφνης στέκει δ γέρων καί βεικνύειζείς τό 
παιδίον τέσσαρ «φυτά φυόμενα κατά σειράν πρό τών ποδών των. 
Ίο πρώτον μόλις είχε προβάλει άπό τό έδαφος, τό δεύτερον 
είχε ρίζαν άρκετά στερεόν, τό τρίτον ήτο θάμνος καί τό τέ
ταρτον δένδρο» εύρρωστον καί κομψόν.

Τότε δεικνύω» μέ τόν"δάκτυλον τό πρώτον δ διδάσκαλος 
είπεν είς τόν1.’μαθητήν του — «Έκρίζωσέ το.ν

Τί παιδίον τό ίξερρίζωσεν εύκόλως διά τοΰ άντίχειρος καί 
τοΰ δείκτου.

«Εκρίζωσε καί τό δεύτερον.»
Καί πάλιν ύπήκουσεν ό μαθητής, άλλά μεταχειριζόμενος 

ίλους τους δακτύλους τής χειρόςτου,
«Καί τί τρίτον.»
Έσκυψε» 0 μαθητής καί ΐνηγκαλίσθη τόν θάμνον μέ άμ- 

Μένει τό τέταρτον» είπεν δ διδάσκαλος.
ί^Άλλά τό τέταρτον, μέ δλας^τάς προσπαθείας^τοΰ μαθητου 
βέν έκριζοΰτο — μόλις έσείοντο τά φύλλα του, 0 δέ στερεός 
του κορμός ϊμ «ινςν^άσάλευτος είςτήνγήν.

«’Ιδού, παιδί ρωυ,» είπε τότε ό διδάσκαλος «τί συμβαίνει 
μέ τά πάθη τοΰ άνθρωπου. Όταν ήναι πρωτοφανή καί άδύ- 
νατα έμπορ,ϊ τις μέ όλίγον κόπον καί όλίγην προσοχήν νά 
τα έκριζώση, άμα δμως τά άφήση τις νά άναπτυχθοΰν καί νά 
ριζωθούν βαθειά είς τήν ψυχή», δέ» Υπάρχει άνθρωπίνη βύ- 
ναμις ίκανή νά τά έκριζώση. Μόνον ή χειρ τοΰ Παντοδυνά
μου δ&ναται νά τά άποσπάση έκεϊθεν !»

— Τά σπανιώτατα είδη τών γαλών είναι τά βξής, τό εΐβος 
Άγγόρα τό όποιο» είναι 'μεγαλόσωμον, μέ μακράς καί 
μαλακάς τρίχας άργυρωπάς.η Είναι δέ ήμερώτατο» καί εύκό- 
λως μανθάνει καλούς τρόπους, αγαπιέται δέ καί έπιζητεϊτα( 
πολύ είςτήνΓαλλίαν. Ή Ταρταρούγα δέν είναι μένάπρ 
τάς σπανιω τέρας^γάτας, άλλ’ ένεκα’τοΰ χρωματισμού της εΐ
ναι άρκετά έπιζήτητος· ίνομάζεται βέ οΟτω, διότι τά χρώ
ματά της όμοιάζουν μέ τά χρώματα τής χελώνης. Αί γά· 
ται τής Μάλτας φημίζονται ώς καλοί κυνηγοί-,'έχουν βέ χρώ
μα στακτωπόν. Ή Περσική ίχει ώραιοτάτας τρίχας μακράε 
καί άπαλάς ώς τήν μέταξαν, φαιού χρώμάγος. Ή Κινεζική 
είναι κίτρινη καΐ μαύρη, αί βέ τρίχες της είναι λίαν στιλ- 
πναί. ‘Η ;Κ’αρ τ εσ ιανή εΐναι κατάλευκος μέ βλέφαρα 
κόκκινα. Ή Μ α γ ξ ι α ν ή κατάγεται έκ τής μικρός νήσου 
Μ 3 ν, πλησίον τής ’Αγγλίας καί έκ τής Κορνουαλίας. Τό κύ
ριόν της χαρακτηριστικόν εΐναι δτι δέν ίχει ούράν!

ΙΕΡϋΓΡΑΦίΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

t, Ποΐαι αί διάφοροι μορφαί υπό τάς οποίας ΐφάνη τό Ά
γιον Πνεύμα;

2. Ποια τά περιφρονητικά όνόματα άτινα έβόθηοαν είς τόν 
Χριστόν ύπό τών έχθρών του.

Τόπ«ς Λακ «ινίας z«i έζτβποισω Άττιζοό Μουσείου


