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Εις ούδένα, πλήν των ταχτικών 

ανταποκριτών, στέλλεται ή «Έφημερίς 
των Παίδων * άνευ προπληρωμή;.

4ΙΕΥΘΓΝΣ1Σ

’Er όόω Σταύίον όριά. 39.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΑΙΚΝΟΝ.
της μεσημβρινής Γαλλίας τό 1553. Μετά! πολλών έτών περιπετείας καί Αγώνας πρός ισχυρότατους έχθρούς καΐ αντιπάλους; ά-[ον σρονον τ1590. ΈκυοέρνησεΕΐς τΐιν προκειμένην εικόνα παρίσταται νΰλθε τόν θρονον της Γαλλίας περΐ τό,

* , .Ά zr , .. -. ί_____ς..... ο___ I κΟΛ ΓηίΛτΠΛ, Λττΐ 9ί1τό λίκνον (Λ κούνια) τοΰ διάσημου βασιλέων τύς Γαλλίας Ερρίκου τοΰ Δ', τοΰ έπονομασθέντος « ό πατήρ τοΰ λαοΰτου.» Καθώς βλέπετε, τό κυρίως λίκνον είναι κρεμασμένου έντός πνραμίοος άπό έξ λογχών η σημαιών. Αΐ λόγχαι αυται είναι συνδεδεμέναι εΐς τό μέσον καί. άνωθεν τοΰ συνδέσμου είναι τοποθετημένη περικεφαλαία ίπποτικη μέ λοφεϊον. Αί ση- μαϊαι φέρουσι τά οικόσημα τών βασιλικών οίκων Βουρβών καΐ Ναβάρρας. Τό δέ . δλον σύμπλεγμα ΐ- ι σταται έπί βάθρου σκεπασμένου μέ βελούδου , έπί τού όποιου είναι κεντημέ- νοι οι χρυσοί κρίνοι ν ν'τοΰ οΐκου τών Βουρβόνων, εΐς τό μέσον δέ

ίΊ j&l· Α; ·. VJii·'- · ip \Λ Λ·:·1#.

την Γαλλίαν έπϊ 20. έτη μετά δικαιοσύ-' νης καί νοημοσύνης,' άνακηρύξας καΐ την! θρησκευτικήν έλευ-! θερίαν διά τοϋ περί-] φήμου Έδίκτου της Νάντης(1598). Άλλ' Ακριβώς τοϋτο έπέ- σνρε κατ’ αύτοΰ τλν όργΐιν τών Καθολικών, καΐ τό 1610 φανατικός τις ΐερομό-j ναχος έδολοφόνησε τόν βασιλέα έν τη άμάξη του μίαν άμέ- αν, καθ1 ΰν έξηλθε ιά περίπατον.

μέγα χρυσοΰνΗ, τό Αρχικόν στοιχεϊον τοΰ ονόματος τοΰ -βασιλέως 'Ερρίκου (Henri).οματοςΕρρίκος ό Δ', έγεννήθη έν ΙΙώ (Pau)

« * Υπαγε πρό; τόν μύρμη- 
χα, ω οκνηρέ* παρατήρησηV| 
τα; άδούς αυτόν καΐ γίνου σο
φός· "Οστις μή εχων άρχοντα, 
επιστάτην ή κυβερνήτην, ίτοι·' 
μάζει τήν τροφήν αύτοΰ τό fli-| 
ρος, συνάγει τάς τροφάς αυτόν 
iv τω ίερισμω. "Εως πότε 6έ-, 
λεις κοιμάσβαι, όκνηρέ ; Πό
τε βέλεις σηκωΟή ίχ τοϋ ΰπνον 

σου; 'Ολίγο; ΰπνος, όλίγος νυσταγμός, ολίγη συμπλοκή των 
χειρών εΐς τόν ΰπνον ϊπειτα ή πτωχεία σου ϊρχεται ώς τα- 

ιος, καΐ ή ενόειά σου ώς ,άνήρ ένοπλος.»
(Παροιμ. 2ολομ. ς*. 6—11·)

4ι;
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ΜΥΡΤΙΣ·

διήγημα τοϋ .πρώτου αΐ&νος ft. X.
(Συνέχεια)

"Ισως λοιπόν ό δέσμιος ούτος ήτο ’Ιουδαίος· 
καΐ ό Κλεομένης άπεφώσεσεν, όταν έπανίδη τήν 
τυφλήν κόρην, νά την ερώτηση περί τούτου.

Την έπομένην λοιπόν πρωίαν, μεταβάς εΐς το' 
αύτό μέρος, πράγματι είδε τήν τυφλήν πλησιώ- 
ζουσαν αργά καΐ προσεκτικής, καΐ ε'τρεξε πρός 
αύτήν. Λαβών αύτήν έκ τής χειρός, τήν έχαι- 
ρέτησε καΐ τή είπεν ότι θέλει καΐ πάλιν νά τήν 
δδηγήση, μήπως καταπατηθή βαδίζουσα μόνη 
εΐς τάς δδούς, Καθ’ δδόν λοιπόν με χαμηλήν 
φωνήν τή λέγει· « Πηγαίνεις πάλιν νά έπισκε- 
φθής τόν φυλακισμένου ’Ιουδαίον;

Ή κόρη ήσύχως άπήντησε· «Ναί, ή κυρία 
μου τοΰ στέλλει τό πρόγευμα καθ’ έκάστην.» 
Έπειτα ε’πρόσθεσεν «Υπήγες καΐ σύ νά τόν 
ϊ&ης ;»

— Ποιον ; τόν Κύριον έκεινον, περΐ τοΰ δποίου 
μοΰ έκαμες λόγον προχθές ;»

— *Οχε, τόν Παύλον, τόν μέγαν διδάσκαλόν 
μας. Αύτος δέν είναι δ Κύριος — είναι υπηρέτης 
τοϋ Κυρίου, άπεκρίθη ή κόρη· «πήγαινε νά τόν 
ΐδης· θά σε δεχθή πολύ καλώ, όπως δέχεται 
όλους όσοι θέλουν νά μάθουν τάς σπουδαίας άλη- 
θείας τάς οποίας αύτός κηρύττει.»

— Και ποΰ τάς ε’μαθεν αύτος τάς αλήθειας 
αύτάς;

— Ό παντοδύναμος Θεός διά τοΰ ΐίοϋ του 
τάς άπεκάλαψεν εις αύτόν και εΐς άλλους, διά 
νά τάς μάθουν οχι μόνον οΐ ’Ιουδαίοι, άλλά καΐ 
ολος δ κόσμος.

— Πολύ καλώ, άλλά κάθε ε’θνος ε”χει και τούς 
θεούς του, και ήμεΐς δέν πιστεύομεν εΐς τόν θεόν 
τών ·Ίουδαίων διότι εχομεν τούς ΐδικούς μας 
θεούς, είπεν δ Κλεομένης.

— Αυτοί οί θεοί είναι ψευδείς, είναι έργον χει- 
ρων άνθρωπίνων, είναι άπό ζύλον καΐ πέτραν καΐ 
οΰτε αισθάνονται ούτε δύνανται νά βοηθήσουν!

— Πώς ! δ θεός τών Εβραίων είναι μ.εγαλεί- 
τερος άπό τήν Άθηνάν καΐ τόν Δία καΐ τήν 
"Ηραν καΐ αύτοΐ είναι άψυχα πράγματα I Καΐ 
αύτά κηρύττει δ φυλακισμένος αυτός; Καλώ τόν 
έκαμαν λοιπον καΐ τόν έφυλάκισαν 1 θά κάμη τόν 
εαυτόν του σοφώτερον άπό όλους τούς σοφούς τής 
Ελλάδος μας, οι δποϊοι κατεϊχον όλας τάς γνώ
σεις τάς άνθρωπινους και τάς ούρανίους;

— Καΐ όμως αύτοΐ ήσαν είς τό σκότος, μή 

ήζεύροντες τί έλώτρευον, άπεκρίθη ή τυφλή, μέ 
ε"ξαψιν ϊσην πρός τήν τοΰ Κλεομένους.

— Είς τό σκότος! δ Πλάτων καί δ Σωκράτης’ 
δέν ήξευρον τί έλώτρευον ! και αύτός δ ’Ιουδαίος ί 
μέ τόν άγνωστον θεόν του, νομίζει οτι αύτός ή-ί 
ξεύρει 1 Μά τόν Δία, άν ήμην έγώ Καϊσαρ, θά j 
τον ερριπτα είς τά άγρια θηρία είς τό άμφι-( 
θέατρον I '

•— Λυπούμαι ότι έθύμωσες, είπεν ή τυφλή.' 
κόρη, άφοΰ ε’μεινε σιωπηλή έπί τινας στιγμώς.ί 
«Είχα τήν έλπίδα ότι θά ήρχεσο νά άκρύσηςί 
καΐ σύ τούςώραίους λόγους τοΰ διδασκάλου μας. » '

Ό Κλεομένης άνένευσε σκυθρωπής καί χωρίς: 
νά ειπή λέξιν, «Πώς λέγεται;» ήρώτησεν έπΐ! 
τέλους.

— Παύλος· άλλοτε όμως νομίζω ότι έλέγετο 
Σαΰλος.»

Ό Κλεομένης, όταν ε’φθασαν εις τόν πρός Sv I 
ορον, άπήλθε πολύ σκυθρωπός. Έλυπεΐτο κατά
καρδα σκαπτόμενος οτι ή φιλία του μέ τήν κόρην 
είχε διακοπή· διότι πώς ήδύνατο νά εχη φιλίαν 
με άνθρωπον, δστις έζύβριζε τοιουτοτρόπως τούς 
θεούς;

ΚΕΦ. ΣΤ’.

Αίφνης ένφ έβώδιζεν έπανήλθεν εΐς τόν νοϋν 
του ή ένθύμησις τής άπολεσθείσης άδελφής του. 
«Πρέπει νά τήν εΰρω σήμερον χωρίς άλλο,» είπε! 
καθ’ εαυτόν «θά ερευνήσω δλόκληρον τήν πόλιν, ί 
εως δτου εΰρω εκείνους οί όποιοι τήν ήγόρασαν.» ι 
Και ήρχισε νά τρέχη τάς δδούς, χωρίς νά δίδη 
καμμίαν προσοχήν ούτε είς τάς λαμπράς άμώξας 
και τους πολυπλυθεΐς διαβώτας, όλους ένδεδυμέ- 
νους έορτάσιμα, οΰτε εΐς τάς ειδοποιήσεις, α'ίτι- 
νες ειχον γραφή μεγάλοις γράμμασιν έπΐ σανίδων 
καΐ τοποθετηθή εΐς τάς κεντρικωτέρας δδούς. 
Έάν ε'διδε προσοχήν εΐς όλα αύτά θά έπληρο- 
φορεϊτο ότι έκείνην τήν ήμέραν έτελεϊτο έορ- 
τή τις μεγάλη τοΰ Βάκχου (Διονύσου), καΐ ότι 
ή οδός τήν δποίαν έβώδιζε θά τόν έφερε κατ’ 
εύθεϊαν εΐς τόν τόπον τής τελετής. Αίφνης δμως 
ήκουσε μουσικήν καΐ κραυγάς καί εύρέθη άπροσ- 
δοκήτως άντιμέτωπος πρός μίαν συνοδείαν άν- 
θρώπων, ήτις έξήλθεν άπό ένα πλάγιον δρόμον 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

Ό Κλεομένης έστάθη διά νά ιδη τήν παρέ- 
λασιν. Αίφνης όμως νεαρά τις Βακχΐς (ιέρεια 
τοΰ Βάκχου) ήτις προεπορεΰετο τών άλλων 
σκιρτώσα καί χορεύουσα, έστολισμένη μέ άνθη 
καί κισσόν καί προφανώς μεθυσμένη μέ οίνθ·^ 
ήρπασεν αύτόν εΐς τάς άγκάλας της και έξηκο_ 
λούθησε τον δρόμον της πηδώσα καΐ χορεύα^α
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μετ’ αύτοΰ, ένφ οΐ ακόλουθοί ευθύμως έγέλων 
έπΐ τή θέφ. Ό Κλεομένης προσεπάθησε νά έκ- 
φύγη, άλλ’ ευρών τοΰτο άδύνατον, ήρχισε και 
αύτός νά έπιρρεάζηται άπό τό πνεύμα εκείνο 
τής ευθυμίας καΐ παραφοράς, οπερ έχαρακτήριζε 
τάς δημοσίας τελετάς τοΰ Διονύσου. Άλλ’ άφοΰ 
καθ’ δλην τήν ήμέραν τόν ήνάγκασαν νά παρα- 
μείνη εις τήν εορτήν, ή ψυχή του ήρχισε νά 
άηδιάζη τά όργια ταϋτα* διό καΐ διαλαθών 
τούς άλλους, άπήλθε τοΰ μέρους έκείνου. Άλλ’ 
ήτο ήδη νύξ καΐ δέν ήδύνατο νά έπανέλθη εις 
τό πανδοχείου όπου ήσαν οί φίλοι του οΐ μονο
μάχοι. Διά τοΰτο εΐσελθών εις τινα έρημον οι* 

: κίσκον έκεΐ πλησίον καί κατεκλίθη διά νά κοι- 
μηθή.

Τήν έπομένην πρωίαν έξυπνήσας, έξεκίνησε νά 
έπιστρίψη είς τό μέρος έκεΐνο τής πόλεως όπου 
ήσαν οί φίλοι του. Καθ’ οδόν όμως πάλιν εΰρέθη 
έμπροσθεν εκείνης τής μυστηριώδους οικίας τοΰ 
δέσμιου ’Ιουδαίου* καΐ άκριβώς κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν έσταμάτησε φορεΐον τι έκεΐ ·καί έ> 
εξ αύτοΰ εύγενής τι 'Ρωμαία, κυρία. Αύτη -- 
στράφη διά νά εΐσέλθη εΐς τήν οικίαν, οτε πα- 
ρετήρησε τόν^Κλεομένην καΐ τώ ε’νευσε νά πλη- 
σιάση.

— Είσαι άξιόπιστος; τφ λέγει, μέ βλέμμα 
έταστικον.

Ό Κλεομένης παραξενευθεΐς διά τήν παρά
δοξον ταύτην έρώτησιν άπεκρίθη* «Ή μόνη άπό- 
δειξις, τήν δποίαν έμπορώ νά σοΐ δώσω, είναι ή 
έκτελεσις οΐασδήποτε παραγγελίας, διότι είμαι 
ξένος έδώ.»

— Τότε φοβούμαι ότι δέν μοΰ κάμνεις, είπεν 
ή κυρία, κρατούσα άνά χεΐρας δύο κηρίνους πί- 
νακαςζ*), έπειτα κυττάξασα τούς δύο δούλους 
της, «όχι,» έξηκολούθησε καθ’ έαυτήν, «αύτούς 
δέν έμπορώ νά τούς στείλω. Πρέπει νά στείλω 
λόγον εΐς την Κορνηλίαν μου πριν άναχωρήση 
έκ Τώμης.»

Ό Κλεομένης ΐστατο κυττάζων τήν εύγενή 
κυρίαν καΐ άπορων διατί έπήγαινε νά ΐ*η τόν 
’Ιουδαίον φυλακισμένον.

Έπΐ τέλους ή κυρία είπε : « Νομίζω, παιδί 
μου, ότι δέν θά δυσκολευδής νά εΰργις τήν οικίαν 
τοΰ Βιργινίου ’Ρούφου. Είναι ακριβώς έξωθι τής

("} Οί αρχαίοι, μή ϊχοντες τον χάρτην, μετεχειρίζοντο λε- 
' πτούς πίνακας ξυϊίνονς, έφ’ ών ^γραφον έπισταϊάς, Αχαμνόν 
! σημειώσεις χτλ. Καί οί μέν "Ελληνες είχον πίνακας ζεστούς, 
ί καί Οταν ήθελον νά απαλείψουν τό γράψιμον απέξεον τάν πί- 
ϊναχα. Ο! δΐ 'Ρωμαίοι ϊδαπτον τούς πίναχάς των εΐς άναλε- 
ί λυμένοι κηρόν, καί ουτω έσχηματίζετο έπ’ αυτών λεπτόν 
επικάλυμμα χήρου* επ’ι τοϋ χήρου λοιπόν τουτου έχάράσσον 

■ τά γράμματα, 6ταν δέ ήθελον νά τά άπαλείψουν, εθέρμαινον 
τδν πίνακα έμπροσθεν τής πυράς χαϊ ό χήρος αναλυόμενοι, 
έσχημάτιζε νέαν πάλιν και άγραφον επιφάνειαν.

Κικπυηνής Πύλης. Ζήτησον τήν εύγενή δέσποι
ναν Κορνηλίαν καί παράδος αύτήν τήν έπιστο- 
λήν εΐς τάς ιδίας της χεΐρας. Μή άφήσης κανένα 
άλλον νά σοΰ τήν πάρη.»

Ταϋτα εΐποΰσα, τφ ε"δωκε τούς πίνακας, οΐτινες 
ήσαν δεδεμένοι μέ έρυθράν μεταξίνην κλωστήν, 
καΐ στραφεΐσα εΐσήλθεν εις τήν οικίαν τοΰ φυλα
κισμένου ’Ιουδαίου.

Ό Κλεομένης άκούσας τό όνομα τοΰ Βιργι
νίου 'Ρούφου, εΐχε μείνη εμβρόντητος ύπό χαράς 
καΐ σογκινήσεως* διότι ίσα ϊσα αύτον τόν άνθρω
πον έζήτει, έπειδή έγνώριζεν ότι αύτός εΐχεν 
αγοράσει τήν άδελφήν του Μύρτιν. Μόλις λοιπόν 
συγκρατούμενος ένώπιον τής κυρίας, άμα αυτή 
εΐσήλθεν εΐς τήν οικίαν, αύτός ήρχισε νά τρέχη 
όρομαίως, έρωτών άνυπομόνως πάντα διαβάτην 
πρός ποίαν διεύθυνσιν έ'κειτο ή Καπυηνή Πύλη.

Καθώς είπε καΐ ή κυρία, δέν έδυσκολεύθη νά 
εύρη ούτε τήν Καπυηνήν Πύλην, οΰτε τήν επαυ- 
λιν τοΰ Ρούφου. Άλλ’ δταν έφθασεν έκεΐ, μέ 

εξήλθεν μεγάλην του λύπην ήκουσεν δτι ή οικογένεια 
.ΰτη έ-Ι εΐχεν ήδη αναχωρήσει.

— Υπήγαν [είς τάς^Άθήνας καή θά κάμουν 
έκεΐ δύο ή τρία έτη, τφ είπε γέρων τις δούλος 
όστις^μόνος^έμενε πλησίον τής οΐκίας. « Άλλά 
φαίνεσαι λυπημένος, πίαιδί μου* μήπως^ ήθελες 
τίποτε^ίδιαίτερον νά τούς ζητήσης ; »

— Ναί,; είπεν δ* Κλεομένης, ή άδελφή μου 
ήτο.......μαζύ τους·. » Δέν ήδύνατο έόάκόμη νά
συνειθ ίση αύτήν τήν λέξιν όοΰ.·?ος !

— Ά μήπως ήτο'μία ξανθή εδούλη, τήν 
όποίαν^ήγόρασαν τήν ήμέραν πριν φύγουν ;

— Ναί, πιστεύω, καΐ θέλω εξάπαντος νά τήν 
εΰρω.

— Όταν τήν εΰρης, νά τής εΐπής νά μή δυ- 
σηρεστήσγι τήν κυρίαν της, ειδέj μή . . . . » 
καΐ δ γέρων έ'νευσε ■ σιωπηλώς πρός σημεΐόν τι 
εΐς τινα

— Τί 
συχίαν.

άπόστασιν έπΐ τής ύδοΰ.
εννοείς; ήρώτησεν ό Κλεομένης μέ άνη- 

(Ακολουθεί)

Ο ΚΑΑΒΑΣ ΤΗΣ ΜΕΚΚΑΣ.

Τό κτίριο ν τοΰτο, τοϋ όσιοί ου τήν είκόνα εΐς τήν 
έπομένην Οελίδα, εΐναι τό διαΰημότατον τζαμί 
τών Μωαμεθανών. «Κααόα» Οημαίνει «τετράγω
νος οικία», καί Κ παράθοάις λέγει δτι δταν 
ό Άδάμ καί ύ. Εόα έξεδιώχθηόαν τοϋ παραδείσου 
ηλθον είς τήν Μέκκαν, καΐ έκεΐ κατέδη σκηνή 
άπό τόν οϋρανόν, έντος της όποιας προάεκΰνουν 
τόν θεόν. Μετά τόν Κατακλυσμόν ό Άόραάμ καί 
ό ’Ισμαήλ έκτιΰαν τόν Κααόίίν, εκτοτε δέ δμεινεν 
ώς οίκος λατρείας. "Οταν ό Μωάμεθ ήτο παιδίον
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ί,τι, πολλάκις έπιόκεπτόμενος τόν Κααβαν, έδλε- 
πεν έκεϊ τά είδωλα καί τούς Ανθρώπους προσκυ- 
νοΰντας αύτά. Άφοϋ έμεγάλωόε καί έμαθεν άπο 
τούς ’Εβραίους δτι ό ®εός είναι Πνεύμα καί άπο- 
στρέφεται τΐιν ειδωλολατρίαν, μετέβη ημέραν τινα 
είς τον Κααβάν καΐ έκήρυξεν είς τούς παρευρε- 
θέντας έκεϊ δτι είναι προφήτης, Απεσταλμένος 

ί παρά τού Θεού, δπως καταότρέψμ τΐιν είδωλολα- 
τρεΐαν. Οί κάτοικοι τής Μέκκας τόσον ώργίσθη- 
σαν έναντίον τοϋ Μωάμεθ διά τούτο, ώστε Αποφά
σισαν νά τόν θανατώνουν, άλλ’ εκείνος έρώθη 
φυγών εΐς τήν πάλιν Μεδίναν. Ή φυγή αύτη τοΰ 
Μωάμεθ λέγεται έν τή ίστορίμ «Έγειρα» έλαβε δέ 
χώραν τό έτος 622 μ. X. καί άπό τότε Αρχίζει ή 
χρονολογία τών Μωαμεθανών. 

ταϊ πορεύονται Αμέσως είς τόν Κααδαν διά νά 
προσκυνήσουν. Και πρώτον άδπάζονται τόν Μαΰ- 
ρον Λίθον, τόν όποιον λέγεται δτι ό Αρχάγγελος 
Γαβριήλ έφερεν έκεϊ άπό τόν Παράδεισον. *0 λί
θος αύτός έχει ύψος περίπου 17 έκατοάτομέτρων 
καί μήκος περίπου 22, καί είναι τοποθετημένος 
είς μίαν γωνίαν τοϋ τζαμιού.

"Επειτα άρχίζοντες άπό τόν Μαϋρον Λίθον 
κάμνουν τόν γϋρον τοϋ Κααβα έπτάκις, κατ’ άρ- 
χάς με ταχύ βήμα, έπειτα βραδέως. "Επειτα τρέ
χουν έπτάκις τό διάστημα μεταξύ δύο ίερών 
λόφων, Σαφά καί Μέρβα. Κατα τό έπίλοιπον τής 
διαμονής των έν Μέκκα, έκτελοΰν διαφόρους άλ- 
λας τελετάς. Μίαν ήμέραν ϊστανται προσευχόμε
νοι έπί τοϋ δρους Αραράτ μέχρι τής ούδεως τοϋ

Ό Κααβάς τής Μέκχας.

Έν Μεδίνμ ό Μωάμεθ όλίγον 'κατ* όλίγον συν- 
έλεξεν ικανόν στράτευμα καΐ τό έτος 630 επέδτρε- 
ψεν είς την Μέκκαν, έκυρίευάε τήν πόλιν καί κα- 
τέστρεψεν όλα τά είδωλα είς τόν Κααβάν.

Κατ’ έτος τήν σήμερον, κατά τόν τελευταΐον μή
να τοΰ ’Οθωμανικού έτους, συρρέουν είς τήν Μέκ
καν χιλιάδες προσκυνητών. Έρχονται είς μεγάλα 
καραβάνια άπό τήν Τουρκίαν καΐ Περσίαν, τήν 

ί Αίγυπτον, Ζανζιβάρην, Τύνιδα, ’Αλγερίαν, Μα- 
I ρόκκον, καΐ Ίνο ο ότάνην. “Οταν έλθω σι ν εΐς μι
κρήν άπόσταδιν άπό τήν Μέκκαν, δλοι οί άνδρες 
ένδύονται τήν ί ε ρ ά ν ενδυμασίαν, ήτις όυνίστα- 
ται άπό δύο μάλλινα π ανία, έξ ών τό έν τυλίσ- 
σουν περί τήν όσφύν, μέ τό άλλο δέ σκεπάζουν

• τούς ώμους των. Ό προσκυνητής φέρει πέδιλα 
τά όποια πρέπει έπάνωθεν νά σκεπάζουν τά δά
κτυλα μόνον καί ή κεφαλή του μένει ώδαύτως 
άσκεπής.

"Οταν φθάσουν εΐς τήν Μέκκαν οί προδκυνη- 

ήλίου. Άλλην ήμέραν πρέπει νά έπισκεφθοϋν τό 
μνημεϊον, δπου λέγεται δτι ό Μωάμεθ έμεινε τό
σην ώραν προσευχόμενος, ώστε τό πρόσωπόν του 
ήρχισε νά λάμπμ ώς ήλιος. "Επειτα πηγαίνουν 
είς τήν κοιλάδα τής Μέρρας, δπου ρίπτουν έκα
στος 70 λίθους έναντίον τριών στηλών λίθινων, 
ϊνα άποδιώξουν τόν Σατανάν.

Μετά ταΰτα ξυρίζουν τήν κεφαλήν, καΐ κόπτουν 
τούς δνυχάς των, τά δέ ψαλιδίσματα ταΰτα τών 
όνύχων τα θάπτουν. Τέλος, όταν Αναχωρήσουν, 
λαμβάνουν μαζύ των κάποιον ενθύμημα, ώς λ.χ. 
ολίγον κονιορτόν άπό τόν τάφον τοΰ Μωάμεθ ή 
ύδωρ άπό τήν ΐεράν πηγήν. "Οταν δέ έπιάτρέύουν 
είς_τήν πατρίδα του, λέγονται πλέον Χατζήδες, 
τοΰθ ’ οπερ είναι μεγίστη τιμή μεταξύ τών Μωαμε 
θανών.
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Ώ.ΡΑΙΟΝ ZXiXPOIST.

— Τί δώρον νά κάμωμε τής μαμάς, ποΰ έχει 
αύριον τά γενέθλιά της; εΐπεν ή μικρή Φανή 
εΐς τήν Έλενίτσα καί τήν Μαργαρίτα.

και εγω! 11α- 
με νά ’ρω- 
τήσωμε τήν 
θεία τήν Ει
ρήνη. Εκεί
νη θά μάς 
’πή κάτι κα
λό !

—. Πάμε, 
άλλά νά μην 
τό ζέρη ή 
μαμά t

Καί . τά 
τρία άδελφά 
κια έπήγαν 
άμέσως είς 
τής θείας 
Ειρήνης τό 
δωμάτιον , 

καΐ τής εί
παν τί ήθε- 

ίλαν.
—, ϋερε- 

τε τί νά της 
δώοετε,μ μα
τάκια μου ; 
εΐπεν ή καλή 
θείτσα· νά 
σας πάρω νά

'SfcpaEov δώρον.

άδελφούλη 
σας τόν Ά- 
λέκο, καί νά 
τής χαρίσε
τε τήν φω
τογραφίαν 

σας!
— *Ώ! τί ώραΐα, τί ώραΐα! έφωναζαν καΐ 

τά τρία κοριτσάκια. « ’Αλλά σοΰς! νά μή τό 
καταλάόη ή μαμά 1

Εκείνην τήν ημέρα ή μαμα έόγήκε νά κάμη 
μίαν έπίσκεψιν, καί ή θεία άμέσως στέλλει τόν 
υπηρέτη, και φωνάζει τόν φωτογράφον, νάελθη 
νά φωτογράφηση τά παιδάκια μέσα εΐς τήν

τραπεζαρία! Σέ μισή ώρα έψθασεν ό φωτογρά
φος. Ή καλή θεία τά είχε ένδύσει καί τά τέσ- 
σαρα μικρά μέ τά καλά των ροΰχα καί τάεΐχε: 
κτενίσει καΐ συγυρίσει, καθώς πρέπει. Άνεόά-! 
ζει τότε μίαν μεγάλη κόφα, τήν γεμίζει ροκά-1 
νίδια καθαρά, καί έπειτα καθίζει τά τέσσαρα'

* . r Iάδελφάκια 
μέσα! “Επει
τα στήνει ο 
φωτογράφος 
τήν μηχα
νήν του καΐ 
τους λέγει 
νά μή κου
νηθούν διό
λου. Καί τά 
καϋμενα έ- 
ςάθησαν τό
σον ώραΐα 
καί ήσυχα, 
ποΰ έόγήκε 
λαμπρά ή 
φωτογραφία.

Καί όταν 
ήλθαν τά γε
νέθλια τής 
μαμάς τό - 
σον έχάρη- 
κε μέ τήν 
φωτογραφΙ - 
αν αύτήν, ώ
στε έφίλησε 
ολα τά μι
κρά της καί 
εΐπεν οτι νά 
τής έδιναν 
όλα τά δι
αμάντια τοΰ 
κόσμου, δέν 
έμποροΰσαν 
νά τήν εΰ- 
χαρισήσουν 
τοσον πολύ. 
Καί επειδή 

ήμαστε και μεΐς έκεϊ, μάς εδωκαν καί μάς μία 
άπό αύτάς τάς φωτογραφίας, καί έμεΐς τήνχα- 
ρίζομεν είς τούς μικρούς μας συνδρομητάς !

— Ό άριβμός ίννία. Ό άριθμΛί εννέα βά χατίχϊ) ά- 
ναγκαιαγ Βέσιν βίζ ολα τα έγγραφα, 3σα ϊγκναν χαΐ θά γί
νουν απο της άρχης τοϋ «ρξαμένου ϊτους μέχρι τοΰ 2000 έτους.
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ΤΑ ΚΔΑΠΕΝΤΑ ΣΚΟΡΡΔΑ

ίΐίνθ"'; Κινεζικά).

Κινέζος τις κηπουρός έφύτευσε [χΑρος τοΰ κή-, 
που του με σκόρρδα, άφοΰ δέ ωρίμασαν και έξη- 
ράνθησαν, τά έδεσε ν εΐς πλεξίδας καΐ τά έκρέ- 
μασεν υποκάτω μιάςακιάδος διά νά τά μεταφέρη 
εΐς την αγορών Άλλά δυστυχώς πριν πράξη 
τοϋτο μίαν νύκτα κλέπτης άνελθών τά άφήρεσεν.

Ό κηπουρός άνεφέρθη εΐς τήν αστυνομίαν, ή 
5ε αστυνομία τον εστειλεν εΐς τον Εΐρηνοδίκην 
διά νά έξετάση τήν ΰπόθεσιν.

Ό Εΐρηνοδίκης έξεφώνησε κατά τήν τάξιν το 
ονομα τοΰ κηπουρού, άφοΰ δέ παρουσιάσθη τον 
ήρώτησε, διατί δέν συνελάμβανε τόν κλέπτην ;

«Διότι δέν ήμουν έκεϊ, όταν ήλθεν,» άπεκρίθη 
ό κηπουρός.

« Διατί δέν ε'φερες κανένα μάρτυρα νά μαρ
τυρήσει οτι τόν είδε ; »

« Διότι κανείς, κύριε Εΐρηνοδίκη, δέν έτυχε 
νά τόν ιδη. »

«Διατί τουλάχιστον δέν ε’φερες κανέν πράγμα 
ώς πειστήριου, διά τοΰ όποιου ήδύνατο νά έξι- 
χνιασθή ί> κλέπτης καί νά ανακαλυφθώ ; »

«Διότι δέν εΰοέθη τίποτε άλλο έκεϊ, ειμή εις 
πέλεκυς, ό όποιος ήτο εκεί καί πριν κλαποΰν τά 
σκόρρδα.»

« Πολύ καλά, άφοΰ ό πελεκυς ήτο τό μόνον 
ί πράγμα είς τό μέρος οπού ησαν καί έκλάπησαν 
τά σκόρρδα, άς φερθή ό πελεκυς καΐ άς τεθή εΐς 
τό σκαμνί τοΰ κατηγορουμένου, έλθέ δέ καί σΰ 
αυριον καί τότε θά έξακολουθήσωμεν καί τελειώ- 
νωμεν τήν δίκην,»

Ή άπόφασις αυτή τοΰ Είρηνοδίκου έφάνη 
■τόσον παράδοξος, ώστε έδημοσιεύθη δι’ όλων 
τών εφημερίδων τής πόλεως και τοϋτο συνέτεινε 
νά πληρωθρ ή αίθουσα τοΰ ακροατηρίου μέ 
άκροατώς.

Ή ώρα τής δίκης ήλθεν, ό εΐρηνοδίκης έκώθη- 
σεν είς τήν έ'δραν του, ό δέ κηπουρός μέ τόν πέ- 
λεκυν έφέρθησαν ενώπιον του,

« Αυτός είναι ό πελεκυς, όστις ήτο έκεϊ, όταν 
έκλάπησαν τά σκόρρδα;» ήρώτησεν ί> Εΐρηνοδίκης, 

I «Μάλιστα, κύριε Εΐρηνοδίκα.»
I «Λοιπόν, κλητήρ, βάλε τον είς τό σκαμνίον τοϋ 

κατηγορουμένου.»
Τούτου γενομένου, ό εΐρηνοδίκης ήρχισε" νά 

έρωτφ τον πέλεκυν τί είδε, καί ποιος ήτο ό κλέ- 
ψας τά σκόρρδα. Επειδή δέ δέν άπεκρίνετο, τόν 
κατεδΐκασεν νά δεχθή 50 ραβδισμούς έπί τής 
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ράχεως αύτοΰ καΐ διέταξε τούς κλητήρας νά 
έκτελέσουν τήν άπόφασίν άμεσως. Μόλις όμως οΐ 
κλητήρες ήρχισαν νά ραβδίζουν τόν πέλεκυν, 
όλον τό ακροατήριου έξερράγη είς γέλωτας· ό 
Εΐρηνοδίκης παρετήρησεν οτι ό γέλως δέν επε- 
τρέπετο, άλλ’ εκείνοι έξηκολούθουν νά γελώσι 
βλέποντες τούς κλητήρας νά ραβδίζουν τόν πέ
λεκυν.

Ό Εΐρηνοδίκης διέταξε τότε νά κλεισθουν αί 
θύραι, καΐ κατεδΐκασεν έκαστον ακροατήν εΐς 
πρόστιμον μιας πλεξϊδος σκόρρδων, τοϊς ανήγ
γειλε δέ οτι όσοι δέν ήθελον πληρώσει τό πρό
στιμου τοϋτο θά ώδηγοϋντο εΐς τήν φυλακήν.

Οί άκροαταί έζήτησαν τότε τήν άδειαν νά 
ύπάγουν άνά τήν πόλιν διά νά άγοράσγ έκαστος 
τό έπιβληθέν πρόάτιμον. ι

Ή άδεια έδόθη και μετά τινας ώρας ή αΐ- 
θουσα τοΰ Ειρηνοδικείου έπληρώθη μέ μεγάλον 
σωρόν σκόρρδων.Ό Εΐρηνοδίκης προσεκάλεσε τότε 
τόν κηπουρόν νά διαλέξη τάς πλεξίδας, αΐ 
όποϊαι τοΰ έκλάπησαν, Τούτου γενομένου, έζη- \ 
τήθη τό μέρος όπόθεν ήγοράσθησαν αύται, καί; 
αμέσως προσεκλήθη ό πωλήσας αύτάς. Ούτος 
έλθών έμαρτύρησεν οτι τάς ήγόρασεν άπό ένα άν
θρωπον, όστις έπώλει λαχανικά καί άλλα είς τάς 
όδούς. Ό άνθρωπος ούτος προσεκλήθη^ αμέσως 
και μετά πολλάς ερωτήσεις άνεκαλύφθη ότι αυ
τός ήτο ϋ κλέύας τά σκόρρδα άπο τόν κηπουρόν!

Τούτου γενομένου, ό Εΐρηνοδίκης κατεδίκασε 
τόν κλέπτην εις ποινήν 20 ^αβδισμών καΐ είς 
τά έξοδα τής δίκης, είς δέ τόν κηπουρόν ε”δωκε 
πρός άποζημίωσιν τών κλαπέντων σκόρρδων του; 
όλας τάς πλεξίδας, αι όποΐαι ήγοράσθησαν ύπό 
τών ακροατών, καί ούτως ΐτελείωσε ή άστεϊα 
αυτή δίκη, άποδείξασα πώς επιτήδειός τις δικα
στής δύναται ν’ άνακαλύψη τήν άλήθειαν καί 
όταν άκόμη δέν ΰπάρχη τό έλάχιστον ιχνός 
πειστηρίου

Τό έζ'ής αρθρον έδημοσιεύθη εις την 
ΊταΜχην εφημερίδα, Σ έχο J, ο y Αιών ■fjnc είς τό Mi,idro>·.

' Η έφημ,ε$1§ αντη αν καΐ διάκειται ^χθρικώ? 
πρός πάντα τά θρησκεύματα, επειδή δμω^ &νν~ 
ηγορεΐ ήπλρ τών Εργατικών καί πτωχών τάξεων 
τού Λαού καΐ υπέρ τών έλευ&έρων ιδεών, έχει 
μεγάλην κυκλοφορίαν.

Ίδον μετάφρασε? τοϋ έν λόγω άρθρου : *
«' Τπάρχει βιβλίον, τό όποιον περιέχει τήν 

ποίηΰιν καΐ τήν τέχνην τή? ά-νθρωπότητο?. Τό 
βιβλίον τοϋτο είναι ή Γραφή, μέ τήν όποιαν
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ούόει» spyov φιλολογικοί' 0ΰΐ'«τ«ι νά ϋνγκρι- 
&η. Είς «βρελθ’οΰσίίΐ' τινά έποχήν ή Ίλιάς τοϋ 
'Ομήρου ήτο διά την ’Ελλάδα 6 κώδηξ των 
θρησκευτικών καϊ πολιτικών παροίίο'οεων, αλλ’ 
ή Γραφή περιέχει τήν ιστορίαν τών σκέψεων 
των αιώνων. Πιστοϊ και άπιστοι ϊξ ίσου άναγι- 
νώβκονσι καϊ βπονδάζονσιν αύτήν. 3Ητο τό 
βιβλίον το όποιον ό Νεύτων άνεγίνωσκε συχνό
τερου παντός άλλον βιβλίου.Ό Κρόμουελ, οθ· 
tig έπήγαινεν είς τήν μάχην, έκρίμα αυτήν άπό 
τον έφιππίου τον. Έτι και αυτός ό Βολταΐρος 
εϊχεν αύτήν πάντοτε είς τό σπουδαστηρίου αύ - 
τοϋ. Είναι βιβλίον αναγκαίου πρός έκπαίδευσιν 

: ολωΐ' των τάξεων της κοινωνίας, καί πρέπει νά 
εΰρίσκεται εΐς πάσαν οικίαν.Ό

( Tijg Γραφής ωραία ίκδοσις μέ ώραίας εικό
νας και μΐ σημειώσεις εξηγητικός τοΰ κείμενον 

’.εϊναι πολυδάπανος καϊ όμως τοιαύτη έκδοσις, 
; άλλ’ εύθηνή έξεδόθη ύπό τον ’Εδονάρδου Σον- 

'■ ξόνιο, συντάκτου τοϋ Σέκον λο. Τό βιβλίον διαι- 
-ρεΐται είς 210 μέρη ή τεύχη όκτώ σελίδων έ- 
ι καστον, περιέχει δε 900 ωραίας εικόνας, καί. πω- 
, λεΐται άντϊ μιας πεντάρας τό τεύχος, ήτοι 10 
iφράγκα τό δλον.

Είς τό πρώτον τεϋχος είναι 14 εικόνες, τινες 
τών δποίων είναι άντίγραφα άρχαίων εικόνων, 
ίίλλαι παριστάνουσι Γραφικός σκηνάς, άλλαι εί
ναι εικόνες άρχαίων μνημείων, ζώων, φντών και 
άν&έων.

■ Ή έκδοσις αυτή ετυχε μεγάλης υποδοχής 
παρά τ& λαφ καϊ πολλα'ί εκατοντάδες χιλιάδων 

ί αντιτύπων έπωλήθησαν ήδη καϊ πωλοΰνται καθ’ 
8λΐ]ν τήν ’ Ιταλίαν. Ούτως εΐς άπιστος έγένετο 

ί τό μέσον της διαδ'όσεως τοϋ Θείου Λόγον μετα- 
I ξύ τοΰ λαόν, έπικυρουμένης ούτω τής διακηρύ
ξεων, οτι ό Θεός θέλει στρέψει καϊ αύτήν τήν 

; Αργήν τοϋ ανθρώπου πρός έπαινον Λυτού.
i

I
ί — Ηλεκτρικόν φυτύν. Είς την Πολιτείαν Ίνβιάναν 
ανεκαλΰφθη πίρίεργον φυτόν, τό όποιον έχει μεγάλην μαγνη- 
τικήν δύναμιν. Ή χειρ, ήτις προσπαθήσει νά κόψη κλο- 
νάριον άπό τό φυτόν τοϋτο. αισθάνεται τιναγμόν ομοιον μέ 
τόν προερχόμενοι άπό ηλεκτρικήν μηχανήν. Εις άπόστασιν 6 
μέτρων ή μαγνητική βελόνη έπιρρεάζεται, Εκτοπίζεται δέ έάν 
φερθή πλησιέστερον. Ή ίνεργητικότης της επιρροής τοΰ φυτού 
τούτου ποικίλλει κατά τάς ώρας τής ημέρας. Μεγίστη εϊναι 
τήν 2 μετά μεσημβρίαν, παύει δ’ Εντελώς τήν νύκτα ! Είς 
καιρόν Θυέλλης ή βύναμίς της αυξάνει τρομερώς. "Οταν βρέχυς 
τό φυτόν φαίνεται κοιμώμενον καΐ κλίνει χαλαρώς τήν κεφα
λήν του. Τά πτηνά ποτέ δέν κάΟηνται είς τούς κλάδους του 
—ώς φαίνεται τό αποφεύγουν έξ ένστικτου.

— *Π πάλι; τοϋ Λονδίνου περιλαμβάνει 700 τετραγωνι
κών μιλιών έκτασιν καΐ 5,000,000 πληθυσμόν. "Εχει 1000 
πλοΓα καΐ 9,000 ναύτας είς τόν λιμένα της καί’ έκάστην 
καΐ 9,000 μιλιών όδούς, κτίζονται δέ εις αυτήν 9,000 οίκίαι 
κατ’ έτος!

Τά Ακόλουθα δύο ποιιιμάτια, έλθόντα άργά διά 
τό παρελθόν ψύλλον, δημοΟιεύομεν ήνεν καμμίας 1 
διορθώσεως eic τό παρόν ψύλλον, μέ τάς εύχαρι- 
ύτίας τοϋ Συντάκτου της ■ Έψ. τών Παίδων» πρός 
τούς φίλους μικρούς ποιητάς αύτών. ' [

iJftarpot γοα yteot ey *1&ίχη> |

Sol <ι>τίν( οφΗλομεν ευγνωμοσύνης φόρον
ΣτυΙχυυΐ ποωτοχρανίάτιχους σοΐ στέίλομεν ώς δώρον, 

Δ^όμεδα δε του θεού νά σβ διαφυλάττη
Διότι συ ηγάπησας τού; παιθας ώ; αύτος. |

Κ«ι τήν χαρδίαν τών μιχρών ήμών νά διαπλάττν)
Δια του περιοδικού που γράφεις ώς πιστός

Δούλος f μέ έπιμέλειαν χαΐ ζήλον θαυμαστόν;
Δι* δπερ ώς πατέρα μας τιμώμεν σεβαστόν. 

Καί σου ευχόμενα ζωήν μέ δόξαν καί τιμάς
Γιατί μέ πατρικήν στοργήν φροντίζεις δι* ήμ«ζ.

ΤΗι ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗΤΗι ΜΟΙ - ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΜ ΠΑΙΔΜ. »
Καΐ πάλιν πέρνω κάλαμον φιλτάτιρ νά σοι γράψω

Κι’ ώς πρότερον τήν πρέπουσαν φιλίαν νά συνάψω '
Μαζυ σου, ώ φιλτάτη μου «Έφημςρΐς τών Παίδων» ί

Καϊ πάλιν να σοΐ ευχηθώ μετ’ άλλων πολλών νέων ί
"Ετη πολλά καΐ ευτυχή φιλτάτη νά διέλβης

Καΐ πάντα μέ τάς σκέψεις σου όλους ήμας νά θέλγι^ς.
Διότι όλοι οί φίλοι σου τάς γνώσεις των αυξάνουν

Καΐ άπό σέ προσμένουσιν ιδέας νά λαμβάνουν.
Τ’ ομολογούν πώς σ’ αγαπούν όλοι άπό καρδίαν

Καΐ ύπέρ σοΰ φροντίζουσιν μ’ όλην των τήν αγνείαν
"Ινα σέ αναδείξωσι τό πρώτον, φίλη, φύλλου

"Α φέρουσιν είς χεΓρας των οί έφηβοι "Ελλήνων.
Τοιαυτα φίλη περί σοΰ τρέφομεν στάς καρδίας

Καΐ μετά ζήλου δείγματα σοΐ δίδωμεν φιλίας
Τ’ δμολογουν τά χείλη μας κι* αυτή μας ή καρδία,

■Ήτις βεβαίως ειν’ άγνή έν τοιαύττ] ηλικία. 1
Σ’ άγαποΰμεν, σέ ποδουμεν Φίλων καΐ συναδέλφων

Μετά ζήλου σέ ζητουμιν Τών παλαιών καϊ νέων
Κάθε πρώτην τοΰ μηνός, Καί νά τά λύσουν προσπαθούν

Κι’ αγωνίας στεναγμός Τάς ιστορίας των ζητούν
’Εκ τοϋ στήθους μας έκβαίνει Ώς καΐ γεωγραφίας

Είς τήν χεΐρα 8ταν μένη Κι’ δλας των τάς σοφίας
Ή πρό τριάντα-ήμερων Πρός λύσιν καταβάλλουν. j

Προσμενομένη τών παδιών Τοϋ δέ νοός των θίλησιν έ- !
Έφημερΐς ή φίλη, [πιβάλλουν !

"Ήν Κλων μας τά χείλη Καί οΰτω ασχολούνται
Φιλούν 0ν παραζάλη Καΐ πάντ’ επιμελούνται

Καϊ τί αινίγματα νά ίδοΰνε Καλήτερα νά εΰρωσιν
[ϊχει βάλει Αινίγματα νά στέλωσιν,

“Αν εΐν’ έκ τών δικών των 'Ά ϊσως έγκριθώσιν
’Ή. τών αγαπητών των Καϊ δημοσιευθώσιν

Β. Εμμ. Πολυκράτης

— «Κύριε, τΙς θέλει κατοικήσει βν τη σκηνή σου ; τίς ΰέλει 
κατοικήσει έν τώ op£( τω άγίω σου ; *Ο περίπατων έν α- 
χ^ραιότητι χαΐ εργαζόμενος δικαιοσύνην xal· λαΧών αλήθειαν 
έν τή καρδία αύτού * (Ψαλμ> 1)

I
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— Αςκαιώμοιτα Κινέζων συζύγων, ‘0 Κινέζος σύζυγος 
έχει κατά τόν Κινεζικόν νόμον τό δικαίωμα νά δείρη τήν σΰ 
ζυγόν τον όσον θέλη, άρχει νά μή της σπάσ η κανέν όστοϋν 
ή τήν καταστήσ^ τυφλήν, χωλήν, ή χωλήν, "Αν όμως ή σύ
ζυγος τολμήσω νά Seip-ζι τόν σύζυγόν της, καταδικάζεται νά 
λά&ρ 100 βαβδισμούς, είς δέ τόν σύζυγόν της Επιτρέπεται 
να τήν χωρίζ-ρ. Έάν τις πωλήση τήν γυναΐκά του ενεκα πτω- 
χίας βέν τιμωρείται μέν πολύ αυτός, Επιτρέπεται όμως είς 
τήν γυναίκα νά μόνη μΐ εκείνον, είς τόν όποιον έπωλήθη, 
άν θέλν|.

— Κατό. τούς γενομένου; υπολογισμούς κατ’έτος πίπτει 
Επί τής γής βροχή, τής όποιας τό ύδωρ Ιαν έξηπλοΰντο έφ* 
δλης της έπιφανείας της, θά απετέλει στρώμα δ ποδών τό 
πάχος, Διά νά ίξατμισθή δέ ή πασότης αΰτη ύπο τοΰ Ήλιου 
χρειάζεται δυνάμις ίση μέ 300,000,000 ίππων 1! Και όμως 
ή ενέργεια τής έξατμιστικής δυνάμεως τοΰ 'Ηλίου εϊναι ανε
παίσθητος εΐς ήμας.

— Πυρίτες IvtU καπνού. Εσχάτως άνεκαλύφθη ή κα
τασκευή πυρίτιδας άνεν καπνού- ή πυρΓτις αΰτη έχει καί 
άλλο πλεονέκτημα, βτι καθιστα τήν ταχύτητα τοΰ βλήματος 
πολύ μεγαλειτέραν, έως 2,000 πόδας κατά παν δευτερόλε
πτου, ενώ ή διά τής κοινής πυρίτιδας ταχΰτης δέν ύπερέβη 

; μέχρι τοϋδε ιούς 1350 πόδας κατά παν δευτερόλεπτου.
ι — Είς βαθείαν τινά φάραγγα πλησίον τοϋ Βενΐ Χατάν 
ευρέθησαν τεθαμμέναι βαλσαμωμένα; γάτας. Οί Αιγύπτιοι ώς 
γνωστόν έπροσκύνουν τούς αίλουρους ώς θεούς καϊ δταν άπί- 
ίνησκον, τούς έβαλοάμονον καϊ τούς έθαπταν. ΟΙ εύρεθέντες 
ούτοι βαλσαμωμένοι γάτοι έπωλήθησαν είς μίαν ’Αγγλικήν 
έταιρίαν, ή όποία θά τούς μεταφέρη είς ’Αγγλίαν, διά νά χρη
σιμεύσουν ως κόπρισμα τών αγρών ί Ό,τι μία γενεά θιω- 
ρεΓ ώς ιερόν, ή άλλη τό μεταχειρίζεται ώς κοπρίαν. Ούτως 
ίχει μέ Βλας τάς μωρίας της ανθρωπότητας 1

— Εϊδομιεν Εσχάτως περιοδικόν τι τών Κυριών, έκδιδό- 
μενον εν Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, τό όποιον 
διά να αύξηση τήν κυκλοφορίαν τον, διεκήρυξε τόν έξη; δια
γωνισμόν :

Οίαδήποτε νεανις, ήλικίας τουλάχιστον 16 έτών, ήτις μέ
χρι τής 1 ’Ιανουάριου 1891,ήθελεν έλγράψει περισσοτέρους συν- 
δρομητας καϊ έμβάσει τάς συνϊρομάς των εΐς τήν Διεύθννσιν τοϋ 
περιοδικού, θα βραίευθή ώς έξης ; 'Η Διεΰθυνσις τοΰ περιο
δικού υπόσχεται νά τής παράσχη τά μέσα, δπως ΐχπαιδευθ·/| 
είς οίονδήποτε τών μεγάλων εκπαιδευτηρίων τών γυναικών έν 
’Αμερική. Ή έχπαίδευσις αΰτη θά περιλαμβάνη όλόκληρον 
τήν σειράν των σπουδών τών διδασκομίνων ίν τώ έκπαιδευ- 
τηρίφ έκείνφ, μέχρις δτου 8έ λάδη ή νεανις τό πτυχίον της , 
τό περιοδικόν θά εξακολουθή νά πληρώνη δλα της τά εζοϊα 1

Αληθώς οί Αμερικανοί εϊναι πάντοτε οί πρώτοι είς ευ
φυείς ρεκλάμας 1

— Τδν παρελθόντα Αύγουστον ή αρχαιολογική επιστή
μη ύπίστη μεγίστη απώλειαν, Ό "Αγγλος Γκράντ Βέης, δια- 
μένων έπϊ πολλά ϊτη εν Καίρω, εϊχεν έγκύψει μέ μεγάλην 
επιμέλειαν είς τήν μελέτην των αρχαιοτήτων τή; Αίγύπτου 
καϊ εΐχε κάμει λαμπράν καί πολύτιμον συλλογήν αρχαίων 
Αιγυπτιακών κειμηλίων. Τήν νύκτα τής 22 Αύγουστου (π.έ), 
κλέπται είσελθόντες είς τήν οικίαν του, κατωρθωσαν νά διαρ- 
ρήξουν τά κιβώτιά του καϊ νά κλέψουν όλα τά πολυτιμότερα 
άντι κείμενα τής συλλογής του. Αιά νά καλύψουν 3έ πιθα- 

|νόν τά ίχνη τής κλοπής των, έρράντισαν μέ πετρΐλαιον τό 
πάτωμα τών δύο δωματίων, τών παρακειμένων εΐς τό Μου- 
σεΐόν, καϊ έθεσαν πϋρ, Βσερ άπετέφρωσε σχεδόν 8λον τό έπί- 
λοιπον τών συλλογών του, καθώς και τά χειρόγραχα τής με
γάλης Ιστορίας τής Αίγυπτου, ήν συνέγραφεν 0 ΓκράντΒίης, 
καϊ τή; όποιας μόλις εΐχε τελειώσει τόν τρίτον τόμον. Πόσην 
ζημίαν ΰπέστη οχι μόνον ό ίδιος άλλά καϊ ή επιστήμη, βύ- 
νανται νά κρίνωσιν οσοι ηΰτΰχησαν νά ϊβουν τάς συλλογάς 
του.

I — Ή Αρχή τής ήμιβελήναυ. Κατά τήν μεγάλην πο-

λιορκίαν τοΰ Βυζαντίου ύπό Φιλίππου του Μακεδόνος, ή πό
λις έσώθη τής έκπορθήσεως έξ απροόπτου κατά τρόπον θαυ-1 
ματουργόν. Ένφ οί πολιορκηταϊ έπλησίαζον πρός τήν πόλιν 1 
βοηθού μ «νοι ύπό του σκότους τής νυκτός, αιφνίδια άστρα πή 
ε φώτισε τό βόρειον ημισφαίριου έν εΐδει αργυροειδοϋς ήμικυ- 
κλίου καϊ έπρόδωκε τήν προσέγγισιν τών έχθρών. |

Πρός τιμήν τοΰ υπερφυσικού τούτου συμβάντος, δπερ ήρμη- 
νεύθη ώς θεία παρέμβασις ύπέρ τής πόλεως τοΰ Κερατείου 
Κόλπου, διετάχθη νά χαραχθή ήμισέληνος έπϊ τών Βυζαντινών 
νομισμάτων. j

"Οταν δ’ οί Τούρκοι κατά τόν 15 αιώνα έκυρίευσαν τήν, 
Κωνσταντινούπολή, υιοθέτησαν τό σύμβολου τοΰτο ώς ίδιον" 
Εαυτών σήμα, ϊκτοτε δέ φέρεται έπϊ τών σημαιών, τών Τζα-' 
μ ίων κλ. ώς έθνικόν σύμβολον, ώνόμασαν δέ τό Κράτος αυτών, ι 
Αύτοκρατορείαν της ‘Ημισελήνου, |

— Νεώτερα τςνά θαΰμ.ατα -τοΰ κόσμ,όυ. ‘Η Τράπεζα'
τής’Αγγλίας μέ τάς οικοδομάς της, αί όποϊαι κατέχουσι τό^' 
πον ίσον με 8 εκτάρια ένασχολοΰσα περί τούς 1009 ύπαλ- 
λήλους. ι

’β τοΰ Βατινακοΰ αίθουσα τ&ν άγαλμίτων, ήτις' 
είναι ή μεγίστη καϊ πλουσιωτάτη έν τώ κόσμφ. !

'ο Παράδεισος τοΰ ΤιντορΕττα, ή μεγίστη έλαεογρα- ί 
φία έν τφ κόσμω, εύρισκομένη ίν τώ παλατίφ τών Αβγών έν' 
Βενετία, καλύπτουσα 2700 ποδών. [

'Ο αύτοκρα-τορικίις σμίραγδος τής Βιέννης, ζυγίζων 
σχεδόν 3,000 καράτια, ί

Τό γιγαντιαϊον τηλεβόλου τής Γάνδης έν Βελγίφ, ϊχον' 
διάμετρον 83 Εκατοστών τοΰ μέτρου. ί

Τό μάγοι όργανον τής Χάαρλεμ, έν ’Ολλανδία, ίχον, 
5000 σωλήνας καϊ 60 μοχλούς.

Τό Μαίλστρωμ τής Νορβηγίας, δπερ είναι στρόβιλος έν 
τή θαλάσση, διαμέτρου l’)t μιλίου. ι

'Η νομισματική συλλαγή της Βιέννης, έχουσα 125,000' 
νομίσματα, εξ ών 50.000 είναι ‘Ελληνικά καΐ ‘Ρωμαϊκά.

Τό μέγαφέατρον τοΰ Μιλάνου, ·Λά Σκάλα»,τον όποιου' 
ή σκηνή έχει πλάτος 150 ποδών, καϊ τό όποιον Ι'χει 6 σειράς' 
θεωρείων. |

Ή μεγάλη όίλυσος έν τω ‘Οπλοστασίω τής Βιέννης, έ-: 
χουσα 8000 κρίκους. Τήν άλυσον ταύτην οί Τούρκοι «τέν
τωσαν έπϊ τοΰ Δουνάβεως κατά τό ϊτος 1529. [

Ή κρεμαστή γέφυρα τής Νέας ‘Τόρκης, έχουσα μήκος; 
μεγαλήτερον τών 2*]g χιλιομέτρων. ί

— Περί ξυρίσματος. Ή αρχαιότατη μνεία τής συνή
θειας, τήν όποίαν.ανέκαθεν εΐχον οί άνδρες, τοϋ νά ξυρίζουν 
μέρος των τριχών της κεφαλής ή του προσώπου, εύρίσκεται 
έν τή Γραφή ίΓενεσ. μα'. 14) 3που ά να φέρεται οτι ό ’Ιωσήφ, 
ίταν έκλήθη νά παρουσιασθή ενώπιον τοΰ βασιλέως, ίξυρί- 
σθη, Κα'ι έν τφ Λευϊτικφ υπάρχουν ρηται όδηγίαι περί τοΰ 
ξυρίσματος, και άλλαχοϋ τής Γραφής άνα^έρεται ή συνήθεια 
αΰτη. Ή Αίγυπτος όμως είναι η μόνη χωρά, ήτις άναφέρε
ται εΐς τήν Γραφήν, ώς έχουσα τήν συνήθειαν. Είς άλλας 
χώρας τό ξυρίζεσθαι «θεωρείτο Εξευτελιστικόν. Άλλ’ οί Αι
γύπτιοι τόσον ακριβείς ήσαν περί τό ξύρισμα, ώστε ώνείδε- 
ζον καϊ περιεγέλων πάντα οστις βέν έξυρίζετο τακτικά. Καϊ 
οί ζωγράφοι των δταν ήθελον νά παραστήσωσί τινα βυπαρόν 
καί άθλιον άνθρωπον, τόν έζωγράφιζαν γενειοφόρον. Καϊ ό 
’Ηρόδοτος μας λέγει, οτι μόνον ώς σημείον πένθους άφινον οΐ 
Αιγύπτιοι τήν γενειάδα άξύριστον.

Παρ’ αυτοϊς οΐ ιερείς καϊ οί δούλοι άκόμη έξυρίζοντο οχι 
μόνον τήν γενειάδα αλλά καϊ όλόκλήρον τήν κεφαλήν. Ή συ
νήθεια αΰτη επεκράτησε μεταξύ τών Ρωμαίων μόνον περϊ τό 
300 π, X. Λέγεται δτι ό μέγας Σκιπίων ήτο ό πρώτος Ρω· 
μαία; οστις έξυρίζετο. Έν ’Αγγλία οί Σάξωνες δέν έξυρίζον
το, Εως οτου οί Νορμανδοϊ κατακτητα'ι τούς ήνάγκασαν να 
ξυ ρίζωνται. ι

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡ&ΤΗΣβϊΣ
Ιν Ποΰ δ δ προφήτης ;
2. Ποΰ ητο τδ βχολεϊδν τΰ·* προρητών ; ι
3* ΠοΓος ητο δ σύνηΰης τρόπος τοίί ΟανατώνΕΧν τους βλα- 

σφήμους ;
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