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Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΟΓΓΕΝϋΤΟΝ.
^Ακριβώςπρδ 300 έιών συνέβη είς τά Παρίσια 

μία άπδ τάί ίραγικωτάτας σχηνάς, οτας αναφέρει ή 
ιστορία —ή σφαγή τών Διαμαρΐυρομένων. Κατά τήν 
24 Αΰγούθτου Ι5?2 τή» τρίτη ν ώραν μετά τδ με
σονύκτιον τδ σύνθημα της-προίίδΆής έδόθη διά πυρο
βολισμού. ΐδν όποιον ήκολοόθησδ γενική κωδωνοκρί) 
αία, μετά τήν δποίαν άνδρες ώπλιάμένοί προάέβαλον 
τάς οίκίας τών διάμαρτυρΟμένων^- εθραυίαν ■ τάς δέ

ρας καί έπέπεάαν κατά τών ήμιχοιμωμένων καί ίν 
τρόμων οίκητορων τών. Ή σφαγή όπήρξε τρομερά 
καί γενική—άνδρες, γυναίκες, παιδία. γέροντες, νέοι, ' 
οί πάντεί Αδιακρίτως έφονεόοντο ύπδ τών φανατικών 
παπικών. 'Ολόκληρος ή Κυριακή ήμίρα ήτο ήμερα· 
θρήνου, σφαγής καί αίματος, έςηκολούθησε δδ ή σκη
νή αΰτη καί κατά τάς Ακολούθους τέσσαρας ήμερα;, 
ξως .ου Εςωλοθρεόθησαχ παντελώς οί φιλήσυχοι άλλά 
μή παπικοί έκεΐνοι κάτοικοι τών Παρισίων.

Ιστορείται, 5τι δ κομιστής τής αγγελίας τής σφα
γής ταύτης είς τδν Πάπαν έλα δε παρ’ αδτοΰ 10'00 
τάλληρα* αϋτδ; 81 ο Πάπα; έξεφώνησε, «Καλά νέα, 
ώράΐα νέα!» καί διέταξε νά κανονοδολίαεν έκ του φου- 
ρίου τοΰ ‘Αγίου Άγγέάου καί νά ανάψουν πυροτε
χνήματα είς τάς δημοσίους όδου;· έπ! κεφαλής δδ 
τών καρδιναλίων καί τών άλλων υπαλλήλων τοΰ Κρά
τους διευθύνθη εΐς τήν εκκλησίαν του ' Αγίου Μάρχυ 
καί έκεΐ προσήνεγκεν ευχαριστίας είς τδν θεόν διά 
τήν έςαλειψιν τών αιρετικών !!

■ Προσέτι πρδς διαιώνισιν τοΰ συμβάντος τούτο διέ
ταξε νά κοπή νομισματόσημον, δπερ είς τδ Sv μέ
ρος έιοερε τδν Πάπαν, καί είς τδ άλλο άγγελον ξιφή
ρη φονεύοντα τού; Διαμαρτυρομένυς, μέ λατινικήν Επι
γραφήν, «Ή σφαγή- τών Ουγενότων !»

Ή προκειμένη εικονογραφία έποιήθη ύπδ τοϊ πε
ρίφημου γ άλλο ο ζωγράφου Δελαροσχίου καί παρι
στάνει άίιοσημείωτόν τι συμδεβηχδς λαβδν χώραν 
κατά τήν σφαγήν ταυ την. Εύγένής τις, ονομαζόμενο ς 
Λαφόρσιος, ώδηγεΐτο μετά τών δύο υιών τυ διά τών 
οδών τών Παρισίων είί τδν τόπον τής καταδίκης, *0 
πρεσβύτερος έμαχαιρώθη πρώτος, άναχράίας, «νΟχ, 
πάτερ μου! οχ, θεέ μου 1 άποθνήσκω !" Τήν αδτήν 
στιγμήν ό πατήρ επεσεν έπί τοΰ πτώματος τοΰ υιοϋ 
διαπερασθείί 6πδ μαχαιρών. ‘Ο νεότερος κεκαλυμ- 

rs
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μένος ύπδ αίματος έπεσε καί αδτδς, Ανακράξας «Απο
θνήσκω.»

Οί δολοφόνοι νομίσαντες, δτι βλοι έθ αν απώθησαν, 
άπήλθον. Πτωχοί δέ τινες μετά τήν αναχώρησιν τών 
κακούργων ήλθον ινα γυμνώσω σι τά σώματά των- εις 
τούτων έλθών είς τδ μέρος Οπου έκειτο 6 νεώτερος 
χαί ίδών τήν ιλαράν καί Αθώαν φυσιογνωμίαν του, 
έκινήθη είς οΐκτον καί ανέκραξε· ·Τι άραγε έκαμε τδ 
αθώον τοΰτο παιδίον, ώστε νά τδ θανατώσουν !» Οί 
συμπαθητικοί Ουτοι λόγοι έκαμαν τδν νέον Λαφόρσιόν 
νά ύψωση τήν κεφαλήν του καί νά εΐπη, · δέν εΐμαι 
νεκρός είσέτι.» Ό πτωχός άνθρωπος τιρ είπε νά μή 
κινηθή, άλλά νά ύπομένη- άφοΰ δέ ίνόκτωσεν ήλθεν 
είς τδ μέρος τοΰτο, έρριψεν §ν έπανωφόρτον έπί του 
νέου, τδν έφερεν είς τήν οικίαν του, καί έκεΐθεν τδν 
έοοήθησε νά δραπέτευση μετημφιεσμένος.

Τοιαϋτα τρομερά πρα'γματα έπραττόν ποτέ άνθρω
ποι λεγόμενοι χριστιανοί έναντιον τών Αδελφών των 
μόνον καί μόνον διότι οΰτοι εΐχον τήν'Αγίαν Γραφήν 
καί ήθελον νά ζοΰν κατ’ αύτήν.

"Ας δοξάζωμεν τδν θεδν, ότι ό καιρός τών τοιού- 
των παρήλθεν άνεπισρεπτεϊ, τδ δέ Εδαγγέλιον του 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου διδάσκεται έλευθέρως 
μεταξύ δλων τών εθνών τής γης.

ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ (Καννέλλα.)
Τδ ©υτδν τούτο εΐναι αύτόχθον τής νήσου Κεϋλά

νης, δπου φύεται έν αφθονία- Απαντάται όμως καί είς 
τήν Κίναν καί τδ Βόρνεον καί είς άλλας παρακειμένας 
νήσους- άλλ’ ουδαμοΰ άλλοθι, φθάνει είς τήν τελειό
τητα του τής Κεϋλάνης.

'Η καννέλα δέν εΐναι άλλο τι είμή δ φλοιός τοΰ φο- 
τοΰ, τδν όποιον συνάγουν, Αποξηραίνουν καί Αποστέλ
λουν είς τδ έμπόριον. Τδ κάλλιστον εβ,ος τής καν 
νέλλας εΐναι λεπτόν, δλίγον τι έλαστικδν, κοκκινωπόν 
τδ χρώμα καί γλυκό καί Αρωματικόν τήν γευσιν.

Ή καννέλλα εΐναι εύχρηστος είς τήν ιατρικήν, τήν 
κοσμητικήν, καί τήν μαγειρικήν. Ή προκειμένη εικο
νογραφία παριστφ κλάδον τοΰ έν λόγφ φυτοΰ μετά 
φύλλων καί Ανθέων.

ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΣ ΧΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ.
ΤΩΝ ΖΩΩΝ. : 1

Τά δέρματα τών διαφόρων ζώων, Αφού έχπληρώ- 
σωσι τά χρέη των εις τους κυρίους των,—αοιά τά 
ζώα, ώς σκεπάσματα, μεταβαινουσιν είς τάς χεΐρας 
του Ανθρώπου, όπως χρησιμεύσωσιν είς τάς διαφό
ρους αύτοΰ χρείας.

Καί πρώτον μετά τών τριχών χρησιμεύουν ώς 
μυλωται (γου>ai) έκείνα κατ’ έΐοχήν, τά όποια έχουσι 
παχύ χνουδάτον μαλλί, ώς εΐναι τδ τής άρκτου, λύ
κου, άλωποΰς, γάτας, κοϋνελίου κλπ,

δεύτερον ώνεο τριχών είί διαφοράς αλλάς χρείας- 
γίνεται δέ ή αφαίρεσις τών τριχών έμοαπτομένου του' 
δέρματός είς άσβέσΐόνερον·’ άφαΰ δέ Αποπέσουν αί- 
τρίχες βουτώνται είς ισχυρόν Απόβρασμα φλοιού: δρυδς 
καί ου ςω καθίστανται άσηπτα.

Τών κατειργασμένων δερμάτων' ύπΑρχουσΐ 'διά
φορα εΚη. · .

Τδ κοινόν δέρμα, δπερ χρησιμεύει διφ τους πάτους 
τών ύπο δ η μά-τω ν -το υτο συ νή θ ως κα τα σκ ε υ ά ζεται έκ 
τοΰ δέρματος βοών καί βουβάλων., Τδ τ,ών προβά
των καί αιγών β,αφόμενον χρησιμεύει πρδς κατασκευήν 
του άνω μέρους τοΰ υποδήματος.

Τό μορόχο έκ δέρματος αίγών.
Τό γαλλιχόν χάλούμίναν δέρμα, βπερ εΐναι λίαν 

μαλακόν κατασκευάζεται έκ τίνος δέρματος Ανδελό* 
πων (chamois) ζώντος είς τάς "Αλπεις καί τα Πυρ- 
ρηναΐα, καί χρησιμεύει πρδς καθαρισμόν αργυρών 
καί χρυσών σκευών.

Ό σαγρες (shagreen) κατασκευάζεται έκ δέρμα
τος ίππων, όνων καί καρχαριών έργοστάσιον τούτυ 
υπάρχει έν Κωνσταντινουπόλει- χρησιμεύει οέ είς τήν 
βιβλιυδετικήν καί τήν κατασκευήν γραφείων τδ δέρ
μα του όνου ένεκα του πάχους καί τής έλαυτικότη- 
τός του χρησιμεύει πρδς κατασκευήν τυμπάνων,

Έκ τοϊϊ δέρματος τής έλάφου κατασκευάζονται 
χειρόκτια τής ιππασίας καί στιβάλια.

Τά δέρματα τών προβάτων, Ο αμαλιών και αίγών 
παρέχουσι τήν ύλην προς κατασκευήν τής λεγομένης 
μεμβράνης, ήτις. έχρησίμευσε καί χρησιμεύει πρές 
γραφήν.

Τό βέλο (vellum) εΐναι μεμβράνη κατασκευαζο- 
μένη έκ δέρματος δαμάλεως καί χρησιμεύει πρδς έγ- 
γραφήν διαφόρων δικαστικών υποθέσεων απαιτου- 
σών βιατήρησιν.

Πόσον Αγαθή καί προνοητική ή του θεοϋ πρόνοια 
έν τη κατασκευή τοΰ δέρματος τών ζώων! Ό άνθρω
πος δι’ αύτών ένδύεται, υποδύεται, κάμνει χειρόκτια, 
γράφει τά συγγράμματα καί δένει τά βιβλία του, κα-
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6«ρίζει τά σκέυη του, χαί κάμνει σάχκούς καί Χωρία, 
αναγκαιότατα εί; τάς χρείας τοο. Καί δμως ύλίγοι, δ· 
λίγιστοι εΐναι οί ενθυμούμενοι καί έύγνωμονοΰντες τδν 
θεόν όσάκις μεταχειρίζονται τά δερμάτινα ΐαΰτα 
σκεύη.

| ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΤ ΑΓΑΠΑΝ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ,

1. *2, πρέπει τήν μητέρα .
Νά Αγαπώ θερμώς·

Έκ νηπιότητός μου
Μ’ ήγάπα τρυφερώς.

Καί δλ’ αν έρευνήσω
Τά πέρατα της γής, 

Δέν δύναμαι νά εΰρω
’Αγάπην ώς αυτής,

2. 'Οπότε ήμην βρέφος
Άδόναιον έγώ,

Μ' έβάστα είς τδ στήθος
Διά ν* Αναπαυθώ.

Φροντίδα ούΒεμίαν
Ή κόπον δΓ έμέ, 

Ούδ’ αύταπαρνησίαν
Έφείδετό ποτέ.

3. Καί νδν όποια λύπη
Μου θλίβει την ψυχήν,

Ούδέποτ’ Αναφέρω
Ματαίως είς αυτήν.

Είς Ολους μου τους κόπους
Τί μέ παρηγορεΐ;

‘Η άψις τής μητρό; μου
Κ’ ή τρυφερά φωνή.-

4. Τήν τής μητρδς Αγάπην 
'Αν καί έν δσιρ ζώ 

’Αρκούντως ν’ ανταμείψω 
Ποτέ δέν έμπορώ· 

θέλω .τήν περιθάλπει 
Μ’ άνελλϋπή χαράν, 

θέλω τήν τήν υπακούει 
Καί θέλω τήν τιμή.

ΓΓΝΑΙΚΕΣ Β0ΥΓΤΚΤΡΕ1ΑΙ.
Είς μέρος τι τής Αυστραλίας αί γυναίκες εΐναι τό

σον περίφημοι κολυμβηταϊ χαί καταδύται ώστε δμοιά- 
ζουσι πρδς αμφίβια.

Τδ περίεργον εΐναι, δτι δόνανται οχι μόνον νά κο
λυμπούν καί νά βουτούν καλώς, άλλά καί νά μένουν 
ύπδ τά υοατα όσην ώραν θέλουν καί νά συλλαμβάνυν 
διά τών χειρών όψάρια, έκ τών όποιων κυρίως τρέ- 
φωνται αί οίκογένειαί των.

« Πολλα'κις, λέγει περιηγητής τις, αί γυναίκες αδται 
φαίνονται περιπλέουσαι ώς νήσσαι (πα'πιαι) τήν πα
ραλίαν, αυχνάκις θύτουσαι τήν κεφαλήν των ύπδ τδ 
ΰδωρ, καί κυττάζουσαι Ενα ΐδωσι κανένα ίχθΰν* ευθύς 
δέ άφοΰ παρατηρήσουν τοιουτον, καταδάυν ώς βολίς 
καί συλλαμβάνυσαι αύτδν άπδ τής ρα'χεως, Ανέρχον
ται καί παραδίδουσιν αύτδν είς τάς συντρόφους των. 
Τά θαλάσσια φυτά, άπδ τά όποια γέμουαιν αί παρα- 
λίαι έκεϊναι, καί τά όποια Ανέρχονται ύπεράνω τοΰ ο- 
δατος, δέν τάς έμποδίζουσι ποσώς· διότι εΐναι τό
σον έπιτήδειαι, ώστε παραμερίζουσι τους κλώνυς των 
εύκολώτατα..

ΨΕΥΔΗΣ ΕΙΡΗΝΗ.

Σπουδαστής τις τής Θεολογίας έπεσκέφθη ποτέ 
νεάνιδα, ήτις είχεν Αρχίσει ν* Αναλαμδάνη άπδ έπικίν
δυνον ασθένειαν. Ή νεάνις αΰτη, άν καί ήτο είσέτι 
λίαν Αδύνατος, ευρισκε μ’ δλον τοΰτο μεγάλην ευχα- 
ρίστησιν, ώς συνήθως συμβαίνει, είς τδ νά διηγήται τά 
δσα κατά το διάστημα τής Ασθένειας της ύπέφερε, λέ- 
γουσα πρδς τούτοι; οτι είς τοσοΰτον κίνδυνον εφθασεν 
ώστε άπελπισθεΐσα έκάλεσε τους παρά τήν κλίνην δ- 
δειρομένους γονείς της, Ενα εΐπγ) είς αύτούς τδ τελευ
ταίο ν «χαίρετε!»

— Εΐναι πολύ σπάνιον καί πολύτιμον ένταυτφ, εΐπεν 
δ σπουδαστής, τδ νά ΐδη τις άνθρωπον, προσέγγισαν- 
τα τόσον πολύ είς τδν θάνατον. Είπε μοι, παρακαλώ, 
τί γρθάνθης δταν εδρέθης είς τδ κατώφλοιον τής αιω
νιότητας;

— *Ημην ήσυχος.
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— Άλλ’ 0£ΰία τις ήτο τότε ή έλΐίς σου; ,
— Έπίοτευον δτι θά έπορευόμην εΐς τόν ουρανόν.
— Δέν είχες λοιπόν ούδένα φόβον, ούδέμίαν οίερι 

τούτου αμφιβολίαν;
— Ούδεμίαν.
— Φοβούμαι, έςηκολουθησεν δ νεανίας, δτι μέγαί 

αριθμοί ανθρώπων δέν έχει έστηριγμένην τήν τοιαύ 
την αύτοΰ έλπίδα ΙπΙ στερεών θεμελίων, Έπί τίνος 
οΰ εΐχες αύτήν έστηριγμένην ;

— Έπί τίνος; Άλλ’ ούδένα ουδέποτε ήδίκησα, 
μάλιστα δέ παντί σθένει προσεπάθόύν νάπράτ-ω, 
ίσον τδεπ’έμοί, πάντοτε τδ καλόν. .Δέν είναι άρά 
γε τοΰτο αρκετόν;

— Λίαν παρηγορητικόν βεβαίως είναι τοΰτο, αλλά : 
γνώριζε καλώς δτι εΐναι στήριγμα πολδ άάθενέί δι’ 
αμαρτωλόν. Είς τοΰτο καί μόνον στηρίζεις τήν έλ
πίδα σου ;

Ή νεάνις έςεπλάγη είς' ταότην τήν έρώτησιν και 
άπεκρίθη ζωηρώς; — Δέν είναι λοιπόν άρχετόν;

— Είμαι πολδ ευχαριστημένος δπ δον απίθανες, 
στε π,ρδ ολίγου ήλθες εΐς κινούν Ον, άπεκριθη ό νέος.

— Πώς! Πιστεύεις λοιπόν δτι δέν θά έπόρευόμην 
είς τόν ουρανό/;

— Είμαι βέβαιος δτι ποσώς' δέν θά έπορευεσο διά 
μονού τοϋ μέσου, περί τοΰ όποιου πρδ δλίγου μοί 
ώμίλεις. j Δέν γνωρίζεις οτι άνευ του Χρίστου είναι 
αδύνατον νά είσελθη τις είς τήν βασιλείαν τών ου
ρανών; Άνευ Αΰτοΰ οβδεΐς Αμαρτωλός άπδ τής 
πτώσεως τόυ Άδάμ μέχρι τής σήμερον κατώοθωσε 
τοΰτο ούτε θά τό κατορθώση μέχρι τής συντελείας 
τοΰ κόσμου. Έσο λοιπόν εόγνώμων, διότι δέν απί
θανες έπαναπαυομένη έπί θεμελίου τοσοΰτον σα
θρού, καί προσπάθησαν, άφ’ οΰ ή θεία Πρόνοια ηύ- 
δόνησε νά ζήσης, ν’ άναγνωρίσης τήν πλάνην σου, καΐ 
ν’ άφιερωθής όλοκλήρως είς τόν Σωτήρα, οστις εί- 
πεν: λ Εγώ είμαι ήόοόί Μα άλήϋ&α χαίΐ ήζώή- 
οδΰεΐς ερχεται π/>όςτάν Πατέρα, εΐ 3ι’εαο3.» 
(’■Ιωάν. 14,6·)

■ Ηδδόκησεν δ -Κύριος ώστε αί δλίγαι αύτατλέςεις 
τοϋ ευσεβούς σπουοαστού νά θί$ωσΐ τήν καρδιάν καί 
νά διαφωτίέωσι τήν διάνοιαν τής άσθένοΰς νείνιδος, 
ήτι; μετά παρέλευσιν άλέγό» χρόνου ήδυνήθη νά συγ- 
καταριθμηθή μεταςυ Ιών αληθών οπαδών τοΰ Χρί
στου καί νά χαίρη τήν ευχάριστοV εκείνην -ψυχικήν 
ειρήνην, τήν όποιαν υυτοι χαίρουσι. A. Α. Μ.

ΑΆ1ΑΖ2Ν.
Οΰτως όνομάζεταί ποταμός ευρισκόμενος είς τήν 

Νότιον ’Αμερικήν, οστις έχει τάς πηγας που είς τάς 

Άνδεις καί χάνεται εΐς τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν.
Είναι Α μέγιστος ποταμός τοΰ κόσμου — Τό μήκός, 

του άπό τών πηγών μέχρι τών έκβολών είναι 4,000 
μιλίων—άρδρευει δέ γήν 2,500,000 τετρ-. μιλίων!

Κατά τό στόμιον αύτοΰ έχει πλάτος 96 μιλιών 
καί είναι πλώϊμος έπί 2260 μιλιά· δέχεται δέ κατά 
τήν πορείαν 200 άλλους μικρότερους ποταμούς, πολ
λοί τών ύβο ίων έχουν μήκος 500—600 μιλίων.

Τοσαυτη είναι ή ίσχυς τοΰ ριύματός του, ώστε 
λέγεται δτί άπωθεΐ τά υοατα τοΰ Ώκεανοϋ κατά τό 
μέρος ένθα χύνεται εΐς αυτόν έπί 300 μίλια!

Παρά τά» δχθατ αντ-ώ φύεται τό φυτόν, τοΰ δ. 
ποίου δ φλοιό» μας χορηγεί τήν πίναν, ές ής κατα- 
σκευάζεται ή θίιΐκή' κινίνη, ήτις είναι ειδικόν φάρ
μακου καΐά τών διαλειπόντων πυρετών.

‘Ο πρώτος εόρωπαίος, δστις κατήλθε διά τοΰ πο
ταμού τούτου εΐς τήν θάλασσαν, ήτο/Ισπανός τις κα
λούμενος δ’ Όρελλάνης,

Παρά τάς Οχθας αύτοΰ εόρίσκονταί προσέτι καί τά 
έντομα έκεΐνα, τά όποια δμσιάζουν μέ- φύλλα δένδρων. 
Ή θεία πρόνοια τά έπροίκισε μέ τό σχήμα καί χρώ
μα τών φύλλων τών δένδρων καί φυτών, έπί τών δ- 
ποίων ζώσιν, όπως διά τούτόυ άπατώντα'ι τά καταδι- 
ώκοντα αυτά, πτηνά, τά όποια τρέφονται ές αύτών.

ΣΪΝΕΙΔΗΣΙΞ.
Μαθηΐήέ τις τοΰ Πύθαγόρου ήγόρασί ποτέ §ν ζεύ

γος παπούτσίων άπό τινα παπουτσήν, ΰποσχέθείς νά 
τόν πληρώση είς ώρισμένην τινά ήμέραν. Τήν ημέ
ραν έκείνην λαβών' τά χρήματα ήλθεν είς τό έ ργα- 
στήριον του παπουτσή, διά νά τόν πληρώση· αλλά 
πληροφορηθείς, δτι άπέθανε άπήλθεν είς τά ίδια 
χαίρων, δτι έκέροησε τά χρήματα.

Η συνείδησίς του δμως, λέγει δ φιλόσοφος Σενέ- 
κας, δέν τόν άφινεν ήσοχον, εως ου λαβών το άργύ- 
ριον, ήλθεν είς τοϋ παπουτσή καΐ ρίψας αυτό έ- 
ίεφώνησεν, «Ίαόυτο, διότι αν καί δ κύριός του άπέ
θανε διά πάντας τους άλλυς, οι’ έμέ όμως είναι ζών 
ακόμη ί u

Δυστυχώς δ θείος οΰτος φόλας διά τής σϋνηθείας 
καυτηριάζεται, ώ» μάς λέγει ό Παύλος, καί τότε ούτε 
έπιπλήττέι, ούτε κάν αισθάνεται. ΊΙρόσέχετε λοιπόν 
μικροί μου φίλοι πώς μεταχειρίζεστε τήν συνειδη- 
σιν σας.
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