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’_ Ευδαίμων δέν εΐναι λ κοιμώ" 
μένα:, [άλλ’ δ έξυπνο; καί ένεργών*

— >0 άληθή; Παράδεισο; ήθε- 
λεν εΐσθαι. άν oi μέν γονείς ήσαν 
πάντοτε νέοι, τά δέ τέκνα είς μικρόν 
ήλικίαν,

— ‘Η φιλοπονία εΐναι φυτόν αύ
ξαναν μόνον ύπό σκιάν.

— Πα; άγύρτη; εΒρίσκει θαυμα
στά; καί πα; ψευδοδιδάσκαλο; ο
παδού;.

— Καλή ίδία μή παρακολουθσ- 
μένη ύπό ίκτελέσεω; εΐναι ώ; σπιν - 
θήρ μή άνάπτων πυράν.

— ‘Ο χρόνο; ή νίκα τά πάθη 
ήμών, ή καθιστά αύτά γελοία.

—- Τό γήρα; άλλοτε ήτο άξιο- 
πρέπεια, σήμερον είναι βάρος. Στέμμα 'Αλεξίου Μιχάλοβιτ^ 

Κατασκευασθέν έν Κωνσταντίνο υπόλει 
κατά διαταγήν τοϋ Τζάρου ’Αλεξίου,

— ’Απ’ όλα τ’ άνθρώπινα οικο
δομήματα τό εύθραυστότερον είναι 
ή ευτυχία.

— ίϊρός τόν δυστυχοΰντα φίλον 
πρέπει νά προσερχώμεθα, τόν δ' ευ- 
τυχούντα ν’ άναμένωμεν.

— Οί εύφυεϊ; ένίοτε λέγουσιν ά- 
στεϊσμοΰς, άλλ’ οι ανόητοι πάντοτε 
κακολογία;.

— Πολλάκις ή άπάθεια έκλαμβά- 
νεται ώςάρετή.

— Μή φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν 
Φοβοΰ τόν Κύριον καί ξκκλινον άπό 
τοΰ κακοΰ, (Παροιμ. γ'. 7,)

— 0  αισχρό; άνθρωπος, ό κακό
τροπο; άνθρωπο; περίπατέ! μέ 
στόμα διεστραμμένον.

*

(Παροιμ, ς'. 12.)

— Κάλλιαν είς τόν άνθρωπον νά 
άκούη έπίπληξιν σοφού, παρά άσμα 

άφρονας. (Έκκλησ. ζ. 5.)

‘Η απραξία.
(Λά rd; μικρούς ίναγνώ-ας της *Εφ.  Παίόων)

Είδες-κάτι πεταλούδαι; άπ’ τή λάμψι πώ; γελιώνται, 
Καί μ' άξενοιασγά στή λάμπα ρίχνονται μγά καί καλή*

Πλήν εύθύ; καψαλιασμέναι; στή φωτιά κατρακυλιώνται 
Καΐ τά πόδια του; άφίνουν κολλημένα στό γυαλί;

Πεταλούδα κ’ ή καρδιά μου άπονήρευτη άκόμα 
Δένέπρόσεξε στή φλόγα πούχ' ή κάθε της ματιά,

Κ1’ άπό τή λαμπή μονάχα θαμβωθεΐσα εί; τό χρώμα 
Μεταμελημένη τώρα τσιτσιρίζει στή φωτιά.

(Εκ τοΰ ’Απόλλωνος.)

‘H ανατροπή,

Τί άξίζ δ ριέγα; πλούτο;, ή ψευδή; τιτλοφορία , 
"Οταν λείπ' άπό τά τέκνα ή ‘ΖΡΘστή παιδαγωγία;

"Ολα θρΰβαλ’ άποβαίνουν κονωρτο; παραλυσία, 
Καί έν τέλει τών γονέων καταστρέφετ’ ή οικία.

Άρα πρώτιστον καθήκον τοΰ πρόσκαιρου τούτου βίου 
Ίων γονέων, διδασκάλων, Κυβερνήσεων, τοϋ Κλήρου 

Εϊνε, φίλε, ή τών τέκνων αγωγή μ' έπιστασίαν,
Ήτις σώζει, καί προάγει τοΰ; λαού; εί; ευτυχίαν. 

Τοΰτο έμαθα, ήξεύρω, άπό πείραν τό γνωρίζω,
Δι’ αύτό έν δσ’ ΰπάρχω γιά τά τέκνα· μου φροντίζω 

Τό παιδί, καθώς είξεΰρεις, εϊνε εύθραυστον φυντάνι
Τό όποιον μέ τόν χρόνον προοδεύει καί αύξάνει. 

•'Αν λοιπόν δ κηπουρός του άμερίμνω; τό άφήση -
Είς τόν κήπον μέ τριβόλους καί άκάνθας νά αύξηση, 

θά φθάρη άναμφιβόλως, τήν ίκμάδα του θά χάση, 
"Οσον οΰπω θά στεγνώση δλοκλήρως θά χαλάση, 

(Έκ τοΰ ’Απόλλωνος.)



1258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1984
‘Η θρησκεία.

Ίό πρώτο τής ΈμπνεύβΒως π λάβρα si ν’ ή θρησκεία, 
Ώβπιρ τό πνεύμα τοΰ θεοΰ άμβλυντος, άγια.

Ναός της είν’ ό ούρανός, είχόνβς της άβτέρες, 
Καθίίρα τηΐ οί άπειροι νοητικοί αϊδίρες.

Έχει ώς λάμψις άό’λοί πλαναται ή ψυχή της.
Μυστηριώδης, άφαντος ή θεία καλλονή της I

Τά έθνη, δπερ τέρποντ είς θεάματα, σημεία 
Έξ ΰλης άποίίδουβι τη νο«ρά θρησκείφ.

Mi χρώματα παρέστησαν τής φΰσεως τόν νόμον,
Δέν θεωραΰσΐ τήν πηγήν στοΰ Πνεύματος τόν δρόμον.

Έκ τής αίσβήσεως άντλοϋν τήν έμπνεύσιν έχεϊνα. 
Καί ίιά τοΰτ’ έστόλισαν τά"Αγια μέ κρίνα,

Μέ ρόλα, μέ τριαντάφυλλα, μέ μίσχους, μέ λουλούδια, 
Μέ μουσικός, μέ όργανα, μ’ φ’βάί καί ρ’ αγγελούδια.

Φαντάζομαι έν θέατρον ουράνιον του κόσμου,
’ Εκεί βέ νά λατρεύηται ένβόξβις 6 Θεός μου !...

’Ιδία ΙΙρώτη, αθάνατε ! έκλείπεις ώς εικόνα
Γην Έμπνευσιν, τό τέκνον οου, νά ζή είς κάθ’ αιώνα, 

Αιτία Πρώτη! (ίάτοπτρον παρέχεις τήν μορφήν σου, 
Τάς βέ μορφάς τιον βλέπουσιτά ίβν’είςτήν ζωήν Σου!
Έν Πειραιεΐ Δ. Κ. Σ.

Ο MIKPOS ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκ τού Γερμανικού)

υπό Φ. Δ. Κ.
- Λοιπόν εΐναι Αληθές δτι δέν έσκοπευετε νά λη- 

στευσητε τδ χρηματοκιβώτιον ; είπε μετά χαρας είς 
τδν Σόββε, δστις μειδιών έπλησίασε.

—Βεβαίως όχι, καλέ μου, άπεκρίθη ό Σόββε, γε
λών καί θετών τάς χειράς του έπί τών ώμων του Γε
ωργίου· 'Η όλη δπόθεσις εΐχε σχεδιασθή μεταξύ ήμών 
τών παρόντων δ^κ. στρατηγός ήθελε νά δοκιμάση 
τήν τιμιότητα, τδ θάρρος καί τήν πιστότητα σου. Δέν 
ήδυνήθημεν νά διασαλευσωμεν ταϋτα· έδεώας τήν 
τιμιότητά σου, ΑπέδειΕας τδ θάρρος σου καί εμεινας 
πιστός είς τδ καθήκον σου ώς στρατιώτης, και ήρνή- 
θης νά λιποτακτησης καί παραβής τδν δρκον σου. τε- 
λευταίον δέ έστάθης φιλότιμος, ώστε νά σιγήσης, καί 
νά μή με κατηγορήσης είς τους Ανώτερους μου, ένφ 
εΐχες μεγάλας αιτίας νά μέ μισής· ώστε βλέπεις δτι 
αυτή ή δουλειά τελειώνει πρδς τιμήν καί ωφέλειαν σου.

Άφοΰ καί οί λοιποί αξιωματικοί τφ Απηύθυναν ευ
μενείς τινας λόγους, ό Γεώργιος άφέθη έλευθέρος, καί 
έλαβε τριών ήμερων άδειαν.

Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν χαράν, τήν όποιαν 
έφερε μεθ’ έαυτου είς τήν πατρικήν οίκίαν. 'Η μήτηρ 
του έχυσε μέν ολίγα δάκρυα ακουσασα δτι δ Γεώργιός 
της είχε διανυκτερεόσει είς τήν φυλακήν άλλ’ αίτιμαί, 
τάς όποιας τφ έδωκαν οί Αξιωματικοί, Αντεστάθμισαν 

τήν λύπην της διά της χαράς.

ΚΕΦ. Κ.

ΤΗχοι σαλπίγγων καί τυμπάνων ήκοόοντο καθ’ δλον 
τδ Μαγδεβουργον οί,’στρατιώται έσπευδαν νά συνα 
χθώσιν οί πολϊται ΐσταντο είς τάς θόρας ή τά παρά
θυρά των βλέποντες τήν γενικήν κίνησιν, ήτις έπεκρά- 
τει καί είς τά μάλλον Απόκεντρα μέρη της πόλεως· 
διότι τά στρατεύματα, ίτινα ήσαν έπί τόσον καιρόν έ- 
στρατοπεδδυμένα έν τή πόλει, εΐχον λάβει νυν διατα- ί 
γάς δπως ένωθώσι μέ τά στρατεύματα τά όπδ τήν 
διοίκησιν τοΰ’Αρχιστρατήγου Πρίγκηπος Λεοπόλδου j 
τής Δεσσαυίας, ΐνα βαδίση οδτος κατά του έχθροΰ.

Ό πόλεμος οδτος ήτον δ πρώτος Απάντων τών πο
λέμων, τους δποίους έπεχείρησε Φρειδερίκος δ Μέγας, 
βασιλεύς τής Πρωσσίας· δ παρών πόλεμος έν τή ίστορίφ 
φέρει τδ όνομα «Πρώτος Σιλεσιακδς πόλεμος,» καθότι 
έκηρύχθη κατά τής Αύστριας πρδς Αφαίρεσιν τής έ- 
παρχίας Σιλεσίας Απ’ αότής.

'Η άναχώρησις τοΰ στρατού έκ Μαγδεδούργου 
πολλήν έπροξένησε λύπην είς τούς πολίτας, διότι σχε
δόν έκαστος αύτών εΐχεν υιόν, σύζυγον, Αδελφόν ή 
τουλάχιστον φίλον τινά μεταξύ τών Αναχωροόντων 
στρατιωτών.

Έκ τής μικρας οικίας του κ. Βράουν έξήρχετο νεα
ρός δπλίτης φέρων στολήν τοΰ πεζικού, καί Ακολου
θούμενος όπδ τοΰ κ. Βράουν, ένδεδομένου τά έωρτά. 
σιμά του ένδύματα, διότι έσκόπευεν ουτος νά τδν 
συνοδεύση μέχρι του Γένθιν, οπερ ήτο τδ σημέΐον, είς 
τδ δποΐον έπρόκειτο νά συγκεντρωθώσι τά στρατεύ
ματα. Σταθείς είς τήν Ουράν έστράφη πρδς τήν σύζυ 
γόν του, ήτις έκλαιε, καί τη εΐπε- “Χαιρε πρδς τδ 
παρόν Αικατερίνη, έντός τεσσάρων ή πέντε ήμερων 
θά έπιστρέψω καί θά σοί φέρω εδησιν περί του ποΰ 
θά ύπάγη τδ τάγμα του Γεωργίου. Μή στενοχω

ρήσαι!»
Ό Γεώργιος ενδακρυς άπεχαιρέτησε τήν μητέρα 

του καί εΐτα έβάδιζε,σιωπηλώς μέ τδν πατέρα του πρδς 
τήν πλατείαν, όπου έμελλε νά συγκεντρωθή δ λόχος 
του. Φθάσας έκεΐ ελαβε τήν θέσιν του έν τή γραμμή 
καί μετ’ δλίγον διήρχετο μετά τών στρατιωτών τήν 
γέφυραν τοΰ "Ελβα ποταμού, καί έλαβε τήν πρδς τδ 
Γένθιν άγουσαν.

'Ο κ. Βράουν παρηκολούθησε τδ τάγμα έπί τινας 
ήμέρας έως οτου ίφθασεν είς τδ Γένθιν, μικράν πό
λιν, τότε δέ πλήρη στρατευμάτων. ’Ενταύθα έπρόκειτο 
ν’ άποφασισθή ποια τάγματα έμελλον νά Αποσπα- 
σθώσιν,δπως μείνωσιν έν Γένθιν όπδ την διοίκησιν τοΰ 
Πρίγκηπος Λεοπόλδου, ποια δέ νά δπάγωσιν είς τήν 
έδραν τοΰ πολέμου. Πολλαί ήμέραι διήλθον χωρίς 
ούδέν νά γνωσθή περί τής μελλούσης τύχης τοΰ τάγ-
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ματος τοΰ Γεωργίου, ώστε έπί τέλους δ χΛ βράουν 
άπεφάσισε νά μή άπουσιάση έπί πλέον άπό τε τήν 
σύζυγον χαί τήν τέχνην του.

—«θά μείνω ετι 24 &pac,» εΐπεν είς τδν υιόν του, 
ένφ περιεπάτουν δμοΰ έσπέραν τινά έπί τίνος ωραίας 
κατάφυτου όδοΰ έν τή αγροτική περιφερείς τής πό
λεως, ,<καί ύστερον θά έπιστρέψω οίχαδε. Έάν δέν 
άποφασισθή τι έως τότε, έγώ θά αναχωρήσω, σδ δέ 
δταν κοινοποιηθούν αί αποφάσεις γράψε μας.»

Τότε έστάθη, έστράφη πρδς τδν υίόν του, έθεσε 
τάς χέιρας έπί τών ώμων του, χαί έπέβλεψεν είς τδ
πρόσωπον του συγκεκινη μένος έκ της Κέας τοΰ άπο· 
χωρισμού.

ίλέμου. 'Ο θεδς νά σέ φυλάίη, υίέ μου, καί νά σέ έ- 
παναγάγή ασφαλώς είς ήμας ! Έσο φιλαλήθης και 
άφοβος, καί έκτέλει τδ καθήκόν σου, ο,τι δήποτε καί 
άν συμβή, διότι “τά πάντα δυνατά παρά τφ θεώ.»

—«Εύγε !» έφώναξε βροντώδης φωνή όπισθεν των, 
στραφέντες δ’ εϊδον δύο αξιωματικούς μέ κοινούς 
μανδύας ίσταμένους πλησίον δένδρων τινών.

—«Είσαι άριστος πατήρ, φίλε μου· ποιος είναι ό υίος 
σου;» είπεν δ είς έξ αύτών, κόπτων μετά προσοχής 
Γνα παρατηρήση τδ πρόσωπον του νεαροϋ στρατιώτου.

Ό Γεώργιος έκαμε τδ «σχήμα,» στρατιωτικοί τψ
τρόπφ· διότι είχεν άναγνωρίσει έκ πρώτης οψεως τδν 
Πρίγκηπα Λεοπόλδου τής Δεσσαυίας καί τόν νεαρόν

Ό Μητροπολςτοκος ναός τ$1$ Πράγας.

—,ιΤΕέ μου,» εΐπεν, «έξέρχεσαι ήδη είς;.ζωήν πλήρη 
πειρασμών καί κινδύνων, μακράν τών γονέων σου καί 
τής καθοδηγίας των· άλλ*  ΰπαγε συν θεφ, έχε δ’ αύ
τδν πάντοτε ένώπιόν σου καί έν τή καρδίφ σου. ’ Εσο 
εΰσπλαγχνος έχθρδς είς τους νικωμένους, καί ένθυμοΰ 
δτι οί έχθροΐ ήμών ουτ : είναι- χριστιανοί ώ; καί ή 
μεΐς, και άδελφοί μας. Βεβαίως πρέπει νά πολεμή- 
σης κα? αυτών, ένεκα τών διαταγών του βασιλέως 
σου καΐ τών στρατηγών του· άλλ’ άμα τούς νικήσης, 
έσο ήπιος πρδς αύτοΰς και μηδέποτε ακολουθήσου τδ 
βάρβαρον εθίμου τής ληστευσεως τών υπαρχόντων 
νικηθέντων έχθρών καί άοπλων πολιτών τοΰτο είναι 
κλοπή, άν καί θεωρήται συγχωρητδν ΐέν καιρφ πο-1

υίόν του τδν Πρίγκηπα Μαυρίκιον.
—«Χμ! Νομίζω πώς γνωρίζω αύτδ τδ πρόσωπον.

— πώς ονομάζεσαι τέκνον μου ; ·>
— «Βράουν Γεώργιος, Υψηλότατε, τοΰ 18 τάγμα · 

τος τών’Επιλέκτων.............. »
—«“Α ί ένθυμοϋμαι· ό μικρός Στρατηγός! Πόσον 

«μεγάλωσες ! θέλεις νά πολεμήσης; ’Εχεις τδ ίδιον 
θάρρος δπως καί πρότέραν ;»

—«Δέν δύναμαι νά φαντασθώ άλλο τι επιθυμητό- 
τερον τούτου.»

—«Εύγε! τοιοΰτοι πρέπει νά ήναι οί άνδρες τούς 
όποιους χρειαζόμεθα ί» είπε πρδς τδν υίόν του Μαυ
ρίκιον. (άκολούθει)
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ΤΟ ΕΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ANA.R.TOPON.

'Η Κοπεγχάγη είναι ή πρωτεύουσα τής Δανιμαρ- 
κίας, κειται δέ έν μέρει μέν έπϊ τής νήσου Σηλαν- 
δίας έν τή Βαλτική θαλάσση έν μέρει δέ έπϊ τής 
νήσου Άμαγερ διαιρείται δέ είς τρία κυρίως τμήμα
τα, ήτοι τήν άρχαιαν πόλιν, (τήν Δυτική» εσχατιάν) 
τήν νέαν πόλιν Φριδερικοβούργην, καϊ τήν Χριστια- 
νιαν. ' Ο πορθμός μεταξύ τής μεγα'λης ξηρας καΐ τής 
νήσου Άμαγερ αποτελεί λιμένα, δστις δυναται νά πα
ραλαβή περί τά 400 πλοία.

Ή πόλις περιέχει 230 όδοΰς, 13 δημοσίας πλα-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1884
ήμών Γεωργίου, δστις πολλάκις Ιπεσκέφθη τάς ’Αθή
νας καϊ εΐναι πολύ ευπροσήγορος καϊ καλός.

Ό φαλαενοζέφαλος ΚΙ&λαργύς.

Η οικογένεια τών Πελαργών περιέχει πολλά είδη, 
περιεργότερον τών δποίων είναι δ είς την προκεί- 
μένην εικόνα παριστανόμενος Φαλαιν ακέφαλος Πε
λαργός.

Τα πτηνδν τούτο ζή είς τήν βόρειον Αφρικήν πλη
σίον τοΰ ποταμού Νείλου, σπανίως δμως απαντάται

Ό φαλαινοχέφαλοί Πελαργός,

τει'ας, 22 έκκλησίας, μίαν συναγωγήν, 30 πτωχόκο- 
μεΐα, 22 νοσοκομεία, καϊ πλέον τών. 5,000 οικιών, 
διάφορα θέατρα καϊ τέσσαρα ανάκτορα. Έκ τών 22 

έκκλησιών, «ή τής Κυρίας ήμών» είναι ή λαμπρό
τερα.

Τδ Πανεπιστήμιων της, βπερ έθεμελιώθη τδ 1475 
περιέχει Γ200 φοιτητάς καϊ βιβλιοθήκην περιέχουσαν 
100,000 τόμων, βοτανικόν κήπον, άστεροσκοπεΐον 
καί διάφορα μουσεία. Ή ανακτορική βιβλιοθήκη πε
ριέχει 400,000 τόμους και 18,000 χειρογράφων.

Έν γένει ή Κοπεγχάγη εΐναι μία τών.ώραιοτά- 
των πόλεων τής Ευρώπης- εΐναι δέ, ώς γνωστόν, ή 
πρωτεύουσα τοΰ πατρδς τοϋ Κράτους τοΰ βασιλέας 

είς τάς δχθας του, προτιμών τά. βαλτώδη μέρη του έ· 
σωτερικοΰ τής χώρας.

Τρέφεται δέ μ’ δψάρια καί νεροφίδα, ετι δέ καϊ μέ 
θνησιμαία ζώα. Τδ κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ πτη
νού τούτου εΐναι τδ ύπερβολικδν ράμφος του, δπερ 
ένεκα τής δμοιότητός του μέ δπόδημα έστάθη αιτία 
νά δνομασθή καϊ αύτό τδ πτηνδν ύποδ ηματό- 
πτηνον.
Τδ κατά τδ άκρον του ράμφους άγκιστρον χρησιμεύει 

πρδς διάρρηξιν τών σαρκών τής λείας του,
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ΚόρηΜαυροδουνιώτίσσα.

Το Μαυροβοόνιον είναι χώρα βραχώδης μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας, Σερβίας καί Αυστρίας κείμενη*  
κατοιζεΐται δέ υπο' λαού γενναίου και ήρωιχοΰ, ζη- 
λωτοΰ των Ελευθεριών του.

Οί Μαυροβοόνιοι πολλάκις έπολέμησαν πρδς τοδς 
Τούρκους μετά μεγάλης άνδρείας κοϊ Επιτυχίας· έχουν 
δέ βασιλέα αυτών τόν γενναιον Νικόλαον, χαί πρω
τεύουσαν τήν Κετίγνην. Ο ί Μαυροβοόνιοι έστάθησαν 
πάντοτε φίλοι της ‘Ελλάδος.

Ο ΜίΚΡΟί ΚΟΜΗ*.

(’£χ τοΰ Άχχάιχοΰ.) 
(Συνέχεια- βι προηγούμενων 

άριθ μέν.)
Έπΐ τέλους δμως χα- 

τήντησε τόσον ισχνός καί 
ώχρδς καί αδύνατος δ μι
κρός χόμης, ώστε ό ιατρός, 
δστις πάντοτε έπετήρει 
τήν ύγιείαν του, εΐπεν είς 
την μάμμην του δτι τδ 
παιδίον εΐχεν άνάγκην με
ταβολής άέρος, καί συνε- 
βούλευσεν αύτήν νά τδ 
μεταφέρη είς τήν νότιον 
παραλίαν τής Αγγλίας, 
νά παύση δέ δλα σχεδόν 
τά μαθήματα του. Ή δια. 
ταγή αυτή πολύ έλυπησε 
τόν Πάτερ Φίλιππον, διότι 
δ Βέρτος άνεγίνωσκεν ήο η 
καλώς τόν Λίβιον, καϊ ήρ. 
χιζε νά συλλαβίζη είς 
τόν Ξενοφώντα, πολδ δέ

Μ αυροβοονιάτιβσα, χ ό pt)·

έθλίβετο ό πεπαιδευμένος έχέϊνος κύριος σχεπτόμενος, 
δτι δ μαθητής του έμελλε νά όπισθοχωρήση είς τά μα
θήματα του. Διότι αυτός τε καϊ δ θειος τοΰ μικρού χό- 
μητος εΐχον σταθεράν άπόφασιν νά τδν κάμουν πεπαι- 
δευμένον άνδρα, χαΐ αύτδς δ Βέρτος ήγάπα τήν μελέ
την,ήγάπα δμως έτι περισσότερον νά μανθάνη πώς γί
νονται τά άνθη καΐ διατί ήδύναντο νά πετοΰν τά πτηνά 
έν φ αύτδς δέν ήδύνατο, χαΐ πώς ή ,άγριομέλισσα 
χατεσχεύαζε τήν κομψήν της κυψέλην είς τδν κορ
μόν τοΰ δένδρου, χαι πώς όίζάστωρ εφραττε τδν πο
ταμόν, —· Ερωτήσεις τάς όποιας δέν ένθάρρυνον οί 
περί τδν μικρόν χόμητα. Διότι τάς φυσικάς έπιστήμας 
δέν ηύνόουν οί παιδαγωγοί καί κηδεμόνες τοο, θεω-

ρουντες αύτάς ώς τεινούσας είς τδ νά άποπλανώσι τοδς 
ανθρώπους.

Μετέβη λοιπδν ί> μικρός κόμης μετά της μάμμης 
του, τοΰ ιατρού, τής τροφού τοο, τοΰ κυνός του Ράλφ ■ 
καί τοΰ ίππου του βασιλείου, άνευ τώνόποίων δέν ή
θελε νά ύπάγη, καί μετά πίνων υπηρετών, είς τήν νό
τιον παραλίαν της Αγγλίας, είς τδ μικρόν χωρών Σάγ- 
κλιν έπί τής Ούικτίΰος νήσου, μετέβησαν δέ έκεΐ διά 
θαλάσσης, έπί τής ώραίας δαλαμηγοΰ, ή όποια ήτο 
τδ είδωλον τοΰ πατρδς τοΰ μικρού κόμητος, και άνέ- 
μενε τήν ένηλιχότητα τοΰ Βερτου. Κατά τό ταξείδιον 
δ Βέρτος αρκετά διεσκέδασεν, ήνώχλει δμως δλους

τοδς περί αύτόν μέ Ερωτή
σεις περί τών ιχθύων,

— «Άχ, παιδί μου I» 
τφ άπεκρίθη ποτέ ή γραία 
τροφός του — «τά ψάρια 
εΐναι κρύα, σιχαμένα πράγ
ματα ! Μόνον μαγειρευ- 
μένα είναι χαλά !»

Έ δέ μάμμη του εΐπεν, 
— «’Αγάπη μου, τά δψά- 
ρια έπλάσθησαν διά νά 
,ζοΰν είς τήν θάλασσαν, δ
πως τά πτηνά διά νά πε· 
τοΰν είς τδν άέρα.ΐ Ταϋτα 
δμως ουδόλως ίχανοποίουν 
τήν περιέργειαν τοΰ μικρού 
κόμητος, δ δέ ιατρός τής 
συνοδείας, δστις ήδύνατο- 
βεβαίως νά τφ διηγηθή 

πολλά περί αύτών, έφο- 
βέΐτο τήν σεμνήν του δέ

σποιναν, τήν κόμισσαν της 
’ Αβιλιώνης, ήτις μετά πολ
λής αυστηρότητας τφ'εϊχεν

είπει, δτι έπρεπε ν’άποθαρρυνωσι τό παιδίον άπό τοΰ 
νά σκέπτηται περί τοιούτων ανοησιών, καϊ δα Εκείνα 
τά όποια έπρεπε νά διδαχθή αύτδς ήσαν τά χρέη τής 
θέσεώς του, καί τάπρός τήνπατρίδα καθήκοντα του,— 
Ταλαίπωρος μικρός κόμης!

Τφ ϋντιήτο άδυνατος, ισχνός καί ώχρδς δ μικρός 
κόμης, ή δέ χρυσή του κόμη χατέπιπτεν έπϊ μετώ
που, τό δποΐον πολλάκις ήλγει έκ τών μαδημάτων του, 
έχ του Λιβίου καϊ τοΰ Ξενοφώντος, άτινα τόν έπεβά- 
ρυνον τοσοΰτον, Οί ύφθαλμοί του ήσαν μεγάλοι καί 
εΐχον έκφρασιν θαυμασμού, τδ δέ χρώμά των ήτο κυα- 
νοΰν τόσον βαθύ, ώστε ώμοίαζον μέ ία δροσερά. Δί
χειρες του ήσαν μιχραί καί ίσχναί, καί τά σκέλη του, 
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περιβεβλημένα μέ άναξυρβας μελανός έξαμίτου, καϊ 
μέ περικνημίδας έρυθράς μεταςωτάς, ήσαν ίσχνά ώς 
δύο πάσσαλοι, οί δέ άνθρωποι βλέποντες αύτδν είς τδν 
περίπατον έψιθ όριζαν πρδς άλλήλους. δτι δλα τά 
πλοΰτη χαϊ ή θέσις ή ύψηλή τοΰ μικροΰ κόμητος δέν 
θά ήσαν ίκανά νά τδν διατηρήσουν έπϊ πολδ ,έν τή 
γή τών ζώντων, 'Ο Βέρτος τούς ήκοοσέ ποτέ, χαΐ 
έννόησε τί ελεγον, έσκέφθη δέ — «Δέν μοι μέλει χαί 
πολδ άν άποθάνω άν δυνηθώ νά πα'ρω τδν Ράλφ μα
ζί μοι»· ίσως έχει θά έχω κάποιον διά νά παίζω!—»

ΤΗτο Μάιος, δτε μετέβη δ Βέρτος είς Σάγκλιν, 
δπου ύλίγοι άνθρωποι μόνον υπήρχαν. ΤΗσαν .δμως 
παιδία τινά, μετά τών δποίων ήδύνατο νά παίζη, άλλ’ 
ή μάμμη του τά έθεώρει πρόστοχα, χαί άκαταλλήλους 
συντρόφους δι*  αύτόν. Ώστε ό ταλαίπωρος μικρός κό·; 
μης ήναγκάζετο νά πέρνα' έμπρός των, μέ δφος μέν : 
σοβαρόν, άλλά μέ καρδίαν πλήρη λύπης, χαι μέ πολ
λή*  κούρασιν εΐς τάς ίσχνάς χαί έρυθροενοεουμένας 
του κν ήμας, ένφ τά μέν κοράσια έψιθύριζον τδ ίν εΐς 
τδ άλλο, - «Νά ένας μικρός λόρδος!;>— οί οέ παΐδες 
έφώναζον — . αύτός είναι ό γαλάντης, δπου έχει τδ 
πλοΐον!» — Ό Βέρτος ήκουε ταΰτα, καϊ ελεγεν έν 
έαυτφ άναστενάζων — «Τί με ώφελει δτι είναι ίδική 
μου ή ήμιολία, ένφ δέν έχω κανένα, μέ τδν όποιον νά 
παίζω έπάνω της, καϊ ένφ ποτέ δέν μ’ άφίνουν νά 
κάμω δ,τι θέλω ;η

Οδδέποτε ειδετε τδ Σάγκλιν, διότι οδδέποτε Οπή- 
γετε εις τήν ' Αγγλίαν, άλλά καϊ άν ποτέ υπάγετε δέν 
θά τδ εΰρητε τοιουτον, όποιον ήτο οτε ό Βέρτος έ- 
καμνε τους περιπάτους του έκεζ δτε ήτο τδ ώραιό- 
τατον, και πλέον άρχαιότροπον μέρος τής Αγγλίας. 
Ίώρα μανθάνω δτι μετεβλήθη είς θερινόν καταφύγιο*  
του συρμοΰ μέ προκυμαίαν λιθόστρωτο*,  καϊ τεχνητόν 
οπού συνέρχωνται τά πλήθη. Τότε δμως ήτο μικρόν’ 

χωρίον κατάχλωρον, βυ&ισμένον μέσα είς τους λευκα- 
κάνθους και τά καλυκάνθεμα, αί δέ οίκίαι του ήσαν 
παλαιαι καϊ χθαμαλαι,καταπράσιναι δέ έκ τών άναδεν- 
δράδων και κλημάτων,όπδ τών δποίων ήσαν έσκεπασμέ- 
ναι, καΐ έκρΰπτοντο μέσα είς κήπους ευώδεις- αί κι
τρινωπά! όδοι έκειντο άνά μέσον καϊ ώδήγοον πρδς 
τους χλωρούς λειμώνας ή κατήρχοντο μέχρι τής θα
λάσσης· δϊς δέ τής ήμέρας ή έπϊ τής άκτής φαιά 
καϊ αίθρια άμμος έδέχετο στίλβουσα καϊ σταθερά 
τδν άσπασμδν τής παλιρροίας. Οί κρημνοί ήσαν 
άλλοι μέν φαιοϊ, άλλοι δέ λευκοί, παρά δέ τους 
πόδας των έξετείνετο ή θάλασσα- τδ καύχημα δμως 
του τόπου ήσαν ή πολύοενδρος ράχις, καϊ ή παρ’ 
αύτήν χαράδρα, ήτις διέσχιζε τους βράχους καϊ έ- 
πληρουτο ύπδ δένδρων καϊ άντηχει τδ κελάδη
μα μυρίων πτηνών. Τόσον ήσυχον, τόσον συμπαθητι 
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κδν, τόσον δροσερόν καΐ κατάχλωρον ήτο τδ μέρος 
έκεΐνο, ώστε όσάκις κλείω τούς δφθαλμούς μου καϊ 
τδ άνακαλώ είς τήν μνήμην μου, ακούω τδν φλοί
σβον τών κυμάτων του, καϊ δσφραίνομαι τήν ευωδίαν 
τών ανθηρών του αίμασιών, καϊ βλέπω τούς μεγάλους 
καστανοχρους οφθαλμούς τοΰ γενναίου μου κυνδς όρ- 
μώντος πρός με έκ τής θαλάσσης αισθμαίνοντος.

(’Ακολουθεί.)

Η ΡΟΖΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡ1ΚΛΕΙΑ.

Όλος ό κόσμος έθαύμαζε τήν Ρόζαν διά τήν ώ- 
ραιότητά της. Αί παρειαί της ήσαν καθώς δύο ώριμα 
ροδάκινα, οί δφθαλμοίτης ειχον τδ χρώμα τών ίων, 
καϊ τό μικρόν της στόμα ήτον ώςκάλ'υξ τριαντάφυλλου 
δροσερόν. Όλα τά χρώματα τής έπήγαιναν καλά, καϊ 
δλα της τά κινήματα ήσαν μέ χάριν. Δικαίως λοι
πόν τήν έλεγον ώραίαν. Τό έγνώριζεν όμως καϊ αύτή 
δτι ήτον ώρα ία και ένόμιζεν δτι τοϋτο εφθανε, καϊ δέν 
έχρειάζετο άλλο τίποτε. «Τί ανάγκην,» έσκέπτετο- 
«εχω νά σκοτίζω τδ κεφάλι μου μέ τά μαθήματα ; 
Είς τϊ θά μέ χρησιμεύσουν ; Έγώ είμαι ώραία, καϊ 
πάντοτε θά μέ θαυμάζη ό κόσμος, - είς τί νά βασα- 
νίζωμαι με τά πολλά γράμματα ;» Ώστε ποτέ δέν έ- 
μελέτα, ποτέ δεν έκάθητο νά άναγνώση κανέν ώφέ- 
λιμον βιβλίον, ούδ’ ήγάπα νά όμιλή σπουδαίως. Τήν 
μόνην της εύχαριστησιν εΰρισκεν είς σκέψεις περί φο ■ 
ρεμάτων καϊ κοσμημάτων, πολλάς δέ ώρας έδαπάνα 
ένώπιον του κατόπτρου, προβάλλουσα τά διάφορά της 
ενδύματα καϊ κοσμήματα, ή μέ τήν μοδίστραν σκεπτο- 
μένη πώς νά κάμη τοϋτο ή τό άλλο φόρεμα, Ουδόλως 
δέ έφρόντιζε νά έλευση τήν άγάπην τών άλλων διά 
τρόπου φιλόφρονος καί γλυκέως, άλλά περί τοΰ έαυ- 
του της έσκέπτετο.

Όταν ήλικιώθη δλίγον καϊ ήρχιζε νά έξέρχεται 
είς τδν κόσμον έκαμε κατ’ άρχάς μέν μεγάλην έντύ- 
πωσιν διά τήν ώραιότητά της. Έπειδή δμως δέν είχε 
μελετήσει ούτε άναγνώσει τίποτε, δέν είχεν ούτε δύο 
ιδέας είς τήν κεφαλήν της, δθεν καϊ ή όμιλία της ήτο 
λίαν ανόητος καϊ περιεστρέφετο περί πραγμάτων ποτα- 
πών. Όλοι δέ δσοι τήν έπλησίαζον ήναγκάζοντο καϊ 
αύτοϊνά ομιλούν άνόητα, και(νά περιορίζωνται είς έπαί- 
νους τής ώραιότητός της, τούς όποίους αύτή έδέχετο μέ 
πολλούς χαριεντισμούς, ώστε έκεΐνοι τήν περιέπαιζον 
καί έλεγον, «—Τί άνόητον και φαντασμένον πλάσμα, 
είναι αύτή ή Ρόζα ίί-

Μή υποθέσετε δέ δτι ή Ρόζα ήτο εύτυχής. 
’Απ’ έναντίας! Άνησύχει πάντοτε μήπως άναφανή 
καμμία άλλη ώραιοτέρα αύτής. Άν ήτον είς έφεσπε- 
ρίδα καΐ έτύγχανε νά είσέλθη άλλη κομψή νέα, ποιον 
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μαρτυρίαν δεν ύπίφερεν ή 'Ρόζα! *Αν  δέ όλοι πλήν 
ένδς ήρχοντο καΐ τήί εκαμνον έπαίνους, δέν ή θάνατο 
νά ήσυχάση ίνεχα τής έλλείψεως τοΰ ένός εκείνου.

Ή Ρόζα ειχεν έίαδέλφην Χαρίκλειαν τδ ονομα, ήτις 
δχι μόνον ώρα ία 3έν ήτον άλλά καί απολύτως άσχημος, 
Καΐ τό έγνώριζε καί συνησθάνετο δτι ούδεΐς ήθελέ 
ποτέ τής κάμει τοιουτους επαίνους, όποιους Ιλάμβανεν 
ή Ρόζα. Άλλά νομίζετε δτι διά τοϋτο Ιχάθητο καί έ- 
κλαιεν; Ουδόλως, άλλ’^επροσήλωσε τδν νουν της είς 
πράγματα σπουδαιότερα καί τοιουτοτρόπως κατώρ· 
θωσε νά λησμονήση έντελώς άν ήτον ώραία ή δχι, 
ΈμελέταΤ σπουδαία καί ώφέλιμα πράγματα, άνεγί-

Καί ουτω βλέπετε, δτι ή μέν Ρόζα άν καί έπ' ύ- 
λίγον έφείλκυε τδν θαυμασμόν τών ανθρώπων, δΐν ή- 
δυνατο δμως νά κράτηση έπί πολυν καιρόν, καί διά 
τοϋτο ήτο πάντοτε άνήσυχος καΐ δυστυχής, έν ώ ή 
Χαρίκλεια διά τών συμπαθητικών της τρόπων καΐ 
τοΰ πνεύματός της εκαμνε φίλους πολλούς καί πι
στούς.

ΜΑΝΑΤΗ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ.

Ή Μανάτη ή Λαμανατίνη είναι πολΰ παράξενον 
ζώον, όμοιάζον διάφορα ανόμοια πρδς άλληλα ζώα, 
ώς λ. χ. τήν Φώκην, τδν ' Ιπποπόταμον, κλ.

Τής Μανάτης ύπάρχουν διάφορα είδη, δύο έκ τών

Μ α,νάτη ή At 

νωσκε βιβλία καλά, ή ρώτα τους μεγαλειτέρους της 
περί δλων τών ζητημάτων, τά δποΐα ήκουε σνζητού
μενα, καί τοιουτοτρόπως έγέμισε τδν νοΰν της μέ ί 
δέας ευχάριστους και γνώσεις ώφελιμους, και συνδιε- 
λέγετο γνωστικώς καί μέ πολλήν χάριν. Καΐ δταν 
ήρχισε νά συχνάζη τδν κόσμον, οι βλέποντες αυτήν 
διά πρώτην φοράν ελεγον, «Ά ! πόσον άσχημη είναι 
αύτή ή κόρη και τί πλάσμα αγγελικόν ή έζαδέλφη 
της I » Άμα 5μως έπλησίαζον τήν δεσποινίδα Χα· 
ρίκλειαν καΐ ήρχιζαν νά συνομιλούν μέ αύτήν, έλη- 
σμόνουν άμέσως άν ήτον ώραία ή δχι, καΐ έθαόμα 
ζον το πνεύμα καί τάς γνώσεις της καί απερχό
μενοι ελεγον, «Πόσον εύφυές εΐναι αύτδ τδ κορά- 
σιον καί πόσον γλυκόν τρόπον έχει!" διότι πρέπει 
νά προσθέσωμεν δτι ή Χαρίκλεια εΐχε γλυκότατον 
χαρακτήρα, καί ούδέποτε έσκέπτετο ώς ή Ρόζα πώς 
νά εύχαριστήση τδν έαυτάν της, άλλά πώς νά ευχα

ρίστηση τούς άλλους.

ί β τ ρ α λ t α ν ή.

όποιων εύρίσκονται είς τήν Αμερικήν καί §ν είς τήν 
’Αφρικήν, άλλά πάντοτε εϊς τάς δχθας έκεινας, afct- 
,νες βρέχονται ύπδ τού Ατλαντικού Ωκεανοί. Ή κοι
νή Μανάτη εΐναι συνήθως 9—10 ποδών τδ μήκος, 
διακρινεται δέ διά τδν παχόν,σαρκώδη δίσκον, εϊς τδν ό
ποιον λήγει τδ ρόγχος της, καί έπί τοΰ όποιου εΐναι το
ποθετημένοι οί βώθωνες,

Εΐς τινας άμμώδ εις μεγάλους ποταμούς, ώς τδν ’<)- 
ρινόκον, τήν ’ Αμαζόνα καΐ άλλους απαντάται εΐς κο
πάδια, τρέφεται 3έ έκ φυτών, τά δποΐα φύονται έν α
φθονία είς τά μέρη έκεΐνα.

Τινές τών συγγραφέων διισχυρίζονται δτι άφίνει 
έντελώς τδ ύδωρ καΐ ζητεί τήν τροφήν της άποκλει- 
στικώς είς τήν Εηράν, άλλ' δ ισχυρισμός ουτος άπε- 
δείχθη έσφαλμένος. Τδ βέβαιον εΐναι δτι έξέρχεται έν 
μέρει τοΰ δδατος, δψώνει δέ τήν κεφαλήν καΐ τούς ώ
μους ύπεράνω αύτοΰ ούτως, ώστε όμοιάζει άνίίρωπί- 
νην μορφήν.

I
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Πρός σταβδίον.

‘Ως ποικιλόχρους χρυσαλΐς, ώς χρυσαλίς ώραία,
“Ητις ώς κατοικίαν της ρόδα καί κρίνα ίχει,

Καί ριί τήν εύωβίαν ζή, παίζει μέ τόν δέρα
Καί εδθυμος τήν πρόσκαιρου ζωήν της διατρέχει,

Οΰτω καί σί>, οΰτω καί σύ, Αγαπητόν παιίίον.
Διέρχεσαι τήν παιδικήν, εύ3αίμιαν, ήλικία

Kai πτερυγίζεις μέ χαράν ίν μέσφ ρόδων κ*  ίων 
Καί Βίν υπάρχουν St’ ίσέ λύπη, φροντΐς. πικρία.

Κι’ άν τό άγνόν σου μίτωπον βλϊψίί ποτέ σκιάση- 
Άν χύσουν δάκρυα τινά ποτέ οί όφθαλμοί οου,

’Αρκεί τήν τόσην θλϊψίν σου, ϊν άθυρμα νά παύδη
Καί σβίνουσι μ’ 8ν φίλημα'τδ δάκρυ οί γονείς σου.

"Ώ, εϊβε παΐς άγαπητδς καθ’ δλον σου τόν βίον
Νά διαρκέση ή αύτή άγνότης άκακία,

Καί νά σοό παύουν πάντοτε τήν ρεΰσιν τών δακρύων 
“Εν φίλημα, έν κόσμημα, ή λίξις τις γλυκεία.

’ Α θήν η σι 4 Ίαν. 18 84 (Κφνοτ&λΐα Χρι>0οβεργη>) 

—Τ0 ξύλον μαχογάνιον(άκαγιοΰ) μετεφέρθη είς 'Αγγλίαν τφ 
1595, είσήχβη ίέ είς τήν κοινήν χρήσιν μόνον μετά τδ 1820 
Προέρχεται 8’ ίξ ’Αμερικής.

— Ή Νατάλ άνεκαλύφθη ύπδ τοΰ Βάσκου Δί-Γάμα τά 
Χριστούγεννα τού 1857, καί ώνομάσθη ένεκα τούτου Γη Να  
τάλ, δπερ ίν ταΐς λατινικαϊς γλώσσαις σημαίνει Γίννησις.

*

— Σκιπίων δ ’Αφρικανός ί νεώτερος λέγεται ftι ήτον δ 
πρώτοι Ρωμαίος, Βστκ ίξυρίζετο καθ’ ίκάστην, 01 Σικελι- 
ανοί κουρεϊς έφάνησαν ίν Ρώμη τφ 300 π. Χ·

— ’Οκτώ φοιτηταΐ κατεδικάσθησαν Βιά μονομαχίας είς 
τρίμηνον φυλάκισιν ύπδ τοΰ δικαστηρίου τής Βέιμαρ ίν Γερ- 
μανίγ.

— Άναλόγως τοΰ μεγέθους αύτής ή μέλισσα ούναται νά 
σύρη τριακοντάκις πλειότερον ίνός ίππου.

— Ό Τσάρος κέκτηται σερ βίτσιο ίκ τεμαχίου ήλί- 
κτρ8. ’Αξίζει 8έ πλειότερον τοΰ βάρους του είς χρυσόν.

— ‘Η μάχη τών Φαρσάλων συνεκροτήθη τη 11η Αύγου
στου 48. π. X.

— Οί μεταδίδοντες πΰρ ύίλινοι φακοί ήσαν γνωστοί ίν 
Αθήνα ις κατά τήν 5ην π. X. ίκατονταετηρίΒα.

— Τό άμμοκονίαμα ήτο ίν χρήσει ίν Νεαπόλει τφ 1435, 
άλλά Βέν εΐχε φανή ίν ΛονΒίνφ έως τδ 1543.

— Ή άναλογία τών τυφλών ίν Άγγλίφ παρατηριΐται δ- 
λονίν αύξάνουσα βαθμηδόν κατά τάς άπδ τοΰ 1861 γενομέ- 
νας άπογραφάς.

. — ΑΙ ‘Ηνωμίναι Πολιτεϊαι περιλαμβάνουσιν 116,000 μίλ- 
λια σιδηροδρόμων, κατασκευάζονται 8ί ίκεϊ 30 μίλλια καθ’ 
ίκάστην, δι’ έκαστον τών δποίων δαπανώντας 550 τάλληρα. ;

— ΈνΡοασίνητής Βελγικής άνεκαλύφθη ίσχάτως μεγαλο
πρεπέστατου σπήλαιον ύπδ ίργατών λατομείου τινός. Τά 
σπήλαιον κοσμείται ύπδ άπειραρίθμων λαμπρών σταλακτι-

τών, άμιμήτου λευκότητας, Οί έργάται είσήλΒον ίν αύτψ άπό 
τής άνοιχθείσης ύπδφουρνίλου όπής, ήτις είναι καί ή μόνη 
αύτοϋ θύρα Τδ σπήλαιον τοΰτο είναι ϊν τών περιεργοτάτων 
γεωλογικών θεαμάτων τής Βελγικής.

— Τδ νά Βιαιρίση τις πέντε ώά μεταξύ τριών άτόμων 
εΐναι δυσκολότατου πρόβλημα, τδ όποιον όμως τό ΐξοχον 
πνεύμα τοΰ Βίσμαρκ κατόρθωσε νά λύση. ’’Αν καί ή ίπινό- 
ησις αδτη χρονολογήται άπδ δέκα τριών ίτών, μόνον τώρα 
δημοσιεύεται ύπδ τής Γερμανικής Έπιβεωρήσεως.εΦαίνεται, 
γράφει, δτι τήν παραμονήν τής μάχης τοΰ Γραίελώτ, ένεκα 
παντελούς έλλείψεως τροφίμων δ πρίγκηψ.έπείνα πολύ, κατά 
καλήν του δμως τύχην εΰρεν άντί είκοσι φράγκων πέντε ώά, 
τά όποια φύσει γενναίος ήθίλησε νά Βιανείμη μετά τών δύο 
συντρόφων του. άλλά προβλέπών τάς άναφανησομίνας μαθημα- 
τικάς Βυσχερείας δν ίπεχείρει Γσην διανομήν, άπεφάσισε νά 
φάγη προηγουμένως 2 ώά έκ τών 5, κατόπιν Βέ μεταβάς πρδς 
τούς ίν πολέμφ άδελφούςτου μετά γενναιοδωρίας διένειμε 
τά τρία ΰπολειφβέντα ώά, χωρίς κάν νά προφέρη λίξιν περί 
τών άλλων δύο, ών τόσω εύφυώς άπηλλάγη'4 ■

—Έν Τσικάγφ τής Αμερικής μέγα τι κατάστημα ψιλικών 
ίμπορευμάτων 8πως προβελκύση πολλούς άγοραστάς συνέστη- 
σεν ίντευκτήριον μόνον είς τάς κυρίας προσιτόν ίπβ αύται έκτδς 
τής Βιά παντοίων ίφημερίόων προσφερομένης πνευματικής 
τροφής εύρίσκουσι καφφέν, γλυκίσματα καί ζωμόν δωρεάν προ σ- 
φερόμενον μετά τήν παρουσίασιν άποΒείξεως δτι ήγόρασαν 
αύται ίν τφ καταστήματι έμπορεύματα άξίας άνω τών 
πέντε άμερικανικών ταλλήρων, ήτοι πλέον τών 3ft δραχμών.

- Είς πάσάν μας άπόφασιν δς κάμνωμεν είς ήμάς αϊτούς 
τάς ίξής ίρωτήοεις; 1) Εΐναι νόμιμον τδ πράγμα, το δποϊον 
θά κάμω; —2) Μέ άρμόζει ώς Χριστιανόν; — 3) Είναι 
συμφέρον; — 4) Δύναμαι νά τδ πράξω χωρίς νά σκανδα
λίσω τινά;

— Έν Έλδετίφ ύπάρχουσι 4,586 δημοτικά σχολεία, ίν οΐς 
φόιτώσι 434,080 μαβηταί καί βιβάσκουσιν 7,474 διδάσκαλοι. 
"Αξιόν παρατηρήσεώς είναι δτι ά άριθμός τών βιδασκαλισσών 
είναι μίγας, άνερχόμενος είς 2,525, αΐτινες μορφοΰνται έν τοίς 
διακεκριμένοις παρθεναγωγείου τής Βέρνης, Ζυρίχης καί άλλων 
πόλεων. ‘Η μικρά ‘Ελβετία δαπανφ κατ’ ίτος πρός συντήρησιν 
τών δημοτικών σχολείων 15,000,000 φράγκων περίπου καί 
3. 000,000 κατ’ ίτος πρός οικοδομήν σχολείων, χάριν τών ό
ποιων άπό τοΰ 1871 — 1881 έδαπανήθη τδ κολοσσιαίου ποσού 
30,000,000 φράγκων I

— Κατά στατιστικήν ίσχάτως δημοσιευβεΐσαν δ ελάχιστος 
δρος τών ύπδ τών διαφόρων Κρατών τής Ευρώπης καί ’Αμε
ρικής τοϊς Βιδασκάλοις βιδομένων ίνιαυσίων μισθών έχει ώς 
άκολούβως Έν ταίς ‘Ηνωμέναις ΙΙολιτείαις 8,060 φρ. ίν Μα- 
σαχουσέτη 3,000, ίν Καλλιφορνίφ 4,620 έν Άγγλίφ οί διπλω
ματούχοι διδάσκαλοι ίχουσιν ίτήσιον μισθόν 2,500, έν Σκω- 
σί? έν Δανία ποικίλλειάπδ 2,156, μέχρι 3,384 φρ.,ίν 
Γερμανία άπό 1,575 μέχρι 2,812, ίν Άλσατίφ καί Λωραίνη 
1,500, φράγκα.

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποιον όραμα εΐβεν δ Παύλος είς τήν Τρωάδα;

2) Ποία ΈλληνΙς ήλθεν είς τδν Ίησοϋν;
3) Πώς ϊδειξε τήν πίστιν της;
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