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ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ·

Όσοι έκ τών μικρών μου φίλων κατοικείτε είς τάς ' Αθήνας 
γνωρίζετε πολύ καλά τούς στύλουςτοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός 
τούς τόσον ύψηλούς ώστε φαίνεται τις ώς μύρμηξ δταν στέχη 
υποκάτω αύτών,τούς τόσον στερεούς χαΐ όγκώβεις ώστε άπο
ρε! τις πώς κατέπεσεν ό εΐς αύτών καΐ τώρα κεΐται κατά 
πρόσωπόν έπΐ τής γής, παίγνιον τών άγυιοπαίοων, ώτινα 
χοροπηδούν καί παίζουν έπ’ αύτοϋ, καί τών περιηγητών, 
οΐτινες ψηλαφώσι καί σκαλίζουνι τάς βαίδώσεις χαΐ τό φύλ
λωμα τοΰ κιονόκρανου του μέ τάς ράβδους καΐ τά άλεξίίρο· 
χά των, ώσάν νά μή ήρκει ή μαρτυρία 
τών όφθαλμών των άλλά έπρεπε νά 
βεβαιωθούν καΐ διά τής άφής ότι ή δ · 

ρασίς των βέν τους άπατα. Εύτυχώς 
οί άδελφοΐ τοΰ δυστυχούς έκείνου στύ
λου υψώνουν τόσον ύψηλά τάς ώραίαϊ 
καΐ ύπερηφόνους κεφαλάς των, ώστε ού" 
βεις βύναται νά τάς έγγίση ή νά τά! 
μολύνη. Πόσον άγερώχως στέκουν ώς 
δύο εύπατρίδαι ‘Ρωμαίοι οί δύο μεμο
νωμένοι στύλοι έκατέρωθεν τοΰ άτυ
χούς των αύταβέλφου, ώς νά ήθελον νά ' 
τόν .προφυλάγουν άπό τσς ΰόρεις τών 
Αμαθών καΐ τάς ένοχλήσεις τών περι
έργων! Άλλά πιθανόν νά σκέπτεσβε καθ’ 
έαυτούς, «καλά, άλλά ποιαν σνέσιν έχουν Τ, , - „ -j.___ - ______ .

, , , Λ 4 Ιο πρωτότυπον του Κορινθιακουκιονοκρανν.
ολ αΰτα πρός την εικόνα; It σχέσις
είμπορεΐ νά ήναι μεταξύ τών στύλων τον Ολυμπίου, καΐ 
ένός καλαβίου, σκεπασμένου μέ ένα πλίνθον, καΐ περικυκλω
μένου άπα όλίγα φύλλα Ακάνθου ;> θά σάς τό εΐπω. "Αν βέν 
πάρε τηρήσατε μέχρι τούβε τό σχήμα τών κιόνων έ κείνων, 
σάς παρακαλώ νά λάόητε τήν πρώτην εόκαιρίαν, όπως τό 
πράξητε, καΐ θά ιβητε, βτι σΰγκεινται έκ τριών μερών, 
μιδ; τετράγωνου βάσεως, ένός στύλου βαββωτοΰ, καΐ ένός 
κιονόκρανου, κεκοσμημένου μέ φύλλα γεγλυμμένα έπΐ τοϋ 
μαρμάρου. Όσοι κίονες καταλήγουν άνωθεν είς τοιουτον 

κόσμημα Ονομάζονται κόρ ινθιακοΐ, δηλ. είναι τοϋ ρυθμού 

ί> δποΐος Ονομάζεται Κορινθιακός, καί ιδού διατί. ’Γ) Βιτρούόιος 
διηγείται, δτι είς τήν Κόρινθον πρδ 2,000 περίπου έτών ά π ί
θυνε κοράσιόν τι μικρόν, ή δέ τροφός του, ήτις τό ήγάπα περι- 
παθώς, βέν ήδυνατο νά τό λησμονήση άκομηκαΐ μετά θάνατον, 
καΐ λοιπόν μίαν ήμέραν έγέμισε κοφίνιον μέ παιγνίβια.τό έσχέ- 
παόε μέ ένα πλίνθον, διά νά μή τά πάρη δ άνεμος, καΐ τό 
ΐθεοεν έπΐ τού τάφου τής μικρας. ‘Υποκάτω έτυχι νά ήναι 
μία βίζα άκανθου, τήν δέ άνοιξιν, όταν έπρόόαλε τά φύλλα 
του, ήλθαν καΐ περιεκύκλωσαν ολον τό κοφίνιον. Ιίεράσα; 
ποτ’ έκεΐθεν καλλιτέχνης βνόματι Καλλίστρατος είδε τό ώ- 
ραΐον’σΰμπλεγμα τών φύλλων μετά τοΰ κανίστρου καΐ έσκέ

φθη χδιατί άράγε νά μή κοσμοΰμεν τά 
κιονόκρανα μέ φύλλα τής άκανθου ; » 
Έκάθισε λοιπόν καΐ αντέγραψε τήν άκαν
θον μέ τδ κάνιστρον, και μετ’ δλίγον έ- 
βωκεν είς τόν κόσμον νέον ρυθμόν Αρχι
τεκτονικόν, π λούσιον καΐ μεγαλοπρεπή, 
βστιςιύνομάσθη Κορινθιακός, έκ τής πό- 
λεωςόπου πρώτον έφάνη.Όφείλω όμως, 
χάριν τής ιστορικής άληθείας νάπροσθίσω 

; ότι ήδη πολύ πρδ τοΰ Καλλιστράτου οί 
,· Έλληνες έγνώριζον νά κοσμούν τούς κίο- 
,όι νας διά φύλλων, παραλαβόντες τό κόσμη- 

μα τοΰτο παρά τών Αιγυπτίων,ώστε φαί
νεται πιθανώτερον,δτι ό Κ αζλλ ί σ τ ρ α
τό ς υπήρξεν ό πρώτος, όστις μετεχει- 
ρίσθη κατά σύστημα ώρισμένον τά φύλλα 
τής άκανθου είς τό είδος τοΰτο τοΰ κο- 

□ρήματος. Ούβέποτε όμως έγενικεύθη είς τήν ‘Ελλάδα ό ρυθ
μός αύτός· ώ Έλληνες ήγάπων τούς άπλουστέρους καΐ κλα- 
σικωτέρους βυθμούς, οίον τόν Δωρικόν καΐ Ιωνικόν, άλλ’ οί 
Ρωμαίοι έτελειοποίησαν τόν Κορινθιακόν βυθμόν, καΐ είς τόν 
Ρωμαϊον Αρχιτέκτονα Κοσσούτιον όφείλομεν τούς μεγάλο - 
πρεπεϊς καΐ πλουσίους στύλους τοΰ ναού τοΰ Όλυμπίου Δώς 
έν Αθήναις, οΐτινες ήγέρβησαν κατά παραγγελίαν τοΰ βασι- 
λέως τής Συρίας Άντιόχου τού Επιφανούς, 176—Ιβί π. 
Χριστού. Τό κρηπίδωμα όμως είχεν ήδη τεθή έπΐ τών Πεισι- 
στρατιδών.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΜΗΣ-

(Συνέχεια· ϊδε προηγούμενο? φύλλο ν)

ιΓΟχι ένα, παρά έκατό !» άπεκρίθη περιχαρής ό 
Γιάννης.

«Άλλά δέν ή μπορώ νά περιπατήσω χωρίςύποδή· 
ματα·» εΐπε οιστάζων ό βέρτος.

«Μπά! θά περιπατάς καλλίτερα. Ούτε θά σκον- 
τάπτης, ούτε θά πέφτης, και θά τρέχης πολύ γλι 
χωρά τέρα. ‘Εμείς ποτέ δέ βάζομε παπούτσια.«

"Ο Βέρτος έμελλε νά άποκριθή δτι θά έντρέπετο 
νά τδν βλέπουν οί άνθρωποι χωρίς υποδήματα, άλλή 
ένθυμηθεΐς δτι οί παΐδες ούτοι περιεπάτουν πάντοτε 
ανυπόδητοι έσιώπησε, φοβηθείς μήπως τούς λυπήση άν 
τοϊς τδ έπενθόμιζεν. 'Η ιδέα βτι θά εμενεν ανυπόδητος 
τόν έφερε σχεδόν είς απελπισίαν, έσκέφθη δμως ώς 
εξής, «τδ νά δίδη κανείς δταν δέν τοο στοιχίζη τίποτε 
δέν είναι έλεημοσύνη· οί άγιοι έστέρουν έαυτούς παν 
τός πράγματος διά τούς πτωχούς.»

’Έκοψε καί λύσας τά κομψά του υποδήματα μέ 
τάς άργυράς περόνας, τά έθεσε βιασπκώς έπί τοΰ ε
δάφους.

<ι Λάβετέ τα, άν δύνασθε νά άγορα'σητε άρτον,» εί
πε*  έρυθριών

Ό Γιάννης τά ήρπασε μέ κραυγήν χαράς. «Κα- 
κορριζικιά μου πού δέν μπορώ νά πάω μόνος μου! 
Παρέ τα σύ Θωμά, καί τρέχα γρήγορα είς της Φα- 
νι ώς, νά σοϋ δώση ψωμί και κρέας καί πατα'ταις, καί 
γάλα διά το μωρό, καί ξέρω ’γώ τί άλλο; λιγάκι ρα
κί γιά τή μάννα ίσως.»

«Μά Γιάννη δέν κάνει νά πάρωμεν τοΰ αφέντη τά 
πράγματα1» έψιθόρισεν ό μικρός θωμάς, ‘Ο αδελφός 
του είς άπάντησιν έσφενδόνησε κατ’ αύτοΰ την βα
κτηρίαν του· ό θωμάς ήρπασε τά κομψά ύποδήματα 
καϊ εγεινεν άφαντος διά τής Ουράς.

«Μά τήν αλήθειαν, κύριε» εΐπε μέ κάποιαν έντρο. 
πήν δ Γιάννης προς τον Βέρτον. «Άν σ*  έτρωγε σάν 
φωτιά δλη τή νύκτα ή κοιλιά σου δέν θά σ’ έμελε τί 
έκανες ’γιά ν’ αΰρη; ψωμί.»

«Πόσον έτών είσαι;» ήρωτησεν ό Βέρτος.
«Σχεδόν δκτώ » άπεκρίθη δ Γιάννης.
Ό Βέρτος άνεστέναξεν. Ό τραχύς και αυθάδης 

ουτος παΐς, δστις μετεχειρίζετο γλώσσαν τόσον ακομ- 
ψον, τιΐ έφαίνετο μάλλον άνήρ ή ομήλι- αύτοΰ.
- «Κότταξε μή πάεις καί μάς μαρτυρήσεις; » εΐπεν 
άπειλητικώς ό Γιάννης.

«"Οταν κάμνη κανείς ένα καλόν δεν το λέγει,» άπε· 
κρίθη ό Βέρτος μέ τινα περιφρόνησιν, τήν όποιαν δεν ή, 
δυνατό νά κρύψη εντελώς· «δηλαδή δταν κάμνη τδ 
χρέος του,» προσέθηκε.

«Ναι μά τί θά τους 'πής ’στό σπίτι δταν σ’ έρωτή
σουν τί τά έκαμες τά παπούτσια σου ;»

«Δέν θά έπιστρέψω είς τδ σπίτι·» άπεκρίθη ο Βέρ- 
τος^ μέ ύφος, τδ όποιον έπέβαλεν εις τδν Γιάννην σιγήν.

«Τί νάτου κατέβηκε του άρχονιόπουλου;» εΐπε καθ’ 
έαυτδν ό Γιάννης.

Ό Βέρτος, έν τψ μεταξύ, πσρετήρει μέ ανησυ
χίαν και τινα φόβον τδ κάτωχρον πρόσωπον τής ά, 
σθένους γυναικός.

«Δέν είσαι άνήσυχος διά τήν μητέρα σου;» ήρώ- 
τησε -τδν Γιάννην.

«Ναί·» άπεκρίθη ακυθρωπώς έκεΐνος, μέ δάκρυα 
είςτούς όφθαλμυυς. «Καί ό πατέρας νά ήναι φυλακή! 
αύτδ εΐ-αι άκόμη χειρότερον, κύριέ μου.»

« Δέν εΐναι χειρότερον άπδ τόν θάνατον·» εΐπε σο
βαρός ό Βέρτος. «Αύτδς θά άπολυθή καί θάέπιστρέ- 

ψη.»
« Δέν έχει άνάγκη ή μητέρα, άμα πίη καμμια 

στάλα ρακί καί φάη λιγάκι σούπα —εΐναι έτσι άπδ τήν 
νηστεία και τήν ανησυχία της.»

«Πόσον χαίρω δτι εδωνά τά υποδήματά μου!» έ- 
ακέφθη ό Βέρτος Μικρά σιγή ήκολουθησε, τήν ό
ποιαν έλυε μόνον δ συριγμδς τών χλωρών βάτων έπί 
του πυρές καί οί κλαυθμυρισμοί τοΰ νηπίου. Τέλος 
μετ’ όλίγον εΐπεν ο Γιάννης.

«Δέν μου κάνεις τή χάρι άφένιη νά βάλης τδ τσου
κάλι εις τήν φωτιάν. Μέ αύτδ τδ πόδι δέν μπορώ νά 
κινηθώ άπ’ τδν τόπο μου. Άν θέλετε γεμίσατε το 
νερό, θά. ήναι ζεστό γιά τή σούπα έως πού νά έλθη 
ό θωμάς.»

» Ευχαρίστως,» άπεκρίθη δ μικρός κόμης προθύμως.
Έντδς ήμισείας ώρας ώρμησεν είς τήν καλύβην ό 

θωμάς, άσθμαίνων καί περιχαρής, φορτωμένος μέ 
μέγα καλάθιον.

«ΜουΒωκε πέντε σελίνια ! » καί βέβαια δά άξιζαν 
πολύ περισσότερο, γιατί τά ’μάτιάτης άσιράφταν άπ’ 
τή χαρά, καί μοΰοωκε καΐ μία σβούρα παραπάνω.»

«Φερτήν έδώ,» έκραξεν ό Γιάννης έκτδς έαυτοΰ 
σχεδόν, διότι δέν ήδόνατο νά κινηθή έκ του τόπου του. 
Ό μικρός θωμάς ευ πειθώς τά εθεσεν βλα έμπροσθεν 
τοΰ άδελφοΰ του, δύο μεγάλους άρτους, Sv κομμάτι 
κρέατος, κρομμύδια, πατάτας, έν τεμάχιον χοιρινού πα
στού, καί έν κουμάριον γάλακτος.

'Ο Γιάννης έγέμισεν έν ποτήρι ον μέ γάλα καί_]τδ 
ώθησεν είς τάς χεΐρας τοΰ μικρού κόμητος— « 1’άϊσε 

τό μωρό 'κεΐ δά, γιά νά μαγειρέψωμεν έγώ καί δ 
θωμάς.» Ό Βέρτος έλαβε τό ποτήριον καί έπλησί- 

, ασεν είς τδ νήπιον, τδ δποΐον έκραόγαζεν ώς κόραξ.
! «Νομίζω δτι έπρεπε πρώτον νά δώσετε κάτι είς
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την μητέρα σας» είπε πράως, ένφ τύ βρέφος ήρπασε 
τό ποτήριον καΐ εχυσε το ήμισυ τοΰ γάλακτος έπάνω 
TW.

«Καύμένη μάννα!» εΐπεν ό μικρό» θωμάς, ίΰτις 
έδάγχωνε μιαν κόραν άρτου- τότε μέ τόν άρτον είς τήν 
έτέραν χεΐρα άνέβη έπί τής κλίνης καΐ έχυσε μεταξύ 
τών χειλέων τής μητρός τοο όλίγον ρακί άναμεμιγμέ 
νον μέ θερμόν ύδωρ. Ή γυνή τό κατέπιε χωρίς νά ά
νοιξη τούς δφθαλμοός της, ούτε νά δώση σημεΐον αί- 
σθήσεως, ό δέ θωμάς κατέβη έκ τής κλίνης μέ έλευ· 
θέραν πλέον συνείδησιν.

«Τής δίοομεν όλίγη σούπα, δταν γείνη,’·' ε’πε γεν- 
ναίως. Τότε αυτός μετά τοϋ Γιάννη έξαχολουθοΰντες νά 
τρώγουν άρτον ερριψαν είς τόν λέβητα ολον τό κρέας 
όμοΰ μέ ολόκληρα κρομμύδια, κατά τόν τρόπον τής 

μαγειρικής τών χωρικών! (’Ακολουθεί.)

‘Ρόδο καί άγρεολούλουδο
Σέ ρίζα μια; τριανταφυλλιά;,"ήταν*  φυτρωμένο 
ϊν Αγριολούλουδο χλωμό ζαΐ μικροκαμωμένΟ.

Ποχύς ξέρει ποιά βροχόνερο, πογοΐ ξέρει πο>ό άέρι 
τό έφερε χαΐ τώσπειρε μονάχο δίχως τσΐρι;

Γιά πόνους είχε γεννχ/ΐίη Π® πόνους τό καϋμένο, 
καί πρίν Ανθίση τό φτωχό ήτανε μαραμένο.

Κ’ έκεΐ ‘ψηλά, πολϊ> ’ψηλά ένα τρανταφυλλάκι 
καμάρωνε καΐ έπαιζε γλυκά μέ τάεράκι’ 

γεμάτο δρόσο κ£ ώμορφιά καί μυρωδιά καΐ χάρι 
στή βίζα του δέν κοίταζε Απ’ τό πολύ καμάρι

νά ’6ff τί κάνει το φτωχό, νά λύπη δη λιγάκι 
κ’ ένα γλυκόλογο νά πη στο μαύρο λουλουδάκι,

Πέρασαν ’μέραις πέρασαν ίπήγε ’μπρος δ χρόνος, 
σίήσαν τά κάλλη τοΰ ένδς καί τάλλου πάει ό πόνος· 

πέβαν τά φύλλα καΐ τών Βυό καί τό φτωχό έχΑθη 
καί τώμορφο καί πλούσιο κι’ αύτό, κγ’ αύτό, μαράθη.

Κ’ έγώ πού τάξερα τά δυό 'σάν ήσαν ανθισμένα 

καΐ πάλι τά ’δα υστέρα ξηρά καί μαραμένα,

"Αν καί μικρό κατάλαδα, ότι στόν κόσμο τοϋτο, 
δέν πρέπει νά καυχώμασθε γιά ώμορφιά καί πλούτο.

ΕΙνε τά πλούτη πρόσκαιρα κ’ ή εύμορφιά δέν μένει 
καί μόνο καθαρή καρδιά στον Πλάστην Ανεβαίνει.

Άί Αγαπούμε τά φτωχά καί τά δυστυχισμένα, 
Ας δίνωμε παρηγοριά 'στά έρημα ’στά ξένα.

Καί όταν τά παιγνίδια μας τά τόσα βαρεθούμε 
κ£ όταν χορτάΐωμε πολύ, το'τε Ας θυμηθούμε, 

νά δώσωμε καί στο φτωχό κ’ έκεινο νά χόρταση, 
νά δώσωμε στό όρφανό κ' έκεινο νά γελαση

”Ω, Αγαπίτητά φτωχά, τά έρημα τά ξένα- 
ώ, δίδετε παρηγοριά στά πικροποτισμένα! ''

(‘Εστία).

'Ο τυφλός ’ϊάκωβο;·
(Έχ τοΰ γαλ/.'.χοΰ.)

‘Ο μικρός Ιάκωβος έγεννήθη τυφλός, διά μιας ό
μως επιτυχούς έγχειρήσεως άνέβλεψεν. Έν τοότοις 
έπρεπεν όλίγον κατ’ όλίγον νά ΐδη τό φώς.

‘Ημέραν τινά ή μήτηρ του τόν ώδήγησεν έμπρο
σθεν τοΰ παραθύρου, άφήρεσεν άπό τών οφθαλμών 
τοο τήν ταινίαν, ήτις έκάλοπτεν αυτούς, χαί τόν άφη
σε διά πρώτην φοράν νά ΐδη τήν γην καϊ τόν ούρανόν.

*Ω ! μήτερ, έχραξεν ό ’Ιάκωβος, διατί δέν μοι έ
λεγες οτι ήσαν τόσον ώράΐα ;

Είχα προσπαθήσει, τέκνον μου, άπήντησεν ή μή’ 
τηρ του άναλυθεΐσα είς δάκρυα, νά σοϊ δώσω νά τύ 
έννοήσης, άλλά δέν ήδυνήθην.

Ό μικρός Ιάκωβος έθεώρησεν έπί μακρόν μετ’ εκ- 
στάσεως τά θαυμάσια ταϋτα έργα τοο Θεού.

Ουτω καί ημείς, μικροί άναγνώσται, διά νά δυνη. 
θώμεν νά γνωρίσωμεν τά έργα του Θεού πρέπει νά 
εχωμεν ανοικτούς τούς οφθαλμούς της ψυχής. yAX*  
λως μάς εΐναι άδύνατον νά λάβωμεν τήν έλαχίστην 
ίοέαν τής ευτυχίας, ήτις πληροί τή ν καρδίαν τοϋ χριςια- 
νοϋ, οστις εΐναι προσχεκολλημένος εΐς τόν Σωτηρά του.

Έάν όμως άπομακρόνεσθε τοΰ Σωτήρος τούτου 
δά ζήσητε έν τιρ σκότει καί τή απελπισία. Προσκολ- 
λήθητε είς αύτόν καί θά γευθήτε άπό τουδε τήν χα
ράν καΐ τήν ψυχικήν γαλήνην, τήν όποιαν ουδέποτε 
θά δυνηθήτε νά έννοήσητε πρότερον καΐ τήν οποίαν 
ούδεΐς ούτε ήδυνήθη ούτε θά δυνηθή ποτέ νά σάς 
περιγραφή ακριβώς. Κ, X. Βλάσης.

- Εις §ν νοσοκομεΐον τοΰ Λονδίνου έκάθητο έσπέ- 
ραν τινά μία νοσοκόμος, ή καθώς τάς ονομάζουν, μία 
«άδελφή·» έπάνω δέ είς τά γόνατά της εϊχεν Sv ασθενές 
μικρόν παιδίον, τό όποιον έψυχομάχει, κατά τό φαινό. 
μενον άναίσθητον μέ κλεισμένους οφθαλμούς, δτε 
ήκούσθησαν φωναΐ μεθυσμένων ανθρώπων έξωθεν τοΰ 
παραθύρου είς τήν οδόν. Τό παιδίον ήνοιξε τούς όφ- 
θαλμούςτου. «Νά ό πατέρας,» εΐπεν. «έρχεται κάθε 
βράδυ μεθυσμένος.» 'Η αδελφή τό έκυτταξε μέ δά» 
κρύα είς τούς δφθαλμοός της «τόσον μικρόν τό καΐ- 
μένο νά άποθάνη χωρίς νά ήξεύρη άλλο τι περί τής 
ζωής είμή τήν κακίαν!» Προσεπάθησε λοιπόν νά τοΰ 
εΐπή κάιι περί τοΰ ’Ιησού Χριστού και του ώραίου 
Ούρανοΰ, οπού θά ήτο χαλά χαι ευτυχές, άλλά τό 
παιδίον δέν ήδύνατο νά έν νόηση. Τέλος έλαβεν άπό Ιν 
ποτήριον ό λίγους μενεξέδες ευώδεις, και τοΰ εΐπε, 
«Είς τόν ούρανόν εΐναι άνθη ακόμη ώραιότερα άπό 
αύτά.» Τότετό ισχνόν καί ώχρόν πρόσωπόντου έδειξεν 
εύχαρίστησιν. («Τότε λοιπόν θά τά μαζεόσω ολα Οταν 
πάγω έχει,» εΐπε τό παιδίον, καΐ άπέθανεν.
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ϊκαλούς γονείς χαι συγγενείς, οί όποιοι θά τόν άναθρέ- 
ψουν εν φόβιρ Κυρίου, ώστε νά ήναι ποτέ ίκανος νά 
έκπληροΐ καλώς βλα τά χρέη τής υψηλής του δέσεως.

ΠΥΓΜΑΙΑ ΦΥΤΑ·
(Έκ τοΰ \Αβτέρος τής 'Ανατολής )

Υπό τινας έπόψεις οί Σΐναι καί οί' Ιάπωνες είναι 
|θί έπιδεξιώτατοι κηπουροί τοΰ κόσμου*  ή δυναμις, ήν

Η ΣΪΖϊΓΟΣ Τΰϊ ΠΕΙΓΓΗΠΟΣ UTlAlEAMur ΤΗϊ ΙίΡΩΣΣίΛΣ ΚΑΠΌ ΒΡΕΦΟΣ ΑΪΤΗΣ.
Έχετε ένώπιόν σας τήν εικόνα τοΰ μικρού υίοϋ. 

τής πριγγιπίσσης Ούϊλλιέλμου τήί Πρωσσίας μετά τήί 
μητρός του. Ίο νήπων τοΰτο είναι έγγονος του δια
δόχου τήί Γερμανίας, §.ν ζήση δέ δά ήναι ποτέ αυτός 
αυτοχράτωρ τήί Γερμανίας· ή ήμερα όμως αύτή φαι-

Ό δισέγγονος τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας μ ι τ ά τής μητρός του.

νεται ακόμη μακράν, διότι πρέπει πρώτον νά άποθάνη 
ό προπάππος του, ό πάππος του καί ό πατήρ του, ώ
στε νά έλθη ή σειρά του νά βασιλεόση. Είναι προ
σέτι και δισέγγονος τής βασιλίσσης Βικτωρίας τής 
Αγγλίας, διότι ό πατήρ του είναι ό πρεσδυτερος υίδς 
τής πρεσβυτέρας κόρης τής Βικτωρίας.

Το μικρόν τούτο νήπιον δεν ήξευρει άκόμη πόσαι 
τιμάι χαί ποία ύψηλή θέσις τδν αναμένουν, εχει 5μως 

έχουσι τοΰ νά κυβερνώσι καί καθορίζώσι τήν αΰίησι*  
τών φυτών, φαίνεται αληθώς ύπερφυσική, έως ου γνω· 
σθή ή άρχή, καθ’ ήν έκ τελείται*  τότε δέ γίνεται άπλου· 
στάνη.

Οί μέν Σΐναι άσμενίζονται λίαν είς παν τό άλλόκο- 
τον καί άρρυθμον, ώστε τά προϊόντα τής κηπουρικής 
των είναι ήττον ευχάριστα ή τά τών’Ιαπώνων κηπου
ρών. Καί έπίστανται μέν κατά βάθος τήν τέχνην τοΰ 
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νά κωΐόωσι τήν αύξησιν τών δένδρων, έφαρμοζουσιν 
όμως αύτήν ούτως ώστε τά κολοβά φυτά όμοιάζουσι 
μάλλον είς τερατώδη τινά ζώα ή είς προϊόντα τού 
φυτικού βασιλείου

ΟΕ Ιάπωνες άπ’ έναντίας διαπρέπουσιν έπί φιλοκα- 
λίφ, επομένως υλιγίστας άρρυθμους μορφάς άπαντα τις 
μεταξύ τών προϊόντων τής τέχνης των. Πάσα ’Ιαπω
νική οικία εχει και τδν κήπον της, εΐ δυνατόν, οί πλού
σιοι 3μως καΐ μόνοι δόνανται νά έχω σι μεγάλους κή
πους, οί δ δ κήποι τών έχόντων μει ρίαν μόνον κατά- 
στασιν είναι πολλάκις μικρότεροι τοϋ δαπέδου ένός 

ρόμοιον περιφέρεται ωσαύτως διά μηχανισμού- διά τών 
άναδενθράδων. Τά φυτά δμως και τά άνθη εΐναι γνή
σια, έπιτηδειότατα κολοβωθέντα. Έν τή προκειμένη 
εΐκόνι ή να'ννος μηλέα παρίσταται είς τδ ήμισυ του 
αληθούς της μεγέθους. Άλλά τό ζήτημα έγείρεται, διά 
τίνος μέσου κωλύεται ή αύξησις τών φυτών τούτων; 
Ή άρχή εΐναι άπλουστάτη, ό κηπουρός αντενεργεί 
πρός τήν φυσιν. Γινώσκων οτι, δπως κανονικώς αύξη
ση παν φυτδν έχει χρείαν τού φωτός του ήλίου, θερ
μότητας, ΰγρότητος καΐ τροφής έκ τοΰ έδάφους, λαμ
βάνει τοιαΰτα μέτρα ώστε νά παρέχη είς αύτό τόσον

ι

Ή ν ά ν ν ο ί μ η λ ί α.

θαλάμου. Ούχ ήττον άνάγκη ό μικρός ουτος κήπος 
νά περιέχη τόσα αντικείμενα, δσα οί μεγάλοι, έπομέ. 
νως τά πάντα νά ήναι μικρογραφικά. Ούχΐ σπανίως 
βλέπει τις έντελη χωρογραφίαν έντδς χώρου ούχΐ εύ· 
ρυτέρου της έπιφανείας εύμεγέθους τραπέζης. Έν 
αύτή βλέπει τις όρος, ποταμόν, λίμνην, βράχους και 
άντρον, άναδενδράοας καΐ στενωπούς, γέφυρας, καρ
ποφόρα δένδρα, θάμνους καΐ άνθη μετά τοσαότης τέ
χνης διευθετημένα, ώστε νά ήναι άκριβής μίμησις τής 
φύσεως. Έν .τή λίμνη καΐ τφ ποταμφ βλέπει τις θαυ
μάσιους ΐχθυς χρυσούς καΐ άργυροΰς, οιτινες κινούνται 
διά μηχανισμού, ένφ πελαργός ή άλλο τι πτηνόν πα- 

μόνον τούτων πάντων όσον είναι άναγκαΐον πρός συν· 
τήρησιν ζωής. Λαμβάνει λ. χ. μικρόν μόσχευμα ή 
παραφυάδα δυο περίπου ύφεκατομέτρων τδ ύψος, ά*  
ποκόψας δέ τήν κυρίως βίζαν αύτοΰ, ένθέτει αύτδ έν- 
τός άβαθοΰς πινακίου, ουτώς ώστε τδ άκρον τής άπο- 
κοπείσης ρίζης νά έρείδηται έπΐ λιθαριού- τούτο κω
λύει τήν διά τοϋ στελέχους πρόσληψιν τροφής. Ενα
ποθέτει ώσαότως καΐ τεμάχια πηλού, ίσου μέ κύαμον, 
άτινα παρέχουσιν δσον οΐόν τε έλαχίστην τροφήν ε>’ς 
τάς άπολειφθείσας ρίζας. Τό ύδωρ, ή θερμότης καΐ 
τδ φως τφ παρέχονται μόνον ίκανά πρδς συντήρησιν 
ζωής, πασαν δέ προσπάθειαν τού ταλαιπώρου φυτού 
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νά προβάλη νέας παραφυάδας κωλύει ό κηπουρός 
κλαοεύων αύτδ διά ψαλίδος ή μαχαίρας πεπυρακτω-· 
μένη; έρυθρας πυρακτώσεως. Τήν μέθοδον 
ταυτγν άκολουθήσας έπι 5 -15 έτη κατορθώνει έπί 
τέλοος νά παραγάγη κανονικώτατον καί έρροθμον δεν- 
δρΰλλιον, οπερ ού μόνον θάλλρι καί ανθεί άλλά καί 
καρπόν φέρει, νάννον τέκνον νάννοο γονέως.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

(Έκτου γερμανικού,) 
(Συνεχεία· ϊϊε παρελθόν φόλλον.)

Κ.ΕΦΑΛ θ'.
—. ><Ανοησίας λέγεις!» διέκοψεν αύτδν ό Στρατη· 

γός· ιάπ’ έναντίας μάλιστα θά έχαιρον βλέποντες σε 
άνυψοΰμενον τόσον πολύ.»

— Έάν διά τών ιδίων μου προτερημάτων άνηρ- 
χόμην είς τδ ΰψος τοΰτο,» άπήντησεν ό Γεώργιος εο, 
σταθώς και μετριοφρονώ;, «ίσως νά έχαιρον και έ- 
σεμνόνοντο έπί τή δόξη μον. ’Αλλά τδ παρ.δν ζή
τημα εΐναι δλως διάφορον. Έχω καθήκον πρώτιστον 
ν’ ανταποδώσω τήν στοργήν τών γονέων μου καΐ τοΰτο 
δύναμαι νά πράςω μόνον καί μόνον διαμένων έντελώς 
υίό; των—μονογενές των τέκνον, έπί τοΰ οποίου στη’ 
ρίζονται δλαι αί έλπίδε; των. Ή πρότασίς σας. κύριε 
Στρατηγέ, εΐναι ελκυστική, άλλά θά μοΐ στοιχίση τους 
γονείς μου. Μή λοιπόν όργισθήτε έναντι'ον μου, Αγα
πητέ καί σεβαστέ μοι εύεργέτα, έάν δέν δυνηθώ νά 
πράςω κατά την έπιθομίαν σας. >

Ό γέρων έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς. Τά αισθή
ματα του έπάλαιον, — τδ αίσθημα τής δυσαρέσκειας 
κατά τοΰ αισθήματος τής φυσικής του αγαθότητας- 
ταχέως δμως ύπερίσχυσε τδ δεύτερον.

«Δίκαιον έχεις, υίέ μου,» εΐπεν- ό θεός νά 
σέ εύλογήση·»

Καί οΰτω εληξεν ή συνομιλία, ήτις ήδόνατο νά έ' 
πιφέρη τόσον σπουδαία άποτελέσματα οιά τδν Γεώρ
γιον. Οΰτοςδέδέν ένόμισεν αναγκαίον νά άναφέρη τδ 
πράγμαεις τους γονείς του, διότι έγνώριζεν δτι θά τούς 
έλόπει καί θά τους εθλιβεν αναιτίως.

ΚΕΦΑΛ. 1'.
Τό φθινόπωρον εΐχεν έπελθει και δ Γεώργιο; εΐχεν 

αρκούντως άναλάβει τάς δυνάμεις του ώστε νά σκέ
πτεται περί επιστροφής εΐς τδ τάγμα του. οτε ήλθεν 
εΐδησις οτι ή ειρήνη εΐχε συνομολογηθή μεταξύ τών 
μαχομένων κρατών.

Τδ Δημοτικόν Συμβούλιου του Μαγδεμβούργου ά- 
πεφάσισε νά έορτάση την χαροποιών εΐδησιν διά με
γάλου συμποσίου, εΐς τδ όποιον προσεκλήθησαν ολοι 
οί έν τή πόλει αξιωματικοί, αί δημοτικά! άρχα! καΐ 
πλεΐίτοι τών μεγάλων έμπορων. |

Ό Γεώργιος, πεισθείς όπδ του στρατηγού φδν 
Βράουν βέδελ, εΐχε συναινέσει νά παρακαθίση εΐς τδ 
συμπόσιον τούτο, άλλά καθ’ όδδν έσκέφθη πόσον δλί- 
γους φίλου; άληθεΐς εΐχε μεταξύ του πλήθους τού
του, και οτι ή ψυχρότη; τών αξιωματικών τής φρου
ράς θά καθίστατο δυσάρεστος. Εΐσήλδεν δμως είς τήν 
πρώτην αίθουσαν, οπού εύρε μόνον πολιτικούς. Μεταξύ 
τούτων ούδείς τδν έγίνωσκε προσωπικών, άλλά τδ φι- 
λόφρον ύφος καΐ ή στολή του τφ έφείλκυσαν φιλικήν 
υποδοχήν, Συνομιλών μετά τίνος δικαστού, εΐσήλθεν 
εΐς τήν δευτεραν αίθουσαν, ήτις ήτο πλήρης άξιωμα- 
ττκών.

Μεταξύ αύτών ό Γεώργιος, παρετήρησε νεαρόν τινα 
κόμητα ταγματάρχην, έξ εύγενοΰς οικογένειας, οστις 
δμως ούδεμίαν συμμετοχήν εΐχε λάβει εΐς ΐδν πόλεμον. 
Μικρός δμιλος ήτο συνηγμένος περί αύτδν, συνομιλών 
περί ένδοξων κατορθωμάτων καί λυ πού μένος δτι ή 
συνομολόγησα τής ειρήνης είχε στερήσει αύτούς τής 
ευκαιρία; τοΰ νά άναδείξωσι τδν ηρωισμόν των.

Μεταξύ τοΰ κύκλου τούτου ήσαν καΐ δυο υπασπίσταΐ 
τού Στρατηγού, οΐτινες άν καΐ μεταξύ των έγέλων περί 
τής «αδυναμία; τήν οποίαν ί δείκνυε διά τδ υφαντό- 
πουλον,» έν τούτοις δέν έτόλμων δημοσία νά ουσάρε- 
στήσωσι τδ ύφαντοπουλον τούτο. Διά τούτο 
τδν έπλησίασαν καΐ τφ ωμίλησαν. Ό κόμης παρετήρη- 
σε τδ κίνημα τοΰτο και άνεγνώρισε τδν Γεώργιον.’Έ
καμε λοιπόν μερικάς παρατηρήσεις, μέ τδν σκοπόν νά 
τάς άκουση ό Γεώργιος, άλλ’ οτε ουτος ούδεμίαν προ
σοχήν έδωκεν, ό κόμης έστράφη πρδς αύτόν καί τώ 
είπε μέ φωνήν δυνατήν,

—Λοχαγέ Βράουν, θά μοΐ κάμητε τήν χάριν νά 
μέ πληροφορήσητε ποιος εΐναι ό έπαίτης έκεινος, μέ 
τδν δποΐον περιπατεΐτε καθ’ έκάστην έπί τή; Κεντρικής 
οδού;»

Έγένετο βαθεΐα σιγή καθ’ ολην τήν αίθουσαν, ‘Ο 
Γεώργιος έστράφη πρδς τδν λαλήσαντα καί άπήντησε 
μέ ήχηράν καί άποφασιστικήν φωνήν.

—‘Ο άνήρ, μετά τοΰ δποίου λαμβάνω εύχαρίστη. 
σιν νά κάμνω περίπατον, δέν εΐναι έπαίτης, άλλ’ εν· 
τιμος ύφάντης. Εΐναι ό πατήρ μου !

—*0  πατήρ σας ! Και Βέν αισχυνεσθε έν τφ μέ' 
σω τής έξοχου ταύτης όμηγΰρεως νά όμολογήαητε 
τήν ταπεινήν σας καταγωγήν ;

- ΟύΒέποτε θά αίσχυνθώ τους γονείς μου,» άπήν- 
τησεν ο λοχαγός Βράουν καΐ στραφείς πρδς τδν σύν
τροφόν του, έξηκολοόθησε συνομιλών μετ’ αύτοΰ.

Υπόκωφος ήχος έπαίνου διήλθε διά. τής συνανα
στροφής- άλλ’ δ κόμης, ούτινος ή έπίθεσις κατά τού 
Γεωργίου εΐχεν οΰτως άποβή καθ’ αότοΰ, παροργι- 
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σβείς έκ τής αποτυχίας του, ύπερέβη νΰν παν ορίου 
εύγενείας και έθιμοταξίας, καί άνέκραξε,

-- Λοιπόν, σας διακηρύττω 3τι ήμέΐς, οιτινε; είμε- 
6α ήναγκασμένοι νά καλώ μεν εαυτούς συναδέλφους 
ανθρώπου τοσοΰτον ταπεινής οικογένειας, αίσχυνόμε- 
6α διά σέ και διά το'οί γονείς σου ! Πώς σοί άρέσκει 
τοΰτο; Ακόμη 6ά τολμήσης νά μας έγκωμιάσης τδν 
ύφάντην καί τήν γυναίκα του; ά

—Θά τολμώ καί σήμερον καί αυριον καί καθ’ όλον 
μου τδν βίον, κύριε κόμη,» άπήντησεν ό Γεώργιος, μέ 
στεντορει'αν τήν φωνήν. «Μέχρι τοΰ θανάτου μου θά 
τιμώ παντοιοτρόπως τους γονείς μ»· διότι τδ θεωρώ ώς 
τήν μεγίστην αγνωμοσύνην καΐ δειλίαν νά έντρέπεταί 
τις διά τήν πενίαν τών γονέων του, Είς ποιον οφείλω 
τήν τιμήν τοΰ νά ήμαι συ
νάδελφός σας ; Κυρίως είς 
τους γονείς μου, οιτινες μέ 
έο ίο αίαν νά υπηρετήσω τήν 
πατρίδα μου έ ν τ ί μ ω ς 
καί π ι σ τ ώ ς.

Όχι, οδδέποτε θά έλθη 
ήμερα καθ’ ήν νά εντρέπω 
μαι δι αΰτούς! θά τους άνα- 
γνωρίζω σεμνυνόμενος ενώ’ 
πιον ολοκλήρου τοΰ κόσμου! σ

Εύγε ταγμ.'χτάρχ'χ
Βράουν !

άνέκραξε φωνή τις όπισθεν 
τοΰ Γεωργίου, ήτις ήλέκτρι- 
σεν ολους τους παρόντας.

Οί αξιωματικοί παρεμέρι- 
σαν πάντων δέ τά δμματα 
έστράφησαν πρδς τδν λαλή*
σαντακαΐ πάντες ύποχλινώς τδν ΰπεδέχθησαν/Ητο ό 
γέρων πριγκηψ Λεοπόλδος τής Δεσσαυίας, δστις μόλις 
είχε φθάσει μετά του στρατηγού φδν Βράουν βέδελ 
καΐ άλλων ακολουθεί.)

Η ΑΛΕΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ KABOYFOJ.
(ιΐ/ΰάος ivdiwi)

Μίαν ήμέραν μία αλεπού έκάθισεν είς μίαν πέτραν 
κοντά είς ένα ποτάμι καΐ ήρχισε νά κλαίη δυνατά. 
Οί κάβουροι έβγήχαν άπδ τάς τρύπας των ένα γύρο 
καΐ τήν έπλησίασαν - «Διατί, κυρά αλεπού κλαίεις έ
τσι ;» τήν έρώτησαν, <ι Άλοίμονον,» εΐπεν ή αλεπού «μέ 
έδιωξαν άπδ τδ σπίτι μου οί συγγενείς μου καί δέν έχω 
ποΰ >ά κατοικήσω!)) «Και διατί σ’ έβγαλαν έςω μ 

νά χάμωμίν ;

έρώτησαν οί κάβουροι «Διότι» εΐπεν ή αλεπού σχε
δόν πνιγμένη άπο τούς λυγμούς, «είπαν αυτοί δτι θά 
’βγουν απόψε νά κυνηγήσουν καδούρους, και έγώ τούς 
είπα, δτι είναι άμαρτία νά τούς σκοτώση κανείς τούς 
παύμένους, πού είναι τόσο νόστιμα ζώα.» «Καΐ λοι
πόν ποΰ θά ’πάγης τώρα ;» —Όπου εΰρω δουλειά,» 
άπεκρίθη ή αλεπού «είς τούς συγγενείς μου όμως ποτέ 
δέν γυρίζω, ούτε νά τούς ’δώ ποτέ θέλω πλέον.»

Τότε οί κάβουροι έκαμαν συμβούλιου και άπεβάσισαν 
δτι^άφ’ ού διά τδ χατήρί των είχε διωχθή ή αλεπού άπδ 
τδ σπίτι της, θά εκαμναν καλά νά τήν πάρουν πλη
σίον των διά νά τού; ύπερασπίζη. Όταν τδ έπρότειναν 
είς τήν αλεπού, αύτή έδέχθη μέ ευχαριστησιν, καί 
έτσι έπέρασαν δλην τήν ήμέραν καλά, μέ διασκεδάσεις 

και αστεία. Τδ βράδυ εογή- 
κεν ή σελήνη ολοστρόγγυ
λος, « Εκάματέ ποτέ περί- 
πάτον μέ τήν πανσέληνον ; » 
έρώτησεν ή αλεπού. - ’Όχι· 
ποτέ·» άπεκρίθησαν οί κάδου- 
ροι, ιί'Ερχεσθε λοιπόν τώ
ρα;» «Ευχαρίστως» άπεκρί

θησαν οί κάβουροι. "Ετσι λοι
πόν έξεκίνησαν βλοι κατόπιν 
τής αλεπούς, ή,όποίαελεγε 
καθ’ όδδν τόσα αστεία, ώστε 
έσκαζαν άπδ τά γέλια. Περι
πατούν, περιπατούν καΐ τέ
λος φθάνουν είς ένα δάσος· 

έκεΐ σταματφ ή άλεπου και 
βγάζει μία χαμηλή φωνή — 
αμέσως δέ όρμοΰν άπδ μέ
σα άπό τδ δάσος καμμία 

δεκαριά αλεπούδες, αί όποΐαι ήρχισαν νά πιάνουν καί 
νά τρώγουν τούς καδουρους. Όταν πλέον δεν είχε 
μείνει κανένας αί άλεπούδες είπαν είς τήν συι τροφον 
των - '"Τί πονηρά οπού είσαι ί» « Ναΐ» άπεκρίθη 
αύτή—-«Είναι πολλοί βαθμοί πονηριάς.»

ΚΙΝΕΖ1ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

— Σκέπτου περί τών ιδίων σου σφαλμάτων τδ πρώ
τον μέρος τής νυκτός (δηλ, ένόσφ είσαι έξυπνος) περ' 
δέ τών σφαλμάτων τών άλλων το δεύτερον μέρος τής 
νυκτός (3ηλ. άφοΰ σε πάρη ό ύπνος.)

— Άν θέλης τδ καλόν τών τέκνων σου, άφινέ τα 
νά πεινούν καΐ νά κρυώνουν τά τρία δέκατα τοΰ καιρού.
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Η ΝΕΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ.

•Ομοΰ μέ τά λοιπά σχολεία, τά όποια κατ’ αύτά; έπανέλαβον 
τά; έργασία; των άπανταχοΰ τη; Έλλάβος. ήνοιξε καΐ ή ίν 
Ιίειραιεΐνέα ναυτική σχολή τών δοκίμων, ήτις συνεστήθη έπϊ 
τοΰ καλού άτμάορόμωνος «Ελλάδος» καϊ σκοπόν έχει νά ίκ· 
παιδεύη νέον; διά νά γείνωσιν αξιωματικοί έπϊ τών πολε
μικών μα; πλοίων. Ένεγράφησαν έφέτος εί; αύτήν 21 μα- 
Βηταϊ, όλοι κάτωθεν τοΰ 16ου έτους τή; ήλικίας των απαι
τείται δλ οί έγγραφόμενοι νά έχωσιν άκούσει μαδήματα τού- 
λάχ ιστόν τή; Β' τάξεως τοΰ γυμνασίου Οί παΐδε; ούτοι 
φέρουσι κομψήν στολήν, ήτις άποτιλεΐται έκ πιλίσκου (out· 
σκέττα;) καίΐώς τήν τών αξιωματικών, μέ τήν διαφοράν δτι 
δέν ίχει τά χρυσά σειρίδια· ίματιίίου (γιακέττα;) κυανού, μέ 
δύο σειρά; χρυσών κομβίων υποκαμίσου μέ πλατύ ναυτικόν 
περιλαίμιον (γιακάν) τό όποιον κάτι πίπτει έπΐ τοϋ ίματιδίου 
και έχει χρυσοκέντητο ν άγκυραν είς τά; γωνία; καΐ περιστηθίου 
(γιλέκου) κυανού, μαλλίνου μεν τδν χειμώνα, λινοΰ δέ τό 
βέρος, ώσαύτως μέ σειράν μικρών ναυτικών κόμίίων.Αίπερι- 
σκελίδε; (πανταλόνια) εΐναι μάλλιναι τόν χειμώνα, λιναι δέ 
τό βέρο; έχουσι δέ καί μανδύαν μέ κυανοϋν περιλαίμιου καΐ 
μικρόν ξίφος, τό όποιον φέρουν μόνον έν υπηρεσία. Εκτός τής 
σχολή; καΐ κατά τά; ασκήσει; φορούν χιτώνα καΐ πιλίδιον 
καθώς τδ τών ναυτών, μέ ταινίαν μαύρην έπΐ τοΰ πιλιβίου, 
ήτις φέρει εί; χρυσά γράμματα «Ναυτική Σχολή τών Δοκί
μων,» U1 δόκιμοι διδάσκονται έκτο; τών τακτικών γυμνασια
κών μαδημάτων, άτι να άρχίζουσιν άπό τή; ί η; ’Οκτωβρίου, 
καί ολα ίσα πρέπει εΐς αξιωματικό; τοΰ ναυτικοΰ νά έξεύρη. 
Έπΐ τοΰ παρόντος είναι τά έξη;, ξιφασκία, γυμναστική, κω 
πηλαόία, κολυμβητική, τά γυμνάσια πυροβόλου, καΐ ασκήσεις 
πεζικού, γυμνάσια Ιστίων, καϊ διάφορα χειροτεχνήματα ναυ*  
κληρικό, οΐον διάφοροι κόμβοι κτλ.

‘Η τροφή τών δοκίμων είναι άφθονο; καϊ καλή, καϊ αί ώραι 
τή; άναπαόσεω; άρκεταΐ διά τήν ύγίειαν καί άναψυχήν των.

—Εί; τήν κώμην"Αγ. Ίωάννηντής πολιτεία; Ν. ’ίόρκη; τών 
•Ηνωμένων Πολιτειών έπρόκειτο νά κτισθή νέα Επισκοπική 
έκκλησία· τά χρήματα δμως δέν εφβανον, ώστε ήναγκάσθη- 
σαν νά αναβάλουν τό σχέδιον. Κοράσιον δμως τή; ένορία; 
μόλις δεκατριών έτών τήν ήλικίαν έσκέφθη τό έξη; μέσον, 
διά τοΰ όποιου νά συνάξη χρήματα διά τήν έκκλησίαν. Έζή ■ 
τησεν ένα «Βουλευτικόν οδηγόν.» δηλαδή βιβλίον, τό όποιον 
περιέχει τά ονόματα καΐ τήν διεύθυνσιν ίλών τών Βουλευτών 
έν Ούασιγκτώνι, καΐ έγραψε; έπιστολήν εί; έκαστον έξ αύτών, 
παρακαλοΰσα αϊτούς νά συνεισφέρουν κάτι βιά τήν οικοδομήν 
τού ναού. At έπιστολαί της ήσαν τόσον άφελεις καΐ ή ίδέα 
τόσον πρωτοφανής, ώστε σχεδόν όλοι οΐ βουλευται άπήντη- 
σαν μά δωρεά; μεγάλα;. Έκτό; τούτων δέ συνεισέφεραν καί 
ό Πρόεδρο; τών Ήν. Πολιτειών καί δλα τά μέλη του‘Υπουρ
γείου. Τώρα τό έπιχειρηματικόν τοϋτο κορασίδιον σκοπεύει 
νά πωλήση τάς αύτογράφου; έπιστολά; όλων τούτων τών 
βιασήμων άνδρών, όπως αύξηση ίτι περισσότερον τό ποσόν 
υπέρ τή; προσφιλούς της έκκλησίας!

j — Λέγεται δτι ύλίγας ώρας άφοΰ έγεννήθη ή βασιλόπαι; 
j Βεατρίκη τή; ’Αγγλίας, ό πατήρ της πρίγκηψ ’Αλβέρτος ύ- 

πήγε νά δώση τήν καλήν εΐδησιν είς τά άλλα του τέκνα. Τά

εΰρε βέ παίζοντα Βσρυβωδώς είς τήν αϊδουσαν τών παιγνι- 
δίων.

«Ή μαμά παρήγγειλε κάτι νά σάς έρωτήσω,» ήρχισεν i 
πρίγκηψ «μέλλει νά σάς κάμη ίν άραιότατον δώρον, καί 
Μέλει νά μάθη τί προτιμάτε - μίαν άδιλφούλαν ή ένα άδελ- 
φάκι ;«

Ή έρώτησι; αδτη έπροξένησε πολλήν συζήτησιν, οί μέν 
ελεγον «άδελφούλαν» οΐ δέ «άβελφάκι.» Αίφνης ό μικρό; 
Δουξ τοΰ‘Εδιμβούργου ΐτρεξε μέ βκφρασιν χαρά; είςτόνπα- 
τέρα του καϊ είπε,

«"Α, παπάκη!» «ξεύρεις τί νά ’πής τή; μαμά; ;
Νά τής ’πή; ίτι άν δέν την μέλη, βέλομεν καλλίτερα ενα 
άλογάκι!»

— Ό κύριος έργοοτασίου τινός περιήρχετο μίαν ήμέραν 
τό κατάστημα μέ ένα φίλον του, είσήλβον δέ είς τήν αίθου
σαν, δπου δύο παίδες είργάζοντο πλησίον τοΰ παραθύρου· δ 
είί έργαζετο έπιμελώς μέ τούς οφθαλμού; προσκεκολλημένου; 
έπϊ τή; τραπέζης, ό δέ άλλος έπαυσε πρός στιγμήν έργαζό
μενος καϊ έστρεψε τό βλέμμα προ; τό παράθυρον.

«Ιΐοΐος έκ τών δύο νομίζεις δτι εΐναι ύ καλλίτερος έργάτη; ;*  
ήρώτησε μέ χαμηλήν φωνήν ό καταστηματάρχης τόν φίλον 
του.

«Έκ ΐνος βέβαια δστις έργάζεται τόσον έπιμελώς,» άπεκρίβη 
ό φίλο; του.

■Όχι » εΐπεν δ καταστηματάρχης*  ιιύ άλλος αξίζει πολύ 
περισσότερόν. Ίον βλέπεις τώρα; Ινυττάζει άπό τόπαράθυρον 
ένφ είμαι παρών, διότι δέν το νομίζει κακόν— ό άλλος όμως 
προσποιείται τόν έπιμελή ένόσψ είμαι έδώ, δταν δμως λείπω 
άφίνει τήν έργασίαν του καϊ κάθηται εί; τό παράθυρον ώστε 
βλέπεις ζητεί καϊ νά μέ άπατήση. Δέν ϊχω τήν έλαχίστην 
εμπιστοσύνην εί; αύτόν. Ό κάλλιστος βέβαια έργάτη; εΐναι 
έκεΐνο;, δστις έργάζεται συνεχώς κατά τά; ώρας τή; έργασίας, 
άλλ έκεΐνο;, οϊιΐς έκλέγει τήν στιγμήν, καβ’ ήν τόν βλέπει 
ό κύριό; του διά νά άναπαυθή, εΐναι χιλιάκις προτιμότερο; 
έκείνου, οστις εκλέγει τήν στιγμήν έκεί»ην διά νά έργασβΐ.

— Ό θυρωρός μουσείου τινός πρός τόν είσερχόμενον πε
ριηγητήν. «Σταθήτε, κύριε J ΙΙρέπει νά άφήσητε έδώ τό μπα
στούνι σας πρϊν είσέλθητε.»

«‘Αλλά δέν έχω μπαστούνι.»
«Έπιστρέψατε λοιπόν νά πάρητε ένα, άλλως δέν είμπορώ 

νά σα; άφήσω νά περάσητε· έλαβα διαταγήν νά μή άφήσω 
κανένα νά είσέλβη άν δέν του πάρω πρώτον τό μπαστούνι.»

— αρχαιότατοι περικνημίδες, (κάλτσα;;) τοΰ κόσμου 
εΐνοι ξν ζ,ύγος μάλλινον, τό όποιον εύρέβη έσχάτως έντός μνη
μείου τινός αρχαίου «ί; τήν Αίγυπτον, ‘Υπολογίζεται ίτι εϊναι 
2,000 έτών τήν ήλικίαν.

— Κύτταζε νά βιορβώνη; είς τόν έαυτόν σου έκεινα τά 
όποια σέ δυσαρεΟτεϊ νά βλέπη; εί; άλλους.

— Τίποτε δέν εΐναι έπικινδυνότερον άπό φίλον άπερίβνέ- 
πτον. ίίροτιμότερο; είναι έχβρός συνετός.

— Μή περιμένη; νά σοΐ ειπωσιν άλλοι περί εύκαιριών ΐνα 
πράξης τό καλόν Ζήτει αύτά; μόνο; σου.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΗΣ.

1) Πόβεν μετήνεγκεν β Δαβίδ τήν Κιβωτόν είς τά Ιε
ροσόλυμα ·,

2) Πώς εύρέΟη ή κίβωτός^εί; τό μέρος έκεΐνο;
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