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Αί ΑΠΕΡΑΝΤΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΙΌΓ ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΜΙΧΣΙΧΣΙΠΠΗ.

*Έχετε βεδάίώς άκούσει πολλάκις περί τών * Ηνω
μένων Πολιτειών της ’Αμερικής. ’Εάν άνοίξητε τδν 
χάρτην τοο κόσμου θά ιδητε, oti ή χώρα έκείνη κεΐ- 
ται είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν καί έκτείνεται άπδ τοο 
’Ατλαντικοί ωκεανού πρδί άνατολάς μέχρι τοο Ειρη
νικοί πρδς δοάμας μήκος 3,300 περίπου μιλίων.

Αί Ή ν ωμέ ναι Πολιτέΐαι είναι 15*ΐΐ μεγάλε ίτεραι 
τή; Γαλλίας Κατά τήν έκταΟιν* υΑερτίροΰΟι δέ αδτήν 
ώς καΐ πάσας τάς χώρας τής οικουμένης κατά τδ μέ
γεθος τών ποταμών, λιμνών, πεδιάδων, καταρρακτών, 
καΐ τήν έκτασιν καΐ πλουσιότατα τών μεταλλείων των,

Αί Ήνωμέναι Πολιτέΐαι έχοοσί προσέτι σχεδόν τό
σων μιλιών σιδηροδρόμους όσοι εΐναι οί τών άλλων 
μερών .τοΰ κόσμου όμου.

Εΐς τούτων τών σιδηροδρόμων, δ μακρότέρος, άρ- 
χεται άπδ τής Νέας Ύορκης καΐ φθάνει μέχρι τοΰ 
άγιου Φραγκίσκου, τής Καλιφορνίας, ήτοι 3,100 μι
λιών τδ μήκος,

. Ό σιδηρόδρομος οδτος διέρχεται διά πεδιάδων, πο- 
ταμών καΐ δρέων, έπΓτών τελευταίων τούτων μάλι
στα ανέρχεται είς τδ δψος τής- διηνεκούς χιόνος· εΐς τι 
δέ μέρος ύπάρχει φάραγξ· τα' πολλών μιλιών τδ 
μήκος, τήν οποίαν ήναγκάαθηάαν νά σκεπάσω σι μέ 
σανίδας, Γνα μή έμποδίζηται ή οιάβασις τής αμαξο
στοιχίας ένεκα τής μεγάλης ποσότητος τής πι- 
πτούσης χιόνος.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριοιάνει είς_ τδ ό
πισθεν αδτής μέρος άτμαμαξοστοιχίαν δδεόουσαν διά 
μιας τών μεγάλων πεδιάδων τής χώρας πρδς τήν 
Καλιφορνίαν. Αί πεδιάδες αύται βρίθουσι ποικίλων 
καί πολυπληθών ζώων καΐ θηρίων, οΐον λύκων, άρ
κτων, πανθήρων, άντελόπων, βουβάλων κλπ.

Κοιτάξατε πόσον πεφ εθισμένοι φαίνονται οίάντέ- 
λοπες είς τήν θέαν καΐ τδν κρότον τής ίσχυρας και 
τρομερά; άτμαμάξηςί φεόγκν—τρέχυν άλλ’ή ατμά
μαξα μεθ* όλης αδτής τής μεγαλοπρεπούς συνο
δείας τών ώραίων άμαξών τούς.καταφθάνει καΐ τους 
διαβαίνει καΐ έν βιπή δφθαλμοΰ τοδςάφίνει δπίσω! ' 
άθώα πλάσματα I' σταματούν καΐ μετ’ έκπλήξεως καΐ 
άπορίας θεωρούν τδν γίγαντα προβαίνοντα.έν τη με
γαλοπρεπείς του, ώς νά έλεγαν, Τί νά ήναι άρά γε 
τδ τέρας τοΰτο ;

0 σιδηρόδρομος οδτος εΐναι δ μήκιστος έν τιμ κό- 
σμιρ αί. δέ άμαξαι διά τους έπιβάτας μεγαλοπρεπέ
στατα l Οί έπιβάται εύρίσκουσιν έν αδταΐς δωμάτια 
τοΰ υπνου, αίθουσας πρδς διασκέδασήν, ξενοδοχεία 
κουρεία, και έν γένει πάντα δσα χρειάζεται καΐ έπι; 
θυμεΐ ό άνθρωπος κατά τάς εξ ημέρας τάς οποίας δα- 
πανφ άπδ Νέας ‘Υόρπης είς Άγιον Φραγκίσκον,-χω
ρίς νά έξέλθυν τών άμαξών, όίν καί κατά διαστήματα 
σταματά ή άμαξοστοιχία δι’ έπιδάτας, ύδωρ κλπ. Οί 
έπιβάται δμως δεν .είναι Υποχρεωμένοι νά τρώγωσιν
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ποάί. *0 σΐιος καϊ τά άλλά είδη, άπδ τά όποια κατα- 
σκευόζομεν τδν άρτον μας,. δέν θά ήδύναντο νά βλα
στόν ωσι καϊ αδξάνωσιν δπδ τοιαότην βροχήν χρυσού. 
Οί ποταμοί, οί ρύακες, τά πηγάδια θά έστείρευον οί 
5’ άνθρωποι καϊ τά ζώα θά άπέθνησκον τής δίψης, Ο- 
πως άποθνήσκουν τής πείνης. :<0 χρυσός δέν θά μάς 
ωφελεί τότε τίποτε.

•Εκτός τούτου έάν οχρυσός'ήτο τόσον άφθονος 
όσον τά χαλάκια, θά τδν έκτιμώμεν ο συν καϊ εκείνα.

• Τά χρήματα, τέκνον μου, — έπανέλαβεν ή καλή 
θεία,—ό Θεός μάς δίδει πρδς μόνον ;τδν σκοπόν τοΰ νά 
προμη θ ευ ώμε Θα τά πρδς τδ ζήν αναγκαία. Ήςεύρο- 
μεν δέ, δτι μία καλή βροχή είς ένα τόπον εΐναι'καλ- 
λιτέρα παρά χιλιάδας ταλλήρων, διότι βοηθεΐ τά γεν
νήματα1 καϊ του; καρπούς ν’ αΰςήσωσι καϊ άφοΰ ώρι- 
μάσωσι πωλοΰνιαι είς μεγάλας τιμάς.»

• Καί τφόντι εάν συλλογισθώμεν καλώς, θελομεν 
εορει, δτι ό οΰράνιός μας Πατήρ εκαμε τά πάντα 
«καλώ 1ίαν·*ναή πολύ καλλίτΐρον και σοφώιερον παρ’ 
δτι ήμεϊς ήδυνόμεδα νά τά χάμωμεν. Όθιν πρέπει 
νά τδν εΰγνωμονώμεν διά τοΰτο πάσαν ήμέραν.

εΐς τά ξενοδοχεία εκείνα, άλλά δύν.ανται νά φέρωσι 
μεθ* εαυτών ζωωτροφίας ίδίας.

Ό σιδηρόδρομος. οΰτο; ήρξατο συγχρόνως έκ τών 
δυο άκρων του, τής Νεβράοκας πρδς ανατολές και 
τοΰ Σακραμέντου πρδς δυσμάς· οί δ’ έργάται συνην- 
τήθήταν έπϊ τών Βραχωδών λεγομένων όρέων, περί 
ών προηγουμένως ώμιλήσαμεν, καί έχει οί αντιπρό
σωποι τών Ανατολικών και Δυτικών Πολιτειών φέ
ροντας έκαστος άργυροΰν ή χρυσοΰν καρφίον, ήρισαν 
έπϊ πολύ τις τούτων ήθελεν έμπήςει τδ τελευταίον καρ
φίον. Ή έρις ή το μάλλον φιλική καί ταχέως διελόθη. 
Μετά τοΰτο έγένετο δέησις βΰχαριστήριος είς τδν 
Θεόν, καί τότε εΐς κατόπιν τοΰ άλλβ έν τάξει έβαλε . 
τδ καρφιον του. Όταν -δέ τΰ-τελευταΐον έμπήχθή υπό ' 
τοΰ προέδρου τής εταιρίας τοΰ σιδηροδρόμου-, δ τη- - 
λέγραφος άνήγγειλεν είί άπάσας:τάΐ Πολιτείας τήν 
άποπερα'τωυιν τοΰ γιγαντείου έκέΰώυ έργ»; ό· δέ κρότος 
τών τηλεβόλων, δ ήχος μυριάδων κωδώνων, ή’άνα· 
πέτασις σημαιών, αί έντταϊς ίχκλησιαις. ^άλεΐσάΐτδο- 
ξολογίαι έπλήρώσαν τδ Κράτος-μετά χαράς." Ή-τέχνη 
καί ή'εργασία εΐχον θριαμβεύσει.\0ί'δεσμοί-τής ει
ρήνης ιχαι εύδοκίας έγί&ημαρ έιςί-'μιάϊ ήπείρου Γνα 
ενώσωσιν οϋ μόνον τούς λαοΰ; τής -Αμερικής πρδς 
:αλλή λόΐί», ι άλλά „ καί. ϊήν_- Εύρώπην. μ&τά τής ’ Ασ ίας 
«ις μίαν άδελφότητα. - ; ·

^ΰΖα τάέ τάοΐα ;τά καέά ΆρείΑετ ή. Άμεριχη είς 
•τά £ύ«χχέΑΐον. τ

ΒΡΕΧΕΙ ΧΡΥΣΟΝ.
«ΎΩI ■ πόσον έίίεθύμουν S Θεός' νά έβρεχε χρυσάφι, 

άντϊ νεροΰ 1» έξεφώνηάεν ήμερά·/ τινά βροχερόν 6 μι- 
’άρδς Ιωάννη;' είς· τήν δε ίαν - του. « Τί λέγεις, -θείτσα, 
"δένθά ήτο λάμπρΰν!πράγμα;1Θά έιχομεά τότε χρή
ματά ν’ όγοράζωμεν παν δ,τι'ϊπΐβύμοΰμέν είςτδν ·μ- 
σμον' τ ο ΰτον. ’ Εγώ θα -ή γ ό ρόζον1 ®ν άμαςάκίον καϊ θ ά 
εζευγον είς αΰτδ τδνσκύλόν μάς Κάρολον.''Η δέ'Αννα 
θά ήγόραζε έν κιδωτάκι μέ χρώματα καϊ μέ κονδύ
λια, διά νά ζωγραφίζη, καϊ ή μήτηρ μας δέν ■ θά ή το 
ήναγκασμένη νά εργάζεται ποσώς.1 ”Ω, πόσον ώράΐον 
θά ήτΟ!

«Άλλά,—παρετήρησεν ή θεία Κάρα,—τί'θά κό
μης χωρίς τροφήν; διότι χωρίς νερδν τίποτε δέναδ- 
ςάνεον

«Θά άγοράζώμέν τήν τροφήν μας,» εΐπεν ό Ιωάν
νης. ··.···.

• Καλά* άλλ’ Sv έβρεχε χρυσάφι καθ’ δλον τδν κό
σμον, όλοι οί άγροϊ θάέξηραίνοντό* δεν θά δπήρχε 
χόρτον, ουδέ κανέν άπδ τά' ωραία δένδρα, τά όποια 
τώρα μας προμηθεύουν τόσον ωραίες καί γλυκείς καρ.· ■

Ο ΧΩΛΟΣ ΚϊΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΑΞ.
■ Μαμά καλέ, έλά νά ιοης τδν γέρο Μπροΰνο πώς 

τρέφει τδν χωλδν Πλούτωνα!·-έφώναςε πρωΐαν τινα 
ό μικρός ■ Φραγχλΐνος είς τήν μητέρα του,-

Καί τω ον τι, δ άγαθδς κόρας βλέπων τδν δυστυχή
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Ιίλοότωνα πάσχοντα καί μή δυνάμενον νά χινηθη 
διότι κατά τύχην δ τροφός μιας άμάςης επέρασεν ά
νωθεν τοΰ ποδός του και τοΰ Βθραυσε τδ δστοΰν, του 
έφερε καθ’ έκαστην είς τδ ράμφος του δοτά, τά όποια 
έρριπτον έκ της τραπεζης τοΰ χορίου των. ' Ημέραν 
δε τινα ■ καθ’ ήν έ-κλείσθη ή &ύρα χαΐ δεν ήδόνατο νά 
είσέλθη, δεν έπαυσεν έως ου διά τοΰ ράμφους του η- 
νοιςε τρύπαν αρκετά μεγάλην, ώστε νά δυνηθή νά 
είσέλδη καί νά φέρη τήν συνήθη τροφήν είς τδν 
φίλον του ΠΧούτωνα.

Όποια μαθήματα πρακτικής συμπαθείας πολλάκις 
μας διδάσχουσι τά άλογα ζώα !

ΜΙΚΡΟΝ ΚΟΡΑΣΙΟΝ KAf Ο ΑΠΌΚΡΑΤΩΡ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. .

Ο αδτοκράτωρ Γουλλιέλμος περιοοευων ποτέ ί- 
φθασεν ήμέραν τινά είς χωρίον, 3που όπήρχεν άλλη- 
λοδιδακτιχόν τί σχολεϊον· οΐ μαθηται τούτου άκοόσαν- 
τεςτήν ελευσίν του μετέδησαν έν σώματι νά τιρ. προσ- 
φέρωσι τά -οεόάαματά των χαΐ ολίγους καρπούς τοΰ 
χωρίου των.

Διά νά γείνη δέ τοΰτο μέ τήν πρέπουσαν επισημό
τητα έςέλεΐαν ένα άπδ τδν άριθμόν των διά νά προσ
φώνηση τδν αΰτσκράτορά έν όνόμα.τ όλων;

Όαΰτοκράτωρ όπεοέχθη τά παιδ ία φ ιλο φ ρό ν ω ς 
χαΐ άφου τά ευχαρίστησε διά. τήν προσφωνήσω καί 
τά δώρα, λαβών Βν πορτοχάλιονεκαμΐ- τάς έςής ερω
τήσεις είς τδ πλησιέστερον αύτοΰ ί ατά μεν ον χορα'σιον*

• Είς ποιον, βασιλείαν ανήκει τοΰτο ;#
«Είί τδ φυτικόν, Μεγαλειότατέ,· άπέκρίθή έτοί- 

μως· τδ κοράσιον.
Ό αδτοκράτωρ έκδαλών: επειτα έκ τόΰ θυλακίου 

χρυσοΰν νόμισμα, · ·■ .
• Είς ποών δε.βασιλείαν ; ανήκει τοΰτο ;· ήρώτησεν 

έκ νέου·
ΐ Είς το βασιλείαν τών δρ.υχτών.· ήτο ή απάντησις.
• Είς ποιον δε βασιλείαν ανήκω έγώ ς» έπανελαδεν 

ό αδτοκράτώρ,
Είς τήν έρώτηριν ταύτην τδ κοράσιον ^κοκκίνισε, 

διότι δφν, ήθελέ. νά.εΐπη ·<είς τδ βασιλεών τών ζώων,· 
διότι ένόμιζεν οτι τοΰτο ήθελε προσβάλει και πειράζει 
τήν Α. Μεγαλειότητα. Ένιρ/δέ εόρίσχετο είς απο
ρίαν χαί σόγχισιν περί ~οΰτί ν’ άποκριθή —του ήλΌν 
αίφνης εις τδν νουν, οτι ό «θεός έπλασε τδν άνθρωπον 
κατ’ εικόνα χαΐ όμοίωσιν ίδιαν.» Ό&εν ύψωσαν τους 
οφθαλμούς πρδς τον αύτοκράτορα, είπε μετά μειδιά
ματος, «Είς τδ βαάίλειον τοΰ θεοΰ, Μεγαλειότατε!»

Έχ τής άποκρίσεως.ταότης ό αδτοχράΐωρ συνεκι- 
νήθη μεγάλως, οί δ’ οφθαλμοί του επληρ.ώθησαν δα

κρύων. θέσας δέ τήν χεΐρα του έπί τήν κεφαλήν τοΰ 
κορασιού, είπε μετά συγκινήσεως, «Ό θεδί νά εύδο- 
κήση τέκνον μου νά θεωρηθώ :άςιος τής βασιλείας 
’Εκείνης!·

Ούτως οί άπλοι λόγοι μικροΰ παιδιού συνεκίνησαν 
τήν καρδίαν ισχυρού μονάρχου.

Οί μικροί μας άναγνώσται δόνανταί έχ τούτου νά 
μάθωσιν, ότι οί λόγοι των έμπορο ΰν νά κάμωσι καΧσμ 
καί χαχάν. Λόγος χαχδς έζερχόμενος έχ του στόμα
τος μικροΰ παιδιού δόναται νά. πληγώση τήν καρδίαν 
τής μήτρός του, ένφ οΐ καλοί χαροποιούν αύτήν.

’Αγαπητά μου τέκνα, <5ς ήναι οί λόγοι σας καλοί, 
άληθεις, φ>ιλοφ/>ονητ«οί.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΤ ΔΙΚΑΙΟΥ.
Ό Χάν ή το τδ κάλλιστον τών παιδίωυ ές όσων εΐ

δον.— “Ολοι τδν ήγάπων καί όλοι τδν έπεριποιοΰντο* 
τοΰτο δέ ό Ιωάννης Σμΐθ δέν ήμπόρει νά έννόηση· 
δθεν τδν ήρώτησί ποτέ λέγων, βΔέν μέ λέγεις, Χάν, 
πώς τδ κατορθώνεις νά κάμης Ξλους τούς ανθρώπους 
νάαέ αγαπούν ;·

«Δέν γνωρίζω άλλον λόγον, είπε μειδιών 0 Χάν, 
είμή 5τι καί έγώ άγαπώ τους πάντας.»

— «·Νά άγαπώ τους πάντας ! άνεφώνησεν δ ’Ιω
άννης ; ’Αδύνατόν εχω σκοπόν, δταν ήλικιωθΰό νά 
γείνω στρατιωτικός, καί πώς δόναται τις ν’ αγαστή ε
κείνους, έναντίον τών οποίων θά πυροβολή καί τών 
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όποιων τάς κεφαλάί Μ κόπτη μέ τήν σπάθην τού ! » 
—-"Ω, εΐπεν & Χάν, αύτδ τοΰτο καί έγώ σκοπεύω, 

νά γείνω στρατιωτικός καί νά μάχωμαι ύπέρ τοΰ δι
καίου- μάλιστα ήρχισα νά κάμνω τοΰτο άπδχβές.— 
χ&ές έσχημάτισα τδ πρώτον μs τάγμα Χαΐ σέ βεύαιώ, 
’Ιωάννη, ήτο πολύ περίεργον. ’’Ακου σ ον. Έπήρα τδν 
αδελφόν μ« Κάρολον καί τοΰ εΐπον, «θέλεις νάγείνη; 
στρατιώτης και νά Λολεμής διά τδ δίκαιον;.»

<Μάλιστα,·εΐπεν έκεϊνος.
Έπειτα έπήρα τδν πιστόν μας σκόλον, Πλού- 

τωνα, καί τοΰ εΐπον, « Πλοΰτον, θέλεις νά γείνης στρα 
τιώτης καί νά πολεμάς διά τδ δίκαιον ;»

Ό Ιίλοότων έσεισε τήν ούοάν τοο καί εΐπεν, άου. 
άου, δπερ μεθερμηνευόμενον είς τήν γλωσύάν τών αν
θρώπων σημαίνει, t Εόχαρίστως^ θέλω.»

Τοότοος τους δύο εθεσα είς γραμμήν καΐ οΰτω έ· 
σχημάτιζα τδ πεζικόνμου! Επειδή δέ εΐχον άνάγκην 
από ίππικδν έπήρα τδν ξύλινον ΐππον τοΰ Καρόλου, 
δστις γενεαλογει τήν καταγωγήν -too έχ τοΰ περίφημε 
Δμυρείβ Γππίί, τδν όποιον οί’Ελληνες άφήκαν έμπρο
σθεν τής Τρφάδος, και περί τοΰ δποΐ8 βεβαίως &ά άνέ- 
γνωσας είς τήν ελληνικήν ίστορίαν, χαί έθεσα καί τοΰ 
τδν είς τήν γραμμήν. Ένφ δέ τους έγόμναζον ή κυρά 
Πούση, ήλθε κρυφά, κρυφά καί έπήρε τδ κόκκαλον, τδ 
όποιον ό Πλούτων είχε παραιτήσει έως οΰ τελείωση τδ 
γυμνάσιόν τυ. Είς ΐήν θέαν τοιαότης αδικίας, δ Πλού- 
των άφησε τάς τάξεις καί έδραμε κατά τοΰ αδικούν ■ 
τος, έκπληρώσας δυτω τήν όπόδχεόιν του, δτι θά έ- 
πσλέμει ύπέρ τοΰ δικαίου.

Μετ’ ού πολ'υ δ Κάρολος εΐδε μεγάλον παιδίον 
νά κλοτσά; έτερον μικρδν, < Πρέπει νά πολεμήσω διά 
τδ δίκαιον,» έκραξε χαί έγχατέλειψε καί αύτδςτήν 
τάςιν του, ώστε εμεινα. μόνος, με τδν ίππον, ίστις 
δέν έλαβεν είσέτι ευκαιρίαν νά χάμη καί αυτός τδ 
χρέος του!»

Ή όπισθεν εικονογραφία παριστάνει τδν υπέρ 
τοΰ δικαίου σχήμα ιισθεντα στρατόν -του Χάν, έλπί- 
ζομεν 3έ 3τι πάντες οί μικροί άναγνώσται μας θά 
καταταχθώσιν είς αύτδν χαί πολεμήσωσιν όπέρ τοΰ 
δικαίου δποϋδήποτε καιάν ε&ρεθώσιν έν τή ζωή των

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ.
'Ιστορείται, δτι εΐς τών αύτοκρατόρων τής Κίνας 

περιηγούμενος ποτέ τήν χώραν του, συνέβη νά δια- 
νυκτερεύση εις τινα οικίαν, δπου δ πατήρ καΐ ή μή
τηρ μετά τών τέκνων καΐ τών έγγόνων των έζων δ 
μοΰ έν τελείφ ειρήνη καί άρμονίφ.

θαυμάσας τδ σπάνιον έκείνο θέαμα ό αύτοκράτωρ 
παρεκάλεσε τδν γέροντα οικογενειάρχην νά τφ εΐπη 
ποιαν μέσον μετέχειρίζετο όπως διάτηρή ησυχίαν 
μεταξύ τοσούτου άριθμαϋ καί ποικιλίας προσώπων. 
Ό γέρων έκθαλών έκ του θυλακίου του μθλυ3δοκόν■ 
θολόν έγραψεν, * Υπομονήν,—υπομ^ντρμ—Υπομονήν.

‘Ημείς δέ προσβέτομεν 4/άπ^ν, άχάίίφν, άχάπην! 
διότι αυτή εΐναι ή πηγή δλων τών άλλων άρετών, 
α&τής τής 5 πομονής συμπεριλαμΰανομενης. Ό άπό-

στόλος Παύλος λέγει, β'Η άγάπη- μακρόθυμη, ή άγά- 
πη , δέν φθονεί, δέν αΰθαδιάζει, δέν έπαίρέται, δέν 
άαχημονεΐ, δέν ζητεί τά ίοικά της, δέν παροξύνεται, 
δέν διαλογίζεται τδ κακόν. Δέν χάίρέι είς τήν ά- 
οικιάν άλλά συγχαίρει είΐ τήν αλήθειαν. Πάντα ςέρ- 
γέι, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζεί, πάντα όπομένει. 
Ή άγάπη ποτέ δέν έκΛιπΐει . . ....................  . . .
Τώρα δέ μένει πίστις, έλπΐς, άγάπη* τά τρία ταΰια· 
μεγαλειτέρα δέ τούτων ή αγάπη.ο (Α'. Κορινθ. ιγ*·

—Ξιφίας- όδτως Ονομάζεται εΐδός τι ιχθύος, τοΰ ό
ποιου τδ ρόγχος (ή μύτη) έπεκτείνεται-έπΐ-τοσοΰτον* 
ώστε σχηματίζει εΐδός τι. ξίφ.όρς ή έγχειριδίου. ■■

Ό ξιφίας εΐναι 'εΐς τών,φοδερωτάτων έχθρών τών 
φαλαινών, δίατρϋπών αύτάς με τδ ξίφος του.

Ό ξιφίας εδρίσκεται έν τε τφ Ώζεανφ καί τή Μί- 
σογείφ θαλάσση καί θηρεύεται δπδ τών Σικελίανών 
3ιά καμακιού, διά‘τδ κρέας του, τδόποΐδν εΐναι νυ- 
στιαον. .

'Ο ξιφία; ωθάνέτ είς μέγα μέγεθος, τδ δέ ξίφος του, 
φαίνεται, ο τί μεταχειρίζεται ώς δπλον έπιθέτικδν καί 
άμυντικόν.· Οΰχΐ δε σπανίως έμπήγει α&τδ καί είς τά 
πλευρά πλοίων. .·· ·

Τρέφεται δέ έκ συπιών, όκΐαποδίων καί έν γένει 
μικρών ιχθύων. · „■ ·.....

Τδν άνθρωπον πρδσβάλει σπανίως. Είς. διάφορα 
μουσεία δπάρχοοσι σανίδες καί ετι δοκοί πλοίων, τε- 
τρυπημένοι δπδ τόΰ Ιχθύος τούΐόυ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΛ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Πόσα; άόελφάί εΐχεν 6 Δαβίδ ;

■ 2) Τίνος υίοί ή σαν οί δΰό πρώτοι του στραταρχία;
3) Ποίαν πραξιν τοΰ Δαβίδ άναφέρει δ Χριστός ώς ίν- 

νομον, ένφ έφαίνετο άνομο; ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Παρακαλοΰνται οί άνταποκριταί καί πάντες οί συνόρομη-' 

ταί ήριών νά μ3; είδοτίοιήσωσιν ένΐόΐ τοΰ Δεκεμβρίου ποιοι 
καί πόσοι θά έξακολουβήσουν τήν συνόρομήν των καί κατά 
τό 1873 προ; έγκαιρον τύπωσιν τών όνομάτων,

—Οΰόέν ψύλλον άποστέλλεται άνευ προπληρωμής. Συνι- 
στώμεν καΐ πάλιν τόν σχημάτισμόν πενταμελών συλλόγων 
προ; εδκολίαν τών συνορομητών καί ήμών. Ό άποστείλα; 
εί; ήμάς πέντε'συν όρο μητάς λαμβάνει ένφόλλον δωρεάν.


