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ΚΑΜΕΔΙΑ.

Είμαι τό βόδον τδ ώραΐον,
Είμαι τό άνθος τών άνθέων,

Μύρα εύώδη άποπνέον,
Έρώσης έμβλημα ψυχής.

Είμαι είκών τής εύτυχίας,
Μαγεύω τρυφερά; καρδίας,

Ή κόρη καί i νεανίας

Δρέπουν τό βόδον ευτυχείς.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ.

Δάφνη καί βόδον, δόξα κ’ εύτυχία 
Ερως καί άσμα, εΐσθε ειρωνεία, 

Κ’ή τρυφερά κ’ή έξοχος καρδία 
Νεκροΰνται μετά άτάδιον εύρύ.

"Ονειρα πλάττε εύθυμ.α κοιμήσου, 
Ώς άστραπή παρίρχετ'ή ζωή σου, 

Κ’ή πένθιμο; σκιά τής κυπαρίσσου
Τάς δάφνας καί τά βόδ’άναπληροΐ.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

Γάλλος χωρικός δέλων νά συλλαβή τά λυκόπουλα, τά ό
ποΐα ήσαν είς τό παρακείμενον τών άγρώντου δάσος, έμιμή- 
θη τήν φωνήν, διά τής όποιας καθ' ίκάστην ήκουε τήν λύ
καιναν νά τά προσκαλη. Το πείραμα έπέτυχεν, ft δέ λυκόπουλα 
Ιτρεξανπρδς τό μέρος, όπου ήτο κρυμμένος. Καί τά μέντρία 
έξ αύτών συνέλαβε, τά άλλα τρία έπρόφθαβαν καί ίφυγον.

Τά συλληφθέντα ίφερε καί έτοποθέτησεν είς τόν αχυρώνα 
του· τήν άκόλουθον Β' ήμέραν έπιστρέψας έκ τής έργασία; πα- 
ρετήρησε τήν λύκαιναν έξερχομένην τοΰ άχυρώνός του· μετα- 
βάς δ’ έκεΐ εύρε μέ απορίαν άντΐ τριών β λυκόπουλα! Ώς φαί
νεται ή μήτηρ λύκαινα άναπαλΰψασα Βιά τής όσμής το μέρος 
Βπου εϊχον μεταφερθή τρία έκ τών τέκνων της άπεφάσισε νά 
μεταφέρη έκεΐ καί τά λοιπά πρός περισσοτέραν άσφάλειαν καί 
εύχαρίστησιν αύτών 11
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ΡΟΔΟΝ.

Ή Καμέλια εΐναι ΰένόρον αύτοφυές ίν ’Ιαπωνία, μετεφέρθη 
Βέ εί; τήν Εύρώπην προ 300 περίπου έτών Βέν υποφέρει τό 
ψύχος καΐ διά τοΰτο είς τάς εύκράτους ζώνας φυλάετεται 
έντός θερμών δωματίων τόν χειμώνα.' Εν τή πατρίδι τηί αύ- 
ξάνιι είς δένδρον μέγα. άλλ*  είς τάς ξένα; χώρας, ενεκα τή; 
καλλιέργειας εντός δοχείων, απομένει δενδρυλλίου.

Ή Καμέλια είς τήν πατρίδα της χρησιμεύει είς πολλούς 
σκοπούς. Έκ τών άνθέων ενός είδους π αρ άγεται έλα ιόν τι τό 
όποιον μεταχειρίζονται είς τήν μαγειρι
κήν τά δέ φύλλα, άλλον τινός είδους 
βράζονται καί τό απόβρασμα μεταχει
ρίζονται αί γυναίκες, όπως παρ' ήμΐν 
τό άπόβρασμα τών φύλλων τής βάγιας, 
πρός ένίσχυσιν καί ωφέλειαν τών τρι
χών τής κεφαλής.

Τά άνθη τής Καμέλια ς, άν καί δέν έ
χουν καμμίαν δομήν, ένεκα όμως τών 
ώραίων πετάλων των καί τών ώρα ίων 
χρωμάτων είναι πολύ έπιζήτητα, οΰχι 
σπανίως έν μόνον άνθος ώραίου χρώ
ματος δόναται νά πωληθή άντί 100 φρ. 
φέρουσι δ' αύτά αί κυρίαι είς τούς χο
ρούς, τάς έσπερίδας καί τά θέατρα, ή πέμπουσιν αύτά πρός 
τούς φίλον; των μετ’ άλλων άνθέων είς άνθοβέσμας.

ΔΑΦΝΗ, ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΤΠΑΡ ΙΣΣΟΣ

(ύπό ’Αλεξάνδρου Βυζαντίου).

ΔΑΦΝΗ.
Είμαι ή Δάφνη· έμέ μόνον 

θεωρεί τέρμα τών άγώνων
Καί αμοιβήν άπειρων πόνων 

ιΟ ήρως καί ό ποιητής.

Στέφει ύ κλάδος μου ό θάλλων
Τήν κεφαλήν άνδρών μεγάλων.

Σύ ό παλαίων, σύ ό ψάλλων,
Είπέ, τήν δάφνην δέν ζητείς;
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ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟ2

'Ο Βενιαμίν Φραγκλΐνος, ό μέγας Αμερικανός φι
λόσοφος καί πολιτικός, έγεννήθη έν Βοστώνι τή 17 
’Ιανουάριου 1706. Κατ’ άρχάς έμαθήτευσε παρά τφ 
πρεσβυτέρφ του άδελφφ πρός έκμάθησιν της τυπο
γραφικής τέχνης, επειδή εϊς ταύτην ήδύνατο νά άνα- 
γινώσκη βιβλία, καί βλον τόν καιρόν της άνέσεώς του 
διήρχετο άναγινώσκων. Πριν γείνη δεκαέξ ετών τήν 
ηλικίαν έδημοσίευσεν άρθρα τινά άνώνυμα, τά ό
ποια έλαβον μεγάλην κυκλοφορίαν καί πολύν έπαινον, 
έπί τέλους δέ ό κόσμος άνεκάλυψε τόν νεαρόν συγ
γραφέα.

Άφου έπί τινα καιρόν έσχε διενέξεις μέ τόν άδελ-

Β τ ν ι α μΐν Φραγκλΐνος,

φόν του, δστις καί τόν έδειρε ποτέ, έπί τέλους ό Φραγ- 
κλΐνος έφυγε, καί υπήγε πρώτον μέν εϊς Νέαν 'Γορ- 
κην, άλλά μή εδρών έργασίαν έκεϊ, μετέοη εϊς Φιλα
δέλφειαν δποο έφθασε μέ §ν μόνον τάλληρον εϊς τήν 
τσέπην του. Μετ’ όλίγον ευρεν έργασίαν εϊς έν τών 
τυπογραφείων καί συνάμα έξηκολούθει νά γράφη άρ
θρα, τά όποια έπέσυραν τήν προσοχήν του κοινού.

Ταχέως ό Φραγκλΐνος έγένετο άνήρ σημαντικός· ή 
μεγάλη του νόησις καί δραστηριότης, ή εύφυΐα του είς 
τό νά έφευρίσκη καλλίτερα καί οικονομικότερα συστή
ματα έκπαιδεύσεως καί άναπτόξεως έφείλκυσαν έπ’ αύ
τόν τό σέβας καί τόν θαυμασμόν τών Αμερικανικών 
αποικιών.

Τό 1732 πρώτον έδημοσίευσε τό ήμερολόγιόν του, 
καλούμενου «Ημερολόγιου τοΰ πτωχού'Ριχάρδου,» 

όπερ έξηκολούθησε δημοσιεύω? έπί 25 έτη καί δπερ 
έγένετο περίφημον διά τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν καί 
ήθικήν, τά δποΐα εμπεριείχε?,

Εϊς ήλικίαν 27 έτών ήρχισε νά σπουδάζη τήν Γαλ
λικήν, ’Ιταλικήν, 'Ισπανικήν καί Λατινικήν, καί έγέ
νετο μετ’ολίγον έμβριθής είς αύτάς. Ένφ δέ διέμενεν έν 
Βοστώνι τφ 1746, ενη σχολή θη εϊς διάφορα σπουδαία 
πειράματα μέ τόν ηλεκτρισμόν· έχων δε τώρα αρκετήν 
περιουσίαν ώστε νά δυνηθή νά άποσυρθή τής τέχνης 
του, ήγόρασεν ήλεκτρικήν τινα συσκευήν καί ήρχισε 
τάς έπιστημονικάς του έρευνας. Έκαμε δέ έκτεταμένας 

άνα καλύψεις περί τοΰ ήλεκτρισμοΰ.
Πολλοί τών άναγνωστών ήμών άναμφιβόλως γνωριζυν 

τό ήλεκτρικόν τοΰ Φραγκλίνου άνέκδοτον,πώς δηλ.κατε- 
βίβασε τόν ήλεκτρισμόν άπό τά νέφη εν καιρφ δυελλης, 
διά της προσαρτήσεως κλειδίου έπί τοΰ σχοινιού χάρ
τινου άετοΰ (’Ιουν.15,1752;, διά τοΰ οποίου πειράμα
τος άπέδειξεν δτι άστραπή καί ηλεκτρισμός εΐναι έν καϊ 

τό αυτό.
Πολλάκις έστάλη ώς ειδικός πρέσβυς τής ’Αμερικής 

εϊς ’Αγγλίαν, καί, κατά τόν δπέρ άνεξαρτησίας πόλεμον 
τών Αμερικανών,τό 1775 εϊς Παρισίους, δπου καΐ κατά 
τδ 1782 πάλιν σταλείς όπήρξεν εΐς τών πληρεξουσίων 
τής Αμερικής, οΐτινες υπέγραψαν τήν συνθήκην μεταξύ 
τών'Ηνωμένων Πολιτειών και τής ’Αγγλίας.

Τέλος τό 1785 έπέστρεψεν εϊς τήν άνεξάρτητον ήδη 
πατρίδα του, μετά 53 έτών δέ δημοσίαν όπηρεσίαν ά - 
πεσύρθη άπό τοΰ δημοσίου βίου, καί άπεθανε τή 17 
Άπριλίου17θ0,τιμώμενος καί άγαπώμενος υπό πάντων-

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έκ τής Πφιηγήσεως τοΰ Έλληνος Προξένου 

κ. Δ. Μητβά-ζη τό 1879.

(Συνέχεια, ίοέ προηγ. άρώ.)

©PHSKEIA ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Άνεγνωρισμένη έπικρατοΰσα θρησκεία εΐναι ή δρ- 
θόδοξος ανατολική. Άπό τής 5—6 εκατονταετηρίδας 
ήσπάσθησαν τήν αΐρεσιν τών Μονοφυσιτών ή Μακω- 
βιτών, κατ’ όνομα, κατ’ οόσίαν όμως διετήρησαν τήν 
όρθόδοξον. 'Ο Χριστιανισμός εϊσήχθη είς Αιθιοπίαν 
περί τό 330 μ. X. υπό Φορμεντίου έμπορου Έλλη- 
νο; έκ Τυρου, οστις προχειριστείς παρά τοΰ μεγάλου 
’Αθανασίου, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, μητροπολίτης 
Αιθιοπίας, μετέβη είς Αιθιοπίαν, έβάπτισε τόν τότε βα
σιλέα καί πάραυτα δλον τό έθνος έγκατέλιπε τόν Ιου
δαϊσμόν καί ήσπάσθη τόν Χριστιανισμόν· διετήρησαν μό
νον τήν περιτομήν,τήν όποιαν μέχρι τής σήμερον έκτελΰ-
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5t την ύγδόην ήμέραν άπδ της γεννήσεως. *Η  βάπτισις 
γίνεται διά τριών καταδόσεων καί άναδύσεων, τών μέν 
άρρένων τήν 40 ήν τών 8έ θηλέων τήν 80ήν άπδ τής 
γεννήσεως, δτε ό ίερεδς δίδει καί τδ ονομα του βα- 
πτιζομένου, δπερ κατόπιν οί εύγενεΐς τδ μεταβάλλουσι 
δίδοντες όνομα σημαίνον ανδρείαν, ώραιότητα, ευτυ
χίαν και τά τοιαϋτα. Φυλάττουσιν αύστηρώς τοδς κα
νόνας τών Πατέρων της έν Νικαίφ συνόδου καί αυ· 
σιηροτάτας νηστείας. Μέχρι τοϋ πέμπτου αΐώνος μ. X. 
6 μητροπολίτης έπέμπετο ύπδ τοΰ έν ’Αλεξανδρεία 
Έλληνος πατριάρχου. Κατόπιν μετά τήν παρακμήν του 
Ελληνισμού έν Αΐγύπτφ οί αύτόχθονες Αιγύπτιοι, έ- 
χοντες συναλλαγάς διά ξηρας, κατόρθωσαν νά τοίς 
δίδωσι μετά τήν αίρεσιν τών Μονοφυσιτών μητροπολί
την μέχρι σήμερον, καίτοι πολλάκις άπεπειράθησαν οί 
Αΐθίοπες νά λάβωσιν Έλληνα μητροπολίτην, άλλάδυς- 
τυχώς οί τότε διευθυνοντες τά τής έν ’ Αλέξανδρέ ία’ Εκ
κλησίας δέν εδωκαν ποτέ προσοχήν. Ή τελευταία ά 
πόπειρα τών Αίθιόπων έγένετο περί τάς άρχάς τής βα
σιλείας τοο θεοδώρου καί πολλοί τών ήμετέρων έν 
Καΐρφ τδ ένθυμοΰνται καί μοί τδ διηγήθησαν. Κατά 
τόπους είναι Μονοφυσΐται, άλλά πράγματι διατηροΰσι 
την χριςιανικήν θρησκείαν, δπως παρελαβον αύτήν παρά 
τών πρώτων Ελλήνων τών διδαξάντων αύτους τδν Χρι
στιανισμόν, καί πάντα τά έκκλησιαστικά αυτών συγ
γράμματα είναι έκεΐνα, άτινα τοΐς μετέφρασαν οί "Ελ
ληνες, ούδέν δέ έχουσιν έκ τών Αιγυπτίων Κοπτών, 
ένφ έκ τών Ελλήνων παρελαβον τδ θρήσκευμα καί έξ 
αύτών καΐ τά συγγράμματα. Σώζονται είσέτι έννέα 
έκκλησίαι ρυθμοί} ελληνικού, όίς σέβονται πολύ καί τάς 
έπιδεικνύουσιν είς τούς ξένους, καυχώμενοι δτι είναι 
έκτισμέναι ύπδ Ελλήνων. Έξ αύτών έγώ έπεσκέφθην 
τέσσαρας· ίδίως ή έκκλησία τοΰ άγιου ’Ισαάκ (’Αβά 
Χεριμα) εύλαβεΐται παρ’ όλων τών Αίθιόπων, ό δέ 
αύτοκράτωρ 'Ιωάννης έχήρυξε τά κτήματα αύτής ασύ
δοτα. Κεΐται πρδς άνατολάς τής Άδόβας έπί ύψηλών 
λόφων κατάφυτων και θέσεως τερπνότατης. Αί έκκλη- 
σίαι είναι έκτισμέναι έπί ύψωμάτων, συνήθως κατά
φυτων έκ δένδρων δψικόμων ή έπί κατωφέρειας κοι
λάδας πλησίον ρυάκων, έντδς μεγάλων περιβόλων δεν- 
δροφυτων, δπου θάπτουσι τους νεκρούς. Έχουσι σχή
μα κυλινδρικόν, ώς οί χθαμαλοί καί εύρεΐς ανεμόμυλοι, 
μέ πολλάς ύψηλάς θόρας καί τινα παράθυρα· αί πλεΐ- 
σται δ’ έχουσι διπλοδν τείχος σχηματίζον είδος κυ
κλοτερούς διαδρόμου, Τδ Εερόν κεΐται έν τφ μέσφ τοΰ 
ναοΰ, πρδς τά κάτω μέν τετράγωνον, πρδς τά άνω δέ 
κυλινδρικόν ώς πυργωτόν θωρηκτόν έχει τρεις θόρας 
άνά μίαν εΐς έκαστον τών τριών τοίχων· έξέρχονται 
τά άχραντα μυστήρια έκ τής δεξιάς καί εισέρχονται διά 
της άριστερας τρίτης θόρας. Οί τοίχοι τοϋ ίερου εΐσΐ

πλήρεις εικόνων έζωγραφημένων ή έπί ύφάσματος βαμ
βακερού κεκολλημένου έπί του τοίχου ή άπ ευθείας 
έπ’ αύτοΰ του τοίχου. Παριστώσιτους παρ’ ήμΐν άγίους, 
τά πάθη τοΰ Κυρ ου καί Σωτήρος ήμών, τά διάφορα 
θαύματά του καί τάς βασάνους τής κολάσεως· όμοιά- 
ζουσι πρδς τάς τών ήμετέρων μονών, άλλά παρ’ Αΐ- 
θίοψιν ή ζωγραφική είναι πολύ δπίσω, ύστερουσα με- 
γάλως. Αέν έχουσι κινητάς εικόνας, έκτος μικρών τινων, 
δς έγώ έδώρησα τφ αύτοκράτορι. Τά κανδήλια είναι 
σπανιώτατα καί πού καί που άπαντα τις λύχνον τοΰ 
τοίχου ή παλαιόν τινα καί ρυπαρόν φανόν. Τάς του 
χογραφίας έχουσι πάντοτε κεκαλυμμένας διά σινδόνων. 
Έ λειτουργία τελείται πάντοτε ύπδ τριών ίερέων καί 
ενός διακόνου. Είναι έκτεταμένη, διότι ψάλλονται δπό 
τε τών ίερέων καί τών ψαλτών πάντα τά τροπάρια. 
Διαρκεΐ β—7 ώρας· άρχεται τήν 1 μετά τδ μεσονύ
κτιον καί απολύει περί τήν 61/2—7 τής πρωίας. 'Ο 
άγιος άρτος τών άχράντων μυστηρίων είναι τεθειμένος 
έντδς είδους κανίστρου μετά πώματος καί δι’ έρυθρου 
έξ έρίου ή βάμβακο; δφάσματος κεκαλυμμένου, δπερ 
κρατουσιν οί τρεις λειτουργοί ίερεΐς· τδ δέ δισκοπότη- 
ρον μετά τοϋ οίνου φέρει ό διάκονος, δστις έπεται αυ
τοί;. Ό έν τφ μέσφ ίερευς προσφέρει τεμάχιον άρτου 
τφ βουλομένφ νά χοινωνήση τών άχράντων μυστηρίων, 
ό δ’ έπόμενος αύτφ διάκονος κοχλιάριον οίνου· δτε δέ 
γίνεται ή έξοδος τότε μεταλαμβάνουσιν οί βουλόμενοι. 
Ή έκκλησιαστική μουσική είναι άσυγκρίτφ τφ λόγφ 
καλλιτέρα τής ήμετέρας, διότι ψάλλουσι μετά φωνής 
του στήθους έν ρυθμφ, μετά χρόνου καί άρμονίας ούχΐ 
δ’ έρρίνως. Πολλά μέρη της μουσικής των ένθυμίζουσι 
συμφωνίας τινάς τής έπτανησιακής μουσικής. Οί ψάλ- 
λοντες συνοδεύονται ύπδ κυμβάλου έλλειψοειδοΰς (εΐ- 
δον έν τούτων έξ άργυρου περίχρυσου), ή κρατοΰσι τδ 
σεΐστρον διά τον χρόνον καί έν έλλείψει σείστρου χρών- 
ται ταΐς βακτηρίαις αύτών. "Οταν μουσικός τις έκτελέση 
έπιτυχώς μονφδίαν τινά οί έκκλησιαζόμενοι έκφράζουσι 
την εύχαρίστησίν των δτι έξετέλεσεν αύτήν καλώς.Φρο
νώ δτι, έπειδή οί Αΐθίοπες δέν άνεμίχθησαν μετ’ άλλης 
φυλής, διετήρησαν τήν μουσικήν άγνήν, ώς τήν έδι- 
δάχθησαν παρά τών πρώτων διαδωσάντων τον Χρι
στιανισμόν 'Ελλήνων, καί ούδόλως άπίθανον νά ύπάρ- 
χωσιν έν αύτή στοιχεία τής άρχαίας έλληνικής μου
σικής, διότι ή τών Αίθιόπων δέν συμφωνεί δλως πρδς 
τήν παρ’" ήμΐν έν χρήσει ίρρινον μουσικήν. Καί αύτά 
τά κατ’ οικον άσματά των πολύ όμοιάζουσι πρός τινα 
τών νήσων του Αιγαίου Πελάγους καΐ άλλων τής Ελ
λάδος μερών. Έχουσι δέ γραπτήν έκκλησιαστικήν μου
σικήν, ής οί χαρακτήρες (notes) διαφέρουσι τών ήμε
τέρων. ’Αντί κωδώνων χρώνται σημάντροις έκ λιθίνων 
πλακών. Ποιούνται δμως καΐ χρήσιν κω δω ν ίσκων, ώς



1188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔ2Ν ΜΑΙΟΣ 188?
τούς παρά ξενοοόχοις, οδς χρούουσι τελούμενης της 
λειτουργίας καί την ώραν τής εισόδου ή έξόδου τών 
άχράντων μυστηρίων. Κατά δέ τάς έν τη έκχλησία τε
λείάς μεταχειρίζονται εΐδός τι έϊαπτερύγων καί μεγά
λου έκ σηρικού ύφάσματος άλεξηλίου, δπερ ίσως

καί άπδ τίνος χρόνου. 'Ωσαύτως κατά τάς τελετάς 
ταυτας έν πολλοΐς ναοΐς εις ή δύο έκκλησιαστικοί & 
πηρέται φίρουσιν έπί κεφαλής είδος τι άργυράς 
μίτρας, (’Ακολουθεί),

Ή μικρά Κ α λ λ ι όπην

παρέλαδον τφ ί626, δτε άνεγνώρισαν έπί δχτώ έτη 
την ’Εκκλησίαν τής 'Ρώμης και ώς πατριάρχην’Αδυσ- 
σινίας τδν Πορτογάλον πατέρα Άλφόνσον Μενδές, 
καί έκτοτε διετήρησαν. Ήρώτησα περί τούτου, άλλ’ 
ο&δείς ήδυνήθη νά μέ πληροφόρηση, διατί τδ έχουσι 

συνάζοοσα κεράσια.

’ ΣΤΑΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ.

Δρΐψε καρπούς μέ προσοχήν φιλόστοργου μου τέκνον, 
ωφέλειαν καί ήδονήν 

είς τούς ώριμου; περισσήν 
θά εΰρηί μόνον.



Δρέψε καρπούς, καί ένουμοΰ ότι πολλούς ίδρωτας 
ίχυσαν άλλοι 3ι’ αύτου;, 

ΐνα τους κάμουν έκλεκτούς, 
αγρίους όντας.

Δρέψε καρπούς έκ τού θεοΰ στήν γην μας φυτευθέντας, 
κ’ εδγνωμον ίσο πρδς αύτόν 

δστις ^ήτοίμασεν αύτόν 
πλούτον είς"πάντας.
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Δρέψε καρπούς χαί πρόσφερε κ' είς τά μικρότερο σου, 

γίνου θεοΰ χείρ είς αύτά, 
όπου δέν φθάνουν άρκετά 

νά τάπολαύσουν,

ίίοτέ μή κλείσης φειδωλά είς τό πτωχό τήν χεΐρα, 
άλλά μιμοΰ τόν ποιητήν, 

όστις σοΰ Εχει άνοικτήν
έλέους θύρα. Α.

Ό πιστός Αίλικεύς άγρυπνων έπί τής κο ιμωμένης Καί της.

Η ΜΙΚΡΑ ΚΑΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΤΤΪΙΣ Κ1ΩΝ
Ο ΑΓΛΙΚΕΤΣ.

Α'.
Τερπνή τοΰ βάρος αύγή προβάλλει 

χαί τοϋ Μαΐου τήν πρώτην στέφει 
μέ τής άνοιξε ως τάπειρα κάλλη 

καί τρέχουν, φεύγουν μακράν τά νέφη.

Είς τόν ίνϋώνα αύτής ταχεία 
ώς χρυσαλλίς τις πετφ ή Κοίτη 

καί δρέπει ρόόα, κρίνα καί ία 
κ’ έντός κανίστρου φαιδρά τά άέτει.

Άπ’ άνθους ’ς άνθ->; εύθυμως τρέχει 
ότέ είς ρόδα, ότέ είς κρίνα 

καί σύντροφόν της φίλτατον έχει 
τόν Αίλικέα, ώραϊον κΰνα.

Καί οδτω τρέχουσ' είς δένδρα φθάνει 
άπηυδημένη, μικρόν χασριδται 

καί κόπου ΰπνος καταλαμβάνει
τώραϊον σώμα της, κ' εΰθύς κοιμάται-

ΙΙάραυτα τότε & φύλαί κύων, 
τόπος τής πίστεως καί τής φιλίας, 

ϊσταται άγρυπνος φρουρός πλησίον 
τής τρυφερός του μιχράς κυρίας.
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Τίνος έζ όλων ήμών βεβαίως

■ζοΐ τήν Αγάπην ωχΐ τήν φιλίαν 
ή άφοσίωσκ τον Αίλικέως

δλ» θά Ιλζύΰη μέ προθυμίαν \

Ίδέτε πόσον πιοτίΰί έμμένει 
είς τήν κυρίαν αύτοΰ πλησίον, 

καΐ ευχαρίστως τήν περιμένει 
νά ίξυπνήση· τί καλός κύωνί

Πόσον όφείλει καταλαμβάνει 
νά θυϊιάζη καΐ τήν ζωήν του 

ύπέρ ίχείνης, παρ’ ής λαμβάνει 
τόσας θωπείας καί τήν τροφήν του,

Β'.

"Αν είν*  ό κύων ευγνώμων, φίλοι, 
καΐ τους αύθέντας του ευγνωμονεί,

πόσον δ άνθρωπος μάλλον όφείλει 
τους «ύεργέτας του νά εύλογή f

Πολύ 6έ πλέον τόν Ιΐλαστουργόν του 
οστις τφ ίοωκε καΐ τήν πνοήν,

καΐ ναχή πάντοτ’ ώς άρωγόν του 
είς τήν ματαίαν αύτοΰ ζωήν.

Έν Πειράιεΐ 1τ) Μαΐου 1883. Δ.Κ. 2.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-
(Έκ τοΰ Γερμανικό») 

οπό Φ. Δ. Κ.

ΚΕ*.  ΠΡΩΤΟΝ.
(Συνέχεια). .

—«Μητέρα! νά, οι στρατιώται!» ανεφώνησε πλήρης 
χαράς ό Γεώργιος. «Παρ’ ολίγον νά τοδς Ακολουθήσω 
δλως διόλου, Αλλά ένθυμήθηκα έσένα.Έλα, Αί υπάγω 
μεν κατόπιν των!»

Τδ ικετευτικόν του βλέμμα έπεισε τήν μητέρα, καΐ 
αμφότεροι οιηυθόνθησαν πρδς τήν πλατείαν Μίνστερ, 
Έκεΐ εϊδον τοδς στρατιώτας παρατεταγμένους ένώπιον 
ένδς πολυτελούς ανακτόρου, αξιωματικός δέ τις έπί λευ
κοί! ίππου παρήλασεν ενώπιον της γραμμής, ώμίλησεν 
είς πίνας άλλους Αξιωματικούς έπίσης έφίππους, οΐτινες 
Αμέσως έφώναξαν δυο ή τρεις λέξεις, Ας & Γεώργιος 
δεν ήδυνήθη νά άκοόση καί πα'ραυτα αί τάξεις διελύθη- 
σαν, καί οί στρατιώται Ανεχώρησαν συνο μιλούντες καί 
γελώντες Αναμεταξύ των. Τώρα οί δυο μας θεαται έβλε
παν καθαρώς τους έφιππους Αξιωματικούς, καί δ Γεώρ
γιος έτρεμε» Απδ τήν χαροποιάν Εδεαν δτι ήθελε τώρα 
ίδει πραγματικόν στρατηγόν. Δειλώς έπροχώρησαν πρδς 
τήν είσοδον τοΰ Ανακτόρου και εϊδον τδν στρατηγόν νά 
καταβή Απδ τοΰ ίππου, τδν δποΐον λαβών υπηρέτης Α- 
πήγαγεν. ‘Ο Γεώργιος είδε τότε καθαρώς τδ πρόσωπον

τοΰ στρατηγού, ή δέ μήτηρ του έβαλε μικράν κραυγήν, 
διότι Ανεγνώρισε, μ’ ολην τήν λαμπράν καΐ έπίχρυσον 
στολήν, τδν ξένον έκείνον, τδν όποιον εϊχεν Αποκαλέσει 
ψεΰστην δ Γεώργιος. Καί ό Γεώργιος τδν Ανεγνώρισεν, 
Αλλά μειδιάαας μόνον είπε*

—Μητέρα, ώς φαίνεται είπε τήν Αλήθειαν*  έρώτησε 
ποιος εΐναι.»

Άλλ’ ή μήτηρ τδν έσυρεν έλίγον πρδς τά ύπίσω καΐ 
ήθελε νά κρυβή. Ό Γεώργιος βμως Αποσπάσας εαυ
τόν έκ τών χειρών της έπροχώρησε σταδερώς πρδς 
ίνα γηραλέον Αξιωματικόν, δστις εϊχεν ωσαύτως Αφιπ
πεύσει, καΐ τφ λέγει μετά θάρρους*  «Παρακαλώ, κύ
ριε, δέν μοι λέγετε ποιος εΐναι έκεΐνος δ κύριος, δστις 
Γσταται έκεΐ;»

'Ο Αξιωματικός έφάνη πως έκπεπληγμένος*  Αλλά 
θεωρήσας τδ ζωηρόν καΐ ειλικρινές πρόσωπον του μι
κρού παιδδς απήντησεν ε&μενώς,

— ’ Εννοείς έκεινο», δστις έμβαίνει είς τδ Ανάκτορο» ; 
είναι δ πρίγκηψ Λεοπόλδος της Δεσσαυΐας.

- Είναι στρατηγός;» πάλιν ήρώτησεν Αφόβως ,ό 
παΐς.

—Βεβαιότατα, υίέ μου*  καΐ μάλιστα εϊναι 6 Ανώ
τατος στρατηγός όλης τής Πρωσσίας.»

—Ευχαριστώ πολδ, κύριε, διά τάς πληροφορίας 
σας,» Απεκρίθη ό Γεώργιος*  καί Αμέσως έπροχώρησε 
βαδίζω ν κατ’ εΰδεΐαν πρδς τδν πρίγκηπα.

Οί περιεστώτες δέν παρετήρησαν τδν παΐδα, έως 
βτου είχε προχωρήσει μέχρι τοΰ γηραλέου στρατάρχου 
καί εϊχεν είπεΐ θαρραλεως καΐ εδχρινώς*

—Πρίγκηψ Λεοπόλδε της Δεσ ναυιας, μιαν ήμέραν 
σας Απεχάλεσα ψεύστην*  τώρα τδ Ανακαλώ καΐ ζητώ 
συγγνώμην έξ δλης μου της ψυχής.»

'Η εχπληξις, τήν οποίαν έπροξένησε μια τοιαότη σκη
νή, ήτο μεγίστη. ‘ Ο πρίγκηψ προσεβλεψε μέν τόν Γεώρ
γιον, Αλλά μή ενθυμούμενος αύτδν, τφ εΐπε*

-*-Τί  ζητείς, μικρέ μου;»
—Δέν ένθυμεΐσθε, κύριε πρίγκηψ, δτι τδ παρελθόν 

θέρος σάς είπα ψεόστην, διότι εϊπετε βτι εΐσθε στρατη
γός Τώρα βλέπω τδ λάθος μου καΐ χρεωστώ νά ζητή
σω συγγνώμην.»

Τότε δ γέρων Αξιωματικός, τδν όποιον κατ’ Αρχάς 
εϊχεν έρωτήσει ό Γεώργιος, είπε*  «Γεννάΐον παιδίον! 
είθε νά ήτο οίός μου !>■> 'Ο πρίγκηψ ένθυμηθείς τό γε
γονός, έθώπευσε τήν κεφαλήν τοΰ Γεωργίου και είπε 
φιλοφρόνως-

—Εύγε, τέκνον μου, πάντοτε όμολόγει τά σφάλματά 
σου. Άλλ’ βίπέ μοι, δπόθες ότι σέ στείλω τώρα είς την 
φυλακήν*  έχεις καί τότε τδ αότδ θάρρος ;»

— Μάλιστα,» απήντησεν ό Γεώργιος Αφόβως.
—Σπουδαίο ν παιδίον,»έψιθόρισε πάλιν ό γέρων Αξιω-
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ματικδς, δσης ώνομάζετο Στρατηγοί φδν Βράουνβέθελ.

— Τώρα διηγήθητι ολόκληρον τήν ιστορίανβ εΐπεν 
ό πρίγκηψ, οίοων αυστηρόν ύφος εί; τό πρόσωπόν του, 
συνάμα δέ, μειδιών πρδ; τους Αξιωματικούς του, «είναι 
όλίγον τι περίεργος,» έψιθύρισε, «και θέλω νά τοο 3ο- 
μάσω τδ θάρρος.»

*0 Γεώργιος διηγήθη δσα ένεθυμειτο, χωρίς ποσώς 
νά καλύψη τά σφάλμα του. Οί περιεστώτες στρατηγοί 
καί συνταγματάρχαι έθακνον τά χείλη ΐνα μή γελά
σω eft δυνατά. “Οτε έτελείωσεν, ό πρίγκηψ στραφείς 
πρδς τους αξιωματικούς, είπε μέ προσπεποιημένην άγα· 
νάκτησιν·

—Δέν εΐναι αυτό προδοσία, κύριοι; Τίνα ποινήν Α
ξίζει ό παΐς ;><

—Κρεμάλαν, Υψηλότατε !» Απήντησεν ή βροντώ
δης καί βαθεΐα φωνή τοϋ Στρατηγοί φδν Βράουνβέδελ.

—Κρεμάλαν;» έπανέλαβεν ό Γεώργιος έντρομος, 
Ώχρίασε, καί διά τών βλεμμάτων άνεζήτει τήν μητέρα 
αύτοΰ.

Αδτη προσχώρησε μετά κραυγής, καί έρρίφθη ένώ- 
πιον τών Αξιωματικών ζητούσα έλεος διά τδν μονογε
νή της υίόν.

‘0 φδν Βράουνβέδελ κυψας έψιθόρισεν είς τδ ούς 
της· «Έσο ήσυχος, κόρά μου, καί μή παρεξηγής ένα 

Αστεϊσμόν.»
Αΰτη ένεθαρρύνθη πως, δέν Απεμακρύνθη δμως αλλ’ 

έκρύβη όπισθεν μιας στήλης.
Ό Γεώργιος εϊχεν έπανεόρει τδ θάρρος του καί ύψωσε 

τούς δφθαλμούς του είς τδ πρόσωπον τοΰ πρίγ κήπος. .
—Συγχωρήσατε με, παρακαλώ, κύριε. Βλέπετε, δέν 

ήξευρον δτι ένας στρατηγός ήδόνατο νά περιφέρηται 
φορών παλαιόν φαιδν έπένδυμα ώς κάθε άλλος άν
θρωπος. Δέν θά φεισθήτε τής ζωής μου, κύριοι;»

—’Αδύνατον,» εΐπε πάλιν ή βροντώδης έκείνη φωνή· 
«διότι έάν συγχωρήσω μεν σέ, καΐ άλλα παιδγά ίσως ,νά 
Αποκαλέσωσι τήν Αύτοΰ 'Τψηλότητα ψευστην.»

Ό Γεώργιος έβλεψε κάτω· ήτο πολύ ώχρδς, άλλά 
δέν έτρεμε πλέον.

—Έστω λοιπόν,» εΐπε τέλος- «πονεΐ πολύ ήκρεμάλα;
—“Οχι πολύ. Ό κρεμαζόμενος αποθνήσκει μετά 

μίαν στιγμήν καί δέν αισθάνεται πλέον,» Απήντησεν ό 
Στρατηγός φδν Βράουνβέδελ μειδιών.

-■ Μητέρα, είπε είς τδν πατέρα μου,» είπε τότε ό 
Γεώργιος, «ότι δέν πονεΐ, ώστε δέν φοβούμαι.»

Καί Αφή σας τήν χεΐρα τής μητρός του προσχώ
ρησε πρός τδν πρίγκηπα και τδν ήρώτησε μετά παιδι
κής Απλότητοί*

—Δέν εΐσθε δμως τώρα ώργιΟμένος εναντίον μου, έ;
Ό γέρων στρατάρχης συνεκινήθη καί έθώπευσε φι- 

| λοφρόνως τδν παΐδα.

—Θά γείνης γενναίος ςρατιώτης, τέκνον μου,» είπε, 
«διότι έχεις πνεύμα. Θάσέ συγχωρήσω αύτήν τήν φο
ράν, Αλλά πρόσεχε δταν μεγαλώσης, νά μή όμιλής τό
σον ταχέως καΐ Απερίσκεπτα;ί, διότι ίσως νά μή δυ- 
νηθής νά Απαλλαγής τόσον εδκόλως τών συνεπειών. 
Έγώ, όταν γείνης ένήλιξ,θά σέ κάμω στρατιώτην, καί 
έάν φέρεσαι καλώς, θά προκόψης. ’ Αλλά πρόσεχε νά μή 
ήσαι απειθής καί αλαζών καί έκβαλε τήν στρατη
γίαν Από τόν νοΰν σου· διότι πιθανόν νά γείνης δέκα- 
νεϋί ή λοχίας, Αλλ ουδέποτε στρατηγός.»

Ταϋτα είπών, αύτδς καί ολοι οί Αξιωματικοί έγέλα- 
σαν. Άλλ’ ό Γεώργιος εΐπε σοβαρώς·

—Τά πάντα δυνατά παρά τφ θεψ !»
—Μέ δλα του τά λάθη, αύτδ εΐναι σπουδαΐον παι

δίον,’; εΐπεν 0 γέρων φδν Βράουνβέδελ, οστις Απήλαυε 
μεγάλης εύνοιας παρά τφ πρίγκηπι στρατάρχη. «“Εχει 
έκτακτον Ανδρείαν καί ειλικρίνειαν, καί έάν οί γονείς 
του ήναι καλοί καΐ τδν άναθρίψωσι καλώς, δ παΐς ου
τος δυναται νά γείνη αριστος στρατιώτης, και, Αν καί τδν 
περιπαίζωμεν τώρα, τίς οΐδεν έάν δέν γείνη λοχαγός 
τούλάχιστον ;»

—Μπά! φίλτατέμοι φδν Βράουνβέδελ,» ανέκραξαν 
ό πρίγκηψ, «βλέπω δτι έσαγηνεύθης υπό τοΰ παιδός. 
Ομολογώ δτι ή διαγωγή του σήμερον ήτο Αρκετά έ

ξυπνος, Αλλ’ ο χαρακτήρ του εΐναι τοιοΰτος, ώστε έάν 
θέν Ανατραφή καλώς, δύναται νά γείνη κακούργος θρά- 
σότατος.»

Τοϋτο είπών, διά νεύματος διέλυσε τήν συνάθροισιν 
καΐ εΐσήλθεν εις τδ Ανάκτορον, οί δέ Αξιωματικοί Απο- 
χωρισθέντες διηυθύνθησαν έκαστος είς τήν οικίαν του. 
Ό Γεώργιος καί ή μήτηρ έπανέκαμψαν οΐκαδε έν σι
γή καί βαθειφ σκέψει. Τδ γεγονός τοϋτο εσχε καΐ Αγα
θά αποτελέσματα έπί τδν Γεώργιον. Ουτος έμαθε νά 
σεβηται πλέον τους Ανθρώπους, έστω καΐ άπλοόστατα 
ένδεδυμένους. (’Ακολουθεί).

Μία συμβουλή.

Εΐς πάοάν αοο όιάλεξιν
Μετά έχβροΰ ή φίλου,

Πριν θώοης τήν άπάντηβιν, 
Σκέπτου καί άποκρίνου.

“Εν βλέμμα ρίψον άτξνώ;
’Σ αύτό τό μέτωπάν του,

“Ινα βεβαιωθεί καλώς
Κι’ άμΐσως τόν σκοπόν του.

Αύτό εΐναι τό κάτοπτρου
'Ανθρώπου της καρδίαί,

Αύτό μόν είναι άκρυπτον 
Είς τάς διπροσωπίας.

L ΠΕΤΡΙΔΗΣ.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.
—Ό Αγαθός άρχων Εξέρχεται τήί Αρχής ούχί πλουσιώτερος 

άλλ’ Ενδοξότερος.
—Ό πολυμαθής γνωρίζει τί γνωρίζει· 6 Αμαθής γνωρίζει 

δτι τίποτε Βέν γνωρίζει, άλλ’ ό ήμιμαθής νομίζει δτι γνωρί
ζει βλα, 5,τι δέ Βέν ήξεόρει τοΰ φαίνεται ή περιττόν ή ε
σφαλμένων !

— Εάν βέν έμαθες νά άρχεσαι μή έπιχείρει νά άρχης.
— ΟΙ Σΐναι Εχουσι καί θεόν προστάτην τοΰ μαγειρείου 

καί πιστεύουσιν δτι πατά τό τέλος τοΰ έτους ούτος προσέρ
χεται είς άλλον Βεόν Ανώτερον καί τφ διηγείται πάντα τά 
κατά τήν οίκίαν τής όποιας τό μαγειρεΐον προστατεύει .'Η είκών 
του κρίματα ι άνωθεν της Εςίας,ένθα μαγειρεύονται τά φαγητά. 
Τήν τελευταίαν τοΰ νέου έτους ήμέραν τφ δίδουσι νά φάγη 
γλυκύσματα έκ πετιμεζιού, καί τφ παραγγέλλουσι νά μή εϊ- 
πη παρά καλά πράγματα περί αύτών. Προσέτι τφ λέγουσιν 
3τι του δίδουν τό πετιμέζι διά νά κολληθώ σι τά χείλη του 
πρός άλληλα, ώστε νά μή δόναται νά προφέρη τι κακόν περί 
αύτών, λησμονοϋντες οΐ έξυπνοι ούτοι Κινέζοι δποίιδέ καλόν 
δόναται ή δυστυχής αδτη θεότης είς τοιαότην περώτασιν νά 
εΐπη, άφοΰ τά χείλη της εΐναι κολλημένα I

— ’Εσχάτως έξετέθη χ ά ρ τ ι ν ο ν ώρολόγιον, κατασκευ- 
αοθέν ΰπό τίνος ώρολογοποιοΰ έν Δρέσδη. Τό ώρολόγιον τοΰ
το έκτελεΐ τήν έργασίαν Ενός μετάλλινου Ακριβέστατα.

— Έν Κόπρφ τόσον φοβερά ύπήρξεν ή μάστιξ τής ΑκρίΒος, 
ώστε οί κάτοικοι, κατά πρόσκλησιν τήί τοπικής Κυβερνήσεως, 
ήτις καί προσήνεγκε πρδς τοΰτο δωρεάν χρηματικήν, έφεραν 
πρόί τάς άρχάς έντός 7 μηνών σχεδόν 1330 τόνους φών τής 
άκρίΒος 1

— Ι’ό παράσημον τών Ιπποτών τοϋ Ναού (Τάμπλ) Ιδρύθη 
τφ 1118. άλλά κατηργήθη τφ 1312 ύπό τοΰ πάπα Κλήμεντος 
τοΰ Ε'. ΐτε έπαυσεν έν δλη τή Χριστιανωσόνη έκτος τήί Πορ. 
τογαλλίας, έν η μέχρι σήμερον υπάρχει, φέρουσι δέ οί φέροντες 
αύτό τό όνομα τοϋ Χριστού.

•—’Ή πρώτη δοκιμή έγχύσεως ξένου αίματος είς τάς φλέ
βας ασθενούς έγένετο έν Παρισίοις τφ 1663. ’Ενέχυσαν άρνίου 
αίμα είς τάς φλέβας ένός μανιακού, βατ ις καί έγένετο ήπιώτε- 
ρος, Απέθανεν βμωΐ είς τήν οευτέραν δοκιμασίαν.

—Τί μεγαλείτερον γνωστόν έν τφ κόσμφ εισόδημα είναι τοΰ 
έν τή ’Αμερική κ.ΒάνδερμπιλΒ, άνερχόμενον είς 50 Εκατομμύ
ρια φράγκα.

—Οί Πορτογάλλοι είσήγαγον τό τέϊον έν Εόρώπη κατά τόν 
ις'. αίώνα.

— Τάς κηλίδας τοΰ Ήλίου οί Σΐναι παρετήρησαν τό 321 
π. X., τό όποιον δεικνύει ότι τά Αστρονομικά των έργαλεΐα ή
σαν Εντελέστερα τών Αιγυπτίων καί τών Ελλήνων.

—Έν Εύρώπη ύπάρχουσι 14-57 θέατρα, έξ ών 343 έν Ίτα- 
-λία, 337 έν Γαλλίφ, 160 έν Ίσπανίφ, 194 έν Γερμανίά, 132 
έν Αύστρίφ, 150 έν τή Μεγάλη Βρεττανία, 44 έν'Ρωσσία, 34 
έν Βελγίφ, 22 έν 'Ολλανδία, 20 έν Ελβετία, 16 έν Πορτοκαλ- 
λίφ, 10 έν Σουηδία, 10 έν Δανιμαρκία, 8 έν Νορβηγία, 4 έν 
‘Ελλάδι, 4 έν Τουρκίφ, 3 έν Ρουμανία, 1 έν Σερβίφ.

—τΑρχιτέκτων αύστριακός άνεκάλυψεν έσχάτως δτι ή λαμ- 
πρότης τών τοιχογραφιών τής Πομπηίας βφείλεται είς λαμ
πρόν λευκόν σχηματιζόμενον άπό μαρμαροκονίας άναμεμιγ- 
μένης μετ’Απορρήτου συνθέσεως, τής όποιας τό μυστικόν Ανε- 
κάλυψε. Δ ιετάχθη δέ νά κατασκευάση δι’ αύτοΰ τοιχογραφίας 
καί στολισμούς τοΰ Αυστριακού Κοινοβουλίου.

—Ή έφημερίς τών μαγαζείων καί ΰφασματεμπόρων ανα
φέρει, δτι ή προετοίμαζομένη διά τήν ατέψιν τής αύτοκρα- 
τείρας τήί Ρωσσίας έσθήί θά ήναι ή πολυτιμότατη τών μέχρι 
τοϋδε κατασκευασθεισών. Ή έργασία της λέγεται ότι θά ήναι 
τό θαΰμα τής χρυσοκεντητικής. Τά κεντήματα θέλουσιν έχει 
βάθος εϊκοσιν όκτώ δακτύλων! ένφ ή ούρα αύτής θέλει έχει 
βάρος ούχί Αλιγώτερον τών 20λιτρών, ήτοι περίπου 7 όκάδας!

—Ή γεωγραφική έταιρία τών Παρισίων άπέκτησεν έσχάτως 
τόν χάρτην τής’Αφρικής, τόν όποιον είχε μεθ’ εαυτού κατά τό 
πρώτον ταξείδιόν του ό Λίβιγκςων. Τόν χάρτην τοϋτον έδω- 
ρήσατο τή έταιρίφ ό ξενίσαί τον Λιβιγκςώνα καί φίλος αύτοΰ 
γενόμενος Άκόστ-Σουαρέζ.

— Οί Παρσεΐς έζων έν Περσίφ μέχρι τοΰ 638, βταν οί ’Α
ραβες κατέστρεψαν τήν μοναρχίαν των καί ο8τω άλλοι μέν 
ύπεδουλώθησαν, άλλοι δέ εφυγον είς τάς Ινδίας, βπου σήμε
ρον έχουν είς χεϊράς των τό ινδικόν έμπόριον όντες συγχρό
νως μία τών πολυπληθεστέρων αύτόθι φυλών.

— 0  λέων τών βασιλικών σημάτων τής ’Αγγλίας προσε- 
τέθη τφ 1603 κατά τήν είς τόν θρόνον άνάρρησιν τοΰ Ίακώβυ.

*

—‘Ο Φραγκλΐνος, τοΰ όποιου οί μικροί άναγνώσταί μας εϋ- 
ρίσκουσι τήν εικόνα είί άλλην σελίδα, ήτο όχι μόνον άνήρ 
έμβριθήί άλλά καί Αστείος· το Ακόλουθον ιστορείται περί αύ
τοΰ αστειότατου Ανέκδοτον.

—Εύρισκόμενός ποτέ είς Παρισίους Ετυχε νά παρευρεθή 
είς συναναστροφήν Εσπερινήν, όπου έκτός άλλων έπισήμων 
προσώπων ήτο καί Άγγλος τις πολΰ ιδιότροπος, τοΰ όποιου 
ή Αναπνοή ήτο πολΰ Αηδής είς τόν πλησιάζοντα αύτόν.

Τ) Φραγκλΐνος, άστις έκάθητο πλησίον μιάς κυρίας, μέ τήν 
δποίαν ό Άγγλος Αντήλλαξεν όλίγας φιλοφρονητικός λέξεις,πα- 
ρετήρησεν είς αύτήν, Αφοΰ έκεΐνος Απεμακρύνθη, Ετι μέ τοι- 
αύτην Αναπνοήν δέν έπρεπε νά συχνάζη είς συναναστροφάς.

Ό Άγγλος, καί περ Απομακρυνθείς, ήκουσε τήν πειρακτικήν 
κατ’ αύτοΰ παρατήρησιν καί έπιστρέψας έρριψε κατά τοΰ 
Φραγκλίνου τό χειρόκτιον, ώς σημεϊον μονομαχίας. Ό Φραγ- 
κλϊνος έλαβεν αύτό ήσύχως καί πλησιάσας τόν Άγγλον,«φίλε 
μου, τφ είπε, μειδιών, — τί θά κερΒίσης έάν μονομαχήσης 
μέ άνθρωπον, δστις έκαμε τυχαίαν τινά παρατήρησινΈάν 
μέ φονεύσης, δέν ΘΑ καλλιτερεόσης τήν Αναπνοήν σου. Έάν 
δέ φονευθής, ίλον τό σώμά σου θά γείνη άηδές! 1»

Δέν λέγεται τί συνέβη μετά ταΰτα, άλλ’ έπειδή ή μονομα
χία Βέν έλαβε χώραν, συμπεραίνεται ότι ό Άγγλος μέ όλην 
τήν ιδιοτροπίαν του Ανεγνώρισε τό όρθόν τών παρατηρήσεων 
τοΰ βοφοΰ ’Αμερικανού καί παρητήθη αύτής !

_Έρρίφθη είς τήν θάλασσαν νέαν μέγα πολεμικόν πλοϊον 
τής Ιταλίας, «Ναύπακτος*  κληθέν, έπί παρουσίφ τής Βασι
λικής οικογένειας τής Ιταλίας. Τής «Ναυπάκτου» ή ναυπή
γησές ήρχισε τόν Αύγουστον 1877. Είναι πλοϊον 14,000 τόν- 
νων, μετά μηχανών δυνάμεως 18,000 ίππων, καί ταχύτητας 
17 μιλίων τήν ώραν Τό πλοϊον τοΰτο στοιχίζει 25 Εκατομ
μύρια φράγκων.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιον μάθημα δυνάμεθα νά μάθωμεν έκ τώνκρίνών τοϋ
Αγρού;

2. Ποϊον έκ τών πετεινών τοΰ ούρανοΰ;
3. Ποίος άπεκοιμήθη ύποκάτω μιας άρκεύθου ;

I*  ννί ωκ<α(«νιι4ν ’Avifssu Καμηλά ϊ«ΐ Ακκκνιίΐί, 16S3. _ 1Γ, 632-


