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ΔΙΕΤΘΓΝΣΙΕ

Έν όάώ Σ tai Ιου άριβ.

ΕΧς οΰδίνα» πλήν τών ταχτικών 

ανταποκριτών, οτίλλ·ται ή «ΈφημιρΙς 
των Παίδων ■ 1ν»ν προπληρωμής.

«Ή ’Εγκυκλοπαίδεια τής Βιβλικής Φιλολο
γίας,» «ή Εικονογραφημένη Γραφή,» και «ή 
Καθημερινή Βίβλος μετ’ εικονογραφιών,» εΐναι 
συγγράμματα λίαν γνωστά καΐ μεγάλην κυκλο
φορίαν εχοντα μεταξύ τών Διαμαρτυρομένων 
’Εθνών. Άλλά περί της ιστορίας τής ζωής τοϋ 
συγγραφέως αύτών ύ κόσμος συγκριτικώς γνωρί
ζει πολύ ολίγον.

*0 ’Ιωάννης Κίττος έγεννήθη ίν Πλυμούθ, τήν 
4 ΙΟβρίου 1804. ΤΗτο δέ μικρόν καί πάσχον 
νήπιον καΐ διά τοϋτο δέν έφαίνετο οτι θά έζη 
έπί πολύ. Άλλ’ επιμελής θεραπεία ίσωσε τήν 
ζωήν του, τφ ίπήρεν όμως πολύν χρόνον, μέχρις 
οΰ γείνη ίκανδς νά περιπατήση, ουδέποτε οέ 
ΰπερενίκησε εντελώς τήν αρχικήν του αδυναμίαν.

Έκ νηπιότητος είχε κλίσιν πρδς τήν άνάγνω- 
σιν, άλλ’ ένεκα τών περιστάσεων δέν ήδύνατο 
νά ίχη οδτε καιρόν ούτε χρήματα πρός άπό- 
κτησιν βιβλίων.

'Ο πατήρ του περιέπεσεν εις τήν μέθην, ό δέ 
μικρός ’Ιωάννης τεταρτοετής μετεφέρθη είς τήν 
πτωχικήν καλύβην τής κυρούλας του, ήτις τδν 
περιποιήθη μέ μητρικήν στοργήν, οπερ τόν ε- 
καμε νά τήν άγαπα. Ιγκαρδίως, Άλλ’ήπτω- 
χία άφ’όνος καΐ ή έπελθοϋσα νόσος άφ’ετέρου 
ήνάγκασαν τδν πτωχόν Ίωάννην νά έπανέλθη 
εΐς τήν πατρικήν του οικίαν καΐ νά άρχίσγι νά 
ίργάζηται ώς πηλοφόρος εΐς μίαν οικοδομήν τήν 
δποίαν κατεσκεύαζεν δ πατήρ του. Άλλ’ ένφ 
άνήρχετό ποτέ φορτωμένος πηλόν, έγλίστρισεν 
καΐ έπεσε άπδ ύψος 35 ποδών. Καΐ δέν Ιφονεύθη 
μέν, οΰτε έθραύσθη όστοϋν τι, άλλ’ έμενε κλινή

ρης περί τούς 8 μήνας καΐ έχασε διά παντός 
τήν ακοήν του, ητο δέ τότε ηλικίας 13 έτών.

Μετά έν έτος άπδ τδ συμβάν τοϋτο τό παι- 
δίον μετηνέχθη εις τδ άσυλον τών πτωχών έν 
Πλυμούθ, έκεϊ δέ ήρχισε νά μανθάνφ τήν υποδη
ματοποιίαν καΐ μετά τινα καιρόν εΐσήλθεν ώς μα
θητής εΐς το ΰποδηματοποιεϊον ένος, οστις έφε- 
ρετο πολύ σκληρώς πρός αύτόν καΐ ήνάγκασεν 
αύτον νά έπανελθη εΐς τό άσυλον τών πτωχών, 
οπού τάς στιγμάς τής άναπαύσεώς του £ χρησι
μοποιεί εΐς άνάγνωσιν καΐ γραφήν.

Τδ 1828 προσελήφθη ώς βοηθός εΐς τήν δημο
σίαν Βιβλιοθήκην, οπού είχε πολύν καιρόν νά 
εξακολουθήσω τάς κατ’ ίδιαν σπουδάς του.

Τδ 1826 έγνώρισεν αγαθόν τινα κύριον κα
λούμενου Γκρόβην, όστις προσεκάλεσεν αύτόν νά 
μένη παρ’ αύτφ, διά δέ τής ένεργείας αύτοϋ ά
π εστάλη παρά τίνος ιεραποστολικής έταιρίας εΐς 
Μελίτην ώς τυπογράφος ιεραπόστολος τό 1827, 
άλλά μετά 18 μήνας έπανήλθε πάλιν είςΛονδϊνον.

Τδ 1829 δ κ. Γκρόβης συμπαρέλαβεν αύτόν 
ώς παιδαγωγόν εΐς τά τέκνα του καΐ μετ’ αύτών 
διέτριψε μέχρι τοϋ 1833 έτους εις διάφορα μέρη 
τής Ανατολής καί πάλιν έπέστρεψεν είς Λον
δίνου , καΐ έκτοτε έπεδόθη είς τήν συγγραφήν τών 
βιβλίων, άτινα προαναφέραμεν καΐ τά όποια εΐνε 
είς μεγάλην σήμερον χρήσιν καΐ κατέστησαν τό 
δνομά του ού μόνον σεβαστόν άλλά καΐ διάσημου,

Ό Κίττος άπέθανεν τδ 1854 τήν 25 ΙΟβρίου 
έν Γερμανία εΐς ήλικίαν 50 έτών.

Τοιοϋτος ό Κίττος καΐ τοιαΰτα τά ίργα του 
τό δέ παράδειγμα αύτοϋ άποδεικνύει τί δύναται 
νά πράξη θ έλη σι ς ηγιασμένη ύπό τοϋ Εύαγγε- 
λίου καί όταν άκόμη τδ σώμα ήναι άδΰνατον.
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TO ΔΙΑΔΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 1 ■
’Εάν Α βασίλισσα, Βικτωρία ήναγκάζετο νά φέρη τδ ώραϊον της διάδημα πάντοτε, θά ητο γυνή αξιολύπητος καί όχι έπίζη- λος, διότι τό πολύτιμον έκεϊνο κειμήλιον ζυγίζει σχεδόν μίαν όκαν. Περιέχει δέ πλείονας τών 3,000 πολυτίμων λίθων, 2,700 έκ τών όποίων εΐνε άδάμαντες.Ή χρυσή ταινία Α περί τήν κεφαλήν έχει δύο σειράς μαργαριτών, Α κατώτερα τών ύποίων έχει 129 καί Λ άνωτέρα 112 μεγάλους μαργαρίτας.Μεταξύ τών δύο τούτων σειρών πρός τό έμπροσθεν μέρος είναι μέγας σάπφειρος, καί πρός τό όπισθεν άλλος τις μικρότερος, μετά 6 άλλων μικροτέρων τούτου καί 8 σμαράγδων.Μεταξύ τών σαπφείρων έμπροσθεν καί όπισθεν είναι στολίδια περιέχοντα 286 άδάμαντας. Ύπεράνω τής ταινίας εΐναι 8 σάπφειροι, καί άνωθεν τούτων 8 άδάμαν- τες, καί 8 έγκορπα, άτινα περιέχουσι 160 άδάμαντας, έμπροσθεν δέ τούτων έν σχή- ματι σταυρού της Μελίτης, τόν όποιον σχηματίζουν 7 5 μεγάλοι άδάμαντες, εΐναι έντεθειμένον τό μεγαλοπρεπές ρουόίνιον, τό όποιον έχάρισε Πέτρος 0 βασιλεύς της Καστιλίας εΐς τόν Μαΰρον Πρίγκηπα τής Ούαλλίας τό 1367 καί τό όποιον έφερεν ό όρμητικός έκεϊνος μονάρχης Ερρίκος ό 5°5 έπί της άσπίδος του, κατά την μάχην τού Άγινκούρτ.Έκτος τούτων τό διάδημα τούτο φέρει 3 σταυρούς περιέχοντας 386 άδάμαντας τεθειμένους κύκλφ τού άνω μέρους αύ- τού, μεταξύ δέ τούτων εΐναι 4 στολίδια, έκαστον τών όποίων φέρει έν ρουβινιον έν τώ μέσω καί 85 άδάμαντας.Άπό τούς σταυρούς ύφούνται 4 ά- φίδες συντεθειμένοι έκ φύλλων δρυόςκαί ηεριέχουσαι 128 άδάμαντας, αΐ δέ βάλανοι, 32 τόν άριθμόν, άποτελούνται έκάστη έξ ενός μαργαρίτου, καί εΐναι έντεθειμέ- ναι εΐς κύπελλα, κατεσκευασμένα έκ μαργαριτών.Ύπεράνω τών άφίδων εΐναι Α βάσις τού σταυρού, δστις περιβάλλει τό δλον. Ή βάσις Α ό σωρός, όπως κοινώς όνομά- ζεται, περιέχει 548 άδάμαντας καί τρεις σταυρούς — Α δέ κορωνίς τού λαμπρού 

τούτου διαδήματος περιέχει μέγαν σάπφειρον καί 112 άδάμαντας..Εννοείται 8τι οΐονδήποτσ πράγμα μεγαλοπρεπές ώς τό έν λόγω διάδημα, εΐναι μεγάλης άξίας, κατά τήν έκτίμησιν δμως τών καταλλήλων προσώπων ή άξια του Ανέρχεται εΐς 75, 000, 000 φρ. I δύναται δμως νά πωληθη καί εΐς διπλάσιάν ταύ- της τιμήν.Τοιούτον τό στέμα τίίς βασιλίσσης της Μεγάλης Βρετανίας καί Αύτοκρατείρας τών ’Ινδιών.
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΕΤΗΜΙΟΝ.

(Συνέχεια καί τέλος)

Δημήτριος 0 Φαληρεύς διετάχθη ΰπο τοΰ 
Πτολεμαίου νά συλλέξη 3λα τά συγγράμματα 
τοϋ κόσμου, μέ τόσην δέ ά κάματον υπομονήν 
και άκρίβειαν έξετέλεσε τήν έντολήν ταύτην, 
ώστε έσχηματίσδησαν έν ’Αλεξάνδρειά δύο με- 
γάλαΐ βιβλιοθήκαι.

Έκ τούτων ή μεγαλύτερα, περιεϊχεν ίπί 
Πτολεμαίου τοϋ Φιλαοέλφου (260 π. X.) πε
ρίπου 400,000 βιβλία ήτοι κυλίνδρους, αντι
προσωπεύοντας 90,000 διάφορα συγγράμματα. 
Ή άλλη περιείχε περίπου 40,000 συγγράμ
ματα. Άμφότεραι μετά ταΰτα ηύξήθηβαν ση- 
μαντικώς, ήταν δέ πάντοτε ύπό τήν οιεύθυνσιν 
περιωνύμου τινός φιλοσόφου η έπιστήμονος,

Έν Άλεξανορείφ έπΐ 1000 σχεδόν έτη εδιδά- 
σκοντο τά μαθηματικά, ή αστρονομία, ή ια
τρική , γεωγραφία, φυσική ιστορία, νομική, κρι
τική, κτλ. Λέγεται οτι εΐς τήν ακμήν του το 
πανεπιστήμιον τοϋτο τής ’Αλεξάνδρειάς ήρίθμει 
σχεδόν 14,000 φοιτητής!

Έν σχέσει πρός τό μουσεϊον ήτο καί ό βοτα
νικός κήπος, χάριν τών έντριβούντων εις τήν βο
τανικήν. ‘Ομοίως δέ και ζωολογικές κήπος διά 
τούς έραστάς τής ζωολογίας. Ή δέ ιατρική σχ°- 
λή είχε ακριβώς έκεϊνο, δπερ θεωρείται ώς ίπινό- 
ημα τής νεωτέρας ιατρικής επιστήμη?, ήτοι, 
άνατομεΐον 1

Εΐς τό άστεροσκοπεϊον ΰπήρχον λίθινο ^γνώ
μονες, αστρολάβοι καί δίοπτρα λεγόμενα, εις τό 
μέσον δέ τοϋ πατώματος ήτο κεχαραγμίνη ή 
γραμμή τοϋ μεσημβρινού, πρός διευθετήσω τών 
αστρονομικών εργαλείων.

Τοιοΰτο ήτο τό Πανεπιστήμιον τήΐ Αλεξάν
δρειάς. Τόσον εΰρύς οργανισμός πρός προαγωγήν 
κκί διάδοσιν τών γραμμάτων καί ίπιστημών βε
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βαίως δέν ε’χεν υπάρξει πρό αύτοϋ, ούδέ, λαμ- 
βανομένων ύπ’ όψιν τών σχετικών περιστάσεων, 
ύπήρξεν έκτοτε ούοέ θά ΰπάρξη είς τό μέλλον.

Μεταξύ των διάσημων άνδρών, οϊτινες ίφοί- 
τησαν είς τό Παν «πιστή μι ον τοϋτο, ά να φέρονται 
δ Ευκλείδης, ο Απολλώνιος καί ό ’Αρχιμήδης 
οί τρεις διασημώτεροι μαθηματικοί τοϋ αρχαίου 
κόσμου, είς ών τά συγγράμματα βασίζεται ή 
σήμερον γεωμετρία και φυσική. ’Επίσης έκεΐ 
έφοίτησεν δ Αιγύπτιος φυσιοδίφης Ήρων, δστις 
είναι ίφευρέτης τής πρώτης ατμομηχανής (είς 
σχήμα περιστρεφόμενης σφαίρας) καθώς και τής 
κλεψύδρας, ενός υδραυλικού οργάνου μουσικού καί 
μιας ίκσφενδονιστικής μηχανής κινούμενης διά 
πεπιεσμένου άέρος.

ο ζϊιγραφος: βανδύκ.

Ό διάσημος 'Ολλανδός ζωγράφος Βανδύκ 
ήτο μαθητής τού 'Ροϋβενς, ΰπερηφανεύετο δε πολύ 
διά τά έργα του.

'Ιστορείται ότι οί έπίτροποι έκκλησίας τινός 
άνέθεσάν ποτέ είς αυτόν νά κάμη είκόνα τινα, 
τούτου δί γινομένου, μεταβάντες εις τό σπουδα
στηρίων του, καί θεωρήσαντες αυτήν, ώνίμασαν 
αυτόν αυγμομάχου καί άνεχώρησαν με άηδίαν, 

Ό Βανδύκ ήτο τότε πολύ νέος και δέν ήδύ
νατο νά τους ίκδικηθή, Μετά τινα καιρόν περί
φημοι τινές ζωγράφοι έπισκεφθεντες την πόλιν 
εκείνην καί ΐδόντες τήν είκόνα τοϋ Βανδύκ ίκή- 
ρυξαν αυτήν ιϊανμαβίαν. Οί επίτροποι τότε με- 
ταμεληθεντες διά τήν προς τόν Βανδύκ συμπε
ριφοράν των καί θέλοντες ν’ άναπληρώσωσι τήν 
εΐς αύτόν γενομίνην αδικίαν, τφ παρήγγειλαν 
νά ζωγραφίση δύο έτι εικόνας, Αύτός δμως περι
φρονητικός άπήντησεν είς αυτούς· «είς τό μέρος 
σας έχετε πολλούς πυγμομάχους καί δύνασθε είς 
αυτούς νά παραγγείλητε τάς εικόνας σας!»

— Ή ακόλουθος παράδοσις επικρατεί μεταξύ 
τών ’Ιουδαίων περί τής άνεγέρσεως τοϋ ναοϋ τοϋ 
Σολομώντος. Ό τόπος, είς τόν όποιον ίκτίσθη, 
άνήκεν είς δυο αδελφούς, δ είς τούτων, δ πρε- 
σβύτερος ήτο έγγαμος καί ό άλλος άγαμος. ’Εσπέ
ραν τινά μετά τόν θερισμόν, δ μεγαλείτερας εΐπεν 
εΐς την σύζυγον του: «Ό αδελφός μου δέν δό- 
ναται νά φέρη τόν καύσωνα τής ημέρας, θά 
σηκωθώ, θά πάρω μερικά άπό τά ίδικά μου δε
μάτια καί θά τά προσθέσω εις τά ίδικά του, 
χωρίς νά τό γνωρίζη έκεϊνος,»

’Αλλά καί ό μικρότερος κινούμενος ύπό τών 
αυτών ίλατηρίων είπε καθ ’ έαυτόν, « Ό άδελ- 
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φός μου εχει οικογένειαν καί τό εισόδημά του 
δέν τόν ίπαρκεϊ νά συντηρήση αυτήν. Ιδού τί 
θά κάμω, θά σηκωθώ τήν νύκτα καί θά προσ
θέσω άπό τά δεμάτια μου ε’ις τά ίδικά του, χω
ρίς νά μέ ίννοήση.»

Τό πρωί σηκωθέντες έθαύμασαν ΐδόντες, οτι 
τά δεμάτιά των ήσαν ανελλιπή, Τοϋτο έπανε- 
λήφθη τήν έπομένην νύκτα και τήν έπομένην καί 
πάντοτε τήν έπομένην ημέραν τά δεμάτια εΰρί- 
σκοντο άνελιπεϊ.

Προς λύσιν τοϋ μυστυρίου τούτου έκαστος 
άπεφάσισε νά παραφυλάξη τήν νύκτα, πρός 
θαυμασμόν των δέ συνηντήθησαν έν τά μέσφ 
τής δδοΟ φεροντες εΐς τούς ώμους των δεμάτια, 
καί ούτως έλύθη τό μυστήριον! Έπί τοϋ μέρους 
ίκείνου δέ τοϋ οΰτω πώς καθιερωθεντος, έκτίσθη 
κατόπιν ό ναός τοϋ Σολομώντος.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΪ ΒΑΤΕΡΑβ

Τό Βατερλώ είναι μικρά κώμη ίν Βελγίφ, 
κείμενη είς τό άκρον τής μεγάλης έκείνης πε
διάδας, δπου συνήφθη ή κρατερά μάχη, ήτις 
έθεσε τέρμα εις τό στάδιον τοϋ μεγάλου Ναπο- 
λέοντος. Ή πεδιάς αΰτη εχει και άλλα χωρία, 
άτινα μάλιστα είς περισσοτέραν επαφήν ήλ,θον 
μέ τά διαμαχόμενα στρατεύματα, παρά τό Βα
τερλώ' διά τοϋτο οί Γάλλοι τήν ονομάζουν μά
χην τοϋ Λόφου Άγ. Ίωάννου (Mont St. Jean), 
οί Άγγλοι δμως, καθώς καί οί λοιποί ιστορικοί, 
τήν ώνόμασαν μάχην τοϋ Βατερλώ, έπειδή έκεΐ 
έγραψεν ό Βέλλιγκτον τήν εκθεσιν τής μάχης.

Ό Ναπολέων, δστις κατά ’Απρίλιον τοϋ 1814 
είχε σταλή εξόριστος είς τήν μικράν ’Ιταλικήν 
νήσον Έλβαν, άκούων δτι οί Γάλλοι ήσαν πολύ 
δυσηρεστημένοι άπό τούς Βουρβώνονς, ίπανήλ- 
θεν άπροσδοκήτως εΐς Γαλλίαν τήν 1 Μαρτίου 
1815 καί έσπευσε πρός Παρισίους, ίν μέσφ τοϋ 
απερίγραπτου ένθουσιασμοϋ καί συρροής τών πα
λαιών στρατιωτών και φίλων του. Οί Βουρβώνοι 
έπεσαν και αυτός άνέλαβε πάλιν τό αύτοκρα- 
τορικόν στέμμα. Ή νεα αΰτη βασιλεία του κα
λείται ίν τή ιστορία ή Βασιλεία τών ’Εκατόν 
Ήμερων, διότι μόλις τρεις μήνας διήρκεσεν.

Αΐ Εύρωπαϊκαί δυνάμεις, αϊτινες τόν εΐχον 
νικήσει καί ίξορίσει, ήτοι ή 'Αγγλία, Ρωσσία, 
Αύστρία καί Πρωσσία, συνεδρίαζον κατ’ ίκείνην 
τήν στιγμήν έν Βιέννη. Αΰτη είναι ή καλουμένη 
Ιερά Συμμαχία, ήτις και κατά τοϋ ’Ελληνι
κού άγώνος υπέρ ανεξαρτησίας τόσον δυσμενώς 
άντετάχθη.

Άμα ήκουσαν ό'τι 0 Ναπολέων επανήλθε καί 
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έπανέκτησε πάλιν τήν κυριαρχίαν του ίν Γαλ- 
λί<γ, «λησμόνησαν τάς έριδας των και έσπευσαν 
νά έξοπλισθοϋν εναντίον του. Πράγματι δε εν
τός όλιγίστου χρόνου έθεσαν είς κίνησιν 700, 
000 άνδρών, ένφ δ Ναπολέων δέν διέθετε πλέον 
τών 300,000. Άλλά με άστραπιαίαν ταχύτητα 
κινούμενος, άνεχώρησεν ίκ Παρίσιων την 12ην 
Ιουνίου 1815 μέ στρατόν 122,000 άνδρών, ΐνα 
αντιμετώπιση τόν “Αγγλον Βέλλιγκτον και τόν 
Πρώσσον Βλϋχερ είς τό Βέλγιον, καί κατόρ
θωσε νά εισχώρηση μεταξύ τών δυο τούτων 
στρατών. Τότε την 16ην έπιτίθεται κατά τοΰ 
Βλϋχερ είς Ligny και τόν νικά κατά κράτος — 
αύτή ητο η τελευταία νίκη τοϋ Ναπολέοντος. 
“Ενεκα της ήττης ταύτης τοϋ συμμάχου του, δ 
Βέλλιγκτον αναγκάζεται νά ύποχωρήση πρός τάς 
Βρυξέλλας, άλλά την 18 ’Ιουνίου τόν κατα- 

άπό πρωίας 33,000 άνδρας νά τούς αναζητή
σουν καί σταματήσουν, έ’ως δτου αυτός κατα
τροπώσω) τούς Άγγλους. Τό στράτευμα δμως 
τοϋτο,λαβών τήν έναντίαν διεύθυνσιν, συνεπλάκη 
μέ άλλο σώμα Πρωσσικόν, οΰτω δέ δ Βλϋχερ 
ανενόχλητος άφίκετο κατά τήν συμφωνηθεΐσαν 
μέ τόν Βέλλιγκτον ώραν. ’Επιτίθεται λοιπόν με 
100,000 άνδρας κατά των έξηντλημένων Γάλ
λων, οϊτινες ήδη έπολέμουν πρός 200,000, και 
ή πλάστιγξ δέν έβράδυνε νά κλίνη ύπέρ τών δύο 
συμμάχων. Τότε διατάσσει δ Ναπολέων, ώς τε
λευτά ί αν άπόπειραν, τήν έφοδον της αύτοκρατο- 
ρικής φρουράς. Ή έφοδος αΰτη εμεινεν αθάνα
τος είς τήν ιστορίαν, γενομένη μέ τόσον άπερί- 
γραπτον δρμήν καί ενθουσιασμόν, άστε καΐ τόν 
εχθρόν έκίνησεν εΐς θαυμασμόν. Άλλ’ οί γεν
ναίοι έκεϊνοι έζήτουν νά κατορθώσουν αδύνατα

Γό έν Βατερλώ ^ivnuciov.

φθάνει δ Ναπολέων παρά τόν Λόφον Άγ.Ίωάν- 
νου και έκεϊ συνάπτεται ή κρατερά και τελική 
μάχη. ■ '

Ή μάχη ήρχισεν όλίγον πρό μεσημβρίας. Οί 
Γάλλοι ίπετέθησαν ζωηρώς κατά τών Άγγλων 
είς άμφοτερας τάς πτέρυγας, κατ’ άρχάς χωρίς 
αποτέλεσμά τι, άλλ' έπί τέλους έφαίνετο δτι οί 
Άγγλοι έμελλον νά υποχωρήσουν. Τότε διετά- 
χθη μεγάλη έφοδος τοϋ Γαλλικού ίππικοϋ, ήτις 
δμως μετά μεγάλης δυσκολίας άπεκρούσθη ΰπο 
τών Άγγλων. Έν τω μεταξύ δ Γάλλος στρα
τάρχης Νέϋ κατόρθωσε νά ΐκπορθήση τήν άρι
στέ ρά πτέρυγα τών Άγγλων παρά τι χωρίον 
καί 6 Βέλλιγκτον έσκέπτετο ήδη περί ύποχωρή- 
σεως, δτε κατέφθασαν οί Πρώσσοι ύπό τόν Βλυ- 
χερ καί τόν ε”σωσαν, Είς τοϋτο συνέ τείνε και 
όλέθριόν τι σφάλμα τών Γάλλων. Ό Ναπο
λέων, γνωρίζων οτι οΐ Πρώσσοι, άν καί νικη- 
θέντες, «ΰρίσκοντο κάπου πλησίον, είχε στείλει 

πράγματα. Ύπό τό πϋρ τών ήνωμένων Αγ
γλικών καί Πρωσσικών στρατευμάτων άπεοε- 
κατίσθησαν, αίματοκυλΐσθησαν καί έπί τέλους 
ΰπεχώρησαν. Τότε έπηκολούθησεν έφοδος τών 
Άγγλο-πρώσσων καΐ οί Γάλλοι, καταληφθέντες 
ύπό πανικού, έτράπησαν είς φυγήν. Μόνον άπο- 
μεμονωμένα τάγματα καί λόχοι έστησαν καί 
άντέστησαν μέχρι τοϋ τελευταίου άνδρός, λε- 
χθέντος τότε μάλιστα ίκείνου τοϋ περιφήμου λο- 
γίου, δτι «ή παλαιά φρουρά αποθνήσκει, άλλά 
δεν παραδίδεται.» Ό Ναπολέων έσώθη έφιππος, 
καί έπέστρεψεν είς Παρισίους τήν 21 ’Ιουνίου, 
μετά απουσίαν άκριβώς εννέα ήμερων μετά ένα 
δέ μήνα εΰρίσκέτο δέσμιος έπί τίνος Αγγλικού 
πολεμικού πλοίου.

Ή προκειμένη εΐκών παριστά τό μνημεΐον, 
δπερ οί Βέλγοι άνήγειραν είς μνήμην τών πε- 
σόντων μαχητών άμφοτέρων τών μερίδων. Έν τω 
θανάτφ έπεκράτησε εύγενής συνήθεια νά μή γί- 
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οΐτινες έθυσιάσθησαν χάριν τοϋκαθήκοντος των.

Εΐς τήν μάχην τοϋ Βατερλώ, ώς εδφοώς 
λέγει ό Βίκτωρ Οΰγκώ, t Ναπολέων δέν ενικήθη 
ούτε άπο τδν Βέλλιγκτον ούτε άπδ τον Βλϋ
χερ, άλλ' άπδ τον θεόν. Τδν Βέλλιγκτον θά 
ένίκα κατά κράτος, έάν δ Βλϋχερ έβράουνε μίαν
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ώραν άκόμη’ τδν δέ Βλϋχερ είχε κατατροπώσει 
πρδ δύο ήμερων. Άλλ’ ή ειρήνη καί ή ευημε
ρία τής Ευρώπης άπήτει νά πέση δ άκόρεστος 
οΰτος καταχτητής και αΐμοβόρος στρατάρχης, 
νά παυσουν δέ χιλιάδες άνθρωποι νά σφάζωνται 
χάριν τής φιλοδοξίας του, διδ καΐ δ Θεδς τδν 
άφήκε νά πέσν), καΐ επεσεν οΐκτρώς.

Άποχωοτόμος τοΰ ΛαΟΐδ καΐ τον Ίωνάθαν-

ΙΛΝΑΟΑΝ ΚΑΙ ΔΑΒΙΔ.

Ή κοσμική ϊότορία Βν μόνον παράδειγμα Α
παράμιλλου φιλίας μάς Αναφέρει—τό τοϋ Όρέ- 
ότου και Πηλάδου, οΐτινες τόάον ήγάπων άλλή- 
λους, ώ<3τε, όταν έπήλθε Ανάγκη εΐς αύτών νά 
βνάιαδθμ, έφιλονείκηόαν έπί πολύ τις ήθελεν 

έχει τήν τιμήν ν* άποθάνη άντί τοΰ άλλου.
Έπίάης καΐ ή ιερά Λότορία δν μόνον παρά

δειγμα τοιαύτης φιλίας Αναφέρει—τό τοΰ Ίω
ν άθ αν τοϋ υΐοϋ τοΰ βαόιλέως Σαούλ καί τοΰ 
Λαδί δ. Τόόην Αγάπην έτρεφεν ό Ίωνάθαν πρός 
τόν Δαυίδ, ώότε κατά τήν όμολογίαν τοΰ τε
λευταίου ύπερέβαινε καΐ αύτόν τόν έρωτα !
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Άλλ’ 3σον ό νίός Αγάπα τόν Δαβίδ, τόσον ό 

πατήρ έμίσει καΐ, έζήτει νά θανατώσει αύτόν. 
Άναγκαόθείς ένεκα τούτου ό Δαυίδ νά άπέλθϊΐ 
τής πατρίδας του όννή-ντηόε γιετά προηγονμέ- 
νην ΟττνενόηΟιν τδν Αγαπητόν φίλον τον Ίωνά- 
θαν καΐ γρετά. άμοτδαϊον όρκον φιλίας καί Συμ
παθεί ας μεταξύ αύτών καί τών οικογενειών των, 
όπεχωρίΰήιτΰαν ΐνα μή ΟυναντηΟώιήν πλέον έπΐ 
τής γης, διότι ό Ίωνάβαν έπεσε μαχόμενος 
παρά τδν πατέρα του κατά τών Φώιΰταίων είς 
δρη Γελβουά, δ δέ Δαβίδ έτήρηόε τόν πρός τόν 
Ίωνάθαν όρκον καί ού μόνον δέν έξωλώθρευαεν 
άλλά καί περτεποχήΟη τήν οικογένειαν τοϋ Ίω
ν άθαν.

Ή προκειμένη είκών παρτότμ τήν σκηνήν τοϋ 
άποχωρχδμοϋ τών δύο έκείνων έπιότηΟίων φίλων.

xtstatika Tor ανθρώπινοι* χώματος,

Είς τα φυσιολογικόν Μουσεϊον τοΰ Βερολίνου υπάρ
χει έκθεμά τι, παριστών τας διαφόρους φυτικός ου
ρίας, τας όποιας περιέχει τδ σώμα συνήθους ανθρώπου, 
ζυγίζοντας 55 όκάδας. Εΐς μέγα ύάλινον δοχειον βλέ
πει τις 34 περίπου όκάδας ΰδατος, τάς δποίας τδ σώμα 
εμπεριέχει. Εις άλλα δοχεία επίσης 1,07 όχ. λευκώ- 
ματος ωοϋ, 31/2 όκ. χαθαρας κόλλας ή γελατίνης, 
12, 03 οχ. λίπους, 2,94 όχ. φωσφορούχου ασβέστου, 
120 δράμια άνθραχούχου ασβέστου, 3 ούγγίας ζαχχά- 
ρεως χαί κόλλας (τών άσπρορρούχων) 6 ούγγ. φωσφο
ρικής μαγνήσια;, χαί μιχράν ποσότητα κοινοί άλατος'

Τά δέ χημικά συστατικά σώματος κοινού τίνος αν
θρώπου είναι τά έξης* 34,6 δχ. οξυγόνου ήτοι ποσδν 
ίκανδν, ύπδ τήν συνήθη ατμοσφαιρικήν πίεσιν νά πλη - 
ρώση δωμάτων 3 μέτρων μήκους, 3 μ. πλάτους καί 
3 ΰψους. ’Επίσης εμπεριέχει τδ σώμα τοϋτο και 5,3 
όχ. υδρογόνου, 1,3 οχ, νιτρογόνου, 27/100 τοϋ κυβι
κοί μέτρου καθαρόν άνθρακα, ήτοι άδάμαντα. Τελέυ- 
ταίον βλέπει τις τάς λοιπάς χημιχάς ουσίας εΐς σει
ράν φιαλιδΐων ήτοι χλωρίνην, φλουορίνην, φώσφορον, 
θειον, σόδιον, ποτάσσιον, σίδηρον, μαγνήσιον, καΐ κάλ- 
σιον. Τοΰ τελευταίου τούτου υπάρχουν εις τδ σώμα 
1,3 ίκ. επειδή δέ ή ουσία αΰτη εχει αξίαν 1500 φράγ
κων κατ’ ούγγίαν, επεται ότι έκαστος άνθρωπος έχει 
κεκρύμμένην έν τφ σώματί του περιουσίαν περίπου 
91,500 φράγκων 1 Δυστυχώς 0 άνθρωπος πρέπει νά 
έκλέξη μεταξύ τής ζωής του καί τοϋ κεφαλαίου τού
του, πολλοί ολίγοι δε θά ήναι πρόθυμοι νά θυσιάσουν 
τήν ζωήν των διά νά πλουτίσουν τούς συγγενείς των I

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ* ΑΓΓΟΓ.

Διά πληγάς έκ πυρές ή ζέοντος ΰδατος οΰδέν φάρ
μακου ύπάρχει καθησυχαστικώτερον καΐ δροσιστικώτε- 
ρον απδ τδ λευκόν ένδς αΰγοΰ. Τοϋτο είναι μαλακώ 
τέραν καί άπδ τδ κολλώδιον άκόμη, είναι δέ πάντοτε 
πρόχειρον είς πασαν οικίαν. Εΐς τοιαότας πληγάς ή 
έπα^ή τοϋ εξωτερικού άέρος είναι ή προξενούσα τδν 
δριμυν πόνον, ανάγκη δέ νά χρισθή ή πληγή αμέσως 
διά νά έκλίπη ή έπαφή αΰτη καΐ προληφθή ή φλό- 
γωσις.

Τδ αΰγδν είναι επίσης έκ των άριστων φαρμάκων 
κατα τής δυσεντερίας. Πρέπει νά χτυπηθή καλώς, με 
ζάκχαριν ή καί χωρίς, καί νά τδ καταπΐη δ ασθενής 
διά μιας* ϊχει 5έ την ιδιότητα τδ αΰγδν νά καταπαύη 

τήν φλόγωσιν τοΰ στομάχου καΐ τοΰ «ντερικου σωλή- 
νος, και νά σχηματίζη λεπτήν χαί πρόσκαιρου μεμβρά
νην έπί τής εσωτερικής επιφάνειας αυτών", οΰτω δέ 
ύποβόηθή τήν ι^ύσιν δπως άνακτήση τήν τακτικήν της 
λειτουργίαν. Εις τάς συνήθεις δυσεντερίας, δύο ή τδ 
πολύ τρία αυγά άρχουν λαμβανόμενα κατ' αύτόν τδν 
τρόπον επειδή δέ τά αυγά είναι όχι μόνον φάρμαχον 
άλλά προ πάντων τροφή, παρέχει συγχρόνως καΐ τήν 
δέουσαν έλαφράν δίαιταν, ής έχει ανάγκην, δ ασθενής.

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

— Εις 5λα τα νομισματοκοπεία τοΰ κόσμου άπδ τδ 
1850 εως τοϋ 1890 έχόπησαν έν 3λ«ρ 9,184 τόννοι 
χρυσών, καΐ 81,235 τόννοι αργυρών νομισμάτων.

_— Άπδ τοΰ 1638 μέχρι τοϋ 1852 εές τινα μέρη 
τής Βορ. Αμερικής σφαϊραι τουφεκιού έκυκλοφόρουν ώς 
νόμισμα τοϋ κράτους μέ αξίαν ένδς δηναρίου ήτοι 2 1[2 
λεπτών, ηούνατο δέ νά γίνη δι' αύτών πάσα πληρωμή 
μέχρι ποσού 1,25 φρ.

— Τα μονόλεπτα των Ήνωμ. Πολιτειών τοΰ 1787 
εφερον μεταξύ άλλων καί τήν επιγραφήν ι'σΚύτταζε 
τήν δουλειάν σου !»

— Τά πρώτα ’Αμερικανικά νομίσματα έκόπησαν έν 
Άγγλίςι τφ 1612.

, —, Άπδ τοΰ 1612 έως 1690 αί Όλλανδιχαΐ άποι- 
κιαι εν ’Αμερική έχράτουν τούς λ|σμούς των εχοντες 
ώς νόμισμα δέρματα ζώων καί φλοιούς δένδρων πω- 
λησίμους,

— ’Απολύτως καθαρός χρυσός λέγεται δ τών 24 
καρατίων.
Λ — Τά χρυσά νομίσματα τής Μεγάλης Βρεττανίας 
έχουν μίγμα 11 μερών χρυσού μέ 1 μέρος άλλου με
τάλλου.

-*►—+♦-
ΟΙ ΠΛΩΤΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Ζένος τις περιγράφει ώς έξης τούς πλωτούς κή
πους, οΰς ειδεν έν Κίνα.

Κατα τδν ’Απρίλιον μήνα δ χωρικός κατασκευάζει 
σχεδίαν τετράγωνον τριών ϊως τεσσάρων μέτρων, άπο 
καλάμους, ’Επάνω εΐς αυτήν στρώνει δλίγα άχυρα, 
καί επ’ αυτοΰ στρώμα έκ πηλοΰ απδ τδν πυθμένα τής 
λίμνης ή τοϋ ποταμού. Εΐς τούτον τδν πηλόν σπείρε- 
ται καί δ σπόρος. "Επειτα δένει τήν σχεδίαν εΐς ένα 
στύλον έντός τοΰ ΰδατος καί δ μικρός ούτος κήπος 5έν 
χρειάζεται πλέον καλλιέργειαν. Τά άχυρα κ»ϊ δ πη
λός μετ’ ολίγον αναλύονται καί αφανίζονται, αί δε ρί
ζαν τρέφονται έκ μόνου σοϋ ΰδατος, μετά δέ είκοσι 
ήμέρας ή σχεδία είναι κατάφυτος. Πολλά μέρη τής 
Κίνας βαλτώδη καλλιεργούνται πολύ αποτέλεσμα τι κώς 
κατ’ αυτόν τον τρόπον. ’Εκτός τών λα^τανοκηπίων τού
των υπάρχουν καΐ πλωτοί αγροί δια δροζαν. Συνά
πτουν πολλάς τοιαότας σχεδίας καΐ τάς στρώνουν μέ 
αγριόχορτα καί πηλόν, ώς ανωτέρω, έπειτα 5έ σπεί- 
ρεται ή δρυζα, ήτις αυξάνει καί ωριμάζει έντός 60 ή 
70 ήμερων, άντί τών συνήθων 100 ήμερων. Οί πλω
τοί οΰτοι άγρο’ι πολλάκις έσωσαν τούς κατοίκους άπδ 
λιμόν, προξενηθέντα είτε άπό ανομβρίαν είτε άπδ 
πλημμύρας. Διότι όταν μέν οί άλλοι άγρο’ι είναι πλημ
μυρισμένοι χαΐ σήπεται ή σπορά, αΰτοί οί πλωτοί 
έπιπλέουν χαί ευδοκιμούν όταν δέ έκτακτός ανομβρία 
ξηραίνη τάς γαίας, αΰτοί, επειδή είναε εΐς τάς λίμνας 
χαί τους ποταμούς, δέν παθαίνουν τίποτε.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

— Πολλάκις αΐς φίλος βλάπτει ήμα; περισσότερον ή βΰο 
μας έχθροί.

—> Έάν τις σε ήπάτησεν άπαξ, Επραξε κακώς. Έάν σέ 
ήπάτησο καΐ έκ δευτέρου, σοϋ έκαμε καλά.

—-Πολλά ιδιαίτερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά μεταδί
δονται κληρονομικό»;.

Οντως έπΐ πολλά; γενεάς ή ρΐς των Βουρβόνων τής Γαλ
λίας ητο διακριτικόν γνώρισμα των μελών τοϋ βασιλικόν 
τούτον οΐκου.

Επίσης τά παχέα χείλη των μελών τοΰ οίκου των Άψ· 
ίούργων.

’Εν τή Μεσημβρινή Γαλλία έπΐ τρεις έκατονταετηρίδα; 
είς τήν κόμην πάντων των μελών ευγενους τίνος οίκο.γενιίας 
νπήρχεν ολόλευκος βόστρυχος, χροτοΰ ϊτι ταΰτα φθάσωσιν 
είς ώριμον ήλικίαν.

— ’Ο γΰψ των 'Ανδεων εινε μεγαλοπρεπέστατου πτηνόν. 
Αί πτέρυγες αΰτοϋ εχουσι συνήθως 14 ποδών μήκος, κατά 
δέ μέσον όρον ίθ ποδώυ.

Ζή ό γΰψ ούτος έπΐ των κορυφών των όρέων είς τοσοΰτον 
αραιόν αέρα, ώστε τ' αναπνευστικά όργανα τον ανθρώπου 
αδύνατον ν’ άνθέξωσιν είς αυτόν,

Ή βήλεια γΰψ παραμένει έπωάζονσα επί Επτά Εβδομάδας, 
διατρέφει δέ τούς νεοσσούς έπΐ ΐν όλόχληρον έτος.

*0 γύψ τών Άνδεων έχει ταχυτάτην πτήσιν καΐ οξυδερκές 
βλέμμα, εγκλιματίζεται βέ εΰχερώ; είς τάς χώρας τών αί 
ωνίων πάγων ώς και είς τάς παραδείσιους κοιλάδας τάς 
παρά τού; πρδποδας τών Τροπικών ορίων.

— Ύπήρξεν ή εποχή, καί’ ήν ή ’Αγγλία Εβριθε κύκνων,
*0 Παϋλος Ζόβιος γράφων πρό τριών καΐ ήμισείας Εκα

τονταετηρίδων αναφέρει ότι ουδέποτε είδε ποταμόν πλήθοντα 
τόπων κύκνων ώς τον θέμς,

Ό Βέ Τζών Τέϋλορ τώ 1625 πλέων άπδ Άβού πρδς τό 
Σωλσβαρυ ΐμεινεν Ενεός προ τοϋ σμήνους τών κύκνων, «2, 
000 κύκνοι ώς άλλοι πιλότοι, ένήχοντο πρός τά βαθύτερα 
ΰδατα προ έμοΰ, προδεικνύοντέςμοι οΰτω τήν ΰδάτεινον ό- 
δόν. (

—· Υπόμνημα μεγάλου ενδιαφέροντος ανεκαλυφθη πρό τι 
νος χρόνου έν τώ άνατολικώ διαμερίσματι τοΰ Βρεττανικοΰ 
Μουσείου. Εινε μικρός έξ άργίλλον πίναξ, έφ’ ού ΰπάρχουσι 
κεχαραγμένοι 98 στίχοι λεπτοτάτης σφηνοειδούς γραφής, Έν- 
διαλαμβάνει δέ περί γάμου Φαραώ τίνος μετά τής θυγανρός 
τοϋ βασιλέως τής Βαβυλώνας,καί εΐνε προφανώς τό αντίγραφου 
επιστολής γραφείσης περί τό 1530 πρό Χρίστου. Τό υπόμνη
μα τοϋτο εισάγει ήμάς είς τά μυστήρια τοΰ αρχαίου ανακτο
ρικού βίου τής Αίγύπτου, μετά τών ζηλοτυπιών καΐ τών 
μηχανορραφιών τοΰ γυναικωνίτου.

— Είς τήν ΐγερσιν τοΰ Κρυστάλλινου παλατιού της Έκ- 
θέσεως τοΰ Λονδίνου είργάζοντο 7000 Εργάται. Έγένετο δέ 
χρήσις κατ’ αυτήν 9,642 τόνων σιδήρου, πρός τούτοις t75 
τόνων χοχλιών καΐ 103 τόνων ήλων, ’Εάν ετίθεντο κατά 
σειράν οί υαλοπίνακες οί χρησιμεύσαντες προς κατασκευήν 
τοΰ Κρυστάλλινου παλατιού θά κατεϊχον ϊκτασιν 242 μι
λίων. Οί έν αύτώ πίδακες 8ταν είναι έν ένεργεία ανατινάξου- 
σιν εΐς τόν άίρα 120,000 γαλλόνια ΰδατος κατά παν λεπ
τόν, 6,000,000 γαλλόνια ΰδατος δαπανώντας έν μια ήμέρα 
δια τών πιδάκων τούτων.

<—Οΰτω; ή αριστερά χειρ έκτελεΓπαρα πολλοί; νΰν πλεΐστα 
όσα έργα δι’ δ Εθεωρεΐτο εντελώς ακατάλληλος χαΐ ανίκανος. 
Αί γυναίκες μεταχειρίζονται ευκολότερου τήν αριστεράν χεΓ- 
ρα η οί άνδρες. "Ισως Ενεκα τής έπΐ τοΰ κλειδακυμβάλου 
ασκήσεως, ήτις καταντά καταλληλότατη πρός χρησιμοποίη
σή τής αριστερός χειρής. Ή γραφική μηχανή απαιτεί τήν 
χρήσιν άμφοτέρων τών χειρών. Οΰτω κατά κανόνα αί γυ
ναίκες χειρίζονται αυτήν ευκολώτε^ον τών ανδρών.

Περίεργον δτι ή γραφή διά τής αριστερά; χειρός σπανίω; 
εινε χαρακτηριστική ίσον ή διά τής δεξιάς. Πάσαι σχεδόν 
αί δια τής αριστερας χειρός γραφαΐ όμοιάζουσιν. Ό χαρα- 
κτήρ τοϋ γράφοντας δέν έδείκνυται έν αΰταΐς.

•—■ Ή σύζυγος τοΰ έν Βερολίνω πρέσβεως τής ’Αγγλίας 
Ιχίΐ τήν παράδοξον ιδιοτροπίαν νά συλλέγη διάφορα είδη 
υποδημάτων. Έχει έν τώ έν Γερμανία οϊκω αυτής πλέον 
τών χιλίων ζευγών υποδημάτων. Ή συλλογή της περιλαμ
βάνει τό λεπτότερου σανβάλιον όρχηστρίδος ώςκαΐ τήνχον- 
βροειδεστέραν χιονοβατίδα.

■—Οί μεταξοσκώληκες πωλοΰνται κατά λίτρας έν Κίνα.
—Λέγεται 3τΐ εΐνε ανθισμένα; 100,000 κρΓνα είς αγρόν 

τινα τής Βερμούδας,
—"Εκαστος πλοΰς τών μεγάλων σκαφών τών διαπλεόν- 

των τόν ’Ατλαντικόν ωκεανόν στοιχίζει 3—4000 λίρας.
—.Στιγμιαία φωτογράφησις άπέβειξεν δτι ή τέως παραδε

δεγμένη μέθοδος τής παραστάσεως τής αστραπής ώς περί- 
που ζητοειβοΰς γραμμής εΐνε έντελώς έσφαλμένη.

—Ή στάκτη ή έκ τής καύσεως τοΰ ανθρωπίνου σώματος 
εΐνε άρίστη μαύρη βαφή.

—Τό αγγλικόν νομισματοκοπείου κόπτει έτησίως είκοσι 
πέντε τόνους αγγλικών πεννών.

__ ΟΙ τίτλοι τών συγγραφών τοΰ Γλάδστωνος πληροΰσι 22 
σελίδας τοΰ έντύπου καταλόγου τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου.

—Οί Εξοχότεροι αιγυπτιολόγοι ισχυρίζονται ότι ή χρήσις 
τής ύάλου ίγΕνετο εν εποχή προγενεστέρα πάσης ιστορικής 
μνήμης. _ τ

—·Ή γλώσσα τών Έσκιμώων Εχει 5 μόνον ψηφία. Εινε 
εΰκολωτάτη, εΐνε δμως ή μόνη ήν έκμανθάνουσίν οί Έσκι- 
μώοι.

—Εΐς τήν Καντόν τή; Κίνας-αί όδοΐ φέρουσι τα ονόματα 
τών διαφόρων αρετών. Οΰτω; έν τή πόλει ταυ τη υπάρχει 
όδός τής αγάπης, όβός τών συμπαθειών, δδός τής αγαθοερ
γίας, καΐ έτΕρα τής άνεπιλήπτον άγτότητος.

—Φαίνεται ότι κατά τάς ταραχάς αΐτινες’ίπηκολούθησαν 
τήν αγγλικήν κατοχήν έν τή ’Άνω Βιομανία, ό αριθμός τών 
αγρίων θησίων έν τή χό^α ταύτη ηυξησβ φοβερώς, οΰτως 
ώστε ταΰτα κατέστησαν αληθής μΑστιξ.

Αί άρχαΐ .προσδιόρισαν άμοιβάς δι ’ Εκαστον φονευόμενον 
άγριον θηρίου. Αί άμοιβαΐ ποικίλουσι μεταξύ 80 φρ. διά μίαν 
τίγριν καί 10 φρ. διά μίαν άρκτον.

Ό φονεύς τών ζώων περί ών \θά πιστοποιείται ότι Εφα
γα ανθρώπινον κρέας, θά αμείβεται γενναιότερου.

.—.’Εν Γαλλία 0 κ. Πωλιάν έδημοσίευσε κατ’ αυτός πε- 
ριεργυτάτην μελέτην περί τής έπαιτείας έν Παρισίοις,

’Αλλ’ ώς αναγνωρίζει ό ίδιος, ή Επαιτεία έν Παρίσιοι; 
εΐνε ατομική, δ συνεταιρισμός εΐνε σπάνιος, καΐ έκαστος Ε
παίτης Ενεργεί" αύτοβούλως.

Τό αυτό δέν συμβαίνει καΐ έν ’Αγγλία, ΐδου δέ ειδο- 
ποίησις ήν παραλαμβάνομεν έξ αγγλική; έφημερίβος:

κ’Ο καθηγητής Λάζαρος Ρουβαίη λαμβάνει την Ελευθε
ρίαν ν’ άναγγείλη οτι έσύστησεν άνωτέραν σχολήε, έν η θά 
διδάσκεται^ θεωρία καΐ ή Εφαρμογή τή; επαιτεία;. Παν Επι
μελές καί ευφυές δίτομου δύνάται οΰτωνό Ελθ^εΐς θέσιν ώστε 
νά ζή άνέτως.

η Εξακολουθεί" δέ ή είδοποίησις· "Οροι μετριωταεοι. Υ
πόδειξες όδών μή έκμεταλλευθεισών εν συνοικίαις φιλάνθρω
ποι;. Μεγάλη συλλογή πιστοποιητικώλ, άπομίμησις τελεία 
τραυμάτων, δεκανίκια, Εμπλαστρα καί πάντα τά βοηθητικά 
τή; επαιτείας.

Καί ή δϊεύθυνσις; Όβος πριγκηπίσση; Κίν. Λονδίνου, έν- 
νοεΐται.

— Έπΐ όκταετίαν ό Γλάδστων εΰρίσκετο εις αλληλογρα
φίαν μ’ Ενα διάσημου νομοδιδάσκαλον τής Βιέννη; συμβου- 
λευόμενος αυτόν περΐ τών διαφόρων διατάξεων τοϋ περί Ιρ
λανδική; αυτονομίας νομοσχεδίου του.

"Οπου ό κ, Τρίκούπης άποδεικνόεται καί παλιν ανώτε
ρος τοΰ Γλάδστωνος, διότι συνήθως οΰδένα συμβουλεύεται.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΛΤΗϊΕΙΖ

1, Ποιος ήτο δ θεμελιωτής τής Σαμαρείας ;
2) Ποιος παραβάλλεται προς Ενον ; καί διατί;
3) Ποία τροφή εΐναι το σύμβολου καβαρας χαΐ ϋγιοΰς δι

δασκαλία; ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΪΤΩΝ.
Αινίγματα.

I.—Εις σειράν πολλών αιώνων ήμην ίν αθανασία, 
Άλλά τώρα μέ κατέχει λήθη εΐς ανυπαρξίαν. 
Πλην τήν κεφαλήν μ’ αν κόψης, παριυθυς θα αναζησω, 
Καΐ το ονομά μου πάντως, φίλε, θ’ αποθανατίσω, 
Επειδή θά σ' ενθυμίζω γεγονός της ιστορίας, 
Διαπλάσσον οΰκ ολίγον τών ανθρώπων τάς καρδίας, 
Εΐς τά ΰψη βέ θά μ’ ΐδης, αν μοί θέσης Sv στοιχιίον 
"Εννατον τοϋ αλφαβήτου· οφεων κ’ ούχι θηρίων 
Κτήμα παρευθύς θά γείνω, αν μοί κόψης τόν λαιμόν, 
Συν τη κεφαλή μου άμα, μέ οργήν καΐ μέ θυμόν.

'Er ΚαρίαμύΛγ, Ευάγγελος Βίαρτάκηΐ.

'Λπλί} Άχ$οβτιχίζ.

5.—Συνίσταμαι έξ ίπτά λέξεων. Τούτων ή μέν πρώτη είναι 
τό άνομα μιας τών θυγατέτων τοϋ βασιλέως τής Τροίας, 
ή δευτέρα ακρωτήριου τής 'Ελλάδος, ή τρίτη ζώον τε
τράποδου, ή τέταρτη τό δ^ομα μάντεως τών νεκρών, ή 
πέμπτη τό άνομα του υίοϋ τοϋ Δαιδάλου βολοφονηθέντος 
υπό τής συζύγου του, καί ή έβδομη τό άνομα οίνοχόου 
τοΰ βασιλέως τών Μήδων.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων λαμβανύμενα από- 
τελοϋτι το άνομα ένός τών τριάκοντα τυράννων.
'Er Jpiiroffi, "Ολγα Α. Άθανασιάδου.

2,—Λέγουν άτι έξ ανθρώπου έχω μεταμορφωθη, 
Εις φυτον ποΰ τον χειμώνα μόνον πάντοτε ανθεί. 
"Αν τά τρία δέ τά πρώτα γράμματά μου άφαιρέσης, 
Κα'ι τόν τόνον ταυτοχρόνως εις τήν λήγουσαν τόν θέσης, 
"Ετερον φυτόν θά γείνω θάλλον 8λον τόν καιρόν, 
Καί τίνος θεοΰ αρχαίου τών Ελλήνων ιερόν.

'Er Ίθάχηι, Νεπάλ. Κ. Π<κυλ$τος.

Κυβόλεξου.

3. —4. Δέκα μονάδες, φίλε μου, έμέ «ποιελοϋσι,
2. Καΐ τούς αιώνας δι' εμοϋ οί πάντες άριθμοΰσι.
3. Σ’ τήν κεφαλήν μέ έχουνε" πιστεύω μέ ειξεύρεις.
4. Τό τέταρτον έρευνησον είς τάς Γραφάς νά ευρης.

Ά άηκηογ, Ν. Μαρσέλλος.

Τρίγωνον.

4. — Νά άντικατασταθώσιν οί αστερίσκοι διά ψηφίων
οΰτως ώστε ν’ άναγινώσκηται έν μέν τή κα- 
θέτφ πλευρά έκ τών άνω πρός τα κάτω πρό- 

' θεσις, έν δε τη όριζοντία τό άνομα θεοϋ τίνος 
* " ' ' τής αρχαιότητας, έν δέ τη ύποτεινουση τριτό- 

κλητον.
Άάηΐ'ησι, Πετρούλα Σπετβεώτου.

—

Ανΰΐ$ των Αινιγμάτων χ:. τ. λ. 
των ίν τΰ> φΰλλω τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου 1893.

1— . Μήλος—Βήλος—ήλως—ήλιος—ίος,
2— *0 μαργαρίτης.
3— Άναρχος—Ναύαρχος.

4— Λ-Ι-Μ-Ν-Η 5—Α—ηδών
Ι-Δ-Ε-Α Ε—ρωδιός

Μ-Ε-Ν Τ—αως
Ν-Α Ο—ρτιξ
Ή S—τρουβουκάμημος

6— "Οστις εϊχε τήν μεγαλητέραν κεφαλήν.

Αϋται.

Μ. Π. Μαρσέλλας 1. 2. 3. 4.'5. 6. Αιτωλός 1. 2. 3.
4. 5. Κωνσταντίνα Ρ. Καραντώνη 1. 2. 5. Πετρούλα Σπε
τσιώτου 1. 2. 3. 5. Ελένη Σ. Ήλιοπούλου 2. 3. 4. 5, 
6, Άγγελος Ε. ΆγγελίΒης 4. 2. 3. 4, 5. Γεώργιος Κ. 
Άλεξανδρόπουλος 1. 2. 3. 5. 6. Άλέξ Κ. Κωστούλας 1.
2. 5. Μαρία Δ. Εύαγγελινοΰ 1. 2, 3. 5. ’Αγαμέμνων Γ. 
Πετρίδης ί. 2. 3. 4. 5. 6. ’Αγλαΐα Α. Κομνηνοϋ 1. 3. 5. 
Γ. Σ. Άγαλκας 1. 2. 5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμα Ευαγγελίου έν Άθήναις κατά Κυρια
κήν άπό ίο—ιι π. μ. καί άπό ί—6 μ. μ. έν τμ 
κατά τήν Πύλην τού Άδριανοϋ καί τούς Στύλους 
τού ’Ολυμπίου Διός Ελληνική Ευαγγελική Έκ- 
κλησία.

— Έν τμ Άποθήκμ τών Αγίων Γραφών ύπάρ- 
χουάι δώματα τοϋ Άότέρος της 'Ανατολής, ολό
κληροι όειραι Έφημ. Παίδων καΐ αί τρεις όειραι 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προόέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καί άλλα θρη· 
όκευτικΐι και ήθικίι φυλλάδια καΐ βιβλία.— «ΌΠαππα Τοέχας» τοΰ Κοραΰ.

— Περί γενέόεως τοΰ Ανθρώπου. 'Αρμονίαν 
Χριότιανιόμοΰ καΐ έπιότήμης·ύπδ Ι.Σκαλτόϋύνη, 
τύποις Α. Κωνσταντινίδου 3ρ. 7. Τό συνιστώμεν εΐς 
πάντα νέον καΐ πάσαν οικογένειαν.

— Ή Κνρά Καλή.

— ΤοΣπήλαιον τών λμότών. Διήγημα τερπνό- 
τατον καΐ διδακτικώτατον διά οικογένειας μέ εί· 
κόνας· τιμή _μόνον μία δραχμή Συμπεριλαμβανο
μένων καΐ των ταχυδρομικών.

— Ό Χρήότος καΐ το παλαιόν όργανόν του'

Συνδρομή «HaiSix&v Αιηγημάτων,η 8 xaJ ίν 'Ελλάδι 40 Ζεπτ. ίν τ& *Εξωτερικά 60 λεα, 
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