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tei καί γραίαι συγγενείς τής οίκο- 
γενείας προσκαλούνται είς tjupitό
σιον. Ένφ βέ τούτο Εξακολουθεί έκ- : 
λέγονται έκ τών προσκεκλημένων 
τρεις γερόντισσαι καί τρειςγέροντες, 
ο3τοι δέ πρώτον προσφέρουν βύ- 
σίαν τινά είς τους Επουρανίους καί 
καταχθονίους θεούς, Ή θυσία αΰτη 
συνίσταται εΐς χοιρίδια, όρνιθας καί 
άλλα πτηνά καί λιβανωτόν, Ένφ 
δέ ταϋτα καίονται, οί γονείς προσ
φέρουν τάς Εγκαρδίους αύτών ευ
χαριστίας, μετά εΰγνωμοσύνης καί 
χαράς Αναγνωρίζοντες τήν 'έ-ij ’ αύ - 
τούς π λ ουσίαν ταότην δωρεάν τοΰ 
ουρανού.

Τούτου γινομένου, αί τρεις γερόν- 
τισσαι Ανασκουμβώνουν τά πλατέα 
μεταξωτά μανίκιά των, ή μία Βέ 

ς---- αύτών λαβοΰσα ψαλίδιον άρχεται
τοΰ κουρεύματος, Τούτου δέ τελε- 
σθέντος, προβαίνουν είς τό μέσον 

οί τρεϊς σεβάσμιοι γέροντες, συνοδευόμενοι ύπδ τών συζύγων 
των (ούδ.είς χήρος, ή γεροντοπαλλήκαρον, ή χήρα είναι δεκτός 
είς τήν τελετήν ταύτην) καί προτείνουν Εν όνομα διά τδ 
παιδίον,

Οί σεβάσμιοι ούτοι άνδρες St ισχυρίζονται Ετι| γνωρίζουν 
κάτι άπό τήν Αστρολογίαν καί ένφ γίνεται συζήτησις Επί 
τών προταθέντων Βνομάτων, οδτοι .υποκρίνονται ότι συμβου
λεύονται τήν σελήνην καί τούς Αστέρας, διά νά προσδιορί
σουν τό άνομα τό δποΐον θεωρούν καταλληλότατον ,διά τδ 
παιδίον νά φέρη.

Άφοΰ δέ μετά προσοχής συμβουλευτούν τδ στερέωμα πρδς 
εδρεσιν καταλλήλου δνιίματος, Αποφασίζουν άτι τό παιδίον 
πρέπει νά δνομασθή μέ τό άνομα τοΰ 'Αγίου, κατά τήν ή- 
μέραν τοΰ δποίου συνέβη νά γεννηθή.

Μετά τήν έκφώνησιν τοΰ όνόματος οί προσκεκλημένοι συγ- 
χαίρονται τούς γονείς καί οΰτω τελειώνει ή τελετή ' τοΰ 
κουρεύματος.

‘ ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟΙ TINES
ΣΎΝΗΘΕΙΑΙ ΠΑΡΑ TOIS 

ΚΙΝΕΖΟΙΣ·
Τά άρρενα τέκνα καί μόνον τά 

άρρενα τών Κινέζων κληρονομούν 
τήν πατρικήν περιουσίαν, άλλά 
καί μόνον ταϋτα ύποχρεοΰνται νά 
πληρώσουν τά χρέη τών γονέων 
των.

ΟίανΒήποτε τιμήν άποκτήση δ υίδς 
Ενεκα τών γνώσεων αύτοΰ, τήν 
αύτήν Απονέμει δ αύτοκράτωρ καί 
είς τδν πατέρα του, ώς Αμοιβήν τών 
κόπων, τούς δπβίους κατέβαλε προε- 
τοιμάσας τόν υίόν του όπως άπο- 
κτήση τήν τιμήν ή τό Αξίωμα ί- 
κεΐνο.

’Επ’ ούδενί λόγφ Επιτρέπεται είς 
τά άρρενα τέκνα νά ζητούν τήν 
(δίαν τών εύχαρίστησιν, πρίν ή

■ χαροποιήσουν τους γονείς των, Βει. Τδ αύτοκρατορικόν στέμμα τής Άννης 
κνύοντα τήν αύτήν ή Εσην, μέρι- Ίβανόβνας.
μναν, τήν δποίαν οί γονείς έδειξαν ύπέρ αύτών, Ενφ είσέτι 
ήσαν μικρά καί Απροστάτευτα.

° Οταν γιννηδη υίός, οί γονείς Επιδεικνύουν μεγάλην χαράν, 
. διά τόν λόγον, άτι όπως κανείς δέν κουράζεται Ατακτών Α
γαθά, οΰτω καί οί γονείς Αποκτώντες Αρσενικό τέκνα !

Απ’ Εναντίας τήν γέννησιν θυγατρδς βρηνούν, διότι άνευ 
Εξαιρέσεως αί κόραι είς ώρισμένην τινά ήλικίαν Αλλάζουν 
τά οικογενειακόν άνομα,

"Αρρενα τέκνα παραμελούντα τούς γονείς αύτών τιμωρούν
ται βαρέως ύπδ τών νόμων τοΰ Κράτους, ένφ αί θυγατέρες 
Εξαιρούνται της ύποχρεώσεως ταύτης.

Μετά τό τέλος τοΰ πρώτου μηνάς/άπδ τής γεννήσεως άρ- 
ρενος τέκνου οί γονείς προετοιμάζονται διά τήν πρώτην κου- 
ράν τής κεφαλής αύτοΰ. Ή τελετή αΰτη Αντιστοιχεί πρδς τό 
χριστιανικόν βάπτισμα, είναι Βέ Αρκετά πολυδάπανος. Γίνεται 
Β’ αΰτη ώς έξής, Κατά τήν δρισθεΐσαν ήμέραν ίλοι οί γέρον-
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κρόθεν δτε ήχου σε κρότον καλπασμών έμπροσθεν του, 
ένόησεν δτι εΐχε σχεδόν καταφθάσει τδν βασιλέα χαί 
τήν συνοδείαν του. ’Εκείνην τήν στιγμήν, ήκουσεν όπό- 
κωφον στεναγμόν καί σταθείς έκραξε’ — Τις εί;»

— Ώ! βοήθειαν! βοήθειαν!» έστέναξεν άσθενής 

φωνή.
— Δέν δύναμαι τώρα, άπεκρίθη & Γεώργιος, «άλλ1 

έχε δπομονήν καί είς δλίγα λεπτά έπιστρέφω. Τί έχεις;»
— Ά! οί Αυστριακοί μέ έστειλαν στήν δουλειά 

μου ! Μου φαίνεται νά έτσακίσθη τδ κεφάλι μου!»
— Οί Αυστριακοί! έδώ πλησίον;»
— Ναι, έδώ, είς τήν Όππελν.»
— Είς τήν Όππελν! Ώ ! τρέξε, τρέξε κατόπιν του, 

πριν τδν αιχμαλωτίσουν, Άφες έμέ, προτιμώ νά άπο
θάνω μάλλον έδώ.»

Ό Γεώργιος άρμη σε μανιωδώς έπί τής σκληράς 
καί πετρώδους όδοΰ. "Ήδη ήδόνατο νά άκοόη τήν συ
νοδείαν τοΰ Βασιλέως συνομιλούσαν. Τά φώτα της 
Όππελν ήρχοντο δλονέν πλησιέστερα· ήδη διέκρινε 
τοδς λευκούς μανδύας τών Αόστριακών σκοπών· καί 
δέν έπρόφθασε νά έμποδίση τδν Βασιλέα^ βάτις έΐχε 
προχωρήσει δλίγον τής συνοδείας, τοΰ νά ζητήση νά 
άνοιχθώσιν αί πύλαι.

— Όπίσω, δπίσω, Μεγάλειότατε !» άνέκραξεν δ Γε

ώργιος, «οί Αυστριακοί κατέχουν τήν Όππελν !»
Άλλά μόλις δ σκοπός είχε λάβει άπάντησιν είς τδ 

«τίς εί;» τήν λέξιν, «Πρώσσοι » καί ίκανοί πυ
ροβολισμοί επεμψαν πολλάς σφαίρας κατ’ αύτών, καί 
άφευκτως θά έπληγώνετο δ Βασιλεύς, έάν δ Γεώργιος 
δέν ήρπαζε τά ήνία του ίππου του καί στρέφων έσυ- 
ρ εν αύτδν δπίσω του καλπάζων πρδς τήν έναντίαν διεό- 
θυνσιν, 'Ολόκληρος ή συνοδεία τού*  ήκολοόθησε χω
ρίς νά έννοή καθαρώς τί εΐχε συμβή.

Όποΐα θά ήσαν τά αποτελέσματα, έάν ήχμαλωτί- 
ζετο δ Βασιλεύς τής Πρωσσίας! όποιον θρίαμβον θά 
είχον οί Αυστριακοί, καί δπόσον θά διέφερεν ή έκβασις 
τοΰ πολέμου έκείνου εΰκόλως έννοουνται· διά τούτο ή 
πραξις του νεαρού Άνθύπολοχαγου ήτο μία, ήν θά 
έπερίμενέ τις νά άναγνωρίση δ Βασιλεύς. Οΰτω τού- 
λάχιστον έσκέπτοντο οί σύντροφοι του Γεωργίου καί 
συνωμίλουν περί τής. άγαθής τύχης, ήτις πάντοτε 
παρηχολοΰθησε τόν «μικρόν Στρατηγόν.» Άλλ’ ού- 
δεμία μνεία ή άμοιοή ήλθεν έκ μέρους του Βασιλέως, 
πολύ πιθανόν διότι δ Φρειδερίκος ήσχύνετο διά τήν ά
δοξο ν δποχώρησίν τοο, καθότι πάντοτε άπέφευγε νά 
άναφέρη τά συμβάντα της νυκτδς έκείνης.
Ό Γεώργιος ΰδέποτε εΐχε κάνσυλλάβει τήν άξίωάιν δτι 
ή πραξί*  του άπήτει άμοιβήν, άλλ’ οί φίλοι του δεν τφ 
ώμοίαζον. Ό πρφην δπολοχαγός, νυν δέ Λοχαγός

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Ι’υνέχεω· Γδε προηγούμενοι φύλλον) 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ)
‘Η έπομένη μάχη εί*  ήν παρευρέθη 6 Γεώργιος 

ήτο έκείνη, είς ήν έλαβε μέρος αυτοπροσώπως καί αύ- 
τδς ό βασιλεύς ταυ, Φρειδερίκος δ Μέγας — ή μάχη 
της Μόλλβιτς, ήτις συνεκροτήθη οόχί πολδ ύστερον 
της άλώσεως^τοΰ Γκλογκάου. Αυτή ήτο ή πρώτη με
γάλη συμπλοκή μεταξύ τών Αόστριακών καί τών 
Πρωσικών στρατευμάτων καί δπηρξε πολδ αιματηρά. 
Ό βασιλεύς εΐχεν έμπιστευθη τήν άνωτάτην διοίκη- 
σιν του στρατού είς τδν γηραιόν Στρατηγόν Σβέριν. 
Μέ μεγάλην S' άνδρείαν καί καρτερίαν ,οί Πρώσσοι άν- 

τέστησαν κατά του έχθροΰ, άλλ’ αί έπανειλημμέναι 
δρμητικαί προσβολαι του Αύστριακοΰ ίππιζοΰ έπί τέ
λους τοδς έσόγχυσαν καί ή’ήττά των έφαίνετο άφευ
κτος. Τότε δ Σ$έρ·ν ίκέτευσε τδν βασιλέα νά άπο- 
χωρήση άπδ τοΰ πεδίου τής μάχης, ινα μή πέση είς 
τάς χεΐρας τών έχθρών. 'Ο Φρειδερίκος, καίπερ άν- 
θιστάμενος είς την συμβουλήν ταύτην, δτε βμως είδε 
περί τήν δΰσιν τοΰ ήλίου τήν προφανή ήτταν του 
στρατού του, ένέδωκεν έπί τέλους καί άπεφάσισε πο
λδ σκυθρωπός νά υποχώρηση είς Όππελν, πολίχνιόν 
τι έπί τοΰ Όδερ ποταμού, λαβών μαζυ του μικράν 
τινα μόνον συνοδίαν. Μόλις δ νεαρός Πρίγκηψ τής 
Δεσσαυΐας έμαθε τοΰτο, καί έστειλεν ίλην ίππικοΰ 
πρδς κατάφθασιν τοο Βασιλέως.

'Αλλά τοΰτο έφαίνετο δυσκολον, διότι δ Βασιλεύς 
εΐχεν άναχωρήσει καλπάζων.

Ο Γεώργιος έγνώριζε τάς όδοδς τών περιχώρων 
καί διά τοΰτο οιετάχθη νά συνοδεόση έφιππος τήν ϊλην 
άς δδηγός. Μ’ ολην[ τήν σπουδήν των, δέν ήδυνήθη 
σαν νά καταφθάσωσι τδν βασιλέα. Ότε δέ έφθασαν 
εϊς τι χωρών, Λέβεν όνομαζόμενον, καί έμαθον δ« δ 
Βασιλεδς εΐχε διέλθει πρό'τινος ώρας έκεΐθεν, δ ί
λαρχος φρονών δτι δέν ήδυναντο πλέον νά τδν κα- 
ταφθάσωσιν, έδωκε τήν διαταγήν νά καταλΰσωσι, 
Μάτην δ Γεώργιος τόν ίκέτευσε νά προχωρήσωσι μέ
χρι της Όππελν, μάτην τφ όπενθυμιζε τδ καθήκον 

. τοο καί τήν σπουδαιότητα τοϋ νά τδν καταφθάσωσιν__
οί ίππεΐς άφιππέυσαν καί εζήτοβν καταλύματα.

Ό Γεώργιος έσκέφθη περί τοΰ τί έπρεπε νά πρά. 
ξη· άόριστοςδέτις φόβος τδν ώ&ειπρδς τά’έμπρός. Αύ- 
τδς είς μόνος άνήρ είς τί ήδόνατο νά χρησίμεόση εις 
τδν βασιλέα; Άλλ*  εΐχε λάβει διαταγήν νά «κατα· 
φθάση τδν Βασιλέα παντί σθένει καί μέ πάντα τρόπον, a 

Όθεν άπεφάσισε νά προχωρήση δπισθέν του είς τδ 
σκότος τής νυκτδς έκείνης τοΰ ’Απριλίου.

Μετ’ δλίγον έλαμπαν τά φώτα της Όππελν μα-1
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φόν Σόββε, είς τοΰ όποιο» τόν λόχον άνήχεν ό Γεώρ 
γιος, τφ έξέφρασεν ήμέραν τινά μεγάλων απορίαν διά 
τήν «παράδοξον αδιαφορίαν)*  του Βασιλέως, καθώς τήν 
ώνόμασεν. 'Ο Γεώργιος· τδν ηχούσε μετ’ έκπλήξεως 
θιατεινόμενον δτι ό βασιλεύς δφείλει νά άνταμείβη πά
σαν έκδοόλευσιν δσον μικρά και Αν ήναι, προσφερομέ- 
νην είς έαυτδν προσωπιχώς, διότι τοιουτρόπως θά έτή- 
ρει ζωογονημένον τδ αίσθημα της άφοσιώσεως πρδς 
αύτόν. (Ακολουθεί)

ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ ΤΟΓ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΓΣ.

Τήν δνομασίαν ταότην φέρει μία έκ τών άριστων 
χωμφδιών τοο Άριστοφάνους, ή όποια σατυρίζει τήν 
χοοφόνοιαν τών ’Αθηναίων, οϊτινες, έν φ εΐχον έμ 
πλεχθή είς τδν μέγαν και πολυχρόνιον έκεινον πόλε.

1275
σότερα περί της χωμφδίας ταότης παραπέμπομεν είς 
τδ φύλλον τής 18 Φεβρουάριου τρ. έτ. τοΰ Άστέρος 
τής Ανατολής, δπου ό καθηγητής χ. Ρουσόπουλος δί
δει έμπεριστατωμένην έχθεσιν αύτής.

’Ολίγα nspt χάρτου.

’Εν τή άρχαιότητι τά γράμματα έχαράττοντο έπΐ 
τών φύλλων τών δένδρων, έπί χεχηρωμένων πινα
κιδίων, έπι πλακών μολυβδίνων χτλ. ‘Ο δέ ιστορικός 
Φλάβιος Ίώσηπος αναφέρει δτι τά θρησκευτικά βιβλία 
τών ‘Εβραίων ήσαν κεχαραγμένα έπι χρυσοΰ. Είς δέ 
τούς Αιγυπτίους αποδίδεται ή άναχάλυψις τοΰ χάρ
του έχ του περικαλύμματος τοΰ παπύρου,οστις ήτο φυ
τδν, αναπτυσσόμενου είς τάς δχθας τοΰ ποταμού Νεί
λου, χαί βύδλος ύπό τών Αιγυπτίων χαλοόμενον· (έξ

Ή χωμφβίατοΰ. Άριστοφάνουΐ,ήίπονομαζομένη Όρνιθες.

μον χατά τών Σπαρτιατών, τδν Πελοποννησιακδν, δς- 
■ τις καΐ έτελείωσε μέ τήν ήτταν τών ’Αθηναίων, έφαν- 

τάσθησαν δτι ήδύναντο νά καταχτήσουν τήν Σικελίαν 
καΐ ουτω νά έκτείνουν τήν έξουσίαν και πρδς δυσμάς.

Τά διάφορα πρόσωπα είς τήν χωμφδίαν ταύτην πα*  
ρίστανται διά διαφόρων πτηνών, έλαβον δ’ έκαστον αύ 
τών δνομασιαν κατάλληλον πρδς τδν σχοπδν τής κω- 
μφδίας. Μετά παρατεταμένην δέ συζήτησιν τά πτηνά 

. ταΰτα άπεφάσισαν νά κτίσωσι πόλιν έναέριον Ανεξάρ
τητον χαΐ άπδ τούς Ανθρώπους χαΐ άπδ τούς θεούς.

‘Η κωμφδία αυτή παρεστάθη πρδ δύο περίπου έτών 
ύπδ τών φοιτητών της φιλολογικής σχολής τοΰ έν Άγ- 

: γλίφ Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας, ή δέ προ 
: κείμενη είχών παριστφ τήν ένδυμασίαν τήν οποίαν 
μετεχειρίσδη έκαστον πρόσωπόν, ?να παραστήση τδ 
κατάλληλον πτηνόν. Λέγεται δέ δτι ή παράστασις έ 
πέτυχε θαομασίως. Τούς θέλοντας νά μάθωσι περισ

σό τδ τών ‘Ελλήνων βιβλίον) Είς τούς Αιγυπτίους 
ήτο γνωστοτάτη ή γραφή, δτε οΐ Έλληνες έσχετίσθη- 
σαν μετ’ αδτών. σΟτε δέ έκυριεόθη ή Αίγυπτος ύπδ 
τών Ρωμαίων, ό Αιγυπτιακός χάρτης ήτο έν μεγίστη 
χρήσει έν Ίταλίφ.

Μετά τδν πάπυρον κοινότατη υλη πρδς γραφήν ήτο 
ή μεμβράνη ή χαΐ περγαμηνή καλούμενη έκ του Εύ- 
μένους Β’. βασιλέως τής Περγάμου, του—ώς λέγε
ται—άνακαλόψαντος αύτήν, βτε εΐχεν άπαγορευθή ή 
έξαγωγή τοΰ παπύρου έκ τής Αίγυπτου ύπδ Πτολε
μαίου τοΰ Επιφανούς. Τδ δτι άνεχάλυψε τήν Περγαμη
νήν δ Εύμένης είναι ανακριβές, διότι δ ‘Ηρόδοτος Α
ναφέρει τήν χρησιν τής μεμβράνης έπ' αύτοΰ, είναι δέ 
πιθανόν δτι εΐσήγαγε μόνον ούτος βελτίωσίν τινα είς 
τήν κατασκευήν τής μεμβράνης.

Καΐ ή περγαμηνή καΐ δ πάπυρος δέν ήσαν ευωνα , 
δθεν δτε έπ’ αύτών ήτο γεγραμμένη μή σπουδαία
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συγγραφή έξηλείφετο καί έγραφον πάλιν έπ’ αυτών 
τότε δέ ό χάρτης έ καλείτο παλίμψηστος.

‘Η χρήσις τοΰ έκ τοΰ παπόροο καί τής περγαμηνής 
χάρτου εκαυσεν, οτε έγένετο γνωστή ή υπό τών Σι- 
νών κατασκευή του χάρτου έκ τοΰ βάμδακος. 

πτουν καί οί μονάχοι των είναι έναρετώτεροι τών Κι
νέζων μοναχών.

Ό ύπαρχων βασιλεύς εΐναι φανατικό; καΐ καταδιώ
κει σκληρώς τούς άποσκιρτώντας άπδ τήν' πάτριον θρη
σκείαν- δ χριστιανισμός δμως μέ δλους τουιούς τούς 
διωγμούς έχει κάμει γιγαντιαίας προόδους και ήδη

.Ναός το ΰ Βούδ

Ί1 1Λούρ]χα.

‘Η Βοόρμα ή τδ βασίλειον τής "Αοας κεΐται είς τήν 

νοτιοανατολικήν άκραν τής’Ασίας, πέραν τοΰ ποτα
μού Γάγγου. Πρωτεύουσα δ1 αΰτοΰ εΐναι ή”Αβα.

Οί κάτοικοι συμποσοΰμενοι είς 3,000,000 εΐναι μαλ 
λόν Μογγολικής ή ’Ινδικής καταγωγής.

Ή θρησκεία τών Βουρμαιων εΐναι ή του Βούδα, 
διατηοηθεϊσα .καθαρωτέρα παρ’ αύτοΐς, ή παρά τοΐς 
Κινέζοις,· διότι καί τήν λατρείαν τών εικόνων άπορρί·

α έ ν Β ο ύ ρ μ α

πολλαι χριστιανικά! έκκλησιαι μετά ευσεβών έντοπίων 
ίεροκηρόκων ώργανίσθησαν άπανταχοΰ τοΰ βασιλείου, 
ό δέ λόγος τοΰ Θεοΰ, τδ Εόαγγέλιον, μετεφράσθη είς 
τήν γλώσσαν αύτών καΐ κυκλοφορεί έλευθέρως μεταξύ 
τοΰ λαού.

Ot Λάπωνις.

Οί είς τήν προ κείμενη ν ε?κόνα παριστάμενοι άνθρω 
ποι εΐναι Λάπωνες, κάτοικοι μιας τών· βορειότατων 
χωρών τής Εύρώπης, τής Λαπλανδίας, δποο το ψυ- 
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χο; θά ήτο ανυπόφορο*  έάν δέν έμετριάζετο ύπό τόΰ 
Οερρ.5 έκείν»^ρεύματος τδ όποιον πηγάζει έκτου Κόλπου 
τού Μεζιχοϋ καί περιρρέει τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, 
Νορβηγίαν καί τάς άλλαί έχείνας βορείου; χώρας τής 

έπί πολλά; εβδομάδας, ό δέ καυσων καταντά άνυπό- 
φορο;, καί γεμίζει ή άτμοτφαϊρα άπδ σμήνος έντό 
μων· τον δέ χειμώνα μένει κάτωθεν τοΰ όριζοντο; ό 
ήλιο; έπί πολλά; έβδομάδας συνεχώς, δέν εΐναι δ. 
μω; σχίτο; εντελώς, διότι καί ή σελήνη καΐ οί άστέ.

ΟΙ κ ά τ ο ι x ο ι τής Λ <χ πίλ α ν® ί α ;
Ευρώπης, καί καθιστά θερμότερου' τό χλΐμά των, ώ; 
γνωρίζετε βεβαίως έκ τής Γεωγραφίας. Έξεύρετε 
πρός τούτοι;, βτι δσον πλησιάζει τις είς τους πόλους, 
τόσον μεγαλειτέρα γίνεται ή νί>Ε καί ή ήμερα. Είς 
τήν Λαπλανδίαν ό ήλιο; τό θέρο; δέν δύει καθόλου. 

ρες λάμπουν μέ έκτακτον λάμψιν, υπάρχει δέ καί τό 
Β. Σέλας, τό ωραιον εκείνο φως τό όποιον, διάχΰνεται 
είς τόν οδρανόν πρός τόν βόρειον πόλον. Οί Λάπωνε; 
είναι Υποκείμενοι είς πολλά; ασθένεια; καί άποθνήσκβν 
(συνήθως πρό του πεντηκοστού έτους τή; ήλικίας των.·
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Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗί-

(Συνέχεια· ϊδε προηγο6μι»ον'φόλλον)

Κακήν κακώς έφόρεσε τά ένούματά του, τά περισ
σότερα ανάποδα, διότι οδδέποτε εΐχεν ένδυθή μό
νος· κατώρθωσεν δμως νά τά βάλη δλα, χωρίς νά 
έξυπνήση τήν Μαρίαν, λαβών δέ τότε τδν ναυτικόν 
του πίλον, έπήδησεν άπδ τδ χαμηλόν παράθυρον είί 
τήν μαλακήν χλόην, ΤΗτο άκόμη πολλά πρωί*  ό ου
ράν δί ήτο έρυθρός, αί πρωινά! σκιαι καί ή δμιχλη 
δέν εΐχον διαλυθή, τά δέ πτηνά έκαλημερίζοντο άπδ 
τών δένδρων καί θάμνων, — «Πόσον ώραΐα εΐναι!» 
— έσχέφθη δ Βέρτος.— «Ά! διατί δέν σηκώνον

ται δλοι μέ τδν ήλιον ;»

Έσκέφθη δμως, δτι άν ήθελε νά ΐδη τδν κόσμον 
δέν έπρεπε νά κάθηται έχει νά βεμβάζη· δθεν έξεκί- 
νησε διά τήν άχροθαλασσίαν, περίπατων μέ δλην τήν 
δυνατήν ταχύτητα, Ή δμίχλη έσκέπαζε τήν θάλασ
σαν, έπί τοΰ αίγιαλου δ’ ήτο μόνον εΐς παΐς, είί μιαν 
παλαιάν λέμβον, έτοιμάζων τά δίκτυά του. Πρδς του*  
τον έτρεξεν ό Βέρτος, καί τφ προσέφερε δόο άργυ
ρο νομίσματα,—«Μέ πηγαίνεις είί τδ Οδιλτον, άν 
σοΐ τάδώσω;»—ήρώτησεν. «’ Ακοΰς# έκεϊ! Βέβαια σέ 
πηγαίνω, καί δέκα άκόμη άν ήσαν τους έπήγαι 
να άπδ τόσο τόν καθένα ίυ άπεκρίθη γελών ό παΐς-

*0 μικρός κόμης έπήδησεν είί τήν λέμβον μέ δ
λην τήν άνήσυχον ταχύτητα, τήν όποιαν δίδει είς τους 
δραπετεύοντας αιχμαλώτους ή συναίσθησις τής έ- 
λευθερίας. Ή λέμβος ήτο παλαιά χαί ακάθαρτος, 
ή δέ χιονόλευκος καί καθαρά στολή του Βέρτου ύπέ· 
φερεν έχ τής έπαφής μετ’ αύτής*  άλλ*  δ Βέρτος δέν 
εΐχεν δφθαλμοΰς διά τά τοιαΰτα, — τδν κατεκυρίευ- 
εν έντελώς ή γλυκεία συναίσθησις, δτι ήτο μόνος και 
ελεύθερος νά πράξη δ,τι ήθελεν ! Ή λέμβος τοΰ θα
λαμηγού του ήτο μακρά καί κομψή, οίδέ κωπηλάται 
έφόρουν ώραιας λεύκάς στολάς καί αχοΰφους έρυ· 
θροός· ουδέποτε όμως συνησθάνθη τοσαύτην ευχαρί
στηση, είς έκεινην, δσον εϊς τδ ρυπαρόν τοϋτο σκάφος. 
Διότι έχει εΐχε πάντοτε κάποιον πλησίον του, νά τφ 

λέγη, «Μήσκυπτης!—θά πέσης εϊς τήν θάλασσαν!» 
ή —«Πρόσεχε μή β ράχης·» ή απλώς. «Πρόσεξε 1 πρό
σεξε!» "Αχ! αύτδ τδ «πρόσεξε!» δταν τδ άκούη 
τις τοΰ έρχεται νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, ή νά πη- 
δήση άπδ τδ πλησιέστατον δένδρον, Είμαι βέβαιος, 
δτι τδ ήσθάν&ητε πολλάκις καί σεις· δέν σας λέγω

■ όμως δτι εΐχετε καί δίκαιον,

Τοδς ρεμβασμούς τοΰ Βέρτου διέκοψεν ή φωνή τοΰ 
παιδός. — «Πρέπει νά σέ βγάλω έδώ, άφέντη, καΐ νά 
γυρίσω ’πίσω, γιατί θά μέ ξυλίση 0 πατέρας μου· εΐ. 
ναι’δική του ή βάρκα.»

«Έκαμες ασχημα λοιπόν νά τήν πάρης χωρίς τήν 
άδειαν του,» άπεκριθη μετά πολλής αυστηρότητας 0 
Βέρτος.

0 κακός παΐς έγέλασε σαρδονικώς. — «Δέν μοδ- 
δωκες μισή λίρα τοΰ λόγου σου νά σέ φέρω έδώ ;» 

«Ναι, άλλά δέν εΐχον σκοπόν νά σέ φέρω είς πει
ρασμόν.» άπεκριθη δ Βέρτος· τότε δμως ένεθυμήθη, 
δτι καί αύτδς επραττε κακά δραπετεόσας τοιουτο
τρόπως.

Έν τοσοότω ή λέμβος εΐχε σταθη παρά τήν άκτήν, 

δ δέ μικρός κόμης άπέβη είς τήν ξηράν. Τδ μέρος 
ήτο μονήρες καΐ λίαν βωμαντιχόν.

«Ποΰ εΐμαι;» ήρώτησεν δ Βέρτος τδν παΐδα, 
οδτος δμως δέν άπεκριθη, άλλά μόνον έγέλασε και ήρ*  
χισε νά κωπηλάτη μέ δλην του τήν δύναμιν πρδς τδ 
Σάγχλιν, άφίνων τδν^μικρδν κόμητα είς άρκετήν άπο- 
ρίαν καΐ άμηχανιαν.

Ώραία τιρ δντι αρχή τοΰ ταξειΒίου του! Ήρχισε 
Βέ νά πεινφ. Έξήρχετο καπνός έκ τής καπνοδόχης 
μιας καλύβης, της όποιας ή θόρα ίστατο ανοιχτή· έ- 
φοβήθη δμως νά ζητήση τι έκει μήπως τδν έπανα- 
γάγουν είς τήν οικίαν, δθεν έξεκίνησε μέ πολδ θάββος 
καί σταθερότητα, διά νά ϊδη τδν κόσμον, μετ' δλίγα 
δέ λεπτά έφθασεν είς τδ μικρόν χωρίον Ούιλτον. 
Ήτο άκόμη πρωί, καί τδ χωρίον δένξεΐχεν άκόμη έ· 
ξυπνήσει· αί πλεΐσται τών δίκιών βυθισμέναι είς κή
πους καταχλώρους ήσαν κλεισμένα!· τά ύψηλά δένδρα 
τής μιας όδοΰ τοΰ Οδΐλτον έρριπτον σκιάν βαθειαν. 
Ούδεις έφαίνετο, πλήν μιας γυναικδς, ήτις ήνοιγε τά 
παραθυρόφυλλα ένδς αρτοπωλείου. '0 μικρός κόμης 
πλησιάσας αύτήν έσήχωσε τδν πΐλόν του μέ πολλήν ευ
γένειαν καί εΐπε, «Σα; παρακαλώ, κάμετε μου τήν 
χάριν νά μοΐ πωλήσητε όλίγον ψωμί καί γάλα.»

Ή γυνή τδν έκότταξε μέ περιέργειαν, καΐ ήρχισε 
νά γελά· — «Χαρά ’στά ματάκια σου! Έγώ ψωμί 
μόνον πουλώ, διά τδ χατήρί σου δμως θά σοΰ δώσω 
κάι γάλα. Πέρασε μέσα άφεντάκυ»

Είσηλθε· τό άρτοποιειον τφ έφαίνετο πολδ παρά
ξενο» μέρος,βτόσον μικρόν καΐ σκοτεινόν και καταστρω· 
μένον μέ άλευρον! Ή δσμή δμως τοΰ νέου άρτου ήτο 
νοσπμωτάτη, ό δέ μικρός κόμης ήτο πολύ ξεψυχι- 
σμένος καΐ πεινασμένος.

Ή γυνή εθεσεν έμπρός τοο μέγα ποτήριον] γάλα
κτος καΐ άρτου, μέ κοχλιάριο» ξύλινο». '0 μικρός κό
μης έβαλε τήν χεΐρά του είς τδ θυλάκιό» του διά νά 
τδ πληρώση — άλλ’ ούδέν εΰρεν — ούτε πεντάραν !

Ήρυθρίασέ καΐ ώχρίασεν. έσκέφθη δέ δτι τά χρή- 
μασά του θά έπεσαν είς τήν θάλασσαν μέ τδ ώρολό- 
γιον του διότι καί αύτδ έλειπεν, ούδόλως^βμω; έσκέ
φθη δτι τδ κακόν έκεΐνο παιδίον είχε κλέψει άμφ0;<
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τέρα. Ούτως δμως "Οθεν έσηκώθη μέ πολλήν

. ταΡαΧή*  κα'ι λύπην.
«Κυρία, σας ζητώ συγγνώμηνι» gfoe μϊ ^ή 

θη του εόγενη τρόπον. α’Ενόμιζα Sit εΐχον χρήματά 
άλλά τά έχασα, ώς φαίνεται. Σας εύχαριστώ πολΰ· 
δέν ήμπορώ δμωςνά φάγω τό γάλα καί τδ ψωμί»

Η γονή ήτο νοήμων καί φιλόφρων.
<<Δέν πειράζει! Πάρε το, καλό μου άρχοντόποολο !ι> 

άπεκρίθη. «Φαγε το καί έννοια σου, ό πατέρας σου 
ή ή μητέρα ίου μοΰ τδ πληρώνει.»

Κ θΧΰ οΧι'η έμορμουρισεν δ Βέρτος έροθριάσαΐ 
πολίτ φοβούμενος δέ μήπως ή έπιθομία τοΰ φαγητού 
κοριεύση τδ αίσθημα τής τιμής, έξήλθε τρέχων έκ τοο

τδς τής ράπτης ταύτης φωλεας· εόρίσχεται δέ είς τήν 
βόρειον 'Αμερικήν.

Έν Βατερσή του Λονδίνου ύπάρχει ίδρυμα βνομα- 
ζόμενον «Καταφύγιον τών άπολεσθέντων κονών*  u 
εΐναι δέ μέρος, εΐς τδ όποιον δέχονται τοος χαμένους 
καί πεινώντας σκύλο ος. "Οταν κλητήρ τις εύρη σκό- 
λον πλανώμενον είς τάς όδους τδν συλλαμβάνει καί άν 
μέν φέρη λαιμοδέτην μέ τδ ονομα τοΰ κυρίου του τδν 
οδηγεί είς τήν οικίαν του, εί δέ μή τδν φέρει είς τδ 
«Καταφύγιου τών Κονών,» δπου λαμβάνει τάς άναγ- 
καίας περιποιήσεις, έωσου δυνηθοΰν νά μάθουν it

άρτοπω λείου, καί έσπεοσε 
νά άπομαχρυνδή.

Ναι μέν είχε χρήματα 
πολλά, Τδ έγνώριζε κα
λώς, διότι του ελεγον δτι 
ήτο πλούσιος. Ποΰ δμως 
τα εΐχε δέν έγνώριζεν, οΰτε 

■τί έσήμαινε τδ νά ήναι 
πλούσιος. Έκτδς δέ τούτου 
δέν εΐχε σκοπόν νά έπιστρέ- 
ψη πρδς τήν μάμμην του, 
τδν 'Ράλφ καί τδν Βα
σίλειον, πριν αποκάλυψη 
τήν άλή θειον καί εορη τδ 
βασίλειόν του. (άκολουθεΐ.)

Τΐ πτηνών δ ρ d π τ η ί.

περί αΰτοϋ, άν δέ ήναι βε- 
βλαμμένος καί ασθενής τδν 
φονεύυν διά μέσου άεριου τι. 
νδς, τδ όποιον προξενεί άμε. 
σον θάνατον χωρίς πόνου, άν 
δέ τύχη ύγιής καί νοήμων, 
τδν στέλλουν είς οικογένειαν, 
ή όποια ζητεί καλόν σκύλον > 
οπού βεβαίως έχει δλας τάς 
περιποιήσεις,τάς όποιας λαμ. 
βανουν προσφιλείς κυνες πα
ρά τών κυρίων των. Τδ «Κα
ταφύγιο» „ τοϋτο εΐναι έργον 
έλεημόνων άνθρώπων,οΐτινες 
δικαίως νομίζουν χρέος των 
άνθρώπων νά φροντίζουν πε-

Ο Ράπτης.

"Οσον περισσότερον έξετάζει τις τά έργα του θεοΰ, 
τόσον περισσότερον άναγκάζεται νά θαυμάζη τήν σο
φίαν καί πρόνοιαν αΰτοϋ, δστις έδωκεν είς ολα τά πλά
σματά του δυνάμεις τοσοΰτόν θαυμασίας. Δέν δπάρ- 
χει ζώον, είς τδ δποΐον δέν έδόθη ή δόναμις καΐ τά 
μέσα τοΰ νά κατασκευάζη τήν οικίαν του, άπορεϊ δέ· 

τις ποιον νά δνομάση εΰφυέστατον καί έπιδεξιώτατον. 
Τά πτηνά δεικνύουν μεγίστην εΰφυΐαν καί δεξιότητα 
είς τήν κατασκευήν τών φωλεών των άλλα μέν κτί 
ζουν αύτάς έκ χώματος καί πηλοΰ έπί του κορμού 
τών δένδρων, άλλα δέ ΰποσκάπτουν τδ έδαφος καί 
κάμνουν όπόγεια οικήματα θολωτά, άλλα ύφαίνουν 
τάς φωλεάί των έκ νήματος καί άλλων ούσιών, καί 
άλλα κτίζουν αΰτάς έκ ξύλων. Τδ μικρόν καί χαρι'εν 
πτηνδν τδ όποιον βλέπετε είς τήν προκειμένην εικόνα 
ένώνει τά άκρα ένδς μεγάλου φύλλου, τδ όποιον βά- 
πτβι μετά πολλής τέχνης, καί κάμνει τά αΰγά του έν- 

ρί τών ταλαι πώρων ζώων, τά όποια δέν δύνανται νά 
φροντίσουν δί έαυτά. Κατά τδ παρελθόν έτος περίπου 
11,000 κυνών άπολεσθέντων έπεστράφησαν είς τους 
κυρίους των, 15,000 δέ πείνα σμέν οι καί άστεγοι κυνες 
εΰρον τροφήν καί σκεπήν έκεϊ, καί έστα'λησαν οί πλει
στοί είς οίκογενείας, ώστε τδ δλον 26.000 κυνών πα· 
ρελήφθησαν έκεϊ κατά τδ έτος 1883. Πολλοί δέ 
κύριοι αμα χάσουν σκύλον άμέσως πηγαίνουν είς τό 
<Καταφΰγιον» έξεόροντες δτι πιθανόν θά εύρίσκεται 
έκεΐ.

— Ό Μέγας Ναπολέων ελεγεν δτι ΰπήρχε μία λέ- 
ξις ήτις δέν εύρίσκετο ’είς τδ λεξικόν του, — ή λέξις 
«άδόνατον,» διά τούτου δέ ήθελε νά δείξη δτι δέν 
ύπηρχεν έπιχείρησις τόσον μεγάλη ώστε δέν ήδύνατο 
νά τήν άναλάδη η έργον τόσον δύσκολου,ώστε δέν ήδύ
νατο νά τδ φέρη είς πέρας. ’ Α λλ’ ώς γνωρίζομεν έκ 
τής ιστορίας, ήττήθη έν Οΰατερλφ καί έστάλη αιχμά
λωτος είς τήν νήσον άγίαν ' Ελένην, δπου άπέθανεν 
έξόριστος. Ματαία εΐναι πασα τοιαότη καύχησις,διότι 
άνευ τής βοήθειας τοΰ θεοΰ τά πάντα εΐναι άδόνατα 
είς τοΰς ανθρώπους.
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‘Ο θεός έν xij φύσεύ.

"Οτε είς νύκτα ήρεμον έν μέσφ τών αιθέρων 
είοον τήν μυριόφωτον χορείαν τών άστέρων .

Μέ χείλη ύποτρέμοντα καί συγκεκινημένα 
ήρώτησα έκ τών λαμπρών άστέρων τούτων ένα, 

«Τί; σΈδωκε τήν λάμψιν σου, ώ άστρον φωτο βόλον 
καί λάμπεις ίγρυτνον, φαιδρόν είς τ’ οόρανοΰ τόν βόλον; » 

Καί μ- είπε «πρός τΐ μ’ έρωτγς, δ φίλε, ένεός;
τήν λάμψιν μου μοί ίδωκεν λ πλάστης σου θεός.»

Ότε βεμβώδης ήκουσα νά ψάλλωσι στρουθία 
ύπό κιτριάς φύλλωμα έν άρμονίφ θεία.

Κ’ έτέρποντο τά πέριξ των έκ τών γλυκέων τόνων, 
ένθουβιών ίν ίξ αύτών ήρώτησα μέ πόνον, 

«Είπέ μοι τίς σοι έδωκε πτηνόν μου τήν φωνήν σου;
καΐ ψάλλεις τόσον λυγηρώ; τήν εύμολπον φ’βήν σου;» 

Καί; μ’εΐπε, itπρός τί μ’ έρωτφς, ώ φίλε, ένεός;
νά ψάλλω μέ έπροίκισιν ό Πλάστης σου θεός.®

σίίτε έν μέσφ βιανθοϋς καί μαγικού τοπίου, 
ένφ τερπνώς άπέπνεε τό άρωμα τού ίου,

Ήρώτησα Εν έξ αύτών τών θυμηθώ ν άνθέων, 
θλίβω ν αύτό περιπαθώ; έν μέσφ τών χειλέων, 

«Ώ άνθος μου, τίς σ’ Εΐωκεν, είπέ καί σύ άκόμα, 
το άρωμα, τήν χάριν σου, καί τ’ ούρανοΰ τό χρώμα ;» 

Καΐ μ’εΐπε, «πρός τί μ’ έρωτά;, ώ φίλε, ένεός ;
δι*  όλων μέ έστόλισεν ό Πλάστης σου θεός ».

Καί στρέφων τότε πέριξ μου πρός άπασαν τήν φύσιν, 
άπό τοΰ νότου είς βο^άν, κγ' άνατολής είς δύσιν, 

Όλα μέ εΐπον έν χαρά, «μη βίέπης ίνεός, 
τό παν έβημιούργησεν 0 "ϊψ ίσιος θεός.»

Έν Πειραιεΐ τή 10 Ίανουαρίου 1884. Δ. Κ. Σ.

XIOTKLXuikA.

Ό αληθώς εύγενής τούς τρόπους σκέπτεται πώςνά εύχα- 
-ριστήση τούς άλλους, καί ού δέ ποτέ δεικνύεται άδικος ή άμε· 
λής. Τήν κίβδηλον όμως εύγένειαν Εχουν πολλάκιςκαί οί μέγι
στοι έγωισταΐ τοϋ κόσμου, διότι συνίσταται είς Εξωτερικήν 
μόνον συμμόρφωσιν πρός κανόνας καί τύπους τινάς.
—Ο Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος Δ’, ϊστις ώνομάσθη ύπό 
τών κολάκων του «ό εύγενέστατος κύριος τής Εύρώπης,» εΐχε 
γούστον άλάνβαστόν είς τήν Ενδυμασίαν του, καΐ τρόπους 
διακεκριμένους, έγνώριζε βέ κάλλιαν παντός άλλου πώς νά 
κάμνη ώραϊα χο μ π λ ι μ έ ν τ α, εΐχεν ίμως ήθη άνελεύ- 
θερα και χαρακτήρα αισχρόν, καί βέν έδίσταζε νά άδική τούς 
καλλίστους φίλους του, δταν τφ συνέφερεν.
—Ό Βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΔ' έφημίζετο διά 
τούς λαμπρούς τρόπους του. Ήτο δμως Εγωιστής καί ήνάγ- 
χαζε τήν αύλήν του νά ύποφένη χιλίας Ενοχλήσεις χάριν μι
κρών καί άσημάντων κανόνων τής έβιμοταξίας. Έχαιρέτιζε 
λ. χ. μετά πολλής χάριτος καΐ εύπρεπείας τάς κυρίας τής αύ- 
λής του, άλλά τόσον δλίγον τόν Εμελε περί αύτών, ώστε τάς 
ήνάγκαζε νά ιππεύουν είς τήν συνοδείαν του έπΐ ώρας όΛο- 
κλήρους έν μέσφ τής βροχής καΐ τής χιόνος, μόνον καί μό

νον ϊιά νά μή ίλαττωβγ ή λαμπρότης τής συνοδείας του. 
Ένιρ δί έκήρυττε παντού πόσον ήγάπα κάΐ ίλάτρευε τήν κυ
ρίαν Μαιντενών, τήν δποίαν καί ένυμφεύθη, ήνοιγε θύρας καί 
παράθυρα είς τό μέσον τοΰ χειμώνος, ένφ αύτή Εκειτο άσθε- 
νής είς τήν κλίνην της· διότι αύτός έστενοχωρεΐτο ύπό τή; 
θερμότητος. Ό Βασιλεύς οδτος Βέν έγνώριζε το πνεδμα τή; 
εύγενείας.

— Ή Δούκισσα Βερρί, ή μήτηρ τοϋ πρό τίνος άποθανόν- 
τος Κόμητος Σαμδίρδ, ήτο παρά πολύ άσχημος, ήτο ϊμως ά- 
γαθωτάτη κεά συμπαθητικωτάτη. Ήμέραν τινά, ivif περιε- 
πάτει μόνη καΐ άπλώς ίνδεδυμένη έπΐ τής προκυμαίας τής 
Διέπης, όπου διέτριίε πολλούς μήνας κατ’ Ετος, τήν ξπλη- 
σίασεν άλιεύς τις, καί τήν παρεκάλεσε νά τφ εΐπη πώς ή- 
δύνατο νά κατορθώση νά ΐδη τήν Δρύκισσαν Βερρί.

«Ίΐτήν θέλεις;» ήρώτησεν ή Δούκισσα.
«Έχω μίαν άναφοράν νά τής παρουσιάσω· μίαν μεγάλην 

χάριν νά τής ζητήσω» άπεκρίθη ό άλιεύς.
«Καί δέν την εΐδές ποτέ;»
«Ποτέ. Εξεύρω μόνον δτι εΐναι πολύ άσχημος.»
«Καλά. Δός μοι τήν άναφοράν σου, καΐ θά φροντίσω νά 

τήν δώσω είς τήν Δούκισσαν.»
’Ολίγα; ήμέρας μετά ταΰτα, Ελαβε διαταγήν ό άλιεύς νά 

παρουσιασθη είς τήν ϊπαυλιν τής Δουκίσσης, είσαχθείς δέ είς 
αWooσάν τινα, ευρε τήν κυρίαν έκείνην, είς τήν όποιαν Εδω 
κε τήν άναφοράν του, μετ’ έκπλήξεως δέ καί αισχύνης Εμα- 
θεν δτι αύτή ήτο ή Δούκισσα. Ήρχισε δέ νά τραυλίζη άσυ- 
ναρτήτως λέξεις τινάς, ζητών συγχώρησιν· ή Δούκισσα δμως 
τόν Βιέκοψε φιλοφρόνως μειδιάσασα.»

«Ή αΐτησίς σου είσηκούσθη.»
«Άλλοτε Βέ, δταν οί άνθρωποι είπουνδτι ή Δούκισσα Ε

χει πρόσωπον άσχημον, νά προσθέσης, «ναι άλλά Εχει καί 
καρδίαν τρυφεράν!»

—Οί πτωχοί καΐ οί έργάται τών Παρισίων λατρεύουν τόν 
ποιητήν Βίκτορα Ούγώ, καί ΰικαίως,διότι έστάθη πάντοτε φί
λος των, καί όχι μόνον πολλά ύπέρ αύτών Εγραψε, άλλά καί 
προσωπικήν συμπάθειαν ύπέρ αύτών Εδειξεν.

Ήμέραν τινά έφώναξεν άμαξαν. Βιά νά ύπάγη είς τε
λετήν τινα, δ δέ αμαξηλάτης έγνώριζε τίς ήτο, καί άφοΰ τόν 
Εφερεν είς τό μέρος, είς τό όποιον ήθελενά ύπάγη, ήρνήθη νά 
δεχβή πληρωμήν.

Ό Ούγώ δμως ώθησεν είςτήν χεΤράτου Εν ναπολεόνιον, καί 
είσήλθεν είς τήν οικίαν. Ό άμαξηλάτης τότε πορεύεται ά
μέσως είς τήν φυλακήν όπου έκρατοΰντο οι Ενοχοι πολιτι
κών Εγκλημάτων, καΐ Εδωκε τδ ναπολεόνιον ώς συνεισφοράν 
διά τούς πολιτικούς αιχμαλώτους, ύπογράψας οΰτω, «τιμή Ενός 
δρόμου, πληρωβεΐσα ύπό του ποιητοΰ Βίκτορος Ούγώ είς τόν 
άμαξηλάτην Κάρολον Μώρ »

Τοσοΰτον βέ Ενθουσιασμόν Εδειξε μετά ταΰτα ύπέρ τοΰ Ού
γώ, ώστε ό ποιητής τόν προσεκάλεσέ ποτέ είς γεΰμα, είς τό 
όποιον συνεκάλεσε καΐ τούς οικείους του, ΐνα τιμήσουν τόν 
άμαξηλάτην, ίστις διετέλεσε πάντοτε άφωσιωμένος εί; τον 
Βίκτορα Ούγώ.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποιον βασιλέα τοΰ Ισραήλ διεδέχθησαν άμφότεροι οί 
υιοί του;

2) ΙΙοΐον βασιλέα τοΰ Ιούδα οιεβίχθησαν καί οί τρεις 
υίοί του;

3) Ποσάκις διηρίθη διά θαύματος ό Ιορδάνης ποταμός καί 
διά ποίου μέσου ;

Έν It Κορβμίζλα 1884- Β', 737»


