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ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

’Er όό&ΣταόΙου άριΑ^-β.

Εςς οοδένα, πλήν των τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλετα* ή ιΈφημερϊς 
των Παίδων · άνευ προπληρωμής.

ΕΙΚΟΣΙΠΕΜΤΑΕΤΗΡΙΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡ. ΤΟΝ ΠΑΙΔΑΝ.

“Ετη ίπέρασαν πολλά, είκοσιπέντε ϊτη 
Άφ’ ότου η Έφημερϊς των ΠαίΒων η μικρά 

Κι’ αυτή παιδί ον εΰγενές πλήν νήπιον είσίτι 
Το στάδιόν της ηΡΧ*σε χαρίεσσα, φαιδρά.

ί®9
Καλή, απλή καί άδολος μέ μειδιώντα Χ*ίλη 

Σκοπούσα τήν βιάπλασιν καί μόριφωσιν του νοΰ, 
Τούς πάντας έπληοίαζε, πρός όλους ητο φίλη, 

Κ’ ϊτρεχε, ϊτρεχε παντού μέ πτέρυγας πτηνού.

Εις τήν χαλύβην τοΰ πτωχού είσήρχετο γλυκεία, 
Κ’ εΐς τοΰ πλουσίου ϊμβαινε το μέγαρον γοργή.

Οΰδέν’ άπέρριψε ποτέ* ακούραστος, ταχεία 
ΈΒείκνυε πρός δπαντας αδελφική στοργή.

‘Ακόμη ίπεσκίπτετο τήν βούλην μας πατρίδα
Κ* οί αδελφοί τήν ϊβλεπον ίκεΐσε Ιλαράν, 

Στ’ άπηλπισμένα στήθη των νά φίρη τήν έλπίβα, 
Στήν τεθλιμμένην των ψυχήν νά φίρη τήν χαράν.

τ^ρ
Παντού οπού ήσβάνετο πώς "Ελληνος κα^Βία 

“Επαλλε καί ύπέφερι, εΰρίσπετο η>’ αυτή.
Πλησίαζε τούς γέροντας, τούς άνδρας, τά παιοία 

Κ’ εΐς όλους ην ευχάριστος, είς όλους προσιτή.
•θ»

Μέ νάματα τής αρετής ίπότιζε καθένα.
“Ητο είς άχρον ήβιχή, φιλόφρων, ταπεινή.

Μόνον εις ϊν άπέβλεπε, σκοπόν της είχεν ένα, 
Τό πώς νά γίν’ ωφέλιμος, ευπρόσιτος, τερπνή.

<Q>
Κ’ ή μάγος τό κατόρθωνε. Τά Βιηγήματά της, 

Αί φρόνιμοί της συμβουλαί, οί λύγο* οί σεμνοί, 
Τά εΰγενή χαϊ κόσμια αυτά αισθήματα της 

Νά γίνη απαραίτητος ίχαμον χαΐ κοινή.
τθν

Άλλά παρήλβον ίχτοτε είχοσιπέντε έτη 
Κ’ ηΰζήθη ή Έγημερίς ίχείνη ή μικρά

“Ηδη^νεανις έγεινεμεγάλη, πλήν είσίτι 
Ξινέ γλυχεΐίχ, ευγι.ής, ευπρόσιτος, φαιΒρά.

*0ί
Ναι, εμεγάλωσβ πολύ, πλήν μένει ή ίΒία 

Φιλόστοργος διδάσκαλος καί φίλη τρυφερά.
“Ολους ίν γίνε* άγαπα, ιδίως τα παιΒία 

Καί εινε ευτυχία της ή παιδική χαρά.
•φ

Δέν εΐνε πλέον νήπιον, ή$η σοβαρωτέρα, 
Τό ϊργον της τό προσφιλές θά εξακολουθώ, 

Νά γίν’ είς όλους χρήσιμος καϊ ώφελιμωτέρα. 
Να γίν», μάλλον αρεστή ’ς όλους θά προσπαθώ.

, , ?0·
Αισθανομένη μέγιστον αυτή ενδιαφέρον

Νά γίνη φίλη γενική καί σύντροφος χοινή, 
Δέν αποβλέπει ουδαμώς ’ς τό ίδιον συμφέρον 

"Οΐεν κ’ ή συνδρομή αυτής ολως μηδαμινή.
e^5

Πίστις, αγάπη καί ελπίς είνε τό έμβλημά της 
Καί πάντοτε τής αρετής δεικνύει τήν όβόν.

Τόν βίον τοϋ Κυρίου μας ϊχει παράϊειγμά της, 
Τό θειον 8’ Εΰαγγίλιον ιός μόνον όΒηγόν.

Μέ τήν ώρα!αν γλώσσαν της, τήν γλαφυρόν γραφίδα 
Μέ τάς λαμπρός εικόνας της, τό ύφος τό γλυχΰ 

’Ελπίζει πώς ωφέλιμος θά γίνη στήν πατρΙΒα 
Καϊ ζωογονεΓτό στήθος της ελπίς τις μυστική,

igp
“Οτι οί τόσοι κόποι της ία αναγνωρισίώσι 

Καί ότι ύποστήριξιν θά εΰρη γενικήν.
"Οτ’ εις τούς τόσους φίλους της κι’ άλλοι ίά προστεΟώσι 

Καί θέλει εΰρει είς αυτούς στοργήν άίελφικήν,

.Κρύσταλλά Χρυςοβεργη-

ΕΥΧΗ ΔΙΑ TO NEON ΕΤΟΣ.

Τό νέον έτος εύχομαι, ω προσφιλή παιΒία, 
“Απαντα νά Βιίλθητε ευΒαίμονα, φαιδρά, 

Προχόπτοντα ίν αρετή, ίν γνώσει, έν παιδεία
Καϊ νά πληροί τά στήθη σας ή άδολος χαρά.
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Προς σόν να ϊχητ* πίβτι* αγνή* *' 11«ί6α, 

Προς τοος μςγαϊϊΐτίρους αας σέβας νπακοή*·
Να άια«ήσ»τ’ εύχομαι τοσοΰτον τήν πατρί&α, 

Όστ* νά βυαιάζςται 'ς αυτήν καί τήν ζωήν.

Σας εύχομαι δμόνοιαν, «ας εύχομαι ειρήνην 
Ν’ αζοίουΰήτε εύχομαι τήν αληθή δίόν

Κι’ οόΐέαοτε, ουδέποτε νά φνγητ’ απ' εκείνην, 
Τόν Κύριόν μας ϊχοντα <1ς μάναν οΐηγόν.

Ό Συντάκτης;.

ΜΥΡΤΙΣ-

Λιήγημα τοϋ πρώτου ai&vo$ μ. X.

(“Ι3ε προηγούμενο* φύλλο*.)

Βραδέως ή παμπγι διήλθε τάς δδούς πρός τόν 
Κεραμεικόν, παρακολουθούντων όλων τών δούλων 
της οικογένειας. Έπί τέλους εφθασεν εις τό (Λερός 
οπού ή νεκρική πυρά είχε στηθη. Ό νεκρός έτέθη 
έπί ταύτης, καΐ όλοι άπεσύρθησαν ολίγα βήματα, 
έκτος της τεθλιμμένης συζύγου καΐ θυγατρός, αΐ- 
τινες «πλησίασαν όπως άποχαιρετήσωσι τόν αγα
πητόν νεκρόν, καί θέσωσιν εΐς τό στόμα του τόν 
όβολόν, δι’ ού κατά τήν άρχαΐαν δοξασίαν, έμελ
λε νά πληρώση τά πορθμεία τοϋ Χάρωνος.

Ή Κορνηλία τέλος άφοΰ πολλάκις και μέ πα
ραφοράν έφιλησε τά ψυχρά ^είλη τοϋ νεκρού, 
στραφεϊσα έλαβε* έκ της χειρος τοϋ ίερέως, δστις 
έπλησίασεν, άνημμένον δαυλόν, και έθεσε τό πϋρ 
ύπό τά ξύλα της πυράς. Καθώς δέ αί φλόγες άνέ- 
λαμψαν, οι μουσικοί ήρχισαν μέλποντες νεκρώσι
μου άσμα, καθ ’ ήν στιγμήν ένομίζετο ότι το πϋρ 
ήλαυνε τήν ψυχήν τοϋ νεκροϋ πρός τον πρός δν 
ορον.

Ή Κορνηλία μέ τήν θυγατέρα της έκάθησαν 
κατά μέρος κλαίουσαι πικρώς, ένώ τό πϋρ έξετέ- 
λει τον προορισμόν του. "Οτε δέ τέλος άπετεφρώθη 
τό σώμα, καΐ τό πυρ έσβέσθη, ή τέφρα συνελέχθη 
μέ μεγάλην προσοχήν ύπό τών δούλων καΐ βρέ
χόμενη μέ πολύτιμον οίνον, έναπετέθη έντός αρ
γυρού δοχείου, δπως κομισθή είς τήν 'Ρώμην καί 
κατατεθη εις τό οικογενειακόν μνημειον. Προσω- 
ρινώς δμως κατετέθη έντός μνημείου τίνος έκεϊ εΐς 
τόν Κεραμεικόν, καί έστολίσθη μέ τούς στεφάνους. 
Έπειτα δέ όλοι έξαγνισθέντες διά ραντίσματος μέ 
κλάδον ιεράς δάφνης ΰπό τοϋ ίερέως, έπανήλθον 
οικαδε έν σιγή.

Κατ’ άρχάς ή Κορνηλία ειχεν αμφιβολίαν νά 
μείνη έν Άθήναις ή νά έπιστρέψη εις τήν 'Ρώ
μην, άλλ ’ έπΐ τέλους άπεφάσισε νά μείνη μέχρις 
δτου έλθη δ Αύτοκράτωρ είς τάς ’Αθήνας, κατά 
’Ιούνιον, άφοϋ πρώτον θά έπεσκέπτετο ούτος τήν

Κόρινθον καΐ θά παρίστατο είς τούς Ίσθμιους 
αγώνας.

Ό Κλεομένης είχε πεισθή νά εγκατάλειψη το 
σχέδιον τοϋ νά μεταβη είς Κόρινθον δπως κατα- 
ταχθή ώς μονομάχος. Ή έγκατάλειψις δμως αΰ’τη 
κατωρθώθη μόνον μετά μεγάλης δυσκολίας καΐ 
μόνον είς τάς ενθέρμους παρακλήσεις της Μύρτι- 
δος έπΐ τέλους έπείσθη ό Κλεομένης, ότι το σχέ- 
διόν του ήτο αμαρτωλόν καθώς και έξευτελιστικόν.

Έν τω μεταξύ ή εΰγενής ’Ιουλία μετά της 
τυφλής δούλης της Δρουσίλλης εΐχον φθάσει εΐς 
Κόρινθον, καΐ εΰρον τήν αυτόθι χριστιανικήν κοι
νότητα μεγαλειτέραν και άκμαιοτέραν παρά την 
έν ’Αθήναις. Ή διάκονος Φοίβη, δ Άκύλας καί 
ή Πρύσκιλλα και ολοι οΐ συνεργοΐ τοϋ Παύλου 
εΰρίσκοντο τότε έκεϊ, καΐ ούτοι μετά πολλοϋ έν- 
διαφέροντος ήρώτων τήν ’Ιουλίαν περί σοϋ αγα
πητού των διδασκάλου, δστις έπΐ δύο έτη ήδη έκειτο 
δέσμιος έν 'Ρώμη, καί περί τοϋ τακτικού έν τφ 
δεσμωτηρίφ κηρύγματος του, είς τό όποιον προ- 
σήρχοντο καί στρατιώται ’Ρωμαίοι καΐ αύλικοί 
τοϋ αύτοκράτορος άκόμη, Ή ’Ιουλία τούς έπλη- 
ροφόρησεν επίσης δτι ειχεν ακούσει οτι ό Αύτο
κράτωρ πριν κάμη τό αναμενόμενόν του ταξείδιον 
μέχρις Ελλάδος έπρόκειτο νά δικάση αυτοπρο
σώπως τόν δέσμιον τούτον ’Απόστολον, δστις είχε, 
κάμει έκκλησιν πρός αυτόν, ώστε «πλησίαζε νά 
λυθή καΐ τό ζήτημα της τύχης, άλλά πώς ; ιδού 
ή έρώτησις, ήτις άνησύχει τούς πιστούς.

Ή Ίουδαία προσήλυτος Ποππαία, έξήσκει τότε 
απεριόριστον επιρροήν έπΐ τού Νίρωνος, καΐ άναμ- 
φιβόλως θά μετεχειρίζετο τήν έπιρροήν της ταύ
την πρός όλεθρον τοϋ Παύλου. "Αλλως τε και 
αύτος δ Νερών ήτο φύσεως εκτάκτως αμείλικτου 
καΐ αίμοβόρου. Ότε πρώτον άνήλθε τον θρόνον, 
ητο επιεικής και αξιαγάπητος, άν καί άπλήστως 
φιλάρεσκος καΐ φιλήδονος. Άλλά βαθμηδόν άνε- 
πτύχθη εις τύραννον, ένώπιον τοϋ όποιου έτρεμε καΐ 
δ γενναιότερος, διότι οΰδενός έφείδετο, οστις τοϋ 
ητο έμπόδιον εις τάς Ιδιοτροπίας του, άφοϋ δέ και 
αυτήν την μητέρα του έθυσίασε, ποιος ήτο άσφα- 
λης άπο τούς όνυχάς του;

. Διηγηθεϊσα τά κατά τόν Παύλον, ή ’Ιουλία 
έξιστόρησε καί τά συμβάντα κατά τήν βραχεία* 
διαμονήν της έν Άθήναις. Άνέφερε παροδικώς καί 
την μικράν οούλην Μύρτιν, ήτις άν καί πιεζομέ- 
νη ύπό πάντων τών έν τώ οικω τοϋ κυρίου της
έμενε* δμως σταθερά εΐς την πιστιν. Έπΐ τφ 
άκούσματι τών ’Αθηνών καΐ τοϋ ονόματος τής 
Μύρτιδος, μια τών παρακαθημένων Κορινθίων | 
άοελφών άνετινάχθη καΐ ήρυθρίασεν.

Ή άδελφή Αντιγόνη ε’ζη καί αυτή άλλοτε εν
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Άθήναις, -’πεν ή Φοίβη, έξηγοϋσα. είς τήν ’Ιου
λίαν το συμβάν τοϋτο.

Καί είχον μάλιστα καΐ μικράν θυγατέρα όνό- 
ματι Μύρτιν, ή ύπο ία όμως τώρα εύρίσκέται είς 
τήν 'Ρώμην με μίαν φιλικήν μας οικογένειαν, 
προσέθηκεν ή ’Αντιγόνη μελαγχολικώς.

Ή Φοίβη γνωρίςουσα οτι το θέμα ήτο οδυνη
ρόν δια την ’Αντιγόνην, εσπευσε νά στρέψη την 
συνομιλίαν πρδς άλλο θέμα. Ή ’Αντιγόνη όμως 
έμεινε σιωπηλή καί σύννους, σκεπτομένη μάλλον 
τήν μικράν δούλην έν Άθήναις παρά τδν μέγαν 
δέσμιον απόστολον έν 'Ρώμη, τήν έπιοϋσαν δέ 
προσελθοϋσα εις τήν Φοίβην, τή έπρότεινε νά κά
μουν συνεισφοράν, όπως έξαγοράσωσι την Μύρτιν,

— Έγώ προσφέρω εύθύς έξ αρχής διακόσια 
σεστέρτια, προσέθηκεν, ύπερ έλευθερώσεως της μι
κρές ταύτης αδελφής έν Χριστώ, τήν όποιαν δεν 
γνωρίζω,

— Και εγώ άλλα έκατδν , είπεν ή Ιουλία, 
ήτις ήτο παρούσα.Ήκουσεν οτι ή Βαλερία έπλή- 
ρωσε 1000 σεστέρτια διά τήν Μύρτιν καί άναμ- 
φιβόλως θά μάς τήν πώληση άντΐ τοϋ αύτοϋ ποσού,

— Βεβαίως καΐ ή εκκλησία θά συνεισφέρη καΐ 
α.ύτή κάτι, προσέθηκεν ή Φοίβη.

Καί πράγματι τήν έπομένην Κυριακήν, μετά 
τό κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου, τά μέλη τής εκκλη
σίας εΐδοποιηθέντα, συνεισέφερον τόσον γενναίως, 
ώστε ταχέως συνεπληρώθη Ολόκληρον το άπαι- 
τούμενον ποσδν καΐ άπεστάλη μετ’ επιστολής εις 
τδν Διονύσιον εις τάς ’Αθήνας, δπως διενεργήση 
αύτος τήν άπολύτρωσιν τής Μύρτιδος. 'Όταν 
ε'φθασεν ή επιστολή αΰτη και άνεγνώσθη έπ’έκ- 
κλησίας, πάντες έχάρησαν μεγάλώς, δ δέ σεβα
στός ποιμήν εσπευσε νά παρουσιασθη είς την Βα- 
λερίαν, όπως έξαγοράση τήν Μύρτιν, Άλλά φεϋ ! 
ή χαρά ήτο πρόωρος. Ή Βαλερία έπιμόνως ήρ- 
νήθη νά πώληση τήν Μύρτιν, ούδ’ άντί δισχιλίων 
σεστερτίων! ΆκολουβεΓ

------- 1 Β --------
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΤ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ.

Αυτή ήρχισε μέ τά αρχεία τών Παπών, τά 
οποία πρώτον άναφέρονται έπί Δαμάσκου τοϋ 1ου 
(366—384) καΐ έφυλάττοντο είς τά Λατεράνεια 
ανάκτορα, άτινα έδωρήθησαν ύπδ Κωνσταντίνου 
τοϋ Μεγάλου είς τόν Επίσκοπον Σιλβέστρον (313) 
πρός κατοικίαν τών Παπών. Μετά τινας δέ άπω- 
λείας καΐ μεταβολάς τοποθεσίας ή βιβλιοθήκη 
αΰτη έγκατεστήθη όριστικώς, μετά την επιστρο
φήν τών Παπών έκ τής Άβινίονος, είς τδ Βατι- 
κανον Άνάκτορον, οπού έκ τών 11,000 δωματίων 
κατέχει τάς 7,000 !

Ό Πάπας Νικόλαος ό 5*4 (1447 — 1456) 
ίδρυσε τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην μέ 9,000 τό
μους, και διώρισε τόν Ίωάννην Τορτόλλην πρώτον 
βιβλιοφύλακα αύτής. Ό άνθρωπος ούτος είχε μα
νίαν διά βιβλία καΐ συνήθροισε χειρόγραφα δι’ 
ανταποκριτών έξ όλων τών μερών τής Ευρώπης 
πληρώσας St’ αύτά σημαντικά ποσά’ οΰτω λ.χ, 
έπλήρωσε 500 δουκάτα διά μίαν μετάφρασιν τοϋ 
Πολυβίου Λατινιστί, καί 1000 χρυσά; Γκίδερς 
διά μίαν μετάφρασιν τοϋ Στράβωνος. Οί Πάπαι 
Πιος ό 2®* (Αινείας Σιλβιος 1458 — 1462) — 
Σέξτος ό 4’4(1471— 1482) καί Σέξτος ό 5’4 
(1585 —1590) έπηύξησαν τήν συλλογήν, ό τε
λευταίος μάλιστα έκτισε (1588) καΐ τάς μεγαλο
πρεπείς αίθούσας, αΐτινεςύπάρχουσι μέχρι σήμερον,

Είς τήν βιβλιοθήκην ταύτην προσετέθησαν κατά 
καιρούς άλλαι μεγάλαι βιβλιοθήκαι διά δωρεών 
καΐ αγορών. Ούτως ή Βιβλιοθήκη Παλατίνα τής 
Έίλδεμβέργης, μετά τόν τριακονταετή πόλεμον 
εδωρήθη παρά τοϋ Έκλέκτορος Μαξιμιλιανοϋ τοϋ 
1ου τής Βαβαρίας τδ 1623 είς τδν Πάπαν. Ή 
Βιβλιοθήκη αΰτη είναι πλούσια είς Λατινικά, 
Ελληνικά καΐ Εβραϊκά χειρόγραφα και είς τήν 
φιλολογίαν τής περιόδου τής Άναμορφώσεως.

Άλλαι Βιβλιοθήκαι προσετέθησαν κατόπιν διά 
δωρεών καί αγοράς, ώστε ήδη δ αριθμός τών μέν 
χειρογράφων ανέρχεται είς 25,000, τών δε εντύ
πων είς 200,000 περίπου. Τά χειρόγραφα είναι 
σπουδαιότατα, μεταξύ ο’ αύτών τό χειρόγραφον 
τής Νέας Διαθήκης, οπερ φέρει καί τό όνομα της 
Βιβλιοθήκης.

Εΐς τήν'Ρώμην ύπάρχουσιν άλλαι βιβλιοθήκαι 
έκτος τής τοϋ Βατικανού, ιδίως ή Κεντρική Εθνι
κή τού Βικτωρος ’Εμμανουήλ, ήτις περιέχει τάς 
βιβλιοθήκας τοϋ Ρωμαϊκού Κολλεγίου τών’Ιησουι
τών και περίπου 50 έκλαίκισθέντων Μοναστηρίων, 
συντηρείται δέ ύπδ τής Κυβερνήσεως.

Όροι (ΰπροσόίκτου προσευχής.

1. Χυναίοΐησίς ανάγκης, χρείας άντιλήψεως τού Θεού.
2. Πίστα είς Αυτόν ότι ίύναται χαί 6ί λει να ίίσανούη 

προσευχήν καί νά βίίη τό αίτούμενον.
3. Ταπείνωσις.
4. Να γίνεται κατά την Γραφήν — & όρος ούτος απαιτεί 

γνωσιν τής Γραφής.
5. Έν τω ονόματι καί διά μέσου μόνον τον Κυρίου Ίη- 

σοϋ Χρίστου.

— Κατά τάς 'Ρωσσικάς πηγάς, ό όλικός άριόμός των 
κατοίκων τής Αυτοκρατορίας ανέρχεται είς 103,912,642. 
Τούτων 15,541,644 είναι Όρόόδαξοι 'Ανατολικοί, 11,000,000 
είναι Στουίίται, 7,646,796 Καθολικοί, 3,104,200 Διαμαρ- 
τνρόμειοι, 2,600,000 καΐ 2,000,000 Μωαμεθανοί.

— Ή υπηρεσία τής άμαρτίας συχνάκις άκαβαίνει λίαν 
δαπανηρά.
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Μ ΣΤΡΟΥΟΟΚζΜίΛΗΑΟΣ·

Ή Στρουθοκάμηλος εϊναι πτηνόν' λαμπρόν, ζυ· 
γίζον ενίοτε περί τάς 100 όκάδας. Εϊναι δέ τόσον 
Ισχυρόν, ώστε δύναται νά φονεύόμ πάνθηρα δι 
ένος χτυπήματος τοϋ ράμφους της. "Αν καί τό
σον μέγα καί βαρύ, δέν είναι δμως καί βραδυκίνη
το ν πτηνόν διότι δύναται νά προτρέξμ καΐ αυτου 
τοϋ ταχυτά- 
του ίππου.

Τά ίστο - 
ρούμενα πε
ρί αύτοΰ,δτι 
Οταν διώκε
ται ύπό κυ
νηγών έμ. 
π ή γε ι τ ό 
ράμφος τον 
είς τήν άμ
μον, νομίζον 
οτι οΰτω 
κρύ πτεται 
άπό τών κυ
νηγών είναι 
άπλοΰς μύ
θος άνευ ύ- 
ποάτάσεως . 
Άπ’ έναντι- 
ας ή Στρου
θοκάμηλος 
εϊναι πολύ 
πονηρά καΐ 
δυνΛθως 
τολμηρά, ι
δίως δταν έ· 
ΧΊ μικρά,τά 
όποια δέν 
δύνανται νά 
τρέξουν τό
σον ταχέως. 
Τότε ή μέν 
μήτηρ μέ τά 
μικρά λαμ
βάνει μίαν 
διεύθυνάιν , 
ό δέ πατήρ 
άλλην , καΐ 
διά νά άπα- 
τήσμ τούς 
κυνηγούς, 
κοιλίεται έ
πί τής άμ
μου ώς νά 
ήτο πληγω
μένος ή έπα- 
θεν άλλο τι 
καί δέν δύ
ναται νάτρέ-

> άιά τοΰ τρόπου τούτου ελκύει τήν προσο
χήν τών κυνηγών είς έαυτόν καΐ οΰτω δίδει και
ρόν είς τήν οίκογένειάν τον νά σωθι^. Πριν δ' ό 
κυνηγός πληάιάάμ Αρκετά, ό Στρουθοκάμηλος 
αίφνης εγείρεται καΐ μετ’ όλίγον γίνεται άφαν
τος, άφίνων τόν κυνηγόν εϊς τά κρύα τοΰ λου
τρού !
, Συνήθως οΐ κυνηγοί έξαπατοϋν τά πτηνά ταϋτα 

I ω£.^ΰς : ένδύονται μέ τό δέρμα ενός έξ αύτών, 
] βάφουν τούς πόδας καί τάς κνΛμας των λεύκάς 
, καί πορεύονται πρός τό μέρος δπου βσόκουν αί 
| Στρουθοκάμηλοι. Αύται κατ’ Αρχήςέξιππάζονται

Ή Χτρουϋοχάμ,ηλος.

ιέκ της θέας αύτών, άλλ’ αύτοί ύποκρίνονται δτι 
βόσκουν καΐ τινάζονται, δπως τά πτηνά έκεϊνα 
όυνειθίζουν, καΐ οΰτω έξαπατώσιν αύτά. Μετ’ 
όλίγον έν έξ αύτών πίπτει νεκρόν, διαπερασθέν 
ύπό βέλους, τά άλλα τρομάζουν καί φεύγουν, 
μετ’ αύτών δέ μεταμφιεσμένος κυνηγός.Μετ’όλί
γον πίπτει άλλο, καί άλλο, πολλάκις 6—8 έως ού 
επί τέλους έννοήσαντα τήν άπάτην φεύγουν.

Αί στρουθοκάμηλοι διαφέρουάιν όλων τών άλ
λων πνηνών κατά τοϋτο, δτι δέν κλωόάοϋν τά 

μόνον ίδιά 
των αύγά , 
άλλά καΐ άλ
λων . “Οταν 
μία Στρου
θοκάμηλος 
ήναι έτοίμη 
νά καθήσμ 
είς τά αύγά, 
προετιμάζει 
κ αταλλή- 
λως τήν φω- 
λεάν της άλ- 
λαι δέ φίλαι 
της ερχον- 
ται καΐ απο
θέτουν έκά- 
στη τό ώόν 
αύτής! άφοΰ 
δέ συμπλη
ρωθώ οϋτως 
ό_ Αριθμός 
τών ώών, δ- 
άτις δέν ύ- 
περδαίνειτ ά 
15, τότε ή 
κλώσσα κά- 
θηται έπ’αύ
τών.

Καθ’ δλον 
τόν χρόνον 
τοϋ επωα - 
όμοΰ ούτε 
ό πατήρ, ού
τε ή μήτηρ 
έξέρχονται 
πρός τρο - 
φην , άλλ’ 
άλλοι φίλοι 
καίφίλαι κο
μίζουν είς 
αύτούς τήν 
τροφήν αύ
τών . Άφοΰ 
δέ έκκολαφ- 
θούν τά ώά, 
έκάάτη φίλη 
έρχεται καί 
ά π ο θ έ τει 
πλησίον της 
φωλεός έν

ώόν, τό όποιον ή μήτηρ θραύει καί έξ αύτοΰ 
τρέφονται τά μικρά, έως ού γείνωάιν ικανά νά 
τρέχουν καΐ τότε άφίνουσι τήν φωλεόν καΐ πο
ρεύονται μετά τοΰ πατρός καΐ τής μητρός των 
πρός άνεύρεσιν τροφής.

Έσχάτως πολλοί ένησχολήθησαν εΐς τήν έξη- 
μέρωάιν καΐ καλλιέργειαν τών στρουθοκαμήλων 
καΐ κατόρθωσαν να έχω Οι κοπάδια έξ αύτών, 
δμοια μετά τών γάλλων, άπαξ δέ τοΰ ένιαυτοϋ 
μαδώσι τά πτεράτων καί τά στέλλουσιν είς τό 
έμπόριον_ΐνα χρησιμεύσουν ώς στολίδια είς τούς 
πίλους τών γυναικών.
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Επηύξανε τήν καταστρεπτικήν Ενέργειαν αύτοΰ.Τό πϋρ τοϋτο Ετίθετο εΐς χρήσιν ιδίως εΐς πολιορκίας καί εΐς ναυμαχία δέ Εκ λεβήτων ή Εξ;χανών έν είδει τορπιλλών, Εντός άγγειων, τά όποια έκρηγνυμενα έπυρσοκρότουν μετά ισχυρού κρότου κα\ έχυναν τήν διάπυρου λαοαν των είς τά πέριξ, καί οϋτω

Αί στρουθοκάμηλοι τρέφονται έκ χόρτου, τρώ-, 
γουΟιν όμως καί όκώληκας καί βατράχους καί 
όφεις και άλλα έρπετά*

Ή Οάρξ των πτηνών τούτων εϊναι εύγευστος, 
τά δέ πάχος χρήσιμον πρός άκατακευήν έλαίου. 
Τά ώά των είναι πολύ νόστιμα, ίΰοδυναμεΐ δ* έ
καστον μέ γδ όρνίθινα 1

Λέγεται δτι ζοϋν 15 έτη καί εύκόλως έξημε- 
ροΰνται, φοβούνται δέ πολύ τούς αύτόθχονας 
’Αμερικανούς.

εΐς ναυμαχίας έχϋνετο ■εσφενδονίζετο διά μη-

κατέκαιον παν τό προστνχόν προσεκολλώ- μενον εΐς πάν, μέ τό όποιον ήρχετο εΐς συνάφειαν. Τδ πυρ τούτο Εβλήθη εΐς Ενέργειαν τό πρώτον εΐς τήν πολιορκίαν της Κων- σταντινουπόλ ε ω ς ύπό τών Σαρακη- νών, τό 693 — 979 καί εΐς αύτό ώφεί- λετο ό σωτηρία της π ό λ ε ω ς έπί πολλάς Εκατονταετηρίδας. Τόσον Ετρεμαν αύτό οΐ πο- λιορκηταί! Τό ύ- γρόν τοϋτο φαίνεται δτι ήτο μϊγμά τι συνιστάμενον Ε κ λίαν εύφλέκτων υλών, ιδίως νιτρογλυκερίνης.3. Ότρόπός,καθ’ 5ν κατεσκευάζετο ό χάλνφ ( άτσάλι) έν Δαμασκώ, τόσον στερεός, συνάμα δέ καί τόσον Ελαστικός, ώστε τά έξ αύτού κατασκευαζό- μενα ξίφη ουδέποτε έσπαζαν, έν δσω έ- προφυλ ά τ τ ο ν τ ο άπό της σκωρίας.

Τίχναι άΛολοβθιΙσαι.

ΊΙ έκρη^ το%'5 ηφ^’α-ίεΐου Ilseou- 
βΐου κατά τά Si) μ.. X-.

(Ίάδ φύλλ, 1891).

Μεταξύ τών τεχνών, αϊτινες άπω- λέσθησαν δυνάμεθα νά συγκαταριθμή- σωμεν τάς έξης κυ- ριωτέρας.1. Τόν μέθοδον δι’ ής ό ’Αρχιμήδης έκαυσε τον στόλον τών 'Ρωμαίων Κοινώς ύπετίθετο δτι τοϋτο έτελέσθη διά καθρεπτών,οϋ- τω πως τοποθετη- Ϊένων, ώστε αΐ ή- ιακαί άκτϊνες αΐ έξ όλων άντανα - κλώμεναι σννεκεν- τροϋντο εΐς τό αύτό σημεϊον καϊ οΰτω παρήγετο πυρ. Τό πείραμα τούτο δύ- ναται νά κάμνη πας τις δι ’ όμματοϋα - λΐου τινός συγκεν- τρόνων δι ’ αύτοΰ τάς Αλιακάς ακτίνας Επί ώρισμένου σημείου, ’ Εάν τό σημεϊον τοϋτο είναι νλη εύφλεκτος τότε άμέσως άνά - πτει.Εΐς πολλά μέρη οΐ καπνίζοντες ανάπτουσι τά σιγάρα των δι’ ίσκας, άνα- φλεγομένης δι’ ύέλου κατά τόν έν λόγω τρόπον.2. Τόύγρόν ή'Ελληνικόν λεγόμενον πύρ. Διά τοϋ ύγροΰ τούτου έκαί- οντο τά Εχθρικά πλοία, τό δέ ύδωρ δ " μόνον δέν παρεΐχεν άσφάλειαν , άί___ωρ οχι .λλα και |

— Οΐ λιπροί Ινιταφιάζοντο ζαΐντβς tit τάς Ίνίΐας πρό της 
ιΐσαγ^γης τον χριστιανισμού ίίς αΰτάς. Ή Αγγλική Κν- 
βίρνησιί ίχι μόνον άπηγόριυσι τό ά-κάνβρωπον τοϋτο ϊόιμον 
άλλα καί νοσοκομεία ’ίρυσε 3ιά τάς 135,000 λικρών, οΐ. 
κνις υπάρχουν ζίη έκιΐ.
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ΟIEPOS ΧΙΤΛΝ ΤΟΥ ΤΡΕΒΕΕ.

Ή Τρέβες είναι πόλις Γερμανική κείμενη έπϊ 
τοϋ Μοσέλλ. Έν αύτή εύρίσκεται πεφυλαγμένος 
ό χιτών ή δ ιματισμός τον Κυρίου Ίησοϋ Χρι
στού, έπί τοϋ όποιου μετά τήν σταύρωσιν αύτοϋ 
οί στρατιώται έβαλον κλήρου, μή θέλοντες νά 
τδν κόψωσιν είς τεμάχια.

Ή ίστορία τοϋ χιτώνος τούτου έχει ώς ΐξής.— 
'Η αύτοκράτειρα'Ελένη, ή μήτηρ τοϋ Κωνσταν-
τίνου, άπέκτησεν αύτόν είς μίαν τών επισκέ
ψεων, τάς δποίας έκα- 
μεν είς τήν Παλαιστί
νην, ΤΟ 326 μ. X., εν 
έτος μετά τήν ίν Νί
καια Οικουμενικήν 
Σύνοδον,καϊ τδ 80δτδν 
τής ήλικίας της. Αια- 
μείνασα δε κατόπιν εν 
Τρέβες έδωρήσατο αύ
τόν είς τήν πόλιν, δ
που διατηρείται μέχρι 
σήμερον.

Είς σπανίας τινάς 
περιστάσεις, ώς λ. χ. 
τό 1196, καί μετέπειτα 
τό 1515, 1531 καϊ 1545, 
ό χιτών ούτος έ^ετέθη 
δημοσία πρδς μεγάλην 
άγανάκτησιν τοϋ Λου
θήρου.

Κατά τούς πολέ
μους τΟϋ 17W καϊ 18ω» 
αίώνος μετεφέρθη εί$ 
τό φρούριον Έχρενμ- 
πρεΐτστεΐν, μετέπειτα 
είς τό Όζεμπουργ, καΐ τελευταϊον δι ' άδειας 
Ναπολέοντος τοΰ πρώτου, άπεδόθη έκ νέου είς 
τήν πόλιν Τριβές. Ή επάνοδος έπανηγυρίσθη 
μετά μεγάλης χαρας, είς τδ πείσμα δέ τρόπον 
τινά τών ταραχωδών καιρών περί τάς 200,000

Ό Ι&ρός χ€τών|τοϋ Τρέβ<ς.

ανθρώπων ίπεσκέφθησαν τήν πόλιν, διά νά 
ίδωσιν αύτόν, λέγεται δ\ οτι έπειδή δ αύτο- 
κράτωρ ειχεν απαγορεύσει τούτο, οϋδΐν θαύμα 
έγένετο efg τήν περίστασιν έκείνην!

Τδ 1844 δ ιερός χιτών πάλιν ε’ξετέ^, ί) δέ 
Οορροί) τών προσκυνητών άπό Αύγουστον μέχρις 
8βρίου άνήλθεν είς 1,200,000 ψυχάς. Κατά τήν 
περίστάσιν ταύτην πολλά καί διάφορα θαύματα 
έδημοσιεύθησαν δτι ίλαβον χώραν διά μόνης 
τής ψαύσεως τοϋ χιτώνος.

Τελευταϊον δ χιτών ούτος έξετέθ-tj έκ νέου sig 

τδ κοινόν τήν Άνοι^ιν τοϋ π. έτους κατά βητήν 
έγκύκλιον ίπιστολήν τοϋ Πάπα·. Ή έγκύκλιος 
αύτη τοΰ Αγίου Πατρός έκτός άλλων ευλογιών,
αϊτινες ·&ά έπιδαψιλεύοντω είς τούς πιστούς 
προσκυνητάς, παρείχε καί τελείαν άφεσιν καϊ 
συγχώρησιν πασών τών αμαρτιών είς άνδρας 
τε καϊ γυναίκας, ο'ίτινες μετά μετάνοιας έξωμο* 
λο/οϋντο καϊ έκοινώνουν καί of όποιοι μετ 
εύλάβείας προσηύχοντο διά τήν ειρήνην τών Χρι- 
στιανών ηγεμόνων, τήν καταστροφήν τών ·ψευ- 
δοδιδασκαλιών,τήν έπι στροφήν τών Αμαρτωλών,
τήν άννψωσιν τής μητρός (Παπικής) ’ Εκκλησίας, 

καϊ οί όποιοι διαρκού- 
σης τής έκθέσεως τοϋ 
ιερού χιτώνος τοϋ Κυ
ρίου καϊ Σωτήρος ’Ιη
σού Χριστού, ή διάρ
κεια τής δποίας δύνα
ται νά έπιμηκυνθη 
κατά τήν κρίσιν τοϋ 
’Επισκόπου, άλλ’ οΰχΐ 
πέρα τών δύο μηνών, 
έπεσκέπτοντο τόν Κα
θεδρικόν ναόν τής Τρι
βές καθ ’ οίανδήποτε 
ήμέραν ήθ’ελον έκλέ- 
ξει; ζίιά τής έγκυκλίον 
ταύτης έδωροϋντο 
προσέτι είς τούς πι
στούς, οΐτινις με συν- 
τετριμμένην καρδίαν 
ήθελον έπισκεφθή τόν 
έν λόγω ναόν οίανδή- 
ποτε ήμέραν διαρκού- 
σης τής εκθέσεως καϊ 
προσευχηθώσιν έκεΐ, 
ώς προελέχθη, Αφεσιν 

επτά έτών τοϋ κανόνος(ποινής) τοΰ έπιβληθέν- 
τος έπ αύτούς δι άλλα Αμαρτήματα ύπό τής έκ- 
κλησίας.'Άπασαι δ' αυται αί αφέσεις τών Αμαρ
τημάτων καϊ τών ποινών τών αμαρτιών ί^ελου 
ισχύει διά μεσιτείας καϊ διά τάς ψύχας τών πι- 
στών, οΐτινεη άπήλθον τής παρούσης ζωής έν 
τή αγάπη τοϋ ®εοϋ,

δΐετά τοιαύτας ύποσχέσεις έκ μέρους τής 
έκκλησίαη δίν εΐναι θαυμαστόν νά άκούσωμεν 
6τι δ ναδί τής Τρέβες έπληροϋτο καθ' έκάστην 
ύπό προσκυνητών.

Πρός τήρησιν δε τής τάξεως δ 'Επίσκοπος 
τής Τρέβες έξέδωκε τήν εξής διακήρυξιυ.—

«Όσοι τών άσθενών έπιθυμοϋσι νά έγγίί,ωσι 
τόν ίερόν χιτώνα, πρέπει προηγουμένως νά λά- 
βωσι γραπτήν άδειαν παρά τής 'Επισκοπής, δ δέ
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«ρο? τοΰτο άναφορά πρέπει νά βννοίεύηται ΰπδ 
πιΰτοποιητιχοΰ τοΰ ιερέας χαι τοΰ ιατρόν ώ? 
πρδ; τήν χατάΰταΰιν τής υγείας καϊ τής φύβεα>$ 
τής άβ&ενείας τοΰ άναφερομένον. Είς Λάβαν Se 
περΐβτασιν δ έπι&υμων ασθενής νά έγγίβη τδν 
ίερδν χιτώνα, πρέπει πρότερον νά μεταλάβω 
τών άχράντων μνβτηρίων.

’Ακολουθεί.

ΙΖΟΙΒΣΙ-Δ.^-

Ό
του

— Ο καφφές καί τλ Δπυτελίσματ» τούτου, 
καιρφίς οφείλει τάς διεγερτικός καί άναψυκτικάς ιδιότητάς __ 
«ί τήν καφφεΐνην. Περιέχει προσέτι χδμμι καΐ ζάκχαρι, 
πάχος, οξέα, κασέΐνην καΐ ΐνας ξυλώδεις. ’’Οπως το τσάϊ 
αυξάνει ισχυρώς τήν άδηλον διαπνοήν, οΰτω καΐ διά τής 
χρήσεως τοϋ καφφέ ο[ σφυγμοί επιταχύνονται, ή δέ ενέργεια 
τοΰ δέρματος ελαττοϋται. Ελαττώνει προτέτι τδ ποσόν τοϋ 
αίματος, τδ διανεμόμενο* ιίς τά διάφορα έργανα τοΰ σώ. 
ματος, άνευρύνει τάς φλέβας καΐ συστέλλει τα τριχοειδή αγ
γεία, καί ούτως εμποδίζει τήν σπατάλην των ίσιων.

Είναι διεγερτικόν τής βιανοίας ίξαίρετον, άλλά δυστυχώς 
ή κατά χρησις αΰτοΰ βλάπτει. Ή υπερβολική χρησις τοϋ 
καφφέ έπιφέρει νοσηράν αϋπνίαν, δισπεψίαν, ΰξιγένεσιν, τών 
οίνοποτών τρόμον, αδυναμίαν, ίρεθιστικότητα ήθους, άτακτον 
σφιγμύν, εΐδός τι μέθης άποληγοΰσης εις τρόμον καΐ εις μβ- 
γαλην βλάβην των λειτουργιών τοϋ ραχίτου μυελού. — Δυ
στυχώς πολλοΐ είναι τδσον δεδομένοι είς τδν καφφέν, ώστε 
κάμνουσι μεγάλην κατάχρησιν αΰτοΰ καΐ χάνονται.

Άφ’ έτίρου δ’ ό καφφές έχει μεγάλην θεραπευτικήν επιρ
ροήν καθ’ ολον τδ νευρικόν σύστημα έν ανάγκη. Χρησιμεύει 
προσέτι καΐ ώς ιατρικόν. Είς τούς τυφοειδείς πυρετούς ή 
ΐνέργειά του εΐναι εξαίρετος ώς ιατρικού, ίνδείκνυται β* εΐς 
τα πρώτα στάδια, πριν ή άναφανώσι τοπικαΐ περίπλοκα!.

Ό καφφές διαλύει τήν νάρκωσιν καί τήν ληθαργίαν, εΐναι 
αντίίοτον κατά πολλών ειδών δηλητηρίων, καΐ εΐναι πολύτι
μον αντίδοτου κατά του σπασμωδικοϋ άσθματος, τοΰ κοκκί- 
του, τής χολέρας τών νηπίων, ώς κα'ι τής Ασιατικής. Είναι 
προσέτι προφυλαχτικόν κατά μεταδοτικών χαΐ επιδημικών 
ασθενειών, είς μέρος οπού επικρατεί διαλείπων πυρετός, 
καφφές βραστός πινόμενος πριν εξέλθη τις έκ τοΰ οίκου εις τδν 
ανοιχτόν αέρα συντείνει πρός απομάκρυνσιν τοϋ μιάσματος.

—Γαλακτοκομεία έν ταΐς Ήνωμέναις Πολετείαις 
τής ’Αμερικής. Τά κεφαλαία, τά όποια χατεβλήθησαν μέ
χρι τοΰδε πρός ίδρυσιν γαλακτοκομείων ανέρχονται εις 10, 
000,000,000 φρ. 'Υπολογίζεται δέ Βτι περί τα 15,000,000 
αγελάδων απαιτούνται βιά να προμηθεΰωσιν τδ άπαιτού- 
μενον καθ’ έκάστην γάλα είς τήν Δημοκρατίαν έκείνην.

Πρδς τροφήν τών αγελάδων τούτων καλλιεργούνται κατ’ 
έτος 60,000,000 ίκτάρια γής, τά δέ γεωργικά, τής τυρό, 
ποιΐας καΐ τοϋ γάλακτος αγγεία εΐναι αξίας 10,000,000 φρ.

'Ο αριθμός τών ένασχολουμένων είς τήν έτγασίαν ταύτην 
ανέρχεται εις 730,000, τών βέ ίππων είς 1,000,000.

ίί αγελάδες καΐ οί ίπποι έξοδεύουν κατ’ έτος 150,000, 
000 τόνους σανού, σχεδόν 90,000,000 κοίλα αλεύρου αρα
βοσίτου, 276,000,000 βρώμης καΐ περϊ τά 30,000,000 κοι. 
Ιων αραβοσίτου. 'Ο μέσος ορος τοΰ μισθού τών εργατών 
εΐνε 125 δραχ. τόν μήνα.

Τώρα έκάστη άγελάς δίδει κατά μέσον δρον πάσαν ήμέ
ραν 12 ΰχάδας γάλα, Κλον δέ τδ προϊόν έκ τής πω- 
λήσεωΐ ποΰ γάλακτος κτλ. ανέρχεται εις 40,000,090,00 
φρ.! Τό ήμισυ τοΰ γάλακτος κατασκευάζεται είς τυρόν . 
απαιτούνται δέ 27 λύτραι γάλακτος διά νά κατασκευασίή 
μία λύτΡα τυρού. Μία βέ λύτρα κρέατος περιέχει ΐσην τρο
φήν θρεπτικήν μέ 8 l)t λύτρας γάλακτος, ώστε διά νά χορη- 
γηθή ανάλογος ποσότης τροφής εΐς τόν λαόν τών Ήν. Πολι. 

τειών τής έκ τοΰ γάλακτος παρεχομένης, απαιτείται να σφά- 
ζωνται κατ’ έτος 59,000,000 ζώα I

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 
ΗΝ ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡ.

Έπί τή προσεχή θανατική εκτελέβει πολιτικού καταδίκου 
έν Μαδαγασκάρη, α! γαλλικαΐ εφημερίδες άναφέρουσι λεπτο
μέρειας τινάς περί τών διαφόρων μεθόδων, αίτινες μέχρις 
ίσχάτων εφηρμόζοντο είς τάς θανατικός εκτελέσεις έν τή νήσω 
ταΰτη, καΐ τών οποίων έγίνετο χρησις αναλόγως τής φύσεως 
του τιμωρουμένου ίγκλήματος καΐ τής κοινωνικής δέσεως 
του καταδίκου

Οί τής άνωτέρας τάξεως κατάδικοι, τών όποιων δέν έπρεπε 
νά χυθή τό αίμα, ύφίσταντο τό μαρτύριαν τοϋ λάκκου,έντός 
τοΰ όποίου έπερίμενον τδν θάνατον τεθαμμένοι μέχρι* ού 
πέθνησκον τής πείνης. "Αλλοι έίανατοΰντο βιά πνιγμού ή βιά 
ζέοντος ΰβατος, τδ δποΐον μάλιστα οί συγγενείς των ΰπε- 
χρεώνοντο νά θερμάνωσιν. Οί στρατιωτικοί, οίοσδήποτε ήτο 
0 βαθμός των, έρρίπτοντο έπί πυράς έξ ανθράκων, ίπΐ τής 
δποίας εΰρισκον οδυνηρόν θάνατον.

Οί τών κατωτέρων τάξεων καταβικοι ίλιθοβολοΰντο ή 
άπεκεφαλίζοντο. Διά τήν λιθοβολίαν 1> κατάδικος περιβεβλη- 
μένος δι’ δθόνης προσηλοϋτο επΐ κορμού δένδρου ίχων με
ταξύ δΰο κλώνων τήν κεφαλήν, ήτις έτίθετο ώς σκοπός- ή 
ποινή αΰτη ίφηρμόσθη ακόμη καί πρό τινων μηνών έπί κλε
πτών. “Αλλοι τέλος, έγκλειόμενοι ΐπίσης εντός σάκκου έρ
ρίπτοντο εις βάραθρόν τι ίχον βάθος 200 μέτρων, ώς νά μή 
ήρκει δέ τοΰτο πρός ίανάτωσίν των, τούς άπετελείονον κα
τόπιν διά λιθοβολισμών.

Όλα ταΰτα τά βασανιστήρια κατηργήθησαν πρό έτους 
περίπου διά διατάγματος τής βασιλίσοης, ήτις ώρισε διά 
πασαν πιρίπτωσιν τήν καρατόμησιν έν τούτοις είς τινας 
περιπτώσεις καί ιδίως ίπΐ ληστών εφαρμόζεται ακόμη δ λι
θοβολισμός καΐ τοΰτο χάριν τοΰ λαού, οστις, φαίνεται, επι
μένει πολύ είζ τήν βιατήρησιν ποινής κάπως σκληροτέρας 
τοΰ αποκεφαλισμού.

— Αυστριακός ιατρός ^δημοσίευσε πρό τίνος στατιστικήν 
τών ίν Ευρώπη υπαρχόντων ανθρωπίνων τεράτων. Κατα τδν 
περίεργον τούτον υπολογισμόν ή Γαλλία κατέχει την πρώτην 
θέσιν, παρουσιάζουσα 122 άτομα έ^οντα σπουδαίο ν τι έκτα- 
τον ίν τή φυσική ή πνευματική αυτών κατασκευή- έν Ιτα
λία ύπάρχουσιν 91 τοιαϋτα πλάσματα, 22 ίν ’Ισπανία, 8 ί* 
Πορτογαλλία, 57 ίν τή Μεγάλη Βρετανία, 102 έν Γερμα
νία, 88 έν Αυστροουγγαρία καί 79 έν Ρωσσία.

Οί δυστυχείς ουτοι έκτίΐενται δλοι σχεδόν είς δημοσίαν 
θέαν, περιφερόμενοι είς τάς διαφόρους τοπικός πανηγύρεις 
καΐ συναθροίσεις- πέντε μόνον μένουσι πλησίον συγγενών 
των. Έκ τούτων 71 έπί τοΐς 100 εΐνε βλάκες, 4 παράφρο- 
νες, 9 άλαλοι, άλλοι δί ϊχουσιν άτελή άιάπλασιν, τινές 
στερούνται δλοτελώς μνήμης, άλλοι ήρχισαν νά όμιλώσι μό
λις εΐς προχωρημένην ήλικίαν κλπ.

— Ή ίξής έπιγραφή εΰρέθη είς μίαν πλάκα είς τινα 
έκκλησίαν έπί μιας τών νήσων τών Νέων Έβρίβων περΐ 
τοϋ ’Ιεραποστόλου Ιωαν. Γχέδδη, ΰπδ τών εΰγνωμόνων ίν- 
τοπίων εις τήν ιδίαν των γλώσσαν. «Όταν άπεβιβάσΐη έν- 
ταύθα τό 1848, βέν ύπηρχεν ουδέ είς χριστιανός. "Οταν δε 
άνεχώρησεν τδ 1882, δέν ύπηρχεν οΰδε εΐς ειδωλολάτρης!»

ΙΕΡΟΙ'ΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1.
2.
3,

Πόσα έτη ησαν οί Ισραήλίται ίν Αίγύπτω ;
Πότε χάλαζα χατέστρεψεν ΐνα στρατόν ;
Ποιος Προφήτης ήτο οίνοχόος βασιλέως χαί τίνος ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Λ ίΐ’ιάματα.

1—Τί άχόμη, φίλι λϋτα, 
Ποιον είμαι έρωτας ι 

βα σέ εϊπω ποιον είμαι 
“Αν να μ’ εΰρι[|ς αγαπάς.

Μ’ Εχεις είς τήν κεφαλήν σου, 
Είς τά χείλη οου επίσης, 

Πλήν ποτέ σ’ το προσωπόν σου 
Πως μί Εχεις μή νομίσης.

'Σ τούς ωκεανούς μ’ ευρίσκεις 
Άπ* τήν βάλασσαν απέχω

Σ’ τήν Ευρώπην καί Ελλάδα 
Πρώτιστον μέρος κατόχων 

“Ελα κράτησε την πένναν 
Νά σε εΐπω ποΰ 6α μ' εύρής 

"Αν β’ τάς χεΐράς σου βέν μ’ εΰρης 
Πουϊένά να μή ζητΐ,ς.

fir Πΐΐ.ραιέΐ. Μεχ. Ν. Άγεομοιυρέτηΐ,

2—Άπλ βαρύν χειμώνα έγώ αί ασφαλίζω, 
Τήν νύκτα σέ σκεπάζω άλλά βέν σε ίγγίζω.

Άν,λϋτα, αφαιρέσης τά τρία γράμματά μου 
Παντού χωρίς νά ΐέλης πατεΓς τα χώματά μου.

’fir ΣζυΛίίι. Δεαμ. Κ. ΓλΙνης.

3—ΙΙιστεύω φίλε νά μέ εύρ^ς,
Διότι πολύ καλα μέ ήξεύρεις·

Λέγω λοιπόν τά αίτια, πρΙν μ’ ίρωτήσης, 
Δι* ών δΰνασαι νά μέ ενναήσης.

Τήν ίνοιξινν γενώμαι λουλλοΰβι θελκτικόν, 
Κ* οί άνθρωποι μέ χάμνουν μέ ζάχαρι γλυκόν.

Έν Αορ/νάω. Κ. H. Τούμπανάκης.

4—Νήσος είμαι τοΰ Αιγαίου.
Αν την κεφαλήν μου κόψης

Εις τον Γολγοίαν μέ Εψης,
Εΐς τά χεΐράς του Χριστού

Εΐς τόν οίκον σου η>’ άλλου.
’Ανδρίας Χαρλής.

5— z/utAij ΆκροΟτι^ίζ.

Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, τούτων ή μεν πρώτη αποτε
λεί τό ονομα Νήσου τινός των Κυκλάδων, ή δευτέρα πράγ
μα τι άναγκαΐον εΐς τόν ξυλουργόν, ή τρίτη άπρωτηριον τής 

Ελλάδος, ή τετάρτη όπλων τών αρχαίων ‘Ελλήνων, ή δί 
πέμπτη όνομα ένός τών μικρών προφητών.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοΰσι 
τό όνομα τής συζύγου τόΰ Ήρακλέους, τά δέ δεύτερα τό 
όνομα Ενός των πλανητών.
Έν Βραΐλα. ’Επαμ. Ν, Κομ,νηνός.

* Απλή «κ^οβτεχι?.
6— Συνίσταμαι εξ έπτα λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη, 

είναι όνομα μιας των εννέα μουσών, ή δευτέρα τής 
βυγατρός τοϋ Άβάμαντος, ή τρίτη τό όνομα τής μητρός 
του Διός, ή τετάρτη ενός τών περίφημων βασιλέων 
τών Αιγυπτίων, ή πέμπτη όνομα βασιλέως τινός τοϋ 
Όρχομενου έν Βοιωτία, ή Εκτη ορούς τινός της *Λττι. 
κής, καί ή έβδόμη τό όνομα αρχαίας τινός Βασιλίσ- 
σης τών 'Ασσυριών.

Τα αρχικά γράμματα τών Επτά τούτων λέξεων άποτελοϋ- 
σι τό όνομα τοϋ έγγόνου τοΰ Άκρισίου βασιλέως τοϋ "Αρ
γους.

'Er Πσργω. Χαράλ. Λεβαβινύς.

Λύβει$ τ&ν Αένιγμάτευν

τ&ν έν τ& φνλλω τοϋ μ·ηνό$ Νοέμβριον 1891.
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Πετρούλα Σπετσιώτου 4.3.4, Γεώργ. Μπλέτας 1.2.3.5. 
Ίδομενεϋς Δ. Ψύχας 1.2.3.6. Δημ. Άσιμάχης 2.5. Μιχ· 
Ν. Άγιομπυρίτης 1.2.5. Νικολ. Διαμαντίβης 1.3.4.6. 
Μαριγω Μπαλτά 1.3.4. Περικλής Κωνσταντινίδης 1.2.3.6. 
Μαριάνθη Γ. Πολυχρονοπούλου ί. 2. 3. 6. Καλλιόπη Δ. 
Μαυρίχου 1.2.3. Δημοσθένης Ν. Βραχνός 1.3.4.6, Πολύ
μνια Γ. Ξανθίβου 1. 3. 6. Εύβύμιος Γ. Κουτσογιάννης 1. 
2.3. Ήλίας Γεωργιάδης ί. 2. 6. Κ. Δ, Κωνσταντινίδης έχ 
Φιλανδίας I. 2.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμα Ευαγγελίου εν ΆΟτιναις κατά Έν Ilupaxrf. Κατά Κυριακήν 3 — 4 μ.μ.
Κυριακή άτώ 10-11 π.μ. ό τη κατά τήν Πύ- κατά Τ?)(, χίατεΐαν Τερ^έαν.
λην του Άοριανοϋ και τους Στυλους τοϋ Ολυμπίου
Διός Έλληνεκ/| Ευκγγίλεκίί ’Εκκληβέα. ~

Συνδρομή «Παιδικ&ν Αιηγημάτων,» 8 χαεί £rog, ίν ΈΜΑδι 4ο Αεπτ. ίν τφ Έ&ητερικά 60 Λεπ.

’Βν Άδήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1892.—2895.


