
ΕΤΟ1 IH . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΜΑΙΟΣ, 18βΒ. α·*ιο. so»

Χυνδρ. «τηβ. iv 'Ελλάδι Αρ.1.
» » » Έζωτιρικφ » 2·

ΑΙΕΪΘΤΝΕΙΕ
Έν ύδφ Σταδίου άριβ. 39·

ούδίνα, πλήν των ταχτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
τώνΠαίδων» ίνευ προπληρωμής.

Μουσικά όργανα.

ΤΑΜΠΟΓΡΙΝΗ

‘Η ταμπουρίνη ήτο είβο 
τυμπάνου, itttp έκρατεϊτο 
διά της μιας γειρός καί βιά 
τής άλλης ίκροόετο διά πλή
κτρου. Είς ο’ τά πλάγια έχρΐ- 
μαντο διάφοροι κωβωνίσκοι.
Ή δέ Ά ρ π η ήτο μουσικόν 

ΐργανον τριγωνικού σχήμα
τος φίρον άπδ 4—21 χορ- 
δάς· είναι δ’ έν χρήσει καί 
οήμτρον καί παράγει λίαν 
γ λυκεϊς ήχους.

Κ1ΝΝΪΡΑ.

‘Η Κιννύρα ήτο ’Ασιανόν 
τι μουσικόν ίργανον ίχον δέ
κα χορδάς, κρουόμενονδέ διά 
πλήκτρου ίβιδεν οίκτρόν καί 
λυπηρόν ήχον, έκ τοότου πα. 
ρήχδη τόρήμα κιννΰρομαι, 
βπερ σημαίνει κλαίω, βρη- 
νώ, ίδόρομαε.

-■ Ό περίφημος άνακαλυ- 
πτής Αμερικανός Έβισων έ
χει κάμει μέχρι τοΰδε 400 
Ανακαλύψεις·

Τ α μ π ο υ ρ ί ν η. ’ “Α ρ π η. Κ ι ν ν ύ ρ α.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΙΟΥ.

Παρήλθον ήδη αί ψυχραί ’ήμέραι τοΰ χςιμών',ς, 
κ' ή φόσις τήν έπ άνοδον τοΰ ίαρος τελεί· 

παντοΰ τό αβμα Αντηχεί εόμόλπου Αηδόνος 
καί είς λειμώνας διανθεΐς φαιδρά μάς προσκαλεΐ.

Έκεΐ τό JZoov ιΰβαλές καί μόρα άποπνέον 
κλίνει σιμνώς τήν κιφαλήν ώς"έμβλημα αίδοΰς, 

καί στέμμα δρόσου έξ αβρών π*τάλων άπΟρρέον 
ώς δάκρυ στίλβει άγιον παρβένου εόειδοΰς.

Χορός έγγΰβεν πάνλευκος καί μυροβόλων ίων 
ίπί πρασίνου τάπητας άπλοΰται ώς χιών, 

δτ’ αίφνης κρίνος εύβταλής ΰψούμενος πλησίον 
προσβλέπει τήν λευκότητα ί κείνων με ιδιών.

Ιό κΰμα χαϊρον ήρεμον καί γαληνόν φλοισβίζει 
καί ραίνει τους άντίποδας τής βμαλής άκτής. 

ένφ τήν μάγον ίορτήν μακρόδεν χαιρετίζει 
ή τοΰ ηλίου ζείδωρος καί τηλαυγής άκτίς.

Πάσα ή φόσις χαιρετφ τήν πρώτην τοΰ Μαίου, 
καί εόλογεΐ τό ίνομα σεπτού Δημιουργού· 

τό εύστροφο ν κελάδημα τοΰ εόπετοΰς στρουθί ου 
καί τ’άσμα τοΰ ίν τοΐς άγροΓς ριοχθοΰντος γεωργού.

Έζίλδετε είς τούς άγροΰς, άγαπητοίμου φίλοι, 
κ’ εόώδη άνθη δρέψατε φαιδροί καί εύτυχεϊς· 

φσμα τονίσατε αγνόν μέ τ'άδολά σας χείλη 
κ’ ύμνήσατε τον Πλαστουργόν ίξ ίλης σας ψυχής.

Έν ΠειραιεΓ, Μαΐψ. Δ. Κ. Σ.
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0 ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. 
(’Ke προηγούμενο» ΰριθμύν) 

ΚΕΦΑΛ. 1Γ.
Κατά τά γεΰμα ή συνομιλία περιεστράφη εις τάς 

περιπέτειας τοΰ Γεωργίου κατά τήν διανομήν τώνφα- 
χελλων, ό δέ Στρατάρχης^Κάίτ τόν ήρώτησεν 3ν έ- 
γνώριζε τδν άνδρα, δστις ήτο ένδεδομένος τά φαιόν 
ένδυμα.

'0 Γεώργιος άπήντησε :
— Ναή τόν γνωρίζω· ήτο Πρώσσος, δστις είναι ά 

πρωτουργάς είς ίλην αδτήν τήν προδοσίαν......
— Σιγά! έψιθΰρισεν ά Κάίτ, διότι είδε τδν βασι. 

λέα σχυθρωπάζοντα έπί τή άναμνήσει, δτι αυτός δ ίδιος 
είχε συνεννοήσεις μέ «άθλιον προδότην.»

Τήν άνωτέρω άπάντησιν τοΰ Γεωργίου θά ήχουσεν 
ό έξωθεν ίστάμενος Γκόττληβ, διότι αμέσως ο ιωλίσθησε 
διά μέσου τοδ όχλου καί έγεινεν άφαντος.

"Οτε τά γεΰμα έτελείωσεν, δ βασιλεύς έπλησίασε 
τον Γεώργιον καί τφ είπεν άποτόμως—

— Διατί δεν έτελείωσες δ,τι ήθεήες νά είπγς, κύριε 
Συνταγματάρχα;

— Διότι διετάχθην vol σιωπήσω, Μεγαλειότατε.
— 'Γπά τίνος;
— 'Γπά τής Α. Έξοχότητος τοΰ Στρατάρχου Κάϊτ.
— Καί διατί δέν άπήντησες άμέσως, δταν σέ ήρώ- 

τησε περί τοΰ άνθρωπον;
— Διότι δέν έπεθυμουν νά εϊπω τι ένοχοποιητιχόν, 

έπειΒή παρετήρησα δτι δ έν λόγφ άνθρωπος ίστατο με
ταξύ τοΰ όχλου παρά τήν θόραν.

— Καί τολμάς άχόμη νά μοί είπης τούτο, άφοΰ 
άπωλέσαμεν μίαν εόχαιρίαν του νά σολλάβωμεν τόν 
«προδότην!» άνέκραξε μέ άγανάκτησιν δ Βασιλεύς.

— Καί διατί όχι, Μεγαλειότατε; άπήντησεν δ Γε
ώργιος άταράχως.—Ό άνθρωπος ούτος βεβαίως πρέπει 
νά πιριμένη άγχόνην άπδ ήμάς, άλλ’ έάν μέ έφόνευεν 
έκείνην τήν ήμέραν είς το δάσος, πιθανώτατα θά τόν 
άντήμειβεν ό Σάξων Βασιλεύς, όπως ή’Γμετέρα Με- 
γαλεώτης άντήμειψε τάν προδότην Μεντζελ. Είς τδν 
πόλεμον θεωρούνται τά τοιαΰτα συγχωρητά!

*0 Βασιλεύς έν σιγή καί έκπλήξει έστάθη παρα
τηρώ» τον άφοδον άξιωματικόν πάντες οί παρόντες 
έξεπλάγησαν διά τήν έλευθεροστομίαν του, ό δέ δούξ 
τής Βρουνσβιγης έθεσε τήν χεΐρα έπί τοΰ ώμου του 
ψιθυρίσας, «Βρέ άνθρωπε πρόσεξε μή κόψης το κεφάλι 
σου μέ τήν γλωσσά» σου! »

Άλλ' δ Γεώργιος δέν ησθάνβη φόβον· έχαιρέτησε 
καί ήτοιμάζετο νά άπέλθη, δτε άμίλησεν ό Βασιλεύς—

«Είχες δίκαιον, Βράουν, άλλά θά προσπαθήσω νά 
εξαλείψω τά όνειδος της διαπραγματευσεως έκείνης 
,.έ τόν Μεντζελ!»
Γ ______ _____ _______________

Ό Γεώργιος άπήλθε, καί 6 Βασιλεύς θεωρών αό’ 
τδν απομακρυνόμενο» είπεν είς τούς περιεστώτας:

« Είμαι βέβαιος δτι δ Βράουν δέν θά έδίσταζε νά 
είπη τήν αλήθειαν καί είς αύτδν τάν γέρο-Διάδολον 
κατά πρόσωπο»!»

— Είναι άξιος μαθητής τοΰ μακαρίτου Πρίγκηπος 
Λεοπόλδου, παρετήρησεν ό Στρατηγός Λέβαλδ· έκέΐ* 
νος ήγάπα τοιοότους τραχείς, άξέστους άδάμαντας.

— Καί έγώ τούς άγαπώ, άπήντησεν δ Βασιλεύς,

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'.
Δέν είναι άνάγκη νά παρακολουθήσωμεν τάν Γεώρ

γιον καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ «έπταετοΰς ποάέ. 
μοΐΑ»Οί έχθροί της Πρωσσίας περιέζωσαν αδτήν παντα- 
χόθεν. Οί Πρώσσοι, καταβαλλόμενοι ύπά πολυάριθμο- 
τέρων έχθρώ», πολλάκις ένικήθησαν/Ρώσσοι, Αΰστρια- 
κοί καί Γάλλοι διεχύθησαν καθ’ δλην τήν Πρωσσίαν, 
χάί έν τουτοις οί Πρώσσοι γενναίως άντεΐχον.

‘Εσπέραν τινά δ Γεώργιος έκάθητο ρεμβάζω» παρά 
τά παράθυρου ένός δωματίου οικίας τινός είς τά χωρίο» 
δπου έστάθμευε τά σύνταγμά του. Οί ρεμβασμοί του 
διεκόπησαν δπό γνωστής φωνής έξωθεν τής θύρας, έρω- 
τώσης έάν δ συνταγματάρχης φόν-Βράουν-Βέδελ κα. 
τφκει έκεί ‘0 Γεώργιος ώρμησεν έξω καί εδρέθη είς 
τάς άγκάλας τοΰ θετοΰ του πατρός.

— Ιδού έγώ, υίέ μου,» είπεν δ στρατηγός· «δέν ή- 
δυνήθην πλέον νά άνθέξω είς τήν άργίαν καί διά τοΰτο 
δπήγα είς τον βασιλέα, καί κα? αίτησίν μου μέ έθεσε 
πάλιν είς τήν ένεργάν υπηρεσίαν, χαίήλθον νά πολε
μήσω μαζίσου, καί νάάποθάνω, άνήναι άνάγκη.»

Διαταγαί ήλθο» τήν αύτήν έσπέραν από τάν βασι
λέα, δστις συνήθροιζε τά Πρωσσικά στρατεύματα παρά 
τά Ρόσσβαχ, δπου δ Γαλλικός στρατός, τριπλάσιος 
τοΰ Πρωσσικοΰ κατά τάν άριθμάν, ήτο έστρατοπε- 
δευμένος.

Έπηκολουθησεν ή περιώνυμος μάχη τοΰ Ρόσσβαχ 
καθ’ ήν οί Γάλλοι κατετροπώθησαν. ‘0 στρατηγός φόν- 
Βράουν-Βέδελ μέ τά στρατεόματά του συνήντησε τά
γμα τι Γαλλικόνίπερ δέν ήθελε νά ύποχωρήση, κα[ 
τά προσέβαλε μέ δρμήν σχεδόν νεανικήν. Φοβερά έκ 
τοΰ συστάδην συμπλοκή έπηκολούθησεν* οί Γάλλο ιέ- 
λαβον έπικουρίας καί οί Πρώσσοι περιεκυκλώθησαν. 
Ό Γεώργιος παρετήρησε τάν κίνδυνον του θετοΰ πα· 
τρός του καί ώρμησε μέ τά τάγμα του είς έπικουρία» 
του. Άλλά δέν έφθασεν έγκαίρως νά έμποδίση Γάλ 
λον τινά Οδσσάρον, δστις δι’ ένός κτυπήματος του ξί
φους διέσχισε τάν ώμον καί τά στήθος τοΰ στρατηγού. 
‘0 γέρων κατέπεσε τοΰ ίππου του. ‘0 Γεώργιος λυσ. 
σωδώς έρρίφθη έπί τοΰ έχθροΰ. ‘0 είς μετά τόν άλλον- 
κατέπιπτον δπό τό ξίφος του. Οί Γάλλοι μή δυνάμενοι
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νά άνπσταθώσιν είς τοιαυτην δρμήν κατετροπώθησαν 
χαί έφυγαν τηδε χακεισε.

’Εκείνος δμως δέν τους κατεδίωξε. Πηδήσας άπδ 
του ίππου του, έγονάτισε παρά τδν πληγώ μένον στρα
τηγόν, ίστις έμειδίασεν ίδών τδν θετόν υιόν του. 
Έγβίρας δέ τάς χεΐράς του μετά δυσκολίας έψιθόρισεν.

—‘Ο βασιλεύς μου—αποθνήσκω εδτυχής—διότι ένί- 
κησε. Γεώργιε, δπηρέτει αύτδν πιστώς—συ έστάθης ή 
χαρά μου—Χαΐρε!» (άκολουθεϊ.)

Η ΧΑΝΔΡΑΙΣ ΤΟΓ ΜΑΣΤΡΟ-ΝΙΚΟΛΑ. 
f

Πρίν άκόμη ημερωθούν οί άγριοι κάτοικοι τών 
νησιών τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ, πρίν άκόμη μάθουν 
γράμματα καί πολιτισμόν καί θρησκείαν άπδ τοδς 
χριστιανούς, συνέπεσε νά ναυαγήση ένα εύρωπαϊκδν 
έμπορικδν πλοΐον έπάνω είς μίαν άπδ τάς ώραίας εκεί· 
νας νήσους, δπου είναι αιωνίως καλοκαίρι, νά χαθούν 
δέ δλοι έκτδς ένας, τδν δποϊον τά κύματα ερριψαν έξω 
είς τήν προκυμαίαν. ΤΗτο νύκτα, δίαν συνέβη τδ ναυά. 
γιον, άμα δέ δ Μαστρο-Νικόλας, διότι έτσι ώνομάζετό 
δ άνθρωπος αδτδς, άμα λέγω δ Μαστρο.Νικόλας ή. 
σθάνθη άποκάτω του τήν ξηράν, δέν χάνει καιρόν καί 
εύρίσκει μίαν ζεστήν τρύπαν είς τήν άμμον, δπου συμ
μαζεύεται κατακουρασμένος καί καταβρεγμένος, καί ?ω; 
νά γύρη καλά τδ κεφάλι του άπεκοιμήθη.

Όταν έξυπνησεν, δ ήλιος τοΰ είχε στεγνώσει τά 
βρεγμένα του ροΰχα. Έτεντώδη, έξήπλωσε τά μου. 
βιασμένα του πόδια καί. έκαμε νά άνοιξη τά βαρυά του 
δμμάτια, πλήν τί νά ίδή; ‘Ολόγυρά του έστεκον καμ' 
μιά έ κατοστή άγρ ίω ν, — ή μίγυ μνο t, κατάμαυρ ο t, f μπο. 
γιατισμένοι μέ λουλάκι, καί ώπλισμένοι έως τά δόν* 
τια μέ τόξα καί βέλη καί άσπίδας, Τδν άγριοκύτ- 
ταζαν δέ ώς νά ήθελαν νά τδν κομματιάσουν εύθδς, 
καί δμως κανείς δέν έκινεΐτο άπδ τήν θέσιν του, κανείς 
δέν έξήρχετο άπδ τδν κύκλον. Ό Μαστρο-Νικόλας ήτο 
κάθε άλλο παρά δειλός· χωρίς λοιπδν νά έξιππασθή 
διόλου, έσηκώθη άπδ τήν γούβαν του καί έχάθισεν 
θιος έπί της άμμου.

«Τινά θέλουν μ’ έμένα;»ί έσκέπτετο, ένφ τούς έκύτ- 
τάζε μέ περιέργειαν. «"Αν είξευρα τήν γλώσσάν των 
θά τοδς έρωτοϋσα. Είμπορεΐ βμως νά εΐξεύρη κανείς 
άπ’ αδτοδς τά μαλαγασικά, διότι δέν'εϊμεθα μακράν τοΰ 
Ίνδικοΰ ’Ωκεανού.» Καί μέ'τήν ίδέαν αδτήν λέγει— 
«Έ, καλοί μου γείτονες, τί στέκεσθε καί μέ κυττάζετε;»

Πρός μεγάλην του δέ χαράν άκούει έναν νά τοΰ ά· 
παντφ είς τήν, αύτήν γλώσσαν—«Σέ φυλάττομεν, ξέ
νε, έως νά έλθη δ βασιλεύς μας.»

«Έτσι, έ; Καί άφοϋ έλθη, τί θά μέ κάμετε;»
«Τότε ξένε, θά σέ φάγωμεν. Περιμένομεν νά σέ ίδή 

δ βασιλεύς διά νά μας είπή πώς νά σέ μαγειρεύσωμεν.»

"Οσον δλίγον καί άν ήτο δειλός δ Μαστρο-Νικόλας, 
άμα ήκουσε τδν λόγον αύτδν, αίσθάνθηκε τά μαλλιά 
του, βσφ βρεγμένα καί άν ήσαν, νά σηκώνωνται 6- 
λόρθια. Δέν έδειξε δμως τίποτε, άλλ' έπροσποιήθη 
πώς σφυρίζει.

Τήν ιδίαν δμως στιγμήν βλέπει νά άνοίγη δ κόκλοί 
τών άγρίων, καί νά έμβη είς τδ μέσον δ βασιλεύς, ένας 
ύψηλόσωμος άγριος, μαυρότερος καί άγριώτερος άπδ 
τοδς άλλους, τδν όποιον έσυνώδευαν τριάντα τόσοι ύπα- 
σπισταί. Τδ μόνον φόρεμα τοΰ βασιλέως ήτο μία πή- 
χη λευκδ πανί γύρω είς τήν μέσην του, τδ μόνον δέ 
κόσμημά του μία καδδένα άπδ χάνδραις. Ό βασιλεύ; 
έπλησίασε τδν Μαστρο-Νικόλα, τδν έκότταξε άπδ τήν 
κορυφήν’έως τά νύχια, έξέτασε τά ροΰχά του, καί τέ
λος τδν έψηλάφησεν είς τά χέρια καί τά πόδια, όπως 
κάμνουν τά Πασχαλιάτικα άρνιά. Τότε έγόρισε καί ώ- 
μίλησε πρδς τοδς δπασπιστάς του είς γλώσσαν, τήν 
δποίαν δ4Μαστρο-Νικόλας δέν έννοούσε.

«Τί λέγει;» ίρώτησε μέ άνησυχίαν τδν άγριον δστις 
ειξευρετά μαλαγασικά.

«Λέγει δτι είσαι καλός διά τήν σούγλαν,» άπεκρίθη 
ίκείνος. *0 Μαστρο-Νικόλας, άν καί έξυπνος, τά έχρειά- 
σθη.

«Δέν του λές χαϋμένε, δτι είς τήν πατρίδα μου τρώ
γουν τδ κεφάλι βραστό—είναι νοστιμώτερον,» είπε μέ 
τήν έλπίδα τουλάχιστον νάτοΰ κόψουν^τδ κεφάλι παρά 
νά βασανίζεται ζωντανός είς τήν σούβλαν.

«θά τοΰ τδ πω,» είπεν δ διερμηνεδς· άλλ’ δ βασι* 
λεδς έκαμε νεΰμα όχι.

«Δέν κάνει,» εΐπε «‘Ημείς δπως τδ βρήκαμε, έτσι 
θά τ’ άφήσωμε. Ψηττδς θά γείνη μαζί μέ τδ κεφάλι.»

‘0 δυστυχής δ Νικόλας έσκυψε τδ κεφάλι του, αΌ 
θεδς μόνος είμπορεΐ νά μέ σώση τώρα, άλλά θαύματα 
πλέον αδτδς δέν κάμνει.» Καί έκαμε τήν προσευχήν 
του ώς διά τελευταίαν φοράν.

"Οταν άνέβλεψε, είδε φωτιάν άναμμένην καί έχει 
πλησίον τήν σούβλαν, μυτερήν καί καλοξυσμένην, ή 
δποία τόσον τδν έτάραξε, ώστε τοΰ ήλθε εΐδος τρέλλας 
καί ήρχισε νά γελφ.

«Τί γελφς βρέ;» τοϋ κάμνει δ διερμηνεύς. «Δέν βλέ
πεις τδν βασιλέα έμπρόςσου;»

«Χά, χά! Ίσα, ϊσα, μ’ αύτδν γελώ,» άπήντησε χω
ρίς νά καλοειξεύρη τί έλεγεν δ Μαστρο-Νικόλας,

«Ξεντροπιασμένε! Καί τί βλέπεις έπάνω του νά ήναι 
ϊελοΐον;»

«Βλέπω,» άπεκρίθη ξεκαρδισμένος δ Μαστρο-Νικό"
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λας, «βλέπω διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν μου, έ
νας βασιλεύς νά φορή χάνδραις είς τδν λαιμόν του. 
Είς τήν πατρίδα μου τάς φυραίνουν είς τάς κούκλας των 
τά κοριτσάκια.»

« Αθλιε ψεόστη! Κακομαθημένε άνθρωπε!» άπε* 
κρίθη μέ θυμδν δ άγριος. «Μάθε δτι αδτδ τδ περί- 
δέραιον είναι ό πολυτιμότατος θησαυρός τοΰ βασιλείου 
μας καί δτι μάς έκόστισε τδ αίμα εκατόν πολεμιστών. 
Τδ έπήραμεν άπδ μίαν έχθρικήν φυλήν, ή οποία τδ 
είχε πάρει άπ άλλην είς τδν πόλεμον.»

«Τοΰ χαρίζω τήν ζωήν!>> έφώναίεν 6’βασιλεύς. 
«Πότε θά τά ίχω τά περιδέραιά μου;»

Ό ΜαστροΝικόλας έσκέφθη μίαν στιγμήν και τότε 
άπεκρίθη:

«Μετά τριάντα ήμέρας.» (άχολουθεΐ,)

0 ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ.

‘0 ένώπιόν σας ναός είναι £ν άπδ τά μεγαλοπρε
πέστατα μωαμεθανικά τζαμία τής^,’Ανατολής, τδ^έν

Ό ναάς τοΰ ‘Ομ,ά,ρ «V Ιερουσαλήμ..
‘0 Μαστρο^Νικόλας αίφνης αίσθάνθηκε τήν καρδίαν 

του νά τοο άναβή είς τδ στόμα· τοΰ έφάνη δτι δλα 
έστροφογό ρίζαν εμπρός too, καί μόλις άπδ τήν συγ 
κίνησίν του είμπόρε.σε νά ειπη είς τδν διερμηνέα:

«Είπέ τοΰ βασιλέως σου, δτι άν μου χαρίση τήν 
ζωήν θά του κάμω δέκα περιδέραια ωσάν αύτό.»

αΤί λέγει;» ήρώτησεν ό βασιλεύς,
«Λέγει, βασιλέα μου, δτι &ν ίου χαρίσης τήν ζωήν 

θά σου κάμη δέκα περιδέραια ωσάν αυτό δπου φορείς,»
«Τί: ’Αλήθεια; Είναι μάγος; Μήπως χωρατεύει; 

Έρώτησέ τον πάλιν, μήπως δέν τον έχατάλαβες;»
‘Ο Μαστρο-Νικόλας έρωτηθείς έπανέλαβε τήν ύπό· 

αχεσίν του.

Ιερουσαλήμ Χαράμ·ές·Σχεριφ, ήτοι τζαμίον τοΰ βρά
χου, και τζαμίον τοΰ Όμάρ δνομαζόμενον. Ώνομά- 
σθη οέ τοΰ βράχου, διότι ΐσταται έπάνω είς πλατύν 
καί έπίπεδον βράχον, τδν όποιον οί’Ιουδαίοι θεωρούν 
ακόμη ώς τδ μέρος, δπου δ Μελχισεδέκ έθυσίαζεν 
είς τον Θεόν, δ δέ Αβραάμ προσέφερε τδν ’Ισαάκ, 
ή δέ Κιβωτός τής Διαθήκης ’στατο είς τά άγια 
τών άγιων, καί τέλος ώς τδν δμφαλδν, ήτοι τδ κέν- 
τρον τής γης ! Οί Μωαμεθανοί θεωρούν τδν βράχον 
τούτον ίερδν, διότι δ Μωάμεθ τδν ώνόμασεν ένα άπδ 
τους βράχους τοΰ Παραδείσου, καί διότι, ώς πιστεύ
ουν, άνελήφθη άπδ τδ μέρος τοΰτο είς-τδν ούρανόν.

°Εν μόνον τζαμίον, τδ τής Μέκκας, είναι ώραιό- 



ΜΑΙΟΣ, 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

τερον τοίϊ τζαμίον τοΰ βράχον, καί τοΰτο διότι ή 
Μέκκα είναι ή πρώτη άγια πόλις τών Μωαμεθανών, 
ένφ ή 'Ιερουσαλήμ είναι δευτερευουσα. Τδ τζαοίον 
τοΰ βράχον είναι όκτάγωνον, 67 ποδών είς κάθε 
πλευρόν έχει ύψος Γ70 ,ποδών, καί άνωθεν της στέ 
γης θόλον υψηλόν, βασταζόμενον άπδ κορινθιακούς 
κίονας. Οί έίωτερικοί τοίχοι τοΰ ναοΰ είναι έσκεπα- 
σμένοι μέ πλίνθους έκ πορσελάνης’ κάθε εις τών κιόνων
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φέρει* ρητόν, τοΰ Κορανίου, ένφ άλλα χωρία τού Κο
ρανίου περικυκλώνουν τδ άνω μέρος του ναοΰ ώς διά
ζωμα. ‘Ο ναός οθτος συνήθως λέγεται του Όμάρ, 
διότι πιστεύεται δτι δ μέγας έκείνος Χαλίφης τής Ά 
ραθίας τδν έκτισε* πολλοί ομωί είναι της γνώμης δτι 
εΐναι γβυζαντιακδς ναός, κτισθείς ύπδ τοΰ αύτοκράτο"· 
ρος ’Ιουστινιανού.

Ο ΝΑΟί ΤΗί ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗί

μ0πως σήμερον χριστιανοί τινες τιμοΰν ένα ά
γιον ή μίαν άγίαν μάλλον τών άλλων καί θεωρούν αυ
τούς ώς προστάτας των, τοιουτοτρόπως τδν άρ- 
χαΐον καιρδν έκαστη πόλις έλάτρευεν ένα θεόν ή 
μίαν θεάν περισσότερον άπδ τούς άλλους. Οί Κορίνθιοι, 
λόγου χάριν, τδν Ποσειδώνα, οί Άργεϊοι τήνΉραν, 
οί Έλευβίνιοι την Δήμητραν, καί οί ’Αθηναίοι τήν Α
θήναν. Τήν ’Αθήναν έτίμων οί Ά&ηναϊοι οχι μόνον 
ώς προστάτιδα της πόλεως, αλλά καί ώς θεάν της πο
λεμικής τέχνης, της σοφίας καί φρονησεως, τών τε
χνών καί έπιστημών, .καί όπδ τάς διαφόρους της ιδιό
τητάς είχον αφιερώσει είς αύτήν έλους τους ναοδς 
καί τά άγάλματα τής Άκροπόλεως· τδν Παρθενώνα 
ώς Παρθένον θεάν, θυγατέρα τοΰ Διδς, τδ Έρέχθειον 
ώς Πολιούχον, τδν βωμόν της Έργάνης ώς προ ατά- 

τιδα τών γυναικείων χειροτεχνημάτων, τδ κολοσσιαΐον 
δρειχάλκινον άγαλμα ώς πρόμαχον τών Αθηναίων— 
δλα ταδτα πρδς έν&υμησιν τών δπηρεσιών, τάς όποιας ή 
θεά είχε προσφέρει είς τήν πόλιν. Άλλ’ ή Άθηνα είχε 
καί μίαν άλλην ιδιότητα; νά ήναι πάντοτε νικήτρια είς 
τάς μάχας, διά τοΰτο καί ώνοαάζετο πολλάκις Νίκη· 
πρδς δπενθόμησιν λοιπόν τής ίδιότητός της ταΰτης είς 
τους ’Αθηναίους έστή&η ό ναδς τής Άπτέρου Νίκης 
πρδ τής εισόδου τής Άκροπόλεως, ώστε δσοι είσήρ- 
χοντο νά τδν βλέπουν καί νά ένθυμώνται τάς μάχας, 
τάς όποιας είχον νικήσει μέ τήν βοήθειαν της ’Α
θήνας.

Σας παρωμοίωσα τά Προπύλαια μέ Sv p, 5ν θέσω 
τώρα μίαν τελείαν όποκάτω άπδ τδ βραχότερον σκέλος 
τοΰ Ρ θά έννοήσητε τήν θέσιν τοΰ μικρού καί κομψό
τατου ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης, ό όποιος είναι έσιη- 
μένος έμπροσθεν τής νοτίου πτέρυγος τών Προπυ-
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λαίών, ίπάνω είς τι ύψωμα, τδ όποιον άλλοτε ήτο 
στολισμένοι μέ πλάκας μαρμαρίνας, είς τάς όποιας ή- 
σαν άναγεγλυμμέναι γυναίκες μέ πτερά, παριστάνου- 
σαι Νίκας. Διά τούς ’Αθηναίους αύταί αί πτερωτοί 
γυναίκες ή σαν μία ένθόμησις δτι είς τήν τάδε ή τάδε 
μάχην εΐχον νικήσει, ώσάν νά έλεγε κάδε μία άπ’ αύ· 
τάς, «έγώ είμαι ή μάχη τοϋ Μαραθώνος,» «έγώ της 
Σαλαμΐνος» καί άλλη άλλο. ’Εκτός τούτων ήτο καί 
άλλη ένθύμησις διά τούς ’ Αθηναίους τό διάζωμα τοϋ 
ναού, τό όποιον καί αύτδ εϊχεν ώραΐα άνάγλυφα, πα- 
ριστώντα μάχας τών ‘Ελλήνων. ’Εντός δέ τοΰ ναοΰ 
έφυλάττετο £ν πανάρχαιον ξόανον (άγαλμα ξύλι- 
νον) τής’Αθήνας, τό όποιον τήνπαρίστανε χωρίς πτερά, 
ένφ συνήθως αί Νΐκαι ή σαν πτερωταί* ίσως έξ αίτιας 
τοΰ άπτβρώτου τούτου άγάλματος της Νίκης (διότι 
σας είπα δτι ή ’Αθήνα ήτο μία καί ή αύτή μέ τήν 
Νίκην) ίσως, λέγω, διά τοΰτο ώνομάσθη καί δ ναός 
Ναός τής’Απτέρου Νίκης. Άλλοι δμως λέγουν δτι έ- 
πειδή οί’Αθηναίοι έκοψαν τά πτερά τής Νίκης διάνά 
μή πετάξη καί τούς άφήση, διά τοΰτο δ ναός, τδν δποιον 
τής άφιέρωσαν, ώνομάσθη τής ’ Απτέρου Νίκης.

'Από τήν τοποθεσίαν τοΰ ναοΰ τούτου φαίνεται δ 
Έλα ιών, ή σειρά τοΰ Πάρνηθος ίλη, ή παραλία άπδ 
τήν Σαλαμίνα έωί είς τοός πρόποδας του ‘Υμηττού, 
ή Αίγινα καί τά όπισθεν της ορη τής Πελοποννήσου, 
διακρίνονται καθαρότατα 3λα τά πλοία τά όποια 
εισέρχονται είς τόν κόλπον. Έδώ, κατά τδν Παυσα* 
νίαν, έκάθητο δ Αίγεδς, δταν έπερίμενε νά Ϊ3η τδ πλοίον 
τοΰ Θησέως έπιστρέφον άπδ τήν Κρήτην, καί άπ* έδώ 
έρρίφθη κάτω καί έσκοτώθη έπάνω είς τούς βράχους, 
δταν τό είδε νά γυρίζη μέ μαΰρα πανία.

TO XPYSO ΨΩΜΙ.

(ΜΐιΟος Οδγγριχός.)

Μία φορά καί ένα καιρό ήτο μία χήρα μέ τήν 
κόρη της. ‘Η μητέρα ήτο σεμνή καί ταπεινή, ή κο. 
πέλλα δμως, άς ήτον εύμορφη σάν άγγελος, ήτο καί 
δπερήφανη σάν διάβολος. Πολλοί τήν έζητοΰσαν άλλά 
κανένα δέν ήθελεν· δσο περισσότερο έκαναν νά τήν 
εδχαριστήσουν, τόσο έκείνη τούς έκαταφρονοΰσε.

Μία βραδιά, όπου εϊχε πέσει ή κόρη νά κοιμηθή, 
τή μάνα της δέν την έπαιρνεν δπνος. Σηκώνεται λοιπόν 
νά κάνη τήν προσευχή της. Καθώς έπαρακαλοΰσε γιά 
τήν κόρη της, τήν ακούει νά γελά.

«Τι ώραΐο όνειρο πού θά βλέπη, γιά νά γελ φ στο'ν 
ύπνο της!» λέγει ή μητέρα, καί, άφοΰ αποτελείωσε 
τήν προσευχή της, πέφτει στδ κρεβάτι καί κοιμάται.

Τδ πρωί λέγει τής κόρης της.
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«Μάτια μου Μαρίκα μου, τί εϊχες άπόψε καί γε
λούσες είς τδν ύπνον σου;»

«Τί νά έχω μητέρα μου ; Είδα πώς ήλθε ένα άρ. 
χοντόπουλο μέ μπακιρένια άμαξα καί μέ ζητούσε· μοΰ 
φόρεσε δαχτυλίδι δπου αστραφτε σάν τά άστρα τού- 
ρανοΰ· καί δταν έπήγαμε στήν έκκλησία νά στεφανω
θούμε δ κόσμος δέν εϊχε μάτια παρά μόνο γιά μένα.»

«Παιδί μου, παιδί μου, δπερήφανο όνειρο εΐδες. 
Πρόσεχε νά μή σε εύρη κανένας πειρασμός »

‘Η Μαρίκα όμως έβαρύνετο νά άκούη συμβουλαίς 
καί της έξέφυγε τραγουδώντας.

Τήν ήμέρα έκείνη ήλθε ένα νοικοκυρόπουλο καί τήν 
έζήτησε, άλλ* έκείνη τδν δβρισε καί τόν έστειλε στή 
δουλειά του.

Τδ βράδυ πάλι έγέλασε στδν δπνο της, καί τδ πρωί 
τήν έρωτφ ή μάνα της τι είδε καί γελούσε,

«Τί νά ίδώ, μητέρα μου. Είδα πώς ένας άρχοντας 
ήλθε μέ άσημένια άμαξα νά μέ ζητηση- πώς μοΰ φό* 
ρεσε χρυσή κορώνα καί δταν Ιμπήκαμε είς τήν έκ- 
κλησία νά στεφανωθούμε δ κόσμος δέν είχε αύτιά νά 
άκούη τί έδιάβαζε δ παππας, παρά μόνον τήν ώμορ 
φιά μου έπαρατηροΰσε!»

«θεός φύλαξη, παιδάκι μου! Είναι πειρασμός του 
Διαβόλου 1» τής είπε ή μητέρα της, άλλ’ ή Μαρίκα 
πάλιν σηκώνεται καί φεύγει γιά νά μήν άκούση τή 
συμβουλή της.

Αίιτήν τήν ήμέρα τήν έζήτησε δνα άρχοντόπουλο, 
άλλ’ έκείνη τδν δβρισε καί τδν έστειλε είς τήν δυλειά τυ.

Τήν αύτή βραδιά βλέπει είς τδ όνειρό της ότι τήν 
έζήτησε ένας βασιλέας, όπου ήλθε μέ χρυσή άμαξα 
καί δτι τής έφόρεσε δλόχρυση φορεσιά.

Τδ πρωί καθώς τδ διηγείτο τής μητέρας της, ακούε
ται ένας βρόντος είς τήν αύλή τους, καί βλέπουν νά 
μπαίνουν τρία άμάξια, τδ πρώτο μπακιρένιο, γεμάτο 
άπδ στολίδια και χρυσά κεντήματα, τδ δεύτερο άση. 
μένιο, γεμάτο άπδ καλοφορεμένους δούλους, καί άπδ 
τρίτο τδ χρυσό βλέπουν νά καταιβή ένας ώραϊος νέος, 
ό δποΐος ίμα έμπήκε είς τδ σπίτι έζήτησε τήν κοπέλλα 
άπδ τήν μάνα της.

κΝά μητέρα» εΐπε ή κόρη «είχα δίκαιο ή δέν εΐχα;»
Καί έπήρε τήν δλόχρυση φορεσιά όπου τής έφερε 

δ γαμβρός, καί έπηγε νά στολισθή. ‘Η μάνα έμεινε μέ 
τδν γαμβρό.

«Δέ μου λές κδρ Γαμβρέ, τί ψωμί δίνετε τής κό
ρης μου;»

«Είς τδν τόπο μου» άποκριθηκβ αδτδς «τό ψωμί 
είναι τριών είδών, μπακιρένιο, ασημένιο καί χρυσό.»

‘Η μητέρα σάν τ’ ακούσε άπόρησε, μά τί νά κάνη; 
Δέν είπε τίποτε.
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Έγέινε ή στεψάνωσις, καί ή κοπέλλα άπδ τήν όπε* 
ρηφάνιάτης ούτε τδ χέρι τής μητέρας της δεν έφί- 
λησε, παρά τήν έχαιρέτισε άπδ μακρυά pi τδ κεφάλι, 
καί έτσι έφυγε μέ τδ γαμβρό είς τήν δλόχρυση άραζα.

Ταζειδεύουν τρία ήμερονόκτια καί φθάνουν είς τδ 
βασίλειο τών μεταλλείων, 3που ήτο τδ παλάτι τοΰ γαμ
βρού — δλόχρυσο παλάτι μέ πόρταις διαμαντένιατς καί 
γύρω τριγύρω περιβόλι ασημένιο. Έχάρηκε ή κόρη 
ότι δ άνδρας της ήτο βασιλέας τών μεταλλείων, 
καί αύτή λοιπόν βασίλισσα. Είχε κάμει καί όρεξι άπδ 
τδ μακρυνδ δρόμο, «Πεινώ» κάνει τοϋ άνδρός της, καί 
έκαθίσανε είς τδ τραπέζι.»

Ποτέ της δέν είχε ίδεϊ ξτέτοια φαγητά, ψητά άπδ 
ροομπίνια, λαχανικά άπδβμάραγδα, νερδ κρυσταλλένιο. 
Όλοι δμως έτρωγαν μέ όρεζι, έκείνη μόνη δέν είμπο- 
ροΰσε νά φάγη τίποτε.

«Πές ανδρα μου νά μοΰ φέρουν λιγάκι ψωμί,» 
«Φέρτε τδ μπακιρένιο ψωμί» είπε δ βασιλέας. 
Ή Μαρίκα δέν είμπορουσε’νά τδ φάγη.
«Φέρτε τδάσημένιο ψωμί.»
Ούτε έκεΐνο δέν το έκυπταν τά δόντια της.
«Φέρτε τδ χρυσό ψωμί.» Άλλ’ ή Μαρίκα ουτεκδν 

τδ έδοκίμασε. Έκάθητο λυπημένη.
«Τί νά σέ κάνω μάτια μου ;» τής λέγει δ άνδρας 

της, «άλλο ψωμί δέ φουρνίζομε έδώ.»
‘Η Μαρίκα άρχισε νά κλαίη. ‘Ο βασιλέας έγέλασε, 

διότι ή καρδιά του ήτον μετάλλινη, σάν καί τδ βασί
λειό του.

«Άδικα κλαΐς,» της λέγει. «Έκεΐνο ?που έζήλευ" 
σες τδ ηύρες. Φάγε τώρα τδ ψωμί δπου έδιάλεζες.»

"Ετσι λοιπδν ή Μαρίκα, πλούσια και βασίλισσα, κά
θεται πεινασμένη είς τδ δλόχρυσό της παλάτι, ή σκα
λίζει τδ ασημένιο της περιβόλι νά ευρη’καμμία ρίζα 
νά σβόση τήν πεινά της. ‘Ο θεός τήν έτιμώρησε μέ 
αύτδ όπου’ της έδωκε τήν έπιθυμία της. ι

Τρεις ήμέραις όμως τδ χρόνο, τής ήμέραις τής 
παρακλήσεως, δταν μισανοίγη ή γή νά πη τή βροχή 
δπού τής στέλνει ό θεός, ή Μαρίκα ώσάν γερόντισσα 
βγαίνει είς τδν κόσμο καί ζητιανεύει άπδ σπίτι σέ σπίτι, 
ευχαριστημένη νά λάδη από κανένα φτωχδ έκεΐνο, όπου 
τής λείπει είςτδ δλόχρυσό της παλάτι, δλίγο ψωμί καί 
δύο λόγια συμπαθητικά!

—Πολλά παιδία είναι αιωνίως δυσηρεστημένα διά κάτι
Πότε τοΐς πταίει τδ Sv, πότε τδ άλλο· ένίοτε ό και

ρός, ένίοτε οί άνθρωποι. Είς κάθε περίστασιν τής ζωής 
θά εδρουν καί κάτι δυσάρεστον, καί διά τοΰτο τά βλέ
πετε πάντοτε μέ καταιβασμένον πρόσωπον, άντί νά
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έχουν τήν ιλαράν δψιν καί τδ γλυκό μειδίαμα, τά 
δποΐα έμπρέπουν είς τά παιδιά. «Καί πώς θέλετε νά 
μή ήμεθα δυσαρεστημένοι;» σας λέγουν, «άφού δλα 
τά πράγματα πηγαίνουν στραβά καί ανάποδα; Πώς 
νά μή μας δυσαρεστοΰν ; >

Άλλά, φίλτατοι άναγνώσται, ένθυμεΐσθε ποιος είπε 
>■ δέν δύνασ&ε νά κάμητε μίαν σας τρίχα λευκήν ή μέ 
λαιναν;» ‘Οαΰτδς είπε καί δτι, όσον και 3ν σκέπτε
ται κανείς δέν είμπορεΐ νά προσθέση μίαν πήχην είς τδ 
ανάστημά του. Καί είξεόρετε τί ήθελε μέ τοΰτο νά 
μας διδάζη ό Χριστός; Ότι δέν πρέπει νά ταραττώ- 
μέθα καί νά κοπιάζωμεν διά πράγματα, τά δποΐα δέν 
είναι είς τό χέρι μας νά τά μεταβάλωμεν, άλλά νά τά 
άφίνωμεν είς τδ χέρι του θεού. Μή ύποθέσητε δμως, 
δτι πρέπει νά μείνωμεν έντελώς αργοί· fat έναντίας, δ 
Χριστός παραγγέλλει είς τοδς άνθρώπους νά κοπιά
ζουν πολύ διά τά πράγματα, τά δποΐα τοΐς είναι δυνατά, 
καί δπόσχεται μάλιστα νά τοδς βοηθή, έάν ζητήσουν 
τήν βοήθειαν του. “Εν δέ άπδ τά δυνατά είς τους 
άνθρώπους, πράγμα τδ όποιον μέ τήν βοήθειαν του 
Χρίστου είναι είς καθενός τδ χέρι, είναι τδ νά λάμνουν 
τά δυσάρεατα πράγματα ευχάριστα·

"Ας όποθέσωμεν δτι εις έκ τών μικρών μου φίλων, 
έξυπνα πολύ πρωί τήν ήμέραν τής εορτής του, καί 
πριν άκόμη σηκω&ή άπδ τήν κλίνην του ακούει τήν 
βροχήν νά κτυπφ τδ παράθυρό» του. Ή έκδρομή 
εϊχεν άποφασισθή, πασα προετοιμασία είχε γείνη ά
πδ χθες. ’Εννοείται, οτι είναι δυσάρεστος μία τοιαύ- 
τη τροπή τής ατμόσφαιρας· Άλλ’ &ν δ φίλος μας ού- 
τος ήναι φρόνιμον παιδίον, άντί νά θυμώση καί νά 
μουρμουρίση κατά τοΰ καιρού, καί νά μαλώση τά ά- 
δέλφια του, ώσάν νά έπταιον έκεΐνα τά κακομοίρα! 
λέγει, «Έ,'£πάει ή έκδρομή! Κρίμα! άλλά τί νά 
γείνη; ‘Υπομονή! θά προσπαθήσω νά διασκεδάσω 
μέ τά άδέλφιά μου μέ κάθε τρόπον, καί νά τά κάμω 
νά λησμονήσουν οτι καί αύτά έχασαν μίαν διασκέδα- 
σιν; Άν τά άγαπώ, αύτδ βεβαίως θά κάμω.» Καί 
ουτω λοιπόν άρχίζει νά παίζη μέ αύτά καί νά τοΐς 
διηγήται παραμύθια, καί αυτά κατενθοοσιασμένα τδν 
άγχαλιάζοον καί λέγουν «Άχ, δς έβρεχε κάθε μέρα 
διά νά σέ εχομεν είς τδ σπίτι!» Όστις έχαμέ ποτέ 
μίαν τοιαύτην θυσίαν, είζεύρει πόσον γλυκείς φαίνονται 
οί τοιοΰτοι λόγοι, καί πώς ζεσταίνουν τήν καρδίαν, καί 
κάμνουν νά λησμονή τις τήν κούρασίν του καί νά έφεο- 
ρίσκη άκόμη νέα παιγνίδια. Καί το εσπέρας, δταν 
κάμνη τήν ’προσευχήν του, διότι δποθέτω δτι είναι 
έζ έκείνων, οι όποιοι δέν την λησμονούν, θά ευχά
ριστη τδν θεόν, δ όποιος τοΰ έδειζε πώς νά μεταβά" 
λη τά δυσάρεστα είς εύχάριστα.
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ράν άναγκάζονται νά πληρώσουν άντ’αύτοΰ. Διά του μέσου 
τούτου Αποφεύγονται αί ταραχαί, διότι δ καθείς προσέχει τούς 
συγγενείς του μήπως έλθουν είς έριν, διά τήν όποίαν αυτοί θα 
ήναι ύπεύθυνοι.

— ’Αμερικανός τις τρομερός καπνιστής, 80 έτών, ύπολογί-. 
ζει τά χρήματα τά δποΐα ίχει έξοδεύσει είς καπνόν, είς 40! 

χιλιάδας λίρας άγγλικάςί Μία ώραία προίκαI
— Είς μίαν γερμανικήν ΐφημερίδα έδημοσιεύθησαν μερικαί 

φράσεις μιας άλλοκότου γλώσσης, φυλής τίνος της Αυστρα
λίας. Ή γλώσσα αϊτη ίχει πολλά φωνήεντα, καί διά τούτο 
είναι δυσκολωτάτη.' Τό χωρίον τοΰ κατά Δουκών Εύαγγε- 
λίου, κεφ, κά, στίχ. 3, όπου λέγεται,·*Ο δέ Πιλάτος έπηρώτη- 
oev αύτόνλέγων, σύ εΐό βασιλεύς τών Ιουδαίων; >0 δέ ά- 
ποκριθείς αύτιρ λέγεις, Σΰ λέγεις,» μεταφράζεται είς τήν γλώσ
σαν τών Χαβαΐ ώς ίξής —

«Νιναοΰ μαΐ λά Πιλάτο ίά ίά, Ε μαΐ &.
*0. άΐ άνεΐ κέ άλά δ κά ποέ ΊουΒαί:
Χαΐ άκου λά Ίεσού ίά ίά: Όΐ ά καου ΐ όλελομαΐ άί 1·

Τά Λνόμ-χτα. τών μ.ηνών.

—Οί Αιγύπτιοι βιχρουν τδ ίτος είς 12 μήνας, άπδ 30 ήμί- 
ρας Ικαστεν, καί είς τδ τέλος προσέθεταν 5 συμπληρωτικάς 
ή μέρας διά νά γείνουν 365 1)4. Τά ίνόματα τών μηνών των 
είναι τά έξης: θώβ. Φάοφι, Άθύρ, Χοϊάκ, Τύβι, Μεχίρ, 
Φαμενώθ, Φαρμούθη, Πάχων, Πάύ'νι. Έπίφι, Μεσέρι.

Οί Εβραίοι τούς ώνόμαζαν ώς έξης: 1 Νισάν ή *Αίίβ· 2 
Κάρ ή Ζίί· 3 Σιίάν 4 θαμουζ. 5 »Αβ· 6 Έλοΰλ· 7 Τίσχρη· 
ή Άϊλανίμ· 8 Μαρκεσβάν ή Βούλ· 9 Κάσλερ· 10 Τεβέθ· 11 
Σχεβέχ· 12 ’Αδάρ.

Τά όνόματα τών Αθηναϊκών μηνών εΐναι τά έξης : Εκα- 
τομίαιών, Μεταγιιτνιών, Βοηδρομιών, Μαιμακτηριών, Πυα- 
νεψιών, Ποσειδεών, Γαμηλιών, Άνθεστηριών, Έλαφηίο- 
λιών, Μουνυχιών, θαργηλιών καί Σκιροφοριών.

Οί δέ Μακεδόνες εΐχον άλλα όνόματα, τά όποια ήνάγκασαν 
πολλούς λαούς τής Ασίας νά μεταχειρίζωνται μετά τήν κα- 
τάκτησιν αϊτών ύπδ τοΰ Μ. Άλεξάνδροΰ. Ώνομάζοντο ογ 
μήνες κατ’ αϊτούς- Δΐος, Άππελαΐος, ’Ανδιναΐος, Πέριτρος, 
Δόστρος, 8 άνθος, ’Αρτεμίσιας, Δαίσιος, Πάνεμος, Γορ- 
πυαΐος, Ύπερβερεταιος.

Ημείς μεταχειριζόμεθα τά ‘Ρωμαϊκά ίνόματα τών μηνών: 
■Ιανουάριον άπδ τόν διπρόσωπου θεόν Janus, δ όποιος βλέ
πει ίμπρός καί όπίσω, δηλ. τήν άρχήν καί τδ τέλος τοΰ 
έτους. Φεβρουάριον άπδ τήν λέξιν felruaro, ή δποία σημαί
νει άγνίζω, καθαρίζω, διότι τόν. μήνα αύτδν έσυνείθιζαν νά 
κάμνουν ίλασμούς- Μάρτιον διά τόν Άρη (Mars) Απρίλιον 
άπδ τό aperire (άνοιγειν) διότι τότε βλαστάνουν καί άνοί. 
γουν τά φυτά· Μάίον διά τήν μητέρα τοΰ Έρμοΰ (Maia)· 
’Ιούνιον διά τήν Ήραν(Jttno) Ιούλιον βιά τδν ’Ιούλιον Καί- 
σαρα· Αύγουστον ΐιά τόν διάδοχον αύτοΰ· Σεπτέμβριον διότι, 
εΐναι 0 έβδομος μήν, άπδ τό septem (έπτά ) καθώς καί Ό- 

. κτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον άπδ τδ onto, novem, 
■ decem. (’Εκ τοΰ Άστέρος της’Ανατολής.)

ΠΟΙΚΙΛΑ· i

—"Εν άπό τά άζιοπιρίιργ» έκθέυ-ατα τής Έκθέσιως, ή 
όποια έγεινε τώρα cl; τήν Νέαν Όρλεάνην τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, ήτο άνθος τοΰ Μεξικού, δύο δάκτυλα τό μάκρος,' 
κατά Ji το όχημα όμοιον καθ’ ίλα μέ κάνθαρον, έως ναι είς > 
τάς πτέρυγας καί τάς κεραίας του. Τό σώμα τοΰ άνθους είχε ; 
χρώμα λεμονί καί πορτοκαλλί, αί πτέρυγες ήοαν θαλασσινού ι 
άνοικτοΰ μέ στίγματα, καί αί κεραϊαι χιονόλευκοι. Έφαίνετο · 
πλασμένου άπό κηρίου, ή δέ εύωβία του ώμοίαζε προς τήν 
εύωδίαν τοΰ ζυμπουλίου (ύακίνθου). Ίο περίεργον τούτο άν
θος τρέφεται ίχι άπό τήν γην άλλ' άπό τόν άέρα.

— Καί άλλο άξιοπερίιργον φυτόν είναι εΐδός τι κρίνου, τό 
όποιον όμως ίχει ρίζαν μακράν, όιηρνμίνην κατά διαστή
ματα διά κόμβων. Κατ' £τος προστίθεται νέος κόμβος είς 
τήν βίζαν, τό δέ φυτόν προβαίνει ίνα δάκτυλον μακράν τής 
προτέραί του θέσε sue. “Ωστε είς διάστημα δώδεκα έτων, τά 
αϊτό φυτόν θά εύρ (σκέτο ένα πόδα μακράν τοΰ σημείου, βπου 
πρώτον έφυτεύθη.

— Ό μεγαλείτερος σκύλος τοΰ κόσμου ϊχει μάκρος 7 πο* 
δών άπδ τοΰ άκρου τοΰ βύγχους του έως τό άκρου τής ούράς 
του, ζυγίζει δέ 100 λίτρας, 'Ονομάζεται «Γερουσιαστής» καί 
άνήκει είς κύριον κατοικουντα τήν Αλβανίαν τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών.

— Οί άγγλοι λούστρο ι, τους όποιους δ στρατηγός Γόρ- 
διον εύηργέτησεν, άπδ εύγνωμοσύνην έπρότειναν νά έγείρουν 
μνημεϊον είς τιμήν αότοΰ. Όριστικώς όμως δέν άπεφασίσθη 
άκίμη τίποτε περί αύτοΰ, άλλ’ εΐναι πιθανόν δτι τό μνημείου 
θά στηθή είς τά Γραιβσένδ, δπου δ Γόρδων είχε συστήσει 
τό σχολείου τώυ άπόρων πα(δων καΐ τό άναγνωστήριόν των.

— Εΐναι γνωστόν ίτι τό χάρτινου μίγμα, άπό τό όποιον 
κατασκευάζονται θύραι, τραπέζια, καθέκλσι καΐ άλλα έπιπλα, 
αντιστέκεται έπίσης καλά είς τό ύδωρ καί είς τό πΰρ, ίσον 
είς τα μεγάλα βάρη, διότι όχι μόνον τροχοί άτρ αμαξών κατε- 
σκευάσθησαν άπ" αυτό, άλλά καί λεκάναι, σκάφαι, άκόμη δέ 
καί λέμβοι, ίνφ έργαστήριόν τι τής Βρεσλαυΐας ίχει καπνο
δόχον χαρτίνην Ιως 16 μέτρων υψηλήν, ή δποία φαίνεται ά- 
σφαλεστέρα άπό τάς πλινθίνους.

— Άξιος σημειώσεως εΐναι δ τρόπος, κατά τόν όποιον 
φυλή τις άφρικανώυ διαλύουν τάς 8ιαφοράς-των. Οί άνθρωποι 
οΰτοι κατοικούν τήν δυτικήν παραλίαν τής ’Αφρικής πλη
σίον είς τδ άκρωτήριον τής 11 άλμας καί Ονομάζονται Γρεβώ, 
είναι δέ τίμιοι καί έργατικοί καί άγαποΰν τήν ειρήνην μάλλον 
παρά τά μαλώματα, ώς εΐναι φανερόν άπδ τόν τρόπον, μέ τόν 
όποιον έκβικοϋνται ό εΐς τόν άλλον. Έάν παραδείγματος χά- 
ριν κτυπήση εΐς τόν άλλον, ό χτυπηθείς όέν άνταποδίδει κτύ
πημα άντί κτυπήματος, άλλ’ άρχίζει νά τρέχη μέ ίλην του 
τήν βύναμιν, άρπάζων β.τι φαγώσιμου ζώον τύχη νά εύρη καθ’ 
όδόν οί κύριοι δέ τών ζώων τούτων, καί ίσοι έν γίνει τύχη 
νά παρευρίσκωνται, τόν άκολουθούν συνάζοντας β,τι αϊτός έγ- 
γίση, ίως ού συναχθοΰν άρκετά ζώα πρδς Ικανοποίησιν τοΰ 
θυμού του. Μεταβαίνουν τότε δλοι είς τό Δικαστήριον, δπου 
σφάζουν τά ζώα, καί έτοιμάζουν τραπέζι, είς τδ όποιον προο- 
καλοΰν βλους τούς κατοίκους τού χωρίου. Άφοϋ φάγουν καί 
χορτασθοΰν βλοι, οί ζημιωθέντες, δηλαδή οί κύριοι τών ζώων, 
ζητούν άποζημίωσιν, τήν δποίαν πρέπει νά πληρώση έκεΐ- 
νος, βςτις πρώτος ίκτύπησε τόν άλλον. "Αν ήναι πτωχός καί 
δέν Ιχη μέ τί νά πληρώση, τότε οί συγγενείς του κατά σει-

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Τίς πρώτον εΐδε τόν Χριστόν μετά τήχ άνάστασίν του;
2) Είς πόσους ίφάνη δ Χριστός μετά τήν άνάστασίν του ;
3) Πόσοι εΐδον την άνάληψιν αύτοΰ;
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