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Έν δδφΑιόλοί) (Lptfi. 30.

Είς ούδένα., πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΑΝΕΜΩΝΗ ή ΑΝΕΜΟΛΟΥΛΟΥΔΟ.

Τήν όνομα αίαν τούτην φέρει οικογένεια άνθέων πολύ 
μεγάλη· 60 περίπου εϊΰη τοΰ φυτοΰ τούτου καλλιεργούνται, 
φύονται 8έ αύτορυώς είς τούς άγρούς διάφορα άλλα, Ί)λα δέ 
διακρίνονται πολύ ή'δλίγον διά τήν ώραιό- 
τητα τών άνθέων των.

Ίο χρώμα τών άνθέων τής άνεμώνηςποι- 
κίλει μεταξύ τοΰ λευκού, κίτρινου, κυανού*  
Ερυθρολεύκου, πορφυρού, έρυθροΰ ραόδωτοΰ 
κλ*  άναφαίνοντάι δ'αΐ άνεμώναι κατά πρώτον 
τόν ’Ιανουάριον έν Άθήναις καί εξακολου
θούν μέχρι τοΰ 'Απριλίου, αί κάλλιΟιαι ό
μως φύονται τόν ΑΙάρτιον, οπότε οΐ άγροί 
παρουσιάζουν άληθώς ώραίαν όψιν.

Ή μεταφότευΟιί καί ό πολλαπλασιασμός 
αύτών γίνεται διά τών βολβών, οί όποιοι 
σχηματίζονται, ώς αί πατάται, είς τήν ρί· 
ζαν έκάστου φυτοΰ.

’Ανεμώνη,

‘II Mclfeq, ώς τήν δνομάζει δ άγιος Παύλος, παρεδόθη
είς τούς ^Αγγλους τήν 5 Σεπτεμβρίου 1800, "Οταν δ Ναπολέων 
δύο έτη πρό τούτου μετέδαινεν είς τήν Αίγυπτον, οί ίππόταϊ 
τής Μελίτης έσυνθηκολόγησαν μετ’ αύτοϋ, ουδόλως άντισταθέν- 
τες κατ' αύτοϋ, Ό Νέλσων μετά ταΰτα έπολιόρκησε τήν Με-

λίτην, καθ’ 8ν χρόνον ό Ναπολέων εύρίσνέ
το είς τήν Αίγυπτον, οί 8έ περίφημοι ίππό- 
ται παραχώρησαν αύτήν πάλιν είς αύιόν καί 
έκτοτε ίμεινεν ύπδ τήν κυριαρχίαν τών ‘Άγ
γλων.

— Τά Ιερογλυφικά βέβαιου ται δτι έφευ- 
ρίθησαν 2,112 έτη πρό Χριστού.

— Διά τής εύζωΐας έν'Αγγλία ήδη ή μα- 
κροβιότηί έχει οΰτω: Μεταξύ τών άνδρών 
70 τοΐς έκατον καί μεταξύ τών γυναικών 
65 τοις έκατόν ζοΰν άπδ 20—60 έτών.

ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΛΛΙ2.

’Ιή βασιλίδι τών άνθέων
Λαλεϊ τό άνθος τό ώραΐον, 

Άλαζόν 
Καί εϊρον,

Ιήν δρόσον του τήν πλήρη μύρων 
Έκμυζών.

«Ούτε πτηνδν, ούτ’ άνθος εΐσαι, 
«Και μάτην, φίλη μου, καλείσαι 

«Βασιλίς 
«Άνθέων,·

« Αφες τόν μέγαν τύφον πλέον, 
« Χρυσαλλίς!

«Μύρων αμφίβιον καί πτίλων
«Τά πέταλλά μου έρωτύλον

a Πώς φιλεΐς ·
«"Ω I φύγε,

«Καΐ τήν πορφύραν μου μή θίγε 
«Συ, κηλίς.

«Φιλεϊς τδν βασιλέα ‘Ρόδον ;
«Σύ έντομόν τι τών τριόδων,

- 'Οχληρόν
• Καΐ στεϊρον

«Τών αρωμάτων μου καί μύρων 1 

«Πενιχρόν !

«Τί άλλο εΐσαι; σκώληξ πρφην, 
«Έρπων έκεΐ παρά τήν χλόην.

«Πλήν έγώ!
«Ί8έ με !

«Τί λείπει άπ’ έμέ; είπέμε, 
Καί . . . σιγώ.»—

Λαλεΐ τό άνθος τό πτερόεν:
—«Έχεις πολλάς, άνθος μυρόεν, 

«’ Αρετάς*  
«Πλήν μίαν

«Δέν έχεις — τήν έλευβερίανί
«Δέν πετφς I»

Είπε· καί κόρη τις έφάνη·
Τήν Χρυσαλλίδα δέν τήν φθάνει. 

Πτερωτή 
Έσώβη ί

Έν βόδον ή μικρά έπόθει· 
Τό κρατεί !

F. Στρατο»3άχηζ.

ί

ί
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μέραν τινά είς το άνώτατον δικαστήριον, δπερ συνε

δριάζει πάντοτε έν ύπαίθριρ και ύπό τοΰ αύτοκράτο- 

ρος προεδρεύεται, εΐδον δικαζόμενον ύπαξιωματικόν έπί 

απελευθερώσει φυλακισμένων. Άποδειχθείσης τήί ένο

χης του κατηγορουμένου, κατεδίκασεν αυτόν είς 40 

ραβδισμους. ‘Ρίψαντες δέ τόν άτυχή αύτδν χαμαί ήρ- 

ξαντο αμέσως τής έκτελέσεως. Έγώ καθήμενος ε'ς τά 

άριστερά του αύτοκράτορος, άναστάς έζήτησα χά- 
ριν όπέρ τοΰ καταδίκου, άλλ’ ό διερμηνεός μου, ό α
γαθός Γεννάδιος, δέν έτόλμησε νά διερμήνευσή τήν 
αΐτησίν μου, Ό νοημονέστατος και εύσπλαγχνος ή
γεμών ένόησε ιί έζήτουν και άμέσως διέταξε καΐ έ
παυσαν οι ραβδισμού ών μόνον τρεις εΐχεν ύποστή. ' Η 
πράξίί μου έξεπληξε τό περιεστώς πλήθος, δπερ με 
γάλως ηύχαριστήθη βλέπον τδν ηγεμόνα άπονέμοντα 
χάριν.

Μετά τινας ή μέρας μεταβάς παρά τώ αύτοκράτορι 
πρός έπίσκεψιν έκρινα πρέπον νά έκφράσω αύτώ τάς 
ευχαριστίας μου δτι, είσακουσας τής αίτήσεώς μου, ά- 
πήλλαξε της ποινής τόν άτυχή εκείνον ύπαξιωματικόν. 
Ό οέ αύτοκράτωρ μοί άπήντησε μειλιχίφ τή φωνή 
διά τών έξης αξιομνημόνευτων λόγων, και τοΰ μάλλον 
πεπολιτισμενου εύρωπαίου ήγεμόνο; άνταξΐων : «Έ- 
πεθόμουν νά σέ ιδω διά νά σ’ εύχαριστήσω δτι έγένεσο 
άφορμή νά πράξω τδ αγαθόν καί ν’ απαλλάξω τήί 
ποινής' έν τών τέκνων μου, διότι πάντες οί Αίθώπες 
εΐναι τέκνα μου. Είμαι τεταγμένος ύπό τοΰ θεού βα
σιλεύς καί όφείλω νά εφαρμόζω τόν νόμον ώς άν
θρωπος δυνατόν νά σφάλλω κατά τήν έφαρμογήν 
τής ποινής, άλλ’ ό θεός γινώσκει οτι δέν το πράττω 
έκ προθέσεως· διά τοΰτο οσάκις ευρίσκω ευκαιρίαν νά 
άπονέμω χάριν λογίζομαι τήν ήμέραν εκείνην εύτυ- 
Ζήί·»

Εΐναι φιλέλλην καί έκφράζεται μετά σεβασμού περί 
τών ‘Ελλήνων και του Ελληνικού κλήρου· ομολογεί 
μετά τών λοιπών Αίθιόπων δτι παρ’ αύτών έδιδάχθη- 
σαν τόν Χριστιανισμόν καί θεωρεί αυτούς ώς σοφούς 
καί άληθεΐς χριστιανούς. ’Αναφέρει τό γένος αύτοΰ είς 
τόν Μέγαν Κωνσταντίνον· μεταξύ δέ τών οικείων και 
τών στρατηγών του ευρισκόμενος καυχαται οτι έχει 
αιμα έλληνικόν είς τάς φλέβας. Εΐχον άκοόαει τοΰτο 
παρά πολλών έπισήμων Αίθιόπων κατά τήν έξ Άδό. 
βας είς Τέρβα-Ταβορ, ένθα τδ στρατόπεοον τοΰ βασι- 
λέως, μετάβασίν μου, άλλά δέν εΐχον δώσει προσοχήν, 
έγίνωσκον δτι έν τή γενετείρφ αύτοΰ χώρα ύπήρχον 
άλλοτε' Ελληνικαΐ άποικίαι καί οτι έν Αιθιοπία. έπεκρά- 
τησέ ποτέ ό έλληνισμδς καί ή Ελληνική γλώσσα. Η
μέραν τινά έν Τέρβα - Ταβδρ έν φ αυνδιελεγόμην μετά 
του αύτοκράτορος περί διαφόρων τήί εκκλησιαστικής

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έκ τήί I Ιτριηγήβειος τοϋ Έλληνιι; Προξίνου 

κ. Δ. Μητσάκη τό 1879

(Συνέχεια. ΐδέ προηγ, άριθ .,

Ο ΑΥΤΟΧΡΑΤΩΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο Α'.

0 αυτοχράτωρ Ιωάννης άγει ηλικίαν 42—45 έ
τών και είναι ύψηλός μάλλον το ανάστημα- ’E'/st-κε
φαλήν ώραιοτάτην, οφθαλμούς ζωηρούς, ευκινήτους, 
εκφραστικούς, στρέφει δέ αλλαχού τά βλέμματά του 
οσάκις θέληση τις νά παρατηρήση αύτόν. Διά τού βλέμ
ματος έξετάζει τον είς αύτόν παρουσιαζόμενον από κε
φαλής μέ/pt ποδών και φαίνεται όμιλών άδιαφόρως. 
Είναι σοβαροί καί. σκεπτικός καί. ουδέποτε προδίδει τί 
διανοείται Τδ πρόσωπόν του είναι κανονικόν, έχει ρί
να λεπτήν και χείλη λεπτά, Τδ χρώμα τοο προσώπυ 
του είναι χαλκόχρουν τρέφει μικρόν γένειον καί λεπτόν 
μυστακα. Ιίροτομήν προσώπου έχει ‘Ελληνικήν, μέτω- 
πον προέχον, δπερ ελέγχει άνθρωπον μεγάλης κρί 
σεως. Κτενίζει τήν κόμην του επιμελέστατα, ώ; δλοι 
οί συμπατριώταί τ«, φέρει δείπρδς τά δεξιά καρφίδα έν 
είδει στέμματος χρυσού. Είναι έκ τών άριστων ίππέων 
καί λογχιστών και φημίζεται διά τήν ηρωικήν του άν· 
δρείαν καί στρατηγικήν ικανότητα. Είναι ήγεμών τί- 
μιοί( δίκαιος, ευσπλαγχνος, αμνησίκακος, έλεήμων, 
συγχωρών τούς προσωπικούς έχθρούς του' δέν άγα- 
πα τά χρήματα καί άπο στρέφεται τάς άρπαγάς. Τάς 
ώρας τής αργίας του διέρχεται άναγινώσκων τούς ψαλ- 
μούς τοΰ Δαυίδ, τάί πράξεις τών ’Αποστολών, τήν 
Καινήν Διαθήκην και αποστηθίζων ιστορικά συγγράμ 
ματα. Εΐναι έκ τών λογιών τοΰ έθνους του, πράγμα 
ασυνήθες έν Αιθιοπία δι’ ηγεμόνας ή μεγιστάνας, κα: 
θότι καί ό αγράμματος δόναται νά προαχθή είς στρα
τηγόν καί στρατάρχην. Διάγει βίον άσκητου ήγεμόνος, 
άπό δέ ένδεκαετίας Οτε άπεβΐωσεν ή σύζυγός του, ού 
μόνον δέν ήθέλησε νά ένδώση είς τάς άπαιτήσεις τοΰ 
κλήρου καί τών μεγιστάνων δπως σύναψη δεύτερον 
γάμον, άλλά και βέν έπιτρέπει νά είσέλθη γυνή είς 
τά βασιλικά δωμάτια, έκτδς τών στενών συγγενών του 
καϊ αύτών έν έπισήμοις έορταις παρουσία τών ανώτε
ρων αξιωματικών του. Μισεί τούς έν έλευθεριότητι καϊ 
άκολασίφ ζώντας, δι’ δ καί οί περί αύτόν ζώσι μετά 
τίνος σεμνότητος. Έχει υιόν δεκατριετη έκ τής άπο· 
βιωσάσης συζύγου του, βνόματι'Ράς Άρέα Σελασΐ, δν 
όπερ αγαπά καί οστιί ομοιάζει αύτψ καταπληκτικώς. 
Μετά περιέργειας εξετάζει τάς μηχανάς καί τά μη
χανήματα, ‘ Οσάκις ευρίσκει εύκαιρίαν νά πράξη τά α
γαθόν, το πράττει μετ’ εύχαριστήσεως. Παρευρεθείς ή
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ιστορίας Αντικειμένων, μέ ήρώτησεν άν σώζωνται από
γονοι της οικογένειας τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ά- 
πήντησα δτι μετά τδν ηρωικόν τοΰ Παλαιό λόγου θά
νατον καϊ τήν ύπδ τών Τούρκων άλωσιν τής Κωνςαν- 
τινουπόλεως, πολλοί δοΰκες καϊ πρίγκηπες τοο αύτο- 
κρατορικοΰ οίκου διεσπα'ρησαν είς διάφορα τής Ευ
ρώπης καϊ Αφρικής μέρη, και ότι κατά τινα παράδο- 
σιν τούτων τις κατεφυγεν είς Αιθιοπίαν. «Μάλιστα, -— 
εΐπεν ό βασιλεύς, διακόψας με μετ’ έκτάκτου καϊ Α
συνήθους ζωηρότητος καί Οφθαλμών έκ χαράς σπιν- 
θηροδολουντων, πράγμα δπερ τότε πρώτον παρετήρησα 
έπί τοΰ σοβαροί αύτοΰ προσώπου, — μάλιστα καί τά 
βιβλία μας Αναφέρουσι τοΰτο καί δτι ένυμφεύθη ήγε- 
μονίδα έξ γάμα' χαίρω δτι τά βιβλία σας συμφω- 
νοΰσι πρδς τά ίδικά μας. λ Εΐτα δέ στραφείς πρδς τοδς 
έκεΐ παρισταμένοος 
ςρατηγοός του, «Βλέ_ 
πετε, είπε μεθ’ ΰπε. 
ρηφανίας καΐ χάρι- 
τος, δτι έκεΐνο δπερ 
σας λέγω εΐναι Αλη
θές· το Αναφέρουσι 
καϊ τά βιβλία τών 
αδελφών μας ‘Ελλή
νων. » Άλλην τινά 
ήμέραν ό έκ μητρός 
θειος τοΰ βασιλέως 
Ράς Άρέας, γέρων 
όγδοηκοντουτης, μοί 
εΐπεν: «’Επιθυμώ νά 
υπάγω νά Αποθάνω 
είς τά μέρη σας, είς 
τήν Κωνςαντινουπο- 
λιν, τάς ’Αθήνας ή τά 
‘Ιεροσόλυμα, διότι καϊ έγώ κατάγομαι έκεΐθεν.» Τφ 
απήντησα δτι, παρατηρών τήν κεφαλήν του καϊ τά 

χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του, βλέπω δτι ομοιά
ζει πρδς "Ελληνα, ο Έγώ είμαι γέρων, όπέλαβεν ό 
Ράς, έάν ύπάγης δμως είς τήν πατρώα μου Άγαμα 
θά ίδής ώραίους καί λευκούς άνδρας καί ώραιας καί 
λεύκάς γυναίκας, ώς ύμας τους "Ελληνας.»

(Ακολουθεί.)

‘Ο Ίΐά iOS έ πΐ

Ήλεοφ.

Όσοι έκ των Αρχαίων καί νεωτέρων λαών δέν ευτύ
χησαν νά έχωσι τδ φώς τής θείας Αποκαλύψεως, ζη- 
γουντες νά εΰρουν τον θεόν διά τής σοφίας των, έμω- 
ράνθησαν καϊ έλάτρευσαν τήν κτι'σιν μάλλον παρά τδν 
χτίσαντα.

Μή ουνάμενοι νά Εννοήσουν τους νόμους τής φύ· 
σεως, ουδέ τά φυσικά αντικείμενα, ύπδ τών οποίων 
περιχυκλοΰνται, μετεποίησαν αυτά εις θεότητας ποικι
λόμορφους, οί δέ πρόγονοι ήμών άπέδιδον είς τους 
θεούς αύτών άνθρωπίνας μορφάς. καϊ Ανθρώπινα πάθη, 
κλίσεις και χαρακτήρας.

‘0'Ήλιος ήτο φυσικόν νά έλκύση τήν προσοχήν τών 
άνθρώπων εόθΰς έξ αρχής του κόσμου, καθ’ όσον δ’ οί 
άνθρωποι άπεμακρυνοντο άπδ τήν γνώστν του αληθούς 
θεοΰ, κατά τοσοΰτον ή διάνοια αυτών έσχοτίζετο, ώςε 
ο,τι έπρεπε νά όδηγη τόν νουν των είς τδν Ποιητήν, 
εγεινεν Αντικείμενον λατρείας.

Ούτως ό 'Ήλιος έθεωρεΐτο ώς πρόσωπόν χαι έλα- 
τρεύετο ώς θεός. Έργον δ’αύτοΰ κατά τήν Ελληνικήν 
μυθολογίαν ήτο νά περιέρχηται τον Οόρανδν άπαξ τής

ημέρας με τδ άρμα 
του, τδ όποιον έσυ
ραν τεσσαρες πυρι
φλεγείς ίπποι διά νά 
φωτίςη καΐθερμαίνη 
τήν γήν και τοδς κα
τοίκους της. ’Εννοεί
ται δέ δτι έπρεπε νά 
προσεχή, ώστε ν’ Α
κόλουθή ώρισμένην 
γραμμήν είς τήν κα
θημερινήν του ταό
την πορείαν, άλλως 
άν μέν άνέβαινεν υ
ψηλότερων αύτής, έ- 
πήρχετο ψύχος καί 
πάγος, άν δέ κατέ
βαινε κατωτέρω, Ανε- 
πτόσσετο θερμότη,',ή- 

συνεβη ποτέ, δταν ό 

τοϋ πυρίνοο του 2 ρ μ αζτ ο ς.

τις κατεκαιε τά πάντα 1 δπως
υίδς τοΰ Ήλιου Αφέθη νά οδηγήση τό άρμα τοΰ πα
τρός του διά του στερεώματος, ό δέ Ζευς ήναγκάσθη 
νά τόν κεραυνοβόληση, διά νά σώση καί τήν γήν καί 
τόν Ούρανδν (Όλυμπον) έκ τής καταστροφής!

Έπιστεΰετο δέ δτι είχε δύο λαμπρά παλάτια, έν 
είς τήν Ανατολήν καί εν είς τήν Δύσιν, είς τά παλά
τια δέ ταΰτα περιεστοιχίζετο ύπδ προσώπων αντιπρο- 
σωπευόντων τούς καιρούς τοΰ έτους, τούς μήνας, τάς 
ήμέρας καϊ νύκτας, καί Ακόμη καί τά λεπτά.

Άφοΰ έφθανεν είς τήν Δόσιν, οί μέν ίπποι του άπε- 
λύοντο καί έβοσκον είς τήν τρυφεράν χλόην, τήν φυο- 
μένην είς τάς νήσους τών Μακάριον, αύτός δέ, αφοί 
Ανεπαύετο Αρκούντως έντδς τοΰ παλατιού του, είσήρ- 
χετο μετά τοΰ άρματος και τών ίππων του είς χρυ- 
σοΰν τι πλοΐον, κατασκευασθέν ΰπδ τοΰ ' Ηφαίστου καί
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δι’ αδτοδ έφθανεν είς την ’Ανατολήν έγκαίρω; πρδς 
εΕακολούθησιν τη; ή μέρη αία; πορεία; του διά τοΰ ςε- 
ρεύματος.

Είς τδν "Ηλιον άπεδίοετο ή ίδιότης τοΰ βλέπειν καϊ 
άκούειν πάντα τά συμδαίνοντα’ καί δμως δταν οί σύν
τροφοι του Όδοσσεω; έκλεψαν τοΰ; βόαςτου, δέν του; 
είδε και δέν θά έγνώριζε ποιοι τοΰ; έκλεψαν, άν δέν 
το έλεγεν είς αΰτδν ή ΐίυγάτηρ του Λαμτετία !

‘Ο "Ηλιο; συνεχέετο πολλάκις μέ τον’Απόλλωνα,

ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ. ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΝΤΑΒΟϊΈΓ ΝΑΟΥ.

Περί τοΰ διάσημου καί λαμπρού τούτου ναού έν ’Αγ
γλία ίίέλομεν πραγματεοΰή είς άλλο φύλλον, δτε 8ά 
δήμο αιτήσω μεν καί τήν εικόνα του.

Ή ενώπιον τών μικρών άναγνωστών μα; είχών 
παριστά τάςλεγομενα; κρυπτά; τοΰ ναού τούτου, αΐ- 
τινες είναι αί μέγισται καί εΰρυχωρόταται έν Άγ·

Αί κρύπται τοΰ Μητροπολίτικοΰ Μοοΰ τοΰ Κάνταδουου.

δπως παρίσταται έν τή προκειμένη είκόνι, τήν όποιαν 
άνεκάλυψεν έπί μαρμάρου ό έν τψ αρχαιολογική κό 
σμφ διάσημο; γενόμένος κ. Σχλήμαν. Τδ μάρμαρον 
τοΰτο, κατά τδν αύτδν κ. Σχλήμαν, πρέπει νά έκόσμει 
τδ άνωθεν τής εισόδου ναού τίνος - πιθανόν του της 
Ίλιέων Παλλάδος, τόν όποιον άνήγειρεν είς τιμήν αΰ- 
τής ό Λυσίμαχο; μετά τδν θάνατον τοΰ Μεγάλου Ά. 
λεξάνδρου.

γλίγ· είναι δέ κατεσκευασμέναι διά ύψηλών στοών 
καί τόσον ώραΐα διεσκευασμέναι, ώστε καϊ λειτουργία 
γιγνεται είς αύτάς.

’Εντός τών κρυπτών τούτων υπάρχουν αι άσπί- 
δες τών ευεργετών τής έκκλησίας, αίτινες άριθμοΰν- 
ται είς 811.

—«Ό άρθις άρχων ίξίρχεται τής άρχή; οίιχί πλουσιότερο; 
άλλ’ ένΰοΕότερο;·» Βίων.
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Η ΘΕΑ ΚΑΛΗ·

Μεταξύ τών 30 Εκατομμυρίων θεοτήτων, αί όποιαι 
προσκονοΰνται εΐςτάς ’Ανατολικός ’Ινδίας, ή θεά Κα 
λή, τής οποίας εικόνα βλε'πουσιν οί μικροί μας άναγνώ· 
σται. είναι ή τρομερωτάτη- μάλιστα ήμπορει νά τήν 
ονομάση τις αληθώς εικόνα τοΰ τρόμου. At έριννόες 
τών άρχαίων ‘Ελλήνων είναι μηδέν παραβαλόμεναι 

μέ τήν σατανικήν μεγαλείοτατα τής θεάς Καλής !
Παριστάνεται δέ ύπδ κολλάς μορφάς· ποτέ μέν χρα 

τοΰσα διά τής μιας τών τεσσάρων χειμών μάχαιραν, 

ζουν άγάλματα είς αύτήν, νά φέρουν δέ καθ’ έκά- 
στην παντοειδείς προσφοράς, καί νά ζητούν διά προ
σευχών καί δώρων νά τήν εξιλεώσουν καί νά κερδίσουν 
τήν εύνοιάν της ή τούλάχιστον ν’ άποτρέψουν αύτήν 
από τοΰ νά τούς κακοποιήση.

Τήν τρομερότητα τής θεάς Καλής Επαυξάνουν οί 
ίερεΐς, διηγούμενοι εί; τδν λαόν διαφόρους περί αυτής 
μύθους, οί όποιοι, τόσον διεγείρουν τήν φαντασίαν 
τών μωρών Εκείνων ανθρώπων, ώστε από τής γεννή- 
σεως μέχρι τοΰ θανάτου των κατέχονται άπδ τοΰ τρό

μου της.

"Η σκληρά τών ’Ινδών θεά Καλή.

διά δέ τών άλλων ανθρωπίνους κεφαλάς έκ τών τρι
χών, άλλοτε δέ πατούσα έπί ανθρώπου εξαπλωμένου 
επί τοΰ Εδάφους.

Είς τήν προκειμένην εικόνα παρίσταται καθημένη 
έπί μαλακού προσκεφαλαίου, φέρουσα έπί μέν της κε
φαλής διάδημα έκ κρανίων ανθρωπίνων καί περιδε'ραι- 
ον έκ τών αυτών, μέ έκάστην δέ χεΐρα κρατούσαν κε
φαλήν άνθρωπίνην.

Άφοο τοιαύτη απεικονίζεται είς τόν νοΰν καί τους 
οφθαλμούς τών έσκοτισμένων καΐ δεισιδαιμόνων έκα- 
τομμυρίων τής 'Ινδίας, δέν εΐναι ποσώς παράξενον νά 
βλέπη τις αυτούς νά κτίζουν ναούς καΐ νά κατασχευά-

* Ανθρωποι πιστεύοντες είς τάς ’ Ινδικός θεότητας κα 
διά τοΰ Ευαγγελίου όδηγηθέντες νά Εναγκαλισθοΰν τόν 
Χριστιανισμόν διηγούνται οτι δ τρόμος τής θεάς ταύ- 
της εΐναι τοσοΰτος, ώστε δέν δύναται νά περιγραφή. 
Καί δμως εύθυς άφοΰ πιστεόση τις είς τόν Χρίστον, 
έλευθεροοται άπδ πάντα τοιοΰτον φόβον, καί όχι μόνον 
δέν επηρεάζεται, άλλά καί γέλα μέ τήν προ τέραν εύ- 
,πιείαν του, καί απορεί πώς ήδύνατο νά πιστεόη 
εις τά πράγματα, τά όποια ήδη τφ φαίνονται τόσον 
γελοία.!

Άλλ’ δμως ή άγνοια της Γραφής άφ’ ενός καΐ ή δει
σιδαιμονία άφ’ έτέρου φέρουν παρόμοια αποτελέσματα
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απανταχού τής γής. Ή χειρ ο μα ντ ία, καί νεκρομαντία 
και ονειροκρισία και άπειρα άλλα είδη δεισιδαιμονίας 
άπαντώνται και είς αύτάς τάς μεγαλουπόλεις τοΰ χριςι- 
ανικου καί πεπολιτισμένου κόσμου—τδ Λ ον οίνον, τους 
Παρισιού;, τήν Νέαν Ύόρκην, τδ Βερολΐνον, τήν 

Πετροόπολιν κλ.
'0 άνθρωπος φυσικά ρέπει πρδς τδ μυστηριώδες, 

τδ φαντασιώδες καί τδ τρομερόν, οί δέ καθ ίςίν θρη

σκευτικοί άγύρται επωφελούνται τής τάσεωί ταύτης 
τής πίπτω κυ ία; καί διεφθαρμένης φόσεώς του, καί δια

τρέχουν τήν γήν καί φορολογούν αδτδν,

"Αί εΰχώμεθα όπως ό Κύριος έπιταχυνη τήν έπο
χήν, καθ’ ήν οί άνθρωποι, διά τοΰ Ευαγγελίου, θά ε
λευθερωθούν άπδ τήν πνευματικήν ταύτην δουλειάν, 
είς τήν οποίαν ή άγνοια του τοδς κρατεί

0 ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-
(Έκ του Γερμανικού}

ϋπό Φ. Δ. Κ-

(Συνέχεια, 16έ προηγ. φύ),),ον).

ΚΕΦ. ΑΕΓΤΕΡΟΝ.

— «Όχι, κύριε Ουτρεχτ», άπήντησεν ό Γεώργιος, 
«είναι άληθές δτι δέν τον θέλομεν, διότι πάντοτε άπα
τα και είναι μοχθηρός, καί άνακινει έριδας, συνάμα 
δέ εΐναι καί δειλός· δθεν τοιούτους συντρόφους δέν θέ
λομεν.»

Όκ. Οΰτρεχτ κατ' άρχάς έμεινεν άφωνος έξ όργής 
διά τάς λέξεις ταύτας, καί έκτύπησε τήν κεφαλήν τοΰ 
Γεωργίου μέ τήν ροκαν, τήν οποίαν έκράτει είς τάς χει
ρ άς του, κραυγάζων

— «Άθλιε καί αυθάδη ! θά σέ κάμω νά μετανοή- 
βης τοΰτο, καί μέ τρόπον, όπου νά τδ εδθυμήσαι είς ό
λη ν σου τήν ζωήν!»

Ό Γεώργιος προσεπάθησε νά διαφυγή, άλλ’ δ «ορ
γισμένος άνήρ τδν ήρπασε, τδν ώθησε πρδς τδν τοί
χον καί έφώναξε τδν Γκόττληβ. Τότε άμφότβροι ήρ- 
χισαν νά τδν κτυπουν άνηλεώς κατά της κεφαλής και 
τοΰ στήθους μέ τοδς γρόνθους των.

Ό Γεώργιος σχεδόν έλειποθύμησε καϊ μόλις ήδό- 
νατό νά άναπνέη, άλλ’ όμως καί είς τήν θέσιν ταυ- 
την ήγωνίζετο νά έλευθερωθή άλλ’ είς μα'την, διότι 
τά γρονθοκοπήματα επιπτον όλονέν δυνατότερα καί 
έπί τέλους, άπελπ·σθείς έκραξε πρδς τοδς συντρόφους, 
οίτινες παρετήρουν τήν σκηνήν μέ πλήρη άμηχανίαν.

— «Περιμένετε λοιπδν νά μέ δολοφονήσουν ;» έφώ- 
ναξεν· «’Εμπρός, άν έχετε θάρρος! Έφοδος!»

■ Οί παϊδες ταχέως έτάχθησαν κατά στίχους ύπδ τδν

άλλον άρχηγδν, προσχώρησαν «έπί τροχάδην», είς 
πρώτην δ'ε έφοδον ό Οΰτρεχτ έρρίφθη κατά γής καΐ ό 
Γεώργιος ήλευθερώθη. Τδ αίμα έρρεεν άφθόνως έκ 
τής ptνδς και του στόματός του, δθεν άπήλθεν εις τινα 
πλησίον βρυσιν διά νά πλυθή.

’ Εν τφ μεταξύ οί λοιποί πάΐδες συνέλαβον τήν ίδέαν 
νά κάμωσι καί άλλην «έφοδον.)1 Ό Γκόττληβ είχε κα- 
ταφόγει έντδς τής πατρικής οικίας. Μέ μεγάλην κραυ
γήν οί παιδες εΐσώρμησαν είς τδ μαγειρείο» και έσυ
ραν έξω τδν δλολόζοντα Γκόττληβ, δστις είχε κρυφθή 
όπισθεν τής θερμάστρας, θραυοντες πολλά άγγέΐα καί 
άνατρέποντες καθίσματα, τραπέζας, κλπ. μεχά μεγί
στου κρότου. Είχον έξαφθή έπί τοσοΰτον, ώστε ούδ’ 
αύτδς ο Γεώργιος ηδυνήθη νά τους έμποδιση άπδ τοΰ 
να ριψωσι βροχηοον λίθους κατά τών παραθύρων τής 
οικίας.

Μέχρι τής στιγμής ταύτης οί γείτονες ούδεμίαν εΐ- 
χον δώσει προσοχήν είς τά συμβαίνοντα· διότι ήσαν 
συνειθισμενοι ν’ άκουουν τά παταγώδη παιγνίδια τών 
παίοων της γειτονιάς. Άλλ’ ο κρότος τών θραυομένων 
ύέλων ίπέσυρε τήν προσοχήν των καί όλοι έδραμον είς 
τά παράθυρά των καί ήρώτων άλλήλους τί συνέβαινε, 

‘Ρωμαλέος δέ τις σιδηρουργός έξήλθε τοΰ έργατη- 
ρίου του καί ήκουσε διαβάτην τινά κράζοντα·

—· «Βρε, τά παιδία δολοφονούν τδν κυρ Οΰτρεχτ 
καί κρεμνίζουν τδ σπίτι του I»

Ό σιδηρουργός είσήλθε πάλιν είς τδ κατάστημά του 
καί λαβών ράβδον τινά σιδηράν, έδραμε πρδς τδν οί 
κίσκον του Ούτρεχτ κράζων

— «Σταθήτε, παλιόπαιδα, νά σας μάθω έγώ 
γνώσιν!»

Αλλ οτε έφθασεν είς τδ πεδίδν τής μάχης, ό κ· 
Βράουν είχεν ήδη θέσει τέρμα είς τήν δπόθεσιν δι’ 
δλίγων λέξεων ήτο δέ πολύ «οργισμένος κατά τοΰ Γε
ωργίου, και έπεμψε τοδς λοιπούς πολιορκητάς είς τάς 
οικίας των μετά σφοδρόν έπίπληξιν.

Αλλ’ 0 Οίίτρεχτ, απαλλαγείς τών διωκτών του, ήρ- 
χισε νά υδρίζη αυτούς καί τήν οικογένειαν τοΰ κ. 
Βράουν μέ τόσην λύσσαν, ώστε ό καλός σιδηρουργός, 
δστις είχε σπεύσει πρός συνδρομήν του, ήρχισε νά 
γελά.

‘0 κ. Βράουν δμως δέν έγέλα· έλαβε τδν Γεώργιον 
έκ τής χειρδς καί είσήλθεν είς τήν οικίαν του. Έπειτα 
τδν έςήτασε πολΰ λεπτομερώς, καί, πρδς μεγάλην τοΰ 
υίοΰ του άπορίαν, ουδόλως τδν έπήνεσεν οδδέ ένόμι- 
σεν δτι είχεν ίκανήν δικαιολογίαν διά τά δσα εκαμεν.

— «Έπρεπε λοιπόν νά άφήσω νά μέ φονευσουν 
ήρώτησεν ό Γεώργιος· «έπρεπε νά δποφέρω νά μέ με- 
ταχειρισθοΰν τόσον βαρδάρως και άδίκως ;»

—«Κάλλιο» είναι νά ύποφέρη τις άδίκως παρά νά
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* άδικήση άλλον,υ άπήντηίεν ο πατήρ*  «ίδου και άπό· 

δειξις οτι μέ δ,τι σέ συνέβη πέρυσιν είς τήν ύπόθεσιν
■ εκείνην τοΰ πρίγκήπος τής Δεσσαυΐας δέν έμαθες άκό-
■ μη νά κράτηί τόν θυμόν σου. Διατί 8έν με έφώναζες 

είς βοήθειαν σου; Έγώ θά ήρχσμην νά σέ ελευθερώσω 
πρεπόντως, και τότε θά εΐχες τδ δίκαιον υπέρ σοΰ. 
Άλλά τώρα τίς οιδε ποια θά ήναι τά αποτελέσματα!"

Ό Γεώργιος πολδ άπεθαρρΰνθή έκ τής έπιπλήξεως 
του πατρός του, δτε δέ μετά τινας ημέρας ήλθε κλη- 
τήρ προσκαλών τόν κ. Βράουν καί υιόν, νά παρουσία- 
σθοΰν ένώπιον τοΰ άστυνομικοΰ δικαστηρίου, τδ θάρ-

και τινά των καλλίστων αΰτοΰ ποιημάτων έγράφηβαν 
έν νεαρά ήλικίφ.

*Η κατάστασις τής Αγγλίας δμως κατά τήν έπο
χήν έκείνην ήτο τοιαΰτη, ώστε ή φορά τών πραγμά
των συ μπαρ έσυρε καί αδτδν εις τήν πολιτικήν, είς τήν 
οποίαν έξώδευσε περί τά 20 έτη, συνηγόρησε δέ λ ίαν 
ευγλώττως υπέρ ελευθερίας τοΰ τύπου, τής 'Εκκλη
σίας καί τής Κυβερνήσεως, καί έγραψε περί διαζυγίων 
μειράκιον ετι ών.

Έπι τής καταλυσεως τής βασιλείας καί τή; άναγο- 
ρεύσεως τοΰ Κρόμβελ δικτάτορος τψ 16ί8, δ Μίλτων
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έγένετο ύπουργός τών 
έξωτερικών. Άλλά με
τά τήν έπανόρθωσιντης 
Μοναρχίας άπελύθη 
της θεσεωί ταύτης, 
και μολονότι γέρων καί 
τυφλός, ώς ό μέγας έ-

ρος του έντελώς έξέ 
λιπε, Ταύτην την φο
ράν δέν είσήρχετο μέ 
χαροποιάν καρδίαν διά 
τών πυλών τοΰ Μαγ- 
δεβούργου, ό δέ πα
τήρ του έμεινε σιωπη
λός και σοβαρός καθ’ 
δλην τήν οδόν.

Τέλος έφθασαν είς 
τήν Δημαρχίαν· ό Γε
ώργιος σήμερον δέν 
είχε διάθεσιν νά θαυ- 
μάση τήν ώραιότητά 
της.Άνέβησαν τήν με
γάλην λιθίνην κλίμα
κα καϊ διέβησαν με
γάλην τινά αίθουσαν, 
έκεΐ δέ έπερίμειναν δ 
λίγον είς τόν άντιθάλα- 
μον. Ό Γεώργιος ου
δόν άλλο έσυλλογίζετο 
ειμή τόν πριγκηπα Δε- 
οπόλδον και τήν θανα
τικήν ποινήν· έν τού- 
τοις είσαχθεΐς ένώπιον 
τοΰ διχαστοΰ, άπήντη- r %
σε μετά ειλικρίνειας είς ολας τάς άπευθυνυμένας αυτώ (καλλιτεχνών, ό Μίλτων άπεθανε τδ 167- μα ον 
έρωτήσεις. ί πτωχός καί άφανής.

‘Η ζωή του μεγάλου τούτου ποιητοΰ και άνδρδς 
μας παρέχει άξιόλογον παράδειγμα τών εξής μεγάλων 
αληθειών, δτι δηλ. εις τδ αυτό πρόσωπόν δΰνανται να

έρωτήσεις.
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Ιωάννης Μίλτων.

ΜΙΛΤίΙΝ.
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il τυφλός, ώς ό μέγας έ- 
| πιχδς ποιητής ήμών, 

"Όμηρος, έπεδόθη έκ 
νέου είς την αγαπητήν 
του μούσαν, τήν παιη- 
aw, και παρήγαγε τά 
δύο αθάνατα αύτοϋ έρ
γα, τόν Άπολεσθίντα. 
καί ΆναχτηΟίντα Πα- 
ράδεισυν, άτι να άπε- 
δειξαν αυτόν έφάμιλ 
λον μέ τόν “Ομηρον 
Έποιησε προσέτι καϊ 
τόν ‘Αγωνιστήν Σαμ 
ψώνα. και άλλα μικρό’ 
τέρας αξίας, Πάντα 
ταΰτα ΰπηγόρευεν είς 
γραφέα. Άλλά δυστυ
χώς δπως συνέβη είς 
τοδς πλείους τών με
γάλων ποιητών καί

Οδιάσημος επικός ποιητης Ιωάννης Μίλτων έγεν- j υπάρχουν ανόμοιοι δυνάμεις καΐ τόσον ύψηλαί άρχαΐ 

νήθη έν Λονδίνφ τδ 1608. ' Ο πατήρ του ήτο σοβαρού ώστε νά κινούν τήν άνθρωπίνην καρθίαν άλλ’ δτι 
καΐ ένθερμου χαρακτήρας, έξετίμα δέ μεγάλως τήν'£λα ταΰτα τά προτερήματα καΐ αί άρεται όμοΰ δέν 
έκπαίδευσιν, Οθεν έχορήγησεν είς τόν υιόν του πάσαν δΰνανται νά προσαποκτήσουν διά τδν άνθρωπον τδν 
εόκαιρίαν πρδς σπουδήν, τήν όποιαν τά μέσα του τφ1 πρέποντα σεβασμόν καϊ όπόληψιν τών συγχρόνων του.

έπέτρεπον. ΤΗτο δ*  ό Μίλτων ώραΐος τήν δψιν καϊ 
γλυκός τους τρόπυς*  έδειξε δέ πολύ πρώιμα μέγα νοΰν,

■ ί

I
I

I
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-^ηΐχηγορόα Ούίλίαμ. Λίκ-
— Κατά τήν 'Αμερικανικήν έπανάστασιν ή πόλις Μον- 

τρεώλ κατεσπαράσσετο ύπό φρικτοτάτης άναρχίας- οίπολι. 
ται συνηγμένοι είς τήν άγοράν ίλογομάχουν, συζητοΰντες 
περί τών κοινών πραγμάτων μέ ακατάσχετον όρμήν, ακόμη 
καί οί γεροντότεροι, είς τούς όποιους έφερον σέβας τι, ματαί. 
ιοί ήγιονίσθησαν νά είρηνεύσωσι τούς τυφλωμένους ΰπό τών 
παθών τού όχλου. ' Εξαίφνης κρεωπώλης τις όνόματι Ούΐλιαμ 
Δίκ δαισχίζει τό πλήθος, πήδα έπί τής τρ«πεζής, ή οποία 
έχρησίμευεν ώς βήμα καί ζητεί τήν άδειαν νά λαλήση Ό κρε- 
ωπώλη; ήτο καθ’ υπερβολήν ύψηλός κοί παχύς, τό δέ κο
λοσσιαίου αύτοΰ άνάστημα καϊ τά γιγαντιαϊα μέλη του έκίνη 
σαν τήν προσοχήν τοΰ όχλου, καί τόν Ικαμον νά σιωπήση πρός 
στιγμήν χάριν περιεργείας, Ό κρεωπώλης τότε ήρχισε τόν 
λογον τοο ώς έξής: αΑδελφοί καί φίλοι, βλέπετε πόσον χον- 

ι ίρός είμαι;» τότε ίλον τό πλήθος ήρχισε νά γέλα. «"Αναγνω
ρίζατε τήν γυν-,ϊκά μου,» έξηκολούθηοεν ουτος, «θά ίγελούσατε 
περισσότερον, διότι έκείνη είναι τρεϊς φοραΐς χονδροτέρα άπό 
έμέ. Οταν καμμίαν φοράν λογομαχοΰμεν, όλα μας τά πράγ
ματα μετακομίζομιν άπό μίαν κάμαραν είς τήν άλλην τό 
σπίτι, οπού καθήμεθα, δέν μας χωρεϊ. “Οταν πάλιν ήμεθα ά- 
γαπημένοι, καθώς καί είμεθα, δόξα τφ θεφ, ταΐς περισσότε- 
ραιΐ φ’-ραΐς, χωροΰμεν καί οι δύιυ πολύ καλά είς μίαν καί 
μόνην κλίνην !» Ταϋτα είπών, κατέβη άπό τής καθέκλας.

Τά χειροκροτήματα έκάλυψαν τότε τήν φωνήν του. Τά δέ 
διαφερόμενα μέρη ήλβον είς συμβιβασμούς καί έφιλιώθησαν!

Χρηαιμαποΐηαιζ τώυ ιτττταιν μετά θάνατον
§ χαζά τά γηρατειά των.

— “Ιπποι γέροντες καί μή δυνάμενοι νά έργασθώσι πλέον 
ή άποθανόντες χρησιμοποιούνται κατά τόν άκόλουθον τρόπον;

Ξυρίζονται, αί δέ τρίχες τοΰ δέρματός των χρησιμεύουν 

πρός παραγέμισμα έφιππίων καί προσκεφαλαίων διά χάμουρα.

ΟΙ όνυχες χρησιμεύουσι προς κατασκευήν κτενίων, Τό σώ
μα όλόκληρον καθυποβάλλεται ύπό τήν έπιρροήν άτμοϋ έπί 
τινα χρόνον, ένιός λέβητος καλώς κεκλεισμένου πανταχόθεν.

“Επειτα άφαιρείται τά πάχος, κατόπιν άποχωρίζονται τά 
0στ2, καί τά μέν λεπτά τών κνημών μεταχειρίζονται πρός 
κατασκευήν κομβίων, τά δέ χονδρά, ώς τά τών πλευρών, τής 
σπονδυλικής στήλης, τής κεφαλής, κλπ. πρός παραγωγήν με
λάνης, χρώματος καί κόλλας.

ΑΙ σάρκες άπανθρακοΰνται καί διά τοΰ άνθρακας τούτου 
μιγνυομένου μέ άλλας ουσίας κατασκευάζεται τό κυανοΰν τή; 
Πρωσσίας καί διάφορα άλλα,

—Αί μοναχαΐ τής μονής ’Ιδανόίσκης έν Μόσχφ κατεσκεύασαν 
λαμπρότατον τάπητα, μέλλοντα νά κόσμηση τά ανάκτορα 
Γρανοβιταίνα έν Κρεμλίνφ. Ό τάπης έχει μέγεθος 900 τε
τραγωνικών πήχεων καί είναι κατεσκευασμένος έξ έριούχου 
φέροντας τά ίθνικά χρώματα, Ιο θαυμαστόν τοϋτο έργον έ- 
περατώθη έντδς τριών μηνών.

— ‘U πολυμαθής γνωρίζει τί γνωρίζει- 0 άμαθής Βτι τίπο
τε βέν γνωρίζει, άλλ’0 ήμιμαθής νομίζει ότι γνωρίζει όλα, δ,τι 
δέ βίν ήξεύρει τοϋ φαίνεται ή περιττόν ή έσφαλμένον!

— Έάν δέν έμαθες νά άρχεσαι, μή έπιχείρεί νά άρχη;·

— Παράδοξα τών Σ ι ν ώ ν.— -Ημείς πρός χαιρετι
σμόν θίόομεν τάς χεΐρας, ό Σΐν λαμβάνει τήν μίαν χεϊρά του 
έντδς τής έτίρας καί άμφοτέρας οδτω προακεκολλημένας τάς 
άναβοκαταδικάζει πρό τοΰ προσώπου. Εμείς άποκαλυπτόμε- 
6α τήν κεφαλήν είς σημείου σεβασμού, οί έϊναι έκβάλλουσι τά 
υποδήματά των έν όμοίφ περιπτώσει. Ημείς ξυρίζομεν τό 
πρόσωπον. ούτοι ξυρίζουσι τήν κεφαλήν καί τάς όφρϋς. Η
μείς κόπτομεν τούς όνυχας, σίτοι θεωρούν αριστοκρατικόν 
νά διατηρούν αύτοΰ; μέχρι 3 καί 5 δακτύλων, άποθέτου- 
σι δέ αύτούς έντδς άργυρών θηκών. Οί Σίναι φέρουν τό γε
λεκιού έξωθεν τοΰ έπανωφορίου, τά δέ έσώβρακα έξωθεν τοϋ 
πανταλονιού ‘Ημείς χρωματίζομε ν μελανά τά ύποδήματά 
μας, οί Σίναι λευκαίνουν αύτά. ‘Ημείς τρώγομεν τόν ζω
μόν πρώτον καί κατόπιν τά δπωρικά, οί Σίναι κάμνουν ά- 
κριβώς τό έναντίον. ‘Ημείς θέτομεν πάγον έν τφ οίνφ, ούτοι 
δέ πίνουν αύτόν θερμόν. Ημείς θάπτομεν τούς νεκρούς είς 
τό βάθος τής γής, ούτοι δέ είς τήν έπιφάνειαν, ‘Ημείς φέρο- 
μεν είς σημεϊον πένθους μελανά ένδύματα, αύτοί δέ πρός ίκ- 
δήλωσιν αύτοΰ φέρουσι λευκά. Έν τή Κίνα αί γυναίκες έκ- 
τελούν τήν έργασΐαν τών άνδρών, οί δέ άνδρες είναι ράπται 
τών γυναικείων φορεμάτων, τών καπελλίνων καί άλλων το ι
όντων είδών. Παρ' ήμϊν τό δεξιόν μέρος θεωρείται ώς τόπος 
τιμής, παρ’ αύτοίς τσιοΰτος -θεωρείται τό άριστερόν. Ημείς 
έκδικοΰμεθα τούς έχθροΰς ριας διά τοΰ φόνου, ύ Σίντούςέκ- 
δικεϊται αύτοκτονών. Ημείς μεταχειριζόμεθα μαλακόν προς- 
κεφάλαιον, αύτοί οέ άντι τοιούτου θέτουν ξόλον. Έν ένί λό- 
γιρ, ρίπτουν είς τήν θάλασσαν τά πλοία άπό τοΰ πλευρού, 
ήχοΰν τούς κώδωνα; ούχί διά γλωσσίδο;, άλλά κτυπώντες 
αύτούς έκ τών έξω, καί έν γίνει δυναται τις νά εΐπη, ίτι 
δέν ύπάρ^ει τι, τό όποιον νά μ. ή κάμουν έντελώς άντιθέτως 
πρός τάς συνήθειας ήμών, λέγει ό «’Εξεταστής» τοΰ Άγίσυ 
Φραγκίσκου.

— Κατά παράδοσιν τών άανών ή Σελήνη είναι κατεσκευα  
σμ.ένη έκ τυρού άπολαμβανομένου έκ γάλακτος άπορρέοντος 
ίκ τοΰ Γαλαξίου ! Είς δέ τα Πυρηναία υπάρχει ίτίρα δοξασία 
ίτι δύναταί τις νά προκαλέση θύελλαν, έάν ένσπείρη τρόμον είς 
μέλαν νέφος τοΰ οΰρανοΰ διά τής θίσεως κατόπτρου, είς τό 
όποιον νά κατοπτρισθή τό νέφος!

*

— Μεταξύ τών περιέργων, τά όποια έξετέθήσαν είς τήνάλιευ- 
τικήν έκθεσιν τοΰ Λονδίνου, είναι καί συλλογή κοραλίων, σπόγ
γων καί ζωοφύτων τής Λαίδυ Μπράσω, τήν οποίαν κατήρτιάεν 
είς τά διάφορα ταξείδιά της είς τήν ’Ανατολήν. Μεταξύ αύ
τών εύρίσκονται κοράλια μοναδικού σχήματος καί κάλλους 
Εκτός τούτου ή Λαίδυ Μπράσω θέλει έκθέσει τούς τιμαλ
φείς λίθους αύτής συνΰεδεμένους διά έξόχων κοραλίων.

— Έν τή Μεγάλη Βρεττανίφ καί τή Αυστροουγγαρία εΰ- 
ρηνται αί μεγαλείτεραι κυνηγετικά! ιδιοκτησία!. ‘Η τοϋ πρίγ- 
κηπος Σόα'ρτζεμπεργ άναφίρεται ώς ή μεγίστη τής Ευρώπης. 
Κατ’ έκθεσιν τινα έφονεύθησαν έν αύτή 15,401 κεφάλια, ήτοι 
352 έλαφοι, 1318 αίγαγροι, 209κάπροι, 2445 φασιανοί, 26,705 
πέρδικες, 22,795 λαγωοί καί 2,490 άγριαι νήσσαι.

ΙΕΡΗΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιος καθιέρωσεν ίππους καί άμαξας είς τδν “Ηλιον Ιν 

‘Ιερουσαλήμ;
2. Ποϊος δέ ΐλαδεν άμφότερα καΐ τά ϊκαυσεν;
3. Τί; εύγλωττος βήτωρ έδιδάχθη ύπδ δύο κακοποιών;

’Βϊ ’Αΐήναις Η «Ον ivuofpcufuwv ’Λνί^ίον «ΛΛκν«νΙ*ς, 1883. Β", 6CT·


