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Ό πύων κατείχε τήν αυτήν βεσιν παρά τοϊς ap^aiW 
Αΐγυπτίοις, τήν οποίαν κατέχει και σήμερον είς ταπί- 
πολιτισμένα μέρη τοϋ κόσμου. Οί άρχοντες ειχον τους 
αγαπητούς των κύνας, 8πως 
καΐ ό Βίσμαρκ τήν σήμερον, 
εΐς δε τούτων, άνήκων εΐς τον 
Βασιλέα “Αντεφ εύρέθη εις 
πλάκα τινά έπιτύμέιον τοϋ 
Μονάρχου τούτου, φέρων το 
όνομα Άίοεκαρου.

Αΐ δέ δύο μορφαΐ αΐ παρι- 
στανόμεναι έν τή προκειμένη 
είχόνι είναι δύο Μούμιαι, εύ- 
ρεθεισαι έν τω τάφω “Αννας 
τίνος ίκ θηβών, της 18οΐ Δυ
ναστείας καί κατά πασαν πι
θανότητα είναι καλαΐ εικόνες 
σκύλων αγαπητών τή Αΐγυ- 
πτιγι εκείνη Δεσποίνη.

’Εσχάτως άνευρεθη περίερ
γον έγγραφον, γραφέν ύπδ υ
παλλήλου τίνος τής Κυβερνή- 
σεως εις μίαν πόλιν τοϋ Δέλτα 
τοϋ Νείλου ολίγα έτη μετά τον 
θάνατον τοϋ βασιλέως Ρα - 
μέσιος του 2°“ , εΐς τδ όποιον 
ό γράψας παραπονεΐται πικρώς 
κατά τοΰ άριβμοΰ τών σκύλων, 
τών διατηρούμενων ύπδ τών 
πολιτών— 500 τδ δλον —ο'ίτι ■ 
νες συνηγελάζοντο έμπροσθεν 
τής οικίας του τήν ήμέραν, 
την δε νύκτα προσεπά&ουν νά τδν έμποδίσωσιν απδ τοϋ 
να απεράση διά τών δδών, καΐ ητο ηναγκασμενος νά 
δανείζεται τδν κύνα συνυπαλλήλου του τίνος Ναχιλοΰ 
καλούμενου συγκατοικοΰντος μετ’ αύτοϋ, προς ύπερασπι - 
σιν αύτοϋ, διά νά δύναται νά έξέρχηται προς έπίσχεώιν 
τών φίλων του εΐς τδ οινοπωλείου ί

Ό πύων παρά τοΐς Αρχαίοες Αιγύπτιοι;.

Εέ<5 ούδένχ, πλήν τών τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλεται ή «ΈφημερΙς 
τών Παίδων» ανευ προπληρωμής.

Ό χύων, 5πως δ βοΰς, δ κροκόδειλος, διάφορα πτη
νά, αί γαλαΓ καί άλλα ζώα, έπρασκυνεΐτο ώς ©εός ύπδ 
τδ όνομα “Ατουόις (ό Γαυγιζωη.) Ύπάρχουσι δέ δλό- 
κληρα νεκροταφεία κυνών έν Αΐγύπτφ, δπως καΐ άλλων 
ζώων. Εΐς τήν προετοιμασίαν τών μουμιών τών κυνών 
ή κεφαλή περιεβάλετο μέ είδός τι προσωπίδας έκ χαρ
τονιού, χρωματισμένου μέ χρώμα βαθύ κεραμίδωτόν, ένώ 

n οΐ Οφθαλμοί, τά χείλη, καί οί 
ί,η μυκτήρες έβάφοντο λευκοί. Τδ 

στόμα αφίνετο ανοικτόν, διά 
νά φαίνωνται οί ΐδόντες, οί δέ 
οφθαλμοί έστρέφοντο προς τά 
άνω.

Πανόμοια ι Μούμιαι εύρέθη- 
σαν εν Περουβίμ τής Νοτίσυ 
Αμερικής, ένώ οΰδεμία συγ
κοινωνία, καθ’ δσον γνωρίζο- 
μεν, ΰπήρξε μεταξύ τών κα
τοίκων τής χώρας ταύτης καί 
τών τη; Αίγυπτου.

—οοο- 

Προΐσταριπαί Ανακαλύψεις,

^Εις σορδν τινά εν ΆμςρΙΧή 
εΰρέθησαν δύο σκελετοί ανθρώπι
νοι, 0 εΐς ανδρδς καΐ ό έτερος γυ- 
ναικός.Ό τοϋ άνδρδς έφερε πανο
πλίαν έκ χαλκοΰ. Ή κεφαλή έ. 
καλύπτετο απλ ωοειδές κράνος— 
α! σιαγόνες είχαν χαλκίνας μή. 
τρας—οΐ βραχίονες ησαν περιβε- 
βλημίνοί μέ χαλκόν, ίνω χάλκι
νοι πλάκες έκάλυπτον τδ στήθος 
καΐ τδν στόμαχον, είς έκαστον 
δέ πλάγιον τής κεφαλής, ΐπί έξε- 
χουσας παρειάς ησαν ξύλινα ι

. . . . εστολισμίναι μέ χαλκόν. Τδ στόμα ητο πληρώ- 
μένον μέ μαργαρίτας υπερβολικού μεγέθους, άλλά πολύ σε- 
σηπδτας. Περί τδν τράχηλον ητο περιδίραιον ΐξ όδόντων 
άρκτου μετά μαργαριτών. Ό Διευθυντής τής Εθνολογικής 
Εταιρίας νομίζει οτι έτάφησαν έκεΓ πρδ 600 περίπου ετών.
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Λιήγημα τοϋ χνώτου αίώνος μ. X.

("ISe προηγούμενο^ ψύλλον.)

Είς μάτην δ Διονύσιος υπέδειξε τήν άφοσίω- 
σιν, μεθ’ής ή Μύρτις έξετέλει τά χρέη της καί 
την άρνησίν της του νά λατ ρεύση πλέον τούς 
θεούς, και το άσκοπον τοΰ νά μένη με τούς άλ
λους οούλους, τοιαΰτα πρεσβεύουσα- Ή Βαλερία 
ητο αμείλικτος. Ειπεν οτι έσζόπευον μετ' ολίγον 
νά έπαν έλθουν είς την 'Ρώμην, καί έκεϊ θά ευρι- 
σκε τά μέσα όπως έπαναφέρη τήν Μύρτιν εΐς την 
πάτριον θρησκείαν. Οΰτω λοιπόν άπήλθεν ό Διο 
νύσιος άπρακτος καί βαρύθυμος, νά άναγγείλη 
είς τούς έν Κορίνθφ τήν αποτυχίαν τοΰ διαβή
ματος.

Ό Κλεομένης ήλθεν είς τήν έσχάτην απελπι
σίαν μαθών ταϋτα, καί πάλιν άνεμνήσθη τοϋ φο
βερού έκείνου θεάματος τών εσταυρωμένων δούλων 
εξω τών τειχών τής 'Ρώμης. Έν τή οδύνη τής 
καρδίας του, προσήλθεν είς τον Διονύσιον, καί τφ 
έξεμυστηρεύθη τούς φόβους του, περί τής τύχης 
τής άδελφής του, άν έπανήρχετο είς τήν 'Ρώμην.

— Ο Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός, δστις 
αΰτον τούτον τον θάνατον ΰπέστη, αυτός μό
νος δύναται νά τήν έλευθερώση, άπήντησεν δ 
γέρων λυπηρώς. Έν τώ μεταξύ οφείλομεν νά 
προσευχώμεθα ένθέρμως ύπερ αύτής. Καί δ Κλεο
μένης άπήλθε ϊνα προσευχηθή μέ αγωνίαν, την 
οποίαν ουδέποτε μέχρι τοϋδε εΐχε συναισθανθή.

Έν τούτοις ή Μύρτις ήγνόει έντελώς τά δια- 
τρέξαντα. Είχε μόνον μάθει άπό τήν συνδούλην 
της Φουλβίαν οτι έπρόκειτο μετ’ ολίγον νά έπι- 
στρέψη ή οικογένεια εις τήν 'Ρώμην αί δέ προε- 
τοιμασίαι πρός τοΰτο είχον ήδη αρχίσει, όταν 
ταχυδρόμος τις κατέφθασεν έκ 'Ρώμης, κομίζων 
οΰχΐ μόνον έπιστολάς διά τήν χήραν καί τήν Βα- 
λερίαν, άλλά καί διά τήν έν Άθήναις εκκλησίαν, 
έκ μέρους τής Κλαυδίας και τής ’Ιουλίας. Διά 
τούς Χριστιανούς αι ειδήσεις ησαν εύφρόσυνοι. Ό 
Παύλος είχε δικασθή και άθωωθή καί ήτο έλεύ- 
θερος έκ τής φυλακής τομ. “Υμνοι και δοξολογίαι 
είς τόν Θεόν αντήχησαν και εν Άθήναις καί έν 
Κορίνθφ όϊά τό γεγονός τοΰτο.

Αί έπιστολαί όμως, τάς δποίας ελ,αβον ή χήρα 
Κορνιλία καί ή θυγάτηρ της δέν ήσαν κατά τό 
φαινόμενον τόσον ευχάριστοι, άμα δέ τάς έλαβον, 
διέταξαν νά σταματήσουν ολαι αΐ προετοιμασίαι 
οιά το μέχρι 'Ρώμης ταξειοιον· τό περιεχόμενον 
όμως τών επιστολών έμεινεν άγνωστον εις πάντας 
τούς λοιπούς έν τη οικία. Έπι τέλους όμως έδόθη

-- --------------
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1892 

μίαν ήμέραν διαταγή νά έτοίμασθή δωμάτιόν τι 
διά μίαν κυρίαν, άλλά τό ύποδειχθέν δωμάτιόν' 
έκειτο πολύ άπομεμακρυσμένον άπό τών τής Βα
λερίας καί τής μικράς της δούλης, ήτο δέ λι- 
τώτατα επιπλωμένου.

Μετ’ όλίγας ημέρας καταφθάνει ή Κλαυδία 
έκ 'Ρώμης, μόνη καί άνευ συνοδού. Ή Μύρτις 
έΰρίσκετο είς τό περιστύλων μετά τής.Βαλερίας," 
όταν είσήλθεν ή Κλαυδία, άλλ ’ ή κυρία της, αντί 
νά προστρέξη νά άσπάθή τήν αδελφήν της έστρε
ψε προς αύτήν τά νώτα καί απερχόμενη ειπεν 
άγερώχως, είς τήν Μύρτιν, «'Οδήγησε αύτήν τήν 
κυρίαν εις τό ετοιμασθέν δωμάτιον.»

Ή Κλαυδία έμεινεν άλαλος, άλλά μετά τινας 
στιγμάς ΐδοΰσα τήν Μύρτιν πλησιάζουσαν καί 
ένθυμουμένη αύτήν, τή είπε· «Δεϊξε μοι λοιπόν 
το δωμάτιόν μου παιδί μου.»

"Οταν δμως εΐδε πενιχρόν κοιτώνα και παρετή- 
ρησεν οτι συνώρευε μετά τά δωμάτια τών δούλων, 
ερύθημα άγανακτήσεως άνέλαμψεν επί τοΰ προσώ
που της. «Αυτό δέν αρμόζει είς τήν θυγατέρα τοΰ 
Βιργινίου 'Ρούφου»! ’Αμέσως δμως καταπνίξασα 
την όργήν της, ειπεν ήρέμα, « Δέν πειράζει, δύ
ναμαι καί εδώ νά περάσω!»

Ή Μύρτις τήν έβοήθησεν νά έκδυθή τά ίμά- 
τια τοϋ ταξειδίου, απορούσα καθ’ έαυτήν πώς 
άρά γε είχε δυσαρεστήσει τήν μητέρα και την 
αδελφήν της, ώστε νά τήν μεταχειρισθοϋν τοι
ουτοτρόπως. Διότι τήν αύτήν πρωίαν είχεν α
κούσει τήν Βαλερίαν διατάττουσαν μίαν δού- 
λην νά παραθέση τό φαγητόν τής αναμενόμενης 
κυρίας εις τό δωμάτιόν της οΰτως, ώστε νά μή 
συναντηθή μετά τών λοιπών μελών τής οικογέ
νειας.

— Έρώτησε τώρα τήν μητέρα μου, είπε τέ
λος ή Κλαυδία, άφοΰ ήλλαξε τό φόρεμά της, άν 
δύναται νά μέ δεχθή.

'Η Μύρτις υπήγε νά ζητήση τήν άδειαν ταύ
την, άλλά έλαβε τοιαύτην άπάντησιν, ώστε έπι- 
στρέψασα δέν έτόλμησε νά τήν μεταδώση εΐς τήν 
Κλαυδίαν, άλλ’ άνελύθη ε’ις δάκρυα,

Τί τρέχει ; ήρώτησεν αϋτη, ώχριώσα. 
λει ή μήτηρ μου νά μέ δεχθή ;

— Διετάχθην νά σοι εΐπω ο-δ-δτι δέν 
πλέον ώς τέκνον της 1 , εΐπεν ή Μύρτις 
χνήν καί διακεκωμμένην φωνήν.

Ή Κλαυδία επεσεν έπι τής κλίνης και ,παρε- 
δόθη είς τ.νων στιγμών αγωνιώδη συγκίνησιν. Έπί 
τέλους έγερθεϊσα είπε,

Μυρτι μου σύ εΐσαί γενναιότερα άπο έμέ. 
Προσεΰχου ύπέρ έμοϋ, διότι Κλαυδία ή ■ Έστιάς 
έγεινεν ήδη Κλαυδία ή Χριστιανή !

Δέν θέ- 

σέ έχει 
μέ βρα-
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ΚΕΦ. ΚΛ'.

At Άθήναι έπεπρωτο νά μή ΐδουν καί φιλο
ξενήσουν τον Αύτοκράτορα κατ ’ αυτό τό έτος . 
Τούτο ομ.ως άνεκούφισε μάλλον παρά δυσαρέ
σκειαν έπροξένησεν εις την χήραν Κορνηλίαν και 
την Βαλερίαν, διότι συνησθάνοντο πικρώς την κη- 
λϊδα, την οποίαν είχε προσάψει εΐς την οικογενεια
κήν τιμήν ή Κλαυδία, έγκαταλείπουσα την θέσιν 
της και έξομνύουσα τούς όρκους της Έστιάδος 
παρθένου. ’Εννοείται δε οτι ή πικρία αΰτη ίζίσπα. 
άδιακόπως κατά της δυστυχούς Κλαυδίας. Ή 
θέσις της έν τή οίκίγ ητο ολίγον καλλίτερα της 
Μύρτιδος, έχρειάζετο δέ ολην τήν πίστιν και 
την αγάπην και την άφοσίωσιν, ήν πρέπει νά εχη 
πάς άληθης χριστιανός, όπως ύπομένη τάς σκλη
ραγωγίας, τάς οποίας κατά πάσαν ώραν τής ήμ.ε- 
ρας τής έπέβαλλον. Ή μήτηρ της καί ή αδελφή 
της σχεδόν ουδέποτε τή ώρ.ίλουν, καί οτε ρ.ίαν 
ήμέραν έτόλμησε νά ζητήση πληροφορίας τινας 
περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ άγαπητοϋ πα- 
τρός, τή άπεκρίθησαν νά λησμονήση οτι είχε ποτέ 
πατέρα. Κατώρθωσεν όμως νά μ.άθη ποΰ ήτο ό 
τάφος του καί άπεφάσισε νά μεταβή όπως τόν 
στολίση καί αύτη δι ’ ολίγων άνθέων, ώς τεκμή- 
ριον τής τρυφερός άγάπης, ττν οποίαν πάντοτε 
έτρεφε διά τόν πατέρα της. Με όποιαν της όμως 
εκπληξιν, μεταβάσα έκεϊ παρετήρησε μεταξύ τών 
άλλων άνθέων καί στέφανον καί κλάδον βαϊων κα- 
τέχοντα τήν κυριωτέραν θέσιν *)!  «Τι νά σημαίνη 
τούτο άρά γε ; Τι δικαίωμα είχεν αρά γε ί> πα
τήρ μου επί τού διακριτικού τούτου σημείου τών 
χριστιανών; διελογίσθη ευθύς ή Κλαυδία, έ'σπευσε 
οέ, άμα έπέστρεψεν εις τήν οικίαν, νά έρωτήση 
τήν Μύρτιν.

*) Κλάδος ραίων ή φοίνυιος ήτο το διακριτικόν σημείο ν 
έιΛ των τάφων των Χριστιανών, πολλάκις Βϊ ίγλνπτετο καί 
ίκΐ τήΐ έπιτυμδίου πλακάς, ή τοΰ μνημείου.

Τό καράσιον έρωτηθέν ήλθεν εΐς αμηχανίαν. Τό 
5τι ό Βιργίνιος εΐχεν άσπασθή τόν Χριστιανισμόν 
μικρόν προ τού θανάτου του, ήτο μυστικόν οπερ 
ή χήρα και ή θυγάτηρ του έπεθύμουν νά συν- 
ταφή μετ’ αύτοΰ καί νά λησμονηθή, ή δέ Μύρ- 
τις δέν είχε τολμήσει οΰτε εΐς τούς άλλους δού
λους νά τό άναφέρη, άν καί οΰτοι βεβαίως το 
ΰπώπτευον. Εΰρέθη λοιπον εις αμηχανίαν ενώπιον 
τής Κλαυδίας, μή θέλουσα νά έξοργίση έπι πλέον 
τήν κυρίαν της, άν αΰτη ήθελε τυχόν μάθει, οτι 
μετέδωκε τό μυστικόν είς τήν Κλαυδίαν.

ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΞΓ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ,

Οι νεότεροι καυχώνται καί δικαίως διά τά 
θαυμαστά καί μεγαλοπρεπή πλοϊά των, ιστιο
φόρα και ατμοκίνητα. Άλλ’ όμως καί οί άρχαϊοι 
εΐχον πολύ μεγάλα καί λαμπρά πλοία. Ή κι
βωτός τού Νώε είναι τό πρώτον παράδειγμα με
γάλου, τοϋ μεγίστου πλοίου, οπερ ποτέ έπεπλευ- 
σεν έπι τών ΰδάτων, φέρον τοιοΰτον πολύτιμον 
φορτίον εντός τοΰ κήτους του ! 300 πηχών τό 
μήκος δηλ. μακρύτερον και αυτού τού «Μεγάλου 
Ανατολικού.» Ή κιβωτός τοΰ Νώε ητο οχι μό
νον τό μ.εγαλεΕτερον πλοϊον, οπερ ποτέ είδεν ό 
κόσμος, άλλά και τό κανωνικώτατον. Είναι δέ 
άλήθεια πανθομολογουμένη, ότι τά ταχύτατα 
πλοϊα καί άτμόπλοια εΐναι τά κατα σκευάζομε να 
κατά τάς αναλογίας τής κιβωτού!

Έκτος τής κιβωτού τού Νώε, ό Πτολεμαίος ό 
Φιλοπάτωρ εΐχε διάφορα μεγάλα πλοϊα. Έν τού
των ήτο 420 ποδ. μακρόν, 57 πλατύ καί 72 βαθύ, 
άπό τήν τροπίδα μέχρι τού άνω μέρους τοΰ πε
ριζώματος τοϋ καταστρώματος. Τό πλοϊον τοΰτο 
είχε 4 πηδάλια και 4,000 κωπηλάτας, έκτος τού
των 3,000 στρατιώτας τής θαλάσσης, καϊ μέγαν 
αριθμόν υπηρετών. Οί κωπηλάται ήσαν διηρη- 
μένοι εΐς 5 μέρη, άναλόγως τών πέντε καταστρω
μάτων τού πλοίου — διότι ήτο πεντήρης. — Έκα
στη δέ κώπη ήτο 57 ποδ. μακρά και έχρειάζετο 
5 άνδρας διά νά τήν κινώσιν !

Έτερον πλοϊον καλούμενου Θαλαμηγός, οιότι 
ήτο άποκλειστικώ; πρός χρήσιν τού βασιλέως, ήτο 
300 ποδ. τό μήκος, 40 τό πλάτος, καί 60 τό βά
θος. Ό ιστορικός Καλλεξίνης περιγραφών τό πλοϊον 
τούτο λέγει οτι είχε σειράς στύλων, άναβάθρας 
μαρμάρινους, καί άκόμη κήπους πλήρεις άνθέων !

"Ετερον μέγα πλοϊον ήτο τό ναυπηγηθέν κατά 
διαταγήν τοϋ Τυράννου τών Συρακουσών Ίέρω- 
νος. Το πλοϊον τοΰτο περιεβάλετο έξωθεν μέ μό
λυβδον καί έκαμνε και τάξε ίδια, εΐχε οέ τρεις 
εισόδους*  ή κατωτάτη εφερεν είς τό κήτος, ή 
άνωθεν ταύτης εΐς τήν τραπεζαρίαν, καϊ ή τρίτη 
εΐς τούς κοιτώνας τών στρατιωτών. ’Ητο δέ διη- 
ρημένη εις 30 δωμάτια, έκαστον τών όποιων περι
είχε 4 κλίνας διά τούς στρατιώτας. Έκτος τούτων 
ύπήρχον δωμάτια διά τούς ναύτας, διά τούς αξιω
ματικούς, διά τήν βασιλικήν οικογένειαν, διά τούς 
αΰλικούς, διά τούς ύπό τοϋ βασιλέως ξενιζόμενους 
ξένους—εΐχε χώρον ικανόν διά τροφός, ξυλείαν, 
ύδωρ, κλιβάνους πρός ψήσιμον άρτου, κρέατος,χώ
ρον διά ζώα καί πτηνά χρησιμεύοντα προς τρα 
φήν τών έν τώ πλοίφ κ.τ.λ.'Ολόκληρος κόσμος !
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ΤΟ ΟΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ.

7ΐ> ορος τούτο, τοϋ όποιου τήν εικόνα of μι
κροί μου αναγν&σται έχουσιν ενώπιον αυτών, 
κείται είς τήν Γερμανικήν Ελβετίαν, πληΰιον 
τής πόλεως Λουκέρνης. 'Η βάσις τοΰ δρουί τού
του κατέχει έκ- 
τασιν 30 τετρα
γωνικών μιλι
ών,ή δέ κορυφή 
ανέρχεται είς υ- 
ψοί’ΐΟοΟπ. άπό 
τής ‘ έπιφανείας 
τής ΰαλάσσης.

Ούδέν άλλο 
(ίροδ τής Ελ
βετίας είναι ή 
έδρα τόσων λαϊ
κών παραδόσε
ων καί δυσιδαι- 
μονιών,ουον το 
όρος Πιλάτος, 
δράκοντες, νά
νοι , νηρηίδες 
και άλλα φαν
τάσματα εύρί- 
σκονται έν α
φθονία είς τάς 
χαράδρας, τούς 
βράχους , τά 
σπήλαια καίτάς 
κοιλάδας τον , 
ίΐλλ’ ή περιερ- 
γοτάτη πασών 
είναι εκείνη, ή- 
τις ύποτίύεττι 
οτι ίδωκε τό ό
νομα, το όποιον 
φέρε ι μέχρι 
τοϋδε.
'Ο Πόντιος Πι
λάτος, ό Ρωμαίος ήγεμών τής Ίουδαίας, ειχεν 
έκπέσειτής Αρχής καί επισύρει καθ’ έαυτοϋτήν 
δυσμένειαν τοϋ αύτοκράτορος Τιβερίου, διά τήν 
όποιαν έδειζεν Ανικανότητα περί τό διοικεΐν, και 
έκλή&η είς Ρώμην. Είσελ&ών όμως είς τό δω
μάτιο ν τοϋ αύτοκράτορος, παρά πάσαν /λπίδα 
έγένετο δεκτός με πολλήν ευγένειαν καί εύμέ- 
νειαν, καί Αντί νά τιμωρη&ή, άπελύ&η έν τιμή.

Μόλις όμως άπήίθε τών Ανακτόρων καϊ αμέ
σως ή Αργή τού αύτοκράτορος ίξήφθη κατ’ αυ
τού, και έκλή&η έκ νέου ένώπιόν του, άλλά και 

Τϋ ορος Πιλάτος·

πάλιν συνέβη τό αύτό ώς πρότερον, ό δέ Πι
λάτος έγένετο δεκτός με μεγαλειτέραν εύμένειαν 
καί άπελύθρ μϊ περισσοτέραν τιμήν.

Τοϋτο ίδόντες οί αύλικοϊ κατηγόρησαν τόν 
Πιλάτον ώς μάγον, καϊ πρός απολογίαν έφέρ&η 
παλιν ενώπιον τοϋ Καίΰαρος, και έγίνιτο έπ* 
αύτοϋ ερευνά ϊνα ίδωΰιν, έάν έφερεν επάνω 

του φυλακτό ν 
ή άλλο τι μαγι
κόν πραγμα.Έ- 
ρεύνης δε γενο- 
μένης εύρέ&η 
ότι έφόρει τόν 
υφαντόν ιματι
σμόν, ή χιτώνα, 
τον όποιον έφό- 
ρει ό Χριστός 
κατά τήν σταύ- 
ρωσιν αύτοϋ !

Άφοϋ δε ώ- 
φηρέ&η ούτος, 
ό θυμοί τού 
Τιβερίου έξ,ή- 
φ&η καθ’ύπερ- 
βολήν, δ δε Πι
λάτος καταδι
καστείς είς θά
νατον ηύτοκτό- 
νησε, τό δέ θω
μά τον έρρίφ&η 
είς τόν Τΐβεριν 
άλλ’ ό αφρίξων 
Τίβερις τό έξέ- 
βρασεν, ώστε οί 
δήμιοι δέν ή- 
ξευρον τί νά 
πράζωΰι, 

^Τελευταίου 
τό πτώμα μετε- 
φέρΰη είς τήν 
' Ελβετίαν, καϊ 
έρρίφ&η είς τήν 

παρά τό ’όρος Πιλάτον λίμνην, όπου εύρε μικρόν 
τινα άνάπαυσιν.

’.άλλά και έκεΐ ό άδικος κριτής δέν εύρισκεν. 
άνάπαυσιν, άλλ' άνεφαίνετο ενίοτε ώς κακο
ποιός δαίμων, καί έρριπτε βράχους έπΐ τών λι- 
μάνων, ή κατατρόμαξε τά βόσκοντα κτήνη άπό 
τών κρημνών, έν γένει δε ήτο ό κακός δαίμων 
τών γειτόνων εκείνων, έως ού πλανήτης τις 
άνήρ έκ Σαλαμάλκα κατώρ&ωσε νά περίκλεισή 
τόν Σατανάν εντός τής Αβύσσου. Άλλά καϊ πά
λιν κατά πάσαν Παρασκευήν, έξήρχετο τοϋ ύδα-

τώδους τάφου του, όστις δέ ήτο τόσον Ατυχής, ϋησαν, ούτε άλλο τι εξαιρετικόν συνέβη. Π έπΐ 
ώστε νά ίδη αυτόν τότε, Απέ^νησκε τό αύτό τοΰ όρους μικρά λίμνη, ήτις έπληροϋτο ύδατος 
frog. "Οταν τις ερριππε λί&ους είς τήν λίμνην, έκ τής διαλύσεως τής χιόνος κατά τό Ο·έρος, 
άνεφαίνετο ώργισμένος καί έβρεχε χάλαξαν καί έξηφανίσ&η, οί δέ περιηγηταΐ ανέρχονται ήδη 
έβρόντα 
καί /προ
ξενεί με- 
γάλαςκα- 
τασ τρο- 
φά& είς 
τήν χώ
ραν.

Τόσον 
δί έρρι- 
ξωμένη 
είς τ ό ν \ 
λαόν ήτο 
ή περί 
τούτου 
πεποίθΐ)- 
Οις, ώστε 
ή Γερου
σία τής ' 
Λουκέρ - S 
νης $η - 
τώς άπη- 
γόρευσεν 
είς τούς 
ανθρώ
πους να . 
έπισκέ - 
πτωντσ,ι 
τήν λί - 
μνην, τό 
δέ 1387 ?ξ 
ίερείς /- 
τ ι μωρή- 
&ησ α ν, 
διότι πα- ’" 
ρέβησαν ■ ' 
τήν άπα- 
γόρευσιν 
ταύτην.

Τελευ- 
ταΐον γεν
ναίος τις 
άνήρ δ 
Αρχών ’Ι
ωάννης Μιούλλερ έτόλμησε νά σαλεϋση τήν πίσ-

τό όρος 
κατά χι- 
λιάδ α ς 
κατ’έτος.

Ή είς 
τήνκορυ
φήν Ανά- 
βασις γί
νεται διά 
δύο ό- 
δών, ι)/κ 
τής Λου- 
κέρ ν ης 
και ξ) έκ 
τής Άλπ- 
νάχ.—Ή 
πρώτη έ
χει μήκος 
6 μιλιών, 
ή δεύτερα 
12, — γί
νεται δέ 
διά σιδη- 
ρ ο δ ρ ό - 
μουόδον- 
τωτοΰ, ή 
πεζή. Είς 
τήν προ- 
κειμένην 
εικόνα 
φαίνεται 
ή γραμμή 
τοϋ σίδη
ρο δ ρ ό- 
μου Ανε- 
λισσομέ - 
νη προς 
τ ά άνω 
έπΐ τών 
πλευρών 
τοϋόρους

Έρω&ός.

φερική.
Βενοδοχείον αναπαυτικόν καί πλουσιοπάρο

χου διατηρείται κατά τό θέρος είς τό μεταξύ 
τών δύο κορυφών μέρος' οί κυριώτεροι όμως

τιν είς τόν μύθον τούτον.’Άνέβη μετά τίνος τών 
φίλων του καί μετεχειρίσ^η όλα τά μέσα όπως 
διαγείρη τήν όργή^ τοΰ φαντάσματος, άλλά 
ματαίος, ούτε βρονταί, ούτε χάλαξα έπηκολού-

καί εισερ
χόμενη 
έντός τοΰ 

βράχου κατά διαλείμματα. Είναι δέ πολύ Ανω-
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θαμώνες αύτοϋ είναι μεταξύ τών πλον - 
βίων

εέ*υιδ.ιοζ ·

Οντω καλείται τό πτηνόν, τοΰ όποιον η εί5 
τήν προηγομένην βελίδα είκών είναι ακριβής πα- 
ράβταβις, ανήκει δε εΐς άρκετά μεγάλην οικογέ
νειαν διεβπαρμένην είς τάς έντός τών Τρο- 
πιών χώρας άμφοτέρων τών 'Ημιβφαιρίων. Ό 
έν Ευρώπη είναι μικρότερος τοϋ έν Αμερική 
κατά τό μέγεθος καί διάφορος τούτον κατά τό 
χρώμα — τοΰ Ευρωπαίου όντος φαιοΰ, τον δΐ 
Αμερικανού κυανού.

Ό Ερωδιός κτίζει τήν φωλεόν τον έπί της 
υψηλότατης κορυφής τών δένδρων, ούχΐ βπα- 
νίως όμως και επί τοΰ έδάφονς, είς μέρη όπου 
ή χλόη είναι πλον βία, και ακόμη έπι βράχων, 
ετοιμάζω ν αύτήν διά λεπτών κλώνων δένδρων 
«αί ξηρών χόρτων έν τώ κέντρω, επί τών όποιων 
το θήλυ εναποθέτει 4—6 ώά. Τά πουλάκια τον 
Έρωδιοϋ δύνανται, ώς τά της ποινής όρνιθος 
νά τρέχωβιν εύθύς άφοϋ έξέλθουν τοΰ ώοδ.

Είς τήν Παλαιάν Αιαθήπην ό ’Ερωδιός βνγ- 
καταριθμεΐται μεταξύ τών ακαθάρτων πτηνών, 
επομένως ήτο άπηγορενμένος πρός τροφήν.

Ό .’Ερωδιός τρέφεται έξ ιχθύων, βατράχων, 
όφεων, ΰκωλήκων καί άλλων ερπετών, τινά δέ 
είδη αύτοϋ έρχονται νά εκλείπουν έκ τοϋ προ- 
ΰώπον τής γής.

ΠίΙΕ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΜΝΟΓΝ ΤΗΝ ΔΟΥΑΔΕΤΑΝ ΤΩΝ.

Γενικώς όλα τά ζώα φυσικά είναι καθαρά. ’Ακόμη καΐ οί χοίροι, όταν δεν ηναι περιωρισμένοι είς χοιρόφραγμα. Τά περισσότερα δέ τών ζώων φέρουσι μεθ’ εαυτών κτένια καΐ βούρτσας, τά δέ ΰδρόβια πτηνά, ώς λ. χ. τά παπιά, αί χήνες, οί κύκνοι, οί γλάροι κλ. εΐνε προμηθευμένα καΐ μέ εί- δός τι ελαίου, οπερ είναι τεταμιευμένον εΐς δοχεϊον κείμενον άνωθεν της ούρας αύτών.Τά πτηνά ιδίως λαμβάνουν πολλην φροντίδα ώς πρός τΐιν ποιότητα της κό- νεως, την οποίαν μεταχειρίζονται πρός τούτο άντΐ ύδατος.—Τοιαϋτα πτηνά είναι αί κοιναΐ όρνιθες, αί πέρδηκες, τά στρουθιά, κτλ.Αί άγριαι νήσσαι, αν καΐ ζώσι καΐ τρέφω νται έκ τοΰ άλμυρού ύδατος, προτι- 

μονν τό γλυκό ύδωρ διά λούσιμον. “Οθεν όταν βρέχη άνοίγουν τάς πτέρυγάς των ΐνα πέσμ Α βροχή έντός αύτών.Τά γαλοειδη, μικρά τε καΐ μεγάλα, λαμβάνουν περισσοτέραν φροντίδα διά τήν δουαλέταν των παρ’οΐονδήποτε άλλο ζώον. Οί Λέοντες, αί Τίγρεις κλ. πλύνονται άκρι- βώς δπως καΐ Α κατοικίδιος γάτα, βρέχουν δηλ. τδ πέλμα τών έμπροσθίων ποδών διά σιέλου καΐ έπειτα άπερνούν αύτό έπΐ τού προσώπου καΐ όπισθεν τών ώτων ώς είδος κτενίου, άφοϋ δέ καθαρίϋωσι καλώς τά μέρη ταΰτα, τότε μεταχειρίζονται την τρα- χεϊαν ώς βούρτσαν γλώσσάν των καΐ δι’αύ- της καθαρίζουν τό έπίλοιπον τοΰ σώματος.Οί κύνες προσέτι άγαποϋν την καθαριότητα καΐ πολλάκις φαίνονται άγωνιζόμε- νοι νά άφαιρέσουν άπ’ έπάνω των τΐιν λάσπην, τριβόμενοι είς τοίχους, η κοιλιό- μενοι έπΐ τοΰ έδάφους.
ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΔΕΕ ΝΕ ΑΝΙΔΕΕ.

Εΐς την Ιαπωνίαν τά κοράσια διδάσκονται 
δύο τινά άνεξκιρέτως—εν πώς νά τοποθετούν εν 
άνθος η ένα κλάδον μέ φύλλα έντδς βάζου—τδ δε 
άλλο πώς νά παίζουν κιθάραν.

Οί Ίαπωνοΐ έχουν τεσσάρων εΐδών κιθάρας. Ή 
Σουμασίν είναι ή κοινή, ήτις έχει τρεις χορδάς, 
τάς όποιας ό παίζων κτυπά μέ περίεργον τεμάχιον 
έλεφαντόδοντος, ή διά τών δακτύλων. Τδ δεύτε
ρον είδος είναι ή μεγάλη Κάζο με 13 χορδάς. 
Τδ τρίτον είναι ή λεγομενη Γκΐρκων, ητις μετε- 
φερθη άπδ την Κίναν και εχει τρεις σειράς χορ
δών. Ή Δεσποινίς Χρυσάνθεμις διά της μιάς 
σειράς τών χορδών της κιθάρας ταύτης δύναται 
ώς δ κυνηγδς νά καλή τούς κυνηγετικούς του κύ- 
νας, ένφ διά της άλλης ταυτοχρόνως μιμείται 
αυτούς γαυγίζοντας. Διά της κιθάρας ταύτης 
δύναται νά παραγάγη τάς γλυκυτάτας φωνάς, 
τάς φωνάς τών άγριων θηρίων έν Ίαπωνί^, ώς 
και τάς φωνάς τών κύκνων και άλλων θαλασ
σίων πτηνών. Αϊ Ίαπωνιδες έχουσι πολύ ώραϊα 
ονόματα, ώς λ. χ, Μικρά Πορφύρα, Μικρά Πε
ταλούδα, Μαργαρίταραίνια καΐ άλλα.

—Γυνή τις έν Γαλλία μαβουαα, ότι ό κ. Φλαμαριων έξέ- 
φρασε τήν ΐλπίία ότι (λίαν ήμέραν συγκοινωνία 9α άνοιχβή 
μεταξύ Γης καί τοΰ πλανήτου "Άρτιος, άφήκε ΐια διαθήκης 
109,000 φρ. τις τόν ίατις πρώτος ήβτλτν επιτυχώζ ανοίξει 
τήν συγκοινωνίαν ταύτην. Τα χρήματα ταΰτα κατετέΟησαν 
παρα τω Γαλλικοί Ίνστιτούτφ μετά τόκου 1
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ΤΤΟΙΚΙ^Ι^-

—Ποια πράγματα πρέχίΐ. ν& φυλάττη τις, Ιδίως 
βί νέοι.

1) Φυλάττιτβ χαλως τήν καρίίαν σας νέοι καΐ νιάνιΐε;, 
όιότι έξ αΰτη; εξαρτώ νται αί έκ βάσεις της ζωή;—φυλάττιτι 
αυτήν από κακούς διαλογισμούς, κακας έπιΐυμίας, κακούς 
σκοπούς, κακά έλατήρια—διότι έξ αυτών γιννωνταΐ οί λό
γοι καί αί πράξςις κα'ι μορφόνιται 0 χαρακτήρ.

2) Φυλάττιτε τήν γλώσσαν σας άπό κακού, καΐ τά χιί- 
λη σας άπό τό νά λαλώσι όόλον. Ή γλωσσά «ΐναι μικρόν 
ό’ργανον, άλλά κατορϊώνίι μεγάλα πράγματα πρός καλόν ή 
κακόν. Δι* αυτής ευλογούμε» τόν θεόν, καί βλασφημοϋμεν 
αυτόν καί καταρώμεόα τους δμοίους μας. Δι’ αυτής χαρο- 
ποιοΰμεν καρβίας καΐ Ολίβομεν ψυχάς—Δι’ αυτής φαιβρύνο- 
μιν καΐ ίι' αΰτής καίιστωμιν τό πρόσωπον άλλων κατηφές 
καΐ σκυβρωπόν.

3) Φυλάττετε τήν ψυχήν ιας έπιμελώς. Είναι τό πολυτιμό
τατου μέρος της ύπάρξεως τοϋ ανθρώπου καΐ θά ζήση καΐ μιτά 
τόνόάναταν τοϋ σώματος έν ευδαιμονία ή κακοδαιμονία — 
Είναι θησαυρός άνακτίμητος μή έξαγοραζόμενο; δι’ όλου τοϋ 
κόσμου, και πρέπει να τόν προφυλάττωμεν άπό τής άπωλείας.

4) Φυλάττετε τάς παραγγελίας τών γονέων σας—τάς κα
λάς έννοεΐΐαι καί μή απομακρύνεστε άπό τών φρονίμων 
συμβουλών αυτών.

5) Φυλάττετε τήν ήμέραι τοΰ Κυρίου,—τήν Κυριακήν, καΐ 
άγιάζετε αυτήν έπιαελώς, έάν βέλετε, νά εχετε ευεξίαν σω
ματικήν καί υγείαν πνευματικήν, καί τήν ευλογίαν τοϋ Θεοϋ 
επί τα έργα σας καΐ έφ’ υμάς αυτούς.

6) Κρατείτε ΐαυτούς είς τήν άγάπην τοΰ θεοϋ, διότι 
ό κάτοχος αυτής είναι ασφαλής, καΐ επιτυχής, ό δέ στερού
μενος αυτής διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον καί δέν δυνα
τοί ιιμή νά είναι δυστυχής.

«Μακάριοι οί άκούοντες τόν λόγον τοϋ θεοϋ και φυλάτ- 
τοτες αυτόν.«

— "Επαγγέλματα τών πατέρων τών μεγάλων άν- 
δρών.'Ο πατήρ τοϋ Δημοσθένους, λέγεται,οτι ήτο σιδηρουρ
γός—τοϋ Ευρυπίδου λαχανοπώλης—του Σωκράτους γλυπτής . 
—τοϋ Επίκουρου ποιμήν—·του Βιργιλίου πανδοχεύς — τοϋ 
Κολόμβου έξαινε μαλλιά —τοϋ Σιξπήρου κρεωπώλη; — τοϋ 
Λουθήρου μεταλλουργός—τοϋ Πάπα-Σίξτου χοιροβοσκό; —· 
τοϋ Λινναίου χωρικός ίερεύς—τοϋ Φραγκλίνου σαπωνοποιός— 
τοϋ Ρουσω ώρολογοποιος — τοϋ Μουράτ πανδοχεύς — τοϋ 
Δαβίδ ποιμήν προβάτων.

Τώρα έάν όέλωμεν νά φιλοσοφήσωμεν, έάν δηλ. βέλωμεν 
νά άνεύρωμεν τήν αιτίαν τοϋ μεγαλείου αύτών, πρέπει νά 
τήν ζητήσωμεν είς τάς μητέρας των. — Καΐ πράγματι έάν 
έξετάσωμεν τήν ιστορίαν όλων τών μεγάλων άνδρών, θά ευ- 
ρωμεν, δτι κατα τό πλεΓστον ώφειλον τό μεγάλεΐύν των εΐς 
τάς μητέρας των.

— Τυχαία έφεύρεσες. Τό (830 δ χρυσοχόος 'Ιωσήφ 
Γκίλλοτ, 0 νϋν διάσημος έργοστασιάρχης τών ατσαλαίνιων 
πενών, έσχισε κατά τύχην ίν τών ατσαλαίνιων του εργα
λείων, κληθείς δέ νά ύπογράψη μίαν άπόίειξιν καΐ μή εχων 
πρόχειρον κονδύλιον, ϊλαβεν £ν τών τεμαχίων τοϋ σχισθίντος 
εργαλείου καΐ δι’ αΰτοϋ υπέγραψε τήν άπόδειξιν. Τόσον δέ 
καλώ; έξετέλεσε τήν έργασίαν ταύτην, ώστε αμέσως τω έ- 
πηλθεν ή ιδέα νά κατασκευάσει πέναις άπό ατσάλι, καΐ ουτω 
σήμερον γράφομεν μέ τόσην ευχέρειαν μέ αυτός.

—Είς -rtjv μάχην τοϋ Άούστερλιτς, ήτις έλαβε χώραν 
τήν 2 Δεκεμβρίου 1805 μεταξύ τών Γάλλων άφ’ ένός καί 
των Αυστριακών καΐ Ρώσσων άφ’’ ίτέρου, δ σημαιοφόρος 
ένός τάγματος Γαλλικού συνέβη νά βανατωόή, ή δέ σημαία 
έπεσεν εις τάς χεΓρα; Αυστριακού τίνος στρατιώτου, δστις 
ΐφεριν αυτήν εν θριάμβφ. Δέν ειχεν όμως προχωρήσει ολίγα 
βήματα καΐ αίφνης προσβάλεται ύπό τοϋ Μούτς, δστις ήτο 
δ άγαπητός πύων τοΰ τάγματος, είς τό όποιον άνήκεν ό φο
νευτείς σημαιοφόρος, καΐ αναγκάζεται νά τω παραδώση τήν 

σημαίαν, τήν οποίαν λαβών ό χύων εφιρεν αυτήν εΐς τόν 
ταγματάρχην του. Ό δέ Στρατάρχης Λαίνης έπΐ παρουσία 
ολου τοϋ στρατοϋ έκρέμασεν έπΐ τοϋ λαιμού του γενναίου κυ- 
νός τό παράσημον τής «Λεγεώνος τής Τιμής!»

— Έξεδόβη είς τό 62ον φυλλάδιον τοϋ Εγκυκλοπαι
δικού Λεξικού τών κ.κ.Μπάρτ καΐ Χίρστ—τό όποιον ίξ αυ
τής τής άρχής τής έκδόσεώς του συνεστήσαμεν καΐ πάλιν 
συνιστώμεν εΐς τούς συνδρομητας της Έφ. τών Παίδων, ώς 
αναγκαιότατου διά πασαν οικογένειαν.

« Ή ’Εφημερΐς τών Παίδων ·, εύγνωμονεϊ Από 
καρδίας τόν Συνάδελφον «τών Κατμών» διά τΐιν! 
επομένην περί της Έφημερίδος των Παίδων δί
καιον αύτοϋ κρίδιν καί άύδταοιν, καΐ δέν ώμφι- 
δάλλει δτι θέλει δικαιωθεί τήν καλήν ταύτην 
περί αύτης γνώμην καΐ εΐς τό μέλλον.

«Άρτίως ή «Έψημερίς τών Παίδων· σενεπλήρω- 
σεν 2θετίαν δλην άπό τής ένάρέεως τής έκδόαεώς 
της. Διευθυνομένη ύπδ τοϋ κ. Καλοποθάκη, διεκρίθη 
διά τε τήν ποικιλίαν, τδ τερπνόν καί τό έποικοδσμητι- 
κόν τής έκάστοτε δημοσιευομένης ύλης, πρώτη δ’ αύτή 
είσήγαγεν είς τό σύστημα τής δημοσιεύσεως είκόνας 
ώραίας, παρέχουσα άκριδή δσον ένεστι Ιδέαν, περί 
τών πραγμάτων καί τών προσώπων, περί ών έκάστοτέ 
ό λόγος έν τοΐς δημοσιευμασιν αύτής. Διά τούτο 
όπήρίε καΐ τδ μόνον έλληνικόν περιοδικόν τοϋ είδους 
του, δπερ ευδοκίμησε, διαδοθέν καί ύποστηριχθέν 
παντού, ϊπου ύπάρχουσιν Έλληνες, διδάέαν δέ καί 
τέρψαν χιλιάδας δλας νεαρών Ελλήνων άμψοτέρων 
τών γενών διά ψυχαγωγικών, ηθικών καί έπι στημόνι - 
κών Αναγνωσμάτων, γεγραμμένων είς άψελή γλώσσαν 
καί προσψόρων είς πνευματικήν άνάπτυίιν καί διάπλα- 
σιν τής τρυφεράί ήλικίας. ’Επαίνων θερμών καί συγ
χαρητηρίων είναι άίιος ό κ. Καλοπαθάκης, ύπέρ 
τοιαύτου δαπανήσας καί μοχθήσας έργου, τό όποιον 
δέν άμψιέάλλομεν δτι θά τύχη καί έν τψ μέλλοντι 
τής ύπστηρίέεως τών Ελληνικών οικογενειών.»

«τώκ Λαιρδτ» της 26 Ιανοναρίον 1802.

ΜΜΜΜΜΗΜΜΜΜΜΗΜΜΙΜΜΜΜ····
«'if ΈφημίρΙ? τών Ζέαιάων», συμμερίζεται 

τήν γενικήν &λίψιν έπΐ τφ τλαΐ’ατω τον Σεβα
στόν Κα&ηγητον τον Πανεπιστημίου Ήρακλ. 
Μητβοπονλον, καθ- οσον ο συντάκτης αύτής 
εΰχε τήν εύχάριστον προνομίαν νά άπολαύοη 
τής φιλίας ν.ντον επί τριάκοντα καϊ ίπέκεινα 
ίτη, καίί ά εμα&ε νά ίκτιμα αύτον ίτι μάλλον 
ύιά τάς πλούσιας καί 9ετικάς γνώσεις τον καί 
νά σίβεται καί άγαπ^ αύτον διά τάς οντ&ς χρι- 
στιανικάς άρετάς αύτον. Άλη&ως ό μακαρίτης 
Μητσόπονλος ήτο πρότυπον &λη9·οΰς πεπαιδευ
μένου καί ίναρέτον άνδρός. Εί&ε δ Κύριος νά 
πέμψη τήν παρηγορίαν του επί τήν τε^λιμμένην 
οικογένειαν αύτοϋ.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΛ1 EPATHXE1S.

1. Πού ήσαν τά 12 πηγάδια ΰόατος καΐ οί 70 φοίνικες ;
2. Τί; εΐσπράκτωρ φόρων έλιΟοβολήόη ;
3. Πότε μ;γάλη συναγωγή άνβρώπων ίστατο τρέμουσα

έν τή βροχή ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Α ίνίγματα.

1— "Δν (ίλης νά μέ λύσνις ευκόλως, φίλε λύτα,
’Σ της μουσικής του; φθόγγους τ^έξε ευθύς καί χύττα.

Τό πρώτον κνΐ τό δεύτερον ίκεΓ 0α συναντήσης, 
Τό τρίτο* δέ, ω φίλτατε, πρέπει νά τό ζητήσης 

Μέσα εΐς κήπου; ευανθεΓς χαΐ θά τό απάντησης.
Ταϋτα 6’ Sv καλώς συνδέσ^ς, 
Φαγητόν θ’ άποτελίσης.

Έν Λίμνη (Εύβοιας). Α. Μπιλλάρ.ης,

2— Είμαι ®ν μικρό νησάχι
Κ’ ίχω νόστιμο κρασάκι.

"Δν Sv γράμμα μου έκβάλης 
Κι’ αντ* αυτοϋ ?ν άλλο βάλης, 

Γίνομαι άπλοΰν στοιχείου
Τωύρες ; . . . λάβε τό βραβεΐον.

Μίήνησι, Χαρ. Γ. Σαράντης.

3— Είμ'ι πραγμ’ ανύπαρκτον, ίν τούτοι; μέ ευρίσκεις
Εις 8τι δήποτε σχεφθής, είς ότι Sv ζητήσης.

Εις έίρη, εις ωκεανούς, είς κώμας, είς χωρία, 
Εΐς ποταμούς χαΐ θέατρα ώς καΐ εις καρενεΓα.

Εΐς δλας τάς γραμματικά;, είς κράτη καί είς πόλεις, 
Εν γέν1 είς 8,τι αν σχιφθής

Τό δνομά του θά εϊπης, μετ’ ευκολίας όλης.
’Er ΈρριοιίίΓίΰΐει, ’Ανίστ. Ζευγώλης.

5— ζ/ιπΛί) 'Λκροβτιχίς.

4—Συνίσταμαι έκ πέντε λέξεων, ίκ τούτων ή μέν πρώτη 
εΐνε όνομα όσους τής Έλλάβος, ή Βευτέρα ακρωτήριου 
τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, ή τρίτη ποταμός τής Γερ
μανίας, ή τετάρτη ονομα ζώου τετραπόδου, καΐ ή πέμπτη 
ημέρας τινός τής έβδομάδος.

Τά αρχικά αυτών γράμματα άποτελοϋσι νήσον τοϋ 
Αιγαίου, τά Βέ δεύτερα θεάν τινα τής Αρχαιότητας,

Έν Πΐ’ργω, Διον. ΜαστραπΚς.

Πρόβλημα.

5—Κυνηγός ών έθήρευσα τριών ειδών πτηνά, σπουργίτας, 
κοσσΰφονς καΐ πέρδικας. ΤΗσαν δέ αΐ μέν πέρδικες τό 
διπλάσιαν τοϋ αθροίσματος των δύο άλλων. Οί δέ κόσ- 
συφοι τόσοι, ώστε εάν τριπλασιασθώσι, θά ισοϋνται μέ 

τό άθροισμα τών Βύο άλλων. Έπώλησα Βέ τού; σπουργί. 
τας άνά 10 λεπτά έκαστον, τούς δέ κοσσύφους άνά 15. 
*Ήτοι πάντα αντί 101 δραχμών. Πόσοι ησαν οί σπουρ- 
γήται, πόσοι αί κόσσυφοι, καΐ πύσαι αί πέρδικες ;

’Er Σνχια (Κορινθίας), Κωνβτ Π. Τ.

r Απλή άχροβτιχίς.

6—Συνίσταμαι έξ £ξ λέξεων4 τούτων ή μέν πρώτη είναι όρος 
της Αττικής, ή βευτέρα έπώνυμον τοΰ Απόλλωνος, ή 
τρίτη νήσος των Κυκλάδων, ή τετάρτη βασίλισσα τών 
Μασσαγετών, ή πέμπτη τό όνομα ίνός Γίγαντας, καί ή 
£κτη τό όνομα τής θυγατρός τοϋ Ουρανοί καΐ τής Γής. 
Τα αρχικα γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοϋσι τό 
όνομα ένός εκ τών υίών του Διός .

Άθηνησι, [, Ζ. Χατήηλουκβΐ.

xitidetg τ&ν Αινιγμάτων

των έν τω φύλλω τον μηνός Λεκεμβμίον 1891.

1— Χρυσός—τόμος—Χρυσόστομος 6— Ρ—Η—νος
2— Πένα—χάρτης—μελάνη Ε—Ρ—ινύες
3 —Πατήρ—’Αήρ Α—Α—ρών
4— Μαϊα—μά —καΐ ϊα

7-
5— Ε — Π—I—κούρος

Λ Ο—Σ—ιος
Λ—Υ — Τ—ρωτής
Α—Λ —Ω—πηξ
Σ—Α—Ρ—Βανάπαλος

Κ—όρινθος 
Ρ—ίον 
Η-ρα 
Τ—Ιβιρις 
Η—πείρος
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ΣΓμος Λ. ΒουσκουΒάκης 2.3. Γεώργ. ΆΒριανίδης 1.2.7. 
Π. Κ. Πριβεζάνος 2. 7. Μαρίκα Ευθ. Γε'ρολυμάτον 1. 2. 
3. 7. Μπήλιω Π. Κουλούρα 1. 2. Διονύσιος Εύαγγ. Κα- 
ρυβης 1, 3. 7. Πετρούλα Σπετσιώτου 1. 2. 7. Νιχολέτα 
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