
Είς θ{>δ£να, πλήν τών ταχτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή ’ ΕφημερΙς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΧυνΒρ. ίτηβ. ίν Έλλάδι Αρ. 1 , ΛΙΕΤβΥΝΕΙΕ 
» » » Έξωτερικφ > 5]S. 'Κν δδ<ρ Σταδίου άριθ- 39.

καμελλια.
‘■Η Καμελλια είναι δενδράλιον 

ώροίϊον τό σχημαΤχαι τά φύλλα, 
' Ιδίως δμως χα'ι χατ Ιξοχήν τά 
άνθη, βλαστάνει δε αδτοφυες έν 

; ’λαπωνία, δπόθεν περί τά μέσα 
τού ί 8« αίώνοτ μετεφέρθη είς 

■ την Ευρώπην οπό τίνος ’ Ιησου
ίτου ιεραποστόλου, δνομαζομέ- 

ί νου Καμέλλη, παρ' ου έλαβε χαί 
: τύ( όνομα.
; ° Οπως τά τριαντάφυλλ,α, οδτω 

χα'ι τά άνθη της' Καμελλΐας χατ' 
άρχάς ησαν άπλα χα'ι μονόχρω
μα, διά της χαλλιεργείας δμως 
χατωρθώθη νά γείνωσι δίπλα 
χα'ι πολύχρωμα, ποιχιλία δε 
αυτών προθαίνει άσημέραι αυ
ξανόμενη

Τά χυριώτερα χρώματα της 
χαλλιεργομένης Καμελλΐας είναι

Τδ Ερυθρόν, δπερ έχει διαφόρους παραλ 
λαγάς, φερούσας τά δνόματα διαφόρων προσώπων,

ώς ' λ, χ. τη: Ισαβέλλας της Το- ι 
σχάνης, της '.Αμαλίας, τοΰχόμη”’ 
τος Σαμθώρ'χλ.

Τό ροδόχρουν, τοΰ όποια 
αί παραλλαγαί φέρουσι τά όνό~ 
ματα της Αδτοχρατεΐρας Ευγέ
νειας, της Μαρίας, χλ.

Τό Λ ευ χ όυ χ«ί τδ Αίχραν, 
τοΰ τελευταίου τούτου ai παραλ
λαχτώ φέρουσι τά άνόματα τοΰ 
Δάντου, της Μαρίας Θηρεσίας, 
Ναπολέοντο; τοΰ 3β, Παρ'λμ 
μίν χαλλιεργειται είς γάστρα;, α
παιτεί δέ χώμα εχ σεσηπότων 
ξύλων, οι ον χαστανέας, μεμιγμέ.

■<α!*έλλία.

νον μέ τρίτον άμμου λεπτής.
Καμελλια ούτε ^λιον πολΰν 

θέλει, οΰτε ύδωρ, πρέπει δε τό 
αέν θέρος νά φυλάττεται εις σύ~ 
σχιον μέρος, τόν δέ χειμώνα εντός

τοΰ ώίχου είς μέρος θερμόν. "Εν άνθος Καμελλΐατ 
έπωλήθη πολλάχις άντΜΟΟ φράγχων.

Τά άποδημιητεκά

I Κύτταξί τα ί Ώ; live (ρω ν αρ,ήνη φιύγουν 'σταΰ; άατέραί'
' Διχοτόμοι κωπηλάται τών άνέμων. τής ή μέρας.

ί Ιΐοΰ πηγαίνουν ; πρός τό χάος, πρός βασίλεια Αίόλων,
(Ιρόί τά νέφη, πρόί τά άστρα, πρός τά βύνορ’ άλλων τόπων.

Τά άκάματα πτερά των τους άέραί συνδαυλίζουν.
Tobi χαϊδεύουν και τοΰί πλήττουν, τό άχώριστον χωρίζουν.

Μέ τρελλύν παιδί, τήν φύσιν, τά τρελλά διασκεδάζουν. 
Γό φιλοΰν, το γαργαλίζουν καί πολλάκις τδ χλευάζουν.

Ίο χλευάζει ή φωνή των, ή δέ ρ(ΐ των τδ πληγώνει, ί
Καί τήν πτέρναν του άν βίζη ά π η νιος τδ θανατώνει. !

Είναι κλέπται καί έπαίται, πλήν τί κλέιττουν ; κόκκον βίου I

Έπαιτοΰν, τί; άρτου κλάσμα, ή περίσευμα ψιχίου.
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. Ιϊρός τόν Πλάϊτηχ όιαύήχην τόί κινήσεις των άπάσας·
I I Ιρις τόν Πλάστην, Satti άκραν τοΰ ' Αγγέλου άποοπάβα;,
: "Εν πτερόν έθεσε τύπον ζωντανόν τών (δικών των,

1 ήν πνοήν των ίμφισήσας είς τά νεΰρα τών πτερών των

‘Η ζωή των αίωνίι ήΐονή ή ρ,έίΐη μάλλον,
I Καϊ ή πτήσίς των §ν θαύμα, ή μυστήριον μεγάλου 
| Είς αΰτήν άγαλλιώσα μεώιά ή φόσΐί όλη, 
ί Ίοϋ πτερού των ρίγας πήχυς, ουρανών «πείρων θόλοι. 
ί —
| Καϊ πετώντα ένΒυμούνται τά τρελά τ'ί φωλεός των' 
ί Επανέρχονται καϊ ψάλλουν ΰπ’ αύτάς τους έρωτά; των. 
; ΙΙρός αύτό; ναού; ίρώτων, §ν γλυκύ φιλί θά οτείλη

Πρό τοΰ άλλου κόσμου όλου ή αύγή, άμ’ άνατείλη.
Φ. A. Β

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΔΟΣ.
(Άκ τοΰ ΠΜιχοΰ.)

(Συνέχεια· ϊδΐ προηγ. φύλλον.)

ί Τήν έπομένην άμα ό ‘Ερρίκος εΐσήλθεν είς τήν τά 
j ίιν του, δ πρώτος, οστις ιόν έβεςίωσεν. ήτο ό Ίάκω* 
! βος, ό παλαιός του φίλος ’Ιάκωβος 1 Τόσην δέ χαράν 
, γσθάνδη ό δυστυχής έπαναβλέπων συμπατριώτην του 
ί καί γνώριμον, ώστε έρρίφθη είς τάς άγκάλας του, καί
■ έκεΐ, έπί μιαν στιγμήν, έλησμόνησεν όλους τους πό.
ί νους του. Μετ’ δλίγον όμως συνήλθεν έκ τής χαράς 
j του. αισθανόμενος οτι ό Ιάκωβος ήτο μάρτος τοΰ πα
ρελθόντος βίου του, καί βτι είς τδ έξής ή παρουσία

■ του θά τδν υπενθύμιζε τά σφάλματά του, ένόσω τά 
: σφάλματα έκεΐνα έμενον άνεξομολόγητα καί άσυγ*
χώρητα.

‘Ο Ιάκωβος ήγαπατο δπδ όλων έν τφ έκπαιδευ· 
τηράρ. Οί μέν χαίίηγηταί του τδν έτίμουν πολύ, οί 

' δέ συυμαίληταί του έιρεφον έκτος τή; άγάπης καί σε' 
! βασμδν πρδς αυτόν. Τήν πρωίαν, δταν ήρχετο καί τδ 

; έσπερος, δταν έπανήρχετο είς τήν οίκίαν του, διότι δέν 
! ήτο έσωτερικδς. άλλ’ έμενε πλησίον του κηδεμόνας 
του είς τδ κέντρον τής πόλεως οί συμμαθηταί του συ- 
νωστίζοντο πέρώ αύτοΰ μέ πασαν ένδειξ ιν άγάπης κα; 
συμπάθειας. ‘Ενί λόγφ ή θέσις τοΰ Ιακώβου ήτο άξιο- 
ζηλευτός καθ’ δσον έδικαιολογειτο ύπδ τοΰ χαρακτή
ρα, καί τής διαγωγής του.

Μίαν ημέραν, ένφ ό Ερρίκος ήτο πλέον καταβε
βλημένος, πλέον κατηφής τοΰ συνήθους, τδν ευρον με· 
ρ·χοί έκ τών συμμαθητών του, καί προσηλώσαντες 
βλέμματα διαπεραστικά έπ’ αυτού, τδν ήρώτησαν δια 
τί έφαίνετο δτι άπεφευγε τήν παρουσίαν τοΰ Ιακώβου 
ένφ ό Ιάκωβος, απεναντίας, τοΰ είχε δώσει περισσό
τερα δείγματα τής φιλίας του παρ’‘δ,τι έδωχε ποτέ 
είς άλλον.

‘Η απροσδόκητο; αυτή έρώτησις συνετάραξε τόσον 
ί τον ‘Ερρίκον, ώστε έμεινεν άναυδος.

6 Εξηγήσου λοιπόν ! ι· — άνεφώνησεμ είς έκ τών 
συμμαθητών του, δστις άμα παρεφέρετο βλίγον ΰπδ | 
του θυμοΰ έλάοβανε στάσιν τόσον μαχητικήν, ώστε 1 
τφ ε?χε δοθή ή έπωνυμία τοΰ «μικρού Άρεως.»

«Δέν ήμπορώ νά ,σας απαντήσω.»-■ έτραύλισε δει- 
λιάσας ό ‘Ερρίκος. Δέν ήμπορεΐς νά μάς άποκρι. 
θής ; ΤΑ ! δέν ήμπορεΐς ; Έ, καλά !» προσέθεσε, πλη- 
σιάζων τδν ‘Ερρίκον και προτείνων τους γρόνθους.

«Είπε μας τοΰλάχ ιστόν διατί δέν ήμπορεΐς !;> ί 
Ό ‘Ερρίκος ήμι&ανής έκ τοΰ φόβου έψιθόρισεν, 
«Όχι! ποτέ! Δέν ήμπορώ νά σα; άποκριθώ *Ε- 

δωκα τδν λόγον μου νά μή εϊπω τίποτε.» ‘Ο δυσιυ. 
χής δέν ήςευρε τί έλεγε.

«Έδωκες τδν λόγον σου;» άνεφώνησεν άλλος μα* ; 
θητής — αΤί; Μήπως ό ’Ιάκωβος είναι ένοχος πρά'; 
Εεως τόσον σοβαράς, ώστε νά μή λέγηται; Μήπως δ : 
Ιάκωβος έχει τίποτε νά κρυψη, ώστε νά φοβηθής μή j 
τδ εΐπης συ ή άλλος κανείς δποιοςδήποτε ;» ;

‘Η άθλια καρδία του Ερρίκου κατάφυγεν είς τήν ■ 
πρόφασιν ταύτην ώς είς τελευταΐον καταφύγιου, καί ά· ί 
πολέσας έκ τοΰ φόβου παν αίσθημα δικαιοσό-ης καί ' 
τιμής έλαοεν ύφος υποκριτικόν. ■

«Δέν ήμπορώ νά φανερώσω τίποτε,» εΐπεν· «'Άπαξ· 
έδόθη δ λόγος, έτελείωσε............... "

Κάνεις δέν ήρώτησε περισσότερον, άλλ’ οί συμμα,: 
θηταί του άπεμακρύνθησαν έν άπορίφ, ό δέ ‘Ερρίκος ί 
άπομείνας μόνος εί; τήν γωνίαν του, μόλις ήδό·ατο ' 
νά πιστεύση δτι εΐχε θιαπράξει νέον σφάλμα όχι ό' . 
λιγώτερον άπαίσιον τοΰ πρώτου. ‘Η κεφαλή του ήτο , 
φωτιά, έτρεμε δέ καί έκλονίζετο δλον του τδ σώμα 
δπως οί κλάδοι ένας δένδρου σειόμενοι ύπδ βίαιου ά
νεμου. ;

ΤΗιο Κυριακή και ό Ιάκωβος δέν ήτο εί; τδ σχο- 
λεΐον. ‘Η φήμη διαδοθεΐσα δι’δλων τών αύλών, έπρο- 
ξένησε βαθεΐαν απορίαν και έκπληξιν, έπαυσαν οί γέ. 
λωτες καί αί άλλαιώμιλίαι καί δέν ήκούετο άλλο εί' | 
μή τδ όνομα του Ιακώβου προφερόμενον χαμηλοφώ- 
νως είς τους διαφόρους ομίλους τών μαθητών. Τί; 
Ό Ιάκωβο;, ό τόπος ίκεινος καί ύπογραμμδς πάντων, 
ήτο ύποκριτής ! Εκείνος, δστις εΐχε κατορθώσει νά > 
κερδήση τήν άγάπην καί ύπόληψιν δλου τοΰσχολείου !
Όύδέποτε τά άφελή ταΰτα πνεύματα άμφέβαλον 

περί τής άληθειαί τών λόγων τοΰ ‘Ερρίκου· ουδέποτε 
έφαντάσθησαν δτι ό ‘Ερρίκο; ήδύνατο νά ήναι ένοχος ί 
τοσοΰτον άνανδρου καί κατάπτυστου έγκλήματος, οποία ■ 
ήτο ή διαβολή αυτή. Τόσον μεγάλην έπιρροήν έχει ή 
συκοφαντία !

Τήν Δευτέραν, κατά τήν συνήθη ώραν ό Ιάκωβος ; 
έπαρουσιάσθ η έν τή τάξει, άτάραχος καί μειδιών πρδς 1
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πάντας τους συντρόφους του, διότι πώς νά μαντεόση 
τήν μεταβολήν, ήτις είχε λάβει χώραν είς τδ διάστη' 
μα είκοσι τεσσάρων ώρών, ώς έκ τούτου ή ψυ~ 
χρότης καί σιωπή, μέ τάς όποιας τδν όπεδέχθησαν 

j οί φίλοι του, τον έξέπληξε δυνατά, καί ήρώτησε μέ 
αρκετήν απορίαν τί έτρεχε. Ί8ών όμως δτι ούδείς έ’ 
προθυμειτο νά τφ άποκριθή, έλαβε κατ' ίδιαν τδν μι* 
κρύν Άρην, τδν όποιον έγνώριζε ν ώς απότομον άλ
λ.' ειλικρινή, καϊ τφ έζήτησεν έξήγησιν, Τήν αΰτήν S, 

! μως στιγμήν, έσήμανεν δ κώδων, καί τοιουτοτρόπως
ι άπηλλάγη δ μικρός ’’Αρης τής εύθόνης ταύτης, τήν ό* 
ποιαν άλλως τε δεν έλυπεΐτο νά εύρη μέσον νά αποφυγή.

‘Ο ‘Ερρίκος έν τφ μεταξύ είχεν άκοόσει τήν δι” 
ι καίαν άξίωσιν του Ιακώβου μετά φρίκης. Είσήλθιν 
' είς τήν τάξιν του ημιθανής έκ τοΰ φόβου καί μεταμε- 
I λείας. Πώς είχε καταντήσει είς τδ σημεΐον του νά
I συκοφαντήση, έστω και πλαγίως, τδν κάλλιστόν του 
; φίλον, μόνον καϊ μόνον διά
• νά άπαλλάςη τδν έαυτόν του 
i στιγμιαίας στενοχώριας. Δεν 
■ έσκέπτετο δμως εΐμή πώς 
νά υπεκφυγή ό ίδιος, ού- 

: δόλως πώς νά έπανορθώση 
τδ άδικημά του. Πώς νά 
απαλλαχθώ τοΰ μαρτυρίου, 

: — τοΰτο μόνον άπησχόλει 
τόν νοΰν του καθ δλον τδ 
διάστημα τής παραδόσεως, 
μόλις δέ έσήμανεν ή ώρα 
τοΰ διαλείμματος και έ- 

Ιερογλυφικά τών άγριων ‘Αμερικανών.
σπευσε νά λάβη κατ’ ίδιαν 
μερικούς έκ τών συμμαθη.
τών του καί χωρίς νά αισχυνθγ νά ζητήση άπ’ αύτους 
λογον τιμής βτι δέν ηθελον κάμει γνωστόν είς τδν 
Ιάκωβον τίποτε έξ βσων τοΐς εϊχεν έμπιστευθή, διότι 
δέν έπεθύμει νά γνωρίση ποτέ δ Ιάκωβος βτι τδ λυ.
πηρόν του μυστικόν είχε φανερωδή είς άλλον.

Ό ‘Ερρίκος ώμίλει μέ τοσουτον ύφος ανησυχία;, 
καί ειλικρίνειας, ώστε κανείς δέν ύπόπτευσε τήν καλήν 
του πίστιν, ολοι δέ τ<Γ όπεσχεθησαν τιμίως νά τη

ρήσουν τδ πράγμα μυστικόν, καί β,τιβήποτε καί άν
έλεγεν δ Ιάκωβος, νά μή τφ φανερώσωσι τίποτε, 

(ακολουθεί,)

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ-

Οί αύτόχθονες τής Αμερικής, βπω; πάντα τά άλ
λα ανθρώπινα γένη, πριν έοευρωσι τδν τρόπον του 
γράφειν τάς ιδέας αυτών κλ„ διά χαρακτήρων, πριν 
δηλ, έπινοήσωσι άλφάβητον, εκθέτουν τά διάφορα
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συμβάντα καί τάς ιδέας των διά ιερογλυφικών, ήτοι : 
συμβολικών σημείων, έκαστον τών όποιων παριστα 
άντικείμενον, ή ιδέαν, ή συμβάν τι,

Έν τή προκειμένη είκόνι εχουσιν οί μικροί μου ά- 
ναγνώσται μίαν εισβολήν μιας φυλής κατ' άλλης καί 
τήν σύλλησιν τών ίππων καί βοών αύτής.

'Η χελώνη εΐναι τδ όνομα του άρχηγου τής είσ* | 
βαλουσης φυλής. Κατόπιν έρχονται γραμμαι παρι- ; 
στώσαι τόσα τόξα, δσοι ήσαν οί είσβάλοντε; είς τήν ' 
εχθρικήν χώραν· μετ' αδτάς παρίσταται δ αριθμοί ' 
τών πολεμιστών, φερόντων πτερά έπί τής κεφα~ 
λής αύτών. Κάτωθι τούτων παρίσταται ο ήλιος ά· , 
νατέλλων, οπερ σημαίνει χαράγματα, αύγή, υποκάτω ' 
δ’ αύτοΰ φαίνονται τρεΐ; γραμμαι, σημαίνουσαι τρεις 
ήμέρας. Κατόπιν έρχονται τόσαι πυραμίδες άνεστραμ- ! 
μέναι, δσαι ήσαν αί εχθρικά ί σκηναί, τάς όποιας κα- , 
τέστρεψαν, μετ' αΰτάς δέ έρχεται μικρά τις άρκτος, : 

ποριστώσα τδ βνομα του 
άρχηγοΰ τής φυλής, καθ· 
ή; έγενετο ή εισβολή. Τε- ; 
λευταΐον παρίσταται άριθ- · 
μός βοών καί ίππων ίσοί 
μέ οσους ήρπασαν έκ τή 
εχθρικής φυλής. Είς γρα. 
πτήν δέ γλώσσαν ή ίερο- ' 
γλυφική αύτη γραφή έχει 
ώς έξης— .!

«'Ο άρχηγδς «Χελώνη,» 
έπί κεφαλής έπτά πολεμι. . 
στών έκ τής φυλής αύτοΰ, , 
πάντων ώπλισμένων μέ 
τόξα, είσεβαλε περί τά χα-| 

ράγματα τής τρίτης ήμέρας άπδ τής άναχωρήσεώί ·. 
του άπδ τής χώρας του, είς τήν χώραν «τή; Άρ* 
κτου,Λ αρχηγού έτέρας Εχθρικής φυλής, καί άφοΰ κα- ■ 
τέιτρεψεν έπτά έκ τών σκηνών αύτής, άπήγαγεν έπτά I 
βόας καί ίππους ώς λάφυρον είς τούς ίδικούς του !» ί

™ ί

που δ αία ανακάλυψες.

Κατά τδ βόρειον τείχος τής/Ακροπόλεως, ούχζ | 
μακράν τών Προπυλαίων, άνεκαλύφθη αρχαία κλίμα;, ■ 
έί 23 βαθμιδών, έν τφ βράχιρ λ & λαξ ευμενών και ά- , 
γουσα είς δοράν κείμένηνν άκριβώς άπέναντι του βρά * I 
χου του Άρείου Πάγου. Οί τοίχοι, οίέκατέρωθεν τής : 
κλίμακος, εΐναι οίκοδομημένοι κατά τδ ίσοδομικόν σό- ! 
στημα, ή Ούρα δέ εϊχεν είς τά άνω δξΰ τοξοειδές ί 
σχήμα, δηλ. τδ τής προελληνικής έποχής* κατά τδν ! 
μεσαιώνα δέ, άχρηστος πλέον ο ίσα, έκλείσθη διά κοι· '



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ1508

νών λίθων καί άσβεστοι). Διά τής άνακαλοφθείσης 
χλίμαχος κατήρχοντο, άς φαίνεται, αί Άρρηφόροι είς 
τήν πόλιν καί δι’ αδτής άνήλθον ίσως οί Πε'ρσαι εις 
τήν Άκρόπολιν, Ήτο δ' αΰτη είς τδ ‘Ιερόν τής 
Ά γ λ α όρου, τοΰ οποί» ή άνακάλσψις νΰν εΐναι εΰ. 
κολος, άφοΰ μετακομισθώσι ~τά έχ τών ανασκαφώ ν

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1886 j 
---- ----------- ...—.  _______ I 

ΐικάση -δν κόσμσν εν ταΐς ήμέραις ημών χαΐ διά 
τής παραγωγής γιγάντων, Έχτδς τοΰ Κοοταλια" 
νοΰ, τοΰ άποίοο τήν τεραστιαν δύναμιν οί μικροί 
μας άναγνώσται τών Άδηνών καί Πειραιώς εΐδον 
δφθαλμοφανώς, άνεφάνη έπ’ εσχάτων καί έτερος διά
σημος ούχί τόσον διά τήν σωματικήν ρώμην δσον διά

Ό Ή; 2 η ν

; ριφθέντα έχτδς τήν ‘Ακροπολεως χώματα, καί 
ί αδτοΰ είς τδ Ά ν ά χ ε ι ο ν,

δι’

ΓΙΓΑΝΤΕΪ.

Ρίγας Άμάβης. ί

τήν τεραστιαν άνάπτοξιν τοΰ σώματος. Εικόνα αδτοΰ : 
παραθέτομεν ένταΰθα.

Ό Γίγας οδτος ονομάζεται Άμαβής, εΐναι δέ 18 
έτών τήν ήλικίαν, γεννηθείς πλησίον τής Κεράσουν.

‘Ως φαίνεται ή -Ελληνική ϊ^ή μέλ) ει νά
τος οδχΐ μακράν τής Τραπεζοΰντος.

έ- Τδ άνάστημά τοο έχει οψος 7 ποδ. 9 δακτύλων,
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ή περιφέρεια τής κεφαλής αύτοϋ εΐνε 27 δακτύλων,|δ ιη ν ε χ ώ ς έντδς τοΰ ΰδατος χαίδΰναται νά κολυμ- 
δηλ. 2 ποδών χαί 3 δακτύλων ! ή δέ τοΰ στήθους του|βφ καί νά βουτά ώς ή νήσσα, είναι δέ ταχύ ώς οί 
53 δακτύλων, ή δέ άπόστάσις άπδ ώμον είς ώμον ’ ίχθΰς είς τάς κινήσεις του. Σπανίως ές έρχεται "είς 
23 δακτύλων. ;τήν ίηράν, καϊ τότε μόνον ΐνα επώαση τά ώάτοο, ή

—ΐχαίίαρι'ση τδ πτόλωμά του. Ούτε νά περιπατή δυναταΐ 
ΑΠΤΗΝ Ο ΔΥΤ Η Σ ίοΰτε νά πέτα- μόνον νά χολομδφ χαΐ νά βουτά, ο(

| δέ βροχίονές του χρησιμεύουν ώς δύο ίσχυρά κωπία.
,ΤΤ , , , „ , , : “Εν τών πτηνών τούτων ε&ρίσκεται είς τδν ζωολο- !Η προκειμένη είχων παριστα πτηνον τι περίεργον,
.... , ... , γικδν κήπον του Λονδίνου.

τδ οποίον φαίνεται, δτι φορει έπανωφορεμα με μα ■ 1 '

Άπτκροδύτκις.
χρά μανίκια χαί ύψηλδν γιακά, χαλύπτον μόνον 
τήν ράχην αύτοϋ. Συνίσταται δέ τδ έπενδυμα τοΰτο 
έκ πτερών, τόσων λεπτών, ώστε παρυμοιάζουσι σχε
δόν μέ λέπια ιχθύος.

Γδ πτηνον τοΰτο είναι αύτόχθον τών άνταρκιικών 
χωρών, εχει δέ πόδα; βραχείς, κειμένους πρδς τά 
όπισθεν, Γνα δΰναται νά ΐσταται δρθιον στηριζόμενον 
έπ’ αύτών, βραχίονας 3’ άντί πτερύγων. Ζή δέ σχεδόν 

- Απίστευτος διαφορά. Έπωτολήτις, διά τήν 
όποιαν αήμερον πληρώνονται 2ό μόνον λεπτά ταχυδρομικόν 
τέλος έξ Εύρώπης t<i ’Αμερικήν, πρό ίκατόν έτών ίστίχιζε 
*23 δραχ καί 23 λεπτά, όπως φαίνεται Ικτίνο; φακέλλου έ- 
πιστολής εδρεθείσης έν τοΐς άρχςίοις τής Φιλαόελφως· έκτός 
δέ τών χρημάτων άπήτει καί ίξ μήνας ΐνα φθάνη είς τόν 
πρός 8ν όρον της.

•— Λθ άποεκίαε τϊ> Μεγάλης Βραττανία; είναι 85 

φοράς μεγαλείτεραι τής μητρικής χώρας των.
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Η ΧΑίΔΗ.
Κατ' έπιτομην &χ τοΰ Γεμμανιχοΰ.

ί ( Ιδε προηγ. ψύλλον }
I Τήν έπομένην ήμέραν, ή πρώτη ομιλία τής Χάϊ· 

δης, άμα έίόπνησεν· ήτο
«Παπποΰ, τώρα πρέπει νά πάγω νά ΐδώ τήν για· 

γιά τοίϊ Πέτρου. Μέ περιμένει.»
"Ας λοώσοον πρώτον τά χιόνια,» είπεν ό πάππος 

ί τηί,*
| 'Αλλά* τό σχέδιον τής έπισκέψεως εΐχε ριζωθή 
(πλέον είς τόν νοΰν της χαΐ δενπαρήρχετο ήμερα, καθ’ 
ήν νά μη τό έπαναλάβη πέντε ή φορά; τοόλάχι. 
στον.

«Τώρα, παπποΰ, βέβαια πρέπει νά πάγω εις τής 
Γιαγιά,-,»

Τήν Τετάρτην ημέραν, άν ναι έξω όλα ετριζον 
άπό τό ψϋχος καΐ τό χιόνι, τό παν δ’ εΐχε' παγώσει, ό 
ήλιος δμως έλαμπε ζωηρά, καί έζέσταινε τήν Χάϊίην. 
ένψ έκάθητο έπάνω εις τό ύψηλόν της σκαμνί είς τό 
τραπέζι καί έτρωγε. Τότε πάλιν ήρχισε τήν ομιλίαν 
τής έπισκέψεως, άλλ' ό πάππος δέν τήν άφήκε νά 
τήν τελειώση, άλλ' αιφνη; έσκέφθη καί άνέβη ιίς τό 
δωμάτων τής Χάϊδης, δταν δέ μετέβη πάλιν, έχρά- 
τει τόν χονδρόν σάκκον, δστις τής έχρησίμεοεν ώς 
σκέπασμα τής κλίνης.

I t «Έλα, λοιπόν,» τή; εΐπε, καί έίήλθε τής καλύδη;, 
ί ‘Η Χάϊδη ολη χαοά τόν ήκολούθησεν, Κατά γής 
i ή χιών έστιλβε, τά πεόκη δέν έσιίοντο πλέον, ή δέ 

1 λευκή χιών, μ= τήν οποίαν ήσαν φορτωμένοι οί κλά- 
I 0οι των, έλαμπε καί έσπινθηροβόλει τόσον ώραΐα οπό 
1 τάς ακτίνας τοΰ ήλιου, ώστε ή Χαιδη κατενθουσιασμέ- 

ι νη έπήΒα άπό τήν χαράν της φωναζουσα, «ΙΙαπποΰ! 
' Παπποΰ ! Έλα εδώ. Τά πεόκη ε’ναι φορτωμένα χρυ
σάφι καί άσήμι! »

Γήν στιγμήν ταυτην ό πάππος της έξη λ ί) εν άπό 
τον άχορώνα σόρων οπισω τοο χαμηλόν άμάξι χω
ρίς τροχούς. Έστάθη δμως καί έθαύμασε τά πεΰκη 
μέ τήν έγγανήν του, τότε δέ έκάθησιν εις τό Ανοι
κτόν άμάξη καί άφοΰ έτύλιίε τήν Χάϊδην καλά, καλά 
μέ τόν χονδρόν σάκκον, τήν έπη ρ εν εις τά γόνατα 
καί τήν έκράτει σφικτά εις τόν άριστερόν του βραχί
ονα, ένφ εις τήν δεξιάν του εΐχε χονδρόν ραβδί, τό 
όποιον θά τόν έχρησίμευεν ώς τιμών ι, εΐς τήν κατά- 
βασιν τοΰ ορούς. Έσπρωξε τό αμάξι πρός τά εμπρός, 
και αυτό ήρχισεν αμέσως νά γλιστρφ έπάνω είς τήν 
κρυσταλλωμένην χιόνα μέ τόσην ορμήν καί ταχύτητα 
ώστε ή Χάϊδη ένόμισεν δτ> έπέτουν, καί έφώναζεν 
άπό τήν χαράν της.

Αίφνης έστάθη τό Ιλκυθρον έμπροσθεν μιας κα·· j 
λυβης, Ήτο ή χαλύβη τοΰ Πέτρου. Ό πάππος έξε- I 
τύλιξε τήν Χάϊδην άπό τόν σάκκον, καί τήν έθεσε 
κατά γής, άφοΰ 0έ ιης παρήγγειλε νά μείνη είς τοΰ 
Πείρου έωσότου άρχίση νά σκοτεινιάζη, έστράφη πά
λιν όπίσω καί ήρχισε νά άναβαίνη τήν πλευράν τοο
όρους.

‘Η Χάϊδη ήνοιςε τήν θόραν τής καλύβης καί έμ· 
βήκε, τό πρώτον δέ πράγμα, τό όποιον έτυχε νά ιδη, 
ήτο έν πανταλόνι τού Πέτρου, τό όποιον μία γυνή 
έδιώρθωνε· τό έγνώριζε καλώς, διότι τό έφόρει κάθε- 
κάστην τό καλοκαίρι τρέχων έδώ κ έκει κατόπιν j 
τών αίγών. Έκ τούτου δέ έβεβαιώθη δτι εύρίσκετο ' 
= ί; τήν οικίαν τοΰ Πέτρου. Προέβη δύο βήματα άκό" , 
μη καί τότε οιέκριιεν είς τήν πέρα γωνίαν τής κα 
λύβης μίαν κυρτήν γραίαν, ήτις έκάθητο καί ένηθεν-
•Η Χάϊδη 0έν έχασε καιρόν, άλλ’ έπλησίασεν αμέ
σως τήν γραίαν καί τής έδωκε τό χεράκι της, λέγουσα.

νΚαλημέρα γιαγιά. Ήλθα τέλος πάντων νά σε ίδώ. 
Χοΰ έφάνη οτι ήργησα νά έλθω;»

Ή γραία έσήκωσε τήν κεφαλήν της και έψαυσε 
τήν χεΐρα, τήν οποίαν ήσθάνθη έπί τής ίδικής της 
χειρός. άφοΰ 0έ τήν έκράτησε σιωπηλώς Αρκετά; 
στιγμάς, είπεν —

κ Αύτό εΤαι τό παιδάκι, τό όποιον μένει έκει πάνω
μέ τον θειο; Σύ εΐσαι’ή Χάϊδη ;» ι

«Ναί, ναι. ’Εγώ είμαι ή Χάϊδη. Τώρα δέ μέ έ' ;
φ-ρεν ό παππούς μου μέ τό αμαξάκι του.»

«Πώς γίνεται, νά ήναι τόσον ζεστά τά χεράκια ί
σου ;» I

- «Πες μου Βριγέττα ήλθεν ό θειος μαζί μέ τό 
παιδί; Ή Βρ,γέτα ήτο ή μήτηο τοΰ Πέτρου, ήτι; 
έδιόρθωνε τό παντελονιόν του· άμα δέ ήκουσε τούς 
λόγους τή; γραίας έσηκώθη καί ιπλησίασεν, έςετά. 
ζουσα μέ περίεργον βλέμμα τήν μικράν κόρην άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών,

Ή ΧάϊΒη προσήίωσε τό σταθερόν βλέμμα της εις 
τήν γυναίκα καί άπεκρίθη πολύ καθαρά —

«Ήξεόρωπολύ καλάτίλέγω. Ό παππούς μου μέ 
έτύλιξεν είς τήν κουβέρταν καί μέ έ’φερεν είς τήν 
άγκάιην του έως τήν θύραν μέ τό άμάξι.»

«θά ήναι λοιπόν άλήθεια αυτά δπου μας έλεγεν 
ό Πέτρος ολον τό καλοκαίρι, άν και ήμέις ένομίζαμεν 
δτι εΐχε λάθος, έπρόσθεσεν ή γραία. Ποιος ήμπο- 
ροΰσε νά τό πιστευση !

Έγώ δέν έπίστευα δτι τό παιδί θά ήμποροΰσε νά 
ζήση ούτε τρεις ήμέρας έκει πάνω Πώς σου φαίνε
ται Βριγέτ-.α ; Τίνος ομοιάζει;»

/Εχει τό ώραΐον Ανάστημα τής μητέρας της,» εΐ. 
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πεν ή Βριγιττα, «άλλά τά μαΰρά της μάτια καί τά 
σγουρά της μαλλιά είναι τοΰ πατρός της και του πάπ 
που της."

Έν τφ μεταξύ, ενώ έγίνετο ή ομιλία αυτή, ή Χάϊ 
δη παρετήρει δλα τά έντδς τής καλύβη;. Τώρα λοι· 
πδν εΐπε —

«Κύτταξε γιαγιά τδ φόλλον τοΰ παραθύρου, πώ; 
; κτυπφ τδ γαλί, θά Οπάση. Άν ήτο δ παπποΰ; μου 
έΒώ θά τδ διόρθωνε με 
ίνα καρφί. Κότταξέ το!»

, ι; Καλό μου παιδά.
• κι, » είπεν ή γραία, 
. «δέν ήμπορώ νά το ι' 
; δω , άλλά τδ ακούω? 
I καί, άλλοίμονον ! ΊΤχι 
I μόνον τό παραδυρόφυλ- 
ί λον, άλλά κάθε μέρος
τής καλόδης μας τρίζει 
καί σείεται, δταν φυσά 
δ άνεμος, καί φοβούμαι

• μήπως πέση δλη καί 
μας σκοτώση καμμία

. νύκτα !«
«Άλλά πώς δέν 

ι βλέπεις τι κάμνει τδ 
ί παράθυρόφαλλόν έχει· 
■ Νά, κότταξε τώρα, έ' 
ί χεΐ δά πού δείχνω,» 
' εΐπεν ή Χάϊδη, δεικνυ' 
ουσα άχριοώς τδ μέρος 
μέ τδ δάκτυλόν της.

(ακολουθεί.)

ί Φυσιχΐίν φωταέριον.

• Είς μέρη δπου ύπάρ* 
ι χουν πηγαί πετρελαί- 
ίου, άπαντώνται προσε· 
! τι καί φυσικαί πηγαί
φωταερίου. Μία τοιαυ* Φ υ ο ι κ ή π η γ·ή
τη πηγή ύπαρχει έν
Φίνο λα υ τής Πολιτείας Όχίο, τών ‘Ηνωμένων Πο' 
λιτειών τής Αμερικής, έξέρχεται δέ τδ άέριον 
μέ τόσην ορμήν, ώστε φθάνει είς μέγα ύψος, δπως 
φαίνεται έκ τής προκειμένη; είκόνος· ύπολογίζεται 

(πόλεις καί χωρία. Ενίοτε αί πηγαί αΰται, άναφλέγον 
|ται διά τίνος αστραπής καί τότε, ώς έν τη προκειμένη ' 

είκόνι, τδ θέαμα ιδίως κατά τάς νύχτας εΐναι θαυ-! 
μαστόν. ί

ΠΟΣΟΤΗΣ ΧΡΓΣΟΥ. ■

— ‘Υπολογίζεται δτι ή ποσότης τοΰ χρυσού τοΰ καθ' 
δλον τδ κόσμον άπδ του Χρίστου μέχρι σήμερον έκ. ; 

μεταλλευθεντος άνα· ■ 
βαίνει είς 5.155,000, 
000 φρ.

Κατά τήν άνακάλυ- 
ψιν τής’Αυερικής ήτο 
675.000 000. φρ. - 
τδ 1600 π. X. άνήλ- 
θεν είς 775,000,000 
φρ. τό 1700 1,990, ; 
ΟΟΟ,ΟΟΟφρ. —τδ 1800 
είς 5, 780, 000,000 
φρ. — τδ 1853 είς · 
16,610,000 φρ. σήμε , 
ρον δέ ή αξία τοΰ υ
πάρχοντας χρυσού καθ’ 
δλοντόν κόσμον δπολο. 
γίζεται είς 40,930,000 
000 φρ. ί

■Η ποσότης αυτή 
έάν άναλυθή θέλει άπο- ‘ 
τελέσει όγκον 30 κυβι
κών ποδών.

Έκ τοΰ χρυσού τοΰ. 
του 30,000,000,000 | 
είναι είς νομίσματα καί 
4,000,000,000 φρ. είς' 
ώρολογια, χρυσά xo. ί 
σμήματα και λπ.

Γοΰ χρυσού τούτου ' 
11,735.000,000 φρ. I 

έξήχθησαν έκ τής Bo. j
φ ω,τ α ε plfv ι> κ α ί ο ν τμίί. ρείου Αμερικής, 4, ;

000,000,000 φράγκα, I 
έκ τής Νοτίου *9,800,000,000,φρ· έκ τής^’Ασίας, πε''| 
ριλαμθανοΰσης τήν Αυστραλίαν, Ωκεανίαν και Νέαν ί 
Ζηλανδίαν, 4,725,000,000 φρ. έκ της Εύρώπης καί ί 

6,250,000,000 φρ. έκ τής ’Αφρικής. '
δέ διι ή πηγή αΰτη δόναταί νά χορηγήση άέριον 40
έκατομμυρίων κυβικών ποδών !

I Τάς πηγάς ταΰτας χρησιμοποιούσα οί πέριξ κά* 
> τοικοι διοχετεΰοντες τδ φωταέριον είς τάς γειτονικός

— ‘Η άςία τών είδη ύπαρχόν των πολυτίμων λίθων
ύπολογίζεται εΐ; 65,350,000,00 φρ.
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ttoxk:i-a.jv

Μέχρι τίνος βαθμού γΐληίου δύνανται νά 
φθάσοοαιν οί άνθρωποι'

‘Ο β(Χ3Ελ<ΐ)ς τοΰ Άτσίν έν τη νήσφ τής Σοσμάτρας, 
άνθρωπος είς βάρθαρον είσέτι κατάστασιν προτάσσει τοΰ όνόμα- 
τοί αύτοΰ τοΰ; έξής μωροί»; καί γελοίους τίτλους, ?0 β α σ ι- 

■ λ ε ΰ ;. τ ο ΰ σύμπαντος κόσμου,» τοΰ όποιου τό 
] σώμα λάμπει υπέρ τ'»; άκτϊνα; τοΰ ή λ ίου κατά τήν μεσημ

βρίαν —i βασιλεύς, τόν οποίον ό θεό; έπλασε τελειότερων τή; 
πανσέληνου, καί ωραιότερου τοΰ πολικού άστέρος — όβασιλεύ; 
πάντων τών βασιλέων, πρό του οποίου κλίνουσι τήν κεφαλήν 

| πάντες οί βασιλείς, εύπειθώς άκούοντες τών προσταγών του- 
- ό βλέπων τό πρόσωπον τοΰ θεού και δννάμενος νά καλύπτη 
ί τά αίσχη τών άνθρώ.των καί νά συγχαιρή τά; άμαρτία; αυ
τών— ό χρησιμώτατος πάντων τών βασιλέων, του οποίου οί 
πόδι» εύωδιάζουσιν, ή δέ εύωοία αύτών ΐιαχέεται έπί τών 
κεφαλών πάντων τών βασιλέων του κόσμου I! !»
— ΠοίχίλΤ) χ Ρ ή ° 1 ϊ τοϋ χάρτου. Ούδεί; θά έ 

φαντάζετο'πάτε, οτι έκ τής μαλακή; καί ευθραύστου ταύτης 
Ολη; θά κατεσκευάζοντο πράγματα άντέχοντα περισσότερον 
καί αύτοό τοΰ σιδήρου, καί ίμω; τοΰτο έγένετο, καί ήθη κα

ι τασζευάζονται έξ αυτού κωρονίξε; εικόνων, καί πλάκες, αί- 
: τινες τίθενται έπί τών θυρών, καί έπί τά; όποια» κτύπο 
τις διά ρόπτρου, Ηπιος άκοΰωσιν οί έντός— άκάτια, κώπαι, 
τροχοί σιδηροδρομικών αμαξών, πίθοι, πινάκια στερεότερα 
ύελίνων, ΰποδήματα άδιάόροχα. οικιακοί, κλ. τοί»; όποιους 
δυνατοί τι; νά μεταφέρη άπό τόπου είς τόπον εύκολώτατα, 
άφοϋ διάλυση αΰιοϋς εΐς τά έξ ών συντίθενται τεμάχια κλ. 
—Οβ άπέδιδον ιερά; τιμά; είς πολλά δένδρα
καί φυτά Το κλήμα έθεωρειτο άφιερωμένον είς τδν Διόνυσον, 
ή δάφνη είς τόν ’Απόλλωνα, ή γλυκοβελανιδιά είς τόν Δία, 
ή έλαία είς τήν ' Αθήναν, ή μυρσίνη είς τήν Αφροδίτη ν’ 
και άλλα φυτά είς άλλας θεότητας. Καί οί ναοί τών θεών 
ήσαν κατ’ άρχάς δένδρα, εί; τόν κοϊλον κορμόν τών όποιων 
ένα πετί θετό τό ξόανον, είτε άγαλμα τή; θεότητος

! Τινά δένδρα έθεωροϋντο προφητικά, τοιοϋτος ήτο ό 
φηγός (δρυς) τοϋ Διό; έν Δοδώνη, δ ψιθυρισμός του 0- 
ποίου έθεωρεΐτο ώς άπάκρισις τοΰ Χρησμού, καί έρμη νεύε το 
ώς τοιαύτη ΰπα τών ιερέων. Καί άλλα φαινόμενα άνα- 
φερόμενα είς τά δένδρα έθεωροϋντο οΙωνοί άλλοτε μέν 
καλοί, άλλοτε ΐδέ κακοί. ίΐύτω λ, χ. έ πιστέύετο δτι έάν 
καρπός γλυκύ; μετεδάλλετο είς ξυνόν, ή τό άντίθετον 
σπουδαίων τι συμβάν,’ θά έλάμδανε χώραν

Κακός οιωνός έθεωρεΐτο όταν κλήμα φέρον λεύκάς σταφυλάς 
έφερεV αίφνης μέλαινας, ή συκή λευκή μεταβάλλετο είς μέ
λωναν, έπίσης καί όταν πλάτανος μετεδάλλετο είς έλαίαν, 
οπερ κατά τινα μύθον (διότι τδ τοιο’^εον είναι φυσικώς άδύ- 
νατον) συνέβη έν Λαοοικεία, δταν δ Βέρξη; είσήλθεν είς 
αύτήν. Χημείου έπικειμένης δυστυχίας ήτο, όταν έφύετσ 
δένδρον είς άσύνεθες μέρος, ώ; λ, χ. έκί τοϋ Κιονόκρανου 
στόλου τίνος, έπί βωμοΰ, ή έπί άλλου δένδρου. Ούτως άνεφύη 
έν Κιζίκερ όλίγον πρό τής πολιορκίας αότοϋ συκή έπί δάφνης.

— Ή CUOrtXUyjJvix ό*11 είναιάποκλειστικόνπρο- 

νόμιον τοΰ άνθρώπου, άλλ’ ενυπάρχει καί είς τά ζώα. Μοναβι ■ 
κόν παράδειγμα τοιαότης εύσπλαγχνίας παρετηρήθη τόν παρελ
θόντα Απρίλιον ΰπό τοΰ δόκςορος Πράιμ Αμερικανού, 5στις| 

τρέφει πολλά κοί διαφόρων ειδών πτηνά. Γηραιός τις σπουργίτης 
έτυφλώθη, καί μή δυνάμενος νά εΰρίσκη τήν τροφήν το υ,ί κινδύ
νευε νά άποθάνη τής πείνπς καί τής δίψη; Είς τήν στενοχώριαν 
του ταΰτην έ παρου σιάσθη βοήθεια ■ μικρόν τι πτηνόνέξ’Ιαπωνία; 
οίκτεϊραν τήν αθλιότητά του i πλησίασε τήν θΰραν τον κλωβού 
τοΰ σπουργίτου καί διά τή; γλώσση; τών πτηνών, τόν προ- 
σεκάλεσε νά έξέλθη έφόίως, καί αύτδ ήθελε τόν όβηγήσει, 
‘Ο σπουργίτης Οδηγούμενος υπό τοϋ κελαδήματος του εΰερ- 
γέτου του, έξήρχετο καί τον ήκολούθει πρδς τό μέρος ίπου 
ήτο ή τροφή καί τό νερόν· άφοϋ δε ικανοποιεί τήν πείναν- 
καί τήν δίψαν του, ήκολοόθει τόν δδηγόν του μέχρι τής θύ- 
ρας τοϋ κλωβού του, δπου συνέθαινε τό έξης άξιοπερίεργον. 
’Επειδή τό τυφλόν πτηνόν δέν έγνώριζε πότε ίφθανε πρό 
τής θύρας τον, ό φίλος του τόν έσπρωχνε διά τοϋ ράμ
φους, έως Ου άντίκρυζεν άκρυβώς είς τήν στρογγυλήν όπήν, 
τότε έσφύριζε ζωηρώς καί είς το σημεΐον τούτο δ σπουργί
τη; έπήδα πρός τά έμπρό; καί ευρίσκετο άσφαλής έντός τή; 
οίκίας του. 11 σ»ηνή αΰτη άνενεοΰτο κάθεκάστην ήμέραν, 
ένόοφ δέ έζη δ σπουργίτης ό εύεργέτης του δέν τδν έγκατέ- 
λειψε ούτε έπί μίαν ήμέραν !

— Χύλλογος συνεστήθη είς τήν πρωτεύουσαν τής 

Κονεκτικούτης τών Ήν, Πολ. ύπδ νεανίδων πρός κατάργηβιν 
τής Κακολογίας. JExaOTOV τών μελών αΰτοϋ υπόσχεται νά 
πληρώση πρόστιμου μ.ιάς δεκάρα; όσάκι; είπη τι εναντίον 
άλλου τινός. Τά οΰτω συλλεγόμενα χρήματα δίδονται είς 
έλεημοσύνας. Έάν συνιοτατο τοιοϋτος έν Άθήναις δέν δυ- 
στάζομεν νά προείπωμεν, οτι οί πτωχοί τή; πρωτευούση; 
θά άπελάμοανον ικανά έως ου αί γυναίκες ήμών συνειθίσωσι 
νά παραιτήσωσι τήν καχολογίαν 1

Τό MetScoqx'j'.

Ίό μειδίαμα τί είναι μ' έρωτα»; ιδού συντόμως, 
Ζω γραφώ, σοι ί,τι άλλως εΐς δέν περιγράφει τόμο;..

Ζωγραφώ δ' έκ τοΰ πλησίον γραφών αύτοσχέδιόν τι, 
ίΐρό παντός ζητώ συγγνώμην, ή; καί δέομαι τιρ δντι.

Γό μειδίαμα είν' άνθος τ' ούρανου. όπόταν, φίλε,
Εί; τής καλλονής βλαστάνη τά πεφιλημένα χείλη | 

Εϊν’ απόπνοια τού ϋλάστου, θέλγητρον μυστηριώδες.
Εϊναι ΙΙαραδείσου βόλον, φουντωμένου καί ευώδες... 

Είναι άστρον, περί στο'μα φίλου όντος άνατέλλον,
Εί; τόν φίλον του άκτΐνας γλυκερά; άγάπη; στέλλον. 

Τή; ψυχή; τερπνή γαλήνη είς τήν ΐψιν κι χυμένη, 
Έαρος καλή έσπέρα μαγικώς πεφωτισμένη.

Άλλά καί φυτόν π ισάκις τό μειδίαμα δέν είναι, 
Δηλητήριου σταλάζον 
Καί πικρίαν άποπνέον!

Φεΰ! καί δι’αΰτοϋ πολλάκις πόσ’ έκφαίνονται όδΰναι 
'Τπό τραύματα μυρία στήθος οίκτιστα σφαδάζονί

Ώ μειδίαμα ποσάκις, —τί κακία ! τί μανία !
Τοϋ θανάτου είναι φρίκη, 

Τών Δαιμόνων καταδίκη,
Χλεύης, σαρκασμού σημείου καί τοΰ αδου ίίρωνία, 

"Εκφρασι; δεινής θυέλλης, τρικυμία; έγκοροίου, 
’Αποτρόπαιος τι; λάμψις άστραπής καταχθονίου !

Φ. Α. Δ.
■■■■ " - ■----- ---------- --- ~ (
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