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ΛίΕΥβιΚΣΐΕ I ονδένα, πλήν ίων ταχτικών
„ Λ , , ο I άνταποκριτών, στίλλεται κ ή’Εφημερΐς 

Έν όοφ Ερμϋυ άριν· * 1 T(j,v Παίδων» άνευ προπληρωμή;.

«Ο ΖζκύνΠιο; ποιητής 3£ολωμ.ός

: 0 Διονύσιο? Σολωμδς ήτο υιός του Νικολα'ου Σο- 
λωμου Καΐ τής ’Αγγελικής Νι'κλη· έγεννήθη δέ ίν Ζα-
κύνθφ τήν 8 ’Απριλίου 1798.

Οί. πρόγονοί του φαίνε
ται, δτι ήσαν Κρήτες μετοι 
κήσάντες είς Ζάκυνθον κατά 
τάς αρχάς τοΰ 18 αίώνος- 
S.V §έ καϊ έστερήθη τοΰ πα*  
τρός του έννεαετής τήν ή
λικίαν, κληρονόμησα? Ομως 
πλουσίαν περιουσίαν ήου- 
νήθη δι’ αύτής νά Εκανο· 
ποίηση τόν πρδς τά γράμ- 
ματα πόθον του, δεκαετής 
μεταβάς είς ’Ιταλίαν, όπου 
ίσπούδασε τήν Ιταλικήν φι
λολογίαν έν Πάρμα· έκ νεα· 
μάς δέ ήλικίας έΰωκε δείγ
ματα τή? ποιητικής αύτοΰ 
φαντασίας.

Τά πρώτα ποιητικά δο
κίμια του Σολωμοΰ ήσαν 
είς τήν ’Ιταλικήν καί Λα- ' 
τινικήν, άλλά τά κυρίως δο- 
ξάσαντα αύτδν είναι τά είς 

ί τήν Ελληνικήν έργα του· 
έξ 8λων 8έ τών ποιημάτων . Ό Ζακόνθιος Ποιητής Σολωμός. 59 έτών.
του δ προς τήν έλευθερίαν
ύμνος θεωρείται ώς τδ αριστούργημά ταυ. Ίδοΰ τρεΐ? — Εσχάτως ό βασιλεύς Εγιο τής παλαιάς Καλαδάρ, ίπΐ
στροφαΐ τοϋ ΰμν» τούτου, δστις τονισθείς ύπδ τοϋ άξιου τήί . ®un*̂ ’AW'* ’)V·

- j, , σττ,σε τον ιεροκήρυκα έν τί άπουσία του είς τήν εκκλησίαν κη.
'Έλληνος μουσικού ιδασκ. κ. Μαντζαρη εισήχθη καΐ είς ρύξας τό Εύαγγέλ ιον είς τούς συνελθόντας άκροατάί I

τήν στρατιωτικήν μουσικήν, ακούεται Βέ ψαλλόμενο? 
και έν ταϊς οικίαις καϊ έν τοϊς θεάτροις*  ώστε κατήν- 
τησεν ήοη νά θεωρήται εΐς τών έθ νικών ύμνων, κα- 
ταταχθεϊς μεταξύ τών ύμνων τοϋ Ρήγα καΐ άλλων.

ΥΜΝΟΣ
Πρΐς τήν ίλευθερίαν.1.

«Σέ γνωρίζω άπό τήν ίψι
Τοΰ σπαθιού τήν τρομερή 

Σέ γνωρίζω άπό τήν ίψ ι,
Πού μέ βίά μετράς τήν γή.

2.
Απ’ τά κόκαλα ’βγαλμίνη 

Τών ‘Ελλήνων τά Ιερά, 
Καί σάν πρώτα άνόρειωμένη, 

Χαϊρ’ ώ ΧαΙρ’ ’Ελευθερίά.
3.

Έκεΐ μέσα κατοικούσες,
Πικραμέν έντροπαλή, 

"Ενα στόμα καρτερούσες
"Ελα πάλι, νά σού ’«ή.

Ό Σολωμδί άπέθανεν 

έν τή πατρίΒι του Ζακύνθιρ 

τιμώμενος καΐ άγαπώμε

νός ύπδ πάντων τήν 9ην 
Νοεμβ. 1857 είί ήλικίαν
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OI ΕΝΤ4ΦΙΑΕΘΕΝΤΕ8 ZilNTES, 
( loi προηγούμενοι φύλλον) 

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ.' 
Ή λυπηρά άπώλΐία.

«Άφοΰ συνήλθαν άπδ τοΰ ληθάργου, είς τδν όποιον 
ό θάνατος τοΰ γέροντος μέ εΐχε βίψει, ίκυριεϋθην άπδ 
μεγάλον φόβον εύρεθεΐς μόνος μετά τοϋ λειψάνου τοϋ 
παππού μου, καΐ μόλις ήδυνάμην νά σαλεόσω έκ τοϋ 
τόπου μου.

«Τήν άκόλοθον πρωίαν τδ ύπερ βολικόν ψύχος μέ εί- 
δοποιησεν, οτι έπρεπε νά άνάψω φωτίαν, άφοΰ δέ έ- 
καμον τοΰτο, έκάθησα πλησίον αύτής καΐ έσκεπτόμην 
περΐ τοΰ πρακτέου μέχρι τής εσπέρας· ή έπελθοΰσα κα- 
ταιγϊς έπηύξησε τους φόβους και τήν μελαγχολίαν μου, 
έγώ δέ καθήσας πλησίον τής έστίας, έστρεψα τά νώτα 
μου πρός τδ λείψανον καΐ ήρχισα νά Ελεεινολογώ τήν 
τύχην μου.

«Αίφνης δμως ένεθυμήθην μίαν άπδ τάς συμβυλάς 
τοΰ αγαθού γέροντος, βτι δηλ. ή μεϊς πρέπει νά άπαν- 
τώμεν μέ θάρρος έκεΐνο, τδ όποιον φοβούμεθα περισ
σότερον, καΐ σηκωθής άπδ τήν γωνίαν, είς τήν όποιαν 
ήμην ζαρωμένος, έπορεύθην πρδς τήν κλίνην, δπου 
έκειτο τδ λείψανον του άγαπητοϋ μου παππού. Τδ πρό- 
σωπον τοΰ νεκρού ήτο τόσον ιλαρόν καΐ γλυκό, ώστε 
οί όφθαλμοί μου έπληρώθησαν μέ δάκρυα.

«Όχι, όχι,—εΐπον κατ’ έμαυτδν,—τδ λείψανον του 
άγαπητοϋ μου παππού ποτέ δέν πρέπει νά μέ κάμνη 
νά φοβώμαι.»

«Καΐ δμως μ’ ολον τοΰτο δ φόβος δέν μέ άφήκεν, 
δταν έπεσα νά κοιμηθώ. Καΐ δέν είναι παράξενο ν, άν 
είς τήν ήλικίαν μου καΐ τήν θέσιν μου συνέβαινε τοΰ
το. Πώς ήδυνάμην νά κοιμηθώ είς τδ πλάγιον ενός 
νεκρού! "Οθεν έσυρα πρδς έμέ τήν ‘Ρόζαν καΐ έπλα- 
γίασα πλησίον της- ή δέ δερμότης τοΰ σώματός της 
καΐ οί παλμοί τής κα; 
λίγον τδ θάρρος μου.

«Τέλος ό Ουράνιός μου Πατήρ, είς τδν όποιον προσ
ηυχήθην μέ εύσπλαγχνίσθη, καΐ καθησύχασε τά νεύρα 
μου καΐ ούτως έπεσα είς ύπνον βαθόν.

«Τήν άκόλουθον πρωίαν άπεφάσισα νά ασκηθώ είς 
τήν εδστάθειαν άφοΰ δέ έφρόντισα διά τήν 'Ρόζαν, 
καΐ έκαμα αλλας τινάς άναγκαίας Εργασίας. Έπλη- 
σιασα πρδς τδ λείψανον, καί έπί τινας στιγμάς έκρά- 
τησα μεταξύ τών χειρών μου τδ σεβαστόν πρόσωπον 
τοΰ αγαθού, γέροντος. Τοΰτο έξηφάνισε τοδς φόβους 
μου, άλλ’ ηύξησε τήν θλίψκν μου.

«Έσκέφθην κατόπιν περί τής ταφής τοϋ σώματος, 
κατά τήν παραγγελίαν αύτοΰ, άλλ’ έμεινα άναποφά-

ιρδίας της άνεζωπύρωσαν όχι ό-' = «’Ενταύθα κείται ό νεκρές τού Πέτρου Λοπράζ
. -ί Α /.. — —Δ.ί . ■J.'Tk .» V*»*  μΛ,ι Uwatt * 1 u« j /.«L JU

σιστος καθ’ βλην τήν ημέραν, τά δ’ εσπέρας έπλά- 
γιασα πάλιν -παρά τά λείψανον, καΐ εκοιμήθην μέχρι 
τής πρωίας. Τήν πρωίαν έγερθει; προσηυχήθην εΐς 
τδν θεόν διά θάρρος καί Αύτδ; ηύδόκησε νά μοί τΐ> 
χαρίση. Έχασα έντελώς τοδς φόβους μου, άλλ’ ή λό- 
πη καΐ θλίψις μου δπερηυξησαν’ κάθήσας δέ πλησίον 
τοΰ σεβαστού λειψάνου έκλαιον άδιακόπως, μή ύποφέ- 
ρων τήν ιδέαν τοΰ αποχωρισμού αύτοΰ.

«Τελευταιον όμως άπεφάσισά νά συμμορφωθώ μέ 
τήν τελευταίαν θέλησιν τοΰ αγαπητού παππού, καΐ 
σηκωθείς έλαβον τήν σκαπάνην καΐ ήρχισα νά σκά
πτω. 'Έκαστος κτύπος δμως αύτης έπροξένει βαρεΐαν 
άντήχησιν είς τά κτηνοστάσιον, καΐ δδυνηράν έντόπω- 
σιν είς τήν ψυχήν μου, ώστε έχρειάσθην νά δαπανήσω 
ίλόχληρον την %μέραν δι’ έργασΐαν, τήν όποιαν ή- 
δυνάμην νά τελειώσω είς δυω ώρας, έπειδή τδ έδα
φος ήτο τόσον μαλακόν καΐ αμμώδες, ώστε ευκόλως 
ήδόνατο τις νά άνοίςη ένα τάφον είς ολίγον καιρόν. 
“Οθεν άπεφάσισα ν' αναβάλω τδν ένταφιασμδν διά τήν 
άκόλουθον ήμέραν, Άφοΰ δέ έδείπνησα καΐ έοωκα 
καΐ είς τήν 'Ρόζαν τήν άνάλογον αύτης τροφήν, έπλα- 
γίασα πλησίον αυτής καΐ έχοιμήθην μέχρι τής επομέ
νης πρωίας.

«"Αμα έξυπνήσας, έπεδόθην είς τά τής ταφής, μέ 
πολλήν δέ δυσκολίαν κατόρθωσα νά δέσω τδ λείψα
νον τοΰ σεβαστού παππού εις τδν άνοιχθέντα τάφον, 
άλλ’ όταν ήλθεν ή στιγμή νά καλυψω αύτδ διά τοϋ 
χώματος, τδ δάρρος μου μέ έγκατέλειψε και έπί τινας 
στιγμάς ίστάμην μέ τδ πτυάριον είς τήν χέίρα, μή 
δυνάμενος νά ρίψω έπ αύτοΰ τήν πρώτην πτυαριάν, 
Προσηυχήθην διά ίσχυν καΐ παρηγοριάν, καΐ τέλος 
άπέκρυψα αύτδ άπδ τους δφθαλμούς μου.

Τδ λοιπόν της ημέρας έξώδευσα χαράττων διά τοΰ 
μαχαιριδίου μου τήν έξής έπιτάφιον έπιγραφήν έπί 
του σταυρού, τδν όποιον έθεσα έπί του μέρους τής κε- 

| άποθανόντος τήν νύκτα της 8ης πρδς τήν θην ’Ιανουά
ριου 185ί> είς τάς άγκάλας του έγγόνου του Ιακώβου 
Λοπράζ, και ένταφιασθ έντος υπό τοΰ ίδιου έν τφ μνή- 

ματι τούτφ.»
«Τελειώσας και τήν Εργασίαν ταύτην έκλεισα τήν 

θυραν τοϋ τυροκομείου καΐ μετέβην είς τδ δωμάτων 
τοΰ υπνου, άποφασίσας νά έπισκέπτωμαι τακτικά καθ’ 
έκάστην τδν τάφον τοϋ άγαπητοϋ παππού.

«Εόρεθεΐς μόνος μετά τής Έόζας, κατελήφθην έκ 
νέου άπδ μεγάλους φόβους, άλλά διά τής βοήθειας τοΰ 
θεού μετά δύο τρεις ήμέρας, ήλευθερώθην άπδ αύτοδς, 
καΐ ήδη αισθάνομαι έμαυτδν ήσυχον, καΐ γαλήνειον, άν 
καΐ λυπούμαι διά τήν μοναξιάν μου.υ (άκολαυθει)
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Ο ΕΟΤΛΤΑΝΟΣ TAN Κ1ΡΓΓΙΖΩΝ

Ή χώρα τών Κιργγίζων κεΐται είς τήν Ταρταρικήν 
Σιβηρίαν έπί της λεωφόρου, ήτις άγει διά τής Χίβας 
άτώ *Ορεμβουργ  είς Βοχάραν. Είναι δέ χώρα δρεινή 
καί κατάλληλος διά βοσκήματα’ δθεν και κατοικεΐται 

κεφαλή έκάστης οικογένειας είναι ό Σεΐκ’ ό δέ Σουλ
τάνος είναι ό ανώτατος αρχών, έ’χων εξουσίαν ζωής 
καί θανάτου.

Οί Κιργγίζοι διατηρΰσι κολλάς έκ τών προ τερών των 
ειδωλολατρικών δοξασιών, άν καί γενικώς θεωρούνται 
ώς Μωαμεθανοί· δ λίγοι δ’ έξ αύτών άνήκουσιν είς τήν

Ό Σουλτάνος τών Κιργγίζων,

, ύπύ λαοίί διάγοντος ζωήν νομαδικήν, περιφερομένου μέ 
j τάς άγέλας καί τά ποίμνια αύτοΰ άπδ τόπου εις τό- 

ί πον, πρός ευρεσιν βοσχής, ώς οί αρχαίοι Πατριάρχαι 
ί ‘Αβραάμ, ’Ισαάκ καί Ιακώβ.
| Ό λαός διαιρείται είς τρεις τάξεις, τήν τών εΰγενών, 

τών έλευθερων καί τών σέρφων ή δουλοπαροίκων. Ή 

'Ρωσσικήν έκκληίιαν. ‘Η προκειμένη είκών παριστά 
τδν Σουλτάνου τών Κιργγίζων καΟήμενον έπί τοΰ θρό
νου του· έάν δέ κρίνω μ εν έκ τής φυσιογνωμίας αύτοΰ 
και περΐ τών λοιπών ομοεθνών του, ή φυλή αυτή πρέ
πει νά ήναι άρκετά εύφυής.
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ΝΕΡΩΝ Ο ΓΕΡΝΕ Α-ΝΙΚΟΕ

Ή παραλλαγή αυτί) των κυνών είναι έκ των νοημο- 
νεότερων· διακρίνονται δέ κυρίως διά τήν δξεΐαν αύτών 
όσφρησω, διά τηί οποίας εΐναι ικανοί νά ανευρίσκουν 

τδ ύδωρ, και ένιοτε, όταντά υδατα ήναι άβαθή, και 
νά ανασύρουν αύτά έκ του βοθοΰ τηί θαλάσσης»

Οί κύνε; ούτοι έχουσι τάς τρίχας σγουρός καί μα- 
κράς, ένεκα δέ τοΰ κρικελωτοΰ αύτών σχήματος σχη
ματίζονται εΐς πλεξούδας, τόσον ωραίας, ώς έάν ήσαν

ευκόλως τά άπολεσθέντα πράγματα τοΰ κυρίου των. 
αγαπούν 3έ πολύ τδ ύδωρ, κολυμδοϋν εύκόλως καί 3ύ- 
υανται νά φέρουν εΐς τήν ξηράν πράγματα Νιπτόμενα εΐς 

πλεγμεναι δι’ άνθρωπίνων χειρών. Οί κυνες ούτοι εΐναι 
πολύ νοή μονές καί προσηλοΰνται εΐς τδν κοριόν των μέ 
πολλήν άφοσίωσιν κα'ι αγάπην.
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Η ιστορώ τών πολέμων μας παρέχει παραδείγ

ματα θαυμασίας άφοσιώσεω; τών κυνών τούτων πρδ; 
τούς κυρίους των.

Ή έν τχ σελίδι 93S είκών παριστα ένα τοιοΰτον

*Ο Γρυφογύψ.

Ο Γρυφογύψ (Vulfnr Gryphns), κοινό τερον λεγό
μενος Κονδώρ (Condor), γενναται εις τήν νότιον Ά·

Ό Γρι^ογύψ,

αΰνα, οστις έλαβε τό πρώτον βραβέϊον είς τήν διεθνή 
έκθεσιν γενϋμέν>}ν έν Βερολίνιρ· τά δ’ ώραΐά του μαλλιά 
δέν είναι τεχνικώς πλεγμένα άλλά φυσικά. 

μερικήν. Περί τοϋ μεγέθους καί τής δυνάμεωΐ αύτοϋ 

ιστορούντο ποτέ πάμπολλα τεράστια, ώς παραδείγμα
τος χάριν, δτι σηκόνει έλαφον είς τούς όνυχας του, οτι 
αρπάζει δεκαετή τέκνα, ότι αί πτέρυγες αύτοϋ έχουν
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δχτώ πηχών μήκος άπδ τδ Sv sli τδ άλλο ακρον, καί 
άλλα παρόμοια. Ταΰτα δμως εΐναι άπλαΐ άτοπίαι καί 
ύπερβολαί, ώς πρό μικροί άπεδείχθη άπδ τάς πα
ρατηρήσεις καί έρευνας διαφόρων έπισήμων περιηγη
τών. Εΐς έκ τούτων, φυσικός περιβόητος, δ Ούμβόλδος, 
έπέρασε δεκαεπτά μήνας έπί τών Άνδεων, τών δρέων 
δπου γενναται δ Γροφογύψ, έβλεπε τδ πτηνδν καθη- 
μέραν, έτουφέκισε πολλά, καί έπληροψορήθη, δτι γενι
κώς τδ κατά μέσον δρον μέγεθος αδτοΰ δέν ύπερβαί- 
νει τδ μέγεθος τών μεγαλειτέρων Ευρωπαίων γοπών.

Ό Γρυφργύψ πέτα ύψηλότερα οποιοσδήποτε άλλου 
πτηνού*  κάτοτε ε&ρίσκεται σχεδδν τέσσαρα μίλια υπέρ 
την έπιφάνειαν της θαλάσσης καί πολυάριθμοι σοχνάζυν 
τήν άπειρον σειράν τών χιονοσκεπαστών Άνδεων. Είναι 

ι δέ πλέον αξιοσημείωτος δι’ αγριότητα κα'ι δύναμιν παρά 
διά μέγεθος· κοινώς S’ αί πτέρυγες αδτοΰ έχουν τεσσά
ρων πηχών μήκος άπ1 άκρου είς ακρον*  ένός μόνου έκ 
τών οσους Ευρωπαίοι έμέτρησαν υπέρ έβαινε τάς §ξ πή- 
χεις. Τδ ράμφος τοΰ πτηνοϋ τούτου εΐναι μέγιστον καί 
ίσχυρότατον, ομαλόν μέν έπί της κορυφής, άλλά πολύ 
άγκιστρωτδν είς τήν μύτην*  οί όνυχες αδτοΰ, προσέτι, 
είναι μέγιστοι καί δυνατότατοι*  διαφόρως δέ άπ’ άλ
λους γυπας τρώγει ζώντα θηρία, ώς καί θνησιμαία, 
μολονότι προτιμφ τά δεύτερα. Ιδέαν τινά τής ισχύος 
τών πτηνών τούτων έμποροΰμεν νά λάβω μεν έκ τής Α
κολούθου περιγραφής τοΰ τρόπου, κατά τδν όποιον

I —

• προσβάλλουν τδ θήρευμά των.—Δύο Γρυφογΰπες πί- 
I πτουν κατεπάνω είς μίαν δορκάδα τών "Ανδεων, ά- 

κόμη δέ καί κατεπάνω είς δάμαλιν*  τήν διώκουν πολ- 
: λήν έδραν, πληγόνοντες αυτήν μέ τδ ράμφος καί τους 

όνυχας, έωσοΰ τδ ζώον, άπνουν καί καταπονημένον, 
έκβάλλει τήν γλώσσαν αότοΰ, μουγγρίζον*  ό Γρυφο- 
γύψ τότε αρπάζει τήν γλώσσαν, τήν δποίαν έπ’ άλη- 
δείάς ύπεραγαπφ*  άφαιρεΐ δέ καΐ τους οφθαλμούς του 
ταλαίπωρου ζώου, τδ όποιον πίπτει κατά γής, καί βρα
δέως έκπνέει. Είς τήν έπαρχίαν του Κουίτου, προξε- 

ί νεΐται άπδ τό φοβερόν τοΰτο πτηνδν μεγίστη βλάβη εΐς 
τά βοσκήματα, έξαιρέτως είς τά πρόβατα καί βιρδια^ 
Καί είς τάς χορταρώδεις δέ πεδιάδας τής ’ Αντισάνας, 

ι περί τάς δώδεκα χιλιάδας ποδών ύπέρ τήν έπιφάνειαν 
i τής θαλάσσης, ευρίσκονται άδιακόπως ταύροι, πληγώ- 
I μενοιέπί τών νώτων άπδ Γρυφογύπας. Παιδία δμως δέν 
ί άρπάζει ποτέ τδ πτηνδν τούτο, άν καί του παρουσιά

ζονται συχνότατα! εύκαιρίαι.
Λέγεται, βτι ό Γρυφογύψ δέν κτίζει φωλεάν, άλλ’ 

βτι καταθέτει έπί τών γυμνών βράχων τά αυγά του.
i Άφοΰί δ’ έκκολαφθώσι, το θηλυκόν μένει μετά τών νεοσ- 
| σών έν ε:ος ολόκληρον, διά νά τουςπρομηθεόη τροφήν, 
I καί νά τους διδάσκη πώς νά τήν προμηθευωνται οί ίδιοι,

Η ΕΤΡΟΓΘΟΚΑΜΗΔΟΣ

Η Στρουθοκάμηλος ώνομάσθη ουτω, διότι εΐναι τδ 
μέγιστον τών γνωστών πτηνών, έχουσα τράχηλον και 
πόδ ας υψηλούς ώς τής καμηλού, καί δψος 7—8 ποδ. 
‘Η κεφαλή της εΐναι μικρά, φαλακρά καί τυλώδης 
πρδς τήν κορυφήν, τδ δέ ράμφος ευθύ, βραχύ καί πε- 
πιεσμένον. Οί όφθαλμοί μεγάλοι καΐ ζωηροί, & τράχη- ί 
λος λεπτός άναλόγως τοίϊ σώματος, και τριών περίπυ ί 
ποδών τδ μήκος, αί πτέρυγες μακραί καί δυσανάλογοι I 

πρδς τδ λοιπόν σώμα, ή ουρά βραχεία, αί κνήμαι έσκε- 
πασμέναι μέ δέρμα παχύ καί λεπιδωτόν καί οδόντες 
εύρωστοι καί δίχειλου

"Ολον τδ σώμα πλήν τών μηρών καί του ύποκάτω ■■ 
τών πτερύγων καλύπτεται μέ τρίχας, αί όποΐαι όμοιά- 1 
ζουσι μάλλον μέ τάς τρίχας τών μαστοφόρων ζώων. ■ 
Οί αβρενες εχουσιν τά πτερά μαύρα μεμιγμένα μέ τινα 
λευκόφαια, τά μεγάλα δμως πτερά τών πτερύγων καί 
τής ούρας εΐναι μαύρα*  αί θήλειαι τά έχουν ψαρά είτε 
φαιόχροα καί μαϋρα κατά τήν ουράν.

Τό ειδικόν χαρακτηριστικόν τής στρουθοκαμήλου εΐ
ναι ή ταχύτης της, διότι Αν καί δέν πέτεται, τρέχει 
δμως ταχύτερου παντός άλλου ζώου, διά τής βοήθειας ; 
τών πτερύγων της, τάς οποίας ανοίγει. : Η στρουθοκά- ΐ 
μηλος έςημεροΰται εύκόλως- καί εΐς τήν Αραβίαν καΐ 
’Αφρικήν, όπου εΐναι εγχώριος, μεταχειρίζονται αυτήν 
οί κάτοικοι πρδς ιππασίαν καί κυνηγών άλλων άγριων ί 
Στρουθοκαμήλων, δπως φαίνεται είς τήν προκειμένην 
εικόνα.

Ή Στρουθοκάμηλος έχει τήν μέν ακοήν καί δρασιν 
δξυτάτας, διότι α&ταί μάλιστα της εΐναι Αναγκαία*.,  τήν ί 
δέ γεΰσιν καί οσφρησιν άμβλυτάτας, δθεν καί κατα
τρώγει αδιακρίτως παν τδ προστυχδν, χόρτα, οδσιας 
ζωΐκάς, λιθάρια, σίδηρον, χαλκόν καί μόλυβδον. Οί 
"Αραβες δασχυρίζονται, δτι ποτέ δέν πίνει ΰδωρ, άλλά 
τοΰτο δέν άληθεύει.

Ή φωνή της σπανίως Ακούεται, λέγεται δέ, .δτι ό- 
μοιάζει πρδς βρυχηθμόν λέοντος, ή γογγυσμόν, ή του 
άβρενος εΐναι βροντώδεστερα.1Η Στρουθοκάμηλος είναι 
νοήμων, χειροήθης, φίλερως, ουδέποτε προσβάλλουσα 
τινά, άλλά προτιμώσα νά ύπερασπισθή έαυτήν διά τής 

φυγής.
Τά ώά της εΐναι υπερμεγέθη*  έπωάζει δ’ αύτά εις 

μέν τά θερμά κλίματα κρυπτουσα αυτά έντδς τής άμ
μου, είς δέ τά ψυχρά καθημένη έπ’ αΰτά, όπως καί 
τά άλλα πτηνά, και υπερασπιζόμενη αύτά μέ πολλήν 
γενναιότητα.

Τδ κρέας της εΐναι τραχύ, οί ’Ρωμαίοι δμως ύπερη- 
γάπων αυτό, καΐ είς τούς αρχαίους χρόνους, ολόκλη
ροι λαοί είς τήν ’Αραβίαν έτρέφοντο έξ αυτού, δθεν
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καί έκαλοΰντο Στρβυθοφάγοι. Σήμερον οί Άραβες 
μεταχειρίζονται μόνον το λίπος της, Γλειφόμενοι μέ 
αυτό εις τινας νόσοος.

Τδ κονήγιον τών Στρουθοκαμήλων γίνεται St’ ίππεων 
περιφερόμενων έπί πολλάς ώρας περί αδτάς, 2ώς οδ 
κατορθώσουν νά άποκόψουν τδν δρόμον των τά πτε
ρά των είναι έν χρήσει είς κοσμήματα πίλων κλπ.
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Τίς είναι ό κάλλιστος ;

'0 φοβούμενος τδν Κύριον, καί έχ κλίνω ν άπδ τοΰ 
κακοΰ. (Παροιμ. γ'. 7)

Τις είναι ό ισχυρότατος;

Ό κυβερνών έαυτόν. (Παροιμ. ις'. 32)

Τις δ σοφότατος;

Ο φοβούμενος τδν θεόν. (Εκκλησιαστής ιβ'. 16)

Ή Στρουθοκάμηλος.

ΑΠΔΔΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
********

Τίς είναι δ μέγιστος μεταξύ των Ανθρώπων;
Ό ταπεινότατος. (Ματθ. κβ'. 11, 12.) 
Τίς είναι δ πλουσιότατος;
Ό άρκοόμενος είς ίσα έχει. (Φιλιπ. δ\ 11,12.)

Τις δ φρονιμότατος;
Ό δπακοόων είς τοδς λόγους του Ίησοϋ Χρίστου, 

καϊβάλλων αδτοδς είς πραξιν (Ματθ. ζ.' 24, 25)
Τίς δ έλεοθερώτατος;
Ό περίπατων έν άληθεία.
Τίς δ Γνδρειότατος;
ΓΟ μή φοβούμενος ούτε τόν θάνατον οδτε τδν κό

σμον. (Ψαλ. κγ', 4. — Λοοκ. ιβ'. 45)
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Τίΐ ό ζερδίζων τδ πλεϊστον; ■
Ό εύσεδεστατος. (ί. Τόμ. ς.' 6, 7)
Tic ό ζημι ουμενος τδ πλεΐσταν ;
Ό χάχων τήν ψυχήν «ύτοΰ. (ΜατΟ. ις. 26)
Τις ό έλάχιστα φροντίζιου;
*0 εμπιστευόμενος είς τδν Κύριον. (Φιλιπ. 3’. 6. 7) 
Τί; ό τά μάλιστα εύχαρι;;
Ό αγαπών τδν θεόν. ('Ρωμ. ή, 28.)
1 ίς ό ευτυχέστατος;

*0 έλπιζων έιά Κύριον. (Ψαλμ, λδ', 9.)
Τί; ό χρησιμότατο;;
* Ο φαινόμενο; συχνάκι; μιχρότατο; καί αδυνατώτα- 

το; (Α\ Κορ. ιβ', 22.)
Τί; ό έννοών κάλλιστα τό τέλος τής ζωής;
Ό ζών διά τδν Κύριον. (Α'. Κορ. ι, 31.)

■—^·
— 1ή 14 Αύγουστου Απετελέσθη δ περιώνυμο; ίν Κολω

νία ακαθεδρικός ναός,» τδ Απαράμιλλου τοϋτο Αριστούργημα 
γοτθικής τέχνης. Τά έγκαίνία τοΰ ναοΰ έγένοντο τή 14 Αύ
γουστου 1348, ώστε έχρειάσθη νά παρίλθωσι 632 έτη ίω; οϋ τε- 
λειωθή ή οικοδομή 1 ΓενεαΙ έπί γενεών είργάσθησαν προ; Απο- 
τέλεσιν τοϋ Αρχαιοπρεπούς τούτου κτιρίου, ίίπερ ΐσταται ήδη 
ώς άψυχο; μάρτυ; τών άπδ τοΰ μεσαιώνο; μέχρι τών καθ’ 
ήμά; χρόνων Ιστορικών Αλλοιώσεων τη; Γερμανίας.

— Τό κατά τδ παρελθόν Ετος εισόδημα 58 έκ τών κυριω- 
τέρων θρησκευτικών καί φιλανθρωπικών έταιριών έν Λονδίνψ 
ήτο 1,129,410 λιρών!
— ‘Η Κινεζική κυβέρνησις Ανηγόρευσε Μανδαρίνον, τόν αί- 

δέσιμον δο'κτορα ‘ϊούνγ, Ιεραπόστολον, μεθοδιστήν έν Σαγχάη. 
Ουτο; είναι ό πρώτο; ξένος, δστι; τιμαται διά τοΰ τίτλου τούτβ.

— Ή ‘Ρώμη, οτε ήτο ύπδ τήν εξουσίαν τών Παπών, δέν 
είχε δημόσια σχολεία· μετά τήν έγκαθίδρυσιν τή; Ιταλική; 

ί Κυθερνήσεω; ίν αύτή δαπανώνται ΰπέρ τδ έν έκατομμύριον 
ί φράγκων πρό; συντήρησιν τών ίδρυθέντων δημοσ. σχολείων.

—< 1δ ίμμα πρώτον θεωρεί, ό νοΰ; δεύτερον κρίνει, 
‘Η γλώσσα τρίτον δμιλεΐ ϊσα δ νοΰ; προτείνει.

— ‘Η χάρις άπό μισητήν χαριζομένη χεϊρά 
Δυσφορωτάτη; ύβρεως λαμβάνει χαρακτήρα.

— Τό παρελθόν ήπάτησε, τό ένίστώς, πειράζει, 
Ιοΰ μέλλοντος τδ άδηλον ίλΟυς κατατρομάζει.

— Ή Βέλησις ή εθνική, νόμοι έκφραζομένη, 
Έπέχει τόπον τής ενός θελήσεω; ίν γένει.

t Ίτ/τσα.ρα βοηθήματα npbi ό.πόχτησιν εϊρήνητ.1. Προσπαθεί πάντοτε νά πράττη; τό θέλημα τοΰθεοΰ μάλ
λον ή τό ίδιάν σου.

2. Προτιμά πάντοτε νά δλιγοστεΰη; μ.άλλον τά; χρεία; σου, 
παρά ν' αύξάνη; οσα έχεις.

3. Έκλεγε πάντοτε τόν κατώτερον τόπον καί έσω ταπεινό;
. προ; πάντα;.

4. Εΰχου πάντοτε νά γίνεται ώ; προ; σέ τδ θέλημα τοΰ · 
θεού.

Αινίγμαΐα.

Μή Βέλη; τάχα νά σοϊ είπώ, ώ φίλε μου τί; είμαι;
Ίδοΰ κ’ έν τή γραμματική, καί ένώπιόν σου κείμαι.

Είμαι σχήμα καί σημείον,
Είμαι άκλιτον στοιχείου·

Είμαι στέμμα τόΰ άέρος 
Καί τής αύρα; κεφαλή,

Έτι 6έ καϊ τοΰ αίθέρος, 
θά μέ εΰρωσι πολλοί; Δ. I. Ζ.

Στό σώμα είμαι κεφαλή
Καί εΐ; τοΰ; πόδας τέλος,

Ή έχιδνα, όταν λαλή
Εμένα έχει μέλος.

Στά σύννεφα θά μέ εΰρή;· 
Σάρωσαν νά μέ Εδη;, 

Άλλά σέ βλέπω Απορεί;, 
Νά σοϊ τό 'πώ, τί δίδει;;

"Ενα ποτήρι δό; κρασί,
Καϊ σοϊ τδ λέγω. Είσαι Σύ. 0. Γ. Σ.

Λυσιςτοΰ Αον αινίγματος τοΰ μηνος'Ιουλίου.

’Ελαία.
Τδ Ελυσαν οΐ ίξή;· "ϊδρα; Φλώρα Σπίρλα. Ναυπλίου ’Αθα

νάσιο; ΣωτηριΑδη;. Αίγιου Γ. Παμπούκης. Ληξουρίου Αικατε
ρίνη Βουτσινά, Λεωνιδίου Κ. θ. Καλλιγάς. Λεβαδείας, I. Ν. 

Εΰριπαΐος. ’Αθηνών Χρ. Ήρ. Μητσοπουλος.

Λύσις τοΰ Β™ Αινίγματος.

Ά.λέκτω ρ—"Ε κ τ ω ρ.
Τδ Ελυσαν ’Αθηνών Χρ, ‘Ηρ, Μητσόπουλος, ’Αλέξανδρο; Α, 

Δουρούτης. Ληξοορίου Αικατερίνη Βουτσινά. Αίγιου Γ. Παμ- 

πούκη;.

Αόσις τοΰ ίν τφ Ιθίφ φόλλω γρίφον.

Μετάνοια—άνοια.
’Αθηνών Χρ. Ήρ. Μητσόπουλος, Άλέξ. Α. Δουρούτη;. Λη- 

ξουρίου Αικατερίνη Βουτσινά. Ναυπλίου Αθανάσιο; Σωτηριά- 
δη;. Σμύρνη; Δημ. Στάη;. Μονεμβασίας, Π. Γ. Καπιτσίνης.

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιον ή-ο τό τελευταίου φαγη-τδν τοΰ Χρίστου έπί τή; 

ϊήί;'
2. Ποια πράγματα ήσαν εί; τά "Αγια τών ‘Αγίων;
3. Ποιο; πρώτο; έκαμε χρυσήν οάμαλιν πρό; προσκύνησιν;

ΒΒςδοποέηβοφ»
Τήν πρώτην Σεπτεμβρίου τό γραφεϊον του Άστέρο; · 

τή; Ανατολή; καί τή; ’Εφ. τών Παίδων 9ά μεταφέρθή εί; τδ 
νέον κατάστημα τών ‘Αγίων Γραφών έν ·0δω Αίολου Αριθ. 39, 

πλησίον τή; Αγία; Ειρήνης.


