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Χυνδρ' έτησ. έν 1 Ελλάδι Λ,ρ. 1 ·
Β » » Έξωτιφϋίφ , »

ilfiTGYNrlS I®*®?  OuSeVCt, πλήν τών τακτικών 
Λ ,. -’-r- ~ i α 1 Ανταποκριτών, στέλλίται ή ΈφημερΙσ
*» r.v t..pp.rfo <ίρι“. λ 0. ι τών Παίσων» άνευ προπλη ρ ωμή ί.

ϋτεριδοειδή.

Κατά την παναρχαίαν έποχήν τής γής ήμών, δτε 
ΐιασα ή έπϊφάνεια · αυτής έκαλΰπτετο ύπδ δένδρων 
καί φυτών, ή δέ βλάστησις 
ήτο πλούσια καΐ θαυμασί*  
α, αί πτερ'ίδες, είτε τά πτε. 
ριδοειδή καί καλαμοειδή κα- 
τεΐχον τήν πρώτην θέσιν με
ταξύ τών δένδρων κατά τε τήν 
έξάπλωβιν καΐ τδ μέγεθος, 
ώς καταφαίνεται είς τά άν- 
βρακοφορα στρώμματα al· 
τής

Είς τάς μετέπειτα όμως έ- 
ποχάς, αί πτερίδες αρχονται 
κατά μικρόν νά Ολιγοστεύουν 
οδ μόνον κατά τήν έκταδιν, 
άλλά καί κατά τδ μέγεθος, 
ώστε ήδη απαντιόνται μόνον WS 
είς τάς εύκρατους καί τήν 
διακεκαομένην ζώνας, είς έ
κείνας μέν ώς θάμνοι, είς 
ταύτην δ’ ώς δένδρα.

Αί πτερίδεΐ Απαιτούν ατ
μόσφαιραν ύγράν καί μεγά
λην θερμότητα, Ενα αναπτυ
χθούν ώς πρέπει*  κατά δέ ΔένυρΟν πτεριϊοΕίίίΐ,
τήν παναρχαίαν έκείνην έποχήν, δτε ή γή μας ήτο 
κεκαλομμένη ύπδ θερμής ομίχλης, αί πτέρίδες ηυξανον 
είς τεράστιον μέγεθος.

Τά πτεριοοειδή εΐναι δένδρα ωραία τήν &|ιιν, ώς 
φαίνεται έκ τής προκειμέυης είκόνος, ένεκα τοϋ σχή
ματος τοϋ λεπτοφυούς too φύλλωματος, καΐ τοϋ ευ
θέος καί όψηλού τοϋ κορμού, διά τών οποίων φέρουάι 

πολλήν ομοιότητα πρδς τους 
φοίνικας,

Τά τής σημερινής έποχής 
πτεριδοειδή δένδρα- φθάνουν 
πολλάκις είς ΰψος 60 καί έ- 
πέκεινα Λοδών*  είναι δέ τά 
μόνα μεταξύ ιών δένδρων, τά 
δτίοΐα δέν κάμνουσιν άνθος*  
οί δέ άπόροι των ευρίσκονται 
διευθετημένοι κατά σειράς 
είς την κάτω έπιφάνειαν τών 
φύλλων.

Jofo^o^ia πρός ~ί>ν θεόν.

Καλόν τό Σέ δοξολογέΐν, 
Ώ Κύριέ μου καί θΐί.

Καλόν Si καί τό εόλογεϊν 
Τό όνομά σου, ’Αγαθέ.

Πρωΐαί καί 8ια νυκτόί
Τά ίργα σου τά θαυμαστά

Θά προσπάβώ έγώ πιστώς 
Νά κάμνω ’ί ίπαντας γνωάτά.

Πάσαν τήν κτίσιν θεωρών, 
Έξίσταμαι μέ θαυμασμόν

Δοξρλογών σε 6’ άπορώ
Είί έκαστόν σου λογισμόν,
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61 ΕΝΓΑΦ1ΑΕ6ΚΛΤΕ2 EftNTES, 

(Διήγημα Έλβιτικίν)

Μιταφρ^αις ίλωθέρα έκ τοΰ Αγγλικοί..

(Ίδλ προηγοΰμτνον· φύλλον)

ΚΚΦΑΛΑΙΟΝ Γ 
Η λυπηρά, axMetat.

καί νά τον κάμνή νά ύποφέρη μεθ’ υπομονής τήν· ι 
σκλήράν τύχη? τοιη. και συχνά μέν κατώρθωνε τοΰτο,. ΐ 
ούχί δμως· πάντοτε, καΐ τότε, έζηχετ ένασχόλησίν τινά 
διά νά. διασκεδάζη τα παιδίον» Ευτυχώς δέ. τδ έναπο-- ■ 
μειναν αϋτοΐς άχυρον· εχρησίμευσε πολύ είς· τούτο, ό ϊ 
δε’Ιάκωβος διά τής·βοήθειας τοΰ’ γέροντας συνετίσει 
νά πλέκη, ώραώυς ψαθίσκους διά τήν τράπεζαν.

Κατορθώσαντες: δέ νά δώσωσι διέξοδον είς τόν κα
πνόν, όσης έπλήρου· τ&· κτηροστάσιον καΐ ήνόχλει αύ- ! 
τους, ήρχισαννά άνοίΐωσι μικρόν τινα λάκκον πρός ένα- I 

πόθεσιν πιθαριού τινδς, είς το όποιον εΐχον δλίγον τι; 
ελαων ,. τδ. όποιον έχρησίμευε πρός φωτισμόν αότών- 
καΐ τδ. όποιον- δ Ιάκωβος παρ’ δλίγον άνέτρεπε. Μόλις- 
όμως ήρχισαν νά. σκάπτωσι καΐ άνευρο? πέντε φιάλας- 
οίνου, αίτινες εΐχον λησμονηθή.έκεϊάπώ τδ προπαρελθάν
ετος»

Η χαρά, τοΰ- ’Ιακώβου· είς τήν θέαν τών φιαλών 
τούτων ήτο απερίγραπτος-ό παππούς-ήτα γέρων, αδύ
νατος,.καΐ ασθενής, ή δε τροφή,, τήν- όποιαν-εΐχον, δέν· 
ήτο τοιαύτη ώστε, νά δίδη. αρκετήν θρέψιν καΐ ίσχυν- 
εΐς τό σώμα του.. Ή ανέλπιστος άνεύρεσις έπομένως· 
οίνου παλαιού έθεωρήθη ύπδ τοϋ» ’Ιακώβου· ώς μεγοο 
ευτύχημα,. καΐ. μολονότι ή σθ άνετο εαυτόν άδύνατον, ά- 
πεφάσισεν 3μως έν τήκαρδία του ούτε νά δοκιμάση κάν- 
τδιν οίνον έ κείνον, άλλά νά μεταχεισθή, αΰτδν καθολο- 
κληρίαν διά τδν παπποΰ- του*.

(ώωλουθεϊ.)

ΙΧβϊΌΣΑϊΡΟΣ

Εις τό τρίτον καΐ δέκατον- πρώτον έτος- της ’Εφη
μέριο ος τών Παιδων (187(0 καΐ 1878) εύρίσκουσιν of’ 
άναγνώσται ήμών ώραίαν και ένδιαφέρουσαν περιγρα- 
ΐρήγ τινών έκ τών παναρχαίων ζώων τών κατοικούντων- 
την- τότε. έπιφάνειαν- τηί γής· μας,· μετά τών εικόνων 
αύτών.. Μεταξύ τούτων, άναφέρεται καί ί>. ιχθυόσαυρος,. 
αμφίβιον πελώριον, μετέχονγ. ώς καΐ τόονομα αυτό ση- 
μαίνει,.έκ.τε.τού. ιχθύος καϊ τής σαύρας»

Etcτήν προκειμένη? είκόνα παρισταται δ σκελετό ξ
ένοι τοιουτου. ίχθυοσαύρου-· εύρεθέντος έν- Σιβηρίφ είς: 
τά βάθος φάραγ,γός. τίνος πεπληρωμένης- ύπδ πάγου»

Τδ τεράστιον τοΰτο ζώον ήτο 20 ποσών τδ μήκος, 
αί.δέ σιαγόνες τοο. ήσαν ώπλισμέναιή μέν άνω. μέ 50γ 
ή δέ κάτω-με 30 φοβερούς-κωνοειδείς: δδοντας, ικανούς: 
νά θραύσωσι καΐ το ισχυρότατο? δστουν. Έκ τών εύ-- 
ρεθέντων έντδς του στομάχου του, φαΐνεταμ. δτι τδ·

Άν καίΐ δ ’Ιάκωβος· εΐχεν ισχυρόν· λόγον νά ήναι ■ 
ευγνώμων πρδς τδν Θεόν διά- τήν άπελευθέρωσιν έαυ- ; 
τοϋ τε καΐ τοΰ- παπποΰ του άπδ τοσοΰτον μεγάλου κίν
δυνου, δέν· ΐοεικνυεν όμως τή/ επομένη? πρωίαν πολ
λή? ίλαρότητα»

Δεν ήτο ό κίνδυνος τών λύκων, δστις άνηρύχει αυ
τόν, διότι οδοέν ίχνος αυτών έφαίνετο, ουδέ ήκούέτο 
πλέον, άλλ’ ό συλλογισμός,. οτι- δέν ήρύνα-το πλέον,, ώς 
ένόμιζε, ν’·' άφήση τή? φυλακήν του, άκόμη. καΐ δι’ 
όλιγας στιγμάς, διά νά άναπνεύση τδν καθαρόν άέρα 
καΐ νά χαρή, βλέπω? τδν ήλιον,, τδν ώραΐον· ουρανόν 
καΐ τήν έκτεταμένην< θέαν τών δρέων»

Πρδ τής προσβολής τών λύκων έσκιαγράφει ένώ
πιον αύτοϋ. εδχάριστον καΐ ώραίαν είκόνα τών ημερών, 
τάς όποιας έμελλαν νά διέλθωσιν έπΐ τών ορίων. “Ηλ» 
ittfe νά χορηγήση είς τδν παπποΰ του οψιν τινα τοΰ 
ήλίου,καΐ νά εΐσαγάγη είς το κτηνοστάσιον- φώς διά 
τοΰ παραθύρου, άπομακρόνων άπ’ αύτοϋ-τήν χιόνα,. 
καί οΰτω.- νά θέση_τέρμα. είς τήν μακράν καί· δυσάρε
στο? σκοτιαν, είς τήν δποία? έζων έκτά'ς τούτου ήλπιζσ 
νά κάμη περιπάτους τινάς είς τόν άνοίκτον άέρα μετά 
τοϋ παπποΰ του. Άλλ’ ολαι αύται αί έλπισες: του. έξη, 
φανίσθησαν διά μιας-

Δέν έτόλμα πλέον νά άφήση τα^κτηροστάσιον- δθεν 
ί έπρεπε νά συνοικειωθη μέ τήν ιδέαν,, δτι-, έμελλε νά· 
ί διέλθη. ολόκληρον τδν χειμώνα κεκλεισμένος,. ου- 
I τως είπεΐν, έντδς φερέτρου, νά θεωρή δ’ εαυτόν εύ- 
ί ή έλλειήες. καθαρού άέρος· καΐ άσκήρεως δεν
| θά έπέφερεν ασθένειας, ύπδ τών οποίων έπαπειλοϋντο 
. ένεκα τοϋ μικρού, ποσού, καΐ του αύτοϋ- είδους τής 
τροφής, τήν οποίαν καθ’ έκαστη? μεταχειρίζοντο,;

1Η ποσότης τής καθημερινής των τροφής ήτο πολ!>· 
μικρά- δλίγον γάλα αίγδς,. κομμάτων σκληρού και ξη
ρού άρτου, καί δλίγαι βρασμέναι πατάται με δλίγον- 
άλας ήσαν παν δ,τι. εΐχον είς τήν εξουσίαν των. Άλλά 
καΐ τάς πατάτας- έπρεπε, νά μεταχειρίζονται φειδωλώς,.

■ διότι δέν ή σαν πολλά ί.. I ζώον τούτο ήτο παμφάγον,. κατεβρόχθιζε δέ τήν τρο-
Ήκάτάστασις των. αυτή.ήτα άδιάκοπον-θέμα. συνο-,^Ψ του ΧωΡ'^^ ν^· τ^θ'' Κ®®?) «ίστε οι δδοντες, ώς: 

μελιάς μεταξύ τών δύο αιχμαλώτων, δ δέ γέρων έπω* ; φαίνεται^ εχρησιμευον· ώς βπλον μάλλον παρά προς:
> φελείτο πάσης ευκαιρίας, νά παρηγορή τόν έγγονόν του J μάσησιν. Τόσον δέ σαρκο&ρον ήτο,. ώστε δέν έφεΰ- 

3 . - ■■■■■ ------------- — . ■ _ -....... — ------ :
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δετό, ούδέ τών 6 ρ» ειδών τοο· διϋτι έχΐέϊ ιών άλλων 

. εΰρέΟησαν έν τφ στομάχω του και .μιχμοΐ ίχθυόσαοροι 
ό λό κλ ή ρ«!

’μέ 'άνθρωπίνην κεφαλήν, OSti διά τών δϋόίίϋϊ ήδ’ονατο 
νά δίακρίνη μακρόδεν τήν λείαν του, είς τήν έποχήν 
έκείνην, κατά τήν οποίαν ή έπιφάνεια *ϋήζ  γήζ ήίό κε-

Ίχ(Μάανρό( ίύρεθιΐί ίν Σιδηρά

Τδ θηρίον τόΰτΟ άαήί^ΐατο έΛιψόβώτερον είς τά καλυμμένη ύπδ πύκνης δμίχλήΐ, καθιίώάηξ τά άΐτι- 
τότε Υπάρχοντα ζώα, ένεκα too ύΛερίολίκόΰ μεγέ- κείμενα λίαν δραδια'κριτα;
6ουί τών δφύαλμών too, έκαίτοί τών δπόίων ήτο idoi Ό ίχθοόσαυροΐ αΛοτελεΐ ίδν ίόνδεάμον μέτας'ρ
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τών ίχ&όανμ καί τδν ερπετών, εχων ρόγχος Ρ^ν δελ
φίνος, όδόντας- κροκοδείλου, κεφαλήν σαύρας καί σπον
δυλικήν στήλην ιχθύος.
Ό πρώτο; άπολιθωμένοί ίχθυόσαυρος εΰρέθη τδ 1814.

Ό βράχος τής Κεχιστάνης.

Τφ 1837 ό συνταγματάρχης, 'Ρόλινσον, δ όποιο; 
τότε ητο πολύ νέος, έςάΟμευε μετά τοΰ στρατού ταυ είς 
το Περσικόν Κουρδιστάν πλησίον της Βεχιστάνης.

Εις μιαν έκδρομήν, παρετήρησεν, ότι έπί του τελευ
ταίου βράχου σειρά; τίνος λόφων υψηλών 500 πόδας 

παρίσταται δεχόμενο; αιχμαλώτους καί καταπατων 
δυστυχή τινα, ό όποιο; κατά τήν επιγραφήν όνομάζε*  
ται Γόμάτης ό -μάγος. 'Τπεράνω κεΐται ανάγλυφων 
παρτστών θεότητα Άσσυριακήν.

Οί κόποι, ώς καί ή μελέτη καί αί σκέψεις, τους όποι
ους κατέβαλαν οί Αρχαιολόγοι διά νά έξηγήσωσι τάς έπι- 
γραφάς τούτα; είναι πολλοί. Διάφοροι Αρχαιολόγοι πολ
λών εθνών βίργάσθησαν με? έπιμονης έπί ε&οσιν έτη 
και' έπί τέλους κατόρθωσαν νά εξηγήσουν αότάς. Af > 
έβιγραφαί ήσαν είς τρεις γλώσσας: τήν άρχαιαν Περσι
κήν, τήν Μηδικήν καί τήν Βαβυλωνιακήν. "Οπως δέ ή 
επιγραφή της Ροσεττης παρίσχε τήν κλείδα διά νά έξη- 
γήαουν τά ιερογλυφικά, τοιουτοτρόπως καί ό βράχος της 
Βεχιστάνης έοωκε τδ μέσον νά άναγινώσκουν καί έξη-

'0 βράχος τής Βεχιατ,ίνηκ

δπεράνω τής πεδιάδας, ήσαν χαραγμένα σχήματα και 
, έπιγραφαί άρχαιαι. 'Ο βράχος έκεινος ήτο- της Βεχι- 
■ί στάνης.
ί "Αμα τδν είδαν- ένεθυμήΐίη ότι εΐχεν ακούσει, όταν ήτο' 

;j μαθητής, δτι αρχαιολόγος τις εξήγησε μίαν τοκώτην 
( επιγραφήν. Τότε επιθυμία έγεννήθη είς τήν ψυχήν του 

·. νά πράξη και αύτδς τα αυτό , και άπεφάσισε . ν’ αν
τιγράψω τά σχήματα καί τάς έπιγραφάς καί να τα έ-

; ^ηγήάη> άν δυνηΟή. Επειδή, δ,ε είχε μάθει την γυ- 
μναστικήν άνέοη τδν βράχον, μέ πολυν- δμως κόπον,

ί καί βοηίΐούμενΛς άπδ. νέου τινά Κούρδον αντέγραψε τάς 
■ έπιγραφάς, τάς όποιας οι άμχαϊοι Περσαι είχον- χαρά- 
? ξει έπί τοίϊ βράχου έχεινου, αφοΰ έξωμάλισαν αυτόν 
£ χαί έπλήρωσαν τά χάσματα διά μόλυβδου. Αί έπιγρα- 
ί! φαί είναι της εποχής του Δαρείόυ (53,0 π. X.), οστις

γυΰν-τά Βα5υλο>νιακά, τά όπο'ά, έπειοή όμοιτ^ουσι 
με σφήνας, ώνομάαθησαν σφηνοειδή γράμματα.

Πλήν ποία είναι ή έπιγραφή της 'Ροσέττης;
' Περί τοότου, ώς καί- περί τοΰί τρόπου, διά τοΰ όποιου 
κατώρδωσαν ν’ άναγνώσου*  καί εννοήσουν τά άρχάΐά 
Αιγυπτιακά, τά Βαβυλωνίακά καί Άσσυριακά γράμ- 
ματα, άτ*.·>α  σήμερον έξηγοΰμενα ριπτουσι πολύ φώς 
είς τήν ιστορίαν, ίίά διαλάβωμεν είς τδ άχολουθον φύλλ.

Λΐίγο.'υσποη ϋαΐαχρ.
ι I I

Καθ’ δν χρόνον δ Κύριος Ιησούς Χριστός Ιγεννηβη, 
ειρήνη έπεκράτει καθ’ ολον τδ ρωμαϊκόν κράτος, μέ
ρος του όποιου ήτο καί ή Ίουδαία.
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Είς τάς ήμεροί έκείνας € λαδί δέν έγνώριζε πόσον 
μεγάλη ήτο ή γη, και διά τοΰτο άνάγινώσκομεν είς τδν 

: Λουκαν, βτι ό Αύγουστος Καΐ-σαρ έξέδιοκε ψήφισμα νά 
άπογραφή πάσα ή οικουμένη.

' Ο αύτοκράτωρ Αύγουστος έγενυήίλη τρία στη πριν

"Αν χαΐ τετραέτης άπώλεσε τδν πάτερα του, έξεπαι- 
δεόβη δμως μετά μεγάλης έπιμελείας ύπδ του δείου τβ 
’Ιουλίου. ’ Ενιρ δδ ευρίσκετε είς τήν Απολλωνίαν τής 
* Ιλλυρίας έπληροφορήδη περί τοΰ θανάτου του Τουλιού 
Καίσαρος, χαΐ μολονότι δεκαοκταέτης τήν ηλικίαν ε-

Αΰγοιητο; Καίσαμ πρώτο; αύτοκράτωρ τής‘Ρώμης.

γεννη&η 6 Τησοΰς Χριστό;· ήτο & υιοί γερουσιαστοΰ 
τίνος όνομαζομενου Όκταόίοο καί άνεψιδς Ιουλίου του 
Καίσαρος, δστις υΐοδέτηοεν αύτδν· δνομάαας Καίααρα, 
τδ δέ έπώνύμον Αύγουστος έδόδη εΐς αύτδν υπό τής 
Ρωμαϊκής Γερουσία; ώς σημεΐον τής έίόχου τιμής 
καί υπολήψεωί.

ιπευσεν εις * Ρώμην, γνιυρίζών δτι είχε κηρυχΟή διά
δοχος αύτοΰ.

Έπανελ&ών είς Ρώμην εδρε την πόλιν δΐηρημένημ 
είς ούο στρατόπεδα —τδ δημοκρατικόν, τδ δποΐον ei/ji 
φονευάει τδν Καίααρα, καί τό τοΰ Αντωνίου και As- 
πίδου, οΐτινες είχαν ίρκισθή νά έκδικηΟοΰν τδν 9α'να- 
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τον αύτοίλ ’Ο Αντώνιος, Sv και φίλος τοΰ Καίσαρος 
άπεδείχθη φοβερός έχθρδς τοΰ Αύγουστου, άλλ’ ούτος 
κατόρθωσε ν’ άποκηρυχθή δ "Αντώνιος ύπδ τής Γε
ρουσίας καί νά φυγή έκ τής Ρώμης.

Μετ’ όλίγον δμως δ Αύγουστος έφιλιώθη μετά του: 
’Αντωνίου καί Αεπίδου καΐ ύπδ τβ όνομα Τριανδρία 
δτήρεσαν άπαν τδ ρωμαϊκόν κράτος εΐς τρία μέρη, 
συμφωνήσαντες νά παταστρέψωσιν δλους έκείνους, οΰς 
έθεώρουν έχθροός των, εις' τών οποίων ήτο καΐ ό μέ- 
γας ψήτωρ Κικέρων, δστις έθανατώθη κατά διαταγήν 
του Αντωνίου.

Πρδς πλειοτέραν συσφιγξιν τών φιλικών δεσμών του 
μετά του Αντωνίου, δ Αύγουστος έδωκεν είς αύτδν 
Όκταβίαν τήν άδελφήν του διά σύζυγον, άλλ’ δ Αν
τώνιος άπέδαλεν αύτήν μετ’ ολίγον, παραδοθείς είς τά 
θέλγητρα τής περίφημου Κλεοπάτρας τής ’Αλεξάν
δρειάς, τούτου δ' ίνεκα καί οι’ άλλας τινάς αιτίας ό 
Αύγουστος έκίνησε πόλεμον κατά τοΰ Αντωνίου καΐ 
νικήσας αύτδν κατά τδ Άκτιον έγένετο απόλυτοί κυ
ρίαρχος ολοκλήρου του ρωμαϊκοί κράτους.

Μικρόν δέ μετά τούτο είτε ύποκρινόμένος, είτε έν 
ειλικρινείς έδωκε τήν παραίτησιν αυτό5 εΐς τήν 
Γερουσίαν, έπιθυμών, ώϊ έλεγε, ν’ άποσυρθή εΐς τδν 
Ιδιωτικόν βίον, άλλ’ ή Γερουσία δχι μόνον τήν παραί- 
τησίν του δεν άπεδέχθη, άλλά καΐ τδν τίτλον τοΰ 
Αύγούστου έδωκεν είς αύτόν.

Είς τήν ’Ρώμην υπήρχε ναός τις τοΰ Ίανου, μιας 
τών εθνικών θεοτήτων αύτής, αί πύλαι του όποιου 
ήσαν άνοικταΐ έν καιριρ πολέμου, έχλείοντο δέ έν 
καιρφ ειρήνης, εΐχον δέ κλεισθή δΐς μόνον άπό τής 
δεμελιώσεως τής ’ Ρώμης περί τά 730 π. X. ήδη δέ, 
5τζ ειρήνη έπεκράτει καθ όλον τδ ρωμαϊκόν κράτος, 
κατά διαταγήν τοΰ Αύγουστου αί πύλαι έκλείσθησαν. 
Ούτως ό Κύριος ’Ιησούς Χριστός, ό άρχηγδς της είρή-

I νης, ήλθεν εΐς τδν κόσμον, ένιρ έπεκράτει άκρα ειρήνη.
I Ό Αύγουστος άπέδανεν έν Νόλφτδ 76 έτος τής 

ηλικίας του, βασιλεόσας 45 έτη. Μολονότι δ’ ήτο άπό- 
λυτος αρχών του τότε γνωστού κόσμου, ήτο δμως ά; 

. πλους τά ήθη καΐ τήν ζωήν, ένδυόμενος ώς απλούς 
■ πολίτης· αποθνήσκων δέ έγκατέλιπε τήν έξουσίαν εΐς 

τον θετόν υιόν του Τιδέριον.

Ό θεό: προατχτεύϊε το παεδβην-

Μ ή νομίζετε, παιδία, οτι ό θεοί δέν φροντίζει διά 
σάς, έπειδή ε’σθαι άσθενή και μικρά. * 0 θεός φρον
τίζει περΐ τοΰ μικρού πτηνού, τό όποιον πετφ κρυμμέ- 
νον έντδς τών θάμνων. Ο θεό; έπισκέπτεται την κα
τοικίαν τής μελίσσης, ή οποία κατασκεύαζει τάς μελό- 

πητας της έντδς τοΰκοιλώματος δρυός. 'Ο θεός προσ
τατεύει τδ μικρόν εντομον, το κρυμμένο*  ύπδ τδ ψύλ
λον. Ο Θεός εΐναι μίγας, ύπερμεγέθης, άπειρος, πλη
ροί τδ πάν, Ο θεός είναι παντού καί άγαπα τήν πα
λαβήν τοΰ πτωχού καθώς τδ παλάτιον τοΰ πλουσίου· 

Είναι πλησίον σας, παιδία, πλησίον της κλίνης σας 
όταν κοιμασθε. Αγρυπνεί έφ’ υμών καθώς και έπΐ τοΰ 
χόρτου, εΐς τδ όποιον δίδει τήν θερμότητα τοϋ ήλίου 
τοο καΐ τήν ύγρασίαν τών βροχών του, Καΐ δέν υπάρ
χει στιγμή τής ημέρας μήτε τής νυκτός, καθ’ ήν δ θεός 
δέν εκτείνει τήν χεΐρά του έφ’ υμών, καθ’ ήν δέν σάς 
διαφυλάττει, δέν σάς στηρίζει. Πιστεύετε λοιπόν είς 
αύτδν, διότι εΐναι μαζύ σας, Ύπακουεται αύτδν καϊ θέ
λετε εΐσθαι ισχυροί, διότι πάσα ή ισχύς είναι ίδική του, 

Έκ τι>5 Γαλλι-κβϋ. I. Δ. Ζ.

Εκτακτος κυνός άφοτίωτι

Λοχαγός τιΐ τής Νοτίου Καρολίνας έφονεύθη ίν 
τινι μάχη κατά τόν τελευταίο ν ’Αμερικανικόν πόλεμον, 
Τδ λείψανό ντου μετεφερθη είς τήν οικογένειαν του, ήτις 
κατιρκει είς Κολομβίαν. "Οτε τό φέρετρον έφθασεν. 
οκτώ ήμέρας μετά τήν μάχην, δ κυων τοΰ αρωματικού 
άνεγνώρισε μακρόθεν διά τής δσφρόσεως τό σώμα τοΰ 
κυρίου του καί έδειςε σημεία μεγάλης ταραχής.

Άφοΰ δ’ τδ φέρετρον έφέρθη έντδς τής οικίας, ό κυων 
ήκολοόθησεν αυτό καί εμεινεν έπϊ δέκα ύχτώ ίλας ώρας 
όπδ τήν τράπεζαν, δπυ έναπ έθεσαν αυτό μέχρι του εντα
φιασμού. Ίήν έπαυριον παρετηρήθη, οτι δ κόων έλειπε· 
μάτην δ’ έζήτησαν αύτδν έντδς τής οικίας· τότε άνέβη 
είς τινα δ στοχασμός νά ζητηθή δ κόων είς τδ νεκρο
ταφείου. Πράγματι δέ εδρ έθη κείμενος έπϊ του τάφου 
τρέμων και βρέχόμενος ύπδ ραγδαίας και ψύχρας βρο
χής άπδ πολλών ωρών διαρκούσης. Επειδή δε ήρ- ’ 
νέϊτο νά έγκαταλείψη τδ κοιμητηρίου, ήναγκάσθησαν’ νά 
μεταχειριστώ σι σχοινιού διά νά τδν φέρωσιν είς τήν 
οικίαν, οπού τώ άπέδωκαν τήν συνήθη έλευθερίαν.

Μετ’ δλίγον δμως έγένετο καί πάλιν άφαντος καί 
έπανήλθεν εις τόν τάφον. Τότε υπηρέτης τις τδν έπα- 
νήγαγεν είς τήν οικίαν, δπου διά πολλών θωπευμάτων 
κατώρθωσε νά τδν δέση μέ άλυσον. Άλλ’ δ ταλαίπω
ρος κυων ήρνήθη πάσαν τροφήν καΐ γοίρώς έστέναζε. 
Τήν δε πρωίαν τής τρίτης ημέρας εύρίΟη νεκρός.

ΤΑ ΨΑΡΟΝΙΑ.

Ό ψάρ ή 6 ψαροί εΐναι πτηνδν ώραΐον, ζωηρόν 
καϊ λίαν ταχύ καί έπίοέςιον είς τάς κινήσεις του. Α
παντάται δέ καθ’ δλην σχεδόν τήν Ευρώπην είς με
γάλα κοπάδια, όδ ηγούμενα καΐ ύπακοόοντα κατά τδ 
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φαινόμενο*  εΐς ενα αρχηγόν, όστις δ«ϊ τοΰ ποικίλου 
τής φωνής του όδηγει τό καπάδιον εΐς τόν τόπον τής 
βοσκής ή της κατασκηνώσεως.

Τά ψαρόνια είναι πιηνά αποδημητικά μεταδαίνοντα 
τήν μέν ώνοι&ν πρδς βορρά*,  τό δέ φθινόπωρο*  πρός 
μεσημβρίαν· τρέφονται δέ έκ σκωλήκών, σαλιάγχων 

'μνοοί' έν άγρίφ καταστάσει· μιμούνται τάς φωνας άλ
λων τινών ζώων. Τδ κρέας των είναι τραχύ· καί άνα
στόν, -καΐ διά τοϋτο· δέν ζητεΐτατ τόσον, όσον τδ κρέας 
άλλων πτηνών της αυτής οΐκογενείας.

αΈ» άπδ· τά περίεργα' φαινόμενα, τά ζπαΐα παρουσιά
ζουν τά ψαρόνια κατά τή.ν πτησίν των, εΐναι καΐ τοϋτο»

Ψαρόν^ά ή μαυροπούλια..

καί έν γένει είναι πτηνά σαρκοφάγα. Φαίνεται όμως 
δτι άρέσκονται· καΐ είς καρπούς χοκκοειδεΐς, ώς λ. χ. 
τά κεράσια, προξενοΰντα Ινίοτε μεγάλας χαταστροφάς 
εΐς τους γαιοκτήμονας.

Τά πτηνά ταΰτα είναι φδιάά καΐ αιχμαλωτίζομε να 
δόνανται νά διδαχθούν νά ψάλλουν μικρούς τινας ο- 

δτι· ένφ σκιάζέται- 6 ήλιος έκ τσο πλήθους· αύτών, έ
ξαφνα ώς δι’ ηλεκτρικής τίνος ένεργείας δλα στρέφον
ται ούτως, ώστε τδ σώμά των σχηματίζει γραμμήν· 
καΐ άφοο μείνουν εΐς τήν δέσιν ταύτην έπί τινα δευ
τερόλεπτα, έίακολουθοΰν τήν πορείαν, έπαναλαμβά» 
νοντα τδ αδτδ· κατά διαλείμματα..

ι
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xzorKrzkj^.
78 &ααμάαια της 'Aμεριχανιχης ήπειροί).

— Ό μέγιστος καταράκτης τοΰ κόσμου εΐναι δ τοΰ Νιαγάρα, 
δστις σχηματίζεται έκ τών ΰδάτων τριών μεγάλων λιμνών, 
έχει δέ πλάτος 3/4 τοϋ μιλίου καί καταπίπτει μετά τρομερός 
δυνάμεως άπό ύψους Ιΐίποΐών.

— Τό μίγιστον ίντρον τοϋ κόσμου εΐναι τό Mammoth ίν τή ■
πολιτεία της Κεντούκης, 5περ Εμπεριέχει μεταξύ άλλων θαυ- ί 
μασίων πραγμάτων καί υπόγειόν τινα λίμνην πλήρη ιχθύων,!. τό τρίτ^ π^άγορείου τινός φιλοσόφου, τό τέταρτον θεμέλιΖ 
άνευ ίφθαλμών.- < ■ | τοΰ Ιστορικής τίνος Βιασήμου πόλεως, τό πέμπτον πανούργου

— 'Ομίγιστοςποταμός τοϋ κόσμου εΐναι δ ΜιΟισίππης «ί- ~..j- ο—.ίν,... _α ------ . ,, . ,
σαρών χιλιάδων τό μήκος.

—Ή μεγίστη κοιλάς τοϋ κόσμου εΐναι ή πεδιάς τοΰ Μισι-Ι^ ......
σίππη, ήτις Εμπερικλείει έπτά Εκατομμύρια τετραγωνικά καί 
εΐναι μία έκ τών εΰφορωτάτων τοϋ κόσμου, δύναται δέ καλλιερ- 
γηθεϊσα νά θρέψη 200 Εκατομμύρια ψυχών!!

—>ι0 μέγιστος δημόσιος κήπος τοΰ κόσμου εΐναι δ τήςΦι-
λαδελφίας, ϊστις περιλαμβάνει δύο χιλ. καΐ Επτακόσια Εκτάρια.

— Τό μίγιστον κέντρον τοΰ Εμπορίου τοΰ σίτου τοΰ κόσμου 
όλου είναι ή πόλις Κιχάγο.

— Ή μεγίστη λίμνη τοΰ κόσμου είναι ή Άνιοτίρα (Superior) 
όνομαζομένη, ήτις πραγματικώς είναι μεσόγειος θάλασσα, διότι 
Εχει περιφέρειαν μΐν δεκαπέντε χιλιάδων μιλίων, βάθος δέ 
κατά μέσον όρον χιλίων ποσών.

~ ιΗ μεγίστη σιδηροδρομική γραμμή τοΰ κόσμου μέχρι τοΰβε 
είναι ή γραμμή, ήτις διέρχεται όλην τήν "Ηπειρον τής’Αμερι
κής, άπό τήν Νέαν Ύόρκην μέχρι τοΰ Αγίου Φραγκίσκου,— 
διάστημνα περισσότερον τών τριών χιλιάδων μιλίων.

— Ό μέγιστος όγκος στερεού σιδήρου είς τόν κόσμον εύρίσκεται 
έν τή πολιτεία Μισσοΰρι, έχει δε ύψος μέν Βιακοσίων πεντή- 
κοντα ποδών, περιφέρειαν δέ δύο μιλίων!

— Τό κάλλιςον άπομίμημα τής Ελληνικής αρχιτεκτονικής είί 
τόν κόσμον ύμολογέΐται, ίτι εΐναι τό περίφημου ίν Φιλαδελφία 
όρφανοτροφεΐον, τό καλούμενον Γιμάρδειον.

— Τό μέγιστον ΰδραγωγεΐον τοΰ κόσμου εΐναι τό τής νέας 
'ϊόρκης, Οπερ ίχει μήκος τεσσαράκοντα Ενός μιλίων, καί διά τό 
όποιον έοαπανήθησαν δώδεκα Εκατομμύρια κάΐ πεντακόσιοι χι-
λιάδες ταλλήρων.

— Τά μέγιστα Ανθρακωρυχεία τοΰ κόσμου εΐναι τά τής Πεν- 
συλύανίας, άτινα παρέχουϊιν Εκατομμύρια τόνων ανθράκων κατ 
έτος,καί φαίνονται, δτι εΐναι άνεξάντλητα.

— Είς τήν Ενδυμασίαν πρέπει πάντοτε νά ίξοοεύωμεν ίλι- 
γώτερα τών ίσα δυνάμεθα. ·

A h t γ μ α.

Τρεις ’ σύλλαβοί μέ γράμματα πέντε μ’ άποτελοΰΐι, 
Σαράντα ϊξ τόν Αριθμόν άπαντα άριθμοΰσι.

’Επάνω δέ είς τήν ξηράν κατέχω θέσιν, οϊα
Αί άλλαι τής I ύρώπης μας χερσόνησοι- καί πλοία

Έν τώ λιμένι μ’ ασφαλώς όρμοΰν, καί Εμπορία
Ούχ είς ΰπέρτατον βαθμόν καί ήττονα εύρεΐα.

"Αν οΰτω ευρισκόμενον τήν κεφαλήν μου κόψης 
Τό αίσθημα τό θλιβερόν Εμφαίνω είς τάς όψεις.

Έάν τό αίσθημα αύτύ άπέχθιιαν σοΐ φέρη, 
Άφαίρεσον τήν κεφαλήν καί τράχηλον έν μέρει,

Καί τότε τό γινόμενον εύφραίνει τάς καρδίας
Καί θάλλει είς τούς κήπους μας καί πέμπει εύωδίας.

Ε. I. Σ.

*A«MJ άκρο«τ'.χ£ς*

Το δλον μου συνίσταται έξ εννέα στοιχείων, άποτελοΰντων 
'. τόν άριθμόν 8Ϊ4. Τούτων τό μέν πρώτον εΐναι άρκτικόν λυρικού 

■ τίνος ποιητοϋ, τό δεύτερον σκληρότατου τινός Αύτοκράτορος,

. τίνος βασιλέως, το εκτον μιας τών Εννέα Μουσών, το έβδομον 
I αιρετικού τίνος, τό όγδοον μιάς τών Νηρηίδων καί τό ίννατον 
| νύμφης τινός- τό δέ δλον μου αποτελεί όνομα γυναικός άξιο- 
σημειώτου τινός πολεμιστοΰ. Ποια αΰτη;

Λϋβις το 5 αινίγματος του μιρος Μάρτιο»,

Ε ύ φ η μ ί α.
εο - ια - φημί - Ευα - Ευφημία.

Τό έλυσαν, 'Αθηνών, Άγγελος Δοτοράτος, Μαριάνθη Γ. 
Δρακονταίδη, *Αλ.  Α. Δουρούτης, Γ. Ν. Άβάζου, Βιργινία 
Βλαχάκη, Π. Α. Βακαλόπουλος, Π. ’Ρόδιος, Άρχ, Ματαράγ- 
«ας,. Μιχ. Ν. Μαγκάκης. Σύρου, Ν. Παρασκευές. Μέσο- 
λ ο γ γ ί ο υ, Δ. 1. Μωράίτογιαννο'πουλος, Γ. Κουρκουμέλης, 
Άνδρ. Α. Τοαουσόπόυλος, Κ. L Χατζόπουλος. Κεφαλλη
νίας, Εΰφημία Κοντομιχάλη, ΆΘ. Ε. Τ. Μπαστδ, Αίκ. Γ. 
Βουτά ινά. α υ π λ ί ο υ, ΆΘ. Σ. Σωτηριάδης. Λ ε ω ν ι δ ί ο, 
Κ. Θ. Καλλιγάς. Κωνσταντινουπόλεως, Ν, Ε. Νι- 
κολαΐδης, Εύρυδίκη I. Σκαλιέρη, Π. Καλλι^χης, Έλεονώρα 
Ίσαλικη. Μιτυληνης, Δ.,II. Καρας. Σμύρνης, Δημ. 
Στάης. ’Αλεξάνδρειάς, Π. Π. Ζαγκλής καΐ Σ. Τραβα- 
σάρου. ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιος άναφέρεται έν τη Αγία Γραφή ώς πρώτοι μέ
γας τοξότης-,

2. Είς ποιον μέρος τής Νέας Διαδήκης μνημονεύεται 6 
α&τός;

3. Ποιος εΐναι ό πρώτος βασιλεύς δ πληγωθείς ύπό τοξότου;

.Εςδοποςήσες^*
ΆοΤίήρ "5)$ Ά vxtoXSjij, Εφημερίς διά οίκογε- 

νείας μέ ώ^αίας εικόνας, έπί 23 ήδη έτη Εκδιξομένη κατά πά
σαν έδδομαοα- τήν συνιστώ μεν είς πάσαν οικογένειαν συνδρομή 
έτησι'α Βρ. β, Εξαμπνία 3, τριμηνία 1Λ0. Δοκιμάσατε έπί τρεις 
μήνας .καί θά τήν εορητε αξίαν καί κατάλληλον δι' όλα τά μέλη 
τής οίκογενείας σας.

— "Οστις κάμει 20 συνδρομητάς είς τήν ’Εφημερίδα τών 
Παίδων λαμβάνει τον ’Αστέρα δωρεάν έπί 5ν έτος.

Έίΐϊοπι»(θΰντ7Λ οί λύται τών ίερογραφικών Ερωτή
σεων, ότι πρέπει νά ςείλωσι τάς λύσεις αύτών κατά τό τέλος 
τοϋ έτους 0 λ α ς όμοΰ καί όχι κατά μήνα.

— “Ενεκα άσθενείας τοϋ συντάκτου, ή άπάντησις τών πρός 
αύτόν έπιστολών, άνεβλήθη.


