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ΜΥΡΤΙΣ·

Λιήγημ,α τον πρώτου αΐωτος μ. X.

(Συνέχεια)

Άμα εγκατεστάθησαν είς την νέαν των κα
τοικίαν, ή Βαλερία ήθέλησεν αμέσως νά τίμηση 
την θεάν της Φλώραν, καί διά τοΰτο έστειλε την 
Μύρτιν εις την αγοράν νά άγοράση άνθη.

Ποσάκις ή Μύρτις περιεπάτησεν εις τάς όδούς 
εκείνος καί την άγοράν εκείνην με τον αδελφόν 
της καί την τροφόν, όταν ήσαν μικρά! Πώς 
διεσκέδαζον παίζοντα εις τάς ωραίας στοάς καί 
τριγύρω των ανδριάντων εις την άγοράν, ενφ ή 
τροφός τούς Αγόραζε άνθη και όπωρικά ! ’Αλλά 
ήδη τό δυστυχές κοράσιον έπανέβλεπε τά μέρη 
ταϋτα μέ μελαγχολίαν, διότι όχι μόνον ήτο 

άλλά καί είχε χωρισθή άπό τον αγαπη
τόν εκείνον αδελφόν, καί ποιος ήξευρε άν θά τον 
έξανάβλεπε1

Δούλη ! άχ, πόσον ταλαίπωροι είναι οί δούλοι 1 
έσυλλογίζετο η Μύρτις. Ούτε οΐ θεοί δέν εφρόν- 
τιζον περί των δούλων! Και τάς σκέψεις ταύτας, 
χωρίς σχεδόν νά τό θέλή, έξέφρασε προφορικώς 
άναστενάξασα,

—Άχ, ούτε θεόν δεν έχουν οί δοϋλοι 1
—Πώς; υπάρχει θεός καί διά τούς δούλους! 

άπηντησε φωνή τις. Ή Μύρτις έστράφη καί είδε 
σεβάσμιον γέροντα, διερχόμενον πλησίον της.

—Καί ποιος είναι αυτός ;
— Ό μόνος Παντοδύναμος Θεός καί δ Υιός 

αΰτοΰ ό Κύριος Ίησοϋς Χριστός, εϊπεν ί> γέρων 
μέ εύλάβειαν.

Ή Μύρτις ουδέποτε είχεν ακούσει περί τοιού- 
του θεοϋ.

— Ό Κύριος Ίησοϋς Χριστός, έπανέλαβεν· 
είναι πολύ μέγας;

— Ναί, τέκνον μου, είναι μεγαλήτερος καί 
άπό τον Δία καί από τήν Άθηνά 1

— Ποϋ είναι το άγαλμά του, είπεν ή Μύρτις 
ζωηρώς, είναι είς τήν Άκρόπολιν; διότι εάν ήναι 
θεός των δούλων, θά υπάγω νά τόν παρακαλέσω 
νά προστατεύση τόν άδελφόν μου, οστις καί αυ
τός είναι δούλος!

—Ό Κύριος Ίησοϋς δέν έχει άγαλμα είς τάς 
Αθήνας ούτε είς τήν 'Ρώμην, άπήντησεν ό 
γέρων· πρέπει νά τον προσκυνήσει τις έν πνεύματι 
καί άληθείφ.

Αίφνης ή Μύρτις παρετήρησεν ότι ό ήλιος 
έκλινε προς τήν δύσιν καί ενθυμηθεΐσα τήν ε’ργα- 
σίαν της, είπε πρδς τόν γέροντα,

— Πρέπει νά φύγω, διότι αυτά τά άνθη

πρέπει νά τά βάλωμεν είς τό άγαλμα της Φλώ
ρας πριν βασιλεύση ό ήλιος.

—Έάν έχης εργασίαν, κόρη μου, άς μή σέ εμ
ποδίσω εγώ, άλλ’ έάν θέλης νά μάθης περισσότερα 
περί τοΰ Κυρίου Ίησοϋ, είπεν ό γέρων, ελθε 
πάλιν εδώ νά συνομιλήσωμεν.

— "Ισως, αν δυνηθώ, άπήντησεν ή Μύρτις, 
καί άποχαιρετήσασα τόν συμπαθή γέροντα, έ- 
σπευσεν οικαδε.

Τήν έπομένην ημέραν ή Βαλερία, συνοδευο- 
μένη ύπό εξ δούλων, άνήλθεν είς τήν Άκρόπολιν- 
μέ τήν Μύρτιν, διά νά προσκυνήση είς τόν Παρ
θενώνα. 'Ωραίος ήτο δ ιερός βράχος εκείνην την 
πρωίαν, μέ τά μεγαλοπρεπή μαρμάρινα κτίριά 
του· ώραϊος ήτο ί> αμίμητος ναός της Παλλάδος, 
άπαστράπτων ετι μέ τάς κιονοστιχίας, τάς με- 
τώπας καί τά εξωτερικά κοσμήματά του, άλλ’ 
άπείρως ώραιότερον ήτο τό εσωτερικόν τοΰ ναοϋ, 
μέ το άθάνατον εργον τοΰ Φειδίου, τό χρυσελε
φάντινου άγαλμα τής Άθηνάς. Οί έπισκέπται 
έστάθησαν έντος τής μεγάλης κυρίας εισόδου 
προς άνατολάς, μέ αισθήματα άνεκφράστου ευ- 
λαβείας. Άμφότεραι ειτα αί νεάνιδες έγονυπέ- 
τησαν πρό τής θεάς καί ε“καυσαν είς αυτήν θυμία
μα. Άλλ’ ή Μύρτις ήτο περίλυπος τήν καρδίαν, 
διότι συνησθάνετο ό’τι ή μεγάλη αΰτη θεά ου
δόλως κατεδέχετο νά προστατεύω τούς δούλους, 
καί άπήλθεν οικαδε μετά τής κυρίας της πο
θούσα νά άνταμώση πάλιν τόν γέροντα, όπως 
μάθιρ τι περισσότερον περί τοΰ νέου εκείνου θεοϋ 
των δούλων. Άλλά πολλαΐ εβδομάδες έπέρασαν 
και ή Μύρτις, ένεκα των πολλών άσχολιών της, 
δέν ήδυνήθη νά ύπάγη είς τήν άγοράν. ’Επί τέ
λους όμως τήν έστειλεν ή κυρία της κάτι νά 
’ψωνίση, καί ή Μύρτις μέ βλέμμα άνύσυχον καί 
πλήρες ενδιαφέροντος έζήτει μεταξύ του όχλου 
είς τήν άγοράν, τήν σεβασμίαν όψιν τοΰ γέροντος. 
Άλλ’ οΰδαμοϋ τόν είδε καί ήτοιμάζετο νά έπι- 
στρέψη οικαδε, οτε τόν παρετήρησεν ίστάμε- 
νον επάνω είς μίαν βάσιν πλησίον τής εισόδου 
τής άγοράς, καί όμιλοϋντα εις όμιλον άνθρώ- 
πων. Ή Μύρτις εσπευσεν έκεϊ καί τόν ήκουσε 
νά λέγη :

— Συμπολϊται, ένθυμεΐσθε τόν 'Εβραίον εκεί
νον, όστις πρό ολίγων ετών ήλθεν εδώ καί μάς 
ώμίλησεν επάνω είς τόν Άρειον Πάγον καί εδώ 
είς τήν άγοράν. Ένθυμεΐσθε ότι μάς έκήρυξε περί 
τοΰ άγνωστου εκείνου θεοϋ, είς τον όποιον ή- 
μεϊς εΐχομεν καί εχομεν βωμόν. Καί όμως είς 
τόν θεόν τοϋτον δέν έστήσαμεν άγαλμα, καί 
καλώς έκάμαμεν· διότι Αυτός δέν κατοικεί είς 
μορφήν άνθρωπίνην. Αυτός έκαμε μόνος του τό
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υλικόν σύμπαν καί δλον τδ ανθρώπινον γένος, 
καί όμως ημείς δέν τον έγνωρίσαμεν. Ό μέγας 
Πλάτων καί δ θείος Σωκράτης έψηλάφουν εΐς τδ 
σκότος διά νά τον εύρουν. Άλλ’ ήδη μέ τδ πλή
ρωμα τοΰ χρόνου ήλθεν δ θεός οΰτος είς τδν 
κόσμον ,’καί έλαβε μορφήν ανθρώπου καί επαθε 
πολλά διά νά σωθούν οί άνθρωποι —δ Κύριος 
Ίησοϋς Χριστός, δ σωτήρ όλων των ανθρώπων I 

Καί εγώ σάς επαναλαμβάνω, οσα μάς είπεν 
6 Εβραίος Παύλος, διά νά ενθυμήσθε αυτά. Δεν 
είμαι πολυμαθής, οδτε φιλόσοφος. Άλλ’ έμαθα ε
κείνο τδ δποΐον ούτε οί Στωϊκοί ούτε οί Έπικούριοι 
ήδυνήθησαν νά μάς διδάξουν, δηλ. την άγάπην 
τοΰ Θεοϋ εΐς πάντα άνθρωπον. Γνωρίζω 3τι Αυ
τός συμπαθεί με ημάς είς πάσαν θλίψιν καί δυσ
τυχίαν καί ότι είναι έτοιμος νά μάς βοηθήση 
νά άπαλλαχθώμεν άπδ τάς κακίας καί άμαρ- 
τίας μας. Είναι φίλος των πτωχών καί των 
πλουσίων, των μεγάλων καί των μικρών, των 
ελεύθερων και των δούλων !

Ή Μύρτις δέν ηδύνατο νά μείνη νά άκούση 
περισσότερον, διότι εϊχεν εργασίαν είς τήν οι
κίαν. Άπήλθεν όμως πλήρης ελπίδων καί πολ
λών αμφιβολιών περί τοΰ νέου τούτου θεοΰ καί 
ευχόμενη θερμώς νά άποβοΰν αληθώς οί λόγοι 
τοΰ γέροντος.

ΚΕΦ. Δ'.

Άς έπανέλθωμεν τώρα είς τήν άγοράν τής 
'Ρώμης, όπου άφήκαμεν τδν Κλεομενην.

"Οταν επαυσεν δ κύριός του νά τον κτυπα, 
δύο δούλοι τδν έσήκωσαν καί τδν μετέφεραν εΐς 
τινα καλύβην πλησίον. Έκεϊ τδν άφήκαν νομί- 
ζοντες οτι είναι νεκρός ή τουλάχιστον ετοιμοθά
νατος. Όταν δέ έπεστρεψαν είς τδν κύριόν των, δέν 
έτόλμησαν επί πολλάς ώρας νά τφ άναγγείλωσι 
τδν θάνατον τοΰ Έλληνόπαιδος.

Έν τφ μεταξύ δ Κλεομένης συνήλθεν είς έαυτδν 
καί ήρχίσε νά αισθάνεται φοβεράν δίψαν. Άλλά 
μόλις προσεπάθησε νά ίγερθή καί νά ζητήση 
ύδωρ, τόσον τδν ίπόνεσαν τά μέλη του άπδ τά 
κτυπήματα, ώστε δέν ήδυνήθη νά κράτηση στε
ναγμόν οδύνης. ’Επί τέλους όμως ή δίψα του τδν 
ώθησε νά ΰπερνικήση τούς πόνους του, νά έγερθή, 
νά συρθή μέχρι τής θύρας’και έκεΐθεν μέ μεγά- 
λην δυσκολίαν εΐς τινα πηγήν, κειμένην είς ολί
γον βημάτων άπόστασιν. Έκεϊ άφοΰ ΐπιεν, έ
λουσε τήν κεφαλήν καί τδ πρόσωπόν του, καί 
ήσθάνθη μεγάλην άνακούφισιν. Μή’δυνάμενος νά 
επιστρέψη είς τήν καλύβην, έχώθη άποκάτω άπδ 
σωρόν σανίδων έκεϊ πλησίον καί ταχέως άπε» 
κοιμήθη.

1827

Όταν έξύπνησεν, δ ήλιος έ βασίλευε. Δύο άν- 
δρες διερχόμενοι συνωμίλουν περί τής εμπορίας 
τής ημέρας.

— Τά έλληνόπαιδα πάνε καί τά δύο, είπεν 
δ εις, δ Φούλβιος επωλησε τδ κοράσιον καί έσκό- 
τωσε τδ άγόρι 1

— Τδ σκότωσε ! έπανέλαβεν δ άλλος — Τδ 
καϋμένο! τί ώραΐο καί έξυπνο παιδί οπού ήτο !

—"Ε, τδ κορίτσι τουλάχιστον είναι καλά πω- 
λημένο, τήν άγόρασεν δ υπηρέτης τοΰ Βιργινίου 
'Ρούφου καί θά εχη έκεϊ καλήν κυράν !»

Ό Κλεομένης μέ δυσκολίαν έμεινε άκίνητος 
εις τήν κρύπτην του, άκούων την συνομιλίαν 
τάύτην. Τώραήδύνατο νά δραπέτευση ασφαλώς, 
άφοΰ δ κύριός του τόν ένόμιζεν άποθαμμένον.

(Ακολουθεί)

TO NEON ΕΤΟΣ.

1. Νέον ϊτος! περικλείεις τάς ελπίδας πολλών κόπων,
Καί ν* άνοίξ^ς ως ταμείο ν, πλήρες θησαυρών πολλών, 

Εύχεται καί περιμένει παν τδ γένος των ανθρώπων, 
"Ολους νά τούς ευλογητής μέ μερίδων καλδν.

Ι«8$Ι
2. Δυστυχείς εάν ψευσθωσιν, αν απέλθουν πειναλέοι,

Τί κακόν, τί καταισχύνη θά καλύψή τδ παρόν, 
"Οταν αί χρυσαί έλπίδες καί οί πόθοι των οί νέοι 
"Ανθρακες άποδειχθώσι κ/ υποστήριγμα σαθρόν ;

IC&Si
3. Νέα γενεά ανθρώπων είναι δόξα κεκλεισμίνη,

Δόξα μέλλουσα ν* άνοίί^ μέ λαμπρότητα πολλήν, 
Πάσα δέ ή άνθρωπότης άπδ ταύτην περιμένει 
Μέλλον ευτυχές νά ΐόρ, κλέος μίγα καί τιμήν I

ί&&3|

4. Δυστυχής ή Κοινωνία, ήτις θάλπει καί ίκτρέφει
Τέκνα άστοργα, κακούργα, σπέρμα νόθον, ποταπόν* 

Κάλλιαν νά μή έγέννα παντελώς τοιαϋτα βρίφη, 
"Η ν* άπέδαλλε προώρως τδν φθοροποιόν καρπόν*

ΗΟΜ
5. Μέ τδ νέον λοιπόν ίίτος σύ, £ νέα γενεά,

Τάς ίλπίδας καί τούς πόθους της πατρίδας, των γονέων, 
Βάλε έπί τής καρδίας κ_ι* άκολούθει σταθερά, 

Ζήτει δ’ άρωγήν θεόθεν μετά προσευχών θερμών.

IG&9I
6. Μέ τό νέον ϊτος σπείρε τήν χαράν, τήν ευτυχίαν,

Καί πιστως πανϊργον πράττε πάντοτ* έν σπουδή θερμή* 
Σίτων γονέων σου τόν βίαν, εΐς των φίλων τήν καρβίαν 
Καί είς τήν πατρίδα ίσο χάρμα, κλέος καί τιμή I

Δ. Λ.
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Η AAOSIX THS ΒΑΣΤΙΛΔΗΣ. τής Βαστίλλης, τήν 2/14 'Ιουλίου 1789. Και ή ήμερομηνία αΰτη εΐναι μία άπό τάς σπουδαιοτάτας εΐς/τήν ιστορίαν όχι μόνον τής ^Γαλλίας άλλά καί τοΰ πολιτισμού,Τδ μέγα γεγονός τοΰ„ παρελθόντος έ-

τους, Λ Παγκόσμιος Έκθεσις τών Παρι- διότι διά τής καταστροφής τής Βαστίλλης, σίων, έλαβε χώραν, καθώς γνωρίζετε, πρός έπεσεν άνεπανορθώτως καθεστός βάρβα- τιμήν τής έκατονταετηρίδος τής άλώσεως ρον καί άδικον εΐς τόν ΰι^ιστον βαθμόν.

Ή
 αλ

ω
αι

ς τ3
ίς

 Βχ
στ

ΐλ
λη

ς.



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1829
Ή Βαστίλλη ωκοδομήθη έν Παρχσχοχςί Εΐχε κελλία συνήθη μέν έως 50, άλλα, τό 1369 ύπό Καρόλου τοϋ Ε\ *Ήτο πε-Ιδέ ύπόγεχα πλεΐστα τόν άρχθμόν, όπου

Τί» τζαμ,ίον τοϋ Χουλτάνου 'Έλ 'Vaxip.. 
3λώρχον φροιίριον μέ όκτώ -μεγάλους πιίρ- ούτε φώς ούτε άήρ καθαρός είσέδυέ ποτέ, γους, καχ περχβαλλόμενον ύπό μεγάλης άλλ’ δπου ό δυστυχής φυλακισμένος έσή- τάφρου. ί πέτο έν τφ μέσφ παντός είδους άκαθαρ-
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σίας καί Απεχθών ζωΰφίων. Ύπήρχον ώσαιίτως καί παντός είδους όργανα βασανιστήρια, δι’ ών έβασανίζοντο οί φυλακισμένοι κατά βοΰλησιν τών σκληρών φυλάκων των.Καί φαντασθήτε τί φοβερόν πράγμα ήτο αυτή ή Βαστίλλη, όταν μέ άπλήν μυστικήν διαταγήν τοΰ βασιλέως ήδιίνατο νά συλληφθη οποιοσδήποτε, νά μεταφερθη έκεϊ, καί νά μένμ έκεϊ έντελώς Αποχωρισμένος άπό τοΰ έξω κόσμου έπί δέκα, είκοσι, πεντήκοντα έτη ένίοτε, χωρίς νά έξεύρη οΰτε αΰτός οΰτε οί φίλοι του διά ποιον έγκλημα έφυλακίσθη! Όποιαν Αδικίαν καί θλίψιν καί Αγωνίαν καί απελπισίαν πρέπει νά εΐδον οι σκοτεινοί έκεϊνοι τοίχοι!Εις τών καταδίκων κατά τό 1740 έγρα- ψεν έπάνω εΐς τόν τοίχον τοΰ κελλίου του: « Ή Βαστίλλη θά κατεδαφισθμ μίαν ήμέραν καί ό λαός θά χορε-ύμ έπάνω εΐς τόν τόπον όπου τώρα στέκεται!» Καί τφ δντι τό 1789 τήν 14 ’Ιουλίου, μετά τήν έκρη- ξιν της μεγάλης Γαλλικής Έπαναστάσεως, ό λαός τών Παρισίων έξεπόρθησε τήν Βα- στίλλην, καί τήν κατηδάφισεν. Επτά μόνον καταδίκους εΰρον φυλακισμένους· μερικοί έξ αΰτών 8έν ειχον ΐδεϊ τό φώς τοΰ ήλιου έπί 30 ή 40 έτη καί φαντασθήτε τά αΐσθήματά των, όταν χεϊρες φίλων καί συγγενών τοΰς έφεραν έξω εΐς τόν καθαρόν άέρα 1 Άλλ’ εΐς τά άρχεϊα τής Βα- στίλλης άνεκαλιίφθη τοιαιίτη μάζα Αδικίας καί ώμότητος, ώστε ό σημερινός Ακόμη κόσμος φρικιά άκούων τά καθέκαστα.Τφ οντι οί έπαναστάται τής 14 Ιουλίου 1789, ήσαν εΰεργέται τοΰ κόσμου!
ΤΟ ΤΖΑΜΙΟΝ TOT ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΕΔ ΧΑΚΜΕ.

Μεταξύ τώνναώντών διαφόρων θρησκευμάτων 
έν τή Ανατολή, τά τζαμί» τών Μωαμεθανών 
κατέχουν την πρώτην θέσιν.

Το πρώτον τζαμί ον τοΰ είδους τούτου ίκτίσθη 
ίν Μιδίνι^, είς άνέγερσιν δ’ αΰτοϋ ιίργάσθη και 
αυτός ο Μωάμεθ μέ τάς Ιδίας του χεΐρας* ητο 
δέ κτίριον τετράγωνον καί εΐς αύτο έτάφη ό 
Μωάμεθ, 8θεν και ώνομάσθη ΜετζΙδ jVeSt 
ήτοι τζαμίον τοΰ Προφήτου.

Τά αρχαία τζαμία οΰτε δόμους είχον οΰτε 
μιναρεδες. Ταΰτα έπενοήθησςεν κατόπιν ύπό τών 

Σαρακηνών, ΰ δε ^υθμός ούτος μετά ποικίλων 
τροποποιήσεων έπεκράτησεν εκτοτε μεταξύ τών 
Μωαμεθανών άπανταχοΰ τής γής.

Εΐς τό Κάϊρον άπαντα τις πολλάς ποικιλίας 
Τζαμιών. Ή προκειμένη εΐκών παριστα τό τζα· 
μίον τοΰ Σουλτάνου έλ Χακεμ, το όποιον κεϊται 
μεταξύ τών δύο μεγάλων πυλών πρός βορράν 
τοΰ Καίρου. Τά θεμέλιά του ετεθησαν τό 388 
ίτος τής Έγείρας, ήτοι τό 991 X. καΐ ίτε- 
λείωσε τό 1014 καταριθφέν δ’ ύπο σεισμού άνοι- 
κοδομήθη τό 1303. Ό Σουλτάνος οστις άνή- 
γειρε τό τζαμίον τοϋτο ήτο ό τρίτος απόγονος 
τής Δυναστείας τής διασύμου Φατμές, εΐς τούτον 
δ' αποδίδεται καί ή ϊδρυσις τής αίρέσεως τών 
Δρούσων, οΐτινες κατοικούν μέχρι έπί τοϋ ορούς 
τοΰ Λιβάνου.

ΘΤΜΟΣΟΦΙΑ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ.

Μεταξύ τών άλογων ζώων, τά οποία φημί
ζονται διά τήν εξυπνάδα των, τήν πρώτην θέσιν 
κατέχει ΰ έλέφας, άν καΐ ήναι τό μέγιστον και 
χονδροειδέστατου τών υπαρχόντων τετραπόδων.

Ό έλεφας εκτός τής φυσικής ευφυΐας του είναι 
και τόσον ευμαθής, ώστε δύναται διά τής δι
δασκαλίας νά μάθή πολλά πράγματα χρήσιμα 
εΐς τόν άνθρωπον. Τούτου έ'νεκα οί άνθρωποι έξ 
άμνημονεύτων χρόνων μετεχειρίσθησαν αυτόν έΐς 
διαφόρους εργασίας, εΐς τον πόλεμον, ώς καΐ είς 
τάς κοινωνικά; τέχνας.

«θαυμάζει τις, τή άληθεύφ, γράφει περιηγη
τής τις έξ ’Ινδιών, βλεπων τά χονδροειδή ταΰτα 
ζώα (τούς ελέφαντας) στιβάζοντας τάς ξυλίνους 
δοκούς τόσον έπιτηδείως διά τής προβοσκίδας 
των εις τάς ξυλαποθήκες^ αί όποΐαι εύρίσκονται 
είς τάς δχθας τοΰ ποταμού Μυλμέμ, δστις δια
βρέχει τήν ομώνυμον πόλην τής Βεγγάλης.Άφοΰ 
θέσουν έπΐ τοΰ εδάφους διά τής ισχυράς προβο
σκίδάς των άνά μίαν τόσας δοκούς, οσαι είναι 
άναγκαϊαι διά νά σχηματίσουν τήν βάσιν τής 
στιβάδος, οί ελέφαντες τοποθετούν έπάνω εΐς αύ- 
τάς άλλας σειράς, έ'ως ού^δώσουν είς τήν στιβάδα 
τό ώρισμένον αυτής ΰψος, τό όποιον πολλάκις 
άνέρχεται εΐς 40 πόδας. ’Επειδή δέ ύπεράνω 
ώρισμένου ΰψους δεν δύνανται νά φθάσουν καί νά 
τοποθετήσουν τάς δοκούς, αυτοί μόνοι των κατα
σκευάζουν εν είδος άναβάθρας, βαθμηδόν δέ υψώ
νουν αυτήν, καθ’ όσον ύψοΰται καΐ ή στιβάς τών 
δοκών, ?ως οΰ φθάσουν είς τό όρισθέν ΰψος! *0- 
λην δ’ αυτήν τήν εργασίαν έκτελοϋν μέ τάς
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προβοσκίδας και τούς τρομερούς χαυλιόδοντας των.

Όχι μόνον στιβάζουν τοιουτοτρόπως τήν ξυ
λείαν, άλλά καΐ καταβιβώζουν πάλιν τάς δοκούς, 
όταν ήναι άνάγχη, με την αυτήν τώξιν καΐ έπι- 
τηδειότητα— εΐς ολην δ* αυτήν τήν εργασίαν 
ώς δδηγον έχουν ενα μικρόν παιδα!

Έπειδτ) δέ είναι ώρισμέναι αΐ ώραι της εργα
σίας καΐ τοϋ φαγητού των, δέν άρχίζουν τήν 
εργασίαν προ της ώρισμένης ώρας καί άμέσως 
άφοΰ φθάση ή στιγμή της διακοπής, παύουν 
αύτήν, οσφ καΐ άν δυσάρεστη τοϋτο τον κύριον 
των. Άλοίμονον δέ εΐς τον τροφοδότην^των, άν 
δέν Γχη ετοίμην τήν τροφήν των εΐς τήν προσδιω- 
ρισμένην ώραν, τον τύπτουν φοβερά μέ τάς προ
βοσκίδας τωνί “Ας μή φαντασθή δέ ούτος οτι 
δύναται νά άπατήση τούς ελέφαντας ώς προς την 
ποσότητα τής τροφής των, όπως κάμνουν οί τρο- 
φοδόται εΐς τά δυστυχή κτήνη τοΰ στρατοϋ μας. 
Ό Έλέφας δέν είναι ώς ό ίππος ή ί> ήμίονος, ot- 
τινες δέν εννοούν, ή άν εννοούν τήν κλοπήν τής 
τροφής των, δέν ήξεύρουν πώς, ή δέν έχουν τήν 
τόλμην νά τό έκφράσουν διά τίνος τρόπου* αυτός 
διακρίνει καί τήν έλαχίστην άφαίρεσιν άπό τό 
ώρισμένον σιτηρεσίου του καί άλοίμονον εΐς τόν 
υπηρέτην, δστις ήθελε τολμήσει νά τοϋ προσφέρη 
έλιπή μερίδα! άν δέν φονευθή άπό τούς $αβδι- 
σμούς τής προβοσκίδας, θά πέση εις τό κρεββάτι 
έ'νεκα τών μωλώπων!

Οί ελέφαντες είς τάς ’Ινδίας είναι θρησκευτι- 
κώτεροι άπό πολλούς ονομαζόμενους Χριστιανούς, 
διότι άμα ελθη ή Κυριακή, καί τό γνωρίζουν τά 
άλογα εκείνα ζώα πολύ καλά, όχι μόνον άρνοϋν- 
ται νά. έργασθοΰν, άλλά καΐ σηκώνουν έπανά- 
στασιν κατά τού κυρίου των, άν δοκιμάση νά 
τούς βιάση εΐς τοϋτο—άπερνοϋν δέ τήν ημέραν 
ταύτην κοιλυώμενοι ώς οί χοίροι εΐς λάκκους λα
σπώδεις, επίτηδες κατεσκευασμένους.

Μετά τό τέλος έκάστης ημέρας πηγαίνουν είς 
τόν ποταμόν καί κάμνουν εν καλόν λουτρόν, μετά 
τούτο δέ επιστρέφουν εΐς τούς σταύλουςτων, πέρνουν 
τό δεϊπνόν των, καί άναπαύονται διά τήν νύκτα.

ΤΟ ΟΝΈΙΡΟΝ ΤΟΥ ΓΥΑΛΑ·
[ΚαιΑ παράίοσιν·]

Είνε ζέστη, καλοκαίρι· 
Καί φαντάσον μεσημέρι !

Μέ την τόση—τάση λάβρα 
Ποΰ κανείς βέν υποφέρει, 

Γυαλοπώλη; ό παύμένος, 
Χειμωνιάτικα ’ντυμένος 

'Ροΰχα, μόνον ίχι μαύρα, 
Καί πανέρι φορτωμένο;

Μέ τά γυαλικά γεμάτο
Τρέχων δώβε, πέρα, κάτω,

“Εσκασ* 0 δυστυχισμένος, 
Καί σαν παξιμάδ* άφράτο 

Ξεροψήβηκ* i παύμένος ! 
Βρήκε τέλος μέβ* στδν δρόμο 

“Ενα δίδρο, xj’ απ’ τδν ωμο 
Κατεβάζει τδ πανέρι, 

Καΐ ’ξαπλώνεται ευβύ; 
“Οσος ήτανε μακρύς 

Είς τοϋ δένδρου τήν σκώ 
(Τί γλυκεία τδ καλοκαίρι 

Εΐς της λάβρα; τήν φωτιά Ι| 
Άφ* ου έφαγε λιγάκι, 

Κάβησε καί κομματάκι, 
’ 'Q; ή ζέστη νά περάση* 

Καΐ τδ «πω; πριν νά γεράση 
» θέλει(εισβαι ευτυχής » 

Αογαριάζ’ δ δυστυχής I 
“Εχει μπρδ; τά γυαλικά του : 

"Ολα τά κεφάλαιά του 
« Άν πουλήσω » λέγει «τώρα

• Τοϋτα ’βώ τά γυαλικά μου
> Εις ίκείνηνε τήν χώρα

• Που σκοπεύω νά πηγαίνω
» θάχω τόσα ίδικά μου 

» Κέρδη ’ποΰ ’μπορώ νά πάρω 
» “Οχι μόνον τώρα ίσα 

» “Οσα έχω γυαλικά,
• Άλλ’ ακόμη άλλα τόσα

» Φλιτσανάηια, πιατικά 1 
(Δέν σκεπτότανε τδν Χάρο !) 

« Κι’ άπ* αυτά όπου θά πιάσω, 
»—"Οταν 8λα τά πουλήσω 

« Πόσα, πόσα βά κερβήσω !— 
» Μαγαζϊ ίέ νά ’νοικ^άσω·

• Νάμαι έμπορος αφέντης,
■ Παλληκάρι καί λεβέντη; I

> Καί βά μέ ζηλεύουν ολαι;
> “Εξυπναι;, μπούφαι;, μαρώλαις !

■ Μά ’γώ βά διαλέξω μ^ά, 
» Ποΰ νά ϊχη καΐ προικιά !

• Καΐ τδ μαγαζί ακόμα
» θά το κάνω πλειδ μεγάλο· 

» θέλω τότε τίποτ’ άλλο ; * 
Καΐ μέ γέλοια εΐς τδ στόμα 

Καΐ εΐς τήν καρδιά χαρά, 
Πώς δέν εΐχ’ ένας παρα 

’Έδειχν’ δ πτώχδ; μυαλό 1 
Κι’ήτανε γώ τδ γιαλό.

Κ’ έν ώ έλεγε αυτά 
Γύρω του έκεΓ πέτα 

Κουνουπάκι τολμηρό, 
Καί μέσ’ 'στόνειρο τολμά 

Τδν Γυαλα μας νά τσίμπα, 
Τδ θρασύ καΐ τδ σκληρό 1 

Κ’ εΐς τ’ αυτιά τσυ νά βουίζη. 
Έξαφνίσβη ό καϋμένο; 11 ! 

Καΐ άμέσως δίνει μιά I! 1 
Κι’ έπετάχθη τρομασμένο; 

Άλλ* αναποδογυρίζει 
Τδ πανέρι 1 τά γυαλιά ! 

Κι’ 8λα τρίμ.ματα τά κάνει 
“Εξω άπο Εν φλιντσάνι | 

Τοϋ Γυαλα καθένα χέρι 
Ξεροτρίβει κάβε ’μμάτι, 

Καΐ μαζέβει στδ πανέρι 
Άπδ κάβενα κομμάτι* 

Βλέπει πώς ή ευτυχία 
ΤΗτο όνειρο σκληρό 

Μέσ* στη; ζέστης τόν καιρό !

Ήν Πείραιε™, Γεογιος Σ· Μλκρης·
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ΤΖΟΙΚΙ-Δ.^.-

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΑΓΓΛΩΝ-
Ή συμβουλή μου πρδς πάντας τούς νέους είναι : Ζητείτε 

πάντοτε την συναναστροφήν τών άνωτίρων «ας, εις την καθη
μερινήν ζωήν σας καΐ εις τά βιβλία, άτινα άναγινώσκετε.

Οί μεγάλοι νόες αγαπούν τα μεγάλα καΐ ύψηλα πραγματα* 
ενώ οί μικροί καί ευτελείς άρέσκονται είς ποταπά- θΐκερε.

— Ποτι δέν είδα άνθρωπον νά γείνη διάσημος καΐ μίγας, 
οστις ήργει, νά σηκώνεται ίνωρΐς τδ πρωί 1 2ου ίφτ.

— Οί άνθρωποι σπανίως προοδεύουν δταν μόνον τδν 
έαυτόν των έχουν ώς πρότυπον. Γκόλδσμιθ.

— Βιβλίον καλόν είναι φίλος πιστός, καί δ συγγραφεύς 
αυτού είναι ευεργέτης της κοινωνίας. ΜΟΜώλεΟ.
, — ΚΛλλεον νά ίννοήβης έν πράγμα χαΛΙΑς, παρά πολ

λά πράγματα άτε.ΐώς. Κύλρετζ,
— ΤΔ νά άναγενώσκης χωρίς νά σκέπτεσαι είναι ώς νά 

τρώγης χωρίς νά χωνεύης. Βοΐέρκβ.
—' Μίη κρίνης ΐνα άνθρωπον άπδ τά ένδύματά του, διότι, 

ταϋτα τά έκαμεν δ ράπτης,
Μή τόν κρίνης απδ τήν καταγωγήν του, διότι καΐ δ 

Κάϊν κατήγετο εξ άρίστης οίκογενείας.
Μή τδν κρίνης άπδ, τήν επιτυχία» ή ατυχίαν του έν τω 

κόσμφ, διότι πολλοΐ αποτυγχάνουν έπειδή είναι τίμιοι.
Μη τδν κρίνης έκ της γλωσσης του, διότι καΐ ό ψιττακός 

δμιλεί, άλλ’ ή γλώσσα δέν είναι ει μή άπλοΰν Βργανον ήχου.
Μή τδν κρίνος άπδ τήν οικίαν, είς τήν δποίαν διαμένει, 

διότι αί σαϋραι καΐ οί ποντικοί πολλάκις κατοικούν είς τά 
πολυτελέστατα παλάτια. Αίκενς.

— ’Επί 1000 έτη τουλάχιστον ή Κινεζική γλώσσα έστάθη 
ή μάλλον διαδεδομένη είς τδν κόσμον.

‘Ο Δόκτωρ Κίρχοφ λέγει δτι αΰτη δμιλείται τήν σήμερον 
ύπδ 400,006,600 ψυχών· ή Ίνδο στανική δμιλείται ύπδ πλέον 
τών 100,000,000, ή Αγγλική ύπδ 160,000,000, ή ‘Ρωσσική 
υπδ 75,000,000, ή Γαλλική ύπδ 60,000,000 ή Γερμανική 
ύπδ 57,000,000.

— ΤΔ τρίτον αρτεσιανδν φρέαρ έν Παρισΐοις έπΐ τέλους 
ηνοίχθη, ύστερον άπδ 2ί έτών κοπιώδη εργασίαν. Κείται είς 
τήν Πλατείαν ‘Ε6έρ, καΐ ίστοίχισε 2,500,000 φρ, Τδ ΰβωρ 
εύρέθη είς βάθος περίπου 860 μέτρων καί έχει θερμοκρασίαν 
34 *}» βαθμών.
_— Γεωγράφο; τες διά νά μας δώση ιδέαν τοΰ μεγέθους 

τής Σιβηρίας είπεν δτι ήδύνατο αΰτη νά έμπεριλάβη Βλα τά 
Κράτη της Ευρώπης (εκτός της ‘Ρωσσίας), Βλας τάς ‘Ηνωμ. 
Πολιτείας τής Αμερικής, καί πάλιν νά περισσεύουν 300,000 
τετραγωνικά μίλια ί

— Ail νά. έννοήσετε ποίας τεράστιας προόδους κάμνει 
είς τδν πολιτισμόν ή ’Ιαπωνία, βυνάμεθα νά σας εϊπωμεν 
οτι άν καΐ ϊχη ΐκατοντάδας μιλιών σιδηροδρόμων έν χρή- 
σει, κατασκευάζει βμως 34 νέας γραμμάς, άντί δαπάνης 
250,000,000 φράγκων I

-— Οί φυσιολόγοι ήρχισαν νά ανησυχούν σπουδαίως διά 
μερικά γένη ζώων, ατινα κινδυνεύουν να έκλείψουν.

’Εντός μάλιστα τοΰ παρόντος αιώνας έξέλιπον ήδη ή 
Έπίορνις καΐ ή Δίνορις της Μαβαγασκάρ καΐ Νέας Ζηλαν
δίας. “Ηδη φόβος υπάρχει δτι έντδς όλίγων έτών θά έκλειψη ή 
καμηλοπάρδαλις, δ ιπποπόταμος, δ βινόκερως, αΐ μεγάλοι 
έλαφοι, ό κιμπανζής, ή γορίλλα, ό Αμερικανικός Βούβαλος, 
καθώς καί τινα τώς πολύχρωμων πτηνών. Ή ϊλαφος καί ή 
άγρια αιξ προστατεύονται διά νόμου έν Ελβετία καΐ Νορ
βηγία.

~ Βεβαίως δλίγον φανταζόμεθα εις τδν καθημερινόν μας 
βίον, 8τι καθ’ έκαστον λεπτόν τής ώρας ήμείς έπΐ οί της έπι- 
φανείας τής γης διανύομεν διάστημα 13 μιλίων, διά τής περι
στροφής τής γής περΐ τδν άξωνά της, καΐ διάστημα 1080 μι
λίων ίν τή περιστροφή της γής πέριξ τοΰ ήλιου.

—Άπύ τής άπελευΟερώσιως τών Μαύρων είς τάς Η
νωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής (1864) μέχρι σήμερον έδα- 

πανήθησαν υπέρ τής έκπαιδεύσεως αυτών 265,000,000 φράγκαί 
Κατά τινα δέ στατιστικήν έσχάτως Βημοσιευθείσαν, ύπάρχου- 
σιν ήδη εΐς τάς Νοτίους Πολιτείας 16,000 σχολείων, Βιευθυ- 
νομένων ύπδ μόνων μαύρων διδασκάλων καΐ διδασκαλισσών. 
Είς τά σχολεία δέ ταϋτα τά προκαταρκτικά φοιτούν περΐ 
τδ 1,000,000 παιδιά άμφοτέρων τών γενών. Ό ολικός αριθ
μός τών μαύρων εΐς τάς 'Ηνωμ. Πολιτείας'τής ’Αμερικής 
υπολογίζεται ήδη είς 8,000,000.

— Ό ’Αμερικανός αστρονόμος Χόλδεν παρετήρησε διά 
τοΰ μεγάλου τηλεσκοπίου τοΰ αστεροσκοπείου τοϋ Δίκ, Βτι 
ό κομήτης ό ανακαλυφθείς ύπδ τοΰ Βερνάρδ πρδ ένδς έτους, 
έθραύσθη καΐ έχασε τήν ουράν του. Ή έλξις τοϋ Ήλίου, 
Βταν δ κομήτης ήτο είς τδ περιηλίου αυτού (δηλ. εΐς τδ πλη- 
σι έσπερον είς τδν ήλιον σημείου τ|[ς τροχιάς του) η το τόσον 
μεγάλη, ώστε άπέσπασεν άπ’ αυτόν τήν κόμην ή ουράν του 
ήτις έκτοτε άντί ν’ ακόλουθη τδν Κομήτην^απομακρυνόμενου 
από τοϋ Ήλίου, κινείται πρδς τδν "Ηλιον, καΐ καθ’ Βλα τά 
φαινόμενα θά πέση έπ* αυτού. Ή ουρά αυτή είναι 430,000 
μιλ. τδ μήκος καΐ 144,000 τδ πλάτος 1.1 "Ολη'δ’ αυτή ή'μάζα 
τής ΰλης θά άποτελέση μίαν ήμέραν μέρος τής μάζης τοΰ 
Ήλιου I

— Εΐς τδ Μιλάν ον της ’Ιταλίας έκΐίδεται ήδη ή Αγία 
Γραφή εΐκονογραφιμίνη κατά τεύχη, έν κοιτά πασαν έβδομα - 
δα, αί δέ πωλήσεες τών έβδομαδιαίων τούτων τευχών ανέρ
χονται είς 90000 αντιτύπων I

— Ή δαπάνη τής καθαριότητες τών όδών τοΰ Λονδίνου 
στοιχίζει 750,000 φρ. τδ ϊτος.Έξοδεύεται δέκατ' ίτος πρδς 
πλύσιν αυτών 3,000,000 γαλόνια ΰδατος' δηλ. 7,500,000 
όκάδες !

—'Τπίρχεε κληματαριά εΐς τδ Χάμπτον Ρδδ τής ’Αγγλί
ας, ή όποια πέρυσι ϊδωκε 1500 βότρυς (τσαμπιά) σταφυλίων 1

— Ή Δημοκρατία του Βουένος "Αϋρες εις τήν Νότιον 
Αμερικήν ίδαπάνησε κατά τα τελευταία έξ ετη 80,000,000 
φρ. πρδς άνέγερσιν 60 ώραίων σχολείων, έκαστον τών όποιων 
χωρεΐ- 600 παίδας.

— Κατά τδ παρελθόν έτος διενεμήθησαν είς τήν Μεγάλην 
Βρεττανίαν 1,558,100,000 έπιστολών,201,400,000 δελταρίων 
412,000,000 δεμάτων καΐ 151,900,000 έφημερΐδων. Τινά 
τών δεμάτων άνοιχθέντα εύρέθησαν περιέχοντα παράξενα αν
τικείμενα, ώς λ. χ. κρανία ανθρώπινα, πρασίνους βαθρακούς, 
ζωντανούς, σταφιδοποουτίγγας, κλ. κλ. I !

— ·Ανάκτορα έκ πάγου. Τά παιδιά πολλάκις σκέπτον
ται τί θά γείνουν καΐ τί θά κάμουν είς τήν ζωήν των, όταν 
μεγαλώσουν—κτίζουν πύργους γυάλινους είς τδν αέρα! "Ολα 
ταϋτα τά σχέδια καΐ οί στοχασμοί των, 8μως δ μοιάζουν μέ 
τά κρυστάλινα ανάκτορα, τά όποια κατασκευάζουν έκ πάγου 
τδν χειμώνα εΐς τήν'Ρωσσίαν καΐ είς τδ Καναδα.*Οταν δέτην 
νύκτα φωτίζω Ααι μέ ηλεκτρικόν φώς παριστάνουν λαμπρό
τατου θέαμα* άν μάλιστα τύχη νά έχουν χρωματισμένα τά 
παράθυρα κόκκινα, γαλάζια, πράσσινα καΐ άλλα. "Ολα τά 
έπιπλα εΐς τά ανάκτορα ταύτα είναι έκ πάγου, τράπεζαι, 
σοφάδες, καθέκλαι, βάζα, πολυέλεοι, κλ. Καΐ όίμα άρχίση ή 
άνοιξις διαλύονται άφ’ έαυτών εΐς ΰδωρ !

Οΰτω συμβαίνει μέ τάς περισσοτέρας τών μεγάλων ελπί
δων μας. Πλεΐστα αγόρια καΐ κοράσια κτίζουν ωραία κρυ
στάλλινα παλάτια, τά όποία μέ τδν καιρόν διαλύονται, ώς 
ό καπνός καΐ δέν άφίνουν ΰπίσω των τίποτε άλλο παρα τήν 
λυπηρόν ένθύμησεν. Τδ καλλίτερου διά τά παιδία καΐ τούς 
νέους είναι νά ένθυμώνται τδν Πλάστην των κατά τάς ήμέρας 
τής νεότητός των.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPBTHSEI2.

1. Άνάφερε οκτώ τόπους, Βπου οί Χριστιανοί αυτών κά
τοικο» ίπαινώνται διά τήν γενναιοδωρίαν των πρδς τούς 
πτωχούς ;

2. Ποίοι έχθρικοΐ στρατοί έπαθον άπδ άορασίαν διά τής 
δεήσεως διασήμου τινδς προφήτου ;

3. Τίνες τών αποστόλων ώνομάζοντο ΤίοΙ Τροπής ;

2Ρυνδρομή « ϋκιδικ&ν Λιηγημάταν», 8 κα? έτος, έν 'Ελλάΰι, 4ο fattr. έν τ& ’Εξα>τί(μ%β 60 λίπτ.
Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕ2ΤΗ ΚΜΝΧΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ 1890.-—1968,


