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Χυνδρ. έτησ· έν Έλλ<ίδι Αρ. 1.
» * « Έξωτιρικώ »

AiErerNSis < ΕεςουΒένα., πλήν τών ταχτικών 
„ ,. .,,, , α »ο Ανταποκριτών, στίλλεται«ή Έφημερί;

Κν Μ(ρ Αίολου άρι"·""'] τών Παίΰων» & νευ προπλη ρ ωμή ς

Ο ΑΛΕΞΙΒΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΙΝΙΞ λέζοι γράφουν ή μάλλον χαράττυν διά τοΰ χαράκι» έπι 
του φοινικοφόλλου, καίπερ μόνην τήν άριστεράν α&τών 
χεΐρα έχοντες ώς στήριγμα. Δΰνανται νά εΰρεθοΰν έγχώ. 
ρια βιβλία έκ τοιουτου ύλικοΰ έξακοσίων περίπου έτών

Ή είκών αυτή παριστφ τδν άλεξιβροχοφόρον φοί
νικα (coryplia nmpraculipera), δένδρον απαντώμενον 
είς Κεϋλάνην καί τινας χώρας τών Ινδιών, Λέγεται ι ήλικίας. Τά φύλλα ταΰτα χρησιμεύουν επίσης κα^ 
ότι εΐναι Sv τών ώραωτέρων άντικειμένων του φυτικού ί διά ένοικιαστήρια καί St’ άλλας νομικάς πράξεις καί 
βασιλεύ». Τδ ςέλεχος αύτοο 
έχει περιφέρειαν δέκα ποδ. 
ανέρχεται δ’ είς ύψος δπε- 
ράνω τών 180 ποδών. Τά 
ριπιδοειδή ή άλεξιβροχοει- 
δη αδτοΰ φύλλα εΐναι πε
λώρια. “Εν μόνον αϊτών 
δόναται νά κάλυψη μέ- 
χρις 20 ανθρώπους, και 
πολλάκις χρησιμεύει ώς,έ- 
πισκίασμα διά πλοιάρια ή g 
ώς σκηνή διά ςρατιώτας?Εν 
φυλλον ώς δείγμα κομισθέν 
είς Άγγλον είχε περιφέ
ρειαν τριάκοντα καί Si πο
δών.

'Η κατασκευή τοΰ θαυ
μάσιου τούτου φύλλου, και 
ή διάταξις τών ίνών αδτοΰ, 
εΐναι άκριβώίώςή τουβι· 

— U αλεξιδρογοφόρος βΛΐνιξ.ΐαδιου, καιδυναται ώςτυτο ΛΤΓ τ
νά κλεισθή καί νά άνοιχθή μετ’ ίσης ευκολίας. Χρη
σιμεύει ώσαύτως άντί άλεξιβροχίων, άλείηλίων (pa- 

. rasol) καί πίλων, Κοπτομένη είς τεμάχια, δύο μέχρι 
τριών δακτύλων ευρύτητας καί μήκους δέκα μέχρις 
είκοσι ποδών, άποτελεΐ πολύφυλλον Κιγκαλεζικδν βι
βλίου. Εΐναι καταπληκτικόν πόσον εδθέως οί Κιγκα-

έγγραφα. ’Επειδή δ’ ή όψις 
αυτών μεταβάλλεται ύπό 
τοίϊ χρόνου, οί έγχώριοι δι- 
καςαί της Κεϋλάνης βε Sat- 
οΰνται περί τής αρχαιότη
τας έγγραφο τίνος διά τής 

_ άφής καί της βσφ ρήσεως.
Τδ δένδρον τούτο άπαξ 

μόνον ανθεί έπί ζωής, Τά 
άνθη εΐναι έγχεκλεισμένα 

[ είς είδος τι θήκης, ήτις ρή- 
γνυται μεθ’ ύποκώφου τί
νος ήχου, καί ώραΐός τις 
δύσσανος άνθέων πάραυ- 

ί τα έκπηοα καί εκτυλίσσει 
: τάχιστα τά πέταλά τοο, ώ

στε σχηματίζεται πολυτε
λής στεφάνη πέριξ του δέν-

■ δρου, ‘Όπισθεν της στεφά
νης ταυτης κρέμανται τά 
φύλλα είς ώραίους σωρούς*  

Μετά δέ τήν πτώσιν τών άνθέών, αναφαίνονται έντή 
δέσει αδαών έπίσης εόρέΐς βόστρυχοι καρπών. Άμα 
ώς οί καρποί ώριμάσωσι, τδ δένδρον πάραυτα ξηραί
νεται, καί τόσον ταχέως αποσυντίθεται, ώστε έντδς δυο 
εβδομάδων έκκλίνει καί κατακυλίεται έπί τΰ έδάφΒς.

' JH βπισθεν είκών παριστφ Κιγκαλέζον όρθιον καί μέ



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1880

μόνην τήν χέίρα αύτοϋ ώς υποστήριγμα γρ άφαντα έπΐ 
Ιπιμήκους τίνος φοινικοφύλλου.

Κ ιγκαλΐ ζο ς γραφών έπί φοινικοφύλλου.

Και τώρα έξαλλος Απδ χαράν έλαδεν Ανά χεΐρας 
έκ νέου τά πτυάριόν καί ήρχισε νά Απομακρύνη έκ 
νέου τήν χιό να. "Οσω δέ έπροχώρει, τόσφ ήδόνατο 
νά διακρίνη τάς φωνάς καθαρώτερον καί έπί τέλους 
διέκρινε τήν φωνήν τοΰ αγαπητού πατρός του, οστις 
χωρίς ν’ άναμένη ν’ άνοιχθή ή δπή διά τής χιόνος 
συνέθλιψεν έαυτον δι’ αυτής καί έλαβεν είς τάς Αγκά- ■ 
λας τδν υίόν ταυ.

— « Ο δέπαππούς ποΰ εΐναι τέκνον μου;» ήρώτησεν 
άμέσως μετά τήν πρώτην έκχυσιν τής πατρικής Αγά
πης του έπί τδν ’Ιάκωβον. Ό Ιάκωβος ήτο περισσό- , 
τερον συγκεκινη μένος ή ώστε ν’ αποκριθή είς την έρώ- 
τησιν ταυτην’ ώδήγησε δέ μόνον τόν πατέρα τοο είς 
τδν τάφον καί ριφθεις έπί τών γονάτων του, Ανελύθη 
είς κλαυθμούς καί δάκρυα.

Ό πατήρ του Ανέγνωσε τήν έπιγραφήν, τήν δποία ν 
ό ’Ιάκωβος είχε χαράξει έπί τοΰ τάφου, καί ένόησε 
τό λυπηρόν συμβάν.

Ό ’Ιάκωβος προσεπάθησε νά δώση είς τόν πατέρα 
του περιγραφήν τινα τών παρελθόντων παθημάτων των, 
άλλ’ ό πατήρ εμπόδιο εν αύτόν, είπών, «Τστερώτερον 
τέκνον μου. Ήδη δε πρέπει νά μέ Ακολουθήσης· διότι 
Βέν πρέπει νά χάνωμεν καιρόν. ’Εκτός τούτου ή κα- 
τάβασίς μας δέν είναι πολύ εύκολος.»

Έν τφ μεταξύ οί σύντροφοι του πατρός του ’Ιακώ
βου κατώρθωσαν να είσέλθωσιν είς τό κτηνοστάσιον? 
μεταξύ δ’ αύτών ήτο και δ πιστός υπηρέτης Πέτρος, 
πάντες δέ ένηγκαλίσθησαν μετά χαράς τόν μικρόν ’Ιά
κωβον καΐ έχυσαν δάκρυα λύπης έπί τοΰ τάφου τοΰ 
Αγαθού γέροντος· δ δε πατήρ τοΰ ’Ιακώβου μετά βρα- 
χεΐάν τινα προσευχήν προφερθεΐσαν έπί τοΰ τάφου του 
προσφιλούς αύτοϋ πατρός, λαβών τόν ’Ιάκωβον Από 
τής χειρός καί παραδους τήν’Ρόξαν είς τήν φροντίδα 
του καλού Πέτρου, έξεκίνησε μετά τών λοιπών διά ί 
τήν οικίαν των, μετά πολλοΰ δέ κόπου κατώρθωσαν 
νά κατέλθωσιν είς τους πρόποδας τοΰ όρους, όπου οί 
συγχωριανοί τού μικρού ’Ιακώβου, ειχον Ανοίξει οδόν 
διά τής χιόνος πρδς ύποδοχήν αύτοϋ.

Λόγοι δέν ουνανται νά περιγράψωσι τήν χαράν τής 
μητρός του ’Ιακώβου καί τών Αδελφών αύτοϋ, όταν 
εύρέθη έν τφ μέσφ αύτών—Ή μήτηρ έσφιγξεν αύ
τόν είς τάς άγκάλας της, οί δέ Αδελφοί του δέν έχόρ- 

ταινον καταφιλώντες τάς παρειάς του. Άλλά καί αυτοί 
οί γείτονες καί άλλοι συγχωριανοί τυ έξήλθον πανοικεί 
νά τδν ΐδωσι καί δ καθείς είχε καί μίαν καλήν λέξιν 
δι’ αύτόν καί τήν 'Ρόζαν.

Τάς έπομένας εσπέρας του έναπομείναντος χειμώ
νας δ ’Ιάκωβος διηγείτο είς τήν οικογένειαν τοΰ πα
τρός του καί είς πολλούς, οί όποιοι έσύχναζον είς τήν 
οίκίάν διά νά τδν Ακουσωσι διηγουμενον τά συμβάντα εΐς

ΟΙ ΕΝΧΑΦΙΑΕΘΕΝΤΕΣ ΖίϊΝΤΕΖ.

(Σονέχεια καί τέλος· ϊύέ προηγούμενον φύλλον).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.'
'U λυπηρά Απώλεια.

«Τήν Ακόλυθον ή μέραν τή? 21 ης Φεβρ. λίαν πρωί 
ό ’Ιάκωβος ήγέρθη έκ τής κλίνη? με τήν απόφασιν νά 
έκτελέση δ,τι εΐχεν Αποφασίσει τήν προτεραίαν. Τό ψύ

χος έφαίνετο οριμύτερον· άλλά αύτο τούτο τό ψύχος 
ήτο εύνοϊκόν πρός έκτέλεσιν τηί έπιχειρήσεώς του, έ
πομένως Βέν έπρεπε νά χάση καιρόν. Καί πρώτον μέν; 
έπρεπε νά Ανοιξη δίοδον δι’ εαυτόν καί τήν Ρόζαν διά 
της χιόνος, άλλά τοΰτο δέν ήτο δυσκολον· διότι δέν 
είχε νά πράξη άλλο τι, είμή νά ρίψη τήν χιό να έντδς 
τοΰ κτηνοστάσίου μέ τό πτυάριόν του, ϊνα δυνηθή νά 
έξέλθη έζεΐθεν. ’Ήρχισε λοιπόν τήν εργασίαν μέ δλην 
τήν δύναμίν του καί έπί πολλήν ώραν έξηκολοόθει νά 
έργάζηται μέ πολλήν ζέσιν έπί τέλους δμως έκουρά- 
σθη καί ήναγκάσθη νά καθίση, όπως Αναπαυθή, καί 
διά νά μετριάση τήν δριμύτητα τοΰ δπερβολικου ψύ
χους, ήναψεν όλίγην φωτιάν.

Μόλις δμως ό πρώτος καπνός αύτής έξήλθε τής 
κκπνοδόχης καί Αμέσως ήκοόσθη κρότος έξωθεν τοΰ 
κτηνοστασίου. Καί κατ’ άρχάς μέν τ<ρ έφάνη, οτι ή
σαν λύκοι, άλλά μετ’ δλίγον πρδς άφατον αύτοϋ χαράν 
αντί ούρλισμάτων λύκων ήκουσε φωνάς Ανθρωπίνους, 
και μάλιστα μίαν τινά καλού σαν αύτον μέ τδ ®ιόν τ« 
όνομα, και έξέφερε κραυγήν χαράς, ήτις άνταπεκρίθη 
έξωθεν 6ί άλλης όμοίας.
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αϊτών χαί Άν παππού του κατά τδ διάστημα, της κατα-Ι καρδίας υμών, καί άφιερώσήτε είς αύτδν τήν ζωήν ύ· 
κλείσεώς των είς τδ κτηνοΟτάσιον έκεΐνο*  έμαθε δέ καΐ μών. Δεν θέλετε λοιπόν πράξει τοΰτο πριν ή παρέλ-
αύτδς παρά του πατρός του οτι κατά τήν κατάβασίν του 
άπδ τοΰ όρους έχασε τήν όδδν καί εύρέθη έπΐ τής ά- 
κρας ένδς βράχου αναίσθητος ύπδ τών συγχωριανών το, 
καί έπΐ τρεις ημέρας έκειτο μεταξύ ζωής και θανάτου, 
έπΐ τέλους δε άναλαβών έπωφελήθη τής πρώτης ευ
καιρίας, τήν όποιαν δ καιρός τφ, εδωκε, διά νά ύπάγη 
πρδς βοήθειαν του γε'ροντος πατρός καί τοΰ υίί τυ· άλλά 
δυστυχώς, ένε·<α τής μεγάλης ποσότητος τής χιόνος, 
έπΐ πολλούς μήνας δέν ήδυνήθη νά τδ κατορθώση, καί 
ούτως δ γέρων άπεθανεν.

Ιδίως τά περί τών λύκων, τά όποια τά παιδία ή- 
κουον μέ πολδν φόβον, θαυμάζοντα τήν γενναιότητα 
τοΰ ’Ιακώβου.

Καΐ τώρα, μικροί μου φίλοι, έλπίζω, δτι ή ώραία 
ισιορία, ήτις τελειόνει μέ τδ παρδν φόλλον, έκτος τής 
εύχαριστήσεως τήν όποιαν σάς Ιδωκε κατά μήνα, θά 
χρησιμευση καί ώς μέσον τοΰ νά μιμηθήτε τδ εύσεβές 
παράδειγμα τοϋ μικροΰ ’Ιακώβου.

Είς τδ έπόμενον φύλλον θά έχωμεν άλλην τινά ιστο
ρίαν εξίσου ώραιαν καΐ εόχάρ ιστόν, ήτις θά διαρκέση 
καθ’ δλον τδ έτος 1881' ήτοι «Τά σπήλαιο ν τών 

ληστών.»

HE ΜΟΪ ΔΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΟΪ ΕΙΣ ΕΜΕ. 
(Παροιμίαι κγ', 2&.)

Δέν σας φαίνεται παράδοξον, άγαπητά μο παιδία, δτι 
ό Πανίσχυρος Θεδς, τόν δποΐον αί μυριάδες τών άγι
ων καΐ τών αγγέλων εΐς τους ούρανοΰς προσκυνοοσι, 
ζητεί καΐ έπιθυμεΐ νά έχη τήν καρδίαν τών μικρών 
παιδιών; 'Η άγάπη του έκείνη, ήτις έκίνησεν αύτον 
όπως πέμψητόν μονογενή αυτοί Τίδν εΐς τήν γην ΐνα 
άπδθάνη δπέρ τών άμαρτιών τοΰ κόσμου, παρακινεί 
αύτον καί νά ζητή τήν άγάπην ημών τών πλασμά
των αύτοϋ. Ζητεΐ τήν καρδίαν, ΐνα κάμη αύτήν - α
ληθινήν καΐ ειλικρινή, διδ λέγει πρδς ύμάς διά τής Ά
γιας Γραφής «Ίοο'υ ή'γάπησας αλήθειαν.» Ζητεΐ προσέτι 
τήν καρδιάν, δπως κάμη αύτήν αγνήν καί εύτυχή. 
’Ιδού λέγει διά τής Αγίας Γραφής «Εύφραίνυ έν Κυρίφ 
και θέλει σοΐ δώσει τά ζητήματα τής καρδίας σου.» 
Ζητεΐ τέλος τήν καρδίαν, ΐνα προφύλαξη αύτήν άπδ 
φόβου καΐ μερίμνων· διότι πάλιν λέγει διά τοΰ εύαγ- 
γελιστοΰ Ίωάννου, Ας μή ταράττεται ή καρδία σας· 
πιστεύετε εΐς τδν θεόν καΐ εΐς έμέ πιστεύετε, η

Καθ’ δλον τδ διάστημα του έτους εΐς τδ τέλος του 
■όποιου ήδη έφθάσαμεν, δ θεός έκραξε πρδς ένα έκα
στον έξ όμών, διά τοΰ Λόγου- αύτοϋ του Άγιου, καί 
διά πλείστων άλλων μέσων, Γνα δώσητε εΐς αύτόν τάς 

θη τδ έτος, διά νά άρχίσητε τδ νέον έτος μέ νέους σκο
πούς καί νέας αποφάσεις; «Δέν θέλετε κράξει πρδςέ· 
μέ άπδ τοΰ νυν, Πάτερ ήμών, σύ είσαι ό δδηγδς τής 
νεότητάς μας; (Ίερ. γ'. 4).

βεβαίως πάντες έχομεν ανάγκην τοιοότου πανσό
φου καί παντοδυνάμου 'Οδηγού, δστις νά ήναι πάντοτε 
πλησίον ήμών, όπως ύδηγήση ήμας μέχρι τέλους τής 
έπιγείου ήμών οδοιπορίας.

ΝΕΡΟΝ.

Ό Νερών, τοΰ ύποίου τδ πλήρες όνομα άφοΰ υίο- 
θετήθη ύπθ τοϋπάππου αύτοϋ αύτοκράτορος Κλαυδ ίου, 
ήτο Νέρων Κλαόδιος Κάϊσαρ Δροΰσος Γ ερμανικδς, 
ήτο ό Καΐσαρ τδν όποιον ό άγιος Παύλος έπεκαλέ- 
σθη, οτε ήχθη ένώπιον τοΰ Φήστου, 'Ρωμαίου Διοι- 
κητοΰ τής Ίουδαίας.

Έγεννήθη έν έτει 37 μ. X., και ήτο υίδς τοϋ Γαΐου 
Δομητίου Άχηνοβάρβου. καί τής Άγριππίνας. Μετά 
τδν θάνατον τοΰ πατρδς αύτοϋ, ή μήτηρ του συνεζεύ- 
χθη τδν Κλαυδιον, τδν όποιον εκείνος διεδεχθη έπΐ του 
θρόνου.

Κατ’ άρχάς δ νεαρός Νερών έπεδείκνυεν άκραν 
δικαιοσύνην καΐ ήπιότητα, μέχρι τοσοότου, ώστε, βτε 
τφ προσεφέρθη νά ύπογράψη άπόφασιν θανατικής ποι
νής κατά τινων καταδίκων, άνεφώνησεν «Εύχομαι τφ" 
Θεφ νά μή δυνηθώ νά γράψω!» 1Η καλή αυτή διά- 

, θεσις αύτοϋ, ήνωμένη μετά πολλών προσόντων άτομι. 
κών, καθίστων αύτόν λίαν αγαπητόν είς τούς ύπηκόους 
αύτοϋ· άλλ’ ή άγάπη των πάραυτα μετεβλήθη είς μί
σος*  διότι άπεδείχθη δτι ήτο έν τών άπανθρωποτά- 
των τεράτων έξ όσων ύπήρξάν ποτέ. Έθανάτωσε τήν 
μητέρα καί τάς δυο αύτοϋ γυναίκας τήν Όκταβίαν καΐ 
Ποππαίαν, έκτδς πολλών έκ τών καλλίστων άνδρών 
τής Ιποχής αύτοϋ.

Όπως κριθή ύπότοΰ φοβερού τουτυ τυράνν» έστάλη 
καί ό Άγ. ΙΙαυλος εΐς 'Ρώμην. ’Εν τοσούτφ έπετράπη 
είς τδν ’Απόστολον νά οιαμένη έν τή ίδίφ αύτοϋ οίκίφ, 
φυλαττόμενος ύπδ στρατιώτου*  καΐ μετά τοιοΰτον διετή 
βίον άφέθη έλεύθερος, δτε έπανέλαβε τό έπίπονον αύ- 
του έργον της διαδόσεως τοΰ Ευαγγελίου εΐς διαφό
ρους χώρας, Έπανελθών εΐς 'Ρώμην μετά τινα έτη 
κατηγορήθη έκ νέου ύπδ τών έχθρών αύτοϋ καΐ έρ- 
ρίφθη εΐς φυλακήν. Τδν έφερον ένώπιον τοΰ Νίροί
νος, δστις τδν κατεδίχασεν είς θάνατον.

Κατά τήν έποχήν ταότην ύπήρχε γενικός διωγμός 
κατά τών χριστιανών*  διότι ή 'Ρώμη έπυρπολήθη, ώς



9S6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ.ΠΑΙΔΟΝ ^ΕΕΕΜΒΡΙΟΣ, 1880

ύπώπτευσαν, ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος αύτοΰ, δστις ένφ 
τδ πυρ ένέμετο τήν πόλιν, έκαθησεν έφ’ ύψηλής σκο
πιάς, όπως απόλαυσή του θεάματος τούτοι», καί ψάλη 
διά τής λίρας του τήν καταστροφήν τής Τροίας. Τό 
μεγαλείτερον μέρος τής πόλεως κατεκάη· ό δέ Αυτό· [νής. Οί έχθροί αύτοΰ ,συνώμοσαν έναντιόν του,

σιν έπί πλέον τάς Οχληρότητας τοΰ Νέρωνος, ή νά ά- 
νέχωνται τήν δψιν Αδτοκρα'τορος, δστις μή ευχαρι
στούμενος είς τά αισχρότατα τών · εγκλημάτων, έ£ηυ· 
τέλιζεν εαυτόν εμφανιζόμενος ώς ηθοποιός έπί τής σκη- 

καί ό

‘0 αύτοχράτωρ τής 'Ρώμη; Νίρων.

κράτωρ, δπως διάλυση πασαν καθ’ αύτοΰ ύπόνοιαν, 
διέδωκε τήν φήμην, δτι τδ πΰρ έτίθη ύπδ τών χρι
στιανών, καί ώς έκ τούτου μέγα μέρος αυτών έθανα- 
τώθη διά φρικωδεστάτων βασάνων.

Έπί τέλους οί Ρωμαίοι δεν ήδόναντο νά ύποφέρω- 

Γάλύας έκηρυχθη Αύτοκράτωρ· ή Γερουσία κατεδι- 
κασέ τδν Νέρωνα, νά συρδή διά τών οδών τήί ‘Ρώ
μης, κα*ι  μαστιγωδή μέχρι θανάτου, τδ δέ πτώμα 
του νά κατα^ριινθή άπδ τοΰ Ταρπηΐου βράχου· άλλ 
ό τύραννος' προέλαύε τήν έκτέλεσιν τής τοιαυτης α- 
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j ποφάσεως, αύτο.κτονήσας iv ετει 68 μ. X.. 'Άπασα 
j ή πόλις έπληρώθη χαρας έπί τγ~ Εΐανάϊφ ανΐϋΰ· αλλά 

: και ό βάρβαρος άν.ήρ ουτος έτι ευρε τινά, δστις νά 
! τόν άγαπήση· διότι άνθος τιζατετέθη μυστιχώς έπϊ 

τοο δοχείου, έν φ ένεκλείσθη ή κόνις αύτοΰ.

Περίεργος συντροφιά.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΕΓΝΤΡΟΦΙΑ.

Ή προκειμένη είκών παριστφ παράξενα? γεγονός, 
δπερ συνέβη κατά τάς τελευταίας πλημμύρας έν Άγ- 
γλιφ, καϊ τδ οποίον, άφου μας δίδει έκφραστικόν δ- 

πόοειγμα τής ισχύος το5 ένστικτου τής αύτοσυντηρή
σεως καϊ αλληλοβοήθειας παρά τοϊς ζώοις, παρέχει καί 
λαμπρήν παράδειγμα είς έκείνους τους ανθρώπους, 
τών οποίων δ φαύλος έγωϊσμδς καϊ τά ίδιοτελή πάθη 
καταφαίνονται προ πάντων είς περιστάσεις καινού 
κινδύνου.

Ότε ή πλημμύρα ήτο είς τδ κατακόρυφον αδτης, 
μία παράξενος σχεδία έφάνη έπιπλέουσα καϊ παρασυ· 
ρομένη δπδ το5 ρεύματος. Έγνώσθη δέ μετ’ δλίγον, 
δτι ήτο ξύλινος σταυλος ίππε, έντδς του δποίου εδρί- 
σκέτο χοίρος, μετά διαφόρων πτηνών, τά οποΐκ έπεκά·
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θηντο ήσυχως έπΐ τής ράχεως αύτου. Μετά τινας πε
ριπέτειας οί σύντροφοι ούτοι τής δυστυχίας προσωρ- 
μίσθησαν είς ασφαλή λιμένα. 

Ό ψευδήφ σταυροφόρος.

’Οτε 'Ριχάρδος0 Λεοντόκαρδος (Coeur de Lion) βα
σιλεύς τής’Αγγλίας, μετέβη είς σταυροφορίαν, εΐχεκα- 
ταληφθή αίφνης ύπδ βαρύτατης άσθενείας, έν φ έ- 
στρατοπέοεοεν έν τή έρήμφ ύπδ τδν θερμόν της Συ
ρίας ήλιον.

Οί στρατιώταί του έμειναν πιστοί, ύ δέ λαός του τδν 
ήγάπα καΐ ηυχετο ύπέρ της άναρρώβεώς τβ, άλλ’ ύπήρ- 
χον καί μεταξύ τών ήγεμόνων, οί όποιοι τδν ήκολοό- 
θησαν είς. τήν σταυροφορίαν, τινές, οιτινες δέν έσκέ- 
πτοντο πολδ, άν ή ζωή του διέτρεχέ τινα κίνδυνον· 
έφθόνουν τδν λεοντόκαρδον άρχηγδν αύτών, καΐ ήσαν 
μετ’ αύτών σύμφωνα καΐ τά διάφορα έθνη τά συγκρό- 
τουντα τδν στρατόν, βπως συνομόσωσιν έναντίον του.

Ένιρ ποτέ δ βασιλεύς 'Ριχάρδος ήτο ασθενής, δ 
δούξ Λεοπόλοος τής Αύστρίας κατέ^ριψε χαμαί τήν 
βασιλικήν σημαίαν της ’Αγγλίας καΐ άνόψωσεν είς 
την θέσιν αύτής τήν ίδικήν του’ άλλ’ όσον έξησθενη- 
μένος κάϊ άν ήτο έκ τής νόσου ό "Άγγλος βασιλεύς, 
έσπευσεν είς τδ μέρος, άπέσπασε τήν σημαίαν τών άρ- 
πάγων άπδ τοΰ ίστοΰ, καΐ κατεπάτησεν αύτήν ύπδ τους 

-πόδας του.
Έν τή συμπλοκή ή οποία έπηκολοΰθησεν, ή ζωή 

αδτοο έσώθη όπδ τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως της Σκω- 
; τίας, οστις άκολοοθήσας αύτδν μετημφιεσμένος ύπδ ένα 

επίπλαστου όνομα, έλαβεν έπί τής άσπίοος αύτοΰ κτύ
πημα, τδ ύποΐον κατηυθΰνετο κατά τοΰ βασιλέως· καΐ 
ίίτε πρδς καιρόν ή φιλονεικία κατηυνάσθη, καΐ οί ή- 
γεμόνες άπεσύρθησαν ύπδ τάς σκηνάς των, ό <ιΙππό
της τής Λεοπαρδάλεως» άς έκαλειτο ουτος, παρεκλή- 
θη υπό τοΰ 'Ριχάρδο νά φύλαξη τήν σημαίαν τής ’Αγ
γλίας, ή οποία εΐχεν άνυψωθή πάλιν είς τήν προτέραν 
αύτής θέσιν.

«Είναι ή σημαία μας, » εΐπεν ό βασιλεύς· «φΰλαξαί 
την, χωρίς ούδόλως νά κινηθής άπ 'αύτής· έάν δέ έ- 
πέλθωσιν αίφνης περισσότεροι τών τριών έχθρών, ήχη
σαν τήν σάλπιγγα.»

Είς τήν προσταγήν ταότην ό' Ιππότης κατέλαβε τήν 
θέσιν του όπισθεν τής σημαίας- άλλά, φεΰ!. διά τίνος 
αστεϊσμού της βασιλισσης καί των κυρίων αυτής άπε- 
σπάσθη της θέσεως, τήν οποίαν τφ εΐχον έμπιστευθή,: 
ύπο τίνος πλάστου άπεσταλμένου παρά τής έρωμένης 
αύτοΰ, τής πριγκηπίσσης Έδ’ιθ, καΐ έν απουσία αύ-ί 
τοΰ ή σημαία τής ’Αγγλίας έκλάπη, ό δέ πιστός αύ-'

του κόων, τδν όποιον άφηκεν, δπως τήν φυλάττη, βα- 
ρέως έπληγώθη.

Άραψ τις ίατρδς, οστις κατώρθωσε νά σώση τήν 
ζωήν του 'Ριχάρδου, έζήτησε τήν ζωήν τοΰ σΐρ Ken
neth ώς άμοιδήν, καΐ έσωσεν αύτδν άπδ άναπόφευκτον 
θάνατον, είς 8ν είχε καταδικασθή ώς προδότης. Μετά 
πολλάς ρωμα’ζτνκάς περιπετείας ό έξόριστος ιππότης 
έπανήλθεν είς τό στρατόπεδον μετημφιεσμένος ώς βω
βός Νουδιανδς .δούλος,. σταλείς ώς δώρον παρά τοΰ 
Σαρακινοΰ βασιλέως, και εσωσε πάλιν τήν ζωήν του 
βασιλέως ‘Ριχάρδου, τήν φοράν όμως ταύτην άπδ τής 
χειρδς ένδς δολοφόνου.

Τότε έδωκεν είς τδν κοριόν του διά σημείων νά 
έννοήση οτι, έάν οί ήγεμόνες δπεχρεουντο νά διέλθω- 
σιν ένώπιόν του, θά ήδόνατο νά δείξη τις έξ αύτών 
εΐχε λάβει τήν είσέτι μή άνεορεθεΐσαν σημαίαν*  καΐ 
πράγματι, κατά τήν προσδιωρισμένην ήμέραν, ένφ οί 
ήγεμόνες τοΰ Χριστιανικού στρατού διήρχοντο πρό αύ- 
τόΰ, δ κόων τοΰ Νουβιανοΰ έρρηξε τήν άλυσσον ή δ- 
ποία τδν συνεκράτει καΐ πηδήσας έπί τοΰ ίππου τοΰ 
πρίγκηπος Κονράδοο ήρπασε τδν αναβάτην αύτοΰ άπδ 
του λαιμού, καΐ τδν έββιψε χαμαί άπο τοΰ έφιππίου.

Μεθ" δλας τάς κραυγάς τών παρ ευρισκομένων «κα- 
τακομματιάσατε τδν δοΰλον καΐ τδν σκόλον τουιι ό βα
σιλεύς ‘Ριχάρδος προσεκάλεσε τδν Πρίγκηπα Κονρά- 
δον νά σταθη παράμερα καΐ νά ύμολογήση τήν άλή- 
θειαν, άπειλών αύτδν δτι, άν δεν τδ πράξη θά τδν ά- γ 
ναγκάση νά μονομαχήση με? έκείνου, τδν οποίον αυ
τός ο βασιλεύς τής, ’Αγγλίας ήθελεν έκλέξει.

Μετά πέντε ήμέρας, ή μονομαχία ελαδε χώραν έπί 
παρουσιφ τοΰ συνηθροισμένου στρατού, άς και τοΰ Σα- 
λαδίνου αύτοΰ, τοϋ Σαρακηνοο κατακτητοΰ, ό όποιος 
έφιλοξενέΐτο ύπδ τών σταυροφόρων, ό δέ ίππότης, 
δστις έμονομάχησε μετά τοδ Πρίγκηπος Κονράδοο δέν 
ήτο άλλος είμή ύ Νουβιανδς δούλος, αύτός ουτος 
6 άνδρεΐος Kenneth τής Σκωτίας.

Είς τήν πρώτην σΰγκρουσιν δ Πρίγκηψ Κονράδος 
άνετινάχθη άπδ τοΰ ίππου του, καί κατεκυλίσθη πλη
γωμένος έπί τοΰ έδάφους.

*0 βασιλεύς, ευχαριστούμενος νά τιμφ τήν άνδρείαν 
καΐ τήν άληθή άξίαν, προσεκάλεσε τδν σΐρ Kenneth 
νά γονυπετήση πρό αύτοΰ, καί έκεΐ έπί τοΰ πεδίου ά
νόψωσεν αύτδν ένώπιον τών συνηθροισμένων ήγεμό- < 
νων καΐ σταυροφόρων είς τόν άληθή αύτοΰ τίτλον καΐ 
βαθμόν ώς «Δαβίδ, κόμητα τοΰ Huntingdon, Βασιλι
κόν Πρίγκήπα της Σκωτίας·» ύλιγον δέ κατόπιν έ- 
νυμφεΰθη τήν Πριγκήπισσαν Έδΐθ, ήτις ούτως έγέ
νετο κόμησσα του Huntingdon.
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η ινδική ορΝίε (0 γάλλος.)

Πάντες βεβαίως έγελάσατε μέ τά υπερήφανα χινή 
ματα τοΰ φαντασμένου -[άλλου δταν βαδίζη ήγεμονικώς 
πήδε χάκεΐσε έν τάί μέσω τών ταπεινών συντρόφων 
του, μέ τήν ούράν του χυχλοειδώς άνυψωμένην, τά πτε
ρά του φουσκωμένα κα'ι τήν κεφαλήν πρός τά όπισθεν 
χρατουμένην, καί μέ ύφος περιφρονητικόν' θεωρή έαυ- 

τρέφονται δε έκ σίτου, βελανιδιών καί άλλων παρο
μοίων πραγμάτων, εις ζητησιν τών οποίων άναλαμ- 
βάνουσι μεγάλας οδοιπορία;. Οί ήμεροι κατάγονται πι- 
θανώτερον άπδ είδός τι τδ όποιον εύρίσκεται εις τάς 
Δυτιχάς ’Ινδίας, χαί τδ όποιον κατά τόν 16ον αίώνα με- 
τηνέχθη είς τήν Μεξικήν καί έντεΰθεν είς τήν Εύρώπην. 
Το κρέας τοϋ πτηνού τούτου έθεωρήθη πάντοτε λίαν 
νόστιμον, και ποιος έξεΰρει, άν τδ ύπερήφανον ύφος 
τοϋ γάλλου δέν προέρχεται έκ της γνώσεως τούτου}

τδν ώς τδ ώραιότατον καί έύγενέστατον πτηνδν τοϋ 
κόσμου.

Ίσως θέλετε εύχαριστηθή λοιπόν, μανθάνοντες κάτι 
περισσότερον περί της καταγωγής τοϋ ύπερηφάνου τού
του πτηνού. Ό άγριος γάλλος είναι ιθαγενής τής Α
μερικής, καί κατά πολδ ύπερβαίνει τδν ήμερόν του έξά- 
δελφον, ώς πρδς τδ μέγεθος καί την ώραιότητα· διότι 
τδ σώμά του έχει μήκος τριών π οδών. Οί άγριοι ούτοι 
γάλλοι πετώσιν είς μεγάλας αποστάσεις κατά άγέλας,

srrxfipflsis ΓδΡΚίϊΣ-

Όταν τινές τών αύλικών τοϋ Φιλίππου τοΰ έπονο- 
μασθέντος ’Αγαθού προσεπάθουν νά έρεθίσωσιν αύτδν, 
ινα τιμωρήση έκκλησιαστικόν τινα προεστώτα κακώς 
φερθέντα πρδς αύτόν. «Γνωρίζω, εΐπεν, δτι δύναμαι 
νά Ικδιχηθώ· άλλ’ εΐναι έξαίρετον πράγμα νά δυνα- 
ται ή εξουσία ένδς νά διεκδικηθή, άλλά νά μή μετα- 
χειρίζηται αυτήν!!»
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ΤΖΟΙΚΙ-Α^·

—■ ’Αρχαίος τις ειδωλολάτρης, /ρωτηθεί; ποτέ, «κατά τί 0- 
μοιάζουν περισσότερον οι άνθρωποί πρό; τους αιωνίου; θεούς,» 
άπεκρίθη — «καθόσον πράττουν τά αγαθόν καί λαλούν τήν 
άλήθειαν.χ

Τοιαύτη ήτο ή ήθική τοΰ έθνικοΰ φιλοσόφου.Άλλ' έπεωή 
6 θεό; ήμών είναι θεό; άγαθότητο; καί άληθείας■ ίπιώή εί
ναι αύτή ή Άγα&ότης καί ή’Αλήθεια, ήμεϊ; τότε δμοιάζομεν 
πρός αύτόν, όπόταν πράττωμεν τό άγαθόν καί ζώμεν ζωήν 
ειλικρινή καί άγίαν.

— θι>μώΐη; τις καί ταραχοποιό; γυνή πάρεπονέθη ποτέ εί; 
τόν Φρεδερΐκον βασιλέα τή; Πριοσσίας, δτι ό σύζυγοι; αύτής 
Ουνείθιζε νά τήν ΰβρίζη.

«Τοΰτο ούδόλω; ενδιαφέρει έρ.ί,» άπεκρίθη ί βασιλεύς.
«Άλλ' ΐιβρίζει καί τήν Μεγαλειότητα Σας άκόμη περισσότε

ρον,» προσέθηκεν /κείνη.
αΤοΰτο ούδόλω; ένδιαφέρει σέ,» άπεκρίθη ό βασιλεύς, διά 

τών λόγων τούτων δειχνύων τήν δυσαρέσκειάν του πατά τη; 
γυναίκας, ήτις ένόμιζεν, ότι οΰτω κατηγορούσα τον σύζυγόν 
της ήθελε δυνηθή νά κατόρθώση τόν σκοπόν της.

11 1

Μεταξύ τών πολύ ειδών ποινών τών Κινέζων, είναι καΐ δ 
βαβδισμός, μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ όποίου, ό τιμωρηθείς όφεί- 
λει νά γονατίση ένώπιον τοΰ δικαστοΰ καί ταπεινώ; νά εύ- 
χαριστήση αύτόν διά τήν φροντίδα, τήν δποίαν λαμβάνει πρό; 
σωφρονισμόν του I

Πολλοί έκ τών λαών τής 'Ανατολής μετρούν τήν ώραν 
διά του μεγέθους τή; σκιάς αύτών, Έάν έρωτήσης τινά έκ 
τούτων τί ώρα είναι, αύτδς αμέσως ϊσταται όρθιο;, μετρά 
διά τών ποδών τυ τό μέγεθος τής σκιάς του, καΐ τοιουτοτρόπως 
δύναται νά έξακριβώση σχεδόν άλανθάστως τήν ώραν, “Οταν 
6’ έρωτηθή τις, διατί δέν βπραξέ τι ένωρίτερον, άπαντά, «Διό
τι έπρόσμενα τήν σκιάν μου,» άντΐ νά είπη «Έπρόσμενα νά 
δύση δ ήλιος.» Έν δέ τη Άγίφ Γραφή ε βρίσκομε ν τήν φρά- 
σιν—«Κ αθάς 6 δούλος έπιποθεΐ τήνσκιάν,» ήτοι 
τήν έσπίραν διά νά λάβη τό ήμερο μίσθιόν του. (’Ιώβ, ζ'. 2.)

Άΐϊλίΐ άκροστοχίς·

Συνίσταμαι έξ ϊξ γραμμάτων άποτελούντων τόν άριθμόν 
818. Τούτων τό πρώτον, τέταρτον καί έκτον αποτελούν πράγ
μα καταστρεπτικόν τοΰ σώματο;, — Τό τρίτον, τέταρτον καί 
έκτου μίαν τών κτητικών αντωνυμιών. —Τό δεύτερον, τέταρ
τον, πέμπτον καί έκτον τήν γενικήν τοΰ όνόματος Θεά; τίνος 
τών άρχαίων Ελλήνων, ολα δ όμοΰ τό όνομα τοΰ διασημοτά- 
του προσώπου έν τή ίστορίφ τοϋ κόσμου. ΙΙοΓον είναι τό όνομά 
μου ;

Λΐ'ν;γμ,α.

Τών κυρίων τών ’Αβύσσων 
έγώ είμαι κεφαλή,

Δικηγόρων καί Δερβήσων 
είμ' έπίαη; κορυφή.

Καί δημίων καί δοκτόρων

είμαι ή αύτη άρχή*
Παρ' αύτών είς βίου όρον 

«πεστάλησαν πολλοί,
Νά-μ’εύρής, έάντυχαίω; j

δέν σοι έπαρκή ό ναός, !
Ζητησόν με καΐ βεβαίως ί

θά μ’ ίδή; εί; τάς οδούς. , ;
■L_J ■ 1

zltiirt; roy άΐνίγματος τ<ϊΐ> μηνοζ Όχτ&βμων, ί 

’Οφθαλμός.
Τό έλυσαν οί έξης· ’Αθηνών Κωνστ. Α. Καρώνης, Κωνστ. 

Ν. Πήλικας, Κ. Γ. Άριστέας, Χρ. Ήρ, Μητσόπουλος, Γ. 
Παπαζαφειρόπουλος, Μιχ. Ν. Μαγκάχη; καί Ίαωννίνων Ε. 
Δ. Φ. Ζετσαία. ί

Λύσις τηί ίν τψ αΑτηΰ φύλλα» άχμοστι^ΐοοζ. >
Σ τέφανος > ί
I ωανννης 1 <
Λ ύδδα } Σ ί λ α ς j
Α Κέας 1
Σ ώπατρος ' j

1 ήν έλυσαν οί, έςή;- ’Αθηνών Μαριάνθη Γ. Δρακονταειίή ■ 
Κωνστ. Ν. Πήλικας, Χρήστο; Ήρ. Μητσόπουλος, Γ. Πα- ; 
παζαφειρόπουλος, Γαργαλιάνου; Πάνος Κοντόπουλος, Λειψίας 
Καλλιόπη Ναούμ καί Ίωαννίνων Ε. Δ. Φ. Ζετσαία.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1 Πρό; ποίαν πόλιν διετάχθη στρατηγός τις νά έκτείνη 
τό δόρυ αΰτοΰ ;

2 Τίς βασιλεύς έκρεμάσθη έπί δένδρου ;
3 Τινε; βασιλείς εύρ/Θησαν κεκρυμμένοι έν σπηλαίιρ τινί;

Ειδοποιήσεις,

Ϊ1ιχρ<χκ%λθΰντχε οι άπανταχοΰ άνταποκριταΐ καί συν- 
δρομηταί τής Έφημ. τών Παίδων ν’άνανεώσωσι τά; σύνδρο
μά; των πρό τή; λήςεως τοΰ ΐτους, ίνα μή έπέλθη ή δια
κοπή τοΰ φύλλου.

O«TC$ ήθελε κάμει S συνδρομητές καί άποστείλει τά; 
σύνδρομά; λαμβάνει έν φύλλον τη; Έφημ. τών Παίδων δω
ρεάν έπί ίν έτος· δστις δέ κάμει 20, ίν φύλλον τοΰ ’Αστέ
ρας δωρεάν έπί ίν ΐτος.

Χωμ,κϊχ Ζλιαν τών παρελθόντων έτών εύρίσκονταΐ 
παρά τή Διευθύνσει καί δύναται ό θέλων νά προμηθευτή ταΰτα- 

_Άβΐίήρ τής Ανατολής έφημερί; μά εικονογραφίας διά 
οικογένειας, έπί 24 έτη έκδιδομένη· συνδρομή έτησία δραχ. G διά 
τό έσωτερικόν, 10 διά τό έξωτερικόν προπληρωτέα κατ’ έτος, ' 
ή έξαμηνίαν, ή καί τριμηνίαν- τήν συνιστώμεν εί; τά; οίκογε- ■ 
νείας όλων τών συνδρομητών καί άναγνωστών μας- λάβετε 
αύτήν καί δοκιμάσετε έπί τρεϊ; μήνας, |

— Ος ϊ,ύτνχ τών ίερογραφικών ερωτήσεων πρέπει νά 
στείλουν τάς λύσεις ολοκλήρου τοΰ ϊτους έντός τοΰ μηνός 
Ίανουαρίου, διά νά λάβουν το βραβεΐον, άν έπιτύχουν. Οσοι 
είναι είς τάς Έπάρχία; καί τό Εξωτερικόν, πρέπει νά πέμ- 
ψουν καίτά ταχυδρομικά πρός άποστολήν.


