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ϋυνδρ. έτησ- έν Έλλάδι Φρ· 1. διευθύνεις

> β » Έξωτερικφ η S, Έν &δ<ίί ΑΙάλοσ iptf). 3θ·

Εις οΐίδένα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, βτέλλεται «ή Έφημερΐί 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΗΓΕΜΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

τής μητρός του παραγγελίαν.«Άλλά πώς νά άφήσω τά παιδία 
'Υψηλότατε; » άπεκρίθη ό διδάσκαλος. «Μή σε μέλη,» εΐπεν 
δ Πρίγκιψ- «έγώ θά φροντίσω διά τήν τάξιν μέχρι τής ένβε- 
κάτης, δπότε άρχεται τό άλλο μάθημα, καΐ ό άλλος διδάσκα
λοί. Τρέξε, καΐ είθε νά εδρης τήν μητέρα σου ζωντανήν είσέ
τι !» Ούτως οί παΐδες έξητάσθησαν Επί όλόκληρον ώραν ύπό 
τοΰ διαδόχου τοΰ θρόνου, βστις γιγνώσκε ι άριστα τήν ιστορίαν 
τής μεταρρυθμιστώ; καΐ έδίδαξεν — αύτήν είς τούς μαθητάς,— 
Κατάδέτήν ίνβεκάτηνήλθεν ό ΐερεύς καί ήρχισε τήν Εξέτασιν τών 
Ιερών μαθημάτων, καθ’όλη ν τήν διάρκειαν τής ό ποίας ό Πρίγ- 
κιψ παρέμεινεν άκροαζόμενο; προσεκτικώς καΐ άπονέμων Ε
παινον βπου Επρεπε. Πρό τής άναχωρήσεώ; του ύπεσχέθη εί;

τούς μαθητάς νά τοΐς δωρήση άνά ίν νέον 
άντίτυπΟν τής Άγιας Γραφής, άντΐ τών 
πεπαλαιωμένων, τά όποΐα τότε μετεχει
ρίζοντο 1

γ — Είς τό Λονδΐνον ύπάρχουν 1ίΊ63 φι- 
? λανθρωπικά καταςήματα,δαπανώντα κατ’ 

Ετος περί τά 20,600,000 φράγκα.
Μεταξύ τούτων συγκαταλέγονται 4 Βι- 

βλικαΐ έταιρίαι, 13 φυλλαδικαΐ, 86 Ιερα
ποστολικά!, 23 τυφλοκομεϊα, 8 διά τούς 
κωφούς καΐ βωβούς, 7 διά τούς άνιάτους, 
6 διά τούς ήλιθίους καΐ 70 νοσοκομεία 
διαφόρων άλλων είδών.

Ή έντή| Γραφή ’Αλόη.

— Καθ’ δλον τόν κόσμον δημοσιεύονται 37,274 Εφημερίδες 
καΐ περιοδικά, ΐκδίδουσαι περί τά 136.000,000 αντίτυπα. Τά 
δύο τρίτα τούτων δημοσιεύονται είς μόνην τήν Βόρειον ’Α
μερικήν.

— Μεταξύ δύο φυσικών κακών βέν εΐναι αμαρτία νά έκλί- 
ζωμεν τό όλιγώτερον κακόν- άλλά μεταξύ δύο ήβικών κακών 
δέν δυνάμεθα νά κάμιομεν τοιαύτην Εκλογήν. Πρέπει νά άπορ- 
ρίψωμεν καΐ τά δύο,

— “Οσοι δέν εβρίσκουν θεόν είί τήν φύσιν, δέν «βρίσκουν 
αύτόν καΐ είς τήν Γραφήν.

ΑΓΑΛΟΧΟΝ.

Ή Άλση, ήτις άναφέρεται είς τήν Γραφήν, δέν είναι ή κοι
νώς λεγομένη άλοή, τήν δποίαν μετά χειρ ιζόμεθα ώς καθαρ- 
κτικόν, άλλά κόμμι τι εύοσμον, τό όποιον μετεχειρίζοντο τό 
πάλαι ώς τήν μύρραν, τό λίίανον, τό κιννάμωμον, είς τούς 
ναούς, τάς οικίας, καΐ ίν γίνει δσάκι; ήθελον νά άρωματίσουν 
πραγμά τι. Παράγεται δέ Εκ τίνος δένδρου φυομένου είς τήν 
’Αραβίαν καί καλουμένου Άχάλοθ.

Πρώτος δ Διοσκουρίδης άναφέρει τό κόμμι τοΰτο μεταξύ 
άλλων εύόσμων ύλών, ύπό τό όνομα Άγάλοχον, φαίνεται βέ 
δτι υπάρχουν διάφορα είδη Άγαλόχου, 
ώς λ. χ. τό Αραβικόν, τό Κινεζικόν, τό 
It τήί Σουμάτρας κτλ.

Τό ‘Αγάλοχον άπολαμβάνεται δι’ Εντο
μών έπί τοΰ κορμού ή τών κλάδων τοΰ 
δένδρου, έκτων όποιων Εκρέει, καΐ άφοΰ 
ίλθη είς έπαφήν μί τόν άτμοσφαιρικόν 
άέρα πήγνυται, καΐ συναζόμενου φέρεται 
εί; τό Εμπόρων.

Τό άκόλουθον διδακτικόν άρια καί ώ* 
ραίον άνέκδοτον 31ηγούνται περί τοϋ Δι
αδόχου τοΰ Γερμανικού θρόνου. Ούτος 
καΐ ή σύζυγός του συχνάκις έπ (σκέπτονται τά δημοτικά σχο
λεία τή; Βόρνστεδτ καΐ Άίχε, πλησίον τή; ΙΙοτσοαμ Τή ?2α 
Νοεμβρίου π, έ. ό ΙΙρίγκιψ άπροσδοκήτως παρουσιάσθη είς τό 
δημοτικόν σχολεΐον τήί Βόρνστεδτ καΐ είσήλθεν είς τήν αί
θουσαν τών παραδόσεων τήί Γ . τάξεως, διά νά άκροασθήι τήν 
διδασκαλίαν νεοδιορισθέντο; τινός διδασκάλου. Έκείθεν διηυ- 
θύνθη είς τήν Α'. τάξιν, μόλις όμως είσήλθε καί δ διδάσκα
λος αύτής ίλαίε τηλεγράφημα, διά τοΰ όποιου τφ άνήγγελλον 
δτι ή μήτηρ του Επνεε τά λοίσθια ιί; γειτονικήν τινα πόλιν 
καί τόν Εζήτει νά μεταβή πρός αύτήν. *11 διάδοχος Επόμενε 
ν' άναχωρήση ό διδάσκαλος ά μ έ σ ω ς κατά τήν τελευταίαν
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-

(Έκτοϋ Γερρ.ανι-ζοό) 
δπά Φ. Δ. Κ.

ΚΕΦ. ΠΡΩΤΟΝ.

Είς μίαν εξοχικήν συνοικία» τής πόλε ως Μαγδε. 
βούργου, έν Γερμανία., υπήρχε πρό εκατόν περίπου έ
τών μικρά τι; φαιόχρου; οικία μέ δύο ερυθρά δρα 
νία παρά τήν θόραν. Έν αύτη έζη έντιμός τις ύφαν- 
ιής, Βράουν ονομαζόμενος, μέ τήν σύζυγον καΐ τόν 
μονογενή του υιόν. 'Ο μικρός Γεώργιο; Βράουν ήτο 
ώραϊος, ξανθότριχος, ειλικρινής, φιλαλήθης καί έξυπνος· 
αί ιδιότητες δέ αΰται τδν εκαμνον νά φαίνεται πλέον 
ήλικιωμένος άφ’ δ,τι πράγματι ήτο. Τά έρυθρά θρα
νία πλησίον τής Ουράς τοΰ πατρός του ήσαν τόπος συ- 

,. ναθροίσεως τών παίδων τής συνοικίας, μεταξύ τών ο
ποίων ό Γεώργιος, ώς κύριος τών θρανίων, κατεΐχεν έ- 
πίσημον θέσιν.

ΤΗτο άναμφιθόλως θαυμαστόν παιδίον άναλόγως τή; 
ηλικίας του, άλλ' είχε πνεΰμά δλίγον ύ περήφανου καί 
ικανήν προπέτειαν, άτινα πολλάκις τδν έφερον εί; ρή- 
ςιν μέ τά άλλα παιδία.

'Ημέραν τινά, κατά τήν οποίαν ό Γεώργιος έκλειε, 
τδ δέκατον έτος τής ήλικίας του, έγίνοντο μεγάλαι πα- 
ραβκευαι είς τήν οικίαν τοΰ δφαντου. "Ολοι οί σύντροφοι 
τοΰ Γεωργίου είχον προσκληθή νά έλθουν καί νά έορ- 
τάσοον τά γενέθλιά του· ή δέ μήτηρ του είχε κατασκευ
άσει. μεγάλην πήτταν καί προμηθευθή αρκετόν γάλα, 
εκτός μεγάλης ποσότητας άρτου καί βουτύρου καί μή
λων. ΤΗτο τφ ό'ντι χαροποιά έλπίς.

1Η πήττα, τεθεϊσα έν τφ μέσφ τής τραπέζης, ήτο 
στολισμένη μέ δέκα μεγάλα κηρία, στέφανος δέ έξ άν 
θέων περιεκύκλωνεν αυτήν, ό Γεώργιος, ώπλισμένος μέ 
ράβδον, έφύλαττεν έμπροσθεν τής πήττας, έως βτου 
ή μήτηρ του βράση τδ γάλα· άν καί τινές τών συντρό
φων του ήσαν πρεσβύτεροι αύτοϋ, έντούτοις έφοβουντο 
νά πλησιάσουν πολΰ είς τήν μαγευτικήν πήτταν, διότι 
έγνώριζον τδν Γεώργιον δτι ήτο ικανός νά τους μαστι- 
γώση έλους αυστηρότατα.

Τόσον δέ αδστηράν τάξιν επέβαλε τήν ήμέραν έκεί- 
νην εΐς τοδς λοιπούς παϊδας, ώστε δέν ίπέτρεπεν είς 
κανένα ούδέ κάν νά ύπάγη νά ιδη, άν τδ γάλα έδρασεν 
ή fy*

Ίσως ήτο δλίγον γελοιον νά βλέπη τις τόσον μικρδν 
παΐδα νά έχη τοσαότην έπιρροήν και ένεργητικότητα· 
τουλάχιστον ουτω; ένόμισε ξένος τις, δστις διήρχετο έ
κεΐθεν, διότι έστάθη εί; δλίγην άπόστασιν παρατηρών 
μέ μειδίαμα τά κινήματα τοΰ μικρού άρχηγοΰ.

«Κάθου ήσυχος, βρέ!» έφώναζεν οδτος εΐς τδν ένα

καΐ τδν άλλον. «Δέν πρέπει νά σηκώνεται κανείς, διότι 

έάνάφήσωίνα, δλοιθά μοΰ φύγετε!»

Ό ξένος, δστις έφόρει στακτόχρουν έπανωφόριον μέ 
έρυθρδν περιλαίμιου, έπλησίασεν είς τδ παράθυρου διά 
νά δμιλήση πρδς τον μικρόν ρήτορα, δτε ή μήτηρ έ- 
φώναξεν έκ τοΰ παρακειμένου δωματίου, «τώρα Γε- 

ώργιε, έλάτε! είμαι έτοίμη »

Οί παΐδες περιχαρείς άνεπήδησαν κραυγάζοντες καί 
συνωθούμενοι πρδς τήν θύραν, θά έπήρχετο δέ ανα- 
στάτωσις, έάν δ Γεώργιος δέν άποκαθίστα τήν τάξιν. 
Τρέξας έτοποθετήθη πρό τής θύρας καί μέ ήχηράν 
φωνήν έδωκε τδ παράγγελμα : «Κατά γραμμήν ! κατά 
γραμμήν!,» δτε δέ οί παΐδες μετάμικράν φιλονεικιαν 
υπήκουσαν, έκεΐνος έτέθη έπί κεφαλής των, καί τδ 
μικρδν σώμα διήλθεν έν τάξει διά τής θύρας είς τδ 
δωμάτιον, δπου περιέμενεν ή τράπεζα.

*0 ξένος κύριος έγέλασε, καΐ πλησιάσας είς τδ πα- 
ράθυρον έθεώρει τδ συμπόσιον.

«Σπουδαίον παιδίον,» είπε καθαυτόν. «Είναι υιός 
σας;» ήρώτησε τήν μητέρα τοΰ Γεωργίου.

«Μάλιστα, κύριε,» άπήντησεν αυτή, μέ φιλόστορ- 
γον πρδς τδν παιδα βλέμμα, «είναι ό μονογενής μας.» 

«Κάλλιστος παΐς, γνωρίζει τήν δουλειά του,» είπε 
μειδιών δ ξένος· «ακούσε, παιδί μου, τί σκοπεύεις νά 
γείνηςδταν μεγαλώσης;»

«Έγώ ;» άπεκρίθη ό Γεώργιος, δλίγον προπετώς, «έ
γώ θά γείνω στρατηγός. Τά πάντα δυνατά παρά τφ 
θεφ.»

'Η τελευταία αδτη φράσις ήτο μία, τήν οποίαν πολ
λάκις είχεν ακούσει τδν πατέρα λέγοντα.

Είς τδν ξένον προφανώς ένεποίησεν έντυπωσιν ή ά
μεσος αΰτη άπάντησις.

«Καΐ έγώ,» είπεν, «είμαι στρατηγός, δνομάζομαι 
δέ Λεοπόλδος· έρχεσαι νά μέ ίδής;»

«Δέν μου φαίνεσθε σάν στρατηγός,» άπήντησεν 0 
Γεώργιος, παρατηρών αύτδν άπδ κεφαλής μέχρι πο
δών· «που είναι οί στρατιώταί σου, καΐ οί ύπασπισταί 
σου;έχεις ίππον; ψεύματα λέγεις!»

Καί στραφείς πρός τήν μητέρα του, ήτις τδν παρώ- 
τρυνε νά δμιλή μέ περισσότερον σέδας πρδς τδν κύ
ριον, έξηκολούθησε.

«Διατί ψεύδεται ό κύριος καί λέγει δτι εΐναι στρατη
γός ; Τδ ψεύδος είναι άμαρτία, καΐ δ πατήρ λέγει δτι 
ό θεδς τιμωρεί καί καταστρέφει τοΰ; ψεύστας.»

«’Ακούσε, παιδί μου, νά σοΐ είπω τήν αλήθειαν, ποτέ 
δέν είδα τοιοδτον μικρόν έλευθερόστομον,» είπεν ό ξένος- 
ιι έλθέ αΰριον είς τήν πλατείαν Μίνστερ καί θά ιδης δτι 
είμαι στρατηγός.» Καί τοΰτο είπών έγεινεν άφαντος, ή 
δέ μήτηρ, ής όλονέν ό φόβος ηΰξανεν, άλλ’ ήτις δέ
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είχε τήν ουναμιν νά χαλινώση τόν υίόν της, νυν ήρχισε 
νά τον έπιπλήττη σφοδρώς.Άλλ*  οδδέν ήδυνατο νά τφ 
κάμη τήν έλαχίστην έντόπωσιν, και έξηκολοόθει λέγων,

< Μητέρα, μή τδν πιστεύης· κάνεις στρατηγός δέν εΐ
ναι τοιουτος· νά ίδής, δταν γείνω έγώ στρατηγοί πώς 
8ά φαίνωμαι;»

Μήνες παρήλθον· τδ θέρος έπηκολοόθησε τδ φθινό
πωρων, και ήδη οί παιδες ένησχολοΰντο είς τά παιγνί
δια μ® τάς χιονιάς. Ό αΰτόκλητός στρατηγός είχεν 
έντελώς λησμονηθή· δεν είχεν έμφανισθή έκτοτε, καί 
αύτη ή κυρία Βράουν ήρχισε νά πιστευη δτι άστειεόθη.

Ήμέραν τινά, δτε ή μήτηρ τοΰ Γεωργίου εΐχεν 
ανάγκην νά κομίση είς τήν πάλιν δέμα τι άσπρορ- 
ροόχων, ατινζ είχε κατασκευάσει διά τινα κυρίαν, ευ- 
ρε δέ τδ δέμα τοΰτο παρα πολΰ βαρύ διά μίαν μετά-; 
φοράν, άπεφάσισε νά τδ διαίρεση εΐς δυο δέματα,' 
τών οποίων τδ Sv νά άφήση δι’ άλλην φοράν. Άλλά’ 
έσυλλογίσθη δτι ό Γεώργιος ήδυνατο νά φέρη τδίνπών

εΐναι ανήσυχος,«εΐπε καθ’ Ιαύτόν Τήν εδρεν ίσταμένην 
έν τήθυρα του φαρμακείου καί παρατηρούσαν δι’αδ· 
τδν μετά μεγάλης ανησυχίας.

(’Ακολουθεί).

Περίεργος τρόπος όψκρεύ;κκτος.

Οί διάφοροι λαοί του κόσμου έχουσι καί διαφόρους 
ιδέας περί τοΰ αΰτοΰ πράγματος καί πολλάκις μετα
χειρίζονται διάφορα μέσα πρδς έπίτευξιν τοϋ αύτοϋ 
σκοπού· ουτω π. χ. εΐς τδ δψάρευμα ό σκοπός είναι 
φανερός, ή σόλληψις όψαρίων καί ή δΐ αυτών έξοικο- 
νόμησις.τών πρδς τδ ζην αναγκαίων είς τους άλιέΐς.

ΪΕίς τδ δψάρευμα οί Κινέζοι δπερτερουσιν δλα τά i- 
ίθνη της 7ηϊ ώς πΡ^ τήν ποικιλίαν τών μεθόδων καΐ 
μέσων, διά τών οποίων συλλαμβάνουν τους ίχθΰς. Έκ 
τδς τών δικτύων, παραγαδίων, κοφφινίων, καλαμωτών 
κλ. οί εύφυεΐς Κινέζοι μεταχειρίζονται καί τά πτηνά.

Τρόπος το5 άί 

δεμάτων καΐ ουτω νά άπαλλαγή τοϋ κόπου διπλού δρό
μου. Ό Γεώργιος συνήνεσε προθυμότατα, διότι είχε με
γάλην περιέργειαν νά ίδη τδ Μαγδεβοΰργον.

Έκκίνησαντες λοιπόν είσήλθον διά τής μεγάλης πό
λης, και άφοΰ άφήκαν τά δέματα εις τδν οΐκον της 
κυρίας, διηύθόνθίησαν πρδςτδ κατάστημα ένδς φαρμα
κοποιού,ιμίε τήν γυναίκα τοΰ οποίου ή δέσποινα Βράουν 
είχεν έργασίαν· ένφ δέ διεξεπεραιωνε ταύτην, ό Γεώρ
γιος ίστατο εξω τής θύρας παρατηρών τοδς διαβαίνον
τας- αλλά μετ δλίγον ήρχισε νά βαρόνηται, και νά ζη- 
τή άλλην διασκέδασιν, δτε αίφνης μακρόθεν ήκούσθη 
ήχος τυμπάνων και στρατιωτικής μυθικής παιζούσης 
ευθυμον έμβατήριον. 'Ο Γεώργιος άμέσως έτεινε τδ 
οδς, καί δτε τέλος είδε τους στρατιώτας καί μουσικούς 
έξερχομένους εκ τίνος σταυροδρομιού, λησμονήσας τήν 
μητέρα του, τους διαβάτας, τά πάντα, ήρχισε νά τρέ- 
χη κατόπιν τών στρατιωτών, οΐτινες έβάδιζον πρδς τήν 
πλατείαν Μίνστερ,

Άλλά μόλις τοδς κατέφθασεν, οτε ενεθυμήθη τήν 
μητέρα του, καί άμέσως έστράφη. «Φοβούμαι μήπως

λιεύίιν έν Κίνα.

■Οί φαλακραετοί, ώς γνωστόν, εΐναι έίαιρετοί άλιεΐς, 
άποζώντες έκ τών ιχθύων, τούς οποίους συλλαμβάνουν. 
Καθήμενοι έπί βράχου ή κορμού δένδρου παρα την 
ακτήν τής θαλάσσης ή τών ποταμών, καιροφυλακτοϋν 
ευθύς δ’ άφοΰ ιχθύς τις πλησιάση είς τήν Επιφάνειαν 
ρίπτονται κατ’ αΰτοΰ ώς αστραπή καΐ συλλαμβάνουν 
αύτδν διά τών οξέων δνυχων των, καϊ &ν μέν ήναι μι
κρός τδν καταβροχθίζουν άμέσως. άν δέ μεγας, τδν 
μεταφέρουν είς τήν ίηράν καί εύωχοΰνται έπ αΰτοΰ 

έν άνέσει.
Τά πτηνά ταΰτα οί Κινέζοι Εξημερώνουν καί μετά 

χειρίζονται πρδς αλιείαν. "Εκαστος άλιε'υς λαμβάνει 
είς τήν λέμβον του άριθμόν τινα τών τοιούτων πτη
νών, τοποθετεί δέ αύτά καταλλήλως έπί τής πρφρας, 
τής πρύμνης καί τών πλαγίων, άφοΰ θέση πέριξ τοϋ 
λαιμού των ξύλινόν ή μετάλλινον κρίκον (κουλούρι) 
ό δποΐος Εμποδίζει τους καταβροχθιζομένους ιχθύς νά 
διέλθωσι τήν λεγομένην γούλαν τών πτηνών.

Μετά τήν προετοιμασίαν ταύτην ρίπτονται εις το 
ύδωρ καίάρχίζουν νά ψαρεύουν βουτοϋντες, μετ’ δλίγον
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δέ έκαστος έπιστρέφει είς τήν ίδιαν λέμβον φέρωντήν 
γούλαν τοο πλήρη μικρών δψαρίων, είς δέ τδ ράμφος 
τοο κρατών μέγαν.

‘Ο πορθμεδς τότε άναβιβάζει αύτοδς άνά ένα είς τδ 
πλοιάρών του, καί άφοΰ αφαιρέτη τδν μέγαν ίχθδν άπδ 
τοΰ ράμφους, κρατεί τήν κεφαλήν των πρδς τά κάτω καί 
χτυπά έλαφρώς αυτά κατά τδν λαιμόν, διά τοΰ μέσου 
τούτου τά πτηνά έμουσι τά είς τήν γούλαν των δψάρια

Η ΑΝΟΙΒΙ.

Τώρα ποΰ πάλι ίλεύβερο πετάει τδ χελιδόνι 
Καί τδ γλυκό παράπονο χύνει παντού τάηδόνι

Τώρα π’ ανθίζουν τά φυτά 
Καί πρααινίζουν τά βουνά, 
Ποΰ έσκίπαζε τδ χιόνι·

Γ αλιάνδρακελαδοΰοα
καί έξαποβτέλλονται πάλιν νά έίακολουθήσωσι τήν ά· 
λιει'αν των, ήτις ένεργεΐται κυρίως διά βουτήματος.

Άφοΰ δέ οί άλιεΐς συλλάβουν ούτως ίκανδν άριθμδν 
ιχθύων, άφαιρουν άπδ τών πτηνών τον κρίκον καί ά· 
φίνουν αύτά νά ψαρεύσουν διά τδν εαυτόν των !

Τώρα ποΰ φαίνονται παντού τριαντάφυλλα καί κρίνοι, 
Τώρα ποΰ η φύσις χαροπή τδ βάλσαμό της χύνει, 

Καί πνέει ό ζέφυρος σιγά 
Καΐ βασιλεύει ατά νερά 
Γοητευτική γαλήνη·

Τώρα ποΰ δ κόσμος χαίρεται zj’ άναγαλλγάζει ή φϋσι 
Καί καθ’ ευαίσθητη ψυχή γυρεύει ν’ άγαπήση,
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Καί ποΰ Πρωτεύοντα! κρυφά 
Καί τά Οηριά καϊ τά βουνά 
Κι’ό ποταμός κ’ ή βρόσι*

Τώρα πού ίύναμι κρυφή τά πλάσματα μαγεύει 
Κ’ ή γή μέ τά στολβια τηΐ τόν ήλιο Πρωτεύει, 

Κ' ένβουσιασμίνοί ό Βνητός 
Τόν κυβερνήτη τού παντός 
θαυμάζει καί λατριΰει.

Τώρα ποΰ νέα φαντάσματα σπιϋοβολοΰν εμπρός μου 
Καί τά μυστήρια τής ζωής γυρεύει, ό λογισμός μου—

Γειά ξύπνα, Μούσα μου άκριβή, 
Καί κάμε 0 στίχος σου νά ζη 
Είς τά φτερά τού κόσμου 1

Γ· ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΗΣ

Τώρα ποΰ χύνεται παντού μαγευτική εύωόία 
Καί στόν αίσέρα μυστική σκορπίζεται άρμονία· 

Τώρα π’ αδάμαστη πέτα 
Καί τά ΰπεράνβρωπα ίρευνόϊ 
ΤάνΒρώπου ή φαντασία*

Myjxptxij αγάπη.

1. Συνάζει άνβη τοΰ άγροΰ, περνών βουνά καί ίάση, 
i θαυμαστής τών καλλονών κ’ έντέχνως κατατάσσει
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τό όβπαρμόνον πβνταχοΰ 
κάλλος άθροίζιϋν πρό αύτοΰ·

Ιίλήν τής μητρός ό Ηπομασμόί ώρίσ-ζετ' ίπΐ τοΰ παιόός 
όλος συγκεντρωμένος.

2. Τρέχει θαλάσσας καί ξηρός καί βλέπει ξένους τόπους 
ύπιρνικα εμπόδια καί όψηιρ^ τους κόπους 

Α δόξης ίρεγόμενος 
καί δί αύτης τρεφόμενος·

Πλήν τής μητρός ί όοζασμός εύρίσκετ’ έπί του παιδί; . 
όλος συγκεντρωμένος.

—* 4
3·*Άρνείτβι  ό φιλάργυρος καί φίλους καί οικείους· 

βροχθίζει b φιλήδονος πολυτάλαντους βίο·.’;
ό μέν πεινφ πρός πλουτισμόν, 
b δέ ποθεί τόν κορεσμόν

ίίλήν τής μητρός b 'θησαυρός είιρίσκετ^έπί τοΰ παιίος 
όλος συγκεντρωμένος

4 Κάλλος καί^δόξα, καί χρυσός, εϊίωλα τών ανθρώπων 
προώρως ^ίπτοντα πολλούς είς τών νεκρών τόν τόπον, 

τόν θρόνον σας έστήσατε 
καί χάριν έπεχύσατε*

μόνον στό τέκνον τό μικρόν, που^τώχει ή μήτηρ θησαυρόν 
όλως συγκεντρωμένου.

5. Ί’4 παιδικά ψελλίσματα, αί τρυφεραί θωπεϊαι, 
τί χαρωπά του βλέφαρα έίν’4ή6οναΙ γλυκεϊαι*  

μ'ιαύτάςή μήτηρ ’ τρέφεται 
■ζ/ άπό καρόίας τέρπε εαι·

γιατί τό τέκνον τό μικρόν, εύρίσκ’ ή μήτηρ θησαυρόν 
πολύ συγκεντρωμένου.

Λ.

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έκ τής Περιηγήσεως του Έλληνας Προξένου 

κ. Δ. Μητσάκη τό 1879.

(Συνέχεια, ίδέ προηγ. άρώ.)

“Εν βόειον δέρμα, ήλειμμένον διά νωποί βουτύρου, 
αποτελεί τήν στρωμνήν τοϋ ΑίΘίοπος. Ό κατώτερος 
χαιρετίζει τδν ανώτερου έδαφιαίως καί δουλικώς- έάν 
δώση αύτψ τήν άδειαν νά καθίση, λαμβάνει μέρος είς 
τήν συνομιλίαν ώς ίσος πρδς ίσον. Σέβεται τά στρατι
ωτικά δνόματα, Άλλοτε ή διοίκησις τών έπαρχιών ήτο 
κληρονομική καί τιμαριωτική, σήμερον δμως ευτυχώς 
ό βασιλεύς Ιωάννης κατήργησε [ταϋτα βαθμηδόν. Αί 
σύζυγοι ή αί έτάΐραι άκολουθοΰσι τούς άυόίαας ή φά 
λοας των είς τάς δδοιποριάς ή μάχας, δπως τοΐς πα- 
ρασχευάζωσι τήν τροφήν και περιποιώνται αυτούς έάν 
πληγωθώσιν, ή τούς ένταφιάζωσιν, ίάν φονευθώσιν. Είς 
τάς διηγήσεις των είναι μυθώδεις*  καί’δ τελευταίος 
στρατιώτης θέλει νά έπιδεικνόηται πρδς τούς ξένους 
ώς σπουδαίο ν πρόσωπον καί έρχεται είς έπισκεψίν σου,

I——_ _ - _ -------—-
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διότι τυγχάνει ων ύπηρέτης (στρατιώτης) του βασιλέ- 
ως, τοϋ Έάς, ή του διοικητοΰ. ’Έχουσί’ τι δημοκρα
τικόν είς τάς σχέσεις των καί ένταδτφ άριστοκρατικον. 
Ό οικοδεσπότης, οσάκις τφ παρατίθεται τδ γεΰμα, δί
δει τδ πρώτον τεμάχιον είς τδν ύπηρετοϋντα εις τήν 
τράπεζαν υπηρέτην καί άπδ καιροΰ είς καιρόν θέτει είς 
τδ στόμα τών παρακαδημένων διά τών δακτύλων φα
γητδν, τούτο δέ θεωρείται ή μεγίστη τών περιποιήσε
ων. Μετά τδ γεΰμα ότ οικοδεσπότης προσφέρει πρώ
τον είς τά πτωχά δρφανά τέκνα πρώην υπηρετών ή 
στρατιωτών του, εΐτα είς τούς μικρούς ύπηρέτας και 
κατόπιν είς τούς μεγάλους δλίγον άρτον μετ’ αρτύμα
τος, Τοΰτο δέ ευφραίνει μέν τούς μεγάλους, χορταίνει 
δέ τούς μικρούς, άν καί οί πρώτοι έκ λαιμαργίας'οϋ- 
δέν άφινουσιν είς τούς δευτέρους.

Τά αύτά επαναλαμβάνονται κα'ι κατά τήν πόσιν τοΰ 
άγαπητοϋ των ποτού τέτσι καί ζύθου. Χύνει πρώτον 
δλίγον έκ του ποτού είς τάς συνηνωμένας χεΐρας τοΰ 
ύπηρέτου, δστις άμέσως τδ πίνει, δπως δείξη δτι δέν 
είναι δηλητηριασμένον. ‘Οσάκις προσφέρει ποτδν πρέ
πει ή φιάλη ή τδ ποτήριον νά ήναι πλήρες μέχρι στε
φάνης καί έκχειλίζον, διότι άλλως θεωρείται περιφρο*  
νησις. Τά έθιμα ταϋτα έπικρατοΰσι καί είς τάς άνω- 
τέρας τάξεις. Είδον τήν ώραίαν καί περιποιητικωτά. 
την πριγκιπισσαν Άμελέσαν, σύζυγον του Έάς Άλοό- 
λα, εις τρία γεύματα, εις ά είχε τήν καλωσύνην νά 
μέ καλέση, νά φροντιση μετά τδ φαγητδν διά 40 καί 
πλέον δπηρέτας καί ύπηρέτιδας έκεΐ παρισταμένους. 
Έν ΑίΘιοπι'φ εΐναι ώραΐον και γραφικόν θέαμα νά βλέ- 
πη τις πλήθος παρθένων, νά φέρωσιν - έπί τών δυο 
ώμοπλατών τήν λάγηνον καί νά μεταβαίνωσιν εύθόμως 
πρδς τούς ρόακας καί τά φρέατα πρδς άρδευσιν — 
τούς γέροντας μεγαλοπρεπώς περιβεβλημένους τήν έ 
ρυθρόλευκόν χλαμύδα των και συζητώντας τάς υπο
θέσει; τοΰ τόπου των ή εισερχομένου; είς, τήν αυλήν 
του ηγεμόνας μετά μεγάλης υπηρετών ακολουθία;,— 
τούς ςρατιώτας μεταδπίνοντας είς τδ ςρατόπεδον, - - τούς 
αρχηγούς των ιππεύοντας ήμίονον μετά κροσσωτοΰ 
έφιππείου και έχοντας τήν κεφαλήν ασκεπή, τήν κόμην 
είς κομψούς πλοκάμους έκτυλισσομένην, έπωμίδα έκ 
δέρματος λέοντος, ή λεοπαρδάλεως, ή άρκτου, ή κά
στορας, ή'[πιθήκου, ώπλισμένους .διά μακρας λόγχης, 
κυρτού ξίφους, άργυράς ασπίδας, καί περίβεβλημένους 
τήν έρυθρόλευκον χλαμύδα ΰπερηφάνω; είς τόν άέρα ; 
κυμαινομένην. Τοιαότην γραφικότητα θά εΐχον βεβαί
ως οί στρατοί τών άρχαίων Ελλήνων καί αί Μακε- 
δονικαί φάλαγγες του Μεγάλου Αλεξάνδρου!

(’Ακολουθεί).
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'ΟπλεσμΛς άνδρών καέ ίππων 

κοιτά τον μέσον αιώνα.
■ ι·

V
Οί μικροί άναγνώσται τής ’ Εφημ. τών Παίδων ε- 

χοον ενώπιον των εικόνα τού οπλισμού, τόν οποίον 
εφερον οί λεγόμενοι ίππόται, ήτοι ήρωες τού Μεσαί
ων ος- συνίστατο δέ ό οπλισμός ουτος έκ οιζτοωτοΰ 
θώρακος καί περισκελίδων, κατεσκευασμένων έκ σύρ
ματος, ή μετάλλινων πλακών, τής μιας επί τής άλλης 
καθ’ 3ν τρόπον τά λέπια τών ιχθύων.

τόπων άπό τών Σαρακηνών, καί είς τάς κατ' αύτών 
μάχας έδειξε τεραστείαν ανδρείαν.

Διηγούνται, δτι μετά τινα άνακωχήν ό άρχηγός τών 
Σαραχηνών Σαλαδΐνος ό μέγας καΐ πολύς ήλθε νά τον 
έπισκεφθή, άφού δέ εφαγον καί έπιον άπεφάσωαν νά 
έπιδείξγ) έκαστος τήν ανδρείαν καί έπιτηδειότητά του. 
Πρός τοΰτο δ μέν Ριχάρδος διέταξε νά φέρουν δοκόν 
τινα σιδηράν αρκετά παχεΐαν, τήν όποιαν δι’ ενός χτυ
πήματος τοΰ πολεμικού του πελέκεως διεχώρισεν είς 

. δυο ώσάν νά ήτο λεπτόν ξυλάριον ό δέ Σαλαδΐνος δι
έταξε νά κρεμασθή άπό τίνος κλωστής μαλακόν τι προ- 
σκεφάλαιον λαβών δέ τό ξίφος του διεχώρισεν αυτό 
είς δυο 3*  ένός κτυπήματος, ώσεΐ ήτο άγγούριον!

Μέ δλην δμως τήν θαυμαστήν άνδρείαν του δέν 
κατώρθωσε πολλά είς τήν εκστρατείαν ταύτην καΐ επο
μένως άπεφάσιίε νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα του. 
Έπανελθών είς ’Αγγλίαν έκίνησε πόλεμον έναντίον 

1 ένδς τών εύγενών του, δστις ήρνεΐτο νά 3ώση είς αυτόν 
, ολόκληρον τδν θησαυρόν, τδν οποίον ευρεν είς τά κτή- 
. ματά του, μετ’ δλίγον δ’άπέθανεν'είς ήλικίαν 42 έτών. 
• 'Η ζωή τοΰ μονάρχου τούτου εΐναι διηνεκές μά- 
ί θημα τής παντελούς άχρηστίας τών μεγάλων δώρων 
■ καί τών πολλών ευκαιριών, τάς όποιας ό άνθρωπος δέν 
έχει τήν δέλησιν νά μεταχειρισθή δπως πρέπει. Είς δ- 
λους τούς πολέμους του δ'Ριχάρδος δέν έκέρδησεν ού- 

I δέ μίαν έπίσημον μάχην,

ί — Οί αύτόχθονες τής Αύστραλίας έλαττοΰνται κατά 
, τόν άριθμδν πολύ ταχέως. Ένφ πρδ δεκαετίας ήριθ- 
| μοΰντο είς 1330 ψυχάς, ήδη άπέμειναν μόνον 768, ώς 
τε μετά 10 έτη θά υπάρχουν μόνον έν τή ίστορίφ τής 
άνθρωπότητος.

— Τό παρελθόν έτος έπωλήθησαν έν τή πόλει τής 
Νέας 'Τόρκης 150,000 μπουκέτα άνθέων!

— Έκ τών 46 περΐ θυελλών προρρήσεων, τας ό*  
ποιας ^τηλεγράφησαν οί αστρονόμοι τής ’ Αμερικής είς 
τήν Εύρώπην, 24 τοΐς εκατόν άπεδείχθησαν άληθεΐς, 
καΐ οδτως έσωσαν πολλά πλοία καΐ πολλάς ζωάς.

— Το ήμισυ τής πόλεως Βοστώνης εΐναι έκτισμένον 

έπί πασσάλων.
— Τδ παρελθόν έτος ή ’ Αγγλική Βιβλική έταιρία 

μετέφρασεν είς τήν γλώσσαν τών Βασσουτων ολόκλη
ρον τήν 'Αγίαν Γραφήν, Γλώσσα τών Βασσούτών εΐ
ναι ή έννάτη ’Αφρικανική γλώσσα,είς,τήν όποιαν ή Γρα
φή έχει μεταφρασθη. Οδτως ένφή κυδέρνησις τής Αγ
γλίας έκπολιτίζει τους άγρίους τής ’Αφρικής οί εύσε- 
6εΐς Άγγλοι τούς πέμπουσι τήν Γραφήν και ιεροκήρυ
κας "να τούς διδάξωσι τδ θέλημα τοΰ θεοΰ και τούς 

έλευθερώσωσίΛ άπδ τάς δεισιδαιμονίας.

Όπλισμλί κατά τόν Μίσον Αιώνα.

Εΐς τών διάσημων τούτων ίπποτών ήτο Ερρίκος ό 
Β', δ βασιλεύς τής Αγγλίας, δστις ένεκα τής μεγάλης 
αύτοΰ σωματικής δυνάμεως καΐ ανδρείας είς τούς πο
λέμους ώνομάσθη Λεοντόκαρδος.

Ό βασιλεύς ουτος ήτο κακός βασιλεύς καΐ πονηρός 
άνθρωπος καί πολλούς έκ τών ύπηκόων του έθανάτω- 
σε διά παραμικράν αιτίαν.

Φλέγόμενος άπό επιθυμίαν δόξης καΐ φανατικόν έν- 
θουσιασμδν ύπέρ τής χριστιανικής πίστεως έξεστράτευ- 
σεν, ώς σταυροφόρος, πρός άπελευθέρωσιν τών Αγίων
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— Βιδλιοθήκαι ένΚωνσταντινουπόλει. Έν 
Βυζαντίφ ύπάρχουσι 46 όβωμανικαϊ βιβλιούήκαι περιέχου- 
σαι ίν δλφ 64 χιλιάδας τόμων περίπου, έν οίς καί πολυτι
μότατα χειρόγραφα. Αί μεγάλείτεραι ές αϊτών είναι ή έν τφ 
τεμένει τοΰ Σουλτάνου Μεχρ,έτ τού Φετίχ περιλαμβάνουσα 
4,883 τόμους καί ή τού Σουλτάνου Βαγιαζήτ Β'. 3,244 τό
μον:. Εόληνικαί δέ βιδλιοθήκαι άςιαι λόγου δπάρχουσιν αί 
έξής 7: ή έν τφ μετοχίψ τοΰ Παναγίου Γάρου περιέχουσα 
4,000 τόμους καί 630 χειρόγραφα, τά πολυτιμότατα τής ’Ανα
τολής, ή τής Μεγάλης τοΰ Γένους σχολής 7,000 τόμων καϊ 
40 χειρόγραφα, ή τής έν Χάλκη ’Εμπορικής σχολής 3,888 
πολύγλωσσα συγγράμματα, έν οίς 890 περιοδικά καί 186 χει
ρόγραφα, ή τής έν Χάλκη θεολογικής σχολής 7,000 τόμων 
καί 360 χειρόγραφα, ή τής έν Σταύρο δ ρομίφ σχολής τών Εί- 
σοδίων 4,000 τόμων, ή τοΰ «’Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου» 8,000 τόμων καί 40 χειρόγραφα, ή τής «Εταιρίας 
τών μεσαιωνικών έρευνών  χειρόγραφα 30.*

— Ελληνικός τύπος. Πρόςσυμπλήρωσιν τοΰ πίνα- 
κος τών έκτός τής Ελλάδος έκδιδομένων έλληνικών έφημε- 
ρίδων προσΒέτανται καί αί έξής:

ΙΕΡΗΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.1. Τίς τών ’Ισραηλιτών πολεμιστών ήτο τύπος Χριστού ;
2. Τίς τών Προφητών ώμίλησε πλεΐστα περί Χριστού ;
3. Που τής Γραφής Αναφέρεται ξύλινος Αμδων;

Έν Άλεξανδρείφ. «'Ομόνοια»—«’Ελπίς».
Έν Κΰπρφ. «Κίτιονε—«Στασϊνος».
Έν Κρήτη. «'Ραδάμανθυς»—’«Πατρίς»—«Κρήτη».
Έν Βουκουρεστίιρ. «Οί Σύλλογοι»—«Ή "Ιρις»,
Έν Φιλιππουπόλει. «Φιλιππούπολις».
Έν Σουλινήί, «Δούναβις»,
Έν Τεργέστη. «Κλείω»—«Ημέρα»—«Έμπ.Ταχυδρόμος» 
Έν Λονδίνιρ. «01 Ελληνικοί Καιροί» καί δ «Έλικών».
— 'Ρ ω σ σ ι κ ό ς τύπος. Τά έν 'Ρωσσίφ έκδιδόμενα δη

μοσιογραφικά φύλλα συνεποσοΰντο κατά τάς άρχάς τοΰ 1882 
είς 769, ών 191 έδημοσιεύοντο έν Πετρουπόλει καί 74 έν 
Μόσχα. Έκ τών 265 φύλλων τών δύο πρωτευουσών 249 δη
μοσιεύονται βωσσιστί, πρωσσιστί, γερριανιστί καί γαλλιστί, 2 
βωαςιστϊ καί γερμανιστί, 6 γερμανιστζ 4 γαλλιστί, 2 είς τήν 
λατινικήν, 2 είς τήν έβραϊκήν, (Αγγλιστί), πόλωνιστί, 1 είς 
τήν φοινικικήν καί 1 είς τήν Αρμενικήν γλώσσαν. Τά άνευ 
προηγουμένης λογοκρισίας έκδιδόμενα δημοσιεύματα συμπο- 
σοΰνται έν μέν Πετρουπόλει είς 109, έν δέ Μόσχα είς 30  
96 δημοσιεύματα ίν Πετρουπόλει καί 45 έν Μόσχα είσίν ύπο- 
ίεδλημένα είς τήν προηγουμένην λογοκρισίαν. 'Ημερήσια φύλ
λα έκδίδονται 19 έν Πετρουπόλει καί 12 έν Μόσχα· έβδομα- 
διαϊα δέ 15 έν Πετρουπόλει καί 6 έν Μόσχα, καί μηνιαία 63 
έν Πετρουπόλει καί 22 έν Μόσχα. Ό έλάχιστός ίρος τής συν
δρομής είναι 30 έκατοστά, δ 6έ μέγιστος όρος 18 βοΰβλια. Ή 
μάλλον διαδεδομένη έφημερίς έκδίδεται είς 71 χιλ. Αντίτυπα· 
Έρχονται Ακολούθως μία έφημερίς έκδιδομένη είς 25 χιλ. 
άντίτυπα, 2 είς 24,500, 5 είς 20 χιλ., 7 άπό 10 μέχρις 20 
χιλιάδων, 25 άπό 5 μέχρις 10 χιλιάδων, 87 Από χιλίων μέ
χρι 5 χιλιάδων, 94 άπό 500 μέχρι 1600 καϊ 39 άπό 100 μέ
χρι 500. Έν ταϊς έπαρχιακαϊς πόλεσιν έκδίδονται έν Βαρσο- 
δίφ T9 φύλλα, έν Έλσιγκφορτ 36, έν 'Ρίγφ 23, έν Τιφλίδι 21, 
έν Κιέβφ 20, έν Όδησσφ 19, έν Καζάν καί έν Χαρκόόιρ άνά 
11, έν Ούλεμίόργη 7, έν Άίφ, Βίλνα καί Βορενέζη άνά 6, έν 
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Κισνοβίιρ, Λιβάν, Νοβγορόδ καί Σαρατόβφ άνά 5, έν 8 άλλαις 
πόλεσιν άνά 4, έν 2 άνά 3, έν 38 Ανά 2 καί έν 37 άνά ί.

— Παρισινός τύπος. Έν Παρισίοις έκδίδονται 1291 
φύλλα. Έκ τών όποιων 59 έφημερίδες θρησκευτικοί, 110 δι
καστικοί, 250 τής πολιτικής οικονομίας καί τοΰ έμπορίου/22 
τής γεωγραφίας καί Ιστορίας, 128 τών εύαρέστων άναγνω- 
σμάτων, 38 τής βιομηχανίας, 62 τής φιλολογίας καί βιβλιο
γραφίας, 11 τών καλώ» τεχνών, 3 τής φωτογραφίας, 9 τής 
Αρχιτεκτονικής, 3 τής Αρχαιολογίας, 15 τής μουσικής, 29 τοΰ 
θιάτρου, 73 τοΰ συρμού, 138 τών διαφόρων τεχνών, 92 τής 
ιατρικής καί φαρμακευτικής, 51 τών έπιστημών, 24 τής στρα
τιωτικής καί ναυτικής έπιστήμης, 24 τής γεωπονίας, 18 τής 
ιππικής καί 23 διάφορα. Καθημερινοί πολιτικοί έφημερίδες 
έκδίδονται έν δλφ 67.

Γάτος τυφλός.

Είς μίαν έπιστημονικήν έφημερίβα τής ’Αμερικής 4 κ. Χόίευ 
δημοσιεύειπεριεργοτάτας παρατηρήσεις περί τίνος γάτου τυ- 
φλωθέντος κατ' άμφοτέρους τούς όφθαλμούς. Τάς πρώτας ή
μέρας τής συμφοράς τό ταλαίπωρου ζώου έφαίνετο κατεχό- 
μενον ύπό βαθυτάτης θλίψεως· προσέκρουεν είς τά έπιπλα, 
κατέπιπτε καταδαΐνον τήν κλίμακα καί πολλαχώς έδασανίζε- 
το. Έν τούτοις μετ’ ού πολύ ό κ. Χόδεϋ' παρετήρησε τόν γά
του άναλαμδάνοντα τό θάρρος του καί προσπαθοΰντα διά δια
φόρων μέσων νά Αναπληρώση τήν ΑπολεσΘείσαν αΐσθησιν, ’ Εν 
πρώτοις μετέδαλεν ίντελώς τον τρόπον τοΰ νάκαταβαίνη τήν 
κλίμακα· Αντί νά προχωρή είς τό μέσον αύτής έλάμβανε τό πλά
γιον, μέχρις ού ήσθάνετο τόν μύστακα αύτοΰ έγγίζοντα τό κιγ
κλίδωμα· τότε δέ κατήρχετο μετά τάχους προσέχω» νά στρέψη 
είς πάσαν καμπήν τής κλίμακος. Ένησχολεΐτο έπιμελώς είς 
τό νά έννοήση τήν θέσιν τών θυρών καί τών διαφόρων έπί- 
πλιυν, κατώρθωσε δέ τούτο τόσον καλώς, ώστε μετ’ όλίγον 
χρόνον δ κ. Χόδευ ένόμιίεν οτι ό γάτας Ανέκτησε τήν 8ρα- 
σιν καί ύπέβαλεν αύτόν είς πειράματα, διά νά δεδαιωΒή* 1 2 3 δτι τό 
ζώον έκεΐνο, τό δποΐον περιεφέρετο τόσον άπροσκόπτως, ήτο 
πάντοτε τυφλόν κατ’ Αμφοτέρους τούς όφθαλμούς.

Πρός τοΓς άλλοις δ κ. Χόίεύ*  Αναφέρει καί Αξιοσημείωτου 
παράδειγμα τής διαγνωστικής δυνάμεως τού τυφλού τούτου 
γάτου. ‘Ημέραν τινά Απήγαγεν αυτόν μακράν τής οικίας βα- 
δίζων διά πολλών έλιγμών, καί τόν κατέλιπεν είς ίαυτόν. 
Μετά τινα θρηνητικά νγαουρίσματα, τό ζώον έφάνη λαμδάνον 
μίαν Απόφασιν καί διεοθύνθη κατ’ εύΘεΓαν είς τήν οικίαν Τοΰ
το είναι περιεργότατον, διότι ούτε νά Ιδη ήτο δυνατόν τήν ο
δόν καθό τυφλός, οΰτε ύπό τής όσφρήσεως νά όδηγηθή, διότι 
καϊ τήν αίσθησιν ταύτην έχει 5λως Αδύνατον, καί ή είς τήν 
οικίαν έπάνοδός του έγένετο ΒΓ άλλης δδοΰ παρ' έκείνης, δι*  ής 
ΑπηχΘη μακράν. Προσθετέου δέ 3τί καί τδ έδαφος έκαλύπτε- 
το υπό χιόνος !
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