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Δ&ΝΔΡΟέΤΟΙΧΙΑ Efc ΚΕΡΑΖΕΩΜ. δημιόυργή κάΐ ένισχύη ανάλογους άρετάς μεταξύ τοϋ 
λαοΰ· ένφ ή τυραννική έπιφέρει τδ έναντίον, καταΟτρέ-

1 φουσα και αύτάς τάς ύπαρχουσας. Άς έλπίσωμεν, δτι 
0 καιρός δέν είναι μακράν, κατά τδν όποιον δέν &ά 
βλέπωμεν καΐ έϊς τήν Ελλάδα καί μάλιστα είς αυτάς 
τάς ’Αθήνας τοδς φραγμούς καταστρεφομένους, τά δέν
δρα δραυόμενα καί ακόμη καί αύτά τά καθίσματα, τά 

] τοποθετούμενα ύπδ τάς δενδροστοιχίας πρδς άνάπαυ- 

διν τών πολιτών, κατακο- 
ματιασμένα.Τοιαΰται βαν- 
δαλικαί πράξεις δεικνύουν 
λυπηράν τήν κατάστασιν 
τών ήθών είς τήν πόλιν 
μας, καί προδίδουν παν
τελή έλλειψιν σεβασμού 
πρδς ΐοΰί νόμους του 
Κράτους καί τήν αγαθήν 

πρόνοιαν τής έξουσίας ύ
πέρ τοΰ λαοΰ.

Είς διάφορα μέρη too κόσμου καί ίδίως εις την 
Γερμανίαν καί Ελβετίαν ή Κυβέρνησις προσπαθεί νά 
συγκερνφ ΐδ ευχαρι μετά τοϋ χρησίμου ύπέρ τοΰ λαοΰ. 
Όΰτω λ. χ· εΐς τινα? λεωφόρους έχουν φυτευσει δέν
δρα καρποφόρα τά όποια μέ την σκιάν δίδουν καί 
καρπόν πρός χρησιν τών οδοιπόρων.

Είς τήν Γερμανίαν μά- 
κραΐ δενδροστιχίαι, πολ
λάκις 60 μιλίων τό μή- 
κοίΐ συνίστανται άποκλει- 
βτικώς άπδ κερασέας, έκ 
του καρπού τών όποιων 
πάντες οί δδΰιπόροι είναι 
έλεόθεροι νά τρώγουν μέ 
τήν παρατηρηδιν νά προ
σέχουν, ώςε νά μή βλά
πτουν τά δένδρα.

Τδ περισσότερον μεροί 
των κερασιών συνάγουΟιν 
οί ίδιοκΐήται τών γέιτο- 
νευόντων άγρών· όταν δέ 
όδτοι θέλουν νά φυλάξον 
τδν καρπόν δένδρυ τινδς, 
δένουίι πέριξ τοΰ κορμού αύτοΰ άχυρα, οί δέ διάβάται 
τόσον σέβονται τά νόμιμα, ώστε σπανιώτατα έγγίζει 
τις άπδ τον καρπόν τοΰ δένδροο * Εκείνοι)1.

Τδ έθιμον τούτο είναι άξιον παρατηρήσεως διά δυο 
λαγούς· 1J διότι δεικνύνει τήν πατρικήν μέριμναν τών 
Κυβερνήσεων ύπέρ του καλοΰ τοΰ λαοΰ, καί 2) τδ σέ
βας του λαοΰ πρδς τά διατεταγμένα. Καλή καΐ πα-

Δένδροστιχία έκ κερασιών.

'Μ άργία είναι μή- 
τηρ πάσης κακίας, διότι 
0 άργάς έξοδεύει τάς ώ

ρας του σκεπτομένος κα
κόν τι κατά τοΰ πλησίον του· χρέος επομένως των γο
νέων εΐναι νά συνείθίζουν τά τέκνα των ένωρίς είς 
τήν φυλεργίανι

— ΟροσπαΟεε νά είρηνευης μέ όλους πρό 
πάντων όμως μέ τήν συνείδησίν σου.

—Κ,άλλεον νά ύποφέρη τις αγαθοποιών,- ή νά 
τρική διοίκησίς παντού καί πάντοτε τείνει είς τδ νάιε&τύχή αδίκων καί κακοποιών.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
Μεχάφρασιχ ίλευβέρα 

(έκ τοΰ ’Αγγλικού)

(’ Ιδέ προηγοΰμινον άριθμόν.)

Πολλή παρήλθεν ώρα πριν ό Έρικος συνέλθη εΐς 
εαυτόν καϊ αυνηθή v°t σηκωθή έκ τών γονάτων τοο· 
άφοΰ δε έσηκώθη ή ίοέα αυτί] ήλθεν εΐς τδν νουν τοο, 
κ Ποΐος άρά γε νά έκαμε τδν μεγαλοπρεπή ήλιον καί τδ 
μέγα δάσος, τά όρη καί τήν πεδιάδα, τά φυτά, τούς 
καρπούς καί τά άνθη καί τά άραΐα καΐ μελωδικά πτηνά; 
Ποιος νά έκαμε τά δένδρα νά φυωνται άπδ τήν γήν, νά 
έθεσε τά ποτάμια είς κίνησιν, καί νά εκαμεν άλα ταΰτα 
τά θαυμαστά πράγματα, τά όποια βλέπω τριγύρω μου;

; Ποιος άρά γε νά ήναι ούτος;»

Σοχνάκις έπανέλαβεν είς έαυτδν τήν έρώτησιν ταύ- 
·' την' έπειτα έστρεψε τούς διαλογισμούς του είς τήν Έ-
■ : λένην καί τούς Αθιγγάνους, καί ώργίσθη πολύ εναν- 
: τίον των, διότι τδν έκράτησαν τόσον χρόνον κεκλεισμέ-

νον είς τό σκοτεινόν εκείνο σπήλαιον, ένφ είς τά άλλα 
παιδία έπέτρεπον νά έξέρχωνται καί νά βλέποον τόν 

; ώράΐον κόσμον, όσπς εκειτο έξωθεν τοΰ σπηλαίου*  καΐ 
ένθομεΐτο μεν τί ή Ελένη τφ είχεν είπεΐ, δτι ή αιτία 
τής κατακλεισεώς του ήσαν οί γαλανοί ύφθαλμοΐ καί τά 

,: ξανθά μαλλιά του· άλλά δέν ήδύνατο νά έννοήση τί 
εΐχον νά κάμουν τά’μάτια καί τά μαλλιά του μέ τοϋτο. 

’’ Έπειτα του ήλθον είς τδν νουν οί λόγοι της γραίας 
Μαργαρίτας, ότι αύτδς δέν ήτο ώς τά άλλα παιδία, 
παιδίον ’Αθιγγάνου· άλλά πάλιν, πώς συνέβη νά ευρί-

■ Οκεται μεταξύ των; Τότε τφ ήλθεν ώς όνειρον ή έν- 
θύμησις τοΰ χρόνου, δταν έξη μεταξύ ανθρώπων πολύ 
διαφορετικών άπδ τους Αθιγγάνους, δταν τρυφερά τις

ί χείρ τδν έχάϊδευε, καΐ γλυκεΐά τις φωνή τφ έλεγε 
περί μητρικής άγάπης καΐ τρυφεράς φροντίδας· έπειτα 
δέ παρεστάθη έμπροσθεν του ώς όραμα ώραιός τις κή
πος καί μεγαλοπρεπές φρούριον, εύγενεΐς άνδρες και 
χαριτωμέναι κυρίαι, δλοι δέ ούτοι έθεώρουν μετά στορ
γής έν μικρόν παιδίον. Μετά τοϋτο άμυδρά τις έν· 
θύμησις ήγέρθη εΐς τδν νουν του, 5τι ένφ περιεθιάόαζεν 
έφ’ άμάξης είς τδ δάσος, άπήντησεν άγριοπροσώπους 
τινάς άνθρώπους, οί όποιοι τδν άνήρπασαν καΐ τδν έφε
ραν μεταξύ των, θέσαντες αύτδν έπΐ ένδς τών ίππων 
των. Μετά τοϋτο δέν ήδύνατο νά ένθυμηθή άλλο τι, 
είμή τήν ζωήν, τήν όποιαν έζη έντδς τοΰ σπηλαίου, 
καί τά συμβάντα τής προτεραίας ή μέρας κατά τήν ει
σβολήν τών ληστών είς τδ φρούριον, καΐ τδν χωρισμόν 
αύτοΰ άπ*  αύτών*  άλλ’ ολα ταΰτα ήσαν τόσον συγκε
χυμένα, ώστε τφ έφαίνοντο ώς ονειρον.

Ή συγκεχυμένη αΰτη άνάμνησις τών συμβάντων 
τούτων τής ζωής του τδν έκράτησεν έπΐ πολύ ακίνη
τον είς τήν θέσιν έκείνην έπί τέλους δμως στενοχω
ρηθείς άπο τήν πείναν, ήγέρθη καί έπορευθη, πρδς 
άναζήτησιν τροφής. Ένθυμηθείς δ’ ότι ή Έλα τφ έφερε: 
πολλάκις κόκκους τινάς, έζήτησε νά εύρη τοιούτους 
είς το δάσος, άλλά δέν τδ επέτυχε- φθάσα'ς δέ είς τδ· 
μέρος, δπου ήτο τδ ρυάκιον, επίεν άρκετδν άπ’ αύτδ, 
άλλά τδ ύδωρ δέν ήουνήθη νά θεραπευτή τήν πείναν*  
δθεν έζήτησεν έκ νέου δπωρικά μεταξύ τών δένδρων· 
καΐ τοιαΰτα μέν δέν ευρεν, ειοεν όμως έκεΐ που-πλησίον 
τήν σκεπήν καλυβών τινων καΐ διά'τινος μονοπατιού- 
κατώρθωσε νά φθάση έμπροσθεν ώραίου κήπου περι
κλειόμενου άπδ σιδηράς κιγκλίοας, έντδς τών δποίων 
έβοσκον μίκραί τινες δορκάδες, αί όποΐαι έφείλκυσαν 
την προσοχήν του· ένφ δέ ίστατο καΐ ■ έκύτταζεν αύ- 
τάς, ήκουσε παιδίον νά όμιλή, άλλ’ ένεκα τών πυκνών- 
θάμνων, όπισθεν τών όποιων ήρχετο ή φωνή, τδ παιδίον 
δέν ήδύνατο νά φανή.

Οί έπανειλημμένοι γέλωτες του παιδιού διήγειραν 
είς τδν Έρΐκον τήν έπιθυμίαν νά τδ ΐδη, καί λοιπόν 
ύπερπηδήσας τάς κιγκλίδας καί διελθών διά τών θά
μνων εύρέθη αίφνης έμπροσθεν παιδιού, έν ή δυο έτη 
μικρότερου καΐ εχοντος τήν αύτήν φυσιογνωμίαν, 
τούς αυτούς γαλανούς δφθαλμούς καί τά αύτά ξανθά 
μαλλιά μέ αύτδν, άλλά πολύ ώραΐα ένδεδυμένον μέ- 
μεταξωτά καΐ βελουδένια φορέματα. Ό Έρΐκος έφο- 
βεΐτο νά πλησιάση τδ παιδίον, τδ όποιον έφαίνετο τόσον 
διάφορον άπδ τά Άθιγγανόπουλα, μέ τά όποια συ- 
νανεστρέφετο.

Τδ παιδίον έκεΐνο έπαιζεν έπί της χλόης μέ Βν σκυ
λάκι, καΐ κατ’ άρχάς μέν δέν παρετηρησε τήν έλευσιν 
τοΰ Έρικου, άφοΰ δέ τδν είδε, έφοβήθη καΐ έκινησε 
νά φύγη*  άλλ’ 0 Έρικος τψί έφώναξε, λέγων, «Μή. 
φοβήσαι άπδ έμέ. Μή φοβήσου, έγώ δέν θά σέ πει
ράξω!»

Είς τάς φωνάς ταύτας τοΰ Έρικου τδ παιδίον έ- 
σταμάτησε, καί ήρχισε νά τδν έξετάζη διά τοΰ βλέμ
ματος άπδ κεφαλής μέχρι ποδών, καί έπΐ τέλους τδν 
ή ρώτησε, «Ποιος είσαι σύ;»

«Είμαι ό "Έρικος, καί άνέβην άπ’ αύτάς τάς κιγ
κλίδας.» «Σύ δέ ποϊος είσαι;»

«Είμαι ό κόμης Αλβέρτος,» άπεκριθη τδ παιδίον, 
«καΐ κατοικώ είς τδ φρουριον τοΰ πατρός μου έκεϊ έπά- 
νω. Σύ ποΰ κακοικέΐς;»

Ή έρώτησις αΰτη έσύγχυσε τόν Έρΐκον, καί κατ’ , 
άρχάς δέν ήξευρε τί ν’ άποκριθή· άλλά μετά μίαν στιγ
μήν άπεκριθη, «Ποΰ κατοικώ; Κατοικώ ακριβώς τώ
ρα έκεϊ είς τδ δάσος, όπου τά πουλγά κελαδουν τόσον 
γλυκά καΐ ό ήλιος λάμπει τόσον λαμπρά. Έσυνείθιζον
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δέ νά κατοικώ είς τδ σκοτεινόν ίπήλαιον, άλλά δέν θά 
υπάγω πλέον Εκεί.»

«Αλήθεια! έκατοι'κησές ποτέ είς σπήλαίον;» ήρώ- 
τησεν δ ’Αλβέρτος μά ζεσιν τδν Έρΐκον· έπειτα, δέ μέ 
γλυκυτητα έπρόσθεσε, «Ταλαίπωροι παιδίον! λοιπδν 
ό πατήρ σοο δέν έχει ώραΐον φρουριον, ώς ό wt- 
κός μου;»

«Άλλά δέν εχω ούτε πατέρα !» εΐπεν ό Έρΐκος, 
βείβας μελαγχολιχώς τήν κεφαλήν του.

'Ο Αλβέρτος έχινήθη εις εύσπλαγχνίαν καί έλαβεν 
αύτδν άπδ της χειρός.

«Μή λυπήσαι,—ειπεν είς αύτδν φιλοφρόνως. «θά 
εΐπω είς τδν πατέρα μου, οτι δεν έχεις πατέρα καί 
αύτδς θά ήναι πατήρ σου. Είναι τόσον καλός καί εί
μαι βέβαιος θά τδ άμεσης καί θά σέ δώση χαί φορέματα 
ώς τά ιδικά μου, καί μαζύ οί δύο θά τρέχωμεν τρί

τα δένδρα έπί τής χλόης! Αληθινά θά τδν βλέπω 

πάσαν ήμέραν ;»
'Ο ’Αλβέρτος τδν παρετήρει με πολλήν εκπληίιν
«Τί είναι αύιά ποΰ λέγεις; Καί δεν τδν βλέπεις 

πάσαν ήμέραν;»
«Όχι, ΰχι, έκραξε» δ Έρικος Σήμερον είναι ή 

πρώτη φορά, κατά τήν οποίαν τδν είδον· καί σε βέ
βαια», οτι μέ φαίνεται πολύ ώραϊος!» Έπειτα δε υψώ- 
σας τούς οφθαλμούς του πρδς τδν ουρανόν ήρχισε νά 
δαχρυη. Ό ’ Αλβέρτο; έθαόμαζε και τοΰ εκαμεπολλάς 
ερωτήσεις, έως ου ό Έρικος τφ διηγήθη δλην τήν ι
στορίαν τοο, καθ’ οσον τήν ένθυμεΐτο. Όταν δέ έπρο- 
σπάθησε νά τοΰ περιγραφή τά αισθήματα, τά όποια 
διηγέρθησαν είς τήν καρδίαν του, όταν κατά πρώτον 
είδε τδν ήλιον, άνελύθη έκ νέοι» εις δα'κρυα, έκίνησε δέ 
καί τήν συμπάθειαν τοΰ ’Αλβέρτου καί άμφοτερα τά ποα.

’Ιακωβίνοι.

γύρω έοώ είς τδν κήπον καί θά πιάνωμεν πεταλούδας 

όμοϋ.»
Ταΰτα είπών έχροτάλισε τάς χαράς του καί έγέ- 

λασε μέ πολλήν εύχαρίστησιν, άλλ’ δ πτωχός Έρικος 
ήτο παραζαλισμένος μέ δλα ταΰτα.

«’Αληθινά τδ λέγεις, δτι δύναμαι νά μείνω έδώ καί 
νά παίζω μαζό σου, χωρίς νά δέρνωμαι καί νά επι- 
πλήττωμαι; θά βλέπω δέ τδν ήλιον πάσαν ήμέραν ;» 
έφώναίεν ό Έρικος· «Ώ! οχι· τοϋτο θά ήτο πολΰ 
μεγαλειτέρα χαρά, παρ’ δ,τι ελπίζω!»

«Μή ήσαιτόσον ανόητος,» είπεν ό Αλβέρτος· «Δέν 
είναι καμμία άραιότης νά βλέπη τις τδν ήλιον άνα- 
τέλλοντα πάσαν ήμέραν. Με κάμνεις νά γελάσω !»

«Γελασε, έάν αγαπάς,—είπεν ό Έρικος· «άλλά δι' 
έμέ είναι ώραΐος. Ποτέ μου δέν είδον τόσον ώραΐον 
πραγμα· κύτταςε δέ και τώρα πώς λάμπει διά μέσου 
τών κλάδων τών δένδρων, καί πόσον ώραΐα είκονίζει

δία έκάθησαν έπί τής χλόης, πλησίον άλλήλων ώς 
έάν ήσαν παλαιοί φι'λρι. (’Ακολουθεί)

Οζ ’Ιακωβίνοι*

Ή οικογένεια τών περιστερών περιέχει απειρίαν πα
ραλλαγών, αί όποΐαι διαφέρουν άπ’ άλλήλων όχι μόνον 
κατά τδ μέγεθος, άλλά καί κατά τήν μορφήν καί κατά 
τάς έξεις, καί κατά τδ χρώμα, καί κατά τήν διάταξιν 

τών πτερών αυτών.
Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ παραλλαγήν 

τινα, ήτις ένεκα τής ομοιότητος τής κουκούλας της 
μέ τήν κουκούλαν τών ’Ιακωβίνων μοναχών τής Πα
πικής Εκκλησίας καλείται ’laxurfTtvot.

Οί Ιακωβίνοι ούτοι είναι περίεργα κατά τήν οφιν 
πτηνά. Χρησιμεύουν δε πρδς τροφήν, άντικαθιστώντα
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πολλάκις. τάς κοινάς· όρνιθας. "Ενεκα της κουκού
λας των, τό περιπάτημά- των Εμποδίζεται κατά τι, 
αναγκάζονται δένά εκτείνουν πολύ τον λαιμόν των, διά 
νά ήμπύροϋν νά βλέπουν καλώς τρργόρω και πρδς τά 
κάτω. "Εχουσι δέ χρώμα λευκόν, Ερυθρόν ή μοςΰρον 
καΐτιμώνται ήμίσειαν. λίρ.άγγλ. τόζεΰγος,

4YK0S.

Ot λύκοι άνήκουσιν είς τήν αύτήν οικογένειαν, είί 
τήν οποίαν καΐ οΐ σκύλοι καΐ αί αλωπεκές- όπως δε 
είς τούς σκύλους, ουτω καΐ εΐς τούς λύκους εύρίσκον- 
ται διάφοροι παραλλαγαΐ, άλλ’ αυται χρεωστοΰνται μάλ- 

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1881·.
άνεκτικοτητα είς τάς τιμωρίας και συμμόρφωσιν .προ» ■ 
τό είδος της ζωής τοΰ κυρίου του.

Άνέκο.ρτα τής δειλίας του λύκου ύπάρχρυσιν άπειρα j. 
τά έΐής δύο άρκοΰσιν έπί του .παρόντος. Γεωκτημων. 
τις ύπέφερε τόσας ζημίας άπό τους λύκους, ώστε άπε- 
φάσισ.ε νά τους έκδιζηθήβ πρός τούτο δέ κατεσκευα- 
σεν είς διάφορα μέρη τοΰ λειβαδιού του, δπου έβο- 

.σκον τα.ποιμνιά καί αί ,άγελαι του διαφόρους λάκκους, 
τούς πυθμένας ■ τών, οποίων έκαμε πλατύτερους τών 
.στομίων.

Ήμέραν τινά έπισκεφθείς τους λάκκους τούτους ευ- 
ρεν έντός ένός ές αύτών τρεις μεγίστους λύκους ζαρω
μένους καΐ τρέμοντας. έκ τοΰ φόβου, Ό γεωκτήμων.

λον εΐς τό κλίμα και άλλας φυσικάς αιτίας,, η είς ορ
γανικές διαφοράς.

Οί λύκοι έν γένει είναι ζώα θηριωδέστατα, άλλά και 
δειλότατα, συνήθως δε ζοΰν κατά κοπάδια, καΐ τότε 
καθίστανται τρομερώτατοι, ώς λ, χ. είς τήν ‘Ρωσσίαν 
καΐ τάς έκτεταμένος πεδιάδας τής ’Αμερικής’ είναι δ έ- 
πολύ προφυλαχτικοί καΐ ως οί σκύλοι λίαν επιτήδειοι 
καί νοήμονες.· κατά τοϋ ανθρώπου σπανίως ριψοκινδυ- 

ινευουσιν εκτός έάν, στενοχωρηθούν άπό τήν πείναν, ή
■ άναγκασθοΰν νά ύπερασπισθοΰν τά νεογνά των.
; *0  λύκος δύναται νά έζημερωθή, εις έξημερωμένην 
δέ καταστασιν δεικνύει τάς αύτάς περίπου άρετάς του

■ κυνός, πίστιν, άφοσίωσιν καΐ άγάπην είς τόν κύριόν του, 

γνωρίζων τήν φυσικήν ταύτην δειλίαν των, κατεβη εΐς 
τον λάκκον, καΐ συλλαβών έκαστον έκ τών οπισθίων ■ 
ποσών έκοψε τούς τένοντας αύτών καΐ έπειτα τούς ά- 
νεβίοασε χωρίς νά δείζωσι τήν έλαχίστην άντίστάσιν.■■

"Ετερος, κύριος. έν/Ρωσσία διωκόμενος· ύπό πολλών ■ 
λύκων έπρόφθασε νά είσέλθη έντός τής μάνδρας ένός 
τών κτηνοστασίω-ν του έφιππος, ή θόρα τής όποιας έ- 
τυχε νά ήναι ανοικτή. Ή Εμπροσθοφυλακή τών διω- 
κόντων λύκω,ν συνεισήλθε μετ’ αύτοϋ χωρίς νά τό έν- 
νοήσγ)· άφοΰ δέ εόρέθη έντός, εύθύς ή άγριότης καΐ 
θηριωδία των τούς έγκατελειψε, κατελήφθησαν δέ άπό; 
τόσην δειλίαν, ώστε κατέφυγον είς μίαν γωνίαν καΐ,; 
έκεΐ αυνελήφθησαν τρέμοντες .έκ. τοΰ φόβου..
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"Οπως είς άλλα ζώα, ουτω καΐ είς τους λόχους τδ 

κλίμα έπγρτάζει τδ χρώμα τών τριχών αύτών· ούτως 
εΐς μεν τά &ερμά κλίματα τδ χρωμά των είναι μαΰρον, 
είς. τά εύκρατα καστανόν, καΐ είς τά ψυχρά λευκόν. 

Βαβυλωνίων ήγεμόνων, ήτο υίδς καΐ διάδοχος τοΰ Να" 
βοπαλασσάρ, δστις άποστατήσας άπδ της Συρίας, έθε- 
μελίωσε τήν Βαβυλωνιακήν αυτοκρατορίαν μέ πρω
τεύουσαν τήν Βαβυλώνα.

Τά πολεμικά’αδτοΰ έργα συνίστανται είς τήν καθυ

Να^ουχοόονδσορ, ώ. ^ααιλεδς: τής. Βα5υλώνος.

ΟΜΕ1ΡΑ ΕΚ Tfft ΓΡΛΦΠ

Ζ'. ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΝABOYXOAOJSOSOPOZ.
Ό Ναβουχοδονόσορ δ μέγιστος και ισχυρότατος τών 

πόταξιν τής.-Σορίαςς. της· Φοινίκης, τήςΊΓαλαιστίνης, τής-, 
Τυρου καί μέρους- τής Αίγυπτου καΐ τή» μετοικεσίαν, 
τών ’Ιουδαίων είς τήν Βαβυλώνα, έπΐ. τής όποιας: έ*.  
φέρθη καΐ. δ Δανιήλ αιχμάλωτος.
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'Ο Ναβουχοδονόσορ ήτο έραστής τών ειρηνικών τε

χνών καΐ διά τοΰτο ένησχολήθη είς τήν έξωράΐσιν και 
ένδυνάμωσιν τής πόλεως, Ανακαινίσας τδν ναόν τοΰ 
Βήλοο καΐ κατασκευάσας τούς διάσημους κρεμαστούς 
κήπους, τά περίφημα τείχη της Βαβυλώνας με τάς δ- 
ριχσ.λκίνας αύτών πάλας και τδ θαυμάσιον Ανάκτορόν 
του, το όποιον έτελείωσεν εΐς 15 ήμέρας! κλ. κλ.

‘Ο Ναβουχοδονόσορ ουτος ώνειρευθη δυο Ονειρα' 
διά τοΰ ενός ό Θεδς δδείκνυεν εΐς αύτδν τι εμελλε νά 
έπέλθη έπ αύτδν ένεκα τής ύψηλοφροσύνης του, διά 
τοΰ άλλου, τί εμελλε νά συμβή εΐς τδ βασιλέων του 
μετά ταϋτα. Ό Δανιήλ, δστις μετά τριών άλλων παί
δων Εβραίων εΐχεν άντραφή καΐ έκπαιδευθή βασι- 
λικώς ύπδ τοΰ Ναβουχοδονόσορος, καΐ ένεκα τής σο
φίας του κατίΐχεν ύψηλήν θίσιν εις τδ Κράτος, έξή- 
γησεν εΐς τδν βασιλέα τά όνειρα ταϋτα, καΐ προεβιβά- 
βθη διά τοΰτο είς τδ άνώτατον αξίωμα τοΰ προέδρου 
τοΰ Συμβουλίου τών Μάγων.

Συμβουλεύομεν τους μικρούς μας Αναγνώστας νά 
Αναγνώσωσιν ολόκληρον τδ. βιβλίον τοΰ προφήτοο Δα
νιήλ. Είναι πολύ νόστιμος καΐ διδακτική ίστορία, πλή
ρης ωφελίμων παραδειγμάτων καΐ μαθημάτων, καΐ 
ίσχυρών αποδείξεων τής θεοπνευστίας τών "Αγίων Γρα
φών, διότι αί είς αύτδ περιεχόμεναι προφητείας άν και 
έλέχθησαν πολλάς εκατοντάδας έτών πρδ τών συμ
βάντων, τά όποια προέλεγον, έπληρώθηάαν όμως κατά 
γράμμα, ΐδίως δε αί άφορώσαι τήν Ανατροπήν τής 
Περσικής Μοναρχίας, καΐ άλλων χωρών ύπδ ’ Αλεξάν
δρου τοΰ Μεγάλου, κλπ.

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙΝίΙΝ.

(Συνέχεια*  ΐδε προηγούμευον άριΒμο'ν.)

Κατά δε τήν έποχήν τοΰ γάμου, όστις γίνεται λίαν 
ένωρΐς έν Κίνα, άλλ1 Αποβάλλεται είς περιορισμούς κα
ταπληκτικούς είς τδν ξένύν, γίνονται τά εξής· Δόο άτομα 
μή εχοντα πρδςάλληλα στενοτέραν συγγένειαν ή οσον 
πας ά'λλος απόγονος τοΰ Σήμ,Χάμ ή ’ΙάφεΘ δεν δύναν- 
ται νά συζευχθοΰν, έάν φέρουν τδ αύτδ έπώνυμον ! 
Πρέπει νά γείνη σύγκρισις τών έτών, μηνών, ήμερων, 
ωρών καΐ τών γεννήσεων έκά-ου, καΐ έάν ταυ τα οέν 
ήναι εύάρεστα, ό γάμος δεν πρέπει νά λάοη χώραν, 
‘Ως πρδς τήν διαφοράν τής ηλικίας δεν ύπάρχει περιο
ρισμός- ή κατά εν έτος όμως διαφορά Θεωρείται ευτυ
χές σημείον, ή κατά δύο δεν είναι κακή, ή κατά τρία 
Αδιάφορός, άλλ1 ή κατά εξ είναι βέβαιον ότι έπι- 
φέρει συμφοράς! Πας έν Κίνα έχει τδ σημέϊον ζώου 
τίνος, ή μάλλον ένδς έκ τών οωοεκα ζώων, τών προ
σδιοριζόμενων άπδ τοΰ έτους τής γεννήσεως, Τά ζώα 
ταϋτα είναι μΰς, βοΰς, τίγρις, λαγιοεύς, οφις, ίππος, 

πρόβατον, πίθηκος, δράκων, πτηνον, κυων καΐ χοιρ ίδιον, 
‘Ο ίππος και δ μΰς, ό βους καΐ τδ πρόβατον, ή τίγρις και 
ό πίθηκος, ό δράκων καΐ ό κύων, δ δφις καΐ τδ χοιρώιον, 
ό λαγιοεύς καΐ τδ πτηνδν δέν δύνανται κατ’ ούθενα τρό
πον νά συζεοχθώσιν- Αφ’ έτέρου, εΐναι Απολύτως έπι- 
τετραμμένη ή ίνωσις τοΰ μυος και βοδς, του ίππου 
καΐ προβάτου, της τίγρεως καΐ του λαγιδέωί, τοΰ 
πιθήκου καί πτηνού, του δράκοντας καΐ δφεως, τοΰ 
κυνδς καΐ χοιριδίου.

Γδ άνομα καΐ τδ σημειον τής έπιζητουμένης νεα
ρός κόρης γράφεται έπί τεμαχίβ χάρτου καΐ τίθεται 
πρδ του οικογενειακού θεοΰ τοΰ προτεινομένου γαμ
βροί. Έάν είς τήν οικιακήν διευθυνσιν δέν λάβη 
χωράν ερις, §εν σπαση δέ κατά τάς έπομένας τρεις 
ήμερας πήλινον τι αγγείο ν ή άλλο πολύτιμον Αντεικεί- 
μενον, ή ένωσις θεωρείται δΰτυχής, καΐ αί έπί τουτω 
διαπραγματεύσεις δύνανται νά έξακολουθήσουν, έκ- 
τδς έαν, εννοείται, οί συγγενείς πρδς περισσοτέραν 
ασφάλειαν θεωρήσουν φρόνιμον νά συμβουλευθουν 
και οΐωνοσκάπον τινά. ’Αφοί δέ ταϋτα διευθετηθούν 
καλώς, έκλέγετκι ή ήμέρα, τά δώρα Ανταλλάσσον
ται, καΐ όταν ή αίσια πρωία άνατείλη, περί τάς 2 μ- 
μ- άρχονταν οί ίερεις τών προσευχών εΐς τήν οικίαν 
τοΰ γαμβροί έπικαλούμενοι τήν παρουσίαν πάντων 
τών θεών. Τήν παραμονήν δέ τοΰ γάμου εΐς τήν οίκίαν 
τής κόρης παρατίθεται οεΐπνον πρδς τιμήν τών θεών ή 
τών πνευμάτων, άτινα γενικώς εΰαρεστεΐ ή τών κρεά
των δσμή· Ή νυμφική κλίνη εύρίσκεται τδ εσπέρας 
είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού, πρδ αυτής δέ καίοον δυο 
μικροί λύχνοι, θεωρείται δέ άπαίσιον διά πάντα άνθρω
πον, νά ςραφή καΐ τήν παρατηρήση μεταφερομένην διά 
τών οδών, Είς τήν νύμφην δέν έπιτρέπεται νά έγγίση τδ 
έδαφος πορευομένη πρός τήν κλίνην, άλλά μεταφέρει 
αύτήν εΐς τών άδελφών της Απδ του δωματίου της μέ- 
χρις αύτης τής κλίνης, ή άλλως στρώννυται ή δδδς 
με σάκκους δρύζης διά νά διαβή έπ*  αύτών, έκ φό
βου μήπως συμπαραλάβη μεθ’ έαυτής έπί τών πελ
μάτων τών Υποδημάτων της καί τήν μοίραν τοϋ μη
τρικού της οίκου! Έν τφ νυμφική θαλάμφ καίουν 
δύο μεγάλοι λύχνοι, τους οποίους πρέπει ν’ αφή- 
σουν νά κατακαοΰν- θεωρείται δέ ώς καλδς οιωνός 
έάν καΐ οί δύο τελειώσουν όμοΰ· τότε ό Ανήρ και ή 
γυνή θά αυξήσουν έπί πολύν χρόνον, καΐ ό εΐς δέν θά έ- 
πιζήση πολύ τοΰ άλλου, Έάν Απ’ έναντιάς εΐς τών λά
χνων τελείωση ταχύτερου, θεωρείται ώς βέβαιον 
δτι ό εΐς θ’ αποθάνη πολύ ταχότερον τοϋ άλλου, όστις 
τότε θά ύποφέρη μακράν χηρείαν.

Έπί ζωής οί Κινέζοι συνήθως δλίγην προσοχήν 
δίδουν εις οίανδήποτε θρησκείαν. Οί λόγιοι λατρεύουν 
τδν Κομφοόκιον άπαξ είς δλην των τήν ζωήν, καΐ 
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άπαξ τοΰ έτους τόν θεόν τής ύγείας· οί άλιεΐς 6εάν 
τινα, ήτις ο5σα θνητή γονή Ε^ρίφθη ποτέ είς τήν θά
λασσαν διά νά σώση τον πατέρα της χαί άποπνιγεΐσα 
μετ’ αύτοΰ, άπεθεώθη κατόπιν*  οί Ιατροί λατρεύουν 
άπαξ τοΰ έτους ίδιον τινά 'Ασκληπιόν, οί δέ ξυλουρ
γοί άπαξ τοΰ έτους αρχηγόν τινα Εργάτην, είς τδν ό
ποιον όμως δεν άπονέμουν πάντοτε τον τίτλον του θεοΰ.

Ήδη τέλος μεταβαίνομεν είς τάς κηδείας. Τόσον 
ύπέρογκα είναι τά Επιβαλλόμενα έξοδα πρδς ταφήν 
τών συγγενών, ώστε οί πτωχοί διατελοΰσι κατάχρεοι 
καθ’ δλον τδν μετέπειτα βιον. Ουδόλως λαμβάνεται 
υπ’ δψιν άν οί ζώντες &ά υποφέρουν Εκ τοϋ ψύχους· 
τά άψυχα σώματα πάντοτε πρέπει νά καλόπτωνται 
διά πολλών Ενδυμάτων ί Τά Επιζώντα τέκνα Ενδεχό
μενον νά ψωμοζητούν, οί νεκροί δμως γονείς πρέπει 
νά Εφοδιάζωνται διά χαρτονομίσματος, όπως πληρώ
σουν τήν είς τήν χώραν τών ψυχών μετάβασιν καί 
έλκύσουν τδ σέβας τών έν τφ άλλφ κόσμφ θεσμο
φυλάκων ! Δίς τοΰ έτους τούλάχιστον πρέπει νά προ- 
σφέρεται συμπόσων δι’ αύτοΰς, καί νά δίδωνται ολίγα 
χρήματα διά τάς έτησίας αύτών δαπάνας! 

43Τ
ρυφής τής κεφαλής είς τδ στόμα, ή φόσις έκαμε τήν 
κάτω σιαγόνα πολύ μακρυτε'ραν τής άνω, ώστε άμα 
άποσύρη τους μυζητήρας άπδ της λείας του, αΰτη 
πίπτει έντος τοΰ ανοικτού στόματος.

Τήν ιδιότητα ταυτην του 'Ρεβέ παρατηρήσαντες οί 
κάτοικοι τών μερών, οπού ένδιαιταται, συλλαμβάνουν 
αύτδν ζώντα 3ιά κοφφίνων έκ σύρματος, τά όποια 
ρίπτουν εις τήν θάλασσαν είς αρκετήν άπδ της ξηρας 
άπόστασιν. ‘Ο ‘Ρεβέ εισέρχεται είς αύτά πρδς άνα- 
ζήτησιν τροφής, καί μή δυνάμενος νά έξέλθη, ένεκα 
τής κατασκευής τών κοφ φίνων, συλλαμβάνεται.

Μετά τήν σόλληψιν τοΰ 'Ρεβέ, ό άλιεδς δένει περί 
τήν ουράν αύτοΰ σχοινίον καΐ τδν κρατεί ύπδ τδ ύδωρ 
πλησίον τοΰ πλοιαρίου του, περιφέρεται δέ τοιουτο
τρόπως τδ παράλιον παρατηρών, εύθύς δέ άφοΰ Κη 
είς μέρος τι δψάρια αυνηθροισμένα, απολύει τδ σχοι
νίον, μλ τδ όποιον είναι δεμένος, αυτός δέ αισθανόμε
νος εαυτόν Ελεύθερον, ρίπτεται κατά τής λείας του καί 
Επικολλαται Επ’ αύτών διά τών μυζητήρων· ό άλιεδς 
τότε ανασύρει αύτδν καί άφαιρεΐ αύτήν άπ’ αύτδν, τον 
κρατεί δέ πάλιν διά περαιτέρω χρήσιν! Ούτως ό ‘Ρεβέ 
προμηθεύει πολλάκις είς τδν κύριόν τε αρκετούς ίχθύας.

‘Ρείέ δ κυνηγετικός.

Ι-’εβέ ό κυνηγετικός ιχθύς.

Οί μικροί μου άναγνώσται έχουν ακούσει περί σκύ
λων κυνηγετικών καί περί πτηνών κυνηγετικών, άλλά 
πιστεύω ούδέποτε’ ήκουσαν περί δψαρίων κυνηγετικών,, 
δηλ. περί όψαρίων, τά όποια μεταχειρίζεται ό άνθρω
πος διά νά συλλαμβάνη άλλα ύψάρια πρδς χρήσίν του. 
Καί όμως ύπάρχει τοιοΰτόν τι είδος ύψαριών, καί τοΰτο 
παριστφ ή προκειμένη είκών.

Ό Ιχθύς ουτος είναι Επιμήκης μέ κεφαλήν πολύ 
περίεργον, έπί δε τής κορυφής αύτης ευρίσκεται ώοει
δής τις μηχανισμός, συνιστάμενος άπδ πολλάς σειράς 
μυζητήρων, όμοιων πρδς τους μυζτηήρας τών δκτα- 
πόδων· διά τών μυζητήρων τούτων ό ‘Ρεβέ προσ- 
κολλαται έπί τών ίχθύων, τούς όποιους θέλει νά φάγη, 
καί οΰτω προμηθεύεται τήν τροφήν αύτοΰ. Πρδς ευκο
λίαν δέ τής μεταβιβάσεως τής λείας του άπδ τής κο- 

Συνήθως δμως οί άλιεΐς μεταχειρίζονται τδν 'Ρεβέ πρδί 
άλιείαν χελωνών, αί οποΐαι είναι Ιπιζήτητοι είς τά μέρη 
Εκείνα, διά τδ τρυφερόν καί γλυκύ κρέας των, καΐ τόν 
νοστιμον ζωμόν, δστις παρασκευάζεται Εξ αυτοί».

Ό 'Ρεβέ άπαντάται είς τδν Μεξικανικδν κόλπον, ώνο- 
μάσθη δέ ύπδ τών 'Ισπανών 'Ρεβέ, Επίκκρος, διότι Ερ
χεται πρός Επικορίαν, τρόπον τινά, τών άλιέων. Ώς φαί
νεται δέν δύναται νά ζήση είς άλλα κλίματα και διά 
τοΰτο ή μετοικεσία αύτυ εΐς άλλκς χώρας δέν Επέτυχεν.

— Κατά τδ ?τος 1819 ή άξία τοΰ είί τήν Κίναν είσαχθίντος 
δπίου ήτο 51,000,009 ταλλήρων, ήτοι σχεδόν τό ήμισυ τής ά- 
ξίας τή; ί λ ιχή ς εισαγωγής, ήτιί είναι 114,359,000 ταλλήρων, 
καί ύπερίίη τήν μέν είσαγωγήν τοΰ όπίου τοΰ ί818 κατά 1,500, 
000 ταλλήρων· τήν οέ Εξαγωγήν τής μετα'ξης κατά 10,!’ 00,000 
ταλλήρων. Όλον δέ τοΰτο τό ύπέρογκον ποσόν καταναλισκεταΐ 
πρός σωματικήν, διανοητικήν καί ψυχικήν βλάβην 400 περί

που έκατομμυρίων αθανάτων άντων.
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Άποτελέβμ,ατα τής μιουβίχής.

Ό Λούθηρος, ένφ είσέτι ήτο καλόγηρος, καταπονηθείς ήμέραν 
τινά ύπδ λύπης έκλείσθη έν τφ κιλλίφ ταυ χαί έπί τίνος ή
μέρας καΐ νύκτας είς ούοένα έπέτρεπε νά τον προσέγγιση, 
Εΐς τών φίλων του, Λουκάς Έδεμβεργ καλούμενος, ανησυχών 
περί τής Υγείας του, ϊλαδε μεθ’ έαυτοΰ παιδία τινά, τά όποια 
περιήρχοντο, ζατά τύ έν Γερμανία έθος, αΰοντα διάφορα έθνικά 
καί Τρωικά αίματα, καί έπορεΰθη είς το ζελλίον τοΰ Λουθή
ρου. Κτυπήσας δέ τήν θύραν καί μή λαβών άπάντησιν, έθραυσε 
τήν Ηραν, άλλ’ έκπληκτος παρετήρησε τον Λούθηρον κείμε
νον έκτάβην έπϊ τί έδάφβς άναίσθητον. Οί άλλοι μοναχοί προσε- 
κλήθησαν είς βοήθειαν, άλλ’δπασαι αί προσπάθεια! των άπέ- 
δησαν μάταια ι. Ό Λούθηρος δεν έδιδε σημεία ζωής. Τότε οί 
πάίδες ήρχισαν νά φδωσι γλυκύ άσμα, τοΰ όποιου ό ήχος ένήρ- 
γησεν ώς μαγεία έπί τοϋ άπνου μονάχου, δστις βαθμηδόν έπα- 
νήλθεν είς τάς αισθήσεις του.

Σημειωτέου, οτι ό Λούθηρος ήτο ού μόνον καλός μουσικός, 
άλλά καί μέγας έραστής τής μουσικής, καΐ, όταν έψαλλεν, εΐλ- 
κυεν είς εαυτόν τά πλήθη.

Τ£ δύναταε να χάψν$ πρώί.'μ.ο? εύσ&δίΐα.

1 Μορφώνει καλάς έξεις,
2 Προφυλάττει έναντίον πειρασμών,
3 ’Ισχυροποιεί τά κάλλιστα αισθήματα.
4 Καθαρίζει τούς διαλογισμούς καί τήν ομιλίαν,
5 Εμποιεί αγάπην πρδς τούς γονείς.
6 Χαροποιεί τόν οικογενειακόν κύκλον.

7 Καθιστά αγαπητούς τους συγγενείς καί φίλους.
8 Καθιστά τόν χαρακτήρα άποφασιστικώτερον.
9 Ενσταλάζει σέβας πρός τά θεία.

10 Διδάσκει άγάπην διά τόν ναόν τοΰ θεοΰ.

11 ‘Οδηγεί πρός τήν σπουδήν τών Γραφών.
12 Κλίνει τήν καρδίαν πρός ένθερμον προσευχήν.
13 Άπομακρύνει κακούς συντρόφους.
14 Κάμνει τήν ζωήν εύσυνειδητοτέραν.
15 Βοηθεί πρός έκλογήν έπαγγέλματος.
16 Ένθαββύνει τήν έργατικότητα καϊ τήν ίδηγεϊ είς καλήν 

διεύθυνσιν.

17 Μεταποιεί τό καθήκον είς εύχαρίστησιν.
18 Διεγείρει το αίσθημα τής αύτοθυαίας ύπέρ τών άλλων.
19 Σώζει άπό πικρών Αναμνήσεων.
20 Στέφει τό τέλος τής ζωής μέ ειρήνην.
21 Φωτίζει τήν ώραν τοΰ θανάτου μέ χαράν.
22 Άφαιρεΐ άπό τοϋ θανάτου τό κέντρον καί άπό τοΰ 

τήν νίκην.
------n-jas—i------

θεραπεία της δχνηρίας χατά τον Βνφφωνα.

Ό Βυφφών, δστις ώς φαίνεται είς τήν παιδικήν ήλικίαν του 
ήγάπα τήν Οκνηρίαν, έθεραπεύθη ές αύτής κατά τόν εξής τρό
πον. ‘Ο πατήρ του είχεν ύπηρέτην, δστις εμεινεν είς τήν οι
κογένειαν κάί μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός. Είς τούτον ό 
Βυφφών ύπεσχέθη δν τάλληρον πάσαν πρωίαν ΐνα τόν έξυ- 
πνίζη Spiv άνατείλη δ ήλιος. ιΟ ’Ιωσήφ έκάλεσεν αύτδν τήν

έπομένήν πρωίαν, άλλ’ δ Βυφφών τόν ύβρισεν. Έπ ενέλαβε τύ 
πείραμ.α τήν άκόλου&ον ήμέραν, άλλ’ ήπειλήθη μέ τιμωρίαν 
καΐ άπο'λυσιν. ‘Ο δυστυχής 'Ιωσήφ δέν ήξέυρε τί νά κάμη. 
Τήν μεσημβρίαν καλέσας αυτόν παρ, δαυτφ, «Φίλε μου Ιωσήφ 
τφ εΐπεν, έγώ έχασα τόν καιρόν μου, σύ δέ τό τάλληρον. Τό 
συμφέρον σου εΐναι νά μή άκούης τί σοϊ λέγω, άλλά νά έν- 
Θυμήσαι το τάλληρον 1»

Τήν ακόλουθον πρωίαν δ’Ιωσήφ είσήλθεν είς τΰ δωμάτιίν 
του καϊ τόν έξύπνισέ. Κατ’ αρχάς τόν παρεκάλεσε νά τόν ά- 
φήση νά ζοιμηθή όλίγον, μη στέργοντα οέ τόν ίβριάεν, τόν 
ήπείλησεν, άλλ’ ούδέν ζατώρθωίεν ό καλός ’Ιωσήφ τόν i- 
σειρεν άπο τής κλίνης διά τής βίας. Μετ’ όλΐγαί ήμέρας, συνεί- 
θισε νά εγείρεται μόνος του, καί 40 έτη ό καλός ύπηρέτης 
του είχε τήν εύχαρίστησιν νά βλέπη τόν κύριόν του έκτος τής 
κλίνης κατά τάς έξ ακριβώς τής πρωίας. Ώμολάγει δ’ άκο- 
λούθως ό Βυφφών δτι ώφειλεν ού μόνον τήν έργασίαν του 
άλλά καΐ μέγα μέρος τής ύγείας του, είς τήν καλήν έξιν 
τοΰ έγείρεσθαι πρωί.

ΜΙβοτωτοκά καταβτήματα 
καί έταβρεϊαϊ

Μετ. κεφαλ. 
18,000,000

Ιενική ΙΙιστωτικη ιρ. της ε,λλ. 18,000,000
Τράπεζα Βιομηχαν. Πίστεως φρ.

15,000,000 
3,000,000 
1,400,000 
2,000,000 «

Κεφ. πρ]θέν. 
‘Ολόκληρον 
15,000,000 
4,000,000

φρ.
300,000
280,000
527,200

'Εθνική Τράπ. τής Ελλάδος. 
Γενική Πιστωτική Τρ^τής Ελλ.

Ίονική Τράπεζα........................
Άσφαλ.Έταιρ. ό «’Αρχάγγελος» ν

„ » ό «Φοινιξ» . . .
s » ή «"Αγκυρα» . .

Ναυτικύ Τράπεζα ή «Άλχυώνν » 
‘Εταφ. τών” Μεταλ. τοΰ Λαυρίου » 20.000,000 » 14,000.000

___Μεταξύ τών έσχάτώς είσκομισθέντων είς τήν Βιβλιο
θήκην τής Βουλής λίαν περιέργων χειρογράφων, βιβλίων καΐ 
πινάκων, εΰρηται καί ταινία έκ χάρτου παχέος, πλάτους^ τριών 
δακτύλων και μήκους χιλίων ποδών, έσπειρωμένη, έν γ είναι 
άναγεγραμμένοι διά χεφΰ; πάντες οί δυνατοί Αναγραμματι
σμοί τοϋ δώματος τής Κωνσταντινουπόλεως λατινι
στί (Constantinopolis). Οί Αναγραμματισμοί, ή αι ποικιλίαι 
τών συνδυασμών, διά τής τοποθετήσεις τών 16 στοιχείων της 
λέΕως ταύτης, συμποσοΰνται είς τεσσαράκοντα χιλιάδάς έκα- 
τόν τριάκοντα πέντε (40,135.) Τό έργο» τοϋτο, προϊόν Υπο
μονής έξαιρετικής, είναι τφ δντι αςιον περιέργειας.

'Ο πτωχά?.

Γέρως στραβός, με τό βαβδί,
Γυρίζει μες τής στράτα ι4

Έλεημοσΰν' δ δύστυχος, 
Ζητεί άπ’ τούς δωβάταις.

Βορηάς φυσάει, παγωνγά 
ο γέρως που νά πάη ;

Ελεημοσύνη δόίετε 
στο γέρο ποΰ πεινάει.

Τά βουνά σας δέν γύρεψε 
τά πλούτη σας δέν θέλει,

Ούδέ ταΐς μόδαιςσας ζητφ 
ώωμάκι σας γυρεύει.

Στραβός κρυόνει, καΐ πείνα, 
νά περπατή' δεν βλέπει,

Σ’ αύτδν, σ’ αυτόν, χριστιανοί, 
έλεημοτύνη πρέπει.

Π. Κ. Α.


