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Ή εΐκών, τΐιν οποίαν σας, π άριστά μίαν παναρχαίαν καθέ- δραν, εΐς τΐιν οποί αν καθηνται οΐ βασιλείς της Αγγλίας κατά τΐιν τελετήν της στέφεώς των. Ή καθέδρα αΰτη κατεσκευάσθη έν Σκωτία, και καθώς βλέπετε εΐς τΐιν εικόνα, έμπερικλείει μέγαν τετράγωνον λίθον, ό όποιος λέγεται δτι εΐναι ό λίθος, τόν όποιον ό Ίακώδ μετεχειρί- σθη ώς προσκεφά- λαιον! (ΐοέ Γενεσ. κη'. 10—12). Τΐιν καθέδραν μετέφε- ρεν εΐς ’Αγγλίαν κατά τό έτος 1297 ό βασιλεύς Έδου- άρδος ό Α'., άφοΰ ένίκησε τόν βασιλέα της Σκωτίας έ- πανειλημμ ένως καί τον άφήρεσε τά διάφορα σήματα τοΰ βασιλικόν άξιώματος

ΓΕΓΨΈΛΝ·· Ι , Η Καθέδ9α σήμερον Εΐς έ^ετε ένώπιόν ] Οΰεστμίνστερ

Ι^αθέΒρα. τών στέψεων.

έν

τών,στέφεων εΰρΐσκεται την τόν Μητροπολιτικόν ναόν Λονδίνω, πλησίον εΐς τόν τάφον Έδον- άρδον τοΰ Α'. "0- ταν‘γίνεται στέψις βασιλέως τινόςτης ’Αγγλίας, Α καθέ- δρα φέρεται έξω πλησίον εΐς τΐιν ιερόν τράπεζαν καί •καλύπτεται μέχρν- σοΰνΰφασμα.
—Άπό τά ^2θο εϊδη 

τών άνθέων, τά άπόΐΛ 
θύονται έν Ευρώπη μό
νον ^20 (ήττοι 10% 1* 
χουσιν εύωδίπν Τά συν- 
ηΟέστερον χρώμα με- 
ταίύ αύτών είναι τά 
λευκόν, τοΰ άποίον ύ— 
πάρχουσι 11 94 είδη . 
'Υπάρχουν 9$ ι είδη κί
τρινα, έκ τών άποίων 77 
είναι εύοσμα- 828 έρυ- 
θρά, έί ών 8κ είναι εύ
οσμα· άπά τά 5 94 κυανά 
είδη, 3ι είναι εύοσμα, 
άπά δέ τά 3οδ Ιόχροα, 
τά ι3 μόνον-Τέλοε άπά 
τά 240 είδη, άτινα έ- 
χουσι περισσότερα τοϋ 
ένάς χρώματα, τά 28 
εΐναι εύοσμα. Ταΰτα διά 
τούς βοτάνι κούε άνα- 
γνώσταε μαε.
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Η ΧΑΪ Δ Η.

Κατ' επιτομήν tx rov Γερμαηχοϋ.

(*Ί5ε προηγούνταν ψύλλον].

Τήν άκόλουθον πρωίαν δ Πέτρος κατέβη άπδ 
το βουνό εγκαίρως διά το σχολεΐον, έφερε δέ 
μαζύ του και τό λιτόν του γεύμα· άφοΰ δέ 
έσχόλασεν, έτρεξεν είς την οικίαν τοΰ παποΰ, όπου 
τόν περιέμενεν ή Χαίδη. Καθώς δέ τόν είδε, 
τον ήρώτησε, &Πώς πήγες, Πέτρε, μέ το πρώτον 
σου μάθημα;»

— “Οχι τόσον καλά, άπεκρίθη ό Πέτρος * 
αΰτο το άλφάβητον μέ έζάλισεν ολην την ήμέραν 
καί όμως δέν τό έμαθα άκόμη, δέν βλέπω δέ 
είς τί θά ωφελήσουν τά γράμματα νά τά ήξεύ- 
ργΐ τις f

— ?Ω Πέτρε, Πέτρε 1 έφώναξεν ή Χαίδη, 
γελώσα. Δεν βλέπεις οτι όσοι δεν γνωρίζουν 
γράμματα είναι ώς τά ζώα, ώς τάς γίδας ποΰ 
βόσκεις ; "Ολος δ κόσμος τούς περιγελά καί τούς 
περιφρονεϊ.

— Άλλά, διά νά μάθη τις καλά γράμματα, 
χρειάζεται νά έξοδεύση δλην του την ζωήν, καί 
πολλά χρήματα, ένφ έγώ ούτε χρήματα έχω, 
ούτε τον καιρόν. Ποιος θά δουλεύη για τήν 
κυρουλα καί τήν μητέρα μου, άν εγώ μπω στά 
γράμματα ;

— Οΰτε χρήματα χρειάζονται, ούτε τον και
ρόν σου χάνεις, Πέτρε· διότι τόν χειμώνα δέν 
ήμπορεϊς νά έργασθής εις τά βουνά, λοιπόν νά 
έρχεσαι κάθε ήμέραν κάτω έδώ, νά πηγαΐνης 
στο σχολεΐον, νά φέρης, καί τό ψωμί σου, καί 
πάλιν τό εσπέρας νά άναβαίνης νά βλέπης τί 
κάμνουν οΐ γονείς και νά περιποιήσαι και ταϊς 
γίδες—Τοιουτοτρόπως χωρίς νά χάνης τον και
ρόν σου καί χωρίς χρήματα έξ τουλάχιστον μή
νας το χρόνο θά σπουδάζης έ'ως οΰ τελειώσεις 
το γυμνάσιον εδώ, καί άφοΰ τελειώσής, έχει 
δ Θεός, Πέτρε.

— Αυτό δέν τδ έσυλλογίσθηκα, εΐπεν δ Πέτρος 
μέ σοβαρότητα. Τφ δντι τον χειμώνα ήμπορώ 
νά κάμω καθώς είπες, τδ δέ καλοκαίρι νά περνώ 
ταϊς γίδες καί τά βιβλία μου καί νά πηγαίνω 
είς τά βουνά—καί έκεΐ να μελετώ τά μαθήμα- 
τά μου. Αύτδ είναι ώραιον σχέδιον. Άλλά μοί 
ύπόσχεσαι ότι θά έρχεσαι καί σύ κάποτε έκεΐ 
επάνω;

— Βεβαιότατα, είπε ή Χαίδη, καί ίσως θά 
έχωμεν καί τδν παποΰ και τδν καλόν ιατρόν, καί 
πιθανόν καί τήν κυρίαν Κλάραν I

— Μ’ αυτόν τό παληόγερο τό γιατρόν! έφώ-

νησεν δ Πέτρος—φαίνεται σάν νά ,ήσαι ερωτευ
μένη μέ αυτόν, διότι δέν χορταίνεις νά δμιλής 
μαζύ του ολην τήν ήμέραν!

— Άχ, Πέτρε, παρετήρησεν ή Χαίδη, άν 
έγνώριζες πόσον καλός καί φιλάνθρωπος είναι δ 
ίατρός καί τί έγώ χρεωστώ εΐς αυτόν, θά τόν 
άγαποΰσες δπως καί εγώ. Άλλ’ είς τδ προκείμενον. 1 
Λοιπόν θά σπουδάσης γράμματα ;

— Βεβαιότατα, άλλά νά μέ βοηθής καί σΰ 
τώρα στήν άρχήν, δπόταν άκόμη δέν γνωρίζω.

— Ευχαρίστως, εΐπεν ή Χαιδη, διότι θέλω 
νά σε ΐδω μίαν φοράν ώς έ'να άπό αυτούς τούς 
Κυρίους, δπου ιδαμεν προχθές είς τό σχολεΐον. 
Είδες πόσον ώραϊοι ήσαν καί πόσον οί άνθρωποι 
τούς έσέβοντο καί τούς έτίμων: Ήταν έπι- 
θεωρηταί τών σχολείων.

— Άπδ όλους μέ ήρεσε καλλίτερου εκείνος, 
δστις έφόρει τά ’ματοϋάλια, εΐπεν δ Πέτρος — 
Τά γυαλιά δίδουν κάποιον άερα, καί νά σοΰ πώ 
τήν αλήθειαν, Χαίδη, άφοΰ μάθω γράμματα καί 
εγώ θά φορέσω γυαλιά 1

— Μάθε πρώτον τά γράμματα,—είπε γελώσα 
ή Χαιδη, καί τότε βλεπομεν.

Ό Πέτρος έ'κτοτε επεδόθη όλοψύχως είς την 
άνάγνωσιν καί μετά μίαν εβδομάδα εγνώριζε νά 
άναγινώσκη τόσον καλά, ώστε ό διδάσκαλος τόν 
έπήνεσεν ενώπιον όλων τών μαθητών, ή δέ κυ- 
ροΰλα και ή μήτηρ του δεν ήξευραν τι νά κάμουν 
άπο τήν χαράν των ! Ή κυρουλα πολύ περισσό
τερόν, διότι δ Πέτρος τής άνεγίνωσκεν υμνους άπο 
τό ΰμνολόγιόν της τό όποιον καί ήγάπα.

— *Έχε υπομονήν, κυρουλα, καί μετ’ ολίγον 
θά γνωρίζω νά ψάλλω, τής έλεγεν δ Πέτρος, 
διότι μάς πάραδίδουν είς το σχολεΐον καί φω
νητικήν μουσικήν.

Ουτω παρήλθεν δ χειμών, ή δέ άνοιξες εόρε 
τήν Χαΐδην καί τδν Πέτρον πολύ προχωρημένους 
εΐς τάς σπουδάς των.

Άλλ’ επειδή δ καιρός εΐχεν ανοίξει δ Πέτρος 
άπεχαιρέτισε τδν διδάσκαλον καΐ τούς συμμα-j 
θητάς του, έπήρε τά βιβλία του και άνέβη εΐς 
τής κυρούλας διά νά δδηγήση πάλιν τάς αιγάς] 
του είς τά ορη.

Μίαν δέ πρωίαν άνέβη καί ή Χαιδη νά ιδιρ 
τήν κυρουλα και τόσον εΰχαριστήθη άπδ τήν 
φύσιν, ώστε άφοΰ κατέβη είς τδ Δόρφλη, πάρε- 
κινεί τδν παποΰ νά άναβή και αΰτδς εΐς τδ ορος.

— Άς ύπάγωμεν, άφοΰ τό θέλεις, τέκνον μου, 
άλλά πρώτον πρέπει νά κάμωμεν μίαν πολτρό- 
ναν διά τήν κυρίαν Κλάραν, διότι ποΰ θα καθήση, 
άν έλθη, εκεί έπάνω ;

— ’Εγώ δέν τδ πιστεύω οτι θά έλθη, νά φέρη
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μάλιστα μαζύ της καί τήν κυρίαν Λουκίαν, ή 
οποία είναι τόσον παράξενη, ώστε οΰτε 24 ώρας 
$ίν θά ήμπορέση νά μείνη μαζύ μας!

— Έγώ το πιστεύω, καί διά τούτο θά κάμω 
τήν άναγκαίαν δι’ αυτούς προετοιμασίαν, εΐπεν 
ό γέρων μειδιών.

Τήν άκόλουθον πρωίαν ή Χαίδη άνέβη εις 
το όρος και διηυθύνθη κατ’ εΰθεΐκν εΐς τήν κυ- 
ρούλαν, οπού εΰρε τον Πέτρον καΐ την μητέρα 
του κάμνόντας προετοιμασίαν διά τήν μετάβασιν 
τοϋ Πέτρου είς τά ορη μέ τάς αίγας.

— ©ά πάρης βεβαίως μαζύ σου καί τόν 
σάκκον σου, εΐπεν ή Χαιδη είς τόν Πέτρον, έξε- 
τάζουσα τά βιβλία του.

— Βεβαιότατα, τώρα όπου γνωρίζω γράμ
ματα δέν θά χάσκω μέ άνοικτόν στόμα ολην την 
ώραν όπως έκαμνα πρότερον, άλλά θά σπουδάζω.

— Κάλλίστα, εΐπεν ή Χαιδη, άλλά πώς εύ- 
ρέθη τό γράμμα τούτο εις τόν σάκκον σου, 
Πέτρε; δείξασα είς αύτον μίαν επιστολήν άπο 
τό Φράγκφορτ.

— "Ω I έφώναξεν ΐ> Πέτρος· λυπούμαι ότι 
ελησμόνησα νά σοϋ τήν δώσω προχθές—6 γραμ
ματοκομιστής μέ τήν εδωκεν.

—Έάν έξακολουθής νά ήσαι τόσον λησμονιά
ρης, εΐπεν ή Χαιδη, φοβούμαι, οτι ποτέ δέν θά 
φορέσης γυαλιά ! Άνοίξασα δέ τόν φάκελλον 
εΰρεν έντός δύο έπιστολάς, μίαν άπο την καλήν 
κυρούλα Σήσμαν και άλλην άπό τήν κ. Κλάραν. 
Τόση δέ ήτο χαρά της, όταν άνέγνωσεν ότι και 
αί δύο έμελλαν νά τήν έπισκεφθοΰν, ώστε άφήκε 
τον Πέτρον καί τάς γυναίκας σκιρτώντας άπό 
χαράν καί έτρεζε κάτω εΐς τό Δόρφλη νά ειδο
ποίηση τον παποΰ περί τής έλευσεώς των.

— Λοιπόν, παποΰ, έφώνησεν, άμα εΐσήλθεν 
εις τήν οικίαν. Ή καλή κυρία Σήσμαν και ή 
κυρία Κλάρα θά έλθουν ! Ιδού μοί τό γράφουν !

— Δεν σοί τό είπον, ότι θά έλθη ή κυρία 
Κλάρα ; εΐπεν ό γέρων. ’Ιδού όπου θά ε'χωμεν 
καί τήν κυρούλα. Καλώς νά έλθουν. Έγώ θά 
αρχίσω νά κατασκευάσω δι’ αύτάς ενα σοφά καί 
νά τόν στρώσω μέ μαλακά βρύα άπό τά δέν
δρα, ώστε νά ήναι αναπαυτικόν καί εύχάριστον 
κάθισμα διά τάς κυρίας.

— Καλώς, εΐπεν ή Χαιδη, άλλά πρέπει νά 
τούς εΰρωμεν μίαν κατάλληλον οικίαν έδώ είς τό 
Λόρφλη, διότι, ώςγράφει, ή κ. Κλάρα θά κατοι- 
ζή έδώ καί θά τήν μεταφέρουν εΐς το όρος, όταν 
ό καιρός τό έπιτρέπη.

— Θά κάμω ο,τι ήμπορώ περί τούτου, άφοΰ 
συμβουλευθώ καί μέ τόν καλόν μας ιεροκήρυκα.

Μετά τήν άναχώρησεν τής Χαίδης έκ τοϋ

όρους ή κυρούλα εΐπεν είς τόν Πέτρον, Πέτρε 
επιθυμώ νά μέ άναγνώσης τον εξηκοστόν ύμνον 
άπό τό ύμνολόγιον. Είναι κατάλληλος διά τήν 
περίστασιν.

Ό Πέτρος λαβών τό βιβλίον άνέγνωσε τά 
εξής*

Ό θεός μου με ποιμαίνει 
Τας άναγκας μου πληροί, 

Καί τδ πνεύμα μου χόρταινε,
Μέ φυλάττει, μέ φρουρεί".

Έν καιρω τής ευτυχίας 
Χαίρω μόνον εις Αύτον

Έν καιρω στενοχώριας 
Εΐναι πάντοτε παρών.

Με τήν Βίβλον ώς λαμπάδα 
θέλω τδν ακολουθεί

Εΐς θανάτου τήν κοιλάδα 
Καΐ οέν θέλω φοβηθή.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ: ΕΥΤΥΧΙΑ
Mvfyc

[Κατά τδ Γαλλικόν]

"Ενα σκουληκάκι "Ομιλος παιδιών
Μέσ’ στο χορταράρι Φβάν’ έκεΐ ’μπροστά,

Τώμορφ’ ανθισμένο Και τά μανδηλάκια
Τδ χλωρό, χλωρό Και τά καπελλάχια

Κάθηται ώχρο Βάλλονται εμπρός*
Καΐ συλλογισμένο. Καί ή πεταλούδα

Βλέπει πεταλούδα "Ητις έτραγούδα
Γύρω να πέτα Διώκεται γοργώς!

Ήτις έτραγούδα Τα χρωματισμένα
Στάνθη τάνοικτά. Τά χρυσά φτερά

Λέγει τδ παύμένο Τής πέταλου διτσας
Παραπονεμένο: ’Ποΰ ’σαν μιά χαρά,

Τί ευτυχισμένο Είχαν κεντημένα
Ποΰ περνάει καιρό! *Στάς μικράς καρφίτσας

Τί χρυσά φτερά f "Ολα τά μικρά.
Ναχα τδ καϋμένο «Οΰτε τά φτερά της !

Στό ’να μου πλευρδ «Οΰτε τή χαρά της !
Τό ’να της φτερό «θέλω, θέλω πλειά t !»

Γέμιζα χαρα 1 Λέγει τδ μικρό
Γλήγορα πετάει. Κάτωχρο, νεκρό.

"Οπου ’πιθυμεΐ «Κάλλιο τρυπωμένο
Καί όπου καί άν πάη * »Ναμαι καΐ κρυμμένο

Πάει στη στιγμή.» »Μέσ* στήν ερημιά !
Είΐχε δε ακόμα » Χάνει τή χαρά της

Στο μικρό του στόμα »Καί τήν ευτυχία
Τά λογάκι’ αύτά, »Άπδ τά φτερά της !

Ότ’ άπο τδ Σχολεΐον "Ω ! τί δυστυχία !»

Τΐ δ μύθος εννοεί
Κι’ δ μωρός δέν τάγνοει.

Έν ίΛιραιει,
Γεοργιος Σ· Μακρης;·
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το BAziAjaioisr της ττεςιχιλ..

*Η Νεπωλ είναι χώρα ανεξάρτητο?, 75,000 τε
τραγωνικών μιλιών, ■ κείμενη είς τδ μέβον τών

Ή χώρα αΰτη έχει ώς κέντρον μίαν κοιλάδα, 
ήτις είναι 4,500 πόδας νπϊρ τήν έπιφάνειαν τή? 
&αλάββης, και είς τήν όποιαν ενρίβκονται αί 
τρεις πρωτεύονται πόλεις τοΰ ^«Οίλΐίου—Βατ- 
γαών, Πάταν, ’’καί Χατμανδον. Έκ τούτων η

υψηλότερων οειρών τών* Ιμαλαΐων όρέων έν Ιν
δία, τά (όποια άς γνωβτδν είναι τά νψηλά- 
τερα τον κόΰμον) καϊ χωριξομένη άπδ της λοι
πής ’Ινδίας διά των άπεράντων νοΰωδων δαοων 
τής Τεράΐ.

Χατμανδον είναι ή κυρίως πρωτεύοντα, καϊ έκεϊ 
βαβιλεύει ή παροΰοα δυναστεία τ&ν Γκούρκα. 
fH πρωτεύοντα αΰτη μέ^ολόκληρον τήν κοιλάδα 
φρονρεΐται πανταχό&εν ύπδ όρέων έχόντων ν- 
ψος άπδ 24—29,000 ποδ&ν (7,300—8,8Μμέτρων).
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' Ο βασιλεύς τής χώρας ταύτης παρίσταται είς 
τάς δύο προκειμένας εικόνας. Είς τήν άριστε- 
ρόθεν φορει τήν αύλικήν στολήν τον, είς τήν 
δεξιόθεν φο^ει στρατιωτικήν. Είναι μόλις δέκα 
έτ&ν καϊ εννοείται ότι δύν σκοτίζεται πολύ με 
τάς σοβαράς ύποθέσεις τον βασιλείου τον. ’Έχει

Η βασιλεύουσα δυναστεία των Γκούρκα έκυ- 
ρίευσε τήν Νεπώλ πρό ιοο περίπου έτων, ίκ- 
διωχθεΐσα έκ τής Κεντρικής Ίνδοστάνης ύπδ 
των μεγάλων Μωαμεθανών κατακτητών. Εί
ναι Βραχμάνες τό ^θρήσκευμα καί ή γλωσσά των 
είναι διάλεκτος Σανσκριτική.

Σωτήριοι ιΥίμ^οι.

δμως πρωθυπουργόν οστις είναι δ αληθής βα
σιλεύς καϊ κυβερνήτης.

Ή Χατμανδον έχει περίπου 50,000 κατοίκων, 
οϊτινες είναι κυρίως έμποροι καϊ γεωργοί. Εί
ναι Βονδδ ιστοί τδ θρήσκευμα, έχουν ομω§ καϊ 
πολλάς Βραχμανικάς δοξασίας.

SilTHPIOI Α-ΕΚΓΒΟΙ.

Εις την ’Αγγλίαν καί εΐς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας της ’Αμερικής ή ύπηρεσία τών σωτη
ρίων η σωστικών λεγομένων λέμβων ειναε κα-
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καΐ λεπτόν σχοινιού. Διά τοΰ μέσου τούτου ρί
πτουν τό σχοινίον άπό τήν ξηράν μέχρι τοϋ ναυ
αγίου, Οί άνδρες τοϋ ναυαγήσαντος πλοίου σύρουν 
τό λεπτόν σχοινίον, έπειτα έρχεται παχύ σχοινίον, 
τό όποιον δένουν είς τό ναυάγιον και έπειτα έκα
στος τών ναυτών αποβιβάζεται είς τήν ξηράν, 
συρόμενος άπό το σχοινίον τοϋτο. Πρός τούτοις ό 
σταθμός έχει πλήρη αποθήκην πυροτεχνημάτων 
καί φανών, μέ τά όποια συνεννοείται διά νυκτός 
μέ τά πλοία.

«Αοιπόν,»ειπομεν είς τόν σταθμάρχην,σπρεπει 
βεβαίως νά ήσθε είς τό ποδάρι ήμέραν καίνύκτα ;»

«Τήν ήμέραν» άπεκρίθη, « ό σκοπός φυλάτ- 
τει άπο τήν σκοπιάν επάνω εις τήν στέγην έχει 
καλόν τηλεσκόπιον καί δύναται νά βλέπη τήν 
παραλίαν καθ’ ολον τό μήκος διά τό όποιον είναι 
υπεύθυνος ό σταθμός μας. Τήν νύκτα ό σκοπός 
οφείλει νά βαδίζη άπό τό εν άκρον τής παραλίας 
μας εις τό άλλο, δηλ. διάστημα 4 μιλιών. Εν
νοείται οτι εντός δύο ώρών μόνον απαζ δύναται 
νά περιέλθη τό διάστημα αΰτό και νά έπιστρέψ^ι 
είς τόν σταθμόν. Όταν συμβή ναυάγιον, άμέσως 
ειδοποιεί έμε, έντός πέντε λεπτών οί άνδρες είναι 
έτοιμοι καί ή λέμβος σύρεται έπι τών τροχών 
μέχρι τής θαλάσσης. Συγχρόνως άνάπτομεν τά 
πυροτεχνήματα καΐ δίδομεν οδηγίας είς τούς 
ναυαγούς τί νά κάμουν και πώς νά μάς περιμέ
νουν.»

Μετά ταΰτα άνήλθομεν εΐς τό δεύτερον πά
τωμα, όπου είδομεν τάς κλίνας τών άνδρών οί 
ήμίσεις έκοιμώντο, διότι ήταν τής νυκτερινής 
φρουράς. Μάς ε’δειξεν ώσαύτως δύο μεγάλα δω
μάτια μέ χλίνχς, σκεπάσματα καί ενδύματα 
μάλλινα, τά όποια φυλάττονται πάντοτε, ώστε, 
έάν τυχόν σωθούν άνθρωποι άπό ναυάγιουν κατά 
τήν παραλίαν εκείνην, νά ύπάρχγ μέρος διά νά 
τούς περιθάλψουν δύο ή τρεις ήμέρας έως ότου 
υπάγουν διά ξηράς είς τήν πλησιεστέραν πόλιν.

Κατήλθομεν πάλιν κάτω, καΐ μάς ε"δειξε τήν 
κομψήν τραπεζαρίαν, τό μαγειρείου καΐ τό άνα- 
γνωστήριον. Έξω δέ είς τό προαύλιου είδομεν καί 
σταυλον έμπεριέχο'ντα δύο μεγάλους ίππους, οί- 
τινες χρησιμεύουν διά νά σύρουν τήν λέμβον μέ
χρι τής θαλάσσης. Τέλος άπεχαιρετίσαμεν τόν 
καλόν σταθμάρχην καΐ άπήλθομεν κατευχαρι- 
στη μένοιάπό τήν τελειότητα τοΰ φιλανθρώωπικοΰ 
τούτου συστήματος.

Εΐςτήν προκειμένην εικόνα βλέπετε οΰχί ναυά
γιον, άλλ’ άπλώς έν τών μικρών πλοίων, άτινα 
συγκοινωνούν μέ τούς διαφόρους σταθμούς καί 
τούς φέρουν τά ύλικά καΐ τάς τροφάς των.

λήτερον καί σύστημα τικώτερον διωργανωμένη, 
παρά εΐς οίανδήποτε άλλην χώραν. Αί λέμβοι 
αύται δηλ. ε'χουν ώς κυρίαν φροντίδα νά τρέχουν 
εις βοήθειαν τών πλοίων, τά όποια ναυαγούν είς 
άκτάς τών χωρών εκείνων.

Λέγω δέ σνσζημαζικώζερον, διότι έν Άγγλίερ 
καί ’Αμερική καθ’ ολν τό μήκος τών παραλίων 
αυτών, κατά μικρά διαστήματα, θά εΰρετε τούς 
σωτηρίους σταθμούς. Οί σταθμοί ουτοι είναι ήριθ- 
μημένοι καί υπάγονται εις μίαν κεντρικήν διεύθυν
σήν, ύπαγομένην είς τό Έπουργεΐον τών Ναυτικών.

Θά σάς περιγράψω έν συντόμω μίαν έπίσκε- 
ψιν ήν έκαμα εις έ'να τών σταθμών τούτων.

.Τό κτίριον τοϋ σταθμού ητο άρκετά ευρύχω
ρου, με δύο πατώματα, εχον ε’ις τήν στέγην 
μικράν σκοπιάν, όπόθεν ήδύνατο ό σκοπός νά 
βλέπη είς πολύ μακράν διάστημα. Τό κτίριον 
ήτο έκτισμένον είς άπόστασιν 60 περίπου μέτρων 
άπό τήν θάλασσαν, εξω δε αΰτοϋ πρός τό μέρος 
της θαλάσσης ήτο υψηλός ιστός διά σημαίας.

Είσήλθομεν είς τό προαύλιου καί έκεϊ μάς ύπε- 
δέχθη ό σταθμάρχης, καΐ ύπό τήν όδηγίαν του 
έπεθεωρήσαμεν ολον τό κτίριον, Κατά πρώτον 
έμβήκαμεν είς τό δωμάτιον τών σημαιών οπού 
είχον περίπου 50 διάφορα σήματα καΐ σημαίας. 
Έκεϊ μάς ε'δειξε καί σειράν μικρών χρωματι
σμένων σημαιών άπό ζετεζέ, μέ τάς όποιας έδί- 
δασκε τούς ναύτας τοΰ σταθμού πώς νά συνεν- 
νοώνται μέ τά πλοία διά τών μεγάλων σημαιών. 
Μάς έπληροφόρησε προσέτι ό σταθμάρχης οτι 
άπαξ τής ήμέρας διδάσκονται οί άνδρες του τήν 
θεωρητικήν ναυτιλίαν καί τήν τριγωνομετρίαν, 
και τρις τής εβδομάδας κάμνουν γυμνάσια μέ 
τήν μεγάλην λέμβον καί τά λοιπά μηχανήματα 
τοϋ στάθμου.

Έκεϊθεν είσήλθομεν είς τήν μεγάλην αίθουσαν 
όπου ήτο ή λέμβος, έπΐ τεσσάρων πλατέων τρο
χών. Αϋτη είναι πλατεία καΐ ένδυμένη γύρω μέ. 
ποεχέα φύλλα φελλού, ώστε είναι αδύνατον νά 
βυθισθή. "Εξω είναι σκεπασμένη μέ χαλκά λέπη 
καί φέρει γύρω δηάιές έκ σχοινιού, ώστε έάν τις 
ήναι είς τήν θάλασσαν καΐ πλησιάση τήν λέμβον, 
νά συλαμβάνη εν άπό τά σχοινιά αυτά καΐ νά 
κρατήται, Ή λέμβος έχει 16 κωπία, και ύ σταθ
μάρχης διευθύνει τό πηδάλιου. Έκαστος άνήρ, 
όταν θά έξέλθη μέ τήν λέμβον, ένδύεται μέγα 
περιστηθίου έκ φελλού, τό όποιον τόν ύποβαστά- 
ζει μέσα εις τό ύδωρ καΐ συγχρόνως δεν εμπο
δίζει τάς κινήσεις του.

’Εκτός τής λέμβου μάς εδειξε κα'ι έν μικρόν 
τηλεβόλου (κανόνι) τό όποιον εκσφενδονίζει σφαί
ραν, είς τήν οποίαν είναι δεδεμένον μακρότατον
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Άήγηγια τοϋ stpiitrov αΐ&τος μ. X.

(Συνέχεια)

— Δέν γνωρίζω, άπεκρίθη δ Κλεομένης, εΐμή 
μόνον όσα μοί είπεν ή τροφος.

— "Αν ήδυνάμεθα νά εΰρωμεν τήν μητέρα 
μας ! Μήπως έχεις τίποτε διά τοϋ όποιου νά τήν 
άνεύρωμεν ;

Ό Κλεομένης έρυθρίασεν, εβαλε τήν χεϊρά είς 
τόν κόλπον του καί έξήγαγε δύο μικρούς κυλίν
δρους, οΐτινες ήσαν χειρόγραφα επί μεμβράνης.

— Έχω αυτά, είπεν είς τήν αδελφήν του, 
εν ΐδικόν σου καί εν ΐδικόν μου*  ή μήτηρ ρέας τά 
έδωκεν είς τήν τροφόν μας τήν Ξανθίππην και 
αυτή εΐς εμέ.

* Τό σεστέρνιον ήτο τδ κοινόν 'Ρωμαϊκόν νόμισμα, δια τον 
οποίου ΰπιλογίζοντο μεγάλα ποσά. Μίχριτής εποχής, εΐς τήν 
όποιαν ανάγεται τό διήγημά μας, ειχεν αξίαν περίπου 20*/4 
λεπτών.

— "Ας τά ίδωμεν, εΐπεν ή Μύρτις, λαβοϋσα 
τό έν τών χειρογράφων, Άλλά που δεν ήξεύρω 
νά τά άναγνώσω 1

—Οί θεοί νά σέ φυλάξουν άπό τοϋ νά μάθης, 
άπήντησεν ό Κλεομένης. Ή μήτηρ μας τά έ- 
γραψεν αυτά, ή ιδία, καί ό πατήρ πολύ έπικράθη 
δτε αυτή ήτο πεπαιδευμένη. Ή μάθησις διά τόν 
άνδρα είναι τιμή, άλλά διά τήν γυναίκα ατιμία!

— Καί διά τοϋτο άρά γε ώργίσθη ή Παλλάς 
εναντίον μας ;

— Δι’ αΰτό καΐ διά κάτι άλλο ωσαύτως, 
άπεκρίθη ό Κλεομένης· δέν ήξεΰρω ακριβώς τί 
ήτο, ή Ξανθίππη δέν ήθέλησε νά μου τό εΐπη. 
Είθε και έγώ νά μή σοϋ ελεγον ποτέ καί όσα 
άκόμη σοϋ είπα I

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έ πλησίασε ν ο κύ
ριός των, σννοδευόμενος ύπό ενός αγοραστού, 
'Ρωμαίου νέου εύγενοϋς, δστις έζήτει Έλληνίδα 
χορεύτριαν διά τό παλώτιόν του. Οί οφθαλμοί τοϋ 
Κλεομένους ήστραψαν κεραυνόν, όταν ήκούσε 
τοϋτο.

—■ Ή αδελφή μου ουδέποτε έμαθε νά χορεύη, 
εΰγενέστατε Έωμαϊε, είπε θαρραλέως.

Ό νέος εΰγενής τόν έκύτταξεν ολίγον καί με 
τήν λέξιν «Αυθάδη!» έπροχώρησε παρά πέρα. 
Άλλ' δ δουλέμπορος εγεινε καταπόρφυρος άπο 
τόν θυμόν του.

— "Ετσι μιλοϋν οί δοϋΛοι; εΐπεν εΐς τόν 
Κλεομένην δέν άρκεϊ δτι ί> κατεργάρης, ο σπά
ταλος ό πατήρ σου μέ έζημίωσε τόσας χιλιάδας 
σεστέρτια,  άλλά πρέπει καί σύ, άθλιε νά μέ*

1807

ζημιώσης απέναντι τών αγοραστών; »
— Ή αδελφή μου δέν έξεύρει νά χορεύη, 

άπήντησεν ό Κλεομένης, καΐ δέν θά πωληθή ώς 
χορεύτρια !»

—'Ετσι ε! άθλιε Έλλην δοϋλε! άνέκραξεν ό 
άνθρωπος, κτύπων τόν Κλεομένην, έγώ λέγω ότι 
θα γείνη χορεύτρια!»

Άλλ’ οί λόγοι του διεκόπησαν, διότι έλαβε εν 
γρονθοκόπημα άπό τόν Κλεομένην, τό όποιον τόν 
έζάλισε διά όλιγας στιγμάς. Άμα όμως συνήλθε, 
συλλαμβάνει τόν παϊδα, τόν ρίπτει χαμαί καί 
τόν κτυπά άνιλεώς. Αί φωναί τής Μύρτιδος έφε
ραν πολλούς εις τό μέρος, άλλ’ οΰδε'ις έπενέβη.

’Επί τέλους έτελείωσεν ό έμπορος νά κτυπφ 
τόν Κλεομένην άλλ’ ό δυστυχής ούτος ήτο τόσον 
έξηντλημένος καί ζαλισμένος, ώστε δέν ήδύνατο 
νά κινηδή. Τέλος διετάχθη άλλος τις δούλος νά 
τόν σηκώση καί νά τόν βάλη εΐς εν στασίδιον 
έκεϊ πλησίον. Ή Μύρτις ίκέτευσε τόν έμπορον νά 
τή ίπιτρέψη νά συνοδεύση τόν αδελφόν της καί 
νά τόν περιποιηθή, άλλ*  τήν διεταξεν άποτόμως 
νά καθήση έκεϊ είς την θέσιν της ήσύχως, καί νά 
μή κλαύση, διά νά μή τήν δείρη χειρότερα άπό 
τόν αδελφόν της.

Άλλ’ ή δυστυχής Μύρτις δέν ήδύνατο νά κρά
τηση τά δάκρυα, συλλογιζομένη τόν αδελφόν της 
καί τήν ιδικήν της άπροστάτευτον κατάστασιν. 
Καί εκείνην τήν στιγμήν έπλησίασεν ελεύθερός 
τις Έωμαϊος υπηρέτης, καί ή ρώτησε πόσα ήθελε 
νά τήν πώληση ό κύριός της

— Χίλια σεστέρτια, άπεκρίθη ό δουλέμπορος.
—■ Ακριβά διά μίαν θαλαμηπόλον, είπεν ό 

'Ρωμαίος.
—Έσύ δά φαίνεσαι ωσάν νά μή είχες οΰτε 

εκατόν, άντεΐπεν ίι ε’μπορος περιφρονητικώς.
■ — Δέν ήλθα έδώ διά νά μέ προσβάλης, άλ

λά διά νά έρωτήσω τήν άξίαν τοϋ κορασιού.
—■ Κα'ι έγώ σοϋ είπα—χίλια σεστέρτια.
Ό ’Ρωμαίος ε’κύτταξε πάλιν τήν Μύρτιν. 

«Είναι ή μόνη Έλληνίς δούλη εΐς τήν άγοράν 
σήμερον, καΐ ή κυρία μου απαιτεί νά τής άγοράσω 
μίαν Έλληνίδα, καί αυριον αναχωρεί· ώστε πάρε 
τά λεπτά σου καί σύ, κόρη μου, έ'λα μαζύ μου.»

Και ή Μύρτις άνεχώρησεν άπό τήν άγοράν 
κλαίουσα πικρώςδιά τόν άδελφόν της, τόν όποιον 
δέν έγνώριζεν άν θά έπανίδη πλέον.

ΚΕΦ. Β’.

Ό υπηρέτης ώδήγησε τήν Μύρτιν διά μέσου 
τής πόλεως*  διήλθον πολλάς στενάς οδούς, έως 
ού έφθασαν εΐς τό Φόρον, κα'ι διά τής Καπυανής 
Πύλης εξήλθον τής πόλεως.

?
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"Εξω της πύλης ησαν αί πολυτίλης έπαύλεις 
καί οί κήποι τών πλουσίων και είς τήν βυραν 
[χιάς τών έπαύλεων τούτων έστάθη δ υπηρέτης ;ιε 
τήν Μϋρτιν. "Ομιλος υπηρετών και παρασίτων, 
καί τινες ίοΰλοι εστεκον εις τά πρόθυρα, άλλ’ 
παρεμέρισαν ίιά νά περάση ή Μύρτις μέ τόν δίη- 
γόν της, ούτοι ίέ ^ιήλθον τήν αίθουσαν εως δτου 
έφΟασαν είς το άτριον ( εσωτερικήν αύλήν ) και 
έκεΐ δ ΰπερέτης ε“βαλε τήν Μύρτιν νά καδήση καί 
ε’στειλε μίαν ίο ύλην νά ύίοποιήση την κυρίαν.

Ή ίυστυχής Μύρτις ήτο κα τα κουρασμένη και 
μόλις ίκάθησεν, ήρχισε νά νυστάζη και ταχέως 
άπεκοιμήδη, κρατούσα τό πολύτιμον χειρόγραφον 
είς τήν χεΐρά της.

(Ακολουθεί-)

TTOUCI-A-JL.

—Τινές λέγουσιν δτι ό Μονσινιόρ Τσιλιάρας, καταγόμενος 
έκ Κορσικής καΐ νεότερος πάντων έν τφ συνεορίω τών Καρδι
ναλίων, είναι ό πιθανός διάδοχος τοϋ Παπικού θρόνου ύπο- 
στηριζέ μένος ύπό τών ‘Ιησουιτών καί τών Δομινικανών. 
Ό έπιφοβώτερος αντίπαλός τον Βιά τό Παπικόν αξίωμα είναι 
βεβαίως ά Σανφελίτσε, Αρχιεπίσκοπος τής Νεαπόλεως, όστις 
ϊχει τήν ύποστήριξιν τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεων.

— ίερεϋς τις Παπικός, κηρύττων εσχάτως έν τινι έκκλη- 
σία ίν Αγγλία, ειπεν οτι αΐ στυγεροί έκεΐναι Βολοφονίαι τοϋ 
Ονάίτσαπελ είναι φυσικόν αποτέλεσμα, άφοϋ ή Αγγλία είναι 
χώρα Διαμαρτυρομένη, καί άπεσχίρτησεν άπό τους κόλπους 
τής μόνης (= Παπικής) εκκλησίας!

— ’ΙταλΟς τις αναρχικός, βαπτίσας πρό όλίγου τό θυ- 
γάτριόν του, έδωκεν είς αυτό τά τρία πλέον επικίνδυνα ονό
ματα : Δυναμίτις Μτλινίτις Παγκλαστίτις !

— Περευυαέα. Ανδραπόδου. Οί απόγονοι μαύρου τίνος 
εν Αμερική ήγειραν αξιώσεις έπί γαιών έκτάσεως 640 έκτα- 
ρίων, αΓτινες ποτελοΰσι τό χεντρικώτερον μέρος τής πόλεως 
Λογανσπόρτ της Ίνδιάνης. Πρό 53 έτών ό μαύρος ούτος, φυ
γών έχ τής Βουλείας έν άλλη Πολιτεία, ήγόρασε πολύ εΰθη- 
να τα 640 ταϋτα έκτάρια καί κατώκει έχεΓ επί τι να £πη. 
Αίφνης όμως ή Βουλή τών 'Ηνωμ. Πολιτειών ψηφίζει τό πε
ριβόητου εκείνο νομοσχέΒιον, 6Γ ού, όταν Βουλές τις έΒραπέ- 
τευεν από μίαν Πολιτείαν, όπου ητο νόμιμος ή Βουλεία, είς 
άλλην Βπου δέν ήτο νόμιμος, ό Βοϋλος αυτός έπρεπε νά άπο- 
δοθή ύπό τής Βευτέρας Πολιτείας εις την πρώτην ! Ό έν λό- 
γφ δούλος, πρΙν άκόμη τεθή είς ίνέργειαν 0 νόμος, ίγχατέλειψε 
τήν περιουσίαν του καΐ Εφυγεν είς τό ΚαναΒα, όπου ούτε 
Βουλεία ούτε άπόβοσις δούλων ϊσχυε. Καί μολονότι δ εμφύ
λιος πόλεμος τοϋ 1861 κατήργησε τήν Βουλείαν εΐς τάς Ήνωμ. 
Πολιτείας, 0 μαύρος αυτός ουδέποτε έπέστρεψεν εΐς τήν ιδιο
κτησίαν του. Τώρα όμως τά τέκνα του έφεραν τό πραγμα 
εις τά δικαστήρια, καΐ οί δικηγόροι λέγουν 8τι αί αξιώσεις 
των είναι αναμφισβήτητοι.

·— Πρό ένύς σχεδόν μηνός χαθειλκύσθη είς τήν θάλασσαν 
νέον σίδηροϋν χαταδρομικόν ατμόπλοιον τοϋ Άμερικανικοϋ 
στόλου, όνομαζόμενον Βαλτιμόρη. Εΐς τό γενόμενον δοκιμα
στικόν ταξείδιόν του, έπλευσεν έπί τέσσαρας ώρας συνεχώς, 
μέ ταχύτητα ΪΟ καΐ */ιο ναυτικά μίλια τήν ώραν.
Κατά τούς όρους της συμβάσεως τής Άμερ. Κυβερνήσεως μέ 
τους χατασκευαστας τοΰ πλοίου, αί μηχαναΐ άπρεπε νά ϊχουν 
δύναμιν 3000 ίππων, άλλ’ αΰται εύρέθησαν νυν ότι έχουν δύ- 
ναμιν υπέρ τάς 10,000 ίππων, έπομένως οί κατασκευασταΐ 
λαμβάνουν βραβείου (ήτοι πρόσθετον αμοιβήν) 1,300,000 φρ. 
χρυσών.

— Λέγεται ύπό τών έπιστημόνων οτι τό ήλεκτρικόν φώς 

δέν είναι εντελώς ασφαλές μέσον φωτισμού,, διότι καΐ αυτό 
μεταδίδει τό πυρ είς οικοδομάς.

—Ό Δόκτωρ Βώγαν τάζει νομέ: θαυμασίως τούς Εχθρούς 
τής πίστεως ύπό τός έξης τέσσαρας τάξεις :

Θεωρητικότης, βαΐυμία, ασέβεια καΐ ασυνέπεια.
—Κατ’ ειδήσεις έξ Αμερικής, πρό τριών έβδομαδων ο 

γνωστός αθλητής ΒρόΒης εκ Νέας 'ΤΒρκης, όστις πολλάκις 
επήδησεν είς τό ύδωρ άπό ΰψηλοτάτας γεφύρας, έρρίφθη χάριν 
στιχήματος είς τόν γιγάντειον Καταρράχτην τοϋ Νιαγάρα, 
ίνδεδυμένος φορέματα έλαστικοϋ κόμμεως Κάτωθεν του καταρ
ράκτου είς αρκετήν άπόστασιν άνευρέθη ύπό τών φίλων τον 
χαΐ μετεφέρθη εΐς τήν ξηράν αναίσθητος χα: χύνων αίμα από 
τό στόμα. Όταν συνήλθεν είς τόν έαυτόν του, είπεν ότι πριν 
φθάση είς τό χείλος τής φοβέρας εκείνης αβύσσου μετεμεληθη 
καί ήρχισε νά προσεύχηται. Είναι τφ όντι θαύμα δτι εσωθη 
Βιότι ό καταράκτης αυτός έχει φοβερόν ύψος, απο του οποίον 
πίπτοντα τά ΰδατα όμοιάζουν μέ γάλα ή άφρόν. Τήν αυτήν, 
εκείνην έσπέραν ό ΒρόΒης συνελήφθη ύπό τής αστυνομίας τοϋ 
Καναδά, έπί άποετεΐρα αντοχτονΐας, ό δέ αστυνομικός] 
δικαστής τοϋ τμήματος εκείνου τόν χατεΒίκασε νά καταθέτη 
500 τάλληρα ώς έγγΰησιν καλής διαγωγής έπΐ ίν ϊτος. Έκεΐ 
δέν παίζουν μέ τούς άνοήτονς, είτε αΰτόκτονες είναι είτε 
Ριψοκίνδυνοι!

— 'Ο Κώδηξ ταϋ Δςαβύλαυ. Είς τήν βασιλικήν βιβλιο
θήκην τής Στοκχόλμης υπάρχει φιλολογικόν τι περίεργον, κα
λούμενου Κώάηί τοϋ ^ιαάσάον, το όποιον λέγεται ότι είναι 
τόσον ωραία γεγραμμένον όσον εινε δυνατόν εις ανθρω- 
πίνην επιτηΒειότητα. Ή ιστορία τής καταγωγής τοϋ χειρο
γράφου τούτου Εχει ώς έξης; Πτωχός τις μοναχός, κατα- 
Βικασθεΐς εΐς θάνατον, είδοποιήθη 8τι ή θανατική ποινή θα 
μετεβάλλετο είς ισόβια Βεσμά, αν ήδύνατο νά αντιγράψω όλό- 
κληρον τόν νομικόν κώδηκα είς μίαν νύκτα. Οί δικασταί του 
γνωρίζοντες τό αδύνατον του Εργου τόν έπρομήθευσαν τα 
άναγκαϋα υλικά, χάρτην, μελάνην καΐ κονδύλια. 'Ο δυστυχής 
καλόγηρος ήρχισεν άμέσως τό Εργον, άλλα μετ’ όλίγον ιβων 
οτι ητο αδύνατον νά τελείωση είς μίαν νύκτα έπεκαλΐσθη 
τήν συνδρομήν τοϋ "Δρχοντος τών Δαιμόνιων, ούτος Βέ υ- 
πεσχέθη είς βοήθειαν του, άν ήθελε τώ παραδώσει τήν ψυχήν 
του. Ή συμφωνία έγένετο καΐ ύπεγράφη, τήν δέ ακόλου
θον πρωίαν ό καλός σου καλόγηρος παρουσίασε τόν κωδηκα 
άντιγεγραμμένον! πρός μεγίστην Εκπληξιν τών δικαστών,έξ ου 
καΐ τό όνομα φοΐ! Διαο-ίου».

Νέος τις είς μίαν εκστρατείαν τών Γάλλων κατά της 
’Ολλανδίας κατετάχθη εΐς τόν Γαλλικόν στρατόν καί ύπήγεν 
είς τόν πόλεμον. "Οταν επέστρεψε, τόνήρώτησαν οί φίλοι του 
τί Εκαμε τις τόν πόλεμον, καΐ ήρχισε νά καυχαται δια τα 
κατορθώματα του. Μεταξύ άλλων άνέφερεν ότι άπέκοψεν ένός 
έχθροϋ δλόκληρον τόν δεξιόν πόΒα- — ΛΔμ, δέν τοϋ έκοβες 
τό κεφάλι τουλάχιστον; » είπεν εΐς τών παρισταμένων «αυτό 
θά ήτο τό χαλλίτερον κατόρθωμα.» —Τό ’ξέρω και ’γω,» 
άπήντησεν ό νεανίας, αλλά τί νά σου χάμω; κάποιος μα* 
σχαράς μέ εΐχε προλάβει καΐ τοϋ εΐχε κόψει τό κεφάλι πριν 
να τόν πάρω έγώ *στά χέρια μου I »

—'Ανυπόμονος κύριος τάξειΒεύει βια τοΰ σιδηροδρόμου. 
Φθάνει είς ένα σταθμόν, καΐ έρωτα μέ αγανάκτησήν τόν 
όβηγόν τής άμαξοστιχίας, ·Γ1ά νά σοΰ πώ, οδηγέ, ξέρεις Βτι 
ή μέθα μισό λεπτό αργά είς αύτόν τόν σταθμόν, άπό τήν προσ* 
βιωρισμένην ώραν; » ’Οδηγός! «Τό ξέρω, κύριε, αλλα πρέπε ι 
καί συ νά ’ξέρ^ς ότι ή μπροστινή άκρη τοϋ τραίνου ϊφίασεν 
έπάνω στό λεπτό, άλλά ή πισινή άκρη είναι πάντοτε μισό 
λεπτό πίσω !» Ό παραπονεμένος κύριος απεστομώθη!

Συνδρομή «Πανικών 8 mm? £rog, ίν 'Ελλάδι 4ο ί,επτ, ίν τφ Έ^ωτερικώ 60 λεχτ.
Έν Άθήναις, έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH KffiNXTANTINIAOT 1889.——1828.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΛΙ EPttTHSEIS

1. Άνάφερε πραξιν, ή όποία ηνάγκασε τόν πραξαντα αυ
τήν να φυγή είς έξορίαν;

2. Ποιου 0 ζήλος διά φρόνησιν αναφέρεται εις τήν Π. 
Διαθήκην;

3. Άνάφερε περίστασιν ζήλου είς μικράν κορασίδα.


