
ΕΖζ Ουδίνα, πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
των Παίοωνν άνευ προπληρωμής.

Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΕΝ THl ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.

Πολλούς παϊδας ήκούσαμεν νά παραπονώνται δτι αδτοί Ε
χουν περισσότερα μαδήματα, περιασοτέρας έργασίας καί με- 
γαλείτερον περιορισμόν παρά κάβε άλλος, καί νά εύχωνται 
νά ήσαν Ανδρωμένοι, ώστε νά μή Εχουν πλέον τά βάσανα αδ- 

Αν τυχόν υπάρχουν μεταξύ τών μικρών μας φίλων, 
“ ' ” Παίδων, τοιοΰτοί

τά.
τών Αναγνωστών τής Έφημερίδος τών 
τινές (δπερ δέν πιστεύομεν,ΐ τούς 
παρακαλοΰικεν νά άναγνώσουν τά 
Επόμενα όλίγα περί τής Αγωγής τών 
Έλληνοπαίδων έν τή Αρχαία Έλ- 
λάδι, καί Αφ’οδ παραβάλουν τήν ί- 

δικήν των άνατροφήν πρός την {κεί
νων νά εΐπουν ποία έκ τών δύο 
είναι ή αΰοτηροτίρα.

01 Αρχαίοι εΐχον μίαν γνώμην, 
ή όποία δμοιάζει μέ τήν ίδικήν μας 
παροιμίαν, δτι τδ εξύλον έβγήκε 
άπό τδν Παράδεισον» εΐναι Βέ αυτή 
ίτι δ άνθρωπος ό όποιος Βέν Εφαγέ 
ποτέ ξύλον είναι απαίδευτος. Πα- 
ρωμοίαζον Βέ τδ Ανυπότακτον παι
δίον πρόςτδ κεκυρτωμίνον δένδρον,
τδ δποΐον Επρεπε διά πληγών καί 
άπειλών νά Επανορθώσουν. αΌ λ α
Άμα Βέν εΐχον πλέον άνάγκην τρο
φού οί παϊΒες παρεβίδοντο είς τόν παιδαγωγόν, δστις ήτο 
συνήθως δούλος πιστός, Εργον τοϋ δποίου ήτο νά τούς συνο- 
Βεύη παντού καΐ ούΒέποτε νά Αποχωρίζηται Απ’ αυτούς, νά δι- 
οάσκη πώς νά περιπατούν είς τήν δΒόν, καί πώς νά καθίζουν, 
πώς νά κρατούν τούς πόδας των καί πώς νά σηκώνουν τδ Ιμά- 
τιόν των, πώς νά φέρωνται είς τήν τράπεζαν, μέ πόσα δά
κτυλα νά πιάνουν τό κρέας καΐ τδ ψάριον (διότι περόνια τότε 
Βέν εΐχον,) καΐ μέ πόσα τδ χαυγιάρων, κτλ- Δέν τοις έπε- 
τρέπετο Βέ τότε ώς καΐ τώρα νά Εκλέγουν τά καλλίτερα μέ
ρη τών φαγητών, δταν ήσαν καί μεγάλείτεροι είς τήν τρά
πεζαν, Επρεπε δέ νά σηκώνωνται άμα είσήρχετο πρεσβϋτε- 

ρος,τοΐς ήτο Βέ άπηγορευμένον νά πηγαίνουν είς τήν αγοράν 
ή είς δημόσια μέρη όπου συνηθροίζοντο πολλοί άνδρες.

(11 παιδαγωγοί τούς συνώδευον καί είς τδ σχολεϊον ή ο ι- 
Βασκαλεΐον, όπου έκτος τών μαθημάτων καί τής μου
σικής ΕβιΒασκοντο τήν ύπακοήν καί τό σέβας πρός τούς Α
νώτερους. *0  φιλόσοφος Πλάτων παραινεί τούς μαθητάς νά 
Εχουν τά τρία ταϋτα, είς μέν τόν νοΰν τήν σωφροσύνην, είς 
Βέ τήν γλώσσαν σιγήν, είς Βέ τούς δφθαλμούς τήν αίδώ, ήτις 
εΐναι καλλίστη συμβουλή διά πάντα παϊδα τήν σήμερον. Ά- 

διάφορον Βέ πόσον ψυχρός ή καυτή
ρας δ καιρός, δέν τοίί έπετρέπετο 
νά λείψουν ποτέ έκ τοϋ σχολείου, 
άλλ1 ε σκληρό νοντο τοιουτοτρόπως 
είς τάς μεταβολάς τοϋ καιρού. Έ- 
φοίτων δέ τακτικά καί είς τά γυ
μναστήρια, δπου ήσκουν καί Ανέ
πτυσσαν τό σωμάτων, διότι ο Έλ
ληνες ήγάπων νουν υγιή είς σώμα 
ισχυρόν. Άφ’ οδ δέ παρήρχοντο τήν 
παιδικήν ήλικίαν ήσαν ύπό τήν 
φροντίδα ούχί πλέον τοϋ παιδαγω
γού, άλλά τοΰ κοσμητοΰ καί 
σωφρο νιστοΰ, δστις τοίς ΕΒίΒα- 
σκε παν δ,τι πρέπει νέος καλώς άνα- 
βραμμένος νά γνωρίζη, καί πρός 

23υνδρ. έτηβ. έν Έλλάδι 1. I δγητ©υνςι2
* » » Έξωτερικιρ » * *-?·' Έν hSai Σταδίου άριΗ. 39.

τούτοις πολλά ήβικά παραγγέλματα 
δικά μου!» τοίς Εδώεν. Άλλ1 δ αυστηρότατος

πάντων τών διδασκάλων, καί ό κυ
ρίως ήθικός διδάσκαλος ήτον ό πατήρ, δστις ΕνΒιεφέρετο 
φυσικώς παντός άλλου περισσότερον περί της όρθής άγω- 
γής τοΰ υίοδ του. καί ήγωνίζετο διά παντός μέσου νά τόν 
κάμη ένάρετον καί πεπαιΒευμένον άνθρωπον. Ποίον Βέ ήτο 
τό άποτέλεσμα τής αόστηρδς ταύτης Ανατροφής; Τά Αγάλματα 
είς τά Μουσεία παριστώντα τήν νεολαίαν τής Αρχαίας Ελ
λάδος μάς δεικνύουν πόσον ήσαν ώραϊοι, ύγιιίς καΐ καλώς Α
νεπτυγμένοι σωματικώς, τοΰ δέ Ξενοφώντος, τοΰ Πλάτωνος 
καί Αλλων τά συγγράμματα μάς δεικνύουν τί ήσαν ήβικώς 
καί Βιανοητικώς. Ό περιορισμός τούς Εκαμνεν αίδήμονας 
όπως τώρα είναι μόνον τά κοράσια, ή Βέ καλή Ανατροφή εύ-
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(ΙναιΎπυφά ί 84 καρπό; γλυκύ;,»

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έκ τοΰ γερμανικού.)

(Συνέχεια· ίΐε παρελθόν φύλλον.) 

ΚΕΦΑΛ. Η'.

Μετ’ δλίγον καιρόν ό πόλεμοί πάλιν έξερράγη υπό 
τών Αυστριακών πρδς άνάκτησιν τής άπολεσθείσης έ- 
παρχίας- ούτος καλείται έν τη ίστορίγ. ο άεότε/ιος 
Σιλεαιανός πόλεμος.

Κατά τάς άρχάς "ακόμη τήί ένάρξεως τών εχθρο
πραξιών, ό Γεώργιος ηύτύχησε νά ά να κάλυψη κρυ
φών τι κίνημα τοΰ έχθροΰ καί οΰτως έσωσε τδν Πρωσ- 
σικδν στρατόν άπδ αίφν ιδίαν προσβολήν 'καί ήτταν, 
Διά δ δ τήν ανδρείαν καί αγρυπνίαν του προεβιβά· 
σθη είς'λοχαγόν.

Ή ίδρα του πολέμου μετά τινα καιρόν μετεφίρθη 
άπδ τής Σιλεσίας είς τήν Σαξωνίαν. διότι δ βασιλεύς 
ττής Σαξωνίας είχε συμμαχήσει μέ τήν Αυστριακήν αύ- 
οκράτειραν Μαρίαν θηρεσίαν. '0 Πρωσσικδς στρατός 
ύπό τήν διοίκησιν τοΰ Πρίγκηπος Λεοπόλδου τής Δεσ- 
σαυΐας συνεπλάκη πρδς τούς Σάίωνας, παρά τό Κέσ ■ 
σελδορφ, κατά τδ έτος 17-45, οπού έγένετο ή σφοδρό
τατη καϊ μάλλον αίματηρά μάχη ολοκλήρου τού πο
λέμου τούτου.

Οί Σάξωνες κατέΐχον τήν κώμην τοΰ Κέσσελθορφ, 
καί οί Πρώσσοι έμάχοντο νά κοριεόσωσι τήν κώμην 
ταύτην ή δέ πάλη ήτο μακρά. 'Ο Γεώργιος, έπι κε
φαλής τοΰ λόχου του, ήτο έν τή πρώτη φάλαγγι, έ- 
πληγώθη εις τδν αριστερόν βραχίονα, άλλά δέν έδω· 
κε προσοχήν. Οί Πρώσσοι άπέκρουσαν τάς προσβολάς 
τών Σαξώνωνζδραγώνων,. άλλά τέλος τδ φθοροποιόν 
πΰρ τοΰ έχδρικοΰ πυροβολικού ήρχισε νά τούς κάμνη 
νά διστάζουν.

«’Εμπρός, παιδιά!» άνέκραξεν ό Γεώργιος σείων 
τδ ξίφος του, «μή άποθαρρόνεσθε ! Τά πάντα δυνατά 
παρά τιρ θεφ !» Καί οί στρατιώταί του ένθουσιασθέν- 
τες έκραόγασαν. «Τά πάντα δυνατά παρά τφ θεφ,-> 
καί έρρίφθησαν λυσσωδώς κατά τοΰ έχθροΰ. Πάντες 
ύπεχώρησαν έμπροσθεν τής ανίκητου δρμης των, έξε- 
πόρθησαν τά πυροβολοστάσια, καί δ Γεώργιος ήτο δ 
πρώτος Πρώσσος οπλίτης οστις εισηλθεν είς τάς οδούς 
του Κίσσελδορφ, άκολουθούμενος ύπδ τών ζήτωκραυ- 
γούντων στρατιωτών του.

Άλλά δέν εΐχε τελειώσει τδ πράγμα. Ύπήρχον 
τάγματά τινα Σαξωνικοΰ πεζικού έπί τών κρημνών
άνωθεν τού Κεσσελδαρφ, καί δ Πρίγγιψ Μαυρίκιος δ άλλος, «άλλά ζή άκόμη δ δυστυχής.»

τής Δεσσαυίας, υίός τοϋ γηραιού Στρατάρχου, άπε- 
φάσισε μετά νεανικής τόλμης νά έκπορθήση τά υψώ
ματα έκεΐνα, ‘Ηγούμενος δλίγων στρατιωτών, κατόρ
θωσε νά άναδή τούς βράχους. Ό Γεώργιος ίθάν τδν 
κίνδυνόν του, ώδήγησε τόν λόχον του δι άλλης συν- 
τομωτέρας δθοΰ, πρός προσβολήν τών Σαίώνων δπλι- 
τών. Έφθασε δε μόλις έγκαίρως, διότι ό νεαρός πρίγ- 
γιψ εΐχεν ήδη περικυκλωθή. *0  Γεώργιος με τοΰς 
άνδρας του- έποίησε τόσον λυσσώδη έφοδον ώστε κα
τόρθωσε νά σώση τδν πρίγγιπα*  εφθασαν καΐ άλλα’ 
Πρωσσικά στρατεύματα, καΐ οί Σάξωνες έξεδιώχθη· 
σαν τών κρημνών.

Πριν δόση ό ήλιος ή νίκη τών Πρώσσων ήτο τε
λεία· άλλ’ ήτο νίκη ήτις τούς έκόστισε πολΰ άκριβά. 
Τδ πεδίον έκαλύπτετο’υπδ τών φονευθέντων και τραυ- 
ματιών- ένταΰθα εχθρός καΐ φίλος έκοιμώντό δ μου 
τόν αιώνιον ύπνον· έκεΐ φίλος καί έχθρος συνε ■ 
στέναζαν έν τ-jj άγωνίφ τών πόνων των. Άφ’ οΰ έ
παυσαν οί πυροβολισμοί καΐ ό θόρυβος, ό λόχος του 
Γεωργίου παρετηρησεν δτι έλειπεν ό γενναίος λοχα
γός των. Μετά λύπης έδήλωσαν τήν απώλειαν ταυ- 
την εις τδν Στρατάρχην, δν ή ειοησις έθλιψαν έν τφ 
μέσιρ τής διά τήν νίκην χαράς του, διότι ό υιός του 
έχρεώστει τήν ζωήν είς εκείνον δστις ήθη πιθανώς ήτο 
μεταξύ τών νεκρών Τότε άπεδείχθη πόσον προσφι
λής ήτο 6 Γεώργιος είς πάντας. Οί άνθρες του άν καί 
κοπιασμένοι άπδ τήν μάχην έξήλθον κατά ομάδας μέ
φανούς, πρδς άναζήτησίν του.

Ό Γεώργιος εζη άλλ’ έκειτο έν τινι κοιλώματι τών 
βράχων, πλησίον του μέρους βπου δ νεαρός πρίγγιψ 
εΐχε προσβάλει τδ Σαξωνικδν . πεζικόν. ’ Ησθάνετο τδ 
αιμά του έκρέον, ψυχρά ρεύματα τδν διεπέρνων, 
αί δέ πληγαί του έκαιον. Προσευχηθείς δυο ή τρεις 
λέξεις, έπεσεν είς λήθαργον αναισθησίας.

’ Εκ τοΰ λήθαργου τούτου άφυπνίσθη διά τοΰ ήχου 
φωνής γνωστής μέν άλλ’άπαισίας. ’Ήνοιξε τούς Οφθαλ
μούς του — άκτίς φωτδί έλαμψεν είς τδν τόπον όπου 
έκειτο καί έκ δευτέρου ήκουσε τήν φωνήν, έξης εΐχεν 
άνεγερθή έκ τής ναρκώσεως. Δέν έβλεπε τδν λαλουν- 
τα άλλ’ ήτο βέβαιος δτι ουτος δέν ήτο άλλος ή ό 
Γκόττληβ. Ήτο δε φανερόν έκ τής ομιλίας οτι ό 
Γκόττληβ καί τις σύντροφός του ένησχολοΰντο είς τό 

επάρατον έργον τής ληστεύσεω; τών έπί τοΰ πεδίου 
πτωμάτων,

«Στάσου σύντροφε,» τδν ήκουσεν ό Γεώργιος λέ- 
γοντα, «νά ένας καλός άνθρωπος έδώ ! 'Ωρολόγιον — 
άξιόλογα· ά! καί πουγγί γεματον φλωριά— ωραία !>’

«Νά ένας δστις εχει καί αύτδς κάτι τι» άπηντησεν
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«Δός του μιά στδ κεφάλι καί ένοια σου, οί νεκροί 

δέν μαρτυρούν,» εΐπεν δ Γκόττληβ, μετ’ άδιαφορίας.
— Ναι, άλλ’ αύτδ είναι φόνος, και προτιμώ νά σοΐ 

άφήσω τά χρήματά του, παρά νά τδν δολοφονήσω.»
«Έ! λοιπόν Άνδρέα, στάσου έδώ καί βγάλε τδ 

πουκάμισο τούτου του άνθρώπου έδώ· εΐναι κατακαί- 
νουργον.» (Ακολουθεί.)

Η ΣϊΝΕΝΤΕΓΞΙΣ ΔΥΟ ΒΑΤΡΑΧΩΝ
Μΐ>θ(Κ Ιαπωνικός.

(Συνέχεια καί τέλος.)
«Βλέπεις τδ εμβρυον έκεΐνο βατραχίδιον,» εΐπεν ό 

εις, «τδ όποιον φαίνεταιώς ψάρι μέ τήν μακράν ου. 
ράν του ; είς δλίγας ήμέρας θά μειαμορφωθή είς βά

τραχον. »
.ι Αύτδ δέν εΐναι τόσον παράδοξον όσον ό λευκός 

λωτδς. οστις παράγεται ίκ τής θαλάσσης !»
Ό βάτραχος άκου σας ταΰτα παρεξενευθη, άλλά 

πάλιν ώς φιλόσοφος έκαμε τδν έξης συλλογισμόν. «Έάν 
τά ψάρια μεταμορφοΰνται είς βατράχους, καϊ ή λάσπη 
είς λωτδν. διατί καϊ οί βάτραχοι νά μή δόνανται νά 
μεταμορφωθούν είς ανθρώπους; ’Εάν ό άψυχος πη
λός δόναται νά λάβη τοιαότην μετά μόρφωσιν, διατΐ 
έγώ νά μή γεινω ώς ένας τών σοφών του Κιότου ; 
Τούλάχιστον θά δοκιμάσω, χαί άν άποτύχω· δέν χάνω 
τίποτε· βάτραχος ήμην καί βάτραχος θά μείνω, άλλ’ 
άν έπιτυχω, όποια μεταβολή!»

’ Εν τούτοις συνέβη οί δυο ουτοι βάτραχοι νά άνα- 
χωρήσωσι ταύτοχρόνως έκ τών οικιών των, έταξείδευον 
δέ χωρίς νά τοΰς συμβή καν εν δυστύχημα, έως ού ή
μέραν τινά κατά τύχην συνηντήθησαν είς τήν οδόν, 
πλησίον τής πόλεως X α σ ι μ ό το, κουρασμένοι καϊ 
πεινασμένοί.

«Καλή ήμέρα»,—λέγει ό έκ τής Όζάκας βάτρα- 
. χος πρδς τδν έκ Κιότου.

«Καλήσας ήμερα»,--άποκρίνεται δ έκ Κιότου.
«Σήμερον έχομεν ώραίαν ήμέραν», προσέθηχεν δ 

έξ 'Οζάκας.
«Μάλιστα, εΐνε πολΰ ώραια» άπεκρίθη ό άλλος, 
«Και πόθεν σΰν Θεφ ερχεσ&ε;»
«Έγώ είμαι ό Έγεμών Γαματάρος έκ τής Όζά

κας, δ πρεσβότερος υιός τοΰ Χικϊ Δόνο, ήγεμόνος 
τής λίμνης τών λωτών.

«Ή δέ εΰγενία σου ποιος εΐσαι καϊ πόθεν έρχε

σαι ;»
«Έγώ, εΐπεν ό άλλος, — εΐμαι ό Καϊγερδν Σάν μέγας 

γεωκτήμων τοΰ πηγαδιού Βόυνί έν Κιότφ, έξεκίνησα 
δέ διά νά ιδω τδν μέγαν ώκεανδν, άλλά νά σέ είπω 
τήν άλήθειαν εΐμαι κατάκοπος έκ τής οδοιπορία;, καί 

πολλάκις ηύχήθην νά μή εΐχον ξεκινήσει είς τοιοϋτον 
κινδυνώδες χαίμακρινδν ταξείδιον; διότι φοβούμαι 
δτι δέν θά δυνηθώ νά πράξω δ,τι επιθυμώ χαί νά έπι- 
στρέψω σφος εις τήν οικογένειαν μοο.»

«’Αλλ’ έχεις δίκαιον αδελφέ μου, εΐπεν ό φιλό
σοφος βάτραχος, δθεν έσυλλογίσθην, δτι θά ήτο καλ
λίτερο» καί διά τοδς δόο μας ν’ άναβώμβν είς τον 
ΰψηλδν τοϋτον λόφον, έκ τοΰ όποιου σΰ μέν δυνασαι 
νά ΐδης τδν μέγαν ωκεανόν, έγώ δε τδ Κιότο.»

Παραδεχθ εντός δ’ έκείνου τήν πρότάσιν ταότην εύ*  
ρέθησαν μετ’ δλίγον έπι τής κορυφής τοϋ λόφου, αφ’ 
δπου εΐχον λαμπράν θέαν τοΰ ’ Ωκεανοί καϊ τών δύο 
πόλεων Όζάκας καϊ Κιότου.

Άφ’ ου δ’ έπί πολύ έκότταξαν δλα ταΰτα, ό έκ 
Κιότου βάτραχος πρώτος έλυσε τήν σιωπήν, είπών.

«Καθώς βλέπω ή Ό ζ άκ α είναι καθώς τό Κιότο, 
και ώς πρδς τδν Ωκεανόν, περί τοΰ όποιου τά τρελ- 
λοκόριτσα έκεΐνα έλεγαν τόσα πολλά, δέν τον βλέπω 
τόσον μέγαν, οσον τδν περιγράφουν. Τί άνοησία νά 
τδν παραστήσουν ώς κατέχοντα τδ ήμισυ μέρος τής 
έπιφανείας τής γής ! Δέν βλέπεις πώς εκτείνεται μόνον 
δλίγιςα μιλιά. Νά σου είπώ τήν αλήθειαν, ευρίσκω 
δτι έκαμον ανοησίαν νά άφήσω τήν ευτυχή οικίαν 
καί οικογένειαν μου διά νά ζητήσω νά μάθω πράγ
ματα, τά όποια καμμίαν ωφέλειαν δέν δόνανται νά 
προξενήσουν είς τδ γένος μου.»

«Καί έγώ εΐπεν ό άλλος, βλέπω δτι έκαμα μεγά- 
λην ανοησίαν, έπιθυμήσας δχι μόνον νά ξενιτβυθώ, 
άλλά καινά μεταμορφωθώ είς άνθρωπον. Οί μοναχοί 
έκεΐνοι μέ έξεμυάλισαν με τάς φιλοσοφικά; των (δίας 
άλλά τώρα βλέπω καί συναισθάνομαι, δτι δι’ ή μάς 
τοδς βατράχους τά τοιαΰτα ζητήματα εΐναι πολύ με
γάλα, έπομένως δέν μας ένδιαφέρουν. Όθεν θά έπι. 
στρέψω καί έγω είς τήν λίμνην μου και είς τήν οικο
γένειαν μου, διά νά έξοδεύσω τάς υπολοίπους ήμέ- 
ρας τής ζωής μου καταγινόμενος είς τδ εργον τδ ό
ποιον άρμόζει είς τήν φόσιν τοΰ γένους μου, άπολαμ- 
βάνων τήν εύωδίαν τοΰ ώρα ίου λωτου, τδν οποίον 
ό Πλάστης δλων ήμών έκαμε πρδς εύχαρίστησιν τών 
ανθρώπων καί τών βατράχων. ■■

Ταΰτα είπόντες άπεχαιρέτησαν άλλήλους και έπέ 
στρεψεν έκαστος είς τήν ίδιαν του πόλιν καί οικογέ
νειαν, διηγηθέντε; είς τάς γυναίκας καϊ τά τέκνα των 
τά δσα εΐδον καθ’ όδδν καϊ πόσον ήσαν ανόητοι νά 
ριψοκινδυνεύσουν τήν ζωήν πρδς άπόκτησιν γνώσεων, 
αί όποΐαι δέν ανήκουν είς τδν κύκλον τών βατρά
χων.
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ΙΙάνβηρ ί> θηρβυτήξ.

‘Η προκειμένη είκών παριστ^ εΐδός τι π ανθηρός, 
ευρισκόμενον έν Αφρική καΐ ’Ασία, καί Ονομαζόμενον 
Τσήτα, ή θηρευτή; Πα'ν&ηρ. διότι είναι 6 κυνηγός 
τών θηρίων, και ώς τοιουτος έχρησιμοπαιεΐτο υπό τών 
Μογγόλων Αότοκρατόρων Απδ τών Αρχαιότατων χρό
νων, και σήμερον χρησιμοποιείται ώ; τοιοΰτος είς 
τήν Περσίαν καί Ινδίαν. Είναι λίαν νοητικδν ζώον και 
δόναται νά οιδαχθή πολλά πράγματα,κατά τοΰτο δΐ καί 
κατά τδ σχήμα κκί τδν χαρακτήρα ομοιάζει τδν κο

χλίας, Φίλιππον Δόδριτζ, δστις συνέγραψε πολλά βι
βλία θεολογικά και έκτδς τούτων πολλούς ώραίους 
υμνους, πρδς χρήσιν έκκλησιών καΐ οικογενειών. Ό 
εϋσεοή; ούτο; άνθρωπος, παιδιόθεν έγνώριζε τάς Γρα 
φας, διδαχθείς αύτά; ώς ό Τιμόθεος ύπδ τής Αγαθής 
του μητρός, διότι δ πατήρ του απέ&ανεν δταν ήτο νή
πιον ουδέποτε δέ Αφήκε τήν καλήν δδδν εΐς τήν δ 
ποιαν έμαθε νά βαδίζη άπδ παιδί, ό δε θεδς τδν 
ηύλόγηεε, καταστήσας αύτδν τδ μέσον διά τοΰ όποιου 
πολλοί έπίστευσαν είς τδν Κύριον Ίησοον Χριστόν

11 d ν b η ρ δ θηρευτής.

να, έν φ τδ χρώμα' του, αί ίσχυραί του σιαγόνες, οί 
όζεις του όδόντες και έν γένει ή ευκαμψία τών με 
λών του δεικνύουν οτι μετέχει τής φύσεως τών γαλών- 
Πράγματι δέ εΐναι ό σύνδεσμος μεταξύ τών δύο τού
των γενών, καί ένεκα τούτου ό μέγας γάλλος φυσιο
δίφης Κυδιέρος τδν ώνόμασε «κ υ ν ι κ ή ν γαλήν». 
Τιθασσεύεται δέ ευκόλως καί γίνεται ώραΐον οικια
κόν ζώον, καί παίζει μέ τά παιδία, μ ο υ ρ μ ο υ ρ ί - 
ζ ω ν ώς ή γαλή δταν θωπεόηται.

Ο ΔΟΚΤΩΡ ΔΟΔΡΙΤΖ.

‘Η Απέναντι είκών παριστφ ένα τών ευσεβέστα
των άνδρών καί διασημοτάτων ιεροκηρύκων τής ’ Αγ- 

Τδ πρόσωπόν τοΰ Ανθρώπου μαρτυρεί περί τής καρ
δίας αύτοϋ, λέγει δ λόγος.

Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗί
(Συνέχεια· Ϊ8ε προηγοΰμτνον φύλλον)

«Ξευρω ’γώ, - Απεκρίθη ό άθλιος γελών, «θά τδν φά- 
γουν όμως άνθρωποι τής' Υπαπαντής. Τδν σημαδεύω 
διά νά τδν Αφήσω νά βόσκη έξω μέ τδν άλλον. Έλα, 
τραβήξου μικρέ· δέν έχεις δουλειά έδώ. β

‘Ο Βέρτος έστήριξε τούς ίμικροός του πόδας καί 
συνέσφιγξε τους γρόνθους του.

«Δέν θά σέ Αφήσω νά μεταχειρισθής έν ταλαί- 
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πώρον ζώον τόσον σκληρώ;·» εΐπε γενόμενος καίω- 
χρος «Δέν θά σοί τό επιτρέψω!»

Ό άνθρωπος συνωφροώθη καϊ δμως έγέλασεν έν 

ταυτφ,
«Έχεις σκοπόν νά μέ δείρης, μικρέ μου;»
Ό Βέρτος έστάθη έμπροσθεν τοΰ ταλαιπώρου χοί

ρου,δστις έκλαυθμόριζεν εκ τοΰ φόβου καί τοΰ παυσω 
νος τοΰ πυρός.

«Πρέπει νάμέφονεύσης πρΐν έγγΐσ^ς τον χοίρον.» 

οργήν του έπ τοΰ θαυμασμοί. «Έβό αλήθεια δέν έχεις 
ανάγκη !»

«Δέν έξεύρω τί έννοεΐς μέ τούτο,» άπεκρίθη 6 Βέρ
τος· «Δέν θά σέ άφήσω δμως νά βλάψη; τόν χοίρον.»

«Τί,» άνέκραΕεν ό άνήρ εΕω φρένων σχεδόν, «θά 
σέ καόσω χωρίς άλλο, άν δέν γονατίσης έδώ νά μοΰ 
ζητήσης συγχώρησιν,»

«Δέν θά το κάμω.»
“Δέν θά μου πάρης συγχώρησιν διά έκεΐνα τά δ.

Ό δ ό χ τ ω ρ Δ 6 8 ρ ι τ ζ.
είπεν ό Βέρτος. «Εΐσαι άνθρωπος' σκληρός.»

Ό άνήρ άργίσθη.
«Νά σοΰ’πώ μικρέ, κότταξε καλά νά μή φάγης 

τό σίδηρο έσό. Τραβήξου άν δέν θέλης νά δόκιμά- 
σης κάτι τι ζεστό ζεστό.»

‘Ο Βέρτος ιλιγγίασεν, άλλ’ ούτεέπτοήθη οδτε υπε· 
χώρησε.

«Προτιμώ νά τό κάμης είςέμέ παρά εΐς τό δυστυ
χές τοΰτο ζμον.» άπεκρίθη

«Άκου τον ! άνέκραξεν ό άνθρωπος,λησμονήσας τήν 

ποια μου ΒΪπες;»
«’Όχι· είσαι κακός άνθρωπος.»

Οί δφθαλμοί τοΰ Βέρτου έκλεισαν ΐλιγγίασε, πι· 
στεΰων δτι τήν έπομένην στιγμήν ήθελεν αΐσθανθή 
τόν πεποραχτωμένον καί σίζοντα σίδηρον. Οόοόλως 
δμως ένέδωκεν.

c Η χειρ τοΰ ανθρώπου κατέπεσεν.
ιι'Εσυ μά τήν αλήθειαν εΐσαι παλληκάρι!» είπεν. 

«’Ένοια σοο παιδί μου, σέ άστειεοόμην. Προς χάριν 
σου δμως έπειδή εΐσαι τόσον γενναίος θά τδν άφήσω 
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τδν χοίρον χωρίς νά τδν σημαδεύσω. Είσαι όμως καί 
άνόητον πλάσμα, έκτδς <3ν ήσαι άγγελος τοϋ θεοΰ.»

Οί οφθαλμοί τοΰ Βέρτου ^έπλήσθησαν δακρύων. 
Έξέτεινε μεγαλοπρεπώς τήν χεΐρα τοο, καθώς έσυνεί- 
Θιζε νά πράττη έν ’ Αδιλιώνη, ΐνα τήν άσπασθή ό ά
νήρ . '0 μέγας καί μελαγχροινδς άνήρ , συνε'σφιγξεν 
αύτήν έντδς τής μεγάλης του μελαίνης χειρός,

«Μά τήν αλήθειαν,» έμορμύρισε μετά σεβασμού 
καΐ έκπλήξεως, «σάν έσένα ποτέ δέν είδα άλλον !>>

«Καΐ δέν Θά σημαδεΰσης χοίρους πλέον ποτέ, 
ποτέ;» ήρώτησεν ό Βέρτος, προσηλώνων έπ’αύτδν 
τους μεγάλους και σοβαρούς του όφθαλμοδς μέ βλέμ
μα έταστικόν.

«Ποτέ δέν σημαδεύω πλέον ετούτον » άπεκρίθη 
χαμόγελών μετά τίνος αισχύνης ό άνήρ — Νά σέ χαρώ 
αφέντη μου, έσδ είσαι ό πρώτος δπου μέ καταφέρνεις 
νά ύποσχεθώ καί τόσον ακόμη.»

«Ναι άλλά ποτέ δέν πρέπει νά τδ κάμης» εΐπεν 
ό Βέρτος σοβαρώς «Εΐναι κακή πράξις καΐ ό Θεδς όρ. 

γίζεταΐ’ έσδ τόσον μεγάλος καΐ δυνατδς νά τυραννή- 
σης §ν δυστυχές ζώον τδ δποΐον δέν έμπορεΐ νά ύπε· 
ρασπισθή τδν έαυτόν του.»

«Πώς δνομάζεσαι αφέντη μου μικρέ;» ήρώτησε 
ταπεινώς ό μέγας έκεΐνος άνήρ.

«Μέ ονομάζουν ’Αβιλιώνην.»
«Άβιλιώνη; Τότε λοιπδν Θά λέγω Άβιλιώνη! 

είς τήν προσευχήν μου κάδε Κυριακήν είς δλην μου 
τήν ζωήν.» εΐπεν ό άνήρ μετά τίνος συγκινήοεως, προσ
θέτων χαμηλή τήφωνή — «Άκοΰς έκεΐτί παλληκάρι!»

«Ευχαριστώ πολύ.» άπεκριθη ό βέρτος ήσόχως, 
τότε δέ ύψώσας εΰγενώ; τδν πίλον του έξήλθε της 
καλυΰης πριν ή άναλάβη ό άνήρ της έκπλήξεώς του. 
“Οτε δέ έστρεψε πάλιν τδ βλέμμα δ πίσω, είδε 
τδν γίγαντα εκείνον έπιχέοντα ΰδωρ έπΐ τοΰ πυ 
ρδς, καί τδν χοίρον περιφερόμενον έξω έλευθέρως,

«Πόσον έφοδήθην !» εΐπε καθ’ έαυτδν δ Βέρτος. 
«Άλλ’ θμως καΐ άν μέ έκαιεν εντελώς, ποτέ δέν θά 
ένέδιδον.»

Καΐ τφ.·· έφάνη οτι λεπτή τις φωνή έντός του ε· 
λεγε·

« Τδ κάλλιστον πράγμα έν τφ κόσμιρ εΐναι ή άνδρεία 
συνοδευομένη ύπδ του έλε'ους, καΐ τά δυο ταΰτα ομοΰ 
δόνανται νά Θαυματουργήσωσιν ώς μάγοι.»

(ακολουθεί.)

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΜΝΟΣ

Στήν κλίνην μου ίπάνω
Χρυσοί άγγιλοι ήταν 

καΐ 'φύλατταν τήν νύκταν 
μίιχ στό σκότος τό βαθύ.

* Η μήτηρ μ’ έκοιμάτο 
καί δλα μου τ’ άίέλφια 

κοντά μου πλαγιασμένα 
ψυχή δέν ήταν ξυπνητή.

Φύλακες δμως Μοι 
μ έπρόσεχαν άγρόπνωΐ, 

καί δ γλυκύς μου ύπνος 
μ’ άφησε μόνον τήν αυγή.

X’ ευχαριστώ θεί μου 
5ι’ δλα σου τά δώρα, 

κ’ εΐς ταότην μου τήν ώρα 
«ί ήναι φύλακες αύτοί

Ωστε είτε κοιμούμαι, 
ΐργάζομαι ή παίζω, 

είς σέ πάντα ν’ άρέσκω, 
νά ζώ ώς εύπεώέ; παώί.

Στοΰ Βρόμου μου τό τέλος 
μακράν ή κοπιώδες 

μύρον χύσε ευώδες 
κ’ εί; νίαν φέρε με ζωήν.

Λ.

‘Ο Έδδιστον Φάρος-

Έπΐ της νοτίου παραλίας τής 'Αγγλίας, εί; 1ί 
μιλίων άπόστασιν τοΰ μεγάλου ναυστάθμου ΠλύμουΘ 
κεΐται ύφαλος, συνιστάμενος άπδ πολλούς βράχους 
τών όποιων ή κορυφή μόνον έξέχει άπδ τήν θάλασ
σαν. ’ Ακόμη καί δταν ήναι καλός καιρός, ή θάλασσα 
βράζει καΐ στροφοδινεϊται πέριξ τών βράχων του. 
των, έν καιρφ δέ τρικυμίας τά κύματα συντρίβονται 
άγρίως έπ' αυτών καΐ πετοΰν δψηλά τους άφροός^των, 
άλοίμονον δέ εις τά κακομοίρα πλοία, οσα τυχόν εύ_ 
ρεθοΰν έκεΐ πλησίον. ‘Ο φοβερός ούτος δφαλος δνο. 
μάζεται Έ δ δ ι σ τ ο ν, και έπΐ πολλάς έκατονταετη- 
ρίδας ήτο τδ πλέον έπικίνδυνον σημεΐον τής θαλάσσης 
εις τα καταπλέοντα έκεΐσέ πλοία, έξ ών τά μέν προσ- 
εκρόυοντο έκεΐ καί έχάνοντο, τά δέ διά νά άποφό 
γουν τόν κίνδυνον τούτον άφινον τόσον πολύ τδν ΐσιον 
δρόμον των, ώστε έναυάγουν έπΐ τών βράχων τών α
κτών της Γαλλίας. Τδ κακόν ηύξανεν δλονέν καΐ καθ
ίστατο άνυπόφορον, άλλά κανείς δέν ήξευρε πώς νά 
τδ έμποδίση,

Πρδ 200 περίπου έτών, έμπορός τις τοΰ Λονδίνου, 
Οδϊνστάνλεϋ δνομαζόμενος, ΰστις εΐχε χάσει δύο ή 
τρία πλοία έπΐ τοΰ ύφαλου έκείνου, άπεφάσισε νά 
κτίση φάρον αδτοΰ,ώστε βλέποντες οί ναΰται άπδ μα. 
κράν τδ φώς του νά άποφεύγουν τδν κίνδυνον, Μέ 

πολλήν δμως δυσκολίαν κατώρθωσε νά πείση τήν άρ-
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χήν νά τφ οώση τά αναγκαία πρδς τοΰτο μέσα, διότι 
δλοι ένόμιζον τό πράγμα όχι μόνον ριψοκίνδυνου άλλά 
και άπολυτως αδύνατον αΠωί,» τφ ελεγον '<θα κτί
σης πύργον έπάνω είς τούς βράχου; έκείνους, άφ' ου 
ή θάλασσα ούδέ κδν να τους πλησιασης σε άφίνει;» 
Καΐ τφ δντι ήτο σχεδόν άδύνατον τό πράγμα, άλλ’ ό 
Ούϊνστάνλεΰ ούδέποτε άπεθαρρυνθη, άν καΐ εΐχε να 
παλαίη άκαταπαύστως κατά της άγριας θαλάσσης 
καΐ πολλάκι; νά περιμένη Εβδομάδας ολοκλήρους 

εωί ου νά δυνηθή νά πλησιάσή 
είς τόν ύφαλον, πολλάκις δε τό 

έργον τής αύτής ήμέρας κα- 
τεστρέφετο τήν ιδίαν νύκτα 
ύπό τής τρικυμίας. Τέλος πάν
των μετά τέσσαρα δλα έτη έ~ 
περατώθη ό φάρος, καΐ μίαν 
νύκτα ό Ούϊνστάνλευ έσχε τήν 
εύχαριστησιν νά άνάψη ίδιο- 
χειρως τόν φανόν, δστις έμελλε 
νά σώση τόσους άνθρώπους 
άπό τόν Θάνατον.

‘Ως βλέπεται δμωςέκ τής 
προκειμένης είκόνος, τό σχήμα 
τοΰ φάρου τούτου ήτον δλως 
άκατάλληλον διά την χρήσιν 
ταότην,πρώτον διότι εΐχε παρά
θυρα καΐ άνοίγματα πολλά, καΐ 
έξώστας, τά όποΐα έχουν με- 
λειτέραν έπιφάνειαν είς τόν 
άνεμον, καΐ εδκολώτερον δύ- 
νανται νά ανατρέψουν §ν κτιριον. 
Έπΐ τρία έτη ό φάρος ούτος ε· 
μεινεν ακλόνητος, μίαν νύκτα 
δμως φοβερά τρικυμία τόν ά- 
φήρπασε μέ δλους τούς έν αύ
τφ, ό δέ Ούϊνστάνλευ μεταξύ των 
θη όμοϋ μέτό έργον τών χειρών 
θη 46 έτη. Μετ’ δλίγον έκτισαν 
ύφαλου τούτου· άλλά καί αυτός 
ήτο ξύλινο;, κατεστράφη δέ ύπό πορκαϊας τφ 1755 
ιΟ τρίτος φάρος, δστις ύψώθη έκεΐ ήτο μέν λίθινος 
καΐ καθ' δλα άρμόδιος πρός τόν σκοπόν τούτον, 
άλλά παρετηρήθη μετά παρέλευσιν έκατδν περίπου 
έτών, δτι ό βράχος έπΐ του δποίου ήτο κτισμένος 
εΐχε φαγωθή ύπό τών κομάτων, ώστε ύπήρχε κίνδυ
νος μή υποσκαφθούν τά θεμέλια τοΰ πύργου, έπομέ
νως κατά τό έτος τοΰ 1879, ό Πριγγιψ τής Ουαλίας 
καΐ δ Δούξ του Εδιμβούργου έθαλαν τόν θεμέλιον λί
θον νέου φάρου έπΐ έτερου βράχου στερεού, δστις καΐ 
φαίνεται προωρισμένος ν' αντισταθή έπΐ πολλά ετη

'••ai™

εΰρισκόμενος έχά- 
τοο, δστις διετή ρή· 
νέον φάρον έπΐ του 
ώς καΐ δ πρώτος

εΐς την άρμην τηί θαλάσσης, έχων Οχημα κωνοειδές 
μέ δσον τδ δυνατδν όλίγιστα κουφώματα, τδ δέ η
λεκτρικόν φώς του φανοϋ αύτοϋ λάμπει εΐί άπόστάσιν 
περισσότερον τών 17 μιλίων!

ΤΕΧΝΗΤΑ ΒΡΕΦΗ.

Αί λιγωμένα! κοΰκλαι έπχνοήθησαν προς εϋχαρίστηοιν τών 
πα ιδίων, ©οι δέ ήμεις γνωρίζομε πόσην χαράν προξενούν τά 

άθύρματα ταΰτα είς τά μικρά παι
δία καί κοράσια, δν μάλιστα, τύχη 
νά ήναι έπώεζίως κατασκευασμένα 
ώστε νά κλείουν τοΰς όφθαλμούς, 
ή νά έ /.τείνουν τάς χεΐρας. ή νά κι
νούν τήν κεφαλήν, άλλ’ έπ’ έσχατων 
αί κούκλοι ήρχισαν νά χρησιμεύ
ουν είς τά εΐδος νηπίων ούχί προς 
διασκέδασιν, άλλά πρός ώφίλείαν 
καί τών ήλικιωμένων.

"Οσοι έταξείδευσαν νύκτα διά τών 
σιδηροδρόμων γνωρίζουσι πόσον έ- 
νοχλητικόν είναι νά διέρχεται τις 
δλόκληρον τήν νύκτα καθήμενος ε(ς 
μίαν καί τήν αύτήν βίσιν χωρίς νά 
δόναται νά άκουμδήση δεξιά ή α
ριστερά. Έκτος τής άύπνίας είς τήν 
δπσίαν κρατεί τόν άνθρωπον είναι 
καί πολύ κουραστικόν, δταν τό δια- 
χώρισμα τής άμάξης, είς τό όποιον 
κάθηται, είναι πλήρες, δλαι !βηλ· 
αί θέσεις είς αύτό κατέχονται. “Ο
ταν είναι δύο είς 8ν τοιοΰτον δια- 
χώρισμα, τότε ϊκαστος έχει είς 
τήν έζουσίαν του δλόκληρον τήν 
πλευράν, έπί τής δποίας κάθηται 
καΐ δύναται νά έξαπλωθή, ίσον 
βέλη, καί τρεις καί τέσσαρες, δταν 
εΐναι είς το αύτά διαχιύρισμα, ή 
κόπωβις μετριάζεται, διότι μένει 
είσέτι τόπος ικανός δι’ αύτούς νά 

καί ούτω νά παρέξουν όλίγην άνακού*
Άλλ' δταν δ άριθμός έφ1 ίκά-

Εδ δ ισ τ ο ν φάρος.

μεταίάλουν θέσιν 
φισιν είς τά μέλη των. 
στην πλευράν είναι 3 ή 4, τότε ί δδοιπόρος πρέπει νά λάίη 
πρό όφθαλμών δτι θά άπεράση κακήν νύκτα καί ουτω πως 
ευρίσκει τό πράγμα έκ πείρας τήν έπομένην πρωίαν, ίταν έ- 
ξερχόμενος τής άμάξης δέν εύκολύνεται νά κινήαη τά σκέλη του, 
ή νά κρατήση όρθίαν τήν κεφαλήν του.

Πρός άποφυγήν τής ένοχλήσεως ταύτης, τοΰλάχιστον είς 
τάς γυναίκας, έπενοήθη τό έξής άστείον ίπινόημα.

‘Η κυρία ή γυναίκα, ή έχουσα νά ταξιδεύση διά τοΰ σιδη
ροδρόμου μίαν ή δύο νύκτας, πηγαίνει είς τόν πωλούντα κού
κλας, καί λέγει «θέλω μίαν κούκλαν ίσην μέ βρέφος 6 μηνών 
νά κλαίη ή νά φωνάζη δταν καΐ ίσον έγώ θέλω, καί νά στα
ματά κατά τήν θέλησίν μου.» Ό έμπορος τής παρουσιάζει 
διάφορα δείγματα τών όποιων ή τιμή άναίαίνει άπό 10 — 
50 δραχ.

Μέ τόν θησαυρόν τούτον είς τάς άγκάλας της, ή καλή γυ-
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νή πηγαίνει είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, λαμβάνει τό 
είσιτήριον διά τό μέρος Snou θά ύπάγη καί e ίσέρχεται είς Εν 
διαχωρισμό μιας άμάξης. TJplv βμως είσέλβη ειδοποιεί τόν ό- 
δηγόν, 6,t ίχει μωρό παιδί, ν,αί φοβείται μήπως θά ταράζη 
τήν ήσυχίαν τών Επιβατών τήν νύκτα, διότι κλαίει, και κά- 
νείς. δέν ίύναται νά τό σταματήση· 2ή δ όόηγός πεισθι" καί 
τής δώση 8ν χωριστόν διαχώρισμα, δπερ συνήθως γίνεται, ίάν 
εΐναι δύο ή τρεις γυναίκες μαζύ, τότε τό σχέύίον Επιτυγχάνει, 
και αύτή ή αΰταί άπερνοϋν καλήν νύκτα, άν δμως ή αύτδς 
δέν πεισθη ή δι*  άλλην αιτίαν δέν έπιτόχη τοΰ σκοπού της, 
άφοΰ έν τφ μεταξύ δώση είς τούς συνταξε ΙΟ ιώτας της νά 
εννοήσουν δτι τό βρέφος είς τάς άγκάλας της δυνατοί νά 
κλαίη, άμα πληοιάση ή νύξ βάλλει τό στρατήγημα είς πλή
ρη Ενέργειαν, τό δ’ Αποτέλεσμα εΐναι συνήθως ή οι συνοδοι
πόροι τής καϋμένης τής μητέρας θά σηκωθούν είς τό πο
δάρι καΐ θά ζητήσουν άλλο διαχώρισμα, διότι ποιος δύναται 
νά ΰποφέρη τάς κραυγάς βρέφους καθ’ ίλην τήν νύκτα ευ
ρισκόμενος μάλιστα είς άλλως πολύόχληράν θέσιν, ή ή μη
τέρα μέ τό άτακτον καΐ κλαψιάρικο βρέφος της θά τεθή είς 
«λλο ιδιαίτερον, καΐ οΰτω τελειώνει τό παιγνίδι ! Δυστυ
χώς δμως διά τάς τοιαύτας μητέρας, τό παιγνιδιού τούτο 
6έν Επιτυγχάνει πολλάκις καΐ τότε μένουν μέ τήν κούκλαν 
και μέ τήν ίντροπήν! Τήν Εφεύρεσιν ταύτην ιδιοποιούνται 
οί Παρισινοί καΐ οί ’Αμερικανοί, όποιοςδήποτε δμως καί άν 
ήναι ό έφευρέτης, δεικνύει μεγάλην έπιτηδειάτητα νά μ<μη- 
θή τάς φωνάς καΐ τούς κλαυθμυρισμούς τών ανθρωπίνων 
βρεφών, καί εΐναι άξιος τής εύγνωμοσύνης άν ούχί τών 
οδοιπόρων, οΐτινες έξηπατήθησάν δι’ αύτοΰ, τουλάχιστον τών 
παιδίων τά δποϊα διασκεδάζουν αί τοιαόται Απομιμήσεις. 

1. ‘Η 'Αμερικανική Έ Β ν ι κ ή Β I 6 λ ι ο θ ή κ η· 
A3 τη περιέχει 513,441 τόμους βιβλίων καί 170,000 φυλλα
δίων εΰρίσκεται δέ έν Ούασιγκτώνι τφ πρώτευούση τών ‘Η
νωμένων πολιτειών, εΐναι δέ ή καλλίστη βιβλιοθήκη έν ’Αμε
ρική, ταχέως δέ θά είναι είς θέσιν νά σονερισθή μέ τάς 
καλλίστας βιβλιοθήκας έν τφ κόσμφ.

2. Ή έΐ ν ι κη βιβλιοθήκη τής Γαλλίας έν Πα· 
ρ ι σ ί ο ι ς περιέχει 2,300060 τόμους.

3. ‘Η τοΰ Βρετανικού Μουσείου έν Λονδίνφ 
1.300,000.

4. ‘Η Βασιλική Δημοσία Βιβλ toθήκη τής 
Πετρουπόλεως 1,000,000.

5. ΉΒασιλική Βιβλιοθήκη τοΰΒερολίνοι» 
750,000-

Ή πρώτον συστηθεΐσα έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής είναι ή τής Κανταβριγίας τό 1638 —ή τού Γυάλ 
τό 1700 — ή έν Βύασιγκτώνι τό 1800.

Τό 1870 ύπήρχον έν ταΐς Βιβλιοθήκαις τών Ηνωμένων
Πολιτειών τής ’Αμερικής τόμοι 50,000,000. ‘Ο Αριθμός οδτος 
δίδει Ινα τόμον είς έκαστον πολίτην.

— Ή πρώτη έφημερίς έξεβόβη είς τήν Γερμανίαν τφ 1494, 
είς τό Βέλγιον τφ 1βθ5, είς τήν ’Αγγλίαν τφ 1622, είς τήν 
•Ισπανίαν τφ 1626, είς τήν ‘Ολλανδίαν τφ 1623, είς τήν 
Δανίαν τφ 1663, είς τήν Ούγγαρίαν τφ 1721 είί τήν ‘Ρωσ- 
σιαν τφ 1703, είς τήν Σουηδίαν τφ 1643, είς τήν Νορβηγίαν,

τφ 1763, είς τήν Τουρκίαν τιιϊ 1825, είς τήν ’Ελλάδα τιΰ 
1881, είς τήν Ρουμανίαν τφ 1628, είς τήν Σερβίαν τφ 1041,

— ’Αμερικανός τις συνέλαβε τήν βιψοκίνδυνον ιδέαν νά δι“- 
πλεύση τόν Ατλαντικόν 'βκεανόν άπό τήν Αμερικήν είς τήν 
Εύρώπην, έντδς λέμβου ήτις έχει μόνον 18 ποδών μήκος- 
Άνεχώρησεν ήδη άπό τήν ’Αμερικήν άλλά δέν γνωρίζεται άν 
κατώρθωσε νά φθάϊη είί τήν Εύρώπην,

— ‘Ο μέγας έκεΐνος στρατηγός, δ Βασιλεύς τής Σουηδίας 
Κάρολος ά IB , έδειξε παιδιόθεν τήν κλίσιν του προς τόν 
στρατιωτικόν βίον έπτά μόνον έτών τήν ήλικίαν ήδόνατο 
νά ίπεύση τόν πλέον Ατιθάσευτον ίππον, καί δέν έφοβεΐτο 
τίποτε. "Αν και ήτο έξυπνος· δμως ήτο καί πτεσματώδης, 
Οΰτω λ.χ. δέν ήθελε μέ κανένα τρόπον νά μάθη τήν λατι
νικήν, άλλά μαθών βτι ό βασιλεύς τής Δανίας, καί ό βασι
λεύς τής Πολωνίας τήν εΐξευρον καλώς, έφιλοτιμήθη καΐ αί>- 
τΰς νά τήν μάθη, καΐ πράγματι έγεινε λατινιστής σπουδαίος. 
’Αναγνώσας ποτέ τόν βίον τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου λατινι
στί, καΐ έρωτηθείς πώς τψ ήρεσκεν δ κατακτητής έκεΐνος 
άπεκρίθη — «Έπεθόμουν νά τφ ομοιάσω >.

«’Αλλά,» άπεκρίθη ό διδάσκαλός του, «Ό Αλέξανδρος ί- 
ζησε μόνον 32 έτη.»

«Ά 1 Καί δέν είναι Αρκετόν τοΰτο,» άπεκρίθη δ νεαρός 
πρίγκιψ, «όταν ίχέι κατακτήση ολόκληρον τόν κόσμον;»

—. ‘Ο λόρδος Βύρων ήτο γενναίος καΐ ριψοκίνδυνος ώς 
παιδίον, άλλά δέν είχε μεγάλην σωματικήν δΰναμιν ώστε 
πολλάκις δέν ήδύνατο νά πράξη δ,τι ήθελεν. ‘Ημέραν τινά
είς τδ σχολεϊον εϊδεν ένα έκ τών μεγαλειτερων μαθητών τυ- 
ραννούντα έτερον μικρότερόν του πο ιδίον, διά πληγών έπί 
τοΰ άπαλοΰ μέρους τοΰ βραχίονος του. *0  Βύρων βλέπων τήν 
Αγωνίαν τοΰ μικρού του φίλου ίστις δέν ήδύνατο ν’ άποφύγη 
τόν τύραννόν του, παρεφέρθη οπό Αγανακτήσεως καί λύπης, 
καί μή δυνάμενος νά παλαίση μετ’ αύτοΰ τόν έπλησίασε μέ 
τά δάκρυα καταρρέοντα άπό τούς ΐφθαίμούς του καί είπε.

«Πόσαις ξυλιαΐς σκοπεύεις νά τοϋ δώσης;»
εΤί σέ μέλει Εσένα ;ο άπεκρίθη ό τύραννος »Διατί έρω

τας; »
«Διότι» άπεκρίθη 0 Βύρων παρουσιάζων τόν βραχίονά 

του, «θά σέ παρακαλέσω νά μοΰ δώσης Εμένα ταΐς μισαίς·«
*0 μικρός έκεΐνος φίλος καί συμμαθητής τοΰ Βύρωνος 

ήτον ό σΐρ Ροβέρτος Πήλ, βστις κατόπιν ■ έγεινεν εΐς έκ τών 
διασημοτάτων πολιτικών τής’Αγγλίας.

— Έξ όλων τών γλωσσών τοϋ πεπολιτισμΐνου κόσμ ου 
ή Αγγλική ύμιλεΐται ύπό πλείοτέρων ανθρώπων ήτοι 80, 
000,000 περίπου, διότι τήν μέν Γερμανικήν όμιλοϋσι50έως 
60 Εκατομμύρια Ανθρώπων, τήν’δέ' Γαλλικήν 40—50 Εκα
τομμύρια, τήν δέ "Ιταλικήν 28 Εκατομμύρια καί τήν Ισπα
νικήν 40 Εκατομμύρια Ανθρώπων

— Έν τφ Έγκυκλοπαιδειακψ λεξικψ τών ιατρικών Επι
στημών, τφ πρό πολλών Ετών έκδιδομένφ έν Παρισίοις, ό 
χώρος ό Αφιερωμένος είς τό άρθρον «‘Ελλάς» είναι δεύτερος 
μετά τόν τής Γαλλίας κατά τήν έκτασιν τής ΰλης.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤίΙΣΕΐΙΣ.

1) Τις Εβασίλευσεν έν Ιερουσαλήμ βτε οί Ίσραηλΐται πρώ
τον είσέβαλον εις τήν χώραν;.

2} Ποΰ λέγεται βτι κόρη έπωλήθη Αντί οίνου ;
3) Ποΰ περιγράφεται ταμεΐον ή κιβώτιον ϊχον ΐπήν είς 

τό σκέπασμά του, διά τής όποίας νά ρίπτωνται τά χρήματα;

•Ε» ‘Λίέ,α,ς lx iwv ‘AxSfluv ««I 1884. Β , 800.


