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ΚΙρός τού- συνδρομ^τά?

THS Ε4-ΗΜ. ΙΏΝ ΠΑΙΔίΙΝ.

«'Αγαπητοί μοι μικροί φίλοι.
« Σήμερον, χάριτι θείφ, είσήλθο- 

μεν είς νέον έτος, τδ όποιον εΐναι τδ 
1ίον της ήλικίαςτής μικρας Έφημε-8; 

ριδος τών Παιδων.
«Ποίου είδους έτος θά ήναι είς 

σας, τέκνα μου; Ό συντάκτης εΰχέ- g 

ται νά ήναι ευτυχές είς δλους σας· 
άλλά θά ήναι άρά γε τοιοΰτον ; Τοΰτο η 
έξαρτάται άπδ σάς*  ναι, άγαπητά 1 

παιδία, άπδ ένα έκαστον άπδ σάς!
«Δέν πιστεύετε, δτι ό Πανάγαθος 

θεός επιθυμεί νά ήσθε ευτυχή; Βε-. 
6αία»ς έπιθυμεή και εΐναι πρόθυμός 
νά κάμη παν δ,τι δύναται διά να σας χαταστήση τοιαδ- θά άπεράση μέ ειρήνην δταν δέ φθάσετε είς τδ 
τα. ’Αλλά και αύτος ό θεδς, περί τοΰ οποίου συνειθι- τέλος αδτοΰ θά εΐπητε, δτιούδέποτε εΐχετε τόσον εί>. 
ζομεν νάλέγωμεν, οτιδύναται νά κάμνη τά πάντα, δέν τυχές έτος.»

δύναται νάκάμη Sv έτος ευτυχές είς 
σας, <3ν σεις αυτοί δέν τδν βοηθήσετε !

«Πώς δέ δόνασθε νά τδν βοηθήση- 
τε; Κάμνοντα δ,τι επιθυμεί νά κάμνε- 
τε πάντοτε, θέλει νά λέγετε τήν ά- 
λήθειαν, νά δπακούετε τίς γονείς σας, 
νάήσθε φιλόφροναχαί φιλόςοργαπρδς 
πάντας, νά ήσθε εργατικά, ηθικά και 
τίμια, θέλει νά φυλάττετε τήν Κυρια
κήν, νά άναγινώσκετε τήν 'Αγίαν Γρα
φήν, νά προσευχεσθε πασαν ημέραν, 

ί καί νά άγαπάτε και έμπιστεόεσθε είς 
τδν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν.

«Τώρα, είσθε έτοιμα νά κάμετε δλα 
ταΰτα; Έάν ήσθε, τδ έτος σας θά άρ- 
χίση μέ τήν εδλογίαν τοΰ Θεοΰ, mcQ

Ό συντάκτης Μ. Δ. Καλοποθάκης.

Ο

Τών χειρών coo ΐργον είναι, 
ώ θεέ, ό κόσμος ίλος, 

ορη, ποταμοί καί κρήναι 
καί τοΰοΐφανοΰ δ βόλος.

Τών χειρών σοο ίργον εΐναι 
ή τών ύντιον άπειρία,

Αστρα, ήλιοι, σε λ ήναι 
καί συμπλέγματα μορία.

Σΐ> φώί είπες γενηθήτιο, 
ΰδατα ίιαιρεβήτω-

Γή βοτάνην βλαστησάτω, 
ζώα καί πτηνά φανήτι»·

Ώ θεέ, έκ τών χειρών σου 
καΐ δ άνβΡωπος προήλθε,

καί έκ τοΰ φυσήματός σοο 
ζωής πνεομ’ αίιτφ είσήλβε.

Διά τοΰτο μεθ’ Απάντων 
τών Απείρων σου χτισμάτων, 

Σέ τόν ποιητήν τών πάντων 
καί έφέτος ύμνων ψάλλω. Α
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗΐΣΤΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

ΕΧΟΝ ΒΐΣΙΝ ΑΛΗΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μεΐάφρσ,ιης έλευΰίρα

(έκ τοϋ Αγγλικού.)

Προ τινων έχανονταετηρίδων ύπήρχον έν Γερμα- 
νία εκτεταμένα καϊ σκοτεινά δάση, τά όποια ήδη σχε
δόν έξηφανίσθησαν.

Τά δένδρα κατεκόπησαν, αί ρίζαι των έξεβριζώθη- 
σαν, ή δέ γή, τήν όποιαν κατείχαν, ήδη χρησιμεύει 
πρός σποράν δημητριακών καρπών, ή βοσκήν ποιμνίων 
καί κτηνών.

Εί; §ν τών δασών τούτων συντροφιά τις ’Αθιγγά
νων ληστών ευρισκε καταφύγιον είς μέγα τι σπήλαιον, 
παρά τούς πρόποδας ύψηλοΰ τίνος βράχου, περιβαλλό
μενου ύπδ πυκνού τίνος άλσους.

Τδ μονοπάτιον, τδ όποιον έφερε πρδς τδν κρημνόν 
τούτον, ήδόνατό νά εύρεθή άπδ μόνους τους γνωρίζον
τας τά μυστικά σημεία, τά όποια οί λησταί εΐχον κάμει 
πρδς οδηγίαν των, δταν είσηρχοντο καί έςήρχοντο άπδ 
αυτό.

Τό σπήλαιον έκεΐνο έν μέρει άπεκρόπτετο άπδ τδν 
ύπερκείμενον βράχον, εΐχε δέ είσοδον χαμηλήν, ώστε 
δ θέλων νά εΐσέλθη, έπρεπε νά όδευση έπΐ τών γονά
των του, οί δέ λησταί εΐχον φυτεόσει παρ’ αύτήν δια
φόρους ακανθώδεις θάμνους, οίανες άπέκρυπτον αύτήν 
έντελώς άπδ τής οψεως-

Άπδ τής εισόδου στενωπός τις δέκα περίπου πο- 
δών ώδήγει είς α® ου σαν εδρεΐαν, σχηματισθέϊάαν άπδ 
αδτήν τήν φόσιν έντδς τοΰ στερεού βράχου’ ή αί
θουσα αυτή ήτο τόσον όψηλή, ώστε ή ύροφή αύτής 
ήτο μόλις όρατή έκ τών κάτωθεν ύπδ τδ φώς πολλών 
φώτων, διότι τδ πέριξ σκότος ήτο τόσον βαθύ, ώστε 
το φώς έφαίνετο καταποντιζόμενον καί έξαφανιζόμενον 
είς αυτό.

Μετά τοΰ σπηλαίου τούτου, τοΰ οποίου τδ πλάτος 
ήτο περί τους εκατόν πόδας, συνείχοντο μικρότερα δω
μάτια καί στενωποί, άτινα είσήρχοντο έλικοειδώς έν
τδς τοΰ βράχου.

Ή μεγάλη αίθουσα έχρησίμευε πρδς κατοικίαν τών 
ληστών, τά δέ μικρότερα δωμάτια πρδς άπόκρυψιν τών 
κλοπιμαίων πραγμάτων, ή καί αύτών τών ληστών, καθ’ 
ήν περίπτωσιν ό κρυψών αυτών ηθελεν άνακαλυφθή.

Τδ σπήλαιοw δέν ήτο ούτε όγρδν, ούτε ψυχρόν- άλλ’ 
όμως ήτο τόπ®ς σκοτεινός καί κατηφής, διότι οδοε- 
μία άκτίς φωτιδς ήδύνατο νά διείσδυση είς αύτό.

'Ημέραν τινα καλοκαιρινήν όλόκληρος ή συμμορία

τών ληστών συνηθροίσθη είς τδ σπήλαιον έξωθεν είς 
τδ δάσος έπεκράτει βαθεΐα σιγή, άλλ’ έντδς του σπη
λαίου ήσαν φωναΐ καί θόρυβος*  είς τδ μέσον της αι
θούσης ειχον άνάψει διάφορα τεμάχια Βφδιδο, ύπδ 
τδ φώς δ’ αύτών τά τραχέα και δασύτριχα πρόσωπα 
τών ληστών μέ τους άγριους των οφθαλμούς καΐ τά 
χονδροειδή χαρακτηριστικά των παρήγον τρομεράν ει
κόνα, ένφ έτραγφδουν καί έγέλων καί έπινον διάφορα 
πνευματώδη ποτά, τά όποια γυνή τις, έκ της αύτής 
κατά τδ φαινόμενόν μέ αυτούς ζύμης, τούς έκέρνα έν
τδς ποτηρίων ξύλινων. (Ακολουθεί)

Επιρροή του Λολετεσμ,οΐΐ 
καε εηλ τά. ζΰχ.

Ζωηρός τις καί εύφυής κύων άνήκων εΐς τινα κυρίαν, 
ίδών ποτέ πίθηκον έξ εκείνων, τους οποίους περιφέ
ρουν διάφοροι άνθρωποι πρδς έπίδειξιν, νά κάθηταΐ 
έπάνω είς μιαν καθέκλαν είς τήν αυλήν τής κυρίας τυ, 
άμέσως ώρμησε κατ’ αύτοΰ διά νά τδν καταξεσχίση.

Άλλά 0 πίθηκος έδειξε τόσην άταραξιαν, ώστε 0 
κύων εκπλαγεις πρίν κάμη τδ έσχατον πήδημα, έστα- 
μάτησε καΐ ήρχισε νά κυττάζη αύτδν ασκαρδαμυκτί. 
Τοϋτο ένεψυχωσεν Ιτι μάλλον τδν πίθηκον, καί στα
θείς είς τους οπισθίους του πόδας, εξέβαλε τδν πίλον τ» 
καΐ έχαιρέτησε τδν έκπεπληγμένον κόνα μέ εν δυνα
τόν ουρά!

Ή φιλοφροσύνη αυτή ήτο πάρα πολλή διά τδν ά- 
γροαον κόνα- οθεν καταβιβάσας τήν κεφαλήν καΐ βα 
λών τήν ούράν του μεταξύ τών οπισθίων σκελών του 
έδραμεν είς τήν οικίαν καί έχώθη είς τό μαγειρεΐον, 
διά κάνενδς δέ τρόπου δέν ήθελε νά έξέλθη άπ’ έκεϊ, 
έως ου έπληροφορήθη, οτι δ μυστηριώδης έκεΐνος ξένος 
ειχεν άναχωρήσειάπδ τήν αυλήν!

Β ΑΝΤΠΟΜΟΝΟ2 ΚΟΡΗ

Σ’ ένδί μικρού ακρωτήριού τήν Ανθισμένη ράχη 
Κάθεται χόρ’ ανήσυχη, μά χαρωπή μονάχη,

Καί άγναντεύει στό γιαλό καράβι π’ άρμενίζει 
Καϊ τοϋ πελάγου γλήγωρα την άγκαλγά ξεσχίζει.

Τά γαλανά τά μάτια της στο πλοίο, στηλωμένα, 
Λές νά το σύρουνε ζητούν ... τά χείλη άναμμένα.

Σιγά, σιγ’ άναδεύονται καϊ λόγια ψιθυρίζουν 
ΙΙούναι γλυκά σάν προσευχή κάί εάν άνθός μυρίζουν.

«Σπρώχνε, άγέρι του γγαλοΰ, περίχαρο, δροσάτο, 
«Σπριϋχν» τά πλοίο έλαφρό, 
«Τόσον καιρό τό καρτερώ,

«Καί τί σκληρό δέν έρχεται ώιωί ποθώ τρεχάτο.
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«Εΐν ό καλός πατέρας μου έχει, γλυκό άγέρι, 
«Ποΰ βλέπεις τόν λευκό καπνό, 
«Κι’ άπό ταξεΐόι μαχρυνό

«Μας έρχεται, μας έρχεται άπό τά ξένα μέρη.

«Μέ τή χρυσή Πρωτοχρονιά 6ά τόν δεχθούμε πάλι.

«Τί ευτυχία μας λαμπρά

«Και Οάχωμαι διπλή χαρά,

• Μητέρ άδέλφια, συγγενείς, ,, Διπλή γιορτή μεγάλη·

Ή ‘Αγνή

• Σπρώχνέ το, κύμα γαλανό, άφροστεφανίημένΟ,
«Τό πλοίο ποΰρχςται έδώ , .. , 
Λαχτάρισα νά τόν είόόι,

•Καί τόν καλό τοο ερχομό άνήσυχη προσμένω.

άναμένουσα τόν πατέρα της.

« Ακόχν’ ή χαρά τοΰ έρχομοΰ, τοΰ χωρισμού τή λύπη .. .

«Λείπ*  άπ τό σπήτι ή ύ πατέρας λείπη.»

(■Σ. Σρατοο^άχης, J
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Έν τρυφερή είσίτ ι ήλικίφ ΰπανδρεύβη τδν λόρϊον Γυίλφορδ, 

Δούδλεύ*,  υίον τον δουκδς τής Νορθουμβερλdνδηί, φιλοδόξου

Ή ‘Ιωάννα ήγάπα πολϋ τήν παιδείαν, τΐχτ δέ διδάσκαλον τδν 
διάσημου διά τήν παιδείαν του Ίωάννην Έυλμερ, διά της 
βοηθείας, έπιρελείας καί εύφυίαΐ τοΰ όποιου ώμίλβι καί έ
γραφε τήν1 Ελληνικήν καί Λατινικήν, τήν ’Ιταλικήν καί Γαλ
λικήν, εΐχ» δί καί Ικανήν γνώσιν τής ‘Εβραϊκής, Χαλδαϊκής 
καί Αραβικής καί έπροτίμα πάντοτε τήν σπουδήν άπό πάσαν 
νεανικήν διασκέδασιν.

Η ΛΑΙΔΎ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΕΤ,
, , , ,Α , . ,. , . ,, „ ^νους,Μ τής έπι^ής τοΰ δποίου 0 νέος βασιλεύς Έδυάρ- ■

Έ ήγ^ονίί αΰτη έγεννήθη έν Λειτοίστ^της Αγγλίαςδθί άπαβνήσκων ^Ke τδν ΐ(ς !
153ϊ,π«ήϊ^ έκ τον Ε^ίκου Ζ - βγιλέως της Αγγλίας. ,φήν του Mepfav> ε(ς φ ' :

Ρ ' Ψ T * Lp~ 5έ «τ. ή dteM του ήτο σχλ^Ι ■

Ρίκα) του Η . ίί<ον. φανατική ΙΙαπιχή, χαΐ ίκα^νε τόν λαδυ ν4 irttotpip-j διά τήν

’Ιωάννα Γρέϋ.

θρησκείαν του, ίπειδή ήτον Διαμαρτυρδμενος, ivip ή ‘Ιωάννα 
ήτο άξιέρραστος καί εΰσεόήΐ Διαμαρτύρομαι).

Έ ’Ιωάννα ελαδε γνίϋσιν τούτου fidvov μετά τδν θάνατον 
τοΰ βασιλέως, άλλα καΐ τότε μόλις καί μετά βίας συγκατετέ- 
6η, ϋποχωρήβαβα είς τάς παρακλήσεις τών γονέων καί τοΰ 
πεν&εροΰ της, διισχυριζομένων ίτι θά ήτο διά τδ καλόν τοΰ 
τόπου νά δεχθή τόν θρόνον, καί 5τι δ βασιλεύς είχε τδ δικαίω-

I

Ij
I
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μα νά τνίμτ) μίαν τοκώτην διαθήκην. ’Αλλ’ δ λαός τής 'Αγ
γλίας ήτο άφοίιωμένος είς τήν βασιλικήν οικογένειαν καΐ ίμίσε1 
τόν Δοΰκα τής Νορθουμίερλάνδης, καί διά τοΰτο μετ' ίλίγον 
άνεκήρυξε βασίλισσαν τήν Μαρίαν καΐ κατεδίκασε . χαί έθανά- 

τωσε τόν Δοΰκα της Νορθουμίερλάνδη;, άλλ' έφείσθη τήν 

ξρουαρίου 1554. Καί ή μέν Ιωάννα, ώς χαταγομίνη έκ βασι
λικοί αίματος, άπεκεφαλίσθη κατ’ ίδιαν εντός τοΰ περιφήμου 
πύργου τοΰ Λονδίνου, δ δέ σύζυγός τη; δημοσίιγ έπί τίνος λόφου.

Η Ιωάννα ύπέστη τόν θάνατον μετά γαλήνης άξίας τής ά- 
θωιίτητος καί εύσείείας της, μή συγκατατεθεΐοα νά άποχαι-

i 
I.

i

i

!

ί
!:

ί

ι 
j

I νεαράν Ιωάνναν και τόν σύζυγον αύτης, έπειδή ήσαν αθώοι.
Μετά τινας μήνας, δμως, δ Δοϋξ τοΰ Σοόφφολκ, δ πατήρ 

τής ’Ιωάννας, λαδών μέρος είς έπανάστασίν τινα, διήγείρε 
τούς φίδους τής βασιλίσσης Μαρίας, ίθεν αϋτη διέταξε νά 
άποκεφαλισΒή ή’Ιωάννα μετά τοϋ συζύγου της, τήν 8ην Φε· 

ρετήση τόν σύζυγόν τη;, διά τον λόγον, «δτι ήλπιζε νά έπα- 
νβη αότόν τήν αύτήν ήμέραν έν οΰρανφ·Β παρεκάλεσε δέ τόν 
δήμιον νά τήν άποκεφαλίση δσον τάχιον· άφοΰ δέ ίδέθησαν 
οί όφθαλμοί της, έθεσε τόν λαιμόν της έπί του ξύλου, καΐ δι' 
ένός κτυπήματος τοΰ πελέκεως άπεχωρίσθη τοϋ σώματος.
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κ«τά τά έπακολουθήσαντα ΐτη τής βασιλείας της Μαρίας πολ-
Ή ιστορία μας άναφέρει, ότι ίπΐ ΐόΰ αύτοΰ ξύλου ϊπιβτν πατρικής εύλογιάς, νυχτωθείς καθ’ όδδν είς μέρος τι 

... . . ’ καλοΰμενον Λοοζ (Γενέσεως κή. 19) έλαβε λίθον ώς
λαί ώμνείς καί σοφαί χεφαλαί τής Αγγλίας, ι&λ' ού« πρό, * βκεωίλαιον χαί κατακλιθείς άπεκοιμήθη- ένα*  5’ έ- 
σντε μετά τον αποκεφαλισμόν της Ιωαννας 1 ρέο έςετελεσοη; ’ , / 1 ‘, „ .
ϊ»π ί> γνναιχός καί μάλιστα βασιλίσσης πρΐξις σκληροτίρα ή άπε-; *οψ·ατο  ούτως εις τδ ύπαιθρον, είδεν ενόπνιον καί ίο ου
ούτε μετά τόν άπσκβφαλισμ.όν τής ’Ιωάννας Γρίίί έξετίλέσθη · ■ _ . , _ . ,· ■ ■

κλίμζιξ έστηριγμένη έπί τής γής, της όποιας ή κορυφή 
έφθανε μέχρι τοΰ ούρανοΰ, οί δ’ άγγελοι τοϋ θεού ανέ
βαιναν και κατέβαιναν έπ1 αύτής. Καί ίδού 0 Κύριος 
Γστατο έπάνωθεν αύτής, καί εΐπεν, ,,’Εγώ είμαι Κύ
ριος 6 Θεδς τοΰ Αβραάμ τοΰ πατρός σου καί ό θεός 
τοΰ’Ισαάκ· τήνγήν, έπί τής όποιας κοιμάσαι, εΐς σέ θέ
λω δώσει καί είς τδ σπέρμα σ«...» (Γενέσ. κή. 12—16.)

Τδ ένόπνιον τοϋτο ήτο πολύ ένθαόρυντικδν είς τόν

χθιστέρα της καρατομήίίως της άΟώας ίκίίνης πριγκηπίίαης.

ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ.

Άπδ Ελα τά ζητήματα, τά όπό'α άπησχόλησαν τήν 
άνθρωπίνην διάνοιαν, ούδέν άλλο ίσως παρεζάλισε πε
ρισσότερον αύτήν άπδ τά όνειρα, ’Ακόμη δε καί τήν 
σήμερον εξακολουθούν νά ή ναι τδ άντιχείμενον πολ
λής συζητήσεως μεταξύ τών σοφών, πολλών δέ φό» Ιακώβ, καί έπλήρωσε τήν ψυχήν του μέ ύμνους κ< 

βων, καί έλπίδων περί μελλόντων πραγμάτων μεταξύ τρομερούς διαλογισμούς περί τοΰ θεού, καί τδν επά

’Αφρικανός Κροκόΐειλος.

των αμαθών καί δεισιδαιμόνων.
Ενταύθα καί είς τά επόμενα άρθρα περί Ονείρων 

δεν σκοπεύω νά έκθέσω είς τούς μικρούς μου άναγνώ- 
στας τί φρονούν οί σοφοί περί αύτών, ή πώς τά έξη- 

• γοΰν οί σημερινοί δνειροκρΐται, άλλ’ απλώς νά χρησι 
μοποιήσω διά τής δημοσιεόσεως αύτών διαφόρους ώ- 

. ραίας εικόνας, παριστώσας τά έν τη Άγια Γραφή άνα- 
φερόμενα όνειρα, προς εύχαρίστησιν καϊ ένταυτφ 
διδασκαλίαν αύτών. Άρχομαι δέ άπδ τοΰ πρώτου ονεί
ρου, τοΰ έν αυτορ άναφεραμένου, ύπερ εΐναι

Δ'. TO ONEtPON TOV ΙΑΚΩΒ.
Όΐαν ό ’Ιακώβ ήναγκάσθη ν’ άφήση τήν πατρικήν 

σκίπην καί νά φΰγη είς τήν Μεσσοποταμίαν προς 
τύν θειον του Λάβαν, ΐνα αποφυγή τήν έκοίκησιν του 
αδελφοί» τοο Ήσαΰ, διά τήν δι’ άπατης αρπαγήν τής

μεν, άφοΰ έξόπνησε, ν’ άνακράξη, «Βεβαίως ό Κύριος 
εΐναι είς τδν τόπον τούτον καί έγώ δέν τα ήξευρον. ι> 
Καί έφοβήθη χαί είπε, «Πόσον φοβερός εΐναι ό τόποι 
ουτος ί δέν είναι τοϋτο είμή οΐκος Θεού χαί α5τη ή 
πύλη τοϋ Ουρανού!» (Γενέσ. κή. 16, 1ΐ·)

Πρδς ενθύμησιν τοΰ ένυπνίου του τούτου καί τών 
Υποσχέσεων του θεού 0 ’Ιακώβ έλαβε λίθους καί έστη- 
σεν έκεΐ θυσιαστήριον είς τδν Κύριον· έκ τών έπομέ- 
νων συμβάντων της ζωής τοΰ ’Ιακώβ μανθάνομεν, β-ι 
τδ ένύπνιΟν έκεΐνο ήλήθευσεν, ό δέ Κύριος έξεπλήρωσεν 
δλας τάς υποσχέσεις, τάς όποιας έδωκεν είς αύτδν τότε. .

Μετά ταϋτα έφάνη δ θεός δι’ ένυπνίων είς τδν ’Ια
κώβ είς διαφόρους τόπους καΐ περιστάσεις, καί έφα- 
νερωσεν ει’ς αύτδν τδ θέλημά του χαί τδν διεβεβαιωσε 
περί τής εύνοιας του,
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ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ! ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ.

Κροκόδειλοι άπαντώνται είς πολλούς ποταμούς της 
’Ασίας, ’Αμερικής καΐ ’Αφρικής· ιδίως δμως τής τε
λευταίας χαί προ πάντων είς τόν ποταμόν Νείλον.

Οί κροκόδειλοι άνήκουν είς τά έρπετά καΐ φθάνουσι 
πολλάκις είς μέγα μέγεθος 25 ποδών τδ μήκος! τρέ
πονται δέ κυρίως μέν έί ιχθύων, καταβροχθίζουν δμως 
καί δ,τι άλλο τούς τύχη καί έπιπίπτουσι καί κατ’ αύ
τοΰ τοϋ ανθρώπου όχι μόνον έντδς του ΰδατος, άλλα 
καί έκτος αύτοΰ, φανερά, έάν ή χρεία τδ καλέση. συ
νήθως όμως μεταχειρίζονται υπουλότητα μέχρις οΰ 
φθάσωσι πλησίον τής λείας των, καί τότε δί ένδς πη
δήματος αρπάζουν αυτήν μέ τούς τρομερούς όδοντας 
■των, ή τήν φονεόουσι St ένδς κτυπήματος τής ούρας 
των λέγεται, ότι ό κροκόδειλος δυναται νά θραύση 
καί τά τέσσαρα σκέλη καλού βουβάλου με έν μόνο/

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έλάτρευον τούς κροκοδείλους*  
ούχί Εέ σπανίως έίημέρωναν αυτούς καί τους έστόλι- 
ζον μέ χρυσά σκουλαρίκια και περιδέραια καΐ τους έ- 
τρεφον τακτικώς· άφοΰ δ’ άπέθνησκον τοδς έβαλσά- 
μωναν καΐ τούς εθ απτόν μέ μεγάλας τιμάς είσ τά ίερά 
μνήματα τών θηδών.

Εν τιρ Βιβλιω του ’ Ιώβ ο( κροκόδειλοι περιγράφον- 
ται λεπτομερώς ώς ζώα ού μόνον δυσκόλως συλλαμ- 
βανόμενα, άλλά καΐ άγρια καΐ πονηρά.

Οι εντόπιοι το μεν κρέας των κροκοδείλων μετεχει- 
ρίζοντο ώς τροφήν, λέγεται δέ, δτι είναι πολύ τρυφε
ρόν καΐ νόστιμον, τά δέ δέρματα μέ τάς λεπίδας των 
είς κατασκευήν άσπίδων, καΐ τούς δφθαλμούς καί τδν 
έγκέφαλον ώς ιατρικόν, Είς τδ ’Εθνικόν μας Πανεπι
στήμιο/ ύπάρχουσι δυο τρία δείγματα ταριχευμένων 
κροκοδείλων άρκετά μεγάλων.

Τό Κλιδβνοπούλι.

κτύπημα τής ουράς του.
Τδ σώμα τών κροκοδείλων είναι λεπιδωτόν, αί δέ 

λεπίδες είναι τόσον σκληραί, ώστε ούτε σφαΐραι τους φο
νεύουν, ούτε δόρυ δυναται νά οιαπεράση αύτάς· είναι 
δέ τρωτός μόνον κατά τά όπισθεν τών ώμων, ή είς τούς 
δφθαλμούς. "Οθεν οί "Αράδες καιροφυλακτοΰν καΐ δ- 
ταν εΰρουν τινά έξηπλωμένον έπι τής άμμου, δπως συ
νήθως κάμνουσι, ρίπτουν κατά τοϋ τρωτοΰ μέρους' 
τρίαιναν είς τύ άκρον τής όποιας είναι δεοεμένον σχοι- 
νίον και είς το άκρον αύτοΰ ασκός φουσκωμένος. ’Α
φού άπαξ ή τρίαινα έμπηχθή είς τδ σώμα τοΰ κρο
κοδείλου, ουτος ρίπτεται είς τδν ποταμόν και ζητεί νά 
έλευθερωθη άπ1 αύτήν, άλλά ματαίως, έως οΰ άπαυ- 
δήσας άφίνεται είς την διάκρισιν των κυνηγών του, οί7· 
τινες τότε σύρουν αύτδν κατά μικρόν είς τήν όχθην 
καΐ τόν άποτελειόνουν διά τών μαχαιρών καΐ τών πε- 
λέκεων αυτών.

Τά ϋλίβαυοπούλε.

Τό μικρόν καί ώραΐον πτηνδν, τδ όποιον παρίστα
ται καθήμενον έπί φράγκο συκής, ανήκει είς τήν οικο
γένειαν τών λαμπροχρωμάτων πτηνών, τά όποια ά
παντώνται είς τήν διακεκαυμένη/ ζώνην,Jf/εκα δέ τής 
όμοιότητος τής φωλεάς του πρδς κλίβανον άνομάσθη 
Κλιδανοπουλι.

Εύρίσκεται δέ είς τό Χιλή καΐ τήν Βραζιλίαν, καΐ 
έπειδή έχει χρείαν ιδιαιτέρας προφυλακής κατά τών 
ηλιακών αχτίνων καΐ τών έντόμωΐϊ, οποία εΐναι ή γι- 
γάντειος αράχνη καί άλλα λίαν καταστρεπτικά τών 
μικρών τούτων πτηνών, ό αγαθός Πλάστης μας τό έ- 
προίκισε μέ ιδιαίτερόν τι ένστικτον, διά τοΰ όποιου 
δυναται έντδς δύο ήμερών νά κατασκευάση έκπηλοΰ 
κατοικίαν όχι μόνον δροσεράν, άλλά καΐ άσφαλή άπό 
τάς προσβολάς πάντων τούτων τών έχθρών του.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΠΛΗΘΓΣΜΟΣ ΓΗΣ ΚΑΤ’ ΗΠΕίΡΟΤΣ.

Πληθυσμός Ευρώπης . , ...... , 315,929,00
(Ή Ί «ρζία έν Εύρώπη ζαί ’Aislq. 25,180,000)

» 'Αμερικής (Βορείου τε καί Νοτίου) 95,495,500
» ’Αφρικής.....................  205,079,000
* ’Ασίας........................................... 838,707,000
» Αύστραλίας καί Πολυνησίας . , · 4,031,000
» Πολικών χωριΰν........................... 82,000

Το ©.ον 1,455,923,500
— Κατά τδ 1881 έτος θά συμβώβι τέσσαρες Εκλείψεις, δύο

τοΰ ‘Ηλίου καί δύο τής Σελήνης, άλλ’ άπασαι άφανεΐς είς ήμας 
ίζτδςτής τελευταίας τής Σελήνηςγενησομένης τήν5Φεβρ«αρί«.

— Κατά τδ 1879 άπέθανον καθ’ ίλην τήν ’Αγγλίαν 79 ά
τομα άφήσαντα περιουσίαν άπδ 100 χιλιάδας λιρών μέχρις 
1,500,0001 ήτοι άπδ 3 εκατομμύρια βράχ. μέχρι 45 έκατομ- 
μυρίων!

— Οί λίγοι τούς όποιους προφέρει έζαβτος άπδ ήμάς είνα1 
ώς σπόροι ριπτάμενοι είς τήν γήν, φέρουν δέ καρπόν είς τδν 
νοΰν τών δεχομένων αΰτούς, ενίοτε άκάνθας, άλλοτε σίτον. 
Άλλ' ένφ δ καιρός τής σποράς είναι είς τήν ζωήν ταίιτην, δ τοΰ 
θερισμού θά ήναι είς τήν άλλην·

—Οί λίγοι, τους δποίους λάλου μεν ήδη, 9<ΐ μας Απαντήσουν 
πάλιν, θά χαρώμεν άρά γε, ή θά λυπηθώ μεν διά τοΰτο;

— Οί Εβραίοι εϊχον διαφόρους έορτάς, τάς οποίας δ θεός 
διώρισε διά νά ύπενθυμίζουν είς αύτούς τά μεγάλα θαυμάσια, 
τά όποια ένήργησεν ύπέρ αύτών. Οΰτωπ,χ.τό Πάσχα ένε- 

! θύμιζεν είς αυτούς τήν έξοδον αύτών έκ τής Αίγυπτου. Ή 
Πεντηκοστή τδν νόμον, οστις έδόθη είς αυτούς είς τδ 
όρος Σινα. Ή Σκηνοπηγία τήν διαμονήν αύτών έν τζ 
ίρήμιρ ΰπδ σκηνάς. Τδ Σ ά 6 6α τ ο ν τήν άνάπαυσιν τοΰ θεοΰ 
έν τη δήμιοιυργία τοΰ κόσμου ζλπ.

— Είς τδν “Αγιον Φραγκίσκον τής Καλλιφορνίας δημοσιεύον
ται έφημερίδες είς 10 γλώσσας, μεταξύ τών οποίων είναι καί 
ή Κινεζική.

—■ Δύο ’Ιουδαίοι ‘Ραδινοί είναι ήδη μέλη τής Ούγγρικής Βου
λής-, ένιρ πρό 50 έτών οί Ιουδαίοι μόλις ήδύναντο νά περι
πατούν φανερά είς τάς οδούς!

— ‘Ιεραπόστολός τις διαμένων είς Καντώνα ίζαμεν άλφά- 
ίητον συνιστάμενον έκ 33 γραμμάτων, διά τών όποιων δύ- 
νανται νά έκφρασθούν ϊλαι αι λέξεις της Κινεζικής γλώσσης, 
el όποιαι ήδη παριστάνονται διά πολλών χιλιάδων συμβολι
κών σημείων.

sAnK9j awpoijTcjfiij.

Είμαι όνομα αρχαίου Έλληνας, συνιστάμενον έξ 11 γραμ
μάτων τούτων τό 1, 2, 3, 4 καί 5 άποτελοΰσι τδ άνομα δια- 
σήμου τίνος θεάς- τδ 5, 10 καί 11 τό όνομα άγριου τίνος 
ζώου έκ τών ακαθάρτων καί τδ 8, 9, 10, 0, 7 καί 11 έπί- 
Οετον, τό όποιον δ άγιος Παύλος ήρέσζετο νά έφαρμόζη είς 
έαυτόν γράφων τάς έπιστολάς του. Ποιον είναι τδ ίνομά μου;

άχροστιχίς.

Συνίσταμαι έξ οκτώ λέξεων τούτων ή πρώτη είναι τό όνομα 
διασήμου τίνος Λακεδαιμονίου ςρατηγοΰ, ήδευτέρα πόλεώς τίνος 
περιφήμυτης Φρυγίας, ή τρίτη φυλής τίνος του Ισραήλ, ήτετάρ- 
τη πόλεως τής ’ Ασσυρίας, ένθα συνήφθη μεγάλη καί Αποφασιστική

τις μάχη, ή πέμπτη διάσημου τίνος στρατηγού τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, ή έκτη πόλεώς τίνος τοΰ ’Ισραήλ, έξ ής κατήγετο 

ή γυνή ή συνηγορήσασα ϋπέρ τής συγχωρήσεως τοΰ Άβεσα- 
λώμ, ή έβδόμη Ιερέως διασήμου έν Ισραήλ, καί ή όγδόη πί- 
λεως διαβοήτου διά τήν κακίαν της έν τή Γραφή·

Ίων λέξεων τούτων τά μέν άρχιζά γράμματα άποτελοΰσι 
τό όνομα αρχαίου τινός Στωίζοΰ φιλοσόφου, τά δέ τελικά πό
λεως πρώτε υουσης του Ισραήλ. Ποια τά ονόματα πάντων 
τούτων -,

Αίνιγμα.

"Ον είμαι έπιζήτητον ϊχον πολλήν άξίαν
καί κελαδώ γλυκύτατα μ’ ίλην μ.ου τήν ζαρδίαν,

Εϊμ’ ϊτι τετρασύλλαβον, καί ούδετέρου γένους-
α! δύω πρώται συλλαβαΐ σημαίνουν πολιν έθνους,

Ένθα ποτέ ό Ιησούς ηύλόγηίε τόν γάμον,’
το δδωρ δέ μετέβαλεν πρδς Απορίαν πάντων,

Είς οίνον τερψιπότιον ζαί νόστιμον συνάμα,
ζαί τοΰτο λέγουν τοΰ Χριστού είναι τδ πρώτον θαύμα.

ΑΙ άλλαι δύω άυλλαβαϊ φρουρίδιον σημαίνουν, 
οπερ θαλάσσης κύματα νυχθημερόν τό οαήνουν.

Έκ τοΰ φρουριδίου τούτου Αν τό πρώτον άφαιρέσης, 
“Ανθος γίνεται άμίσαις- αγαπάς νά τό φυτεΰσης;

_ ■ ' Ό έξΈδρας Α. Ν· Σ.

Λύ&ις.
Αί λύσεις τών αινιγμάτων καί τής ακροστιχίδας τοΰ μηνά 

Νοεμβρίου είς τδ έπομενον φύλλον.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ώμίλησέ ποτέ άλογον ζώον, καί τίνος ήτο;
2. Ποιοι τών ’Αποστόλων ησαν ψαράδες;
3. ‘Επί τίνος όρους μετεμορφώθη ό Κ. I, Χριστός;

Κ t δ ο στ ο ι vj σε ο ς
Επειδή πολλοί τών συνδρομητών μας έξέφρασαν τήν έπι’ 

θομίαν των νά δημοσιεύεται ή Έφημ, τών ΙΙαίδων δίς τοΰ 
μηνδς, έστω καί μέ διπλάσιάν τιμήν, ήμεΐς ύποσχόμεθα νά 
πράξώμεν τοΰτο είς τήν αύτήν τιμήν, Αν μόνον διπλασιαστούν 
οί ύπάρχοντες συνδρομηταζ ήτοι άν γείνωσι 10 χιλιάδες·

— Άστήρ ' Ή άρχαιοτάτη καί
εύβηνοτάτη αυτή όλων τών Ελληνικών έφη μερίδων, στολι- 
σΟεΐσα πρό τριών έτών καί μέ είζόνας είναι ειδική διά 
οικογένειας ζαί τιμιέται μόνον 6 δραχ. τό έτος διά τήν ‘Ελ
λάδα καί 10 διά τό έξωτερικΰν—δίδεται δέ πρδς δοκιμήν 
καί διά έξαμηνίαν καί τριμηνίαν. Τήν συνιστώμεν είς τάς οι
κογένειας όλων τών μικρών συνδρομητών μας,

— 'ΌβΤίξ χάρ,ες πέντε συνδρομητάς είς α&τόν ή 20 
είς τήν Έφημ. τών Παίδων λαμβάνει έν φύλλον του ’Αστέρας 
δωρεάν έπί ίν έτος,

— 'Όσιος κά|Λεο πέντε συνδρομητάς είς τήν Έφημ, 
τών Παίδων λαμβάνει ίν φύλλον δωρεάν—είζοσι δέ έπί τοΐς ί- 
ζατόν δίδονται είς τόν &τις κάμει περισσοτέρους είς αύτήν 
ή είς τόν ’Αστέρα.

— Μαρακχλοίίννχΐ οί συνδρομή™ νά γράφωσι 
τά ονόματα των καθαρά, διότι πολλάζις δέν άναγινώσζονται.

— ΖεώΐΑΧ'ΐβί, Ελών τών παρελθόντων έτών εύρίσζονται 
παρά τή Διευθύνσευ


