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ΘΕΑΤΡΟΝ.

Ή άρρ) τον Ελληνικού θεάτρου ανάγεται 
είς τάς τελετάς, τάς όποια? οί Αρχαίοι"Ελληνες 
ίπανηγύριξον πρδς 
τιμήν τον Διονύ
σου.

Έγίνοντο δΐ αί 
τελεταί αύται είς τδ 
ύπαιθρον καί είς 
ιώτας έψάλλουτο 
είς τδν Διόνυσον 
ύμνοι καλούμενοι 
διθύραμβοι.

Το πρώτον λί
θινου θέατρον είς 
tag ’Αθήνας έκτί- 
ΰθη περί τδ400 πρδ
Χριστού ύπδ τήν Άκρόπολιν.

’Αρχιτεκτονικές τδ θέατρου δι- 
ηρεΐτο είς τρία μέρη- 1) Το κυ
ρ ί α> ς θέατρον, είς τδ όποιον έ- 
κάθηντο οί θεαταί. 2) Τήν Σκη
νήν και 3) τδ μεταξύ τοϋ κυρίως 
θεάτρου καί τής σκηνής μέρος, τήν 
'Ορχήστραν.

Συνήθως τά θέατρα ανεγείροντο είς τούς 
πρόποδας λόφων όντως ώστε τά καθίσματα διά 
τοΰϊ θεατάς ύψοϋντο κατά σειράς, ή μία ύπε- 
ράνω τής άλλης, Συνήθως έσκαλισμένα έπι τον 
βράχον. Ή δ’ έκτασις αύτών ήτο Ανάλογος τον 
κέηθυΟμοΰ τή? πόλί»?, δπου ανεγείρετο τδ 
θέατρον. Τοιουτοτρόπως τδ έν’Αθήναις ήδύνα

θέατρον.

τό νά χωρέση περί τούς 30,000 θεατάς. Ίδ έν Με- 
γαλοπόλει 40,000.

Τά καθίσματα, δπως φαίνεται είς τήν προ- 
κειμένην εικόνα, ήσαν διευθετημένα κατά ήμι- 
κύκλια, τδ έ'ν όπίσω καί ύπεράνω τοΰ ά'ΖΖου διά 

νά μή έμποδίζων· 
ται οί θεαταΐ άπδ 
τοϋ νά βλέπουν καί 
νά άκούουν τούς 
ύποκριτάς.

Πρδς εύκολίαν 
τής Συγκοινωνίας 
καί τής εξόδου τών 
θεατών, παρενεβά- 
λοντο μεταξύ τών 
ήμικυκλίωνκαί τών 
καθισμάτων μία ή 
δΰο πΑατύτεραι δι
αβάσεις, αΐτινες έ- 

καλοΰντο διαζώματα, καί έχώρι
ξόν τδ θέατρον είς τρεις ζώνας, έ- 
κάστη δέ τούτων εΐχε κλίμακας 
διατεθειμένας έν είδει Ακτινών, 
διά τών κλιμάκων δέ τούτων, 14 
τδν αριθμόν, διηρείτο τδ θέατρον 
είς διάφορα τμήματα, καλούμενα 

κερκίδες. Είς τδ θέατρον τών'Αθηνών ήσαν 
13 τοιανται κερκίδες. Είς τά 'Ελληνικά θέατρα 
δ Αριθμός τών κλιμάκων ήτο άρτιος, δηλ. ζυ
γός, είς δέ τά βωμαϊκά περιττός, δηλ. μονός.

' Εκάστου καθίσματος τδ όπισθεν ήτο όλίγον 
κοίλον, διά νά μή στενοχωροΰνται οί πόδες τοϋ 
όπισθεν καθημένου. Έπάνω δέ των καθι-βμάτων 
έ'άίτον προσκεφάλαια, τά όποια μετά τδ τέλος 
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τής παραβτάβεως οι κύριοί των παρελάμβανον 
πάλιν είς την οικίαν των.

Πολλά τών κα&ιομάτων είχον τούς ίδιοκτή- 
τας’των. Είς τό δύατρον των’Α&ην&ν ή πρώτη 
ή κατωτάτη οειρά κατείχετο ύπό τών ιερέων 
διαφόρων θεοτήτων, μεταξύ δέ τούτων τήν 
πρώτην ή τιμητικήν &έβιν κατεΐχεν ή έδρα τον 
Λιονύβου, (ήτες εκειτο ακριβώς είς τό κέντρου 
της πρώτης βειρ&ς των κα&ιΟμάτων,

Έκ των κερκίδων ή μέθη καϊ έμπροβ&ία ώνο- 
μά'ζετο Βουλευτική, διότι εκεί έκά&ηντο οί 
Βουλευται καϊ οί έν άζιώμααιν ήτο, ώς λέγομεν 
σήμερον, τό θεωρείον τών Βουλευτών καϊ ύπαλ- 
λήλων τοϋ Κράτους. Ή ύπισδία δέ ή μία τών 
όπιο&ίων κερκίδων εκαλείτο 'Εφηβική, διότι 
ήτο ωριομενη διά τούς νεανίδκους. Όπίΰω δέ 
τών άνδρ&ν εκάδ'ηντο καϊ αί γυναίκες, όΰαι 
έπε&κέπτοντο τό δέατρον.

(’Ακολουθεί.)

2ημ. Έκδ. Έφημ. Παίδ. Διά τήν όπισθεν εικόνα, ό- 
φείλομεν χάριτας εις τόν αξιότιμο ν ιδιοκτήτην τών λαμπρών 
Καταστημάτων κ. Α. Κωνσταντινίδην, ή δε περιγραφή τον 
Θεάτρου έλήφθη έκ τοΰ πολιτίμου αρχαιολογικού λεξικού, τοΰ 
οημοσιενομένου ύπο τοΰ αυτοϋ κ. Κωνοταντινίδον.

Η X ΑΪΔ Η.

Κατ' επιτομήν εκ τοϋ Γερμανικόν.

("Ίδε προηγούμενοι φύλλον}.

Αί προετοιμ.α.σίαι <ϊιά -τό ταιξείδιον.

Ό άγαθός Ιατρός, όστις είχε συμβουλεύσει 
τον κ. Σήσμαν νά στείλνι τήν μικράν Χαΐίην 
εις τήν πατρίδα της, έπεριπάτει μίαν ήμέραν 
άργά εις τάς δίους τής Φραγκφόρτης πηγαίννων 
είς την οικίαν τοϋ φίλου του. Ή ήμερα ήτο 
τόσον λαμπρά καί ωραία, ώστε ^ιέχεε τήν ευ
φροσύνην της είς τά πρόσωπα όλων. Μόνον τό 
πρόσωπον τοϋ ίατροϋ ήτο σκυθρωπόν καί ή καρ
βία του περίλυπος ένεκα τοϋ θανάτου τής μονο
γενούς θυγατρός του, αξιέραστου κορασιού, το 
όποιον μετά τόν θάνατον τής μητρός της ήτο δ 
μόνος σύντροφος αύτοϋ. Ή απώλεια αϋτη ήτο 
τρομερά όικ τόν ιατρόν καί διά τοϋτο έφαίνετο 
ώς παραζαλισμένος.

Μετά τάς επισκέψεις του δέ έπήγαινεν είς τήν 
οικίαν τοϋ παλαιού του φίλου Σήσμαν, είς τού 
οποίου τήν φιλικήν συμπάθειαν εΰρισκεν ικανήν 
άνακούφισιν.

— Χαίρω ότι σε βλέπω καί σήμερον, ιατρέ, 
εξεφώνησεν δ κ. Σήσμαν, είς τήν έμφάνισιν τοΰ 
φίλου του, σφίγξας φιλικώς τήν χεϊρά του. Και 

έγώ ίσυλλογιζόμην περί σοϋ την, ώραν ταύτην, 
χαίρω δέ ότι ήλθες, διότι επιθυμώ νά συνομιλή- 
σωμενπερϊ τής τελευταίας σου συμβουλής ώς πρός 
τήν Κλάραν. Είς έμέ τουλάχιστον φαίνεται πο
λύ καλλίτερον καί δέν δύναμαι νά συμφωνήσω 
μαζύ σου καθ’ όλα.

<— Πρέπει νά δμολογήσω ότι δέν ήμπορώ νά 
σέ εννοήσω εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, εϊπεν ήσύ- 
χως δ ιατρός, καθήσας. Έπεθύμουν δά νά ήτο 
έδώ ή μήτηρ σου, διότι αυτή έχει τήν αρετήν 
νά βλέπη τά πράγματα όπως πράγματικώς είναι.

— Έχεις δίκαιον, ιατρέ, εϊπεν δ κ. Σήσμαν 
θέσας τήν χειρα έπί τού ώμου τοΰ φίλου του. Τφ 
όντι πρέπει νά σοι φαίνωμαι πολύ παράξενος άν
θρωπος, άλλά πρέπει νά έννοήσης ότι είναι πολύ 
σκληρόν νά στερήσω τήν Κλάραν τής εΰχαριστή- 
σεως του νά ταξειδεύσν; εις τά βουνά τής 'Ελβε
τίας. Τό κοράσιον ποθεί το ταξείδιον τούτο τό
σον πολύ, ώστε φοβούμαι οτι θά άσθενήσνι, έάν 
τής άρνηθώ τήν εΰχαρίστησιν τοΰ νά ιδη τά με
γαλοπρεπή έκεϊνα όρη καί μάλιστα τήν μικράν 
Χαίτην, τήν όποιαν ύπεραγαπ<^, καί όμως μοί 
είναι αδύνατον νά τήν συνοδεύσω έκεϊ.

— Έκτος τούτου ή σωματική κατάστασις 
τής Κλάρας είναι τοιαύτη, ώστε δέν θά δυνηθή 
νά άνθέξη είς τάς κακουχίας τοΰ ταξειδίου καί 
είς τάς στερήσεις, είς τάς δποίας έξ ανάγκης θά 
καθυποβληθήτε είς τά έρημα έκεϊνα μέρη. Προ
σέτι δ καιρός είναι πολύ προχωρημένος καί δέν 
θά έχετε πολλάς ευχάριστους ημέρας έκεϊ. Ή 
γνώμη μου είναι νά έγκαλείψνις ολως διόλου τήν 
έπίσκεψιν ταύτην εφέτος, τήν έρχομένην άνοι
ξην έχω τό ακόλουθον σχέδιον διά τήν Κλάραν 
— νά μεταβήτε είς τά λουτρά τοϋ Κάρλσμπαθ 
καί έκεϊ νά κάμχι μερικά λουτρά έως ν’ άνοίξγι δ 
καιρός διά τά όρη. Τότε δέ δύναται νά μετα- 
βαίνη άπό καιρού είς καιρόν είς τά ορη, διά τοϋ 
τρόπου δέ τούτου έλπίζω νά ώφεληθή πολύ εις 
τήν υγείαν της. Ή έντελής άνάρρωσις τής Κλά
ρας έξαρτάται έκ τής καλλίστης διαίτης και της 
περιποιήσεως.

— Άλλά, φίλε μου, εξεφώνησεν δ κ. Σήσμαν 
μέ τήν χαρακτηρίζόυσαν αυτόν ανυπομονησίαν, 
’Αληθινά έχεις λόγον νά έλπιζες περί τής τα
χείας ^ιζικής θεραπείας τής θυγατρός μου;

— Έλάχιστον,—άπεκρίθη δ ’ιατρός — σείσας 
μελαγχολικώς τήν κεφαλήν του. Άλλ* όμως ή 
θέσις σου παραβαλλόμενη πρός τήν ίδικήν μου 
είναι άσυγκρίτως καλλιτέρα. Ση έχεις τήν Κλά
ραν, ήτις σέ ύπεραγαπ^ καί δέν βλέπει τήν 
ώραν, καθ’ ήν θά έπιστρέψης άπο τό κατάστημά 
σου διά νά σέ ύποδεχθ^ μέ φιλήματα καϊ ΐναγ-
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καλισμούς— άλλ’ εγώ ποιο·* έχω νά μέ ανακου
φίζω εΐς τάς φροντίδας καϊ τούς κόπους μου! Ή 
οικία μου ήδη κατέστη έρημος, έγώ δέ περιφέρο
μαι εις αύτην ώς άνθρωπος, τον δποϊον άπεχαι- 
ρέτησεν ή χαρά καϊ η ευφροσύνη. Είμαι άληθώς 
δυστυχής!

Ή φυσιογνωμία τοΰ κ. Σήσμαν έγένετο κατη- 
φής εκ της ομιλίας τοΰ ιατρού και έπί τινα λε
πτά τής ώρας περιεπάτησεν έδώ καϊ έκεϊ εις το 
γραφεΐόν του, τέλος όμως, σταματήσας προ τοΰ 
ΐατροΰ, έθεσεν ήσύχως τήν χεϊρά εΐς τον ώμον 
αύτοΰ καΐ είπε, βλέπω ότι είσαι πολύ κουρασμέ
νος και έγώ δέν δύναμαι νά σε βλέπω τόσον 
σκυθρωπόν. Όθεν πρέπει νά άποβάλης τήν λύπην 
καί νά έπανέλθηςείς τον εαυτόν σου ολίγον. Έγώ 
έκαμα έν έξαίρετον σχέδιον. Σύ πρέπει νά ύπάγης 
νά επισκεφθής τήν μικράν Έλβετίδα καί τήν 
κυροΰλα της έπ’ ονόματί μου.

Χωρίς δέ νά τοΰ δώση καιρόν νά άποκριθή 
τόν έσυρε διά τής χειρός εΐς τό δωμάτιόν τής 
Κλάρας. Το ασθενές κοράσιον έξεπλάγη ΐδοΰσα 
τόν πατέρα της δδηγοΰντα κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
τόν ιατρόν, καί μέ γλυκεϊαν φωνήν ή ρώτησε τήν 
αιτίαν τοΰ παραξένου δι’ αυτήν φαινομένου, έκ- 
τείνασα συνάμα τήν χεϊρά της πρός τόν ιατρόν. 
Έν τφ μεταξύ δ πατήρ έστρεψεν άπό τό άλλο 
μέρος τής καθέκλας καί ήρχισε νά δμιλή περί τοΰ 
ταξειδίου είς τήν 'Ελβετίαν, τό όποιον εϊχεν ΰπο- 
σχεθή, και άπο..το όποιον ή Κλάρα έπερίμενε 
μεγάλην εύχαρίστησιν.

— Ό Ιατρός λέγει, αγάπη μου, ότι έπι τοΰ 
παρόντος δεν ήμπορεΐς νά άνθεξης εΐς έν ταξεί
διον τόσον κοπιαστικόν, όσον είναι τό εις τήν 
Ελβετίαν. Δέν σέ φαίνεται ότι θά ήτο καλόν 
διά τήν υγείαν τοΰ ϊατροΰ νά ύπάγη άντι ήμών ;

Εΐς τό άκουσμα τοϋτο ή Κλάρα μόλις ήδυ- 
νήθη νά κράτηση τά δάκρυα της, διότι έγνώρι- 
ζεν ότι τοϋτο θά έθλιβε τόν άγάπητόν της πα
τέρα, άλλ’ όμως έλυπήθη πολύ. Τό νά έγκατα- 
λείψ/) διά μιας πάσαν ελπίδα τοΰ νά έπισκεφθή 
τά περίφημα όρη τής Ελβετίας και νά ιδη τήν 
αγαπητήν τηςΧαΐδην,ήτο τφ οντι πράγμα σκλη
ρόν. Άλλ’ όμως ήτο πεπεισμένη, ότι δ φιλόστορ
γος πατήρ της άπεφάσισε νά παραίτηση τό τα- 
ξείδον εκείνο, μόνον καί μόνον, διότι αυτή δέν 
ήδύνατο νά άνθέξη εΐς αυτό. "Οθεν άπεφάσισε νά 
ύποταχθή άγογγύστως εΐς την άπόφασίν του.

Μέ μειδίαμα δέ άτενίσασα τόν ’ιατρόν εΐς τό 
πρόσωπον, έπρόσθεσε μέ γλυκύτητα. « Καί πότε 
σύν θεφ σκοπεύεις νά μεταβής εκεϊ,ΐατρέ; Χαίρω 
ότι θά ϊδης τήν μικράν Χαΐδην καί πώς ζοϋν 
έκεϊ επάνω ειςτά βουνά, θάΐδης καί τήν τυφλήν

κυροΰλά της καΐ τήν θείαν της καί τόν μικρόν 
Πέτρον ίσως δέ δυνηθής νά κάμης τίποτε και 
διά τήν άτυχή καί τυφλήν εκείνην γραίαν ώς 
ιατρός. Εΐς ανταλλαγήν δέ ύπόσχομαι νά περνώ 
καθ’ ήμέραν ολοτό λάδι τής μουρούνας, τό δποϊον 
ήθελες μέ διορίσει! »

— Έάν υπόσχεσαι τούτο, εϊπεν δ ιατρός, βε
βαίως θά υπάγω, αγαπητή Κλάρα, διότι οΰτω 
πως θά γείνης δυνατή και υγιής όσον δ πατήρ 
σου καϊ έγώ έπιθυμοΰμεν.

■—Και πότε άπεφάσισεςνά κίνησης διά έκεϊ;
>— Ώς προς τούτο δ πατήρ σου ήξεύρει καλ

λίτερα άπό έμέ.
— Αυριον, άπεκρίθη, ό πατήρ, εί δυνατόν.
— Καλώς, έπρόσθεσεν δ ιατρός—Λοιπόν, θεοΰ 

θέλοντας αυριον τό πρωΐ.
— Άλλά, σέ παρακαλώ εϊπεν ή Κλάρα, νά 

λάβης μαζύ σου κάτι τι, τό δποϊον θά στείλω 
είς τήν Χαΐδην, νά παρατηρήσης δέ καλά τό 
εσωτερικόν τής καλύβης τοΰ παππού της, διότι 
θέλω νά μάθω όλα τά καθ’ εκαστα τής ζωής 
αύτών έκεϊ.

—■ θά κάμω ο,τι έπιθυμεϊς, αγαπητή Κλάρα, 
ειπεν δ ιατρός, καί όταν έπιστρέψω θά εχω 
πολλά νά σέ διηγούμαι άπό τά βουνά έκεϊνα καί 
τούς φίλους μας έκεϊ.

Έν τφ μεταξύ, καλήν νύκτα, καϊ αυριον τό 
πρωί καλήν έντάμωσιν.

Έξερχόμενος άπήντησε τήν κυρίαν Λουκίαν, 
είς την οποίαν έγνωστοποίησε την άπόφασίν του 
νά ύπάγη αυτός είς τά ορη τής Χαΐδης άντι 
τής κ. Κλάρας καί τήν παρεκάλεσε νά τοποθέ
τηση καλώς όσα εϊχον νά στείλουν εΐς τήν Χαϊ— 
δην καϊ τούς συγγενείς της, διά νά μ.ή εχη 
ανησυχίας περί αύτών καθ’ δδόν.

Μόλις άνεχώρησεν δ ιατρός καί ή μικρά Κλάρα 
προσεκάλεσε τήν Λουκίαν καϊ τής είπε τί νά βάλη 
είς τό κιβώτιον διά τήν Χαΐδην. Μίαν μαντΰλαν 
μαλλίνην μέ κουκούλαν διά νά φορή τον χειμώνα 
όταν χιονίζη —. καί χονδρόν μάλλινον σάλι διά 
τήν τυφλήν κυροΰλα, έπειτα διάφορα εΐδη σα- 
λουμικών, μπισκότα, χοιρομήριαν, φραντζόλαις, 
τυρί καί ζάχαριν, καφφέ, τσάι, καί έν πακέτο 
μ.έ καπνό διά τόν παππού.

— Άλλά τόσα πράγματα δποΰ στέλλεις θά 
γεμίσουν δύο και όχι έν κιβώτιον παρετήρησεν 
κ. Λουκία, καί δ ’ιατρός θά μαλώνη.

—> Δέν πειράζει, δ ιατρός είναι καλός άνθρω
πος καί δέν θά εϊπη τίποτε.“Επειτα εις έκεϊνα τά 
ξηρά βουνά δέν έχουν τίποτε άλλο άπό γάλα 
καϊ καμμίαν φοράν ολίγον κρέας. Ένφ ημείς έδώ 
ε’χομεν τόσα καλά. (’Ακολουθεί.)
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ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΕΝ MAAPITHt

Ή προκειμένη εΐκών παριστάνει τά. βασιλικά Ανάκτορα της Μαδρίτης. Ταϋτα είναι κτίριον μεγαλοπρεπέστατον, καί εΐς τό έσωτερικόν ιδίως άπαράμιλλα διά τήν πολυτέλειαν καί λαμπρότητα τής κοσμή- σεως. ,Αί όροφοί των κοσμούνται διά τοίχο-, 

Τχ βασολικά ανάκτορα έν Μα3ρ£τνμ

γραφιων τοϋ Βελασκούεζα, τοΰ Μέγξ καί άλλων περιφήμων ζωγράφων. Τοΰς δέ τοίχους καλύπτουν πολύτιμα μάρμαρα, ΰπερμεγέΟεις καΟρέπται καί ζωγραφίαι έ- ξαίσιαι. Άλλά τά περισσότερα τούτων με- τεφέρΟησαν εΐς τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην τής Μαδρίτης.Ή νοτία πρόσοφις των Ανακτόρων περιέχει τό βασιλικόν όπλοστάσιον, οπού ΰπάρχει πλουσία συλλογή οπλών πάσης έποχής, ιδίως δέ τής έπί τής δυναστείας των Μαυριτανών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΡΗΕΕΛΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓ.

Εΐς τήν ’Επαρχίαν Βηδαισών τής Κίνας συνέβη έσχάτως έκρηξις ηφαιστείου ορούς, ήτις έπέφερε τά έξής τρομερά άπο-, τελέσματα.Ή έκρηξις συνέβη έν τη κορυφή δρονς 
1500 ποδ. τό ΐεφος, τό όποιον όλόκληρον άνετινάχθη εΐς τόν άέρα.

Έκ τοΰ κρατήρας έξεμέσθισαν 700,000 000 τόνοι ύλης διασκορπισθείσης εΐς τά πέριξ εΐς έκτασίν 48 τετραγωνικών μιλίων,'Όλη δέ αΰτη ή έργασία έγένετο εΐς διάστημα πέντε λεπτών τής ώρας !— Έμπορος τις έν ’Αμερική σροσκλη- θείς ύπο τοΰ πατρός του, όστις έκινδύνενε νά άποθάνη, ένοικίασεν έπί τούτω ιδιαιτέραν Αμαξοστοιχίαν σιδηροδρόμου, ήτις ε- r φερεν αύτόν εΐς τήν πατρικήν οικίαν εΐς 62 ώρας άδιακόπου κινήσεως πρός 50 μιλιά κατά πάσαν ώραν I
ϋΜβ£. ~ · J»r - · —·

ΧΙΟΧ^ΟΓΧΑΠΟ-χ-ΤΑ.· J&,.
πουλί χειρουργός;.

(5ίά Γην ν’fig). rwr Πα,ίδ<ύν ».}

Δύο πουλάκια έκτιζαν την φωλεάν των άτςό 
κάτω άπο τό παράθυρου ενός κυρίου, Ό Κύριος 
αύτός τά παρατηρούσε κάθε ημέραν,'πώς έφεραν 
μικρά κομμάτια πηλού είς τά στόματά των και 
τά έκολλοϋσαν έπάνω είς τόν τοίχον, όλίγον κατ’ 
όλίγον, εως ότου έπλησίαζε νά τελείωση ή φωλεά.

Μίαν ημέραν τοΐς συ
νέβη ενα δυστύχημα. 
Τό ενα πουλάκι έπάτησε 
γυαλί καί ε"κοψε τό πόδι 
του. Επειδή όμως ητο 
άνδρειον πουλάκι έξη-, 
κολούθησε νά εργάζεται, 
άλλά τέλος πάντων ή- 
ναγκάσθη νά σταματή- 
ση καί έπεσε χαμαί άπό 
λειποθυμίαν. Το συντρό
φι του τό έκύτταξε μέ 
ανησυχίαν, καί έσφύριξε 
δυνατά τρεις φοράς. Ά- 
ρ.έσως ήλθαν καΐ άλλα 
πουλιά διά νά ΐδοϋν τί 
τρέχει. Ήλθε καί έ'να 
μικρό πουλάκι μαζύ των, 
τό όποιον άμέσως έδειξε 
πώς είχε σπουδάσει χει
ρουργός. Έπηρεν όλίγον 
πηλόν, καί τόν έβαλεν 
είς μίαν πέτραν και τόν 
έτριψε καλά μέ το £άμ- 
Φος του, διά νά τόν κά- 
μ.η ψιλόν. Έπειτα τον 
άλειψεν επάνω εΐς τό 
πληγωμένου πόδι του 
πουλιού, όπως ό ιατρός

1 κατασκευάζει τό κατάπλασμα. Έπειτα επηρε 
ενα καλάμι είς τό στόμα του, άνέβη επάνω εΐς 
την μισοτελειωμ-ένην φωλεαν, και απο εκεί έσκυ
ψε κάτω ώστε ή άλλη άκρα τοϋ καλαμιού νά 
έ’λθη πλησίον εΐς τό πληγωμένον πουλί. Αύτο 
άμέσως ένόησε τι έπρεπε νά κάμη. Έπηρε καί ι, 
αύτό τό καλάμι εις τό ράμφος καΐ τότε ό χειρουρ
γός τό έσυρε καί το άνέβασεν έπάνω εΐς την φω
λεάν.

Τό καυμένο τό πουλί νά ηναι πληγωμένο και 
νά μην εχη παρά μισοτελειωμένην φωλεάν ο
πού νά άναπαυθνΐ! Τί νομίζετε λοιπόν ότι έκαμε 
τότε ό χειρουργός; Άμέσως ε’γεινε κτίστης καί 

έβοηδησε τόν σύντροφον τοϋ πληγωμένου νά άπο-

Εΐς τάς χώρας, οπού ή χιών πίπτει πολλή καί διαρκεϊ καί πολΰν καιρόν έπί τοΰ έδά- φους, είναι πολύ δύσκολον, άδύνατον διά τούς άνθρώπους νά περιπατούν έπάνω εΐς αύτήν μέ τά συνήθη ΰποδήματά των, διότι βυθίζονται εΐς τήν χιόνα μέχρι τών γονάτων καί ή πορεία των καθίσταται μετ’ όλίγον άδύνα- τος.'Όθεν έπενόησαν διαφόρων ειδών μηχανήματα, διά τών οποίων δύνανται νά μεταβαίνουν άπό τόπου εΐς τόπον οχι μόνον μέ εύκολίαν άλλά καί μέ εύχαρίστη- σιν. "Εν τών μηχανημάτων τούτων είναι τό είς τήν προ- κειμένην εικόνα.Τ ά ύποδήματα ταΰ- τα είναι ένίοτε 7 πό- δας μακρά, συνήθως όμως 4 ποδ. έκ ξύλου σκληρού, άλλ* έλαφροΰ καί δένονται εΐς τούς πόδας μέ λωρία, διά νά ολιγοστεύουν δέ τήν ταχύτητα, όταν κα- τέρχωνται κατωφερή μέρη, μεταχειρίζονται ξύλα μακρά, τά όποια έμπήγουν εΐς τήν χιόνα καί ούτως ή όρμή έλαττούται.Εΐς τά ψυχρά κλίματα, δπου τό ύδωρ τών ποταμών καί λιμνών παγώνει, μία τών κοινοτήτων διασκεδάσεων είναι ή παγοδρομία, εΐς τήν όποιαν λαμβάνουν μέρος άνδρες καί γυναίκες, φορούν δέ πέδιλα έκ σιδήρου, διά τών όποιων όλισθαίνουν έπί τοΰ πάγου μέ μεγάλην ταχύτητα. (Ίδέ μήνα . . . του έτους . . . τής Έ φ. τών Π α ί δ ω ν.
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τελείωση τήν φωλιάν του. Μετά τοΰτο ήνοιξε τά 
πτερά του και έφυγε ν !

Νομίζετε οτι δ κύριος εκείνος, ό όποιος έκύτ- 
ταζεν άπό τό παράθυρον, ήμπορούσε νά δειχθή 
συμπαθητικώτερος καί φρονιμότερος άπο τό που
λί αυτό ;

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΙΝΔΙΚΗ» ΣΟΦΙΑΣ.

( ύπο φ/.ίου τιτόο ίήί Έ$>· τΖτ 1Ιαίί<αγ.) 

(’‘{Be προηγούμενου φύλλου αριθμό; 253.)

17. Δέν πρέπει νά ε*χη τις εμπιστοσύνην:
α!. εις βασιλείς, 
β'. εΐς γυναίκας.
γ’, είς δπλοφόρους άνδρας.
S'. είς κερατοφόρα καί όνυχοφόρα ζφα, καί 
ε'. εις ποταμούς.

18. Όστις ε’χει νουν δέν λέγει είς τόν κόσμον :
τήν χρηαατικήν του ζημίαν, 
τήν δυσθυμίαν του, 
τάς έν τή οΐκίγ του άνοσιουργίας, 
τάς ασχήμιας τής οικίας του, 
τήν κακήν φήμην, 
τήν ατιμίαν, 
τήν λογομαχίαν, 
τό λιτόν φαγητόν του, 
τήν αρετήν του,

19. Εΐς οιανδήποτε φυλήν καί γενεάν άν γεννη-
θή ό άνθρωπος, τιμάται, έάνεχη άρετήν.

20. Ό άνθρωπος πρέπει νά έγκαταλείπη γυναίκα,
ήτις άγαπφ άλλον βίον, οστις είναι πλή
ρης κινδύνων δεσπότην φυλάργυρον, καί 
φίλον δόλιον.

21. Ό συγγενής καί έάν όέν ε'χη καμμίαν αρε
τήν, είναιδμως καλλίτεροςάπό ξένονδιότι 
δ ξένος εϊναι ξένος· παραδείγματος χάριν 
τό έν τή οΐκί<γ δένδρον και άν δέν εχη 
άνθη, εχει δμως δροσιστικήν σκιάν.

22. Εΐς τίνος οικίαν δέν υπάρχει αίσχος ;
εΐς τίνα δέν συνέβη λύπη ; 
είς τίνα δέν έγεινε πάθος ;
εΐς τίνα υπάρχει αδιάλειπτος χαρά;

23. Οί γεννηθέντες έκ τής αυτής κοιλίας και εις
είς τήν αυτήν ημέραν καί ώραν δέν ΐ- 
χουσι τήν αύτήν φύσιν.

24. Αί αΰταί συλλαβαί καί αΐ αΰταΐ λέξεις προ-
φίρονται έκ τών στομάτων άπάντων ή 
χάρις όμως τής προφοράς δέν υπάρχει εΐς 
άπαντας, άλλ’ εΐς τινας μόνον.

25. Τί εϊναι δυσβάστακτον διά τούς ισχυρούς ;
τί εϊναι δυσπόριστον διά τούς φιλοπόνους ;

τίς γή εϊναι ξένη διά τούς φιλολόγους ; 
τίς είναι εχθρός τών χρηστό λόγων ;

26. Έκ γενετής δ νους τού ανθρώπου ακολουθεί
την ειμαρμένην οποίον εϊναι τό πεπρωμέ- 
νον, τοιούτος γίνεται και δ νοΰς τοϋ αν
θρώπου* τοιοϋτοι καί οί συμπράκτορες αύ
τοϋ· τί λοιπόν είμπορούσε νά κάμη δ φρό
νιμος οστις ερεθίζεται ύπό τής ειμαρμένης;

27. Δέν υπάρχει φίλος άλλος ώς ή μάθησις·
δέν υπάρχει εχθρός άλλος ώς ή νόσος, 
δέν ύπάρχει άλλη άρετή ώς ή αλήθεια,

28. Άλλο φιλικώτερον τής υγείας δέν υπάρχει.
άλλο έπαινετώτερον τής άρετής δέν υ
πάρχει.
άλλο άγαπητότερον τού τέκνου δέν υ
πάρχει.
άλλο οδυνηρότερου τής πείνης δέν ΰπάρ- 

Χει·
29. Αί άρεταί τών άγαθών άνδρών,’και άν ού-

τοι κατοικώσι-μακράν, διασπείρονται ώς 
άγγελιαφόροι είς πάντα τόπον.

30. Δέν πρέπει vάJ κατοική τις εΐς τήν χώραν
έκείνην, δπου είναι αναρχία, ή πολυαρχία, 
ή γυναικοκρατία, ή παιδοκρατία.

Ο jA-TZT’JA-IOS.

Μα; ήλθ’ ό Απρίλη; γεμάτος λουλούδια
Καΐ πασα ή φύσις τοϋ ψάλλει τραγούδια. . .

Βουνά καΐ λειβαδιά xf αγροί πρασινίζουν, 
Χαρμόσυνα 3λα τα δένδρα ανθίζουν.

Στολίζεται ft’ άνθη τό κάθε κλαδάχι
Κ’ έπάνω του χύνει ωδά; το πουλάκι.

Κ' ή αύρα σκορπάει παντού μυρωδιά
’Απ’ τά μυρωμένα περνώσα κλαδιά.

Μά; ήλθ’ δ ’Απρίλης, τό Ιίάσχα μάς φίρει 
Καΐ πάσα καρδία αγάλλεται, χαίρει,

Άγγέλια πετοϋνε ’ψηλά στον αιθέρα
Καΐ μ’ ύμνους γεμίζουν τη; γής μας την σφαίρα, 

Καΐ πασα ή φυσις μέ μία φωνή
Τόν Πλάστην τών τόσων κτισμάτων ύμνεΐΐ

Άθηνησι, Γ. I. Κίνι ας.

ΟΙ ΚΟΝΤΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Οί διάσημοι περιηγηταί Στάνλεϋ, Βόλφ, Βίσ-,ί 

σμανν κτλ., οΐτινες εΐσεχώρησαν είς τά ενδότερα 
τής ’Αφρικής πρός άνακάλυψιν τών αγνώστων 
έκείνων μερών, διηγούνται δτι εΐς τό μέγα λε
κανοπέδιου τού Κόγγου ποταμού και είς τά πέριξ 
τοϋ καταράκτου Στάν.Ιεϋ μέρη κατοικούσι δύθ: 
μεγάλαι φυλαί raroov (μικρόσωμων) ή *Axxa\ 
φυλή καΐ ή Βάτουα. Οΐ πρώτοι έχουσιν ανά
στημα κατά μέσον ορον 4 ποδών καΐ 3 δακτύ-
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1ων ( = περίπου 1. 31 μέτρον γαλλικόν), οί 
δεύτεροι 4 πόδ. 5 δακτ. (= 1- 36 μ. γ.). Άμ· 
φότεραι αί φυλαί αύται, άν καί κατοικούν τΐλτ>- 
σίον άλλων άγριων υψηλών καί Ισχυρών, εϊναι 
περίφημοι διά τήν έπτυχίαν καί ανδρείαν των 
είς το κυνήγιον.

Αί ανακαλύψεις τών νάνων τούτων εγένοντο 
το 1885 καί 1886, άλλα μόλις εσχάτως ήδυνή- 
θησαν οΐ διάφοροι περιηγηταί νά δημοσιεύσουν 
τάς περιπέτειας των. Ούτως δ Βόλφ διηγείται 
οτι μίαν ημέραν ένφ έπορεύετο διά μέσου μεγά
λου δάσους, έξαίφνης εύρέθη εΐς ανοικτόν κάμπον, 
οπού ήσαν εως είκοσι μικραί καλύβαι, δμοιά- 
ζουσαι πρός μελισσώνας, αΐτινες ησαν αί κατοι- 
κίαι αποσπάσματος της φυλής Βάτουα, “Ολοι οί 
νάνοι ε*μειναν εμβρόντητοι δταν είδον λευκόν άν
θρωπον καί έφοβουντο κατ' άρχάς νά τον πλη
σιάσουν. Έπί τέλους δ Βόλφ κατέκτησε την 
εμπιστοσύνην των καί ήδυνήθη νά τούς μετρήση 
καί νά τούς παρατήρηση καλώς. Λέγει δέ δτι 
διαφέρουν πολύ τής φυλής "Λχχα^ διότι ούτε ό
περα νεπτυγμένας κοιλίας ε"χουν ούτε καμμίαν 
άλλην παραμόρφωσιν, άλλ’ εϊναι ευκίνητοι καΐ 
ρωμαλέοι, άν καί πολύ μικροί τό ανάστημα.

Εΐς δλον τό μέγα καί δασώδες τοΰτο λεκα
νοπέδιου είναι διεσπαρμένοι οί άνθρωπίσκοι ουτοι, 
κατοικοϋντες κατά αποσπάσματα δέκα ή δώ
δεκα οικογενειών. Όπου ευρίσκουν άφθονου κυ
νήγιον έκει κατασκευάζουν τάς καλύβας των έκ 
χόρτου, διαμένουν έκεΐ’όλίγους μήνας, καΐ ε"πειτα 
μετοικούν εΐς άλλο μέρος. Έδώ και έκει σκά
πτουν λάκκους 8 πόδας βαθεΐς καί τούς καλύ
πτουν με κλάδους καί χόρτα, εΐς τούς λάκκους 
δε τούτους συλλαμβάνουν ελέφαντας, ΐπποποτά- 
μους, βουβάλους κτλ. Συνήθως κυνηγούν μέ τόξα 
καί λόγχας. ’Ελέφαντα δέν δύνανται νά φονεύ- 
σουν διά μιας' μέ τά μικρά των όπλα, άλλά τον 
παρακολουθούν εν ανάγκη, έπί ημέρας όλοκλή-: 
ρους, καί τόν πληγώνουν έπανειλημμένως εως 
δτου εξαντληθούν αί δυνάμεις του.

Συνήθως οί νάνοι ούτοι δέν εϊναι τόσον δειλοί 
οοον τούς εύρεν δ Βόλφ. Φημίζονται ώς πολύ ά
γριοι καί πολεμικοί. Έν ώρφ πολέμου δηλητη
ριάζουν τάς αΐχμάς τών βελών των. Κάμνουν 
εκστρατείας διά νυκτός, πλησιάζουν είς τό χω- 
ρίον τοϋ εχθρού άπαρατήρητοι, πυρπολούν τάς 
καλύβας, καί σφάζουν τούς κατοίκους. Τούς νε
κρούς και αιχμαλώτους τοΰ εχθρού τούς τρώγουν 
έν συμποσίω, διότι άμφότεροι οΐ Βάτουοι καΐ οί 
Άκκοι συγκαταλέγονται μεταξύ τών άνθρωπο- 
φάγων της Αφρικής. Τήν νύκτα δέν κοιμώνται 
πλησίον ε’ις πυράς, καθώς οί άλλοι αΰτόχθονες τής 

Αφρικής, άλλ’ έξαπλοΰνται έπί τών μεγάλων 
κλάδων τών δένδρων, τούς οποίους έναγκαλί- 
ζονται σφιγκτά μέ χεΐράς και πόδας, και οδτω 
κοιμώνται ασφαλείς άπό τά θηρία.

« Μή πλησιάσης τούς νάνους, » ειπον οί αυ- 
τόχθονες του Κόγγου εις τον Γκρένφελλ, έτερον 
άνακαλυπτήν «δηλητηριάζουν τά όπλα των 
εϊναι οί ασχημότεροι όλων τών κατοίκων, μέ 
μεγάλας κεφαλάς και μικρότατα σώματα.» Ό 
Γκρένφελλ δμως δέν τούς εύρε”τόσον άσχήμους’ 
αΐ κεφαλαί των ήσαν μέν ολίγον μεγάλαι, άλλ’ 
όχι καί πολύ δυσανάλογοι προς τά σώματά των.

Άμφότεραι αΐ φυλαί αύται δυστυχώς έκλεί- 
πουν βαθμηδόν, άφ’ ενός ένεκα τής δυσμενείας 
τών πέριξ αυτών ισχυρότερων καί μεγαλοσώμων 
φυλών, άφ’ ετέρου ένεκα τής άπειρίας των ώς 
πρός τάς μεθόδους τής αΰτοσυντηρήσεως. Πολλά 
παιδία αποθνήσκουν δι’ ελλειψιν καί αύτής τής 
στοιχειώδους περιποιήσεως, την όποιαν παρέχουν 
συνήθως αί άγριαι γυναίκες εις τά τέκνα των. 
Δέν φαίνεται ισχυρά παρ’ αΰτοΐς ή μ.ητρική στορ
γή· δταν φεύγουν άπ’ έμπροσθεν έπαπειλούντος 
εχθρού, αΐ μητέρες πολλάκις εγκαταλείπουν τά 
βρέφη των.

Ύπό ιστορικήν έποψιν ή ανακάλυψες τών νά- 
νω> τούτων είναι πολύ σπουδαία. "Ενεκα τοΰ 
βραχέος καιρού, άφότου άνεκαλύφθησαν, οΐ εθνο
λόγοι δέν έπρόφθασαν άκόμη νά μελετήσουν 
τήν γλώσσαν, τάς παραδόσεις καΐ τά έ'θιμα αύ
τών. Τοΰτο δταν γείνη, άναμφιβόλως θά έπι- 
χύση πολύ φώς είς τήν προϊστορικήν κίνησιν τής 
άνθρωπότητος. Ό κ. Φλάουερ, διευθυντής τοϋ 
έν Λονδίνφ Φυσιολογικού Μουσείου, είναι τής 

’ιδέας οτι οί νάνοι ούτοι εϊναι οί απόγονοι τών 
Πυγμαίων, περί ών άναφέρει ό Ηρόδοτος καΐ ο 
’Αριστοτέλης. Όπωςδήποτε βέβαιον θεωρείται 
δτι είναι οί κατ’ εύθεΐαν απόγονοι τών πρώτων 
κατοίκων τής ’Αφρικής. Τσως γείνουν άργότερον 
άνακαλύψεις, αΐτινες νά αποδείξουν τό άκριβές 
τής ύποθέσεως, δτι οί “Ακχοι πρός βορράν τοΰ 
Κόγγου, οί Βάτουοι πρός νότον, οι Λόχοι τής Ά- 
βυσσινιάς, οί’Ο^όγγοι τού ποταμού Γαβούν, και 
οί Θαμκϊται (Bushmen) τής νοτίου ’Αφρικής εϊ
ναι πάντες λείψανα μιας μεγάλης φυλής τών παν
αρχαίων χρόνων.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
Πως 6 λόρδος Μακώλεο άνεγΐνωσκεν. « "Οταν ημην 

παιδίον αναγι^ώσκω μέ ζέσιν, αλλ’ νς τδ τέ^ος
έχάατης σελίδας, την δποΐαν άνεγίνωσκον ηνβγίιαζον τδν έαυ- 
τδν μου να έχθέτω έτεινα τ& όποια εϊχον ανάγνωσες <7/ 
κατα λέξιν, άλλα τδ νόημα»
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* Καΐ κατ’ άρχάς μ£ν 3ιά \ά δύναμαι να πράξω τοΐίτο 
ηναγκαζόμην νά άναγινώσκω την σελίδα δΐς χαϊ τρίςχ τέλοζ 
δμως χατώοθωσα νά επιτύχω τούτο μετά μίαν σύντονον ανά- 
γνωσιν. Δια τοιούτου τρόπου, αφού απαξ άνεγϊνωσκον £ν βι- 
δϊίον, ήδυνάμην νά τό έπαναλά&ο απ' άφχης σχεδόν μέχρι 
τέλους. Ή εργασία αύτη χατ* άρχάς είναι δύσκολος, ’άλλ* 
αφού απαξ συνει&ίσ^ τις, τω γίνεται έξις καΐ καθίσταται 
ευκολωτάτη.»

— 'Ο Αγνώμων έπαίτη^ Λέγεται οτι ό βασιλεύς7Αλ- 
φονσος 10.5τ δστις άνέδη εις τον θρόνον της Λεώνης Καστέ
λι ας τό 1252 μαθών δτι οί ύπηρέται του παρημέλουν νά 
ζητήσουν τήν ευλογίαν του Θεού πριν αρχίσουν νά φάγουν, 
ελυπηθη πολύ καΐ εζήτησε να τους κάμ·£ νά αισθανθούν τό 
κακόν, τό όποιον ^πραττον διά της παραμελησεως ταύτης.

ΤελευταΓον κατέφυγεν είς τδ ακόλουθον σχέδ<ον. Προσε- 
χάλεσε τούς ύπηρέτας τη; αυλής του νά γευματίσουν μέ αυ
τόν» Τράπεζα πλουσιοπάροχος εστρώθη καΐ όταν συνηδροί* 
σθησαν πέριξ αυτής, δ βασιλεύς tftuxe τδ σημειον δτι τα 
πάντα ήσαν έτοιμα διά νά φάγουν. *Ολ<Μ δέ ήρχισαν νά 
τρώγουν με πολλήν δρεξιν, άλλά χάνεις δεν ένεΟυμηΟη νά ζη- 
τηση τήν ευλογίαν τού Θεού έπΐ της τροφής.

Αΐφνης είσήλθε πτωχός καΐ κουρελιασμένος επαίτης, δστις 
χωρίς νά ζητήση τήν άδειαν εκαθησεν εις τήν βασιλικήν τρά
πεζαν καΐ ήρχισε νά τρώγη χαΐ νά πίvvj μέ πολλήν όρεξιν.

Ή διαγωγή αυτή τού επαίτου παρώργισε πάντας τους 
προσκεκλημένους, οιτινες φυσικά περιέμενον ν* αχούσωσι τδν 
βασιλέα νά διατάξη τήν αποπομπήν τού αυθάδους έπαίτου. 
Άλλ* ό βασιλεύς έσιώπα, έως ού δ επαίτης έφαγεν οσον ήθελε 
και καθώς είσήλθεν ανεχώρησε χωρίς νά εΐπη λέξιν εις κανένα.

«Πόσον κακός καΐ αχάριστος εΤνε ό άθλιος ούτος επαί
της ! κ έφωναζον πάντες μετά τήν άναχώρησίν αυτού. *Έφα* 
γε καΐ έπιε απρόσκλητος έκ τής τραπέζης τού βασιλέως 
και άνεχώρησε χωρίς νά ειπ^ εν ευχαριστώ εις τδν βασι* 
λέα 1 “Άχ, φίλοι μου! άνέχραξεν δ βασιλεύς σηκωθείς/Ολοι 
σεΓς εισθε πολλοί άχαριστότεροι άπδ τδν έπαίτην τούτον, 
διότι πολλάκις τής ημέρας κάθησθε εις την τράπεζαν τού 
Μεγάλου Βασιλέως, απρόσκλητοι, καΐ τρώγετε καΐ πίνετε 
καΐ σηκώνεσΘε χωρίς νά ευχαριστήσετε αυτόν!» Οί ύπηρέ
ται κατησχυμένος άνεχώρησαν έκ τής τραπέζης καΐ έκτοτε 
δέν παρημέλουν τδ καθήκον του νά ζητώσι τήν ευλογίαν τού 
Θεού εις τήν τράπεζαν των.

| —Μίαν θερμήν ήμέραν, λέγει δ διηγούμενος τούτο, ένωέκα-
θήμην εις τδ παράΟυρον τής οικίας μου, τδ όποιον έβλεπε 
προς τό μα^ειρεΓον ειδον μέγαν ποντικόν αγναντεύοντα άπδ 
μίαν τρύπαν, αφού δέ περιεσκοπευσε διά τού βλέμματός του 
τά τριγύρω μέρη καΐ έβεβαιώθη οτι δέν ήτο κάνεις κίνδυνος, 

j έξήλθε τής τρύπας καΐ διευθύνθη πρδς τδ μέρος οπού ή υπηρέ
τρια είχε χύσει τά αποπλύματα των πινακίων.

Μόλις όμως είχε προχωρήσει ολίγους πδδας καΐ πέντε έως 
έξ μικρά ποντικάκια έξήλθον απδ τήν αυτήν τρύπαν καΐ έ- 
πρόφθασαν καΐ εξεπέρασαν την μητέρα των διευθυνύμενα πρδς 
τδ αυτό μέρος. Αίφνης ή μητέρα των διά τριών πηδημάτων 
εύρέθη έμπρός άπδ αύτά καΐ πρώτη ϊφθασεν είς τδ μέρος δπου 
ησαν τά αποπλύματα. Άντΐ δέ νά έπιδοθή εις τήν πόσιν 
ήρχισε να κτυπΐχ τά μικρά της μέ τήν ουράν της καΐ νά δαγ- 
κάνη μέ τούς όδόντας της, έως ού τά ήνάγκασε νά έπιστρέ· 
ψουν δπίσω εις την τρύπαν, άπδ τήν οποίαν έξήλθον.

Άφου ε?δεν ότι τά μικρά της ήσαν έξησφαλεσμένα, τότε 
έχωσε τούς μυστακάς της εις τά αποπλύματα καΐ έπειτα ίφε- 
ρεν αυτους εις την μύτην της. Τήν πράξιν δέ ταύτην έπανέ- 
λαβε τρίς. Αφού δέ διά της οσφρήσεως έβεβαιώθη ότι δέν πε- 
ριείχετο ποντίκοφάρμακον εις αυτά, τότε καθήσασα εις τούς 
οπισθίους πόδας έξέφερε δύο τρεις δ^ις γρυλισμούς, εις τδ 
άκουσμά τών οποίων καΐ τά μικρά της έξήλθον τής κρύπτης 
των καΐ £τρεξαν πρδς τήν μητέρα των, ίλοι δέ δμού, μήτηρ 
καΐ τέκνα ήρχισαν τότε νά ψοφούν τά νερά εκείνα !

*Έτσι κάμνουν τά ζώα, καΐ ^τσι πρέπει νά κάμνουν τά 
φρόνιμα παιδία καΐ οί φρόνιμοι άνθρωποι χαΐ νά μή προτι
μούν τα μεθυστικά ποτά, τά όποΐία δηλητηριάζουν καΐ σώμα 
και ψυχήν, απδ τδ διαυγές καΐ ψυχρόν ύδωρ, τδ οποίον είναι 
τόσον υγιεινόν καΐ καλόν.

ΑΙακρόβιότης. Εΐς Ηλον τδν κόσμον υπάρχουν 3664 λα
λούμε ναι γλώσσαι, ύπέρ τά 1000 δέ θρησκεύματα. Ό αριθμός 
των άνδρών είναι περίπου ίσος μέ τόν αριθμόν τών γυναικών. 
Ό μίσος όρος της ζίοης τοϋ ανθρώπου είναι περίπου 33 ετη. 
Εΐς 1000 άτομα γεννηθέντα τό αυτό ϊτος ϊν μόνον φθάνει τό 
100 ϊτος. Εις 100 άτομα 6 φθάνουσι τδ 65 ϊτος καί μόνον 
1 εΐς 500 φθάνει την ηλικίαν τών 80 έτών. Πόσον βραχύς— 
βραχύτατος έπομένως εΐναι ό βίος τών ανθρώπων 1

Ό πληθυσμός ολοκλήρου της γης ανέρχεται εις 1,200,000, 
000 ψυχάς. Τούτων δέ αποθνήσκει εΐς κατά παν όευτερόλεπτον 
τής ώρας, δηλ. είς κάθε κτύπον τοΰ ωρολογίου 1 1

Οί έγγαμοι εΐναι μακροβιότεροι τών άγαμων — οί εγκρα
τείς τών ακρατών καί άσωτων — οί ίργατικοΐ τών άέργων. 
Ο! υψηλοί τών μικρών κατά τδ αναστημα.

Αί γυναίκες είναι μακροβιότεροι τών άνδρών πρδ τοϋ 55 
έτους τής ήλικίας των— βραχυόιωτεραι μετά τούτο.—75 επι 
χιλίαις έρχονται εΐς γάμον. — Όσοι γεννωνται την ’Άνοιζιν 
γενικώς είναι βωμαλαιότεροι τών γεννωμίνων κατά τούς άλ
λους καιρούς τοϋ έτους.

Αί γεννήσεις είναι περισσότεροι τήν νύκτα παρά τήν ήμέ- 
ραν.—’Επίσης καΐ οί θάνατοι.

'0 αριθμός τών άνδρών, όσοι δύνανται νά φέρουν όπλα ύ- 
πολλογίζεται είς τδ τέταρτον τοϋ ανθρωπίνου γένους, 8ηλ. είς 
300,000,000.

— Αί κυρίας των Παρισίων φέρουσιν ώς στολίδια έπ! τάς 
κώμας των μικρά .χρυσά ωρολόγια, αντί αδαμαντων καί 
μαργαριτών I Ποϋ θά καταντήσ^ ή παραξενικη του κοσμο
κράτορας συρμοϋ 1

— Έν ‘Αγγλία κατεσκευάσθη άτμόπλοιον, «Ή πόλις τής 
Νέας ’νάρκης, ν ονομαζόμενου, τοϋ όποιου ή ατμομηχανή εΐναι 
18—20,000 ίππων δυνάμεως ! "Έχει δέ 9 νπερμεγέθεις λέ
βητας 19 πόδας τδ μήκος έκαστος καί 54 φούρνους, θά ίατε
λή 8έ τδν άπδ τής Αγγλίας εΐς Νέαν 'Τάρκην πλοϋν εΐς 6 
ημέρας. Τδ ύπερμέγεθες τούτο άτμόπλοιον έχει χρείαν 3340 
τόνων ΰόατος τδ ήμερονύκτιον, ποσδν ικανόν νάπληρώση μίαν 
διώρυγα 492 ποδ. τδ μήκος, 40 ποδ. πλατείαν καΐ 7 βαθείαν. 
Προσέτι άέρο; 8,600 τόνων καί ανθράκων 400 τόνων καθ’ήμέραν! 
’Εμπορικόν ναυτικόν των διαφόρων εθνών τής γής.

σκάφη τόνοι
’Αγγλία 13,146 4,215,634
’Αμερική 5,544 1,913,090
Νορβηγία 3,029 1,328,296
Γερμανία 1,907 737,028
’Ιταλία 2,549 718,889
Ρωσσία 2,142 459,228
Σουηδία 1,873 382,017
Γαλλία 2,005 352,448
Ελλάς l,Wt 284,173
'Ισπανία 1,403 261,312
'Ολλανδία 878 243,873
Αανιμαρκία 925 147,923
Αυστροουγγαρία 379 143,257
Τουρκία 459 79,960
Χιλή 154 77,474
Πορτογαλία 346 75,209
Βρασιλία 265 26,661
’Ιαπωνία 112 29,291
’Αργεντινή δημοκρ. 86 20,125
Βέλγιον 15 6,879
‘Άλλαι χώραι 320 101.772

Σύνολον 39,663 11,636,289
Έν τω ανωτέρω καταλόγω 3έν συ μ περιλαμβάνονται τά 

πλοία τά μικροτέρας χωριτηκότητος τών 50 τόννων.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡαΤΗΣΕΙΪ.

1. Πόσα έτη ακριβώς έμειναν οί Ίσραηλΐται εΐς τήν 
Αίγυπτον ;

2. Πόσα άφότου έλέχίη ή περΐ τούτου προφητεία ;
3. Πόσαι μαιαι τών Εβραίων άναφέρονται οτι ήσαν εΐς 

τήν Αίγυπτον;

Έν Άθήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου των καταστημάτων ΑΝΕ3ΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΤ 1889.—1663.


