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ΔΙΕΥΘΓΝΣΙΣ

Έν δ3φ Αιόλου άριΟ. 3θ-
Εσς οΰδένΛϊ πλήν τών ταχτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται βή Έφημερΐς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

Κ.ομ.φο'&κΐος*

Οί μικροί Αναγνώσται τής 
«Έφημ. τών Παίδων» έχουν 
ένώπΕΐίν των την ςΐχιίνα ενός 
τών μεγίστων σοφών της dp*  
χαιότητος, τοΰ Κινέζοι) Κομ. 
φουκίου, fotti ίζησε κατά τά 
500 έτη π. X. Παράξενος ή 
μορφή, όπως συνήθως ή τών 
Κινέζων, άλλ’ & vo^t ισχυρός 
καί ή καρδία μεγάλη.

Ό Κομφούκιος Αφήχε πέντε 
συγγράμματα, είς τά όποια πε- 
ριέχεται ή διδασκαλία του, ή- 
τις δόναται νά συνοψιο&ή είς 
τάς πέντε ταύτας θεμελιώδεις 
Αρετάς, Απάσας περιςρεφομένας 
είς τά πρδς τοδς όμοίους μας 
καθήκοντα, ήτοι τήν Αγαθοερ
γίαν, τήν δικαιοσύνην, τήν φι
λοφροσύνην, τήν φρόνησιν καί 
τήν ειλικρίνειαν. Ούδαμοΰ ό
μως τών συγγραμμάτων του

Κομφούκιος ύ μέγας σοφός τής Κίνας.

διδάσκει τά καθήκοντα τοΰ Αν
θρώπου πρός τδ Υπέρτατου 
“Ον, Τά Αξιώματα του ήσαν 
βΣέβου τούς θεούς, Αλλά Από 
μακρόθεν!» ΤΗτο όμως κατά 
τής είδωλολατρείας, καί κηρύτ
τει κατηραμένον τόνπρώτονάν- 
θρωπον, δστις έκαμεν ειδώλου·

Καθ’ ύλην τήν Κίναν όΚομ
φούζιο; τιμάται Οχι μόνον ώς 
δ μέγιστος τών σοφών, Αλλά 
καί ώς ί> μέγιστος τών Αγίων, 
ναοί δέ καί βωμοί εΐναι οίκο- 
δομημένοι είς παν χωρίον καΐ 
Ουσίαι προσφέρονται είς τιμήν 
αύτοΰ απανταχού τής χώρας, 
ιδίως δέ χοιρίδια καΐ λιβάνιον. 
Ή Κυβέρνησις τής Κίνας θε- 
μελιοϋται έπί τοΰ ήθικοΰ συ
στήματος τοΰ Κομφουκίου, 5- 
περ εΐναι είδος τι πατρικής Κ’< 
βερνήσεως.

Ή κακί} Μέλιβοα.

Πετοΰν ή άλλαις μέλισσαις, δουλεύουν νύχτα-’μέρα, 
μιά κατεργάρα μέλισσα δέν θέλει νά δουλέψη, 

κυττάζει νάδρη έτοιμα, κυττάζει πώς νά κλέψη, 
γελφ μέ τά Αδέλφια της, γελφ μέ τή μητέρα ..,

Μέλι κρυμμένο είχε 'βρει τδ κλέφτικο' της ’μάτι 
καΐ δέν της έκανε καρδιά ν’ Αφήση τήν πtνιάτα· 

νά έλεγε, χρυσή ζωή! νά ζηλεμμένα νειάτα!! ..
Χορτάτη έκοιμώτανε καΐ ξύπναγε χορτάτη,..

Μιά 'μέρα τδ παράκαμε, κ’ είς τδ φαγί χωμένη 
ώς τδ λαιμό, 6λν πρόσεξε Από τή λειχουδιά της, 

καΐ κόλλησαν τά πόδια της, κόλλησαν τά φτερά της, t 
καΐ δέν 'μπορούσε πιά νά ’βγή,,.τήν έπαθ’ ή παύμένη!

Καΐ ήρθε χέρι φοβερό καΐ Ανασκουμπωμένο 
μέλι νά πάρη...τήν θωρεΐ, τής δίνει μιά καί πάει...

Μά έγεινε παράδειγμα,—μέλισσα νά μή φάη 
μέλι, πού μέ τόν κίπο της δέν ίχει συναγμένο.

(Έκ των μύθων καΐ Διαλόγων τοΰ κ. 
Δ, Γ. Καμπούρογλου.)
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Τό ατρόμ.-ητον «κιδίον.

Κατά τινα ναυμαχίαν μεταξύ Άγγλων χαί’Ολλαν- 
δών, ή ναυαρχίς τήν όποιαν έδιοιχοΰσεν ό ναύαρχος 
Νάρμπορου παρεσόρθη εΐς τδ κέντρον τής μάχης, 
έχασε δύο έχ τών ιστών της καί εύρίσκετο είί κρισι- 
μωτάτην περίστασιν.

Ό Ναύαρχος ίδών, δτι άν δέν έλάμβανε βοήθειαν, 
θά ήναγκάζετο νά παραδοθγ, καί μή δυνάμενος νά 
κοινωνήση μετά τών άλλων πλοίων διά τών συνήθων 
μέσων, προσεκάλεσε τους ναότας του καί Ιζήτησε 
παρ’ αύτών τινάς νά ύπάγωσι κολυμβ ώνιες δπου ήσαν 
τά άλλα πλοία του καί νά ειδοποιήσω σιν αύτά περί 
τοϋ κινδύνου της ναυαρχίδος. Περί τους δώδεκα γεν
ναίοι ναδται προσηλδον έκουσίως, μεταξύ δ’ αύτών 
καί παώίον τι, δπερ υπηρετεί έν τη Ναοαρχίδι.

«’Αλλά ώ, γενναίε μικρέ μου, εϊπεν δ Ναύαρχος, 
πλησιάσας τδ παιδίον, τίήμπορέΐς νά κάμης;»

«Ήμπορώ νά κολυμβώ, κύριε, άπεκριθη τδ παιδίον, 
έάν δέ φονευθώ, δέν θά χάση τίποτε ή Ναυαρχίς. >’

Ό Ναύαρχος έδίστασε νά δεχθη τήν προσφοράν 
του, άλλά τδ παιδίον χωρίς νά εΐπη άλλην λέξιν έρ 
ρίφθη είς τήν θάλασσαν έν τφ μέσφ τών ζητωκραυ 
γών τών ναυτών ταχέως καΐ έχάθη άπδ τής οψεώς 
των. 'Η μάχη έξηκολουθει νά μαίνεται, αί δέ σφαΐραι 
έπιπτον βροχηδόν καί κατέστησαν τήν θάλασσαν βρά- 
ζουσαν, ή δέ ναυαρχίς εύρίσκετο είς άπελπισίαν, δταν 
κρότος τηλεβόλου έξ αριστερών ανήγγειλε τήν προσεγ- 
γισιν της αναμενόμενης βοήθειας· ή μάχη ήδη περί 
τήν ναυαρχίδα κατέστη μανιωδεστάτη, άλλά τήν 
δύσιν του ήλιου, ό ’Ολλανδικός στόλος ένικήθη και 
διεσκορπίσ&η, τδ δέ παιδίον προσεχλήθη ύπδ του ναυ
άρχου νά λάβη τδ βραδεΐον τής άνδρείας του. Τδ 
παιδίον έπλησίασεν, άλλά μέ τόσην ταπεινοφροσύνην, 
ώστε δ γέρων ναύαρχος έξεφώνησεν, «εΐμαι βέβαιος, 
δτι θά ζήσω νά σέ Κω ποτέ ναύαρχον τοΰ ’Αγγλικού 
στόλου, μ

Ή προφητεία αυτή με? δλίγα έτη έπληρώθη, δ δέ 
μικρός έκεΐνος άλλ’ άτρόμητος ναυτόπαις έγένετο 
Ναύαρχος Κλαούδλεΰ Σόβελ.

ΤΟ ΣΠΗΑΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
(Ίίέ προηγούμινον άριθμόν.)

Αί φωναι του μικροΰ ’Αλβέρτου διά βοήθειαν έφθα- 
σαν μέχρι της ακοής τοΰ πατρός του, καί μέ ολην 
τήν σπουδήν τών ληστών εύρέθησαν αύτοί περικυ- 
κλωμένοι ύπδ τών περί αύτόν τρομερά δέ πάλη συ- 
νήφθη τότε μεταξύ αύτών καί τών ληστών, είς τήν ο

ποίαν οί τελευταίοι τήν επαθαν· τινές μέν αύτών έπεσαν 
νεκροί, άλλοι δέ έπληγώθησαν’. Ό Μαυροθοδωρής 
ιΐδεν, δτι πάσα άντίστασις ήτο ανωφελής, καί λοιπδν 
σύρας τήν μάχαιράν τομ «θά τδν λάβη, είπε μανιω- 
δώς, άλλά δά τόν λάβη νεκρόν!»

Πριν δμως καταφέρη τήν θανατηφόρον πληγήν κατά 
τοΰ ’Αλβέρτου, ό Έρίκας παρενέβη μεταξύ αύτοΰ 
καί τοΰ ληστοΰ, ώστε ή μάχαιρά του έκτυπησε τδ 
στήθος αύτοΰ καί χατέρριψεν αύτδν είς τήν γήν. Δέν 
ειχεν όμως αποσύρει τήν χειρά του άπδ τοϋ παιδιού 
καί ή στιβαρά χειρ του Κόμητος κατέρριψεν αύτδν νε
κρόν έπΐ τής γής, πλησίον τοΰ πληγωδέντος παιδιού.

Η πτώσίς τοο εδωκε πέρας είς τήν μάχην· οί δέ 
έναπολειφθέντες λησταί, ίδόντε; τδν άρχηγόν των νε
κρόν, κατέθεσαν τά δπλα καί παρεδόθησαν είς τήν 
διάκρισιν τοΰ Κόμητος.

Ή δέα τοΰ κατά τδ φαινόμενου νεκροΰ Έρικου 
άφήρεσε πασαν τήν χαράν άπδ τάς καρδίας τοΰ πα- 
τρδς καί τοΰ υίοΰ, καί έστρεψαν δλην τήν προσοχήν 
καί φροντίδα των εις αύτόν. Κατά διαταγήν τοΰ Κό
μητος κατεσκευάσθη έκ κλάδων μικρόν τι φορειον, 
έσιρώθη μέ φύλλα δένορων και έπ’ αύτοΰ έτέθη τδ 
πληγωθέν παιδίον. Μετά τοϋτο έδέθησαν οί έπιζήσαν- 
τες καΐ πληγωμένοι έκ τών ληστών, ό πατήρ έλαβε 
τδν ’Αλβέρτον έπί τοΰ ίππου του, έτερος δέ τών 
ίππέων τήν μικράν 'Ελένην, χαί πάντες έξεκίνησαν διά 
τδ φρούριον, οπού ή δυστυχής μήτηρ έκλαιεν άπαρη- 
γόρητα τήν άπώλειαν καί τοΰ δευτέρου υίοΰ της. Ότε 
δ’ έφθασαν έκεή οί μέν λησταί κατεκλείσδησαν είς την 
φυλακήν, ό ’Αλβέρτος έτρεξε πρδς τήν μητέρα ταυ, 
ήτις είχε πέσει εις τήν κλίνην άσθενής, ό δέ Κόμης 
έφρόντισε νά τεθή δ Έρικος έπάνω είς κλίνην άνα- 
παυτικήν είς §ν άπδ τά καλλίτερα δωμάτια του πύρ
γου, καί έ'στειλεν άμέσως ταχυδρόμον είς τήν πλησιε- 
στέραν πόλιν διά ιατρόν. Έν τφ μεταξύ δέ αύτδς και 
οί άνθρωποί του έπέθηκαν έπί τής πληγής ο,τι έγνώ- 
ριζον έκ πείρας, δτι ήδύνατο νά ώφελήση.

Καθ’ δλον τούτο τδ διάστημα δ Έρικος εκτός τής 
άναπνοής ούδέν άλλο σημείο ν ζωής έδείκνυε· παρά 
τήν κλίνην του δέ δχταντο ή μικρά Ελένη μετά τοΰ 
’Αλβέρτου κλαίοντες τδν άγαπητδν φίλον των, καί μή 
θέλοντες νά παρηγορηθώσι, διότι ένόμιζον αύτδν έτοι
μο θάνατον.

Ή πληγή δμως δέν ήτο θανατηφόρος, τά δέ πρα
κτικά έπιθέματα, τά όποια έβαλον έπί της πληγής του 
καί ή άνάπαυσις συνήργησαν, ώστε νά συνέλθη εις 
έαυτδν ακριβώς καθ’ ήν ώραν ό ήλιος άνατείλας έρ- 
ριπτε τάς χρυσας ακτίνας του έντδς τοΰ δωματίου, δ
που έχειτο· αί πρώται δέ λέξεις, αίτινες έξήλθον του 
στόματός του, άμα ήνοιξε τους οφθαλμούς του, ήσαν
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κΓΩ λαμπρέ ήλιε, πόσον χαίρω έπαναβλέπων σε! Kxc I 
σείς δό Αγαπητοί φίλοι, συ ’Αλβέρτε καί Ελένη, σείς 
έδώ! Δέν σας έπήραν λοιπόν οί λησταί έκεΐνοι! Ευ

λογητό? δ Θεός! ας άποθάνω τώρα!» Ταΰτα είπών 
έπεσεν έκ νέου είς λήθαργον. Έφάνη ώς νά έζύπνησε 
§ιά νάχαιρετήση τδν άνατέλλοντα ήλιον. ςΕίναι ζων

αόν σε φαίνεται, βτι ό Έρικος ομοιάζει τήν μητέρα σοο;» 
«Μάλιστα, παπα, έςεφώνησεν ό Αλβέρτος μετά 

τινων στιγμών παρατήρησιν, πραγματικώς όμοιάζει 
τήν μητέρα μου ! “Ω, καί νά ήτο ό άπολεσθείς αδελφός 
μοι», τόν όποιον ή μήτηρ μου θρηνεΐ τόσον πολό !! 
H ρέπει νά ήναι αυτός, διότι πάντοτε τόν ήγα'πησα ώς

Ό Κόμης θεωρών τόν Έρΐκον.

τανός! εΐναι ζωντανό;!» εφώναξσ.ν μέ μίαν φωνήν ό 
’Αλβέρτος καί ή 'Ελένη, «θά ζήση ! θά ζήση !»

Τήν στιγμήν εκείνην είσήλθε καΐ ό Κόμης εις τό 
δωμάτιον καί έπλησίασε τήν κλίνην, όπου έκειτο ό 
Έρικος με πρόσωπον πελιδνόν, άλλά χαρίεν καί με 
οφθαλμούς κλειστούς, άλλά γλυκείς, άφοΰ δε έθεώρη- 
σεν αύτόν επί τινας στιγμάς σιωπηλώς σύρας τόν’Αλ
βέρτον άπό τήν χείρα πλησίον του, «Αλβέρτε, είπε, 

τοιοΰτον, δεν ένθυμεΐσαι δό, πάτερ, ότι ήθελα νά τόν 
φέρω έδώ είς τό φρουριον διά νά ήναι άδελφός μου; 
Ώ Έρΐκε, Έρΐκε είσαι τφ οντι αδελφός μου;»

(’Ακολουθεί.)

—»Ό Κύριος είναι δ ποιμήν μου· δέν θέλω στιρηθή ού- 
όινός.» (Ψαλμ. κγ\ 1.)



1076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 1882
ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-

Π« f ltd! μικρό ναυτόπουλο, 
γιά πού βά τά πρυμνίσης;

Μέ τά κομψά σου ναυτικά 
γιά πού βά ξεκινήσης; 

Τήί ξενιτειάί ’πεθύμησε; 
τόσο μ,ιοερό τά μέρη, 

καί θές τό πλοίο μακρυά, 
μικρό μου, νά βέ φέρη; 

Είναι πίζρη ή ξενιτειά 
κ’ είσαι μικρό άκόμα, 

καΐζρύδ ή θάλασσα πολλά 
Στο άπαλί της στρώμα.

Τώρα σοΰ πρίποον γράμματα, 
αγάπη, τραγουδάκια, 

σχολείο, άνθη, προσευχή 
κγ’ άθψα στολιδάκγα.

Έχεις καιρό· μεθαύριο 
φουρτούνα ις θέλεις ιδει, 

γιατί, μιιφό μου, ή ΖΏΗ 
εΐν’ φοδερό τ α ζ ε ι δ ι.

7. Σχόχος.

Ό μικρός ναυτόπαις.

Καί νά ^ιφθης στά κύματα 
καΐ μέσ’ οτής τρικυμίαις;

Αί! στάσου, στάσου ήσυχα 
Καΐ μή άνοησίαις!

Είσαι μικρό, άνήξερο, 
ακόμα μή ζητήσης 

τή; μάνα; σου τήν αγκαλιά 
καΐ τά φιλγά ν’άφήσης.

Αί! μή θαρρής τά ξύλινα 

πώς είν έδώ παιγνίδια, 
τά χάρτινα κοράνια ο ου, 

τά μολυδένία 'φειδία ;

Λ®'/ είνασ ιχέσα.

Δ Μίση μό; τις μαθηματικός, όστις ήτο προσέτι περίφημος διά 
τήν λησμονησίαν του, έςελθών ήμέραν τινά τού οίκου του έ
γραψε διά κιμωλίας έπί τή; αύλοθύρας τά εξής*  itΔέν είναι 
μέσα.» Μετ’όλίγον χρειαστείς κάιιτι έκ τής,οίκίας έπέστρε- 
ψε νά τό λάοη, άλλ’ έλθών είς τήν Θύραν καΐ ίδών τήν είδα-
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ποίησιν άνεχώρησεν είπών καθ' έαυτΐν, «'ί ψ ίντι οέν είναι 
μίθα In

_'θεης νομίζει, ίτι δύναται να άθιρώσ^ ίαυτόν ένώπιον 
τοΰ θεοΰ, ί> τοιοΰτος ίχει σφαλερά: περί θεοΰ ιδέας, ίτι 8ε 
περί ΐαυτοΰ, περί καθήκοντος, περί αμαρτίας- περί θεού, διότι

1077
βεωρεΐ έαυτόν απλώς ώς έλεήμονα- περί έαυτοΰ, ίτι δέν είναι 
τόσον έςηχρειωμένος ίσον πράγματι εΐναι, περί καθήκοντος , 
ίτι δέν είναι τόσον πνευματικόν οσον εΐναι, καΐ περί Αμαρ
τίας, δτι 8έν εΐναι τόσον κακόν πράγμα, ίσον πραγματικώς 
εΐναι.

Τέσσαρες πεπαιδευμένοι κ ΰ ν ε ς.

Ο; πεπαιδευμένο 6 κύν£?.
____  ΐ·

Είς βιβλίου τι πολύ ευχάριστου καί διδακτικόν, κα
λούμενου «Οίκόνείκαί αί πράξεις αύτών," εο ρίσκο μεν 

τά ές?ρ ανέκδοτα περί τεσσάρων κονών, τών οποίων 
τάς εικόνας παραβέτομεν ενταύθα χάριν τών μικρών 
μαί φίλων, καί τδ όποιου άποδεικνόει οπ οί κΰνες ώς καΐ 
άλλα τινά ζώα εΐναι κάτοχα βαθμού τίνος νοημοσύνης
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άςιοθαυμαστού. ! άλλα τινά περιεργότερα, ήδόνατο νά συλλαβίζη μονο-

’Εκ τών τεσσάρων κυνών ο έπί τής κορυφή; εΐναι' συλλάβους λέξεις. Τά γράμματα τής λεξεως βοΰς λ, , 
δ καλούμενο; κυνηγετικός ή λαγύ>νιχον, οί τρεις άλ-1 χ, έρρίπτοντο άναμϊξ, ό δέ κύριό; του τδν διέταττε νά 
λοι δασύτριχοι. Οί τεσσαρες οΰτοι κύνε; εΐς έκθεσίν τά σύναξη και νά τά στοιχειοθετήσω τοιουτοτρόπως, ; 
τινα λαβοΰσαν χώραν έν Παρισίοις έςετέλεσαν τά έξη; ώστε νά άποτελεσθή ή λέξις βοΰς, τήν όποιαν έπρό- : 
περίεργα- I φερ3 πολλάκις εις αύτ όν. 'Ο κύων, τότε μετά βρα ;

Ο κυνηγετικό; κυων έπέδίίξε την έπιδεξιοτητά του χ;Υαν εξέταοιν τών γραμμάτων, έλάμβανεν αύτά άνά ·. 
ίστάμενο; καί περίπατων έπΐ τών όπισθίων σκελών του, gv καΐ τά εθετεν ως καλό; στοιχειοθέτης κατά σειράν,
πηδών ύπεράνω τη; κεφαλή; τοΰ κυρίου του, καί διά 
μέσου κύκλου χεκαλυμμένου μέ ψιλόν χαρτίον άνερ- 
χόμενος μετά θαυμασιας ταχύτητας, καΐ ίστάμενο; 
έπί τοΰ όνο; σκέλους έπάνω εί; τήν ράχην καθεκλών 
κλπ.

Ό δεύτερο; έξετέλεσε τήν ορθοστασίαν καί ορθο- 
πορείαν του πρώτου μέ δλιγωτέραν παρ’ έκεΐνον έπι- 
δεξιότητα, άλλά μέ περισσοτέραν κατά το φαινόμενου 
φρόνησιν, περιεπάτει δέ μετά σοβαρότητα; δεικνυούσης 
οτι συνησθάνετο τήν ικανότητά του· άλλ’ ή έπιτηδειότη; 
του άπεοείχθη εί; τήν διάκρισιν φωτογραφιών. '0 
κύριό; τοο έθεσε κατά σειράν έπΐ τοΰ πατώματος τά; 
φωτογραφία; τή; βασιλίσση; Βικτωρία;, του Τζάρου, 
του αύτοκράτορος τή; Γερμανίας, τοΰ Βίσμαρκ, τοΰ , ’ ■ - ■ ■' · - ■
θιερσου, κτλ; επειτα εφερε τόν κυνα πλησίον καΐ τφ χαλώ, ^S[ δίδασκαλι'α.

έως ού άπετέλει τήν ζητηθεΐσαν λέξιν !
'0 αύτδς ήδύνατο νά όείξη τό μέρος δπου εύρίσκε- 

το έπί χάρτου πρό; τοΰτο κατεσκευασμένου οίανδήποτε ' 
μητρόπολιν τή; Ευρώπη; τών άκρο ατών τις ώνόμαζε. ;

Τό θαυμαστότατον όμως παράδειγμα κυνικής νοη
μοσύνης, τό όποιον άναφέρεταιέν τή ίστορίφ τών κυνών, 
ήτο κύων τι; έκτεθεΐ; έν Παρισίοις τό 1818. 'Ο κύων 
ούτος ήδόνατο νά παίζη ντόμινον, άπεκρίνετο εί; έ- 
ρωτήσει; γινόμενα; εί; αύτόν εί; τήν'Ολλανδικήν, τήν 
’Αγγλικήν, Γαλλικήν, Ιταλικήν καί Λατινικήν γλώσ
σαν, διά γραμμάτων τεθειμένων άναμΐξ ένώπιον τ« κλπ.

Ή έΕήγησι; τών φαινομένων τούτων εΐναι άπλή· δ I 
κύριο; τών κυνών ήτο εί; δλα; ταυτας τά; πράξεις ί 
0 πράκτωρ, ώφελοόμενο; έκ τή; νοημοσύνη; αύτών.

έπέδειξεν έκάστην χωριστά· τούτου γενομένου παρεκά- - 
Λ < / κ > z , tuu i-c, &γΜ,ιι
λεσέ νά ονοιχασωσι τίνος φωτο'
γραφίαν ήθελαν δ κύων νά έκλεξη- άφοΰ δέ έπροφέ- 
ρετο τδ Ονομα, ό κύριό; του ώμίλει πρδ; αύτδν ώ; έξης;
«Τώρα, φίλε μου, ήκουσε; τδ όνομα, τοΰ όποίου τήν 
φωτογραφίαν ό κύριο; τάδε θέλει νά εύρη;; εΐναι δ 
Βίσμαρκ, τδ έννόησα; ; » Ο κύων έσειε τήν κεφαλήν 
καταφατικώ;.

ι. Λοιπόν, πρόσεξαν, έςετασον δέ μετά προσοχή; δλα; 
τά; φωτογραφίας, καΐ φέρε με έκείνην, τήν όποιαν 
έζήτησεν ό κύριο;.»

'Ο κύων τότε ήρχισε νά έςετάζη τά; φωτογραφία;, 
30 τδν άριθμδν, καΐ μετ’ όλίγον, φθάσα; έμπροσθεν 
τή; φωτογραφία; τοΰ Βίσμαρκ, έστάθη ολίγον, ώ; 
διά νά σκεφθή, έπειτα, λαβών αύτήν διά τοΰ στόμα
τός του, έφερεν εί; τδν κύριόν του!

Τό πείραμα τοΰτο έπανελήφθη πολλά κι; μέ τδν αύ
τδν κόνα καί μέ τού; δυο άλλους μέ τήν αύτήν πάν
τοτε επιτυχίαν.

ώστε έφαίνοντο δτι ήσαν έργα αύτών τών κυνών 
________ ; ταχυδακτυλουργικής, μέ τήν όποιαν οί 
κόκες έςοικειοΰνται τοσοΰτον, ώστε διαφεύγει τήν πα· 
ρατήρησιν τών παρισιαμένων.

σύντροφος.

'0 χειμων τοΰ 1705 ήτο εις των δριμυτάτων χει 
μώνων δσου; ποτέ έδοκίμασεν ή Ευρώπη. Εί; τήν 
Γαλλίαν πολλοί άνθρωποι δίεπάγωσαν εί; αύτά; τά; 
κλίνα; των, ολόκληρα δέ ποίμνια προβάτων καί άγέ- 
λαι βοών καΐ αύτά ακόμη τά άγρια πτηνά έπιπτον νε- 

: κρά έκ του ψύχους.
Κατά τον 'χειμώνα έκεΐνον, παιδίον τι έκ Σαβοΐας, 

άφου περιήλθεν ίλην τήν πόλιν Λοονεβίλλην εις τήν 
Λοθριγγίαν ζητούν άρτον, εύρέθη τό έσπέρας άνευ 
σκέπη;, καί θά άπέθνησκε βεβαίω; έκ τοΰ ψύχους, αν 

ί ή σύζυγο; ένδς τών Ιπποκόμων τοΰ ήγεμόνος εύσπλαγ

'Ο τρίτο; έκτο; τούτου ήδόνατο νά προσθετή άριθ- χνισθεϊσα δεν το ώδήγει μιαν μεμακρυσμενην γω- 
μοΰς· έπι τοΰ έδάφους έτίθεντο διάφοροι άριθμοί άνα- του στάβλου, οπού ευρδν Ολίγα αχυρα επεσεν 
πατωμένοι, ώ; λ. χ. οι άριθμοΐ, 1, 5, 6, 8, 7, κλπ. ί έπ’ αύτών μέ τήν έλπίδα νά θερμάνη τά ψύχοντα μέλη 
έπειτα εις τών ακροατών έλεγε, ; Πρόσθεσον 5 καί 7') 'του, τδ ψύχος ομω; ητο τόσον πολύ, ωσ,ε ολίγον τό 

δ κύριο; τοΰ κυνδ; επαναλάμβανε τήν προσταγήν, ό έβοήδησαν τά άχυρα έκέΐνα. ,
δέ κόων έςήταζε τοΰ; αριθμού; επί μικρόν, έπειτα ί Σηκωθεν λοιπον έζητεί ψηλαφών εις τδ σκοτο; με 
έλάμβανε τδν 5 καί 7 καί τούς έφερεν είς τδν κύριόν τ«.! τήν έλπίδα νά εΰρη μερο; καλλίτερον.^ Οπισθεν τοϋ

'Ο τέταρτος, έκτδ; τή; εύρέσεω; τών φωτογραφιών μέρους εκείνου θινήρχε κλωβιον, εί; τδ όποιον έφυλάτ- 
και τής προσθέσεως άριθμών, ήδόνατο νά κάμνη καΐ τετο άρκτο; τις θηριώδης, τδ παιδίον δμως χωρίς νά
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ήίεύρη τούτο έφθασε μέχρις αύτοϋ χαί θεσαν τήν χεΐρα 
τοο διά τών σιδηρών ράβδων ήγγισε τδ σώμα τής 
άρκτου, χαί τήν έκαμε νά μουγγρίση. Τδ παιδίον δμως 

■ δεν έπρόσεξεν είς τούτο, άλλ' εδρδν έκ της άγης κάτι 
μαλακόν προσεπάθησε χαΐ έπί τέλους κατόρθωσε νά 

: διέλ&η διά τών σιδηρών ράβδων έίς τδ κλωβιον αυτής 
χαί νά πλάγιάση πλησίον τοο μαλακού καί θερμού 

I έκείνου πράγματος, τδ όποιον δέν ήςευρε τί ήτο· πρδς 
εκπληξίν του ήσθάνθη δτι έχινεΐτο, καί μετ’ όλίγον 

ί εύρέθη έντδς τών τεσσάρων σκελών ζώου τινδς, το 
όποιον έφαίνετο, δτι ήθελε νά τδ πιριποιηθή· είϊ τήν 
θέσιν δ’ έκείνην άπεχοιμήθη δι’ όλης τής νυχτδς, λίαν 
δέ πρωί άνοιξαν τούς οφθαλμούς τοο είδε ποΰ εύρί- 
σκέτο, άλλά δέν έφοβήθη, είπδν καθ’ έαυτδ « ό Θεδς 
οστις μέ έφύλαξεν δλην τήν νύκτα, δέν θά άφήση 
τδ θηρίον νά μέ χατασπαράξη χαί είς τδ έξης.» ’Α
φού δέ ευχαρίστησε τδν Θεδν διά τοΰτο, έσηκώθη 
έχάϊδευσε τδν εύεργέτην του, καΐ έξήλθε πάλιν διά τών 
σιδηρών ράβδων, όπως είσήλθεν.

Ουτω τδ παιδίον έπί μίαν περίπου εβδομάδα τακτι- 
χώς είσήρχετο είς τδ κλωβιον τής άρκτου πάσαν εσπέ
ραν, εύρισκον οχτ μόνον θερμασίαν, άλλά χαί κομμά
τια άρτου, τά όποια ή καλή φίλη του ■ είχε κρατήσει 
έκ του σιτηρεσίου της δι’ αύτό. Τέλος ήμέραν τινά, 
δ φόλας τής άρκτου έλθών ένωρίτερον εΰρε τδν μιχρδν 
παιδα είσέτι κοιμώμενον είς τάς άγκάλας της καί έ- 
ξεπλάγη, μή πιστεόων τους ίφθαλμους του, έως ου 
τδν έξύπνισε, καί το'ν διέταξε νά έξέλθη, Τδ περιστα- 
τικδν τοΰτο έφθασε καί είς τάς άκοάς τοΰ ήγεμόνος, 
οστις, περίεργος νά ϊδηάν ήλήθευε, διέταξε τδ παιδίον 
νά είσέλθη είς τδ κλωβιον τής άρκτου έπΐ παρουσία 
του, άφοΰ δέ είσήλθεν, ή άρκτος τδ ύπεδέχθη εύ- 
χαριστως, καί τφ έπέτρεψε νά πλαγιάση κατά τδ σύ- 
νηθες μεταξύ τών σκελών της !

ΛιαΛήκτη μοναδική.

«Ή διαθήκη τοΰ Λουδοβίκου Κορτουλίου, νομοδι
δασκάλου έν Παταυίω κατά τδν ιέ αιώνα, εΐναι μία 
τών μάλλον αλλόκοτων άφ’ δσας γνωρίζομεν. ’Απα
γορεύει είς πάντας τοδς συγγενείς καΐ φίλους αύτοϋ 
νά κλαύσωσιν έν τή χηδείφ του, "Οστις έξ αύτών 
κλαύση θέλει κηρυχθή απόκληρος, έξ έναντίας 3έ βστις 
θέλει εΐσθαι τότε μάλλον ιλαρός καΐ ευφρόσυνος καί 
γελάση πλειότερον, ουτος θέλει εΐσθαι δ πρώτος 
καί γενικός κληρονόμος. Απαγορεύει νά έπικαλυψωσι 
μέ μαΰρα τήν οικίαν, έν ή θέλει άποθάνει, ώς καΐ τήν 
έκκλησίαν, έν ή θά τδν ένταφιάσωσιν, έπιθυμεΐ δ’ έξ 
έναντίας νά τάς έπιστρώσωσι μέ άνθη χαί μέ χλοερούς 
κλάδους κατά τήν ήμέραν τής κηδείας του. Έπί δέ
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τής εΐς τήν έκκλησίαν έκχομιδής τοΰ λειψάνου του δια
τάσσει ώσιε ή μουσική ν’ άναπληροΐ τδν νεκρώσιμόν 
ήχον τών κωδώνων.

«Πάντες οί δι’ όργάνων μουσικοί τής πόλεως νά 
προσχληθώσι καί παρευρεθώσιν είς τδν ένταφιασμόν 
του· έν τούτοις δμως διορίζει πεντήκοντα, οΐτινες θέ- 
λούσι πορεόεσθαι μετά τών ιερέων, οί μέν πρδ τοΰ νε
κρού, οί δέ όπισθεν αύτοϋ, καί θέλουσι κάμει ώστε 
νά άντηχή ό άήρ έκ τοΰ ήχου καΐ τοΰ θορύβου τών 
όργάνων, ήτοι βαρβίτων, λυρών, πλαγιαύλων, αδλών, 
σαλπίγγων, τυμπανιδίων κλπ. καΐ θέλουσι ψάλει 
«’Αλληλούια· ώς τήν ήμέραν του Πάσχα· έκαστος έξ 
αύτών θέλει λάβει είς άνταμοιβήν ήμισυ τάλληρον. Τδ 
λειψανόν του περικεκλεισμένον έντδς φορείου κεκαλυμ- 
μένου ύπδ έριουχου διαφόρων χρωμάτων άνοικτών 
καΐ λαμπρών θέλει φέρεσθαι ύπδ δώδεκα έπιγάμων 
νεανίδων, ένδεδυμένων πράσινα, αΐτινες θέλουσι ψά
λει άσματα χαροποιά καί διασκεδαστικά. Ό γράψας 
τήν διαθήκην διορίζει δι' αυτάς χρηματικήν τινα πο
σότητα χρησιμεύσου σαν ώς προΐξ αύτών. Οί νεανίαι 
και αί νεάνιδες, οΐτινες συνοδεύσουσι τήν πομπήν, θέ
λουν φέρει άντΐ λαμπάδων κλάδους καί δάφνας, και 
έχει έστεμμένας τάς κεφαλάς των μέ άνθοπλέκτους 
ςεφάνους, συμψάλλοντες μετά τών δώδεκα νεκροφόρων.

«Άπαντες οί ίερεϊς συνοδευόμενοι ύπδ έκατδν λαμ- 
παδηφόρων θέλουσιν οδεύει πρδ τής πομπής μετά 
πάντων τών ίερομονάχων, έξαιρουμένων των μαυρο
φόρων, διότι ή έκφραστική θέλησις τοΰ διαθέτου εΐναι 
ώστε οί τοιουτοι ή νά μή παρευρεθώσιν είς τδν έν- 
ταφιασμόν του, ή νά άλλάξωσιν ένδυμα, δπως μή 
διαταράξωσι παντελώς τήν έορτήν καί τήν κοινήν τοϋ 
λαού ευφροσύνην διά τοΰ μαύρου επικαλύμματος αύ
τών, ούτινος τδ χρώμα είναι σημεΐον λύπης. ‘Ο εκ
τελεστής τής διαθήκης οφείλει νά έπαγρυπνή εις τήν 
έκπλήρωσιν άπασών τούτων τών διατάξεων έν τή πλη
ρέστατη λεπτομερείς αυτών, καί ταΰτα, είμή ούτως 
γένωνται, έστωσαν άκυρα.»

Αυτή ή διαθήκη προσεβλήθη έπΐ ακυρώσει, άλλ’ 
έξεδόθη ή άκόλουθος δικαστική άπόφασις.

«Ή περί ής δ λόγος διαθήκη δέν δόναται νά θεω· 
ρηθή νομίμως καί δικαίως ώς σύγγραμμα καί έργον 
ανθρώπου παραφρΟνουντος καί νοδς άδυνάτου, διότι 
εΐναι διαθήκη ιατρού ένδοξοτάτου· άλλ’ ιατρός ενδοξό
τατος δέν δόναται νά ήναι έν παραφροσύνη μηδέ νά 
κάμη έργον μωρόν καί άνόητον· βθεν ή διαθήκη τοΰ 
Α. Κορτουλίου κηρύττεται έγκυρος.» Έπί τών ημε
ρών μας δμως τδ ονομα ιατρός ήθελεν άρα έχει 
τοσ αότην ύπόληψιν καΐ σέβας;

(Έκ τού Άσιίρβΐ τής’Ανατολής.)
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τρέμω ! μητέρά μου !»

Ποιος άπό ήμας δέν Εχει αίσθάνθή τό αύτό;

Φέλβόζ ζής έν ειρήνη μέ όλον τόν κόσμον; } 

Βάλε είς πραξιν τά άςιώματα διασήμου τινός Γάλλου άνδρός, I 
δστις έρωτηθεϊς πώς κατόρθωσε νά διαφύγη τόν πέλεκυν [ 
κατά τήν τρομεράν έκείνην έποχήν τής πρώτης Γαλλικής ■ 
δημοκρατίας, άπεκρίθη, «Δέν έζήτησα φήμην καϊ ήμην σιω
πηλός.»

— «Πολιτεύου καλώς, καϊ τότε fcip ταχέως καϊ άν έλθη 
ί θάνατος, θά ήσαι ένήλιξ διά τόν ούρανόν.»

— ci'l’itXVSO} δίν είναι τόσον μωρός ώστε νά μή δύ- 

ναται νάδώση καλήν συμδουλήν είς άλλον, καϊ κάνεις τόσον 
σοφός, ώστε νά μή έχη χρείαν τής συμβουλής άλλου.»

— Ήμπορεϊς νά ζήσης μακροχρονιωτάτην ζωήν, άλλά τά 
πρώτα 20 έτη εΐναι τό μεγαλείτερον ήμισυ αύτής. Ουτω 
φαίνεται, ένω διέρχονται, καΐ ουτω φαίνεται άφοΰ παρέλθβν, 
καί ήμεΐς στοέφοντες πρός τά όπίσω άναθεωροΰμεν τδ πα
ρελθόν, κατέχουν δέ καϊ τόν με γάλε Ετερον τόπον είς τήν μνή
μην ήμών παρ’· όλα τά άλλα Ετη τής ζωής μας.

— Όφ0ΰελμ.ος γαλανοί, μεγάλοι, καθαροί καϊ σχε

δόν διαυγείς δεικνύουσι χαρακτήρα ισχυρόν, πολύ συναισθη
τικόν, δυσκολοκυόέρνητον, ύποπτον, ζηλότυπο» καϊ εόερέθι
στόν, κλίνοντα πολύ εί; τάς διασκεδάσεις καϊ φιλοπερίεργο».

— ΜΙοΚΧοεΙ προσπάθιιαι κατεόλήθησαν είς τό νά με- 

ταφράσωσι τό κελάδημα τή; άηδόνας διά γραμμάτων καϊ λέ
ξεων ή έπιτυχεστέρα εΐναι ή τοΰ Γερμανού Μπεστέϊν, εΐναι 
δέ τά έξης :

'Γιοΰ, τιοΰ, τιοΰ, τιοΰ,
Σπε-τιοϋ τοκούα,
Τίο, τίο, τίο, τίο, τίο.
Κουοτώυ, κουοτίου, κουοτίου, κουοτίο.
Τοκοΰ, τσκοΰο, τσκουο τσκοΰο,
Τσι-t, τσι-ι, τσι-ι, τσι-ι, τσι-t, τσι-ι, τσι-t, τσι-t, τσι ι, 

τσι-ι, τσι-ι
Ιίοοόρρορ, τίο ο, τκσούα, πιπίτκσουις,
Ισο, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, τσό, 

τσιρραδιν.
Ισόρρε, τσόρρε, τσόρρε, τσορρέκι,

Τσατοΰ, τσατοΰ, τσατοΰ, τσατοΰ, τσατοΰ, τσατοΰ, τσατού, 
τσί.

Νιλο, ντλό, ντλό, ντλά, ντλό, ντλό, ντλό, ντλό.

Κουιου τρρρρρρρρρτζτ.
Λου, λου, λοΰ, λε, λε, λε, λΐ. λϊ, λϊ, λί.
Ίο δεύτερον βήμα ώς πρό; τό ζήτημα τούτο είναι νά το- 

νίσωσι τό άσμα τούτο καϊ ούτω νά δόνανται αί κυρ ία ι μας νά 
παίζωιι καϊ μέλη τής άηδόνος !1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ .ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιον ένδυμα έφόρει δ άρχιερεΰς κατά τήν ήμέραν τοΰ 

έξιλασμοΰ;
2. Κατά τί διέφερε τοϋ κοινού αύτοΰ ιερατικού ένδύματος;

3. Τί κλίνομεν νά λησμονώμεν ;

Άνέκδοτχ·

Δύο Κινέζοι μύωπες έφιλονείκουν note τίς έξ αύτών ή
δύνατο νά {$5 ριακρύτερα τοϋ άλλον, καί πρός βεόαίωσιν τής 
άληθείας άπεφάσισαν τήν έπαύριον νά ύπάγωαι» είς ώρισμένον 
μ.έρος καί άπ’ έκεΐ νά κυττάζωσι πλάκα τινά, τήν όποιαν ί- 
θεσεν έπϊ τής Αύρας ναού τίνος εύσεδής τις.

Έν τψ μεταξύ άμφότεροι κατ' ιδίαν έπεσκέφθησαν τόν 
ναόν, καΐ ό μέν εΐς ίδών έπϊ τής πλακύί τήν έπιγραφήν, 
«Αΰτη ή πλάξ έ στήθη ένταΰθα πρός τιμήν τοΰ μεγάλου άν 
δρός τοΰ παρελθόντος καϊ τοΰ μέλλοντος,» άνεχώρησε, βέ

βαιοί ών, ίτι θά ένίκα τόν άντίπαλόν του. ‘0 άλλος όμως 
έπιμελέστερος τοΰ πρώτου, έλθών έξήτασε καλώς τήν πλάκα 
καϊ εύρεν έκτος τής έν λόγφ επιγραφής καϊ έτέραν μέπολΰ 
ψιλά γράμματα ύποκάτω αύτής τήν έξής: β'Τπά τής οίκο - 
γενείαςτοΰ Λίγγ.»

Τήν έπιοϋσαν άμφότεροι ε&ρέθησαν έπϊ τοΰ ΐρισθέντος μέ
ρους, άφ’ όπου οέν ήδύναντο νά ΐδωσι τίποτε.

Τότε ό πρώτος έξεφώνησε, «Βλέπω τήν πλάκα μέ τήν Ε
πιγραφήν, «έστήθη είς τιμήν τοΰ μεγάλου άνδρός τοΰ παρελ
θόντος καϊ τοΰ μέλλοντος.» «Κάλλιστα, εϊπεν ό Ετερος,» άλ
λ' έγώ διακρίνω κάτωθεν αύτής καϊ άλλο τι, «ύπό τής οικο
γένειας τοΰ Λίγγ !»

«Έχεις δίκαιον, εϊπεν ό πρώτος, έγώ Επρεπε νά κυττάζω 
καλλίτερα !a

— Γερμανός τις γεωργός έν ’Αμερική, ίδων πτωχόν τινα 
αύτόχθονα άναγινώσκοντα τήν Γραφήν, περιπαικτικές πως 
εΐπεν αύτιρ,αΤόβιβλίον τούτο δένεΐναι διά τοιούτκς, όποιος σό.»

— «Έχετε λάθος, άπεκρίθη ί αύτόχθων, άπ’ έναντίας εΐ
ναι καταλληλότατον.»

— «Πώς τδ ήξεύρεις ;»
— ηΤό όνομά μου εΐναι έντδς αύτοΰ,8 άπεκρίθη 0 Ινδός.
—ι βΤό ονομά σου! Ποΰ ;»
— «Ένταΰθα,» εΐπεν 0 ’Ινδό; άναγινώσκων, «Ό Ίησοΰς 

Χριστός ήλθεν είς τόν κόσμον όπως σώση άμαρτωλοός! 
αμαρτωλούς! αύτό εΐναιτό όνομά μου, κύριε Is

Γνωμχζά.

— «Πάς έρυθριών μοι φαίνεται οτι εΐναι χρηστός.»
(Μένανδρος.)

—«Όστις ούτε νά έρυθριί ήξεύρη, ούτε νά φοόήται εΐναι 
πρότυπον πάσης άναιδείας.»» ( Δ ίφ ιλο ς.»)

—«Ή χάρις πάντοτε γεννά χάριν, δστις δέ λησμονεί τήν 
ευεργεσίαν, ουτος δέν εΐναι εύγενής άνήρ.»

(Σοφοκλ. Αϊ. 522.)
— «Ό Όδυσσεΰς έπεθύμει νά ϊοη άκόμη καϊ τόν κα

ινόν τής πατρίδος του ’Ιθάκης καϊ εΰθΰς νά άποθάνη.ι
(Όμήρ. Ο δ. 58.)

— M^TSp ήρώτησέ ποτέ κοράσιόν τι τήν μητέρα 
του, «άφοΰ τίποτε δέν χάνεται, ποΰ πηγαίνουν όλοι οί διαλο
γισμοί μας ;»

Κ Είς τόν θεόν,» άπεκρίθη ή μήττ^ρ μέ σοβαρότητα, «3- 
στις Ενθυμείται αύτοΰ; πάντοτε.»

« Πάντοτε!» έφώνησεν ή Κλεοπάτρα. «Τότε φοόοΰμαι!

K'S?*  Παρόραμα. ’Αντί Δαμασκφ ύπδ τήν εικόνα έν 

σελίδι 5η τοΰ προηγουμένου φύλλου άνάγνωθι Ίόππη.


