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ΑΠΑΞ TOY ΜΠΝΟΣ ER AI AO MENU

KTOS 1.1. εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 1878 . λριο.
Συ^δρ. έτηοία ’Αθηνών Δρ. 1.— 

» » ’Επαρχιών » 1,20
» ι> ΈΕωτϊρικοΰ ν 3.—

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
Έν ό3ω Έρμου άριθ. 79.

Είς ούδέ να, έχτδς τΰ>ν τακτικών αύτής 
άνταποκριτών, στέλλεται ή Έφήμερίς 

χά>ν αΙΙα&ω ν ι» ctv£*j  προπληρωμής.

Ό Κσ.λιδώνιος Κάπρος.
Ο ΚΑΛΙΔΩΝΙΟΣ ΚΑΠΡΟΣ.

(ίιπδ τοΐ> Καβηγητοΰ κ, Κ. ΝΕΣΤΟΡΪΔΟΤ.)

‘Η προκειμένη ξυλογραφία παριστφ τήν θήραν τοΰ 
Καλυδωνίου κάπρου. Περί τής θήρας ή τοΰ κυνηγίου 
τούτου μανθάνομεν έκ τής μυθολογίας τά έξης’ ‘Η 
Άρτεμις οργισθεΐσα κατά τοΰ Οίνέως βασιλέως τής έν 
Αιτωλία πόλεως Κάλυδώνος, διότι έν τή εύχαριστη- 
ρίφ θυσίφ, τήν όποιαν πρδς τους θεοδς προσήνεγκεν, 
έλησμόνησεν αυτήν, έστειλεν είς^ν χώραν τοΰ Οί- 
νέως τρομερδν κάπρον, οστις ήρήίιωνεν αύτήν, έξερ- 

ρίζωνε δένδρα μετά τών καρπών καί κατέστρεφε τοδς 
αγρούς.

Κατά τοδς ποιητάς δ κάπρος ήτο ίσομεγέθης 
πρδς ταύρον· αί τρίχες αύτοϋ ήσαν ώς λδγχαι, οί 

■ χαυλιόδοντες ώς οί τοΰ έλέφαντος έξέπεμπε δέ

τοιαότην άναθυμίασιν ή άποφοράν, ώστε ο,ώ προσέβαλε 
κατεστρέφετο.

Είς τήν πρόσκλησιν τοΰ θείου τοΰ Οίνέως, Μελεά- 

γροί), προσήλθον πάντες οί διασημότατοι κυνηγοί τής 
Ελλάδος, έν οις ήσαν δ Κάστωρ καί & Πολυδεύκης, 
δ Θησεδς, δ Άμφιάραος, δ Ίάσων, καί πολλοί άλλοι, 
καί ή έκ τής ’Αρκαδίας ώραία ήρωις νεάνις ’Αταλάν
τη, ήτις καί πρώτη έπλήγωσε τδ θηρίον. <0 Μελέα- 
γρος jj-ετά τδν φόνον τοΰ θηρίου έοωκεν είς τήν 3 Α
ταλάντη ν, είς αμοιβήν τής άνδρείας καί τόλμης της, 
τήν κεφαλήν και τδ δέρμα τοο κάπρου. Οί θειοι τοΰ 
Μελεάγρου Πλέξιππος και Τιξεϋς ζηλοτοπήσαντες ήρ- 
πασαν παρά τής ’Αταλάντης τδ δώρον. (0 Με 
δργισθεις έφόνευσεν αυτούς. Τοΰτο δε έγένετο
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μεγάλων έρίδων καί δεινοΰ πολέμου μεταξύ δυο λαών, 
τών Κουρητών, τών κατοίκων τής Πλευρώνος, καί τών 
Καλυδωνίων, οστις Απέληξεν είς τδν θάνατον τοΰ 
ήρωος Μελεάγρου, σώσαντος τούς Καλυδωνίους έκ 
τής καταστροφής, ύφ’ ής ήπειλοοντο δπδ τών Κουρή
των. Τά του θανάτου του Μελεάγρου διαφόρως διη
γούνται οί ποιηταί, περί ών 6ά γράψωμεν έν έκτάσει 
έν τη μυθολογία, ήν έλπίζομεν σύν Θεφ νά έκδώσωμεν.

—ot’ESeups'i ι

ζυγόν. Έχομεν μίαν πίστην τώρα καί μίαν έλπίδα, 
έγώ δέ Αγαπώ τήν Αδελφήν σου περισσότερον παρά 
τήν ζωήν μου. ΘΑ μέ νομίσης τολμηρόν, ίσως, άλλ*  
έχω πεποίθησήν δτι καί αυτή δέν μέ Αποστρέφεται.»

α Ά!,'» έςεφώνησεν ό ’Εμμανουήλ πλήρης ορ
γή;' «λοιπόν εισθε συννενοημένοι περί τούτου I Καί 
συ βεβαίως, ένιρ προσεποιήσο τδν φίλον καί τδν 
σύμβουλον, τήν ύπεστήριζες είς τήν παραφρονώ της 
ταύτην πορείαν! »

«· Σέ βεβαιώ , δτι ούδεμίαν ποτέ λέξιν άντήλλα- 
ξα μετ’ αυτής, έκτος έπί παρουσία σου. Δέν δύναμαι 
δέ νά πιστεόσω, δτι θά Αφήσης τήν Αδελφήν σου νά 
χάση τήν ζωήν της ενεκα τής παραλόγου σου ταό- 
της Αποστροφής πρδς έμέ. Τουλάχιστον, Ας Αποφα-

Ο ΑΔΕΛΦΟ2 ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

(Ίδέ δριβμόν 124.)

«’Εμμανουήλ», εΐπεν ό Κωνσταντίνος,·
δτι Απεμακρύνθην τής Παπικής ’Εκκλησίας, -καί ένηγ- σίση εκείνη.» 
καλίσθην τήν νέαν, τήν ευαγγελικήν πίστίν ;»

«Έχασες τδν νουν σου I» ι
■ ιι"Όχι», απεκρίθη έκεΐνος

τήν ίδικήν σου ! »
Τδ βλέμματοΰ ’Εμμανουήλ ήτο βλοσηρδν, δ δέ

τοΰ Τρομερός τις πειρασμός εΐχεν έπέλθει είς τδν vow 
τοΰ Εμμανουήλ,—πειρασμός, βστις έμπ.εριειχε σκλη
ρότητα, Αχαριστίαν καί προδοσίαν, δ νέος όμως ήτο 
σχεδόν παράφρων εκ τής δργής, καί δέν έσκέφθη ~ερί

Φερνάνδος,» είπε καθ’ έαυτόν, «θέλων τώρα νά κα- 
ταστήση έαυτδν ώφελιμώτερον είς τδν Καρδινάλιον 
Βαλδές, διά τής συλλήψεως καί άλλων αιρετικών, 
Απεφάσισεν, ό>ς φαίνεται, νά προδώση τήν Ισαβέλλαν, 
.Αλλά οιατί δέν δύναμαι έγώ νά εξαγοράσω τήν ζωήν 
αΰτής διά τής προδοσίας έκείνου του ύπερηφάνου καί 
τολμηρού αποστάτου, βστις είχε τήν ο/ησιν νά ζητήση 
αυτήν είς γάμον ( » Αί σκέψεις αυται διήλθον διά τοΰ 
νοδς τοΰ Εμμανουήλ, μόλις δέ εΐχεν Αποφασίσει να 
όπάγη.νά εύρη τδν Πάτερ Φερνάνδον, οτε ή Ούρα ή- 
νοίχθη καί ή ’Ισαβέλλα έστάθη ένώπιόν του.

(Ακολουθεί.)

«Δύναμαι κάλλιστανά Αποφασίσω έγώ διά τήν Α- 
ιφώνησεν ο ’Εμμανουήλ, δελφήν μου,» απεκρίθη ψυχρώς ό’Εμμανουήλ, «τήν 

.. r.^.( - «δέν είμαι πλέον παρά-! οέ απάντησίν μου είς τήν πρότασίν σου, δύνασαι νά
φρων· Φοβούμαι, οτι ήμην έξω φρενών ολην μου τήν! αναγνώσης εις τύ πρόσωπόν μου. Ή ασφάλεια τής 
ζωήν μέχρι του δε,, τώρα όμως, τδ άγιον Πνεΰμα ή- Αδελφής μου είναι ΐδικόν μου έργον. Σύ πρόσεξαν διά 
νοιξε τούς ΐφθαλμοΰς μου, καί μοΐ έδωκε φως.»

Ό ’Εμμανουήλ έμεινεν εκστατικός. — «Καί έτόλμη-
σας νά Αφήσης τήν Αγίαν ήμών ’Εκκλησίαν καί να i Κωνσταντίνος έξήλθε μετά βαρύαλγοόσης καρδίας. 
περιφρονήσης τάς ίεράς τελετάς καί τάς οδηγίας - ■ m 
σεβασμίου Πατρδς Φερνάνδου !»

.«Ναι φίλε μου, έτόλμησα νά'τδ κάμω.»
«Μέ ποιον Αποτέλεσμα, παρακαλώ;»
«Ειρήνην έν τή ψυχή μου, φίλε μου ! ειρήνην τοι-! τοϋ μεγέθους τής Αμαρτίας τής πράξεως.—« Ο πάτερ 

αότην, τήν οποίαν ποτέ δέν έγνώριζον πρΐν,—ήσυχίας * ' ~
καί θάρρος! »

«Έχεις Ανάγκην θάρρους διά νά περιπατής τάς 
δδούς τής Σεβίλλης,» Απεκρίθη ό ’Εμμανουήλ— 
«θάρρους δπως παρουσιασθής ένώπιον του Καρδινα
λίου Βαλδές, ινα δποφέρης τούς πόνους του βασα
νιστηρίου καί τδν θάνατον !»

« Έσκέφβην περί τούτου, Αλλά μοΐ φαίνεται, βτι δ 
κίνδυνος δέν είναι πολύ πλησίον.»

« Οόδεις αιρετικός εΐναι Ασφαλής έντδς τής Σε
βίλλης, οδδ’ έπί μίαν ήμέραν. η

«Ναι, το γνωρίζω, Αλλ’ έλπίζω, δτι τδ έπίλοι- 
πον τής ζωής.μου θά έίοδευθή Αλλαχού.»

« ”Α, λοιπόν δέν Αγαπφς τήν νέαν σου ταύτην θρη
σκείαν Αρκετά, ώστε νά Αποθάνης υπέρ αυτής! » εΐ- 
πεν είρωνικώς ό ’ Εμμανουήλ.

«ΛανΘάνεσαι, ’Εμμανουήλ, δέν ζητώ Ασφάλειαν 
διά τδν εαυτόν μου, Αλλά διά τήν ’Ισαβέλλαν.»

« Διά τήν ’Ισαβέλλαν ! »
α Ναί. Έξευρεις δτι πολλάκις μέ παρεκάλεσας νά 

ευρώ τρόπον όπως έξασφαληθή ή’Ισαβέλλα έντελώς*  
τώρα δε ζητώ παρά σου νά μοΐ τήν δώσης ώς συ-

Κ4Ρ0Α0Σ 0 Γ RAI 01 ΤΕΙΣΑ ΡΕΣ ΑΠΣΓΑΙ.
Κυνηγών πάτε δ Κάρολος Ε'. δ βασιλεύς τής Ι

σπανίας είς τδ δάσος τής παλαιάς Καστιλίας κατελή- 
φθη όπδ σφοθράς θυέλλης συνοδευομένης ύπδ βροχής 
ραγοαιοτάτης, ενεκα τής οποίας ήναγκάσθη, έπειδή ήτο 
Απομακρυσμένος ολίγον τής συνοδείας του, νά καταβή 
Απδ τδν ίππον τ« καϊ νά έμβη μόνος είς παρακείμενόν τι 
σπήλαιον,ένθα ευρε τέσσαρας άνδρας κοιμωμένους καί
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Άνέχάοτον τοϋ dwxb; Ουζλί,ιγγχωνο'.

Άγγλος τις γεωργός έργαζόμενος ημέραν τινά εις 
τδν άγρόν του εΐδε μακρόθεν κυνηγούς τινας ίππεΐς 
διαβαίνοντας διά του υποστατικού του καΐ διευθυνομέ- 
νους πρδς άγρόν τινα έσπαρμένον με σΐτον, Μή έπι- 
θυμών δέ νά καταπατητή ό σίτος του, έπεμψε παι
δίον τι νά κλείση τήν είσοδον (διότι δλοι οί αγροί έν 
Άγγλίφ εΐναι φραγμένοι). Μόλις δε τδ παιδίον έφθα- 
σεν έκεΐ, καΐ ιδού παρουσιάζονται οί κυνηγοί ζητοϋν- 
τες νά διαβώσι, καΐ προσπαθοΰντες δι’ άπειλών νά 
βιάσωσι τδ παιδών νά άνοιξη τήν Οόραν, άλλ’ είς 
μάτην. Έπΐ τέλους, είς έξ αύτών, αποταθείς πρδς αυτό 
με αυστηρότητα εΐπε, «Δέν μέ γνωρίζεις; Έγά εί
μαι ό Δοϋξ Οόέλλιγγτων, καΐ είμαι συνετισμένος 
νά ύπακούωμαι πάντοτε*  σέ προστάζω λοιπόν νά ά
νοιξης τήν ΐΐύραν έκείνην, διά νά περάσω μέ τούς 
φίλους μου!»

Εί; τούς λόγους τούτους τδ παιδίον έβγαλε τδν πί
λον του κάΐ έκαμε μίαν ταπεινήν ύπόκλισιν είς τδν 
Οόελλιγγτώνα, άλλ’ έν ταυτφ άπεκρι'Οη, «Είμαι βέ
βαιος, δτι ό Δοΰξ Οόέλλιγγτων δέν έπιθυμεΐ νά μέ 
κάμη νά παραβώ τάς διαταγάς του κυρίου μου, διότι 
έχω ρητήν έντολήν νά μή άνοίξω είς χάνε να, χωρίς 
τήν άδειαν αύτοΰ»,

‘ Ο Δουξ υπερευχαριστηθείς έκ τής άποκρίσεως έχαι- 
ρίτησε τδ παιδίον έκβαλών τδν πίλον του καΐ εΐπεν,

« Εκτιμώ τόν ανδρα. ή τδ παιδών, τδ όποιον ούτε 
διά άπειλών, ούτε διά δωροδοκίας δύναιαι νά πει- 
σθή νά παρακούση. Έάν εΐχον στρατόν έκ τοιοότων 
άνδρών, δά ήδυνάμην οΰχΐ μόνον τούς Γάλλους, άλλά 
καΐ ολόκληρον τδν κόσμον νά νικήσω»,

'Ρίψας δέ πρδς τδ παιδίον μίαν λίραν, άπεμακρόνθη 
μετά τής συνοδείας του,—τδ δέ παιδίον έτριξε πρδς 
τδν κύριόν του, κράζων — «Έκαμα έκεΐνο τδ όποιον 
δέν ήμπόρεσεν δ Ναπολέων νά κάμη! έμπόδισα τδν 
Δούκα Οόελλιγγτώνα άπδ του νά έμβή».

ώί αστακούς ώπλισμένους άπό κεφαλή μέχρι Λ&®ών. 
Έκ τούτων ό εΐς άμα άκούσας τόν κρότον ήγέρθη ά*  
μέσω; καί πλησιάσας είς τδν βασιλέα εΐπεν, «ΤΩ καλέ 
μ« φίλε! &ά θαυμζίσης, δταν Σδΐ διηγηθώ τί ώραΐον 
δνειρον έβλεπα ταύτην τήν στιγμήν, 3περ ΰιέκοψεν ό 
κρότο; τών βημάτων Σου. , . έβλεπαν, δτι τάχα έφό- 
ρουν τοΰτο τδ χρυσούφαντον έπανωφόριόν Συ, άλλά 
δέν ενθυμούμαι πώς μ’ έπήγαινεν ά; τδ δοκιμάσωμεν, 
παρακαλώ,» καΐ συγχρόνως άφαιρεΐ άπδ τους ώμους 
του βασιλέως τδ έπανωφόριόν καΐ τδ ένδύεται αύτάς.

Μόλις Ιτελειώσεν ή σκηνή αΰτη καΐ πάραυτα έγερ- 
6εις άλλος άρχίζει νά διηγήται καΐ αύτδς τδ δνειρόν 
του. «Έγώ, φίλε μο, εΐπεν, ώνειρευόμην, ότι τάχα αΰ· 
τδ τό παλαιόν σαρίκι μου (κεφαλοδέσμιον) τδ άντήλ- 
λαξα μέ τδ κομψόν πτεροφόρον καπέλον Συ,» και έν 
τφ άμα αρπάζει έκ της κεφαλής τοΰ βασιλέως' τδν 
λαμπρόν και πολυτελή πίλον καί' τδν φορεϊ αυτός.

Κατόπιν τούτων εγείρεται ό τρίτος καΐ διηγείται άτι 
εκπληκτικόν δνειρον έβλεπεν, 8περ τδν κατετάραξε.

« Έβλεπαν, — εΐπεν, - δτι ·τάχα ετρεχον έπί ίππου 
όμοιου μέ τδν όποιον κρατείς* » και παρευθΰς λαμ
βάνει τδν ίππον έκ τής χειρο; τοΰ βασιλέως.

Τελευτάΐον άναπηδήσας και ό τέταρτος άνέκραξεν, 
«Αι, αδέλφια, Σεις βλέπω μέ τά όνειρά σας δέν άφή· 
σατε τίποτε καΐ δι’ έμέ. ,ν α Καΐ πώς, 3έν βλέπεις,— 
άπήντησεν είς έκ τών ληστών,-— τήν έπ'ι τοΰ λαιμού 
κρεμαμένην χρυσήν άλυσον μέτδ άργυροΰν κλειδών ;» 
«Ναι, μάλιστα, καλά λέγετε, εΐπεν ό τελευταίος oS- 
τος, 'ί καΐ αμέσως ήπλωσε τήν χεΐρά το, ινα άφαιρέση 
αύτήν έκ τοΰ λαιμού τοΰ βασιλέως,

Άλλ’ ό βασιλεύ; χωρΐς νά Βείξη τήν παραμικράν 
ταραχήν, εΐπε*  «λάβε ολίγην ύπομονήν, φίλε μου, νά 
σέ διδάξω τουλάχιστον πώς πρέπει νά μεταχειρίζεσαι 
τό άργυροΰν τοΰτο κλειδών.» Καί πλησίασα; άμέσως 
τδ κλειδών εις τά χείλη του έσύριξε τρεις τόσον δυνα
τούς συριγμο'υς, ώστε άμέσως ή έξ έκατδν περίπου 
άνδρών συνοδεία του έσπευσε πρδς τδ μέρος έκεινο 
καΐ περιεκόκλώσε στενώ; τούς τέσσαρας' ληστάί.

Τότε δ Κάρολος'στραφείς πρδς τούς ληστάς.εΐπεν, 
«Καΐ έγώ, φίλοι μου καλοί, ώνειρευόμην έπισης, καΐ 
δέν αμφιβάλλω ότι τδ ονειρόν μου είναι συνέχεια τών 
ίδικών σας δνείρων, διότι τφ όντι είδον όσα συνέβησαν 
μεταξύ έμου καΐ υμών, άλλά κατόπιν τούτων άπε- 
φασίσθη νά κρεμασθήτε πάντες*  καΐ τώρα έμπρός, πα
ρακαλώ, φίλοι μου, διότι έντδς μιας ώρας έκτελεΐται 
ή άπόφασις τοΰ βασιλέως. Ουτω μετά μίαν ώραν καί 
οί τέσσαρες άπηγχονίσθησαν και έμειναν έκτεθειμένοι 
πρδς παραδειγματισμόν τών κακών άνθρώπων.

Μ. Α.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 0 ΜΟΝΑΧΟΣ
'Ο έν τή προκειμένη είκόνι παριστάμενος Αυγου

στίνος δέν είναι 6 άρχαΐος έκεΐνος πατήρ τής Εκκλη
σίας, ό και Ιερός . έπονομασθεΐς, άλλ’ έτερος άκμά- 
σας κατά άρχάς τοΰ έκτου μ. Χριστόν αίώνος, έπΐ 
Πάπα Γρηγορίου τοΰ 1ου καΐ άνήκων είς τά μοναχι
κόν τάγμα τών Βενεδικτίνων.

'Ο Αυγουστίνος ούτος πορευθεΐς ήμέραν τινά είς 
τήν άγοράν καΐ' ίδών νέους τινάς άγγλους αιχμαλώ
τους, έθαυμασε διά τό κάλλος αύτών καΐ έρφτήσας 
αύτούς πόβεν ήσαν καΐ μαθών, ότι ήσαν άγγλοι, εΐπεν, 
«έπρεπε κάλλιον νά όνομάζεσθε άγγελοι. [ »

‘Η περίστασις αυτή διήγειρεν έν τη καρδίφ τουτήν 
έπιθυμίαν τοΰ νά κηρύξη είς τούς Βρετανούς τήν χρι- γ 
στιανικήν θρησκείαν, και λαβών τήν άδειαν του Πάπα.
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μετεβη είς τήν ’Αγγλίαν και διά τού κηρύγματος καί 
τής αδστηρας αυτού ζωής, διότι ήτο ά'νΟρωπος ευσε
βής, έντός δλίγου κατόρθωσε νά καταπείση τδν βασι
λέα των νά έναγκαλισΟή τδν χριστιανισμόν και νά [5α- 
πτ σθή· τδ δε παράδειγμά του έμιμήΟη μετ’ όλίγον 
ολόκληρον τό έθνος του, άπορρίύαν τήν είδωλο λατρείαν 

σίας τοϋ τόπου καί μόνον μετά τήν «'Αναμόρφωσιν» 
κατά μικρόν διά τής διαδόσεως τής Γραφής έξηλεί- 
φΟησαν.

Πρός άμοιοήν τών κόπων ζαΐ τής επιτυχίας του ό 
Πάπας έχειροτόνησε τδν Αυγουστίνον Αρχιεπίσκοπον 
Κανταβουρίας καΐ έδεσεν ολας τάς εκκλησίας τής Βρε-

‘ Ο Αυγουστίνος χαΐ οΐ Βρζττανοί αιχμάλωτοι Ιν 'Ρώμτμ

καί δεχΟέν τόν χριστιανισμόν. | τα νιας υπό τήν δικαιοδοσίαν του. ’Εκτατέ ή Άρχιεπι-
Ούτω πως έςεχριστιανώθησαν οί Άγγλοι, άλλ’ έν· 'σκοπή τής Κανταβουρίας είναι ή πρώτη έν Αγγλία 

νοείται, οτι ενεζα έλλειψεως καταλλήλου και αρκου- έ-^^χοατή, δ δέ Αρχιεπίσκοπος αΰτήί ό πρωτεύων μέ
σης διδασκαλίας άνεμιχϋησαν μετά τοΰ χριστιανισμού j τα£ή χ^ΰ κλήρου τής ’Αγγλικανής έκκλησίας, 
πολλαΐ άπδ τάς είδωλολατρικάς συνήθειας καί δοςα· |
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Τδ βασίλειον της Δαχόμη; ζεΐται είς τά δυτικά μέρη 
της ' Αφρική; καΐ εΐναι μέρος τή; αρχαίας αότοχράτο-, 
ρία; τών Άσχαντε';, έναντίον τών οποίων οί’Αγγλοι 
πρό τίνος χρόνου έςεστράτευσαν και ήνάγκασαν τόν 

κόων του. \Ακόμη και αύτδ; ό πρωθυπουργό; του 
δέν δόναται νά τδν πλησιάση χωρΐ; νά πέση έπί τών 
γονάτων του καΐ νά κυλίση τήν κεφαλήν του ε?τ τδ ί 
χώμα! έχει δέ στρατόν πολδν καΐ ώ; τδν εαυτόν του : 
σκληρόν.

’Αμαζόνες τής Δαχόμης.

αύτοκράτορα αυτών νά κλείση ταπεινωτικήν ειρήνην, 
κυρίευσαν τε; τήν μητρόπολιν αότοΰ Άδομέην.
'' Ο βασιλεύ; τή; χώρα; ταότη; εΐναι εΐ; έκ τών 

σκληρών δεσποτών 5σοι ποτέ έφάνησαν έπΐτη;γής, 
καί απαιτεί δουλικήν υποταγήν παρ’ όλων τών ύπη-

' Ο βάρθαρο; οΰτο; βασιλεύ; θεωρεί δλα; τά; γυ- ■ 
ναΐκα; ώ; ιδιοκτησίαν του, obsv εύϋυ; άφοΰ γεννηδή 
κοράσιον καταγράφεται καΐ ανήκει εΐς αυτόν, καΐ ούχΐ 
είς τϋ; γονείς τ». Έάν δέ οί γονείς ή άλλο; τι; Ιϊελήση 
καμμιαν άπδ τά; γυναίκα;, πρέπει ν’ άναφερθή εί; : 
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τδν βασιλέα χαί νά άγοράση αύτήν άπδ αύτόν!
Έί δλων των γυναικών της αυτοκρατορίας του τρεις 

χιλιάδας έχλέγει διά τδν έαυτόν του, καί αυται είναι 
γυναίκες του—τάς λοιπά ή τάς πωλεΐ, ώς προείπομεν, 
η τάς μεταχειρίζεται ώς στραιιώτας, άφοΰ τάς γυμνά
σει τακτικώς είς δλα τά στρατιωτικά γυμνάσια καί ίδίως 
είς τήν χρήσιν το δ τόξου και της μαχαίρας, σχηματί- 
ζουσι δέ την σωματοφυλακήν του καί τόσον άποσκλη- 
ρύνόνται διά της συνήθειας, ώστε ύπερβαίνουσι καί αυ
τούς τους άνδρας κατά τήν άνδρίαν καί σκληρότητα, 
ώστε αληθώς δύνανται νά δνομασθώσιν αί Ά μ α ζ ό
νε ς τ ω ν νεωτέρων χρόνων.

'Η προκειμένη είκών παριστφ δύο τοιαυτας Αμα
ζόνας, μίαν τοξεύουσαν καί άλλην έπιδεικνύουσαν δυο 
εχθρικά; κεφαλάς, τάς οποίας άπέκοψεν εις τινα πό
λεμον κατά των πλησιόχωρων φυλών.

Ή θρησκεία των είναι είδος δαιμονολατρείας καί 
άπαιτεΐ ανθρωπίνους θυσίας, δθεν διά νά έχωσιν Αν
θρώπινα θύματα, έκστρατεόουν συχνά κατ’ άλλων 
φυλών καί όσους συλλάβωσιν αιχμαλώτους, τούς φυ· 
λάττουν διά νά τούς θυσιάζουν είς τους θεούς των.

1Η κυρία άπόθειξις της ανδρείας έκαστου είναι τά 
κρανία τών εχθρών, τούς δπίους έφόνευσεν είς τον 
πόλεμον , διά τοΰτο δσον περισσότερα έχει τις είς 
τήν οικίαν του, τόσον άνδρειότερος καί ένδοξότερος 
θεωρείται· τούτού ένεκα τά κρανία είναι και τά κυ- 
ριώτερα στολίδια τών ναών, τών παλατίων χαί αύτών 
τών ιδιωτικών οικιών, 'Ο θάλαμος, οπού ή Αύτοϋ 
Μεγαλειότης δ βασιλεύς κοιμάται, είναι έστρω μένος 
μέ κρανία ί

Μετά τήν ήτταν αύτών ύπύ τών Άγγλων εύσεβεΐς 
τινες χριστιανοί μετέβησαν είς τά μέρη έκεΐνα και 
ήρχισαν νά κηρύττωσιν είς τά θηρία έκεΐνα τδ Ευαγ
γελίαν· έλπίζεται δέ, δτι μέ τδν χρόνον θά άναμορ- 
φωθώσι καί οΰτοι διά τής σωτηρίου αύτοϋ έπιρροής.

ι ---- -—*

ΓΕΩΛΟΓΙΑ.

(Ίδέ παρελθόν φόλλον.)

Περίοδο ς Μ εσωζω'ι xty

Μέ τό Περμιανον στρώμα κλείομεν τήν περιγραφήν 
τών Παλαιοζωικών πετρωμάτων τών συνιστώντων τον 

φλοιόν τής Γής μας, είς τά όποΐα, ώί εΐδομεν, άπαν- 
τώνται τά πρώτα ΐχνη τής ζωής, καί μεταβαίνομεν 
είς έτέραν έποχήν, τήν χαλουμένην Μ ε σ ω ζ ω ϊ- 
κ ή ν,

Τδ στρώμα τοΰτο έχει πάχος 3,700 περίπου ποδών 
καί άποτελεΐται έκ δύο άλλων στρωμάτων του Ώ- 

ο λ ι Θ ι x ο ΰ, οπερ έχει πάχος 2,500 ποδών, χαί του 
Κρητιδικουή Κημωλιούχαυ 1,100 ποδών 
τδ πάχος.

I Κατά τήν έποχήν τοϋ σχηματισμού τοΰ Μεσωζωι- 
κου στρώματος φαίνεται έκ τής γεωλογίας, δτι συνέβη- 
βησαν μεγάλαι φυσικαί μεταβολαΐ εΐς τε τήν ανόργα
νων ύλην καί τά υπάρχοντα ζώα καί φυτά.

Γά ζώα τή; έποχής ταύτης, ώς φαίνεται έκ τών 
λειψάνων αύτών, είναι νέα καί καταπληκτικά το μέ
γεθος· άνήκον δέ τά πλεΐστα είςτό γένος τών σαυρών 
καί ήσαν παμπληθή καί έκπληκτικοΰ μεγέθους — 

' ώστε ή περίοδος αυτή δικαίως έκλήθή Α ί ώ ν τών 

Γιγάντων ’Ερπετών.

Λ'. Στρώμα Τριαδιχόϋ,

Τά κυριώτερα τών ζώων άτινα έζων κατά τήν έ
ποχήν -τοϋ σχηματισμού τοΰ στρώματος ήσαν αί θ α- 
λ ά σ σ ι ο ι σαΰραι, αίδεινοσαΰραι είτε χ ε ρ σ αΐ- 
αι σαΰραι, καί αί πτεροσαΰραι· μεταξύ τών πρώ
των τήν πρώτην θέσιν κατεχουσι δύο τρομερά θηρία, 
& ίχθυόσαυρος χαΐ & πλησιόσαυρος, 
τδν σκελετόν τών Οποίων παραθέτομεν ενταύθα ό
πως ϊδώσιν οί [μικροί ήμών άναγνώσται οποία γι- 
γ·αντιαΐα ζώα ήσαν τά προκατακλυσμιαία έκεΐνα 
έρπετά,

Σκεκετδς Ίχθυόΰαύρου

Ό Ίχθυόσαυρος ήτο ζώον Αμφίβιον, 3ηλ. ήουνατο 
νά ζή καί είς τά υδατα καΐ έπί τής ξηράς, και τεραστίου 
μεγέθους, διότι είχε μήκος πλέον τών 30 ποδών, 
ύδόντας όμοιους μέ τούς τοΰ . Κροκοδείλου καί ο
φθαλμούς ίσους μέ κεφαλήν άνθρωπίνην ! έκ δέ τών 
εδρεθέντων έντδς τοΰ στομάχου αύτοϋ καταφαίνεται, 
δτι ήτο ζώον σαρκοδορώτατον. .

Σκεέετάς Πλησιοααύρου

Ό Πλησιόσαυρος ήτο καί αύτδς αμφίβιον έχων κε
φαλήν σαύρας και δδόντας Κροκοδείλου, λαιμόν μα- 
κρδν καί έλαστικδν, δι’οΰ ήουνατο ευκόλως νά συλλαμ- 
βάνη τούς πλησίον αύτοϋ διαβαίνοντας ίχθΰς, ή τά
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άνωθεν αύτοϋ πετώντα πτηνά, βπως φαίνεται εις τήν 
έπομένην εικόνα.

10 Πλησιόσαυρος, όπως φαινηται έκ των Απολιθω
μάτων τοΰ σκελετού αύτοϋ, πρέπει νά είχε μήκος 40 
—50 ποδών καί κατά την κατασκευήν καί τάς έξεις 
πρέπει νά ήτο δμοιος μέ τδν Κροκόδειλον, τά μάλιστα 
σαρκοβόρος καί λίαν καταστρεπτικός.

0 ΧΡΙ2Τ0Ϊ KAI TO AP.XARI

Μιά φθινοπωρινή αύγή, γλυκά συλλογισμένος, 
Έπερπατοΰσε δ Χριστο'ς, 
Κ’ Ακολουθούσε δ πιστός 
'0 Πέτρος, κουρασμένος.

Σιωπηλοί ’πηγαίνανε*  ό μαθητής ποθούσε 
*Στδ Δάσκαλο κάτι νά είπή, 

"Ομως τή θεία σιωπή, 
Νά κόψη δεν τολμούσε,

Έκεΐ, άκουσθη βέλασμα μικρού άρνιοΰ, ’γνοιασμένο, 
Γεματο τρόμο καΐ καϋμό, 
Παράπονο μέ σπαραγμό 
’Ανέκφραστο σμιγμένο.

Κ’ είδαν Αρνάκι τρυφερό καί άσπρο σάν τό χιόνι, 
Νά τρέμη καί νά λαχταρά, 
Καί τό φτωχό· νά σπαρταρά 
Σέ μακελλάρη γόνυ 1

Τδ’μάτι του μέ τοϋ Χριστού γιά μιά στιγμή ςαυρώθη*  
Τόν κυτταςε λυπητερά, 
Έστέναξ’ ύστερη φορά, 
Καί πλτά δέν έσηκώθη ...

■ Τής γής Αρνάκι, τ’ ούρανοΰ αρνάκι είδε άλλο*  
’Αχ, τδν Αμνό τδ σπλαγχνικό, 
Που γγά τδ κρίμα μας κακό 
Έδέχθηκε μεγάλο.

Κ’ είπε του Πέτρου δ Χριστός*  τ’ Αρνάκι τδ λυπάσαι; 
Κ’ έκεϊνος·—Κόριε, αύτδ 
Είναι γιά όλα τους γραφτό, 
Καί μή τδ συλλογασαι.

‘0 ’Ιησούς έστέναξε καί είπε λυπημένα*

—Τδ Δάσκαλό σου άν ποθής, 
Όγλίγωρα θά λυπηθής, 
Γ αρνάκια τά καϋμένα.,.

"Οταν Τδν είδε στδ Σταορδ Απάνω, έθυμήθη.., 
Καί άπδ τότε μοναχά
"Ολα τ’ Αρνάκια τά φτωχά 
‘0 Πέτρος τά λυπήθη !

Λ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ,

Θεραπεία Αεραλοπόνου.

Παρισιανός τις Εατρδς έφεδρε νέαν θεραπείαν διά 
τδν κεφαλόπονον. Μεταχειρίζεται μίγμα πάγου καί ά
λατος, ύπδ τήν αύτήν Αναλογίαν*  «λάβε άλατος μέρος 
έν, πάγου τδ ήμισυ τού βάρους τοϋ άλατος, άνάμιξον 
αυτά καί θές έν σακκιδάρ καί έπίθες αύτδ διαδοχικώς 
έπί διάφορά μέρη τής κεφαλής κρατών αύτδ έκεΐένόσφ 
αισθάνεσαι τδν πόνον. Ή θεραπεία είναι στιγμιαία.

Θεραπεία ρευματισμέ

Σύλλαβε δόο ή τρεις μέλισσας ζώσας καί Ανάγκασε 
αύτά; νά κεντρώσουν τδ πάσχον έκ βευματισμοϋ μέρος*  
κατ” άρχάς ό πόνος αυξάνει δλίγον, άλλά μετά τινα 
λεπτά παρέρχεται καί ούδέποτε πλέον έπανέρχεται. 
Άμφότεραι αί θεραπεΐαι είναι εύκολοι καί επειδή 
πολλοί είναι οί πάσχοντες άπδ νευρικές κεφαλόπονους 
καί ρευματισμούς, το'υς συμβουλεόομεν νά κάμωσι τήν 
δοκιμήν, καί 5ν ώφεληθώσιν άς μας τδ γνωστοποιήσωσι 
πρδς ώφέλειαν καί άλλων.

* Αλεξάνδρεια.

Ότε κατά διαταγήν του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
έσχεδιάζετο έπί τής νήσου τοΰ Φάρου ή πόλις ’Αλε
ξάνδρεια*  σμήνη πτηνών καταπτάντα έτρωγαν τά άλευ
ρα, δι’ ών έπί του έδάφους έσχεδιάζοντο όδοί, άγοραί, 
πλατείαη ναοί κλπ. τοΰτο ίδών ό βασιλεύς προσκα- 
λεσάμενος τούς μάντεις έπληροφορήθη, βτι δ οιωνός 
έσήμαινε τήν εις τδ. μέλλον συνεχή εύτυχίαν τής πό- 
λεως. Καί τφ δντι μέχρι σήμερον ή ’Αλεξάνδρεια εί
ναι τδ κέντρον τοΰ έμπορίου μεταξύ .ανατολής καί τής 
Δόσεως,

—' 0 έν Κολωνία άστρονόμος "Ερμαν Κλάίν άνε- 
κάλοψε έπί τής έπιφανείας τής σελήνης κρατήρα προ- 
σφάτως σχηματισθέντα,’ έχοντα πρόσφατον διάμετρον 
περίπου 4000 μέτρων, πλησίον τοϋ κέντρου τοϋ δίσκ» 
τής σελήνης καί πρδς δυσμάς τοϋ κρατήρος Ύγίνου. 
Ό κρατήρ οδτος υπερέχει κατά τδ πλάτος πάντων
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των κρατήρων της γής πλήν τοΰ κρατήρας Κεραοοέν 
τών Σανοουικών νήσων, Ή άνακάλυψις τοΰ κ. Κράϊν 
άναχοινωΰεΐσα είς τους αστρονόμους Βάρο τής Βελφΐρ 
χαί τόν έν Άθήναις ήμέτερον Αστρονόμον χ. Σμΐδ 

ετοχε τής πλήρους αύτών επιδοκιμασίας.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

— Έν Λονδίνφ εΐναι έν ένεργεία 1030 θρηβκευτι-ζαΐ καΐ 
φιλανθρωπικοί Εταιρίαι, δαπανώ οι ΐέ κατ  Ετος 4,651,132 
λίρας αγγλικός ! δηλ. δύο φορές περισσότερον παρ' οτι εισ
πράττει ή Κυβέρνησις' ήμών J Μεταξύ τών εταιριών τούτων 
είναι καί ή Γραφικο-άν θική άποστολή (Bille flower mis
sion) τά μέλη τής όποιας προμηθεύουσιν άνθη άπαξ ριέν κατά 
δεκαπενθημερίαν είς 41 νοσοκομεϊαΐκαί πτωχοκομεία καί άπαξ 
ή δίς τής Εβδομάδες εί; ί φαρμακεία, Εκτός τούτων τά μέλη 
αύτής Επισκέπτονται τά μέρη, όπου ΐστανται άμαζαι, καΐ τάς 
οικίας, όπου Ενδιαιτώνται πολλοί, καΐ ουδέποτε προσφέρουν έν 
άνθος ή μίαν άνθοΐέσμην χωρίς νά συνοδεύσωσιν αύτά μέ Εν 
Επισκεπτήριο ν, Επΐ τού όποίου εΐναι γεγραμμένον ή τυπωμέ- 
νον έδάφιόν τι τής Γραφής. Διά τού τρόπου τούτου πάμπολ- 
λοι άνθρωποι μανθάνουν πολλά τής Γραφής.

*

— Ήλικίαι τών Ευρωπαίων Ηγεμόνων. Ό 
αύτοκράτωρ τής Γερμανίας είναι 71 έτών τήνήλικίαν, ό βα
σιλεύς τής ‘Ολλανδίας 60 έτών καΐ 10 μηνών, δ τής ‘Ρωσ· 
σίας 59 έτών καΐ 7 μηνών, ή βασίλισσα Βικτωρία S3 έτών 
καί 7 μηνών, ό τής Αυστρίας 47 έτών καί 5 μηνών, δ τής 
’Ιταλίας 34, ό Σουλτάνος 33 έτών καί 3 μηνών, δ τής ‘Ελ
λάδος 32, δ τής ‘Ισπανίας 20 έτών καί 1 μηνο'ς.

— ‘Ο θάνατος εΐναι δ Ελευθερωτής Εκείνου, τόν όποιον 
ή Ελευθερία δέν δύναται νά άπελευθερώση, δ ιατρός Εκείνου 
τόν όποιον ή ιατρική δέν ΐύναται νά θεραπεύση, καΐ δ πα
ρηγορητής Εκείνου τδν δποΐον ό κόσμος δέν ΐύναται νά πά- 
ρηγορήση.

—‘Όστις ταράττει τόν οΐκον αύτοϋ, θέλει κληρονομίσει 
άνεμον· καΐ ό ά'φρων θέλει έΐσθαι δούλος είς τόν φρόνιμον.

"Αν ί δίκαιος παιΐεύηται έπΐ τής γής πάλλω μάλλον δ ά- 
σεδής καΐ ό αμαρτωλός.» (Παροιμ. ιά. 29, 31.)

'Ο φόβοι τοΰ Κυρίου.

Ό φόβος τοΰ Κυρίου, σίτος είναι ή σοφία.
Ίώ6 κη’. 28.

Αρχή σοφίας είναι ό φόβος τού Κυρίου.
Παροιμ. 6'. ίο.

‘Ο. φόβος τού Κυρίου εΐναι διδασκαλία σοφίας.
Παροιμ. ΐε'. 33.

‘Ο φόβος τού Κυρίου προσθέτει ήμέρας ζωής.
Παροιμ. ι'. 27.

‘Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής.
Παροιμ. ιδ’. 27.

Ό φόβος τοΰ Κυρίου φέρει ζωήν.
‘ Παροιμ. ιθ', 23.

ΑΙΝΙΓΜΑ·

Τρεις συλλαβαΐ μέ γράμματα όκτώ μέ συνιστώσι, 
Καί πόντε» οί φιλοΰντές με μεγάλως μ’ Εκτίμώσι.

Καί τοι βωβόν καί άλλαλον και άψυχον Επίσης, 
Πλήν εΐμάι εύγλωττότατον Καί άπασα ή κτίσις .

Δέν εΐδεν άλλο ώς Εμέ" πολύλογου καί λάλον, 
Ούτε έν μέσιρ τών βροτών μικρών τε καί μεγάλων.

‘Οπόταν θέλης σ' όμιλώ, σέ τέρπω, σέ ευφραίνω
Άλλά καί σέ άνησυχώ, σέ θλίβω, σέ πικραίνω.

Καίτοι σοφόν τόν άμαθή τόν καθιστώ, άν θέλη,
Κι’ οί λόγοι μου στον δυστυχή σταλλάζουν άσάν μέλι, 

Καΐ δίδουν άνακούφισιν, παρηγοριάν κ*  Ελπίδα· ’
Άλλ’όμως είμαι καΐ φθορεύς, καθώς πολλάκις είδα, 
Τής νεολαίας τής μικρας κ’ ένγένει τών άνθρώπων, 

Καΐ τοΰτο πράττω πάντοτε ά'νευ μεγάλων κόπων, 
Αρκεί μ' Εμέ νά σχετισθοΰν, φιλίαν νά συνάψουν

Κι’ βλα τά Εν έμοί κακά έν τη καρδίφ γράψουν.
Τό βλον, φίλε μ*  άριθμεΐ δεκαεπτά δεκάδας

Καΐ Ετι άλλα; τέσσαρας άραβικάς μονάδας. θ. Ζ.

—Ή λύσις του έν τφ προηγουμένφ φύλλιρ αινίγματος, ά- 
ναβάλλεται διά τδ Επόμενον φύλλον ΐνα δώσωμεν περισσότερον 
καιρόν είς τούς μικρούς ήμών συνδρομητάς νά σκεφθώσι καλ- 
λίτερον πρός λύσιν αύτοϋ· ούΐεΐς τών άποστειλάντων τήν 
λύ οιν αύτοϋ Επέτυχε.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποσάκις ό Χριστός ώργίσθη ;
2. Καΐ είς ποίας περιστάσεις;
3. Πώς «ινομάζετο κατ’ άρχάς τό όρος Επί τοϋ όποίου 

μετά ταΰτα έκτίσθη ό ναός τοΰ Σολομώντος;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
«Ά σ τ ή ρ τής ’Ανατολής», έφημερϊς οικογενειακή, δια- 

τρέχυσα τό φίον ίτος τής ήλικίας, εΐναι ήπρέσβυτάτη βλιον 
τών όπαρχουοών Ελληνικών Εφημερίδων, πλήν της Σμυρ- 
ναίας «’Αμάλθειάς» καΐ ή μόνη τού είδους της είς τήν Ελλη
νικήν γλώσσαν. Περιέχει ύλην π ο ικίλη ν, άρμόζου- 
σαν διά γονείς καΐ τέκνα,ήλικιωμένους. καΐ παιδία, άνδρας 
καΐ γυναίκας. Έκδίδετάι δέ άπαξ τής έβΐομάδος είς διπλούν 
φύλλον καΐ είναι ή εύθηνοτάτη όλων τών ύπαρχουσών Εφη
μερίδων. Τιμή έτησία προπληρωτέα διά τήν ‘Ελλάδα Εξ 
ΐραχμαΐ, διά τό Εξωτερικόν δέκα.

Συνισ-τώμεν αύτήν είς ‘τάς οικογένειας, αΐτινες λαμθάνου- 
σι τήν Έφ. τών Παίδων*  ο πω; δέ παράσχω μεν εύκαιρίαν είς 
τούς γονείς καΐ άλλους νά δοκιμάσωσιν αύτήν, δεχόμεθα καΐ 
τριμηνιαίαν συνδρομήν 1 1/2 δραχ.

'Όστιςήθελε κάμει 20 συνδρομητάς είςτήν Έφ. τών Παί
δων καί άποστείλει τάς συνδρομές είς τήν διεύθυνσιν λαμ
βάνει τόν ’Αστέρα δωρεάν Επΐ Εν έτος.

— «Ή Κυρά Καλή,» διήγημα τερπνόν καΐ διδακτικόν, δη- 
μοσιευθέν διά τής Έφ. τών Πάίδων, πωλείται έν όΐιρ Έρ
μου άριθ. 79. είς φυλλάδιον μέ 11 ώραίας εικόνας άντΐ 1 
δραχμ. συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών,


