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1Η προκειμένη είκών παριστάνει ξωον μαστο
φόρου ένυδρου, άπαντώμενον κατ’ άγέλας είς τάς 
βορείους -ΰαλάσσας ■ 
καλούνται δέ τά ζώα 
ταΰτα κοινώς Ούάλ- 
ροι, άνήκουσιν είς τήν 
όμ&ταί-ίαν τών Φω- 
κών, καϊ άλιεύονται 
χάριν τών χαυλιοδόν
των, τοΰ δέρματος καϊ 
λίπους των.

Οί ’^ίμερ ικανοί, οί 
όποιοι είναι πρωτότυ
ποι είς τάς έπιχειρη- 
«εις, μετά τήν αγοράν 
της Ρωσσικής ’Αμε
ρικής ’Αλάσκας άντι 
50,000,000 φρ. άπδ τήν 
'Λογικήν Κυβέρνη- 
ffiv, άντι νά άλιιΰουν 
τά ζώα ταΰτα ώς πρό- 
τερον, συλλαμβάνουν αύτά πλησίον τής Ι^ράς και 
τά αναγκάζουν νά είσέλθουν είς επίτηδες κατε- 
σκευασμένας μάνδρας — διότι ώς γνωστόν τά 
ξδα ταΰτα είναι αμφίβια (δηλ. δννανται νά £ή- 
ffow καϊ είς τήν ζηράν), καϊ έκεΐ τά τρέφουν, 3- 
αως καί τούς χοίρους, καϊ έκεΐ γεννούν καϊ πολ- 
λαπλασιάζονται.

Καϊ τάς μέν ήλικιωμένας Ούάλρους τάς φυ- 
λέττουν δια γένναν, τούς δέ νέους, αφού τούς 
θρέψουν έπϊδύο έτη, τούς σφάζουν καϊ τά δ'έρ- 

I ματά των τά στιβάζουν είς βαρέλας μϊ νίτρον 
καί τάς στέλνουν είς τδ Αονδΐνον, Οπου κατερ
γάζονται, χρωματίζονται καϊ πωλοΰνται είς με
γάλος τιμάς. Οί όδοντις προσέτι χρησιμεύουν 
είς κατασκευήν διαφόρων έργαλείων και σκευών, 
διότι είναι έπίσης καλοϊ ώς οί έλεφαντόδοντες. 

Τδ δέ λίπος άφοΰ άνα- 
λυθη διά τοΰ πυρός 
πωλείται καϊ χρησιμεύει 
δι’ άτμομηχανάς.

"Ο, τι ή ’Ρωσσική 
Κυβέρνησες έθεώρει ώς 
άχρηστον, ή Αμερική 
μετεποίησεν είς πολύ 
προσοδοφόρου χώραν , 
ποριζομένη ίξ αύτηςμε- 
γάλας προσόδους, καϊ 
καταδτήσασα τούς ά
γριους καϊ δουλοπρε- 
πεΐς κατοίκους της ε
λευθέρους καί πολιτι
σμένους πολίταςϊ

— Διηγούνται περί κυρίας τίνος Παρισιανής, 
δτι, κατά τήν πολιορκίαν τώνΠαρισίων τφ 1870, 
δτε τά τρόφιμα ήσαν πολύ όλιγοστά, ή κυρία 
αυτή ήναγκάσΟη νά μαγειρεύση τό σκυλάκι της. 
Άφοΰ τό ίφαγε καί εμειναν μόνον τά κοκκαλα, 
τά έκύτταξεν ολίγον και έπειτα ήρχιβε νά κλαίη, 
είπούσα* «Ό καΰμένος δ Μπιζού, τί ώραΐον μεζε 
6ά ειχεν άν ήτο έδώ I»
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Η X Α ΐ Δ Η.

Κατ' ΪΛίΐομην έκ τοΰ Γερμανικού, 
(■Ίδί προηγούμενοι φύλλον).

Εένος -ίΐς είς τά βουνά ·Άλμ.ης·

Μίαν ώραίαν θερινήν πρωίαν πριν ό ήλιος χρυ- 
σώση τάς κορυφάς τών όρέων, εις τά δποϊα 
εκατοικοϋσεν & παππούς με τούς άλλους συγγενείς 
αυτής, ή Χαιδη άφυπνίσθη άπό τό σύριγμα τοϋ 
ανέμου, ήνοιξε τούς έφθαλμ.ούς της καΐ ιδοϋσϊκ 
οτι ήρχιζε νά έξημερώνη, έσηκώθη άπό τό άχυ- 
ρένιον κρεββατάκι της καΐ άμέσως έτρεξεν είς 
το μέρος όπου ήτο ένας μεγάλος νιπτήρ, καΐ 
ήρχισε νά νίπτεται. ’Αφού δ’ ένίφθη καΐ έσφογ- 
γίσθη, έκτενίσθη καΐ ένεδύθη, έπάνω 3ε άπό τό 
φόρεμά της έβαλε μίαν άπό τάς λεύκάς έμπρο- 
σθέλας, τάς όποιας τής είχε 3ώσει ή κυρία 
Κλάρα, καί έξήλθεν όλη ζωηρότης, πρός άνεύρε- 
σιν τοϋ παππού της,

Ούτος ϊστατο έξω τής καλύβης παρατηρών 
τον ουρανόν, όπως έ'καμνε κάθε πρωί, διά νά ϊδη 
τί καιρός θά ήτο τήν ήμέραν εκείνην. Ερυθρά 
σύννεφα εκινοϋντο εις το στερέωμα, τό δέ κυα- 
νοϋν χρώμα άδιακόπως ηΰξανεν. Αί κορυφαί τών 
όρέων καί αί βοσκαί ήρχιζον ήδη νά κολυμβώ- 
σιν εις τό χρυσίζον φώς τού άνατέλλοντος ήλιου 
παρουσιάζουσαι θέαν λαμπρών, ΰτε ή Χαΐδη 
εφθασε πλησίον τοϋ παππού της, οθεν άκουσίως 
έξεφώνησε, «Πόσον ωραία! Πόσον ωραία ή θέα 
αυτή! Καλή ήμερα, παππού.» «Καλή ήμέρα, 
τέκνον μου, είπεν ό γέρων λαβών τήν χεΐρά τής 
μικράς Χαιδης.

Μετά τοϋτο ή Χαΐδη ε“τρεξεν ύποκάτω εΐς τά 
δένδρα καί ήρχισε νά χορεύτ, είς τόν συριγμόν τοϋ 
άνεμου, άλλοτε μέν πηόώσα ΰψηλ,ότερον, όταν 6 
άνεμος έφύσα δυνατώτερον καΐ άλλοτε χαμηλό- 
τερον, όταν ό άνεμος επνεεν ήσυχώτερον, και .καθ’ 
οσον έπροχώρει είς το είδος τούτο τοϋ χορού 
καθίστατο εύθυμωτέρα καί εΰτυχεστέρα.

Έντώ μεταξύ ό παππούς έπήγεν εΐς τόν σταύ- 
λον νά άμέλξη τάς αιγας καί νά πλ,ύνη καΐ νά 
κτενίση αΰτάς κατά το σύνηθες.

Άφοΰ δέ έτελείωσε τήν εργασίαν ταύτην έφε- 
ρεν έξω τάς αίγας, διότι μετ’ όλίγον ό Πέτρος 

■ έμελλε νά όιέλθη και τάς λάβη μαζύ μέ τάς 
Ηθικώς του νά βοσκήσουν έπάνω είς τό όρος.
| Καϊ πράγματι μετ’ ολίγον ήκούσθη τό σύριγμα 
τοϋ Πέτρου καί έφάνη ή μορφή του άκολουθοΰν-

εκεϊ τάς αίγας καί ετρεζε νά χαιρετίση τήν 
Χαίτην, ήτις έχάί’δευε τάς αίγας τοϋ παππού, ί 

—Καλή ήμάρα, παππού, καλή, ήμέρα, Χαΐδη 
—είπεν δ Πέτρος δώσας τήν χεΐρά του καΐ εΐς 
τούς δύο, Έπειτα δε στραφείς ΐδίως πρός τήν' 
Χαιδην έπρόσθεσε· «Σέ έπεριμέναμ.εν όλοι ίίλην: 
τήν πρωίαν, άλλά δέν έφάνης. Ώς φαίνεται πριν; 
νά γεράσης ήρχισες νά λησμονής τάς υποσχέσεις, 
σου!» ί

—Δέν τό έλησμόνησα, Πέτρε, άλλά ένησχο-; 
λήθην όλίγον εις τήν τακτοποίησιν τοϋ σπητιοϋ 
μας και τοϋ φορέματος μου· διότι, ώς γνωρίζεις, 
περιμένω νά έλθουν πάσαν στιγμήν οί φίλοι μου 
άπό τήν Φραγκφόρτην,

— Αυτό επαναλαμβάνεις όλην- αύτήν τήν έβ-' 
δομάδα, άλλ’ όμως 3ίν φαίνονται !

—Είμαι βέβαια ότι θά έλθουν, και 3ιά τούτο 
δέν επιθυμώ νά λείψω άπό τήν οικίαν.

—Ήμπορούν νά σταθούν μέ τον παππού ολι- 
γην ώραν. Τί θά πάθουν ;

Τήν στιγμήν ταύτην ήκούσθη ή φωνή τοϋ 
γέροντος, όστις ΰπενθύμιζεν είς τόν Πέτρον ότι 
ήτο καιρός νά φερη τάς αίγας εις την βοσκην 
καί δέν έπρεπε νά άργοπορή. Όθεν ό Πέτρος 
άποχαιρετίσας τήν Χαιδην ώδήγησε τάς αίγάς 
του καί τάς τοΰ παππού εις το βουνόν.

Μόλις άνεχώρησεν ό Πέτρος καί ή Χαίδη 
έτρεξε μέσα εις τήν καλύβην, καί ήρχισε νά τα-' 

ϊκτοποιή τά ολίγα έπιπλα, τά όποια ήσαν είς. 
αύτήν. Έβαλεν επομένως είς τάξιν τά σκαμνά
κια καί τά καθίσματα, έσάρωσε το πάτωμα, καί; 
έσκέπασε τό τραπέζι τού φαγητού μέ καθαρόν 
πανίον, έπειτα έτρεξε νά ιδη άν ήρχοντο οί φί
λοι της. Πόσον μεγάλη 3ε ήτο ή χαρά της, 
όταν είδε μακράν άναβαίνοντα είς τήν καλύβην 
των τόν καλόν ιατρόν τού κ. Σήσμαν ! "Οθεν έ
κραζε τόν παπποϋν, οωνάζουσα.Έλα, ελα, παπ
πού, νά ϊδης 1 Έρχεται! Έρχεται 1» Μόλις 31 
ήλθεν ό παππούς καΐ αυτή ετρεξε νά προϋπάν
τηση τον ιατρόν, !

— Καλώς ήλθες, ιατρέ, καλώς ώρισες! πόσον 
καλός είσαι νά λάβης τόσον κόπον νά εΆθης είς 
αυτά τά βουνά μας! I

— Διατϊ νά παραξενεύεσαι διά τούτο, Χαΐδη,' 
δέν ήξεύρεις ότι σέ άγαπώ καί ένδιαφέρομ,αι πολύ, 
διά σέ ; Παράξενου διότι ήλθον νά ϊδω τί κά·! 
μνεις καΐ πώς έχει ό παππούς σου και ή κυροϋ-, 
λώ σου καί ή θεία καΐ ό Πέτρος δ αγαπητός;

— Όχι, άλλά τόσος δρόμος και τόσος κόπος 1
— ”Αφες αύτά, Χαΐδη, καΐ δδήγησέ με γρή-: 

τος το μικρόν του ποίμνιον. Ευθύς δέ άφ’ ού γορα εΐς ~ού παππού σου τήν καλύβην, διότι: 
εφθασεν έξωθεν τής καλύβης τού παππού άφήκεν'θέλω νά τόν ϊδω καΐ νά ξεκουρασθώ.
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Ή Χαΐδη έλαβε τήν χεϊρα τοϋ Ιατρού καΐ 
μετ’ ολίγα λεπτά εύοέθησαν και οί δύο εξωθεί 
της καλύβης τοϋ παππού, οπού αύτός τούς έπερί- 

!μενε, καί ύπεδέχθη τόν ιατρόν με πολλήν φιλο
φροσύνην.

Άφοϋ δέ παρήλθον αί πρώται φιλοφρονήσεις, 
ή μικρά Χαΐδη με πρόσωπόν σκυθρωπόν καί φω
νήν ύποτρέμουσαν ήρώτησε, « Καί πού είναι ή 
κ. Κλάρα ‘καί ή καλή κυρούλα Σήσμαν;»

• —Ήξεύρεις, Χαΐδη, άπεκρίθη μέ γλυκύτητα 
ό ιατρός, οτι ή κ. Κλάρα δέν ήμπορεϊ νά περι-

: πατή καί είναι ανάγκη, όταν πηγαίνη πουθενά, 
νά τήν σηκόνουν επάνω εΐς εν φορεϊον. Θά ήτο 

πολύ κοπιαστικόν δι’ αύτήν νά ταξειδεύσγι εως 
, έδώ εφέτος — άλλά τήν έρχομάνην άνοιξιν, άφοϋ 
κάμη τά λουτρά, τά όποια ελπίζουν θά τήν ω
φελήσουν, τότε θά έ’λθουν έδώ όλοι! Μή λυπή- 

: σαι λοιπόν. Ή άνοιξις δέν είναι πολύ μακράν 
άπό τώρα, καί ό καιρός αύτός θάπεράση γρήγορα.

Ό γέρων τότε ώδήγησε τόν ιατρόν είς τήν 
καλύβην καί τόν παρεκάλεσε νά καθήση είς τήν 

: έδραν του, και νά ξεκουρασθή, τό όποιον ό ία- 
■τρός έδεχθη εύχαρίστως, καί άφοϋ έκάθησε τοϋ 
είπε πώς ό κ. Σήσμαν τον παρεκάλεσε νά άνκ- 

. 7άβη τό τάξείδιον τοϋτο άντ’ αύτών, καί πώς καί 
αύτός ένόμισεν οτι θά ήτο καλόν διά τήν υγείαν 
του νά κάμ.η τό ταξείδιον τοϋτο, διότι δέν ήσθά- 

! νέτο τον εαυτόν του τόσον καλά. "Επειτα δέ 
' ΐψιθύρισεν εΐς τό αύτί τής Χαΐδης, ότι εν ζώον 
φορτωμένον με διάφορα πράγμ.ατα άπό μέρους 
τής κ. Κλάρας ήρχετο κατόπιν του, και ότι τά 
πράγματα εκείνα θά τήν έκαμνον νά χαρή πε- 

: ρισσότερον παρ’ ο,τι ήμποροϋσε νά φαντασθή.
Μετά τούτο δ γέρων έπροσκάλεσε τον ιατρόν 

| νά άπερνά κάθε ήμέραν με αυτους είς το βουνον, 
άλλά τήν εσπέραν νά καταβαίνη είς τό Δόρφλη

• νάκοιμάται, διότι, ειπεν, έδώ δυστυχώς δένέχο- 
■ μεντά αναγκαία ώστε νά χορηγήσωμεν τήν πρέ- 
! πουσαν άνάπαυσιν. Έάν δέ κάμετε ούτω, είμαι 
ι βέβαιος ότι θά ώφεληθήτε πολύ εΐς τήν ύγεί- 
I αν σας, ιατρέ.

— ’Εχει καλώς, — ειπεν δ ιατρός — παραδέ
χομαι τήν γνώμην σας.

Έπιδή δέ έπλησίαζε τό μεσημέρι δ παππούς 
έφερε τήν τράπεζαν έ'ξω καί έτοποθέτησεν αύτήν 
ύπό τήν σκιάν τών ελάτων, είπε δέ εΐς τήνΧα- 
ιδην νά φέρη ο,τι ήτο άναγκαϊον διά τό γεϋμα, 

ίτροσθέσας- «Οί φίλοι μας θά μάς συγχωρήσουν 
1 άν ή τράπεζα μας είνε λιτή, άφοϋ ή τραπεζαρία 
1 μας είναι μεγαλοπρεπής!» 
ί — Βεβαιότατα, ειπεν δ ιατρός, κυττάζων 
ΐκάτω πρός τήν ύπό τοϋ ήλιου φωτιζομένην κα- [

ταπράσινον κοιλάδα.—Έύχαρίστως δέχομαι τήν 
πρόσκλησίν σας. Τόσον καθαρός άνήρ διεγείρει τώ 
όντι τήν όρεξιν.

Έν τούτοις ή Χαιδη ετρεχεν μέσα καΐ έξω* 
φέρουσα παν 6,τι ένόμιζεν οτι ήθελεν ευχαριστή
σει τον ιατρόν καί έθετεν αύτό έπί τής τραπεζης. i

Τελευταίου έφάνη ό παππούς μέ άγγεΐονβρα-' 
στοϋ γάλακτος εΐς τήν μίαν χεϊρα καί έψυγ— | 
μένον τυρί εΐς τήν άλλην. "Εκοψε προσέτι λε-! 
πτά τεμάχια έκ του κρέατος, τό όποιον είχε! 
προετοιμάσει ό ίδιος, οί δέ ξένοι έκάθησαν καί' 
έφαγον μέ πολλήν όρεξιν, κηρύττοντες, ότι ποτέ 
των δέν είχον γευθή τόσον καλόν γεϋμα οσον τό 1 
λιτόν εκείνο έπί τών όρέων τής Ελβετίας. |

— Εξάπαντος ή κ. Κλάρα πρέπει νά ε"λθη ! 
έδώ — είπεν δ ιατρός κατενθουσιασμένος. Θά ι 
λάβη νέαν δύναμιν ενταύθα, έάν δέ τρώγη έπί ί 
τινα καιρόν, όπως έγώ ε’φαγα σήμερον, είμαι 
βέβαιος οτι θά παχύνη καί θά ένδυναμωθή τόσον, 
ώστε νά δύναται νά περιπατή καί νά τρέχη.

(Ακολουθεί1.)

ΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΥ.

Το άλφάβητον τής Σάνδουϊκής γλώσσης εχει 12 γράμ,
» » τής Βυρμικής » i'J »
» » » Ιταλικής » 20 »
» » » Βεγγαλικής » 21 »
» » )> Εβραϊκής ι ί

Συριακής 1 ί
Χαλδαϊκής > άνά 22 » |
Σαμαριτιδος | 
Λατινικής J

» ν » Γαλλικής » 23 »
» » » 'Ελληνικής » 24 ι>
» » » Γερμανικής

'Ολλανδικής άνά 26 »
’Αγγλικής

» ι> » 'Ισπανικής ί , , „„
» , ν Σλαυϊκής | 2'
» » » Αραβικής » 28 »
« . V Περσικής I .

» Κοπτικης 1
ν » » Γεωργιανής » 35 »
» » » ’Αρμενικής » 38 »
» » ν 'Ρωσσικής >’41 »
a » » Μοσχοβιτικής » 43 »
» » » Σανσκριτικής » 49 »
» » ν ’Ιαπωνικής 11 50 *
” V » Αΐθιοπικής | 202

χαΐ της Ιαρταρικης |
Τά καϋμένα τά Αίθιοπόπουλα καί τά Ταρτα- 

ρόπουλα, τί θά υποφέρουν ώστε νά μάθουν το 
άλφάβητόν των !
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ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΝ ΠΕΤΡΑ.

Τά ερείπια τών ναών της Πάτρας, αρχαίας 
πόλεως της Έδώμ, είναι μεταξύ τών περιεργο- 
τάτων λειψάνων 
τής ’Ανατολής , 
καθ' οσον είναι 
έσκαλισμένα εΐς 
τόν σκληρόν βρά
χον, τοϋ οποίου 
την επιφάνειαν 
παριστάνει ή προ
κειμένη εΐκών.

Ή Πέτρα, ώς 
τό όνομά της δη- 
λοϊ, κεϊται εΐς 
θέσιν βραχώδη, 
είς τό βάθος από
κρημνου τινόςφά- 
ραγγος, ήτις δια
σχίζει τήν σειράν 
τοϋ όρους Σηείρ, 
μεταξύ τοϋ βο
ρείου άκρου τοϋ 
κόλπου τοϋ Ά- 
κα€ά και τοϋ 
νοτίου άκρου τής 
Νέκρας θαλάσ
σης. ΤΗτο δέ ή 
φάραγξ αυτή, ή- 
τις αποτελεί την 
βάσιν τής Πέ
τρας, πάλαι ποτέ 
κοίτη ποτά μοϋ, 
σχηματισθεΐσα, 
κατά τους Άρα
βας, ύπό τής ρά
βδου τοϋ Μωϋ- 
σέως, δταν μετέ
φερε τό ^εϋμα εκ 
τής έρημου εΐς 
τήναπέναντι κοι
λάδα.

Εΐς τό εν μέρος τής φάραγγος, τής οποίας αΐ 
κρημνώδεις έρυθρόχροοι πλευραι ΰψοϋνται άπο- 
τόμως εΐς ΰψος 100, 200 καΐ 300 ποδών είναι 
δ μέγιστος τών εις αυτήν ναών, ΰστις εχει πρόσ- 
οψιν 85 ποδών τό ύψος, δώμα εύρύχωρον καΐ 
εμβαδόν 36 ποδών.

Όλίγον τι περαιτέρω τούτου κεϊνται οί εΐς 
την προκειμένην εικόνα παριστανόμενοι ναοί, μετά 

πολλών μνημείων, τινά τών όποιων είναι πολύ 
πλουσίως λαξευμένα.

Άλλο άντικείμενον άξιον θαυμασμού είναι τό 
μεγαλοπρεπές άμφιθέατρον, το όποιον είναι κομ· 
μένον έκ ιτοϋ βράχου*καί ε’χει 117 ποδών διά

μετρον, άποτε- 
λεΐται δέ έκ 33 
σειρών καθισμά
των, τά όποια 
ή δύ να ντο νά χω
ρίσουν 3-4,000 
θεατών. Προσέτι 
ή θριαμβική πύλη 
κομμένη και αυ
τή έκ τοϋ βρά
χου, είναι πολύ 
άξιοσημείωτος.

Ή Πέτρα υ
πήρξε ποτέ ση
μαντική εμπορι
κή πόλις, αναφέ
ρουν δι’ αύτήν ό 
Στράβων, ό Πλί- 
νιος, ό Ίώσηπος 
και ό ’Ιερώνυμος, 
ήτο δέ καΐ έδρα 
χριστιανού Μη
τροπολίτου* οί 
δέ επίσκοποι αυ
τής άναφέρονται 
μέχρι τοϋ 586 
μ. X. Έκτοτε 
μέχρι τοϋ 1807, 
ότε κατά πρώτον 
έπεσκέφθησαν τό 
μέρος έκείνο ξέ
νοι περιηγηταί, 
ούδέ καν τό ό
νομα τής Πέτρας 

■ μνημονεύεται.
*0 προφήτης 

'Ιερεμίας έν κεφ. 
μθ'. 16, προφη
τεύει τήν κατα

στροφήν καί έρήμ.ωσιν αυτής, ή δέ προφητεία του 
έπληρώθη κατά γράμμα. Ίδου αΰτη· «Ή τρο- 
μερότης σου σε ήπάτησε, καί ή ύπερηφανία τής 
καρδίας σου' σύ ό κατσικών, ό κατέχων τό ύψος 
τών βουνών καΐ αν ύψώσης τήν φωλεάν σου ώς I 
αετός, καΐ έκεϊθεν θέλω σέ καταβιβάσει, λέγει ί 
Κύριος,»
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ΤΑΦΟΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΒΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΓ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Το μεγίστου ξενοδοχείου τοϋ Λονδίνου είνάι, 
το ΜητροχοΛίΓίχόν, εΐς τό όποιον, κατά τάς 
έορτάς τοϋ Ιωβηλαίου τής βασιλίσσης Βικτω- 

κατέλυσαν υπέρ τούς 1000 ταυτοχρόνως. 
;ς (Ίνδοστάνην), δταν δ’ άνεκάλυ-1 Εις την οικοδομήν του εξωδευθησαν 6,000,000

’Ινδοί, καθώς ήέεύρετε, λέγονται δχι μόνον oi κά
τοικοι τής’Ινδίας ήίνδοστάνης, άλλά καί οί αύτόχθο- 
νες τής ’Αμερικής. Τδ όνομα τοϋτο τήν άρχήν του Εχει 
είς τδν καιρόν το0 Κολόμίου. Ούτος έέέπλευσεν Ε£ 
’Ισπανίας πρδς δυσμάς διά νά εύρη νέαν δδδν πρδς τάς 
ήδη γνωστός ’Ινδία; ’ . *. * 
ψε τήν ’Αμερι
κήν,ένάμισεν άτι 
πράγματι ήτο ή 
’Ινδία καί έκ τού
του αί νήσοι τής 
Αμερική', τήν 
σήμερον ακόμη 
λέγονται Δ υ τ ι- 
κ α I Ί ν δ ί α ι 
καί οί αύτόχθο- 
νες τής Άμερι- 
κής’Ι νδ ιάν οι.

Οί αύτδχδό
νες οδτοι έν ταΐς 
Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις τήν σή
μερον είναι πολύ 
δλιγώτεροι τδν 
άριθμδν ή πρδ 
3 οο έτών, δλο- 
νέν δέ ολιγο
στεύουν . Είναι 
άρκετά ήμεροι, 
καί ή Κυβέρνη- 
σις τών Ήνωμ. 
Πολιτειών τούς 
έχει παραχωρή
σει άπεράντους 
γαίας όπως δια- 
μένωσινάποκλει- 
στικώς έντδς αΰ- 
τών. Ενίοτε δ— 
μως Εέαγριοΰν- 
ται άπδ τάς ά- 
δικίας καί ληστεί
ας τών λευκών 
γειτόνων των καί 
έί έρχονται (κατά τήν φράσιν των) είς τδ «μονοπάτι 
τοΰ πολέμου,» στολισμένοι μέ χρώματα καί πτερά, καί 
Επιπίπτουν κατά τών λευκών μέ τρομερόν λύσσαν.

Ή προκειμένη είκών παριστά ένα τάφον αύτών. 
Θάπτουν μέν καί έντδς τής γής, δηλ. βάλλουν τδν 
νεκρδν χαμαί καί συσσωρεύουν Επ’ αύτοΰ μέγαν σω- 
ρδν χώματος. Άλλά συνηθέστερον κάμνουν τάφον 
δποίον βλέπετε ένώπιόν σας, μέ στύλους καί τετρά
γωνον σκιάδα, έπί τής δποίας δένουν τδν νεκρόν, διά 
νά ήναι άσφαλής άπδ τά άγρια θηρία. Κοντά του. 
θέτουν καί τδ δπλον του, τδν πέλεκυν, τδ τόόον 
καί τδ Εφάπλωμά του, διότι μετά θάνατον ώς πιστεύουν, 
ίή ψ'ήΧή μεταβαίνει είς τάς «εύδαίμονας κυνηγετικός 
πεδιάδας», δπου θά κυνηγή αίωνίως έν πλήρει άνέσει 
καί εύτυχίφ. 

Τάφος

πλίνθων, καί 
σιδηρικά βά
ρους 11,000 
τόνων ■ εντός 
δέ του κτιρίου 
έτέθησαν ηλε
κτρικά σύρμα
τα διά φωτι
σμών καί κω
δωνοκρουσίαν, 
μήκους 70 μι
λιών (=περί
που 113,750 
μέτρα). Το ξε
νοδοχείου ε'χει 
δέκα πατώ - 
ματα, εις δέ 
τά εστιατόριά 
του 1000 άν
θρωποι γευμα
τίζουν καθ’ έ- 
κάστην.

Εΐς τό μα
γειρείου φέ
ρουν καθ’ ολον 
τό έτος υπέρ 
τάς 300,000 
λίτρων κρέα
τος, 44,000 
λ. βουτύρου , 

500,000 αΰγά καί 50,000 όκάδαςγάλακτος. Έ- 
ξοδεύονται δέ έκ τών ύδραγωγείων 20,000,000 
γαλλόνια ΰδατος τό έτος.

Είς τά υπόγεια τοϋ ξενοδοχείου υπάρχουν θέ
σεις διά 185,000 φιάλας οίνου, καμπανίτου, ζύ
θου, κλπ.

Τό ξενοδοχείου Βιχζώρια είναι έτερον κολοσ
σιαίου κατάστημα μέ 500 δωμάτια καί 220 
ύπηρέτας. Εΐς τό ξενοδοχείου τούτο συχνάζουν 
οί δήμαρχοι τής Αγγλίας όσάκις επισκέπτονται 
τό Λονδίνου.

'Υπολογίζεται, ότι τό ξενοδοχείου τοϋτο έχει 
εισόδημα περίπου 3,000,000 δρ. κατ' έτος· ε 

Ινδικός.
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ξοδεύει 5ε, περίπου 20,000 δρ. κατά μήνα διά 
κρέατα· 8,000 δρ. διά όρνιθας καί πτηνά, 6,900 

; δρ. διά ΐχθύας, 1,250 δρ. διά όστρείδια, 2,250 
it5p. διά άρτον, 1,250 διά βούτυρον, 4,250 διά 
ί λαχανικά, 1,200 διά τυρόν, 1,500 δι’αυγά, 
; 2,200 διά γάλα, χαί ουτω καθεξής.
1 Είς τάς λιναποθήκας εύρίσκομεν 7,000 μάκ- 
: τρα (πετσέταις) της τραπέζης, καί 500 τραπε
ί ζομάνδυλα· τά δέ πλυστικά ανέρχονται είς 5,000 
• δρ. κατά μήνα !

Εις τό μαγειρείου ό αρχιμάγειρα; Σενιόρ Φιο- 
ί ρίλλο έχει είκοσι δύο βοηθούς. Έπί τών τοίχων 
! βλέπομεν 16,000 πινάκια, έξ ών 10,000 είναι 
’ διαρκώς έν χρήσει. Τέσσαρες ύπηρεται πλύνουσι 
; πινάκια άδιαλείπτως, εξ καθαρίζύυσι τά άση- 
; μικά, είς διανυκτερεύει όπως έτοιμάσφ τά « βρί- 
κια » τού καφέ Six την έπομένην πρωίαν. Το 
ξενοδοχείον έχει 4,000 μαχαίρια καί περόνια, 

: και 2,500 κοχλιάρια. Τέσσαρες ύπηρεται δια- 
: νυκτερεύουσι διά νά καθαρίζωσι καί στιλπνώνωσι 
! 400—600 ζεύγη ύποδημάτων καθ’ έκάστην !

Τό Μέγα 2sro0oy‘ii-'or πληρώνει έγγειον φό
ρου ύπ'ρ τάς 250,000 φρ. κατ’έτος Ή άξια 
της οικοδομή; και τών επίπλων του τήν σήμερον 

; είναι περίπου 12,000,000 φρ.
ί Εΐς τό ξενοδοχείου τοΰτο καταλύουν συνήθως 
ι οί ανώτεροι κληρικοί τής ’Αγγλίας, επίσης δέ 
: καί ό κ. Γλάδστων, ΰ Δάρβεϋ, ΰ βαθύπλουτος 
: ’Αμερικανός Βάνδερμπιλτ· έκεϊ δέ κατοικοϋσιν 
ί ήδη καΐ δ βασιλεύς και ή βασίλισσα τής Σουη- 
! δίας μέ τόν διάδοχον Όσκαρ και τήν σύζυγόν 
; του. Οί βασιλικοί ούτοι ξένοι πληρώνουσι 260 

■ φρ. τήν ήμέραν διά μίαν αίθουσαν υποδοχής,’ 
εστιατορίου, γραφείον καί εξ κοιτώνας μετά 
λουτρών.

Τό ξενοδοχείου ε”χει 400 δωμάτια καί μι
σθοδοτεί 350 ΰπηρέτας, έξ ών οί 50 είναι είς το 
μαγειρείου. Ό άρχιμάγειρος είναι ό Πέτρος Λε- 
κόντι, πρώην αρχιμάγειρας Ναπολέοντος τοΰ Γ 
έν Παρισίοις.

Εΐς τό ξενοδοχεϊον τοΰτο τά ύποδήματα στιλ- 
πνοΰνται δι’ ηλεκτρισμού, εΐς χρονικόν διάστημα 
Ι1/* λεπτού δι’ έκαστον ζεύγος. Τό υπόδημα 
αλείφεται διά χειρός, και τίθεται εντός μηχα
νήματος τίνος στιλπνωτικοϋ. Πατεις εν κομ.βίον 
καΐ τίθενται εΐς κίνησιν πολλαί μικραί βούρτσαι 
κυλινδρικά!, αϊτινες κάμνουν τό υπόδημα στιλ
πνόν ώς καθρέπτην.

Υπάρχουν καί άλλα τινά μεγάλα ξενοδοχεία 
έν Λονδίνω, άλλά τά ανωτέρω άρκοΰν νά δώσουν 
είς τούς άναγνώστας ημών ιδέαν τινά τών κο
λοσσιαίων τούτων καταστημάτων.

ΑΙ ΠΡίΙΤΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ή πρώτη έφημερίς, ήτις έφάνη εις τόν κόσμον, 
έτυπώθη έν Νουρεμ.βέργη τφ 1457 καί εκαλείτο :: 
ή Γχαζΐττη, ή δέ πρώτη ήμερησία έφημερίς έ- ■ 
τυπώθη τω 1615 καί εκαλείτο ή Γκαζέττη της 
Φραγκοράφτης. ΤΙ πρώτη έφημερίς έν Αγγλία 
έδημοσιεύθη τω 1622. Δεκαεννέα έτη ύστερον ; 
ήρχισαν νά κάμνουν ημερήσια πρακτικά τοΰ 
Άγγλ. κοινοβουλίου. Ή πρώτη έφημερίς τής ■ 
Γαλλίας ήτο ή Gazette de France, δημοσιευ- : 
θείσα περιοδικώς τό πρώτον άπο τοϋ 1731, καθ’ 
εκάστην δε άπό τής 1 Μαίου 1792. Ή Άγ- ’ 
γλία " όμως είχεν ημερήσιον φύλλον τό Daily 
ΟβΠΓηηΐ('ΗμερήσιοςΤαχυδρόμος).άπό τοΰ 1702. ; 
Το επόμενον έτος ήρχισε δημοσιευόμενη έν 'Ρωσ- 
σία ή Γκαζέττη της Πεΐρονπό.Ηίύς.

Τήν σήμερον αί άρχαιότεραι τών Ευρωπαϊκών . 
εφημερίδων είναι αί εξής :

ΊΙ Γκαζέττη τής Φράγκφορτ, συσταΟεΐσα τώ 
Ή Γκαζέτση τής Λειψίας » »

» » τοϋ Λονδίνου » »
Ό Ερμής τής Στάμφορδ (Άγγλ.) » »
Ό Ταχυδρόμος του Εδιμβούργου » ο
'Η Γκαζέττη τής Ρόστορκ (Άγγλ.) ο »
Ό Ταχυδρόμος τής Νιουκαστελ » »
Ό Έρμης τής Λήδς (Άγγλ.) » ι>
Ή Γκαζέττη τού Βερολίνου » »
01 Καιροί τοϋ Λονδίνου » »

1615
1660:
1665 :
1605 ;
1705 !
1710 ί
1711 1
1718 ■
1722 :
1785 .

Ή πρώτη έφημερίς τής ’Αμερικής έδημοσιεύθη , 
τφ 1690 έν Βοστώνι, ύπο του Βενιαμίν Χάρρις. ! 
^Ητο μηνιαία καί έτιτλοφορείτο «Δημόσια Συμ- : 
βάντα τής ’Αλλοδαπής καί τής 'Ημεδαπής.» Ή 1 
Κυβέρνησις όμως κατέσχε τό πρώτον φύλλον και 
άπηγόρευσε τήν έξακολοΰθησιν τής έπιχειρήσεως. ϊ 
Μετά ταύτα τώ 1704 ήρχισαν δημοσιευόμενα τά ί 
«Νέα της Βοστώνος,» το 1733 το «Ήμερολό-ί 
γιον» τής Νέας Ύόρκης, καί τφ 1744 ο «Άγ- 
γελιαφόρος» τής Φιλαδέλφειας. Έν Νέρ: ’Τόρκη 
έδημοσιεύθη ή πρώτη δεκάλεπτος έφημερίς, «ό 
Εωθινός Ταχυδρόμος», ίδρυθείς τω 1833. Έν 
όλω εν ’Αμερική υπάρχουν 8— 10 εφημερίδες, 
αϊτινες άριθμοΰσιν ηλικίαν άνω τών 100 έτών.

ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ?) ΚΟΤΟΠΑΞΙ. 

Τό Κοτοπάξι έν ΙΙερού είναι τό ύψηλότερον 
ήφαιστειον τοΰ κόσμου. Έπί τού παρόντος είναι 
ήσυχον, άλλ’ οΐ ύπόκωφοι μηκυθμ.οί του ακούον
ται εΐς άπόστασιν 100 μιλιών. Ό κρατήρ του
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εκπέμπει άκαταπαύστως καπνόν τήν ήμέραν καΐ 
πΰρ διά νυκτός, είναι όε απρόσιτος εις άνθρωπον, 
ίιότι καλύπτεται ύπό βαθυτάτης χιόνος καί αί 
κλιτύες του είναι παρά πολύ ανωφερείς. Έπΐ τής 
μεσημβρινής κλιτθος του υπάρχει πελώριος βρά
χος, υψους 2,000 πο^ών, καλούμενος «Ή Κε
φαλή του Πνκα.» Οί "Ινκα ήσαν οί αρχαίοι 
βασιλείς τοΰ Περού, και άντέστησαν σφοό'ρώς 
εις τούς Ισπανούς, δτε κατά τον 16Μ αιώνα, ύπο 
τόν Πιτζάρρο κατέκτησαν ούτοι τό Περού. Υ
πάρχει λοιπόν παρώ^ρσις οτι αύτή ή «Κεφαλή 
τοϋ ”Ινκα» ήτο τό πάλαι ή κορυφή τοΰ κρατή
ρας, άλλ’ ότι κατέπεσε τήν ήμέραν, δτε οι 'Ισπα
νοί έπνιξαν τον τελευταίου "Ίνκα, Άταχουάλπα.

"Οσοι άπό τους άναγνώστας ήριών έπεσκέφθη- 
σαν τήν Νεάπολιν καΐ εϋϊον τόν Βεζούβιον, όύ- 
νανται νά λάβουν ιδέαν τής μεγαλόπρεπε ίας 
τοΰΚοτοπάξι, έάν ©αντασθουν ηφαίστειου 15,000 
πόίας ύψηλότερον τοΰ Βεζούβιού, έκπέμπον πΰρ 
καί λάβαν άπό κορυφής καλυπτόμενης είς ύψος 
3,000 ποδών μέ βαθυτάτην χιόνα, καί ωρυό
μενου τόσον δυνατά ώστε νά άκούηται είς άπό- 
στασιν ενίοτε 600 μιλίων ! Καί ίύναταί τις νά 
φαντασθή τήν ωραιότητα τής θέας έπί τής προς 

ίτήνΚουίτο 0<ϊοΰ, ήτις διέρχεται παρά τούς πρό- 
ποιϊας 20 τών ύψηλοτέρων όρέων τοΰ ’Αμερικα
νικού ημισφαιρίου, καί έκ τών 20 τά 3 είναι 

’•ηφαίστεια I

0ΕΑΤΡΟΝ

(Συνέχεια· ιδέ προηγούμ.. φυ)>'Λον|.
ί -■“··- 1
I 2) Όρχήσζρα έλέγετο τό μέρος τό μεταξύ τής 
jσκηνής καΐ τών καθισμάτων, Είς τά ερείπια τοΰ 
Διονυσιακού θεάτρου έν Άθήναις, ή ορχήστρα 
είναι ημικύκλιον· άλλά τό σχήμα τοΰτο είναι τής 
υστέρας 'Ρωμαϊκής εποχής (200 μ. X.), είς ιϊέ 
τούς αρχαίους καιρούς ή ορχήστρα ητο κύκλος. 
Εις τό μέσον αύτής ήτο ή θνμέΛη ήτοι βωμός 
τοΰ Διονύσου. Εΐς τήν ορχήστραν ΐστατο ό χορός, 
οί όέ ύποκριται έπί τής σχη^ης.

3) Ή Σχηνή ήτο ολίγον τι ύψηλοτέρα τής 
ορχήστρας. Τό έμπροσθεν μέρος, όπόθεν ώμίλουν 
οί ύποκριται, εκαλείτο ,Ιογεΐον και φαίνεται οτι 
ήτο σανκϊόστρωτον. "Οπισθεν τοΰ λογείου ίιε- 
κρίνετο κιονοστιχία, με φραγμούς μεταξύ τινων 
τών στηλών. Εΐς τόν ουτω άποτελοΰμενον τοίχον 
ήσαν τρεις θύραι, St ών είσήρχοντο καΐ έξήρχοντο 
οί ύποκριται. Όμοίως εκατέρωθεν τοΰ Λγειου 
ήτο ίωμάτιόν τι jtapaaxfyrtor καλούμενου, όπου 
έφυλάττοντο at μηχαναί τοΰ θεάτρου, τά έν&ύ- 

| ματα τών υποκριτών κτλ.

Ή σκηνογραφία τών παραστάσεων ήτο άπλου- 
στάτη, Συνήθως έχρειάζετο νά φαίνεται ναός ή 
βασιλικόν ανάκτορου. Εΐς τοΰτο έχρησιμευεν ή 
κιονοστιχία, τήν όποιαν άνεφέραμεν.Έπειτα εκα
τέρωθεν τής σκηνής ήσαν αί περίαχτοι—ίύο με
γάλα τριγωνικά πρίσματα, έζωγραφισμένα μέ 
διάφορον σκηνογραφίαν έφ’ έκάστης πλευράς."Ο
ταν ήθελον ν’ πλλάξωσι τήν οψιν τής σκηνής, 
ε"στρεφον τάς περιάκτους ώστε νά φανή άλλη 
σκηνογραφία.·—'Τπεράνω τοΰ λογείου ήτο τό &ο- 
Λογεΐοτ, μηχανή τις υψηλή οπού ένεφανίζοντο οί 
θεοί, όσάκις ύπήρχον τοιοΰτοι εις τό ίράμα.Έλέ- 
γετο ίέ καΐ ιιηγακή άπλώς, έξ ού και ή φράσις 
«θεός έκ μηχανής». Εΐς τό δεύτερον πάτωμα 
ητο το λεγόμενον βροττεϊοκ καί χεραυτοσχο- 

οπού παρίστανον βροντάς καί άστραπάς.
Κατ’ άρχάς ύπήρχεν εν< μόνος υποκριτής· 

έπειτα ό Αισχύλος συνέγραψε τραγωδίας άπαι- 
τοΰσας ιϊύο και τρεις, ό ίέ αριθμός ούτος τών 
τριό'α· έγένετο δ κανών εΐς όλα τά άρχαΐα ίρά- ; 
ματα· ύπήρχον πρός τούτοις καί βωβά πρόσωπα, · 
ώς ύπηρεται, δορυφόροι κτλ. Οί ύποκριται καθώς 
καΐ δ χορος έφερον προσωπεία.

Αί παραστάσεις ήρχιζον άπό τό πρωί' καΐ ί 
ιϊιήρκων ολην τήν ήμέραν ή επιδοκιμασία έγί- ; 
νέτο καθώς καί σήμερον ίιά χειροκροτημάτων καί j 
όμοίως τό εναντίον <ϊιά συριγμών. "Οταν ήθελον 
νά έπαναληφθή χωρίου τι, έφώναζον .«αύθις».

Μέ τούς 'Ρωμαίους, οΐ όποιοι ήσαν άνθρωποι 
υλικοί μάλλον ή διανοητικοί, τό θέατρον ίέν 
ηύ^οκίμ.ησε πολύ, άλλά ταχέως άντεκατεστάθη 
ύπο τών θηριομαχιών καί τοιούτων αιματηρών 
θεαμάτοιν.

-— Θα σας φανη απίστευτο* τδ έπόμιενον ανέκδοτον, καί 
όμως είναι αληθέστατων χαϊ μαρτυρεί" πώς of προλήψεις δυ- 
νανται νά σύρωσι τούς ανθρώπους άπδ της ούτως ειπεΓν, 

Ό πρώτος Γερμανικός σιδηρόδρομος, μεταξύ Νυρεμβέργης 
και ΦΰρΟ, έγκχινιάσθη τήν 7 Δεκεμβρίου 1835, άφοΰ οί | 
ίδρυταΐ αύτον πολλά ύπερενίκησαν προσκόμματα. Οΰτω λό- j 
γου χάρινή Βαυαρική ΚνΒέρνησις έζήτησε κα'ι έλα&ν εγγρα- ; 
φον γνωμοδότησιν τής Βασιλικής Συγκλήτου τών ’Ιατρών, 
περί τοΰ έπι0λα®οΰς ή μή της διά σιδηροδρόμου συγκοινω
νίας ώς πρδι τήν υγείαν. Αποσπώ μ εν μέρος τοϋ εγγράφου 
τουτου; « Ή δΓ άτμαμαξών κίνησίς πρέπει νά άπαγορευθή 
ώς επιβλαβής εΐς τήν δημοσίαν υγείαν. 'Η ταχύτης τής κι- 
νησεως ταύτης άφεύκτως θά προίενήση εΐς τούς έπιδάτας 
πάθος τι τοϋ εγκεφάλου καλούμενον delirium furiosum.Kal· 
άν άκόμη οΐ έπιβάται θά ήθελον νά ριψοκινδυνεύσωσιν, ή 
Κυοέρνησις έπρεπε τουλάχιστον νά προστατέυσα; τους fearac* 
Διότι απλώς ή θέα άτμαμάςης διερχομένης τόσον ταχέως θά 
προξενη καΐ αύτή τήν ρηθεΐσαν νόσον τοϋ έγκεφαλου. Διά 
τοΰτο, άν ή Κυβέρνησα έπιτρέψη τούς σιδηροδρόμους,πρέπει 
νά άπαιτήσν; όπως έγκλείωνται al γραμμαΐ εκατέρωθεν με 
υψηλόν σανίδωμα ίιά νά διέρχωνται αόρατοι αί άμαξοστοι- 
χίαι!» κτλ. κτλ. Τδ έγγραφον τοΰτο διατηρείται άκόμη είς 
τά αρχεία της Εταιρίας τοϋ σιδηροδρόμου εκείνου. Ευτυχώς 
ή Βαυαρική Κυ^ρνησις εσχε τήν νοημοσύνην νά μή τδ δημο- 
σιεύση τότε !
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ΤΖΟΤΒΖΙ-Δ.-Δ.·

— Έν Παρισίοις υπάρχουν 60,000 βάπτριαι εργαζόμενοι 
βις 2,500 ραπτικά καταστήματα.

— Μία λευκή θρίξ τής κεφαλής του Γλάδστωνος Ιξετιμήθη 
εσχάτως έν Νεαπόλει αντί 5 φράγκων. "Αγγλος τις έκεΓ, κα- 
θήμενος όπισθεν αυτοϋ ίν τώ ναφ, είδε την τρίχα έπί τοϋ 
ωμού του κα'ι τήν άφήρεσε κρυφίως. Τήν έπομένην ήμέραν 
τήν ϊδειξςν εΐς ενα ’Ιταλόν βουλευτήν 5 δέ βουλευτής τήν 
ήρπασε, έρριψε κάτω ένα πεντάφράγκον καί ίφυγε δρομαίως 1

— Ατμόπλοιόν τι έβυθίσθη εσχάτως πλησίον εΐς τάς Κα- 
ναρίους νήσους· Αυτής κατέβη καί άνεβίβασε τά πτώματα 
τριών, οΐτινες έβυθίσθησαν καί δέν ήδυνήθησαν νά άνέλθουν 
πάλιν, διότι εΐχον πολύνγ-ρυιτον ίπάνω των.Ό εΐς ειχενέντός 
της φόδρας τοϋ γιλεκίου του μέγαν αριθμόν εΐκοσαφράγκων 
ό άλλος είχε δέσει εΐς τήν ζώνην τον μεγάλην ποσότητα νο
μισμάτων, γυνή δέ τις είχε κρύψει ύπό το ϊνδυμά της σάκ- 
κον χρυσοϋ όρυκτοΰ. Αύτά κάμνει ή πλεονεξία καί ή φιλαρ- 
γυρία 1

— Κατα τό παρελθόν έτος, έξ 754 πλοίων άτινα άπέπλευ- 
σαν »κ Νέας Ύόρκης μέ σίτον δι’ Ευρώπην, τρία μόνον 
έφεραν τήν σημαίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών, καΐ 471 έφο
ρον τήν ’Αγγλικήν. Δευτέρα ήρχετο ή Βελγική σημαία, τρίτη 
ή Γερμανική, καΐ τέταρτη ή Γαλλική.

— Το γνήσιον καΐ αρχικόν ΰδωρ τής Κολωνίας (τό κοινώς 
λεγόμενον Κολωνία), κατασκευάζεται άπό συνταγήν, γνω
στήν εΐς 10 μόνον άτομα άπό τής έφευρέσεώς της πρό 200 
έτών, Τό έγγραφον τής συνταγής ταύτης φυλάττεται εντός 
κρυστάλλινου ποτηριού, εγκεκλεισμένου διά τριών κλεί
θρων, εΐς τό δωμάτιόν δπου τά συστατικά έλαια αναμιγνύ
ονται. Οί ασκοί, εις τούς οποίους φυλάττεται τό αρωματικόν 
τούτο ύδωρ, είναι εκ κέδρου του Λιβάνου, όπερ είναι ισχυ
ρότερου παντός άλλου ξύλου καΐ δέν έχει οσμήν. Έτησίως 
πωλοϋνται υπέρ τα 2,000,000 φιάλαι τοΰ ΰδατος τούτου, 
καΐ εξ αυτών 150,000 αγοράζονται ϋφ’ ίνός καΐ μόνου εμπο
ρικού καταστήματος έν Λονδίνω.

—Ή μικρά βασιλόπαις Διάδοχος τής'Ολλανδίας, όταν γίνη 
βασίλισσα, θά ηναι μεταξύ τών πλουσιωτάτων ηγεμόνων τής 
Ευρώπης, θά ΐ'χη έπιχορήγησιν 75,000,000 φρ. κατ’έτος, 
καθώς λέγουσιυ, ατινα είναι έξησφαλισμέυα έκ τών προσόδων 
τής μεγάλης νήσου ΰορκεο, έν τή Μαλαϊκή Πολυνησία, ήτις 
είναι κτήσις 'Ολλανδική.

— Ο αριθμός τών μυωνων εΐς τήν προβοσκίδα τοϋ έλέ- 
φαντος ανέρχεται εΐς 32,122!

— Έν Γερμανία υπάρχουν ιδιαίτερα σχολεία βιά τά πουτά 
παιδία, δπου δύνανται νά Βιδαχθωσιν άργά καΐ βαθμηδόν, 
χωρίς νά άργοποροΰν καϊ τά εξυπνότερα παιδία!

— Πάσα χρηματική τράπεζα είς τήν Γαλλίαν έχει τήν 
φωτογραφίαν έκαστου τών υπαλλήλων της.

— ’Εν Λονδίνιρ δαπανώντας κατ' ίτος 117,500,000 φρ. 
υπέρ τών πτωχών !

— Ιδού ακριβής κατάλογος τών ονομάτων τής Ίνφάυτας 
(Διαδόχου) τής 'Ισπανίας : Βλάυς δέ Καστίλλιε Μαρία δέ λά 
Κονσεπσιου θηρεσία Φραγκίσκη β’Ασσϊζ Μαργαρίτα ’Ιωάννα 
Βεατρΐς Καρλόττα Λουΐζα Φερνάνδο Άβελγόυδη Έλβίρη 
Ίλδεφόνση 'Ρεγίνη Ίωσηφίνη Μιχαήλη Γαβριέλλη 'Ρα- 
φαέλλη! !

— Το περίφημου Σιβηροϋν Στέμμα τής Λομβαρδίας συνί
σταται από πλατΰν κύκλον, άποτελουμενου άπό £ξ πλακών 
σφυρηλάτου χρυσού, ήνωμένων διά χρυσών στροφίγκων. 
Έκάστη πλάξ είναι άδαμαυτοκόλλητος. Εντός τοϋ κύκλου 
τούτου είναι ό σίδηρους στέφανος, έξ ού τό στέμμα ΪΛαβε τό 
ονομα του. "Εχει δέ ούτος πλάτος μέν ένος έκατοστομέτρου, 
πάχος δέ 2 1[2 χιλιοστομέτρων, καΐ Λέγεται ότι κατεσκευά- 
σθη από τά καρφία μέ τά όποια έκάρφωσαν τόν Κύριον εΐς 
τον Σταυρόν, καί τά όποια ή Αυτοκράτειρα Ελένη ϊβωκεν 
εις τόν υίόν της, τόν Μέγαν Κωνσταντίνον, ώς φυλακτηρια 
εν πολίμω 1

— Είκοσι ίκατομμύρια τεχνητών όδόυτωυ κατασκευάζονται 

έν ’Αμερική κατ’ έτος, εΐς διάφορα χρώματα διά διαφόρους 
χώρας. Ούτως είς τό Καναδά θέλουν καταλεύκους όδόντας, 
εις την Νότιόν ’Αμερικήν προτιμούν τούς κίτρινους, οί δέ Κι
νέζοι δέν έννοοΰν νά προμηθευθοϋν παρά μαvpovc όδόντας!

— Άπέθανεν εσχάτως είς Φονταινβλώ πλησίον τών Παρι- 
σίων εννενηκοντοϋτις γραία, πολύ πλουσία καϊ ευφυής.Τήν 
επαύριον τοϋ θανάτου, ήνοιξαν τήν διαθήκην της, ήτις περιεί
χε μόνον τό έξής άρϊρον* « Είς τον ιατρόν μου άφίνω ολα τά 
εμπεριεχόμενα τοϋ μεγάλου κιβωτίου, όπερ είναι εις τόν κοι- 
τώνά μου, καί τοΰ όποιου το κλειδίον θά εύρεθή μεταξύ τών 
στρωμάτων της κλίνης μου. » Μεγάλη ώς ίκ τούτου συγκίνη- 
σις μεταξύ τών συγγενών, φοβουμένων μήπως τους έκφϋγη 
όλη ή περιουσία τής μακαρίτιδος. Έπί τέλους φέρουν τόν 
ιατρόν, εΰρίσκεται τό κλειδίον, ανοίγεται το κιβώτιον καΐ 
εΰρίσκεται πλήρες άπό τά ιατρικά, σφα καΐ ακέραια, τά 
όποΓα τή είχε παραγγείλει ίπΐ τριακονταετίαν ί

— Διδάσκαλός τις έν Βυρτεμβέργη διδάσκων τό μάθημα 
τής Γεωγραφίας, έρωτα ένα μικρόν μαθητήν: Ποιος είναι 
ό πληθυσμός τής Βυρτεμβέργης ;

Μαθητής: «4,881,506».
Διδάσκαλος : Πολύ καλά, άλλ’ Κκαμες Sv μικρόν λάθος. 

ΕίμπορεΓ κανείς άλλος νά άπαντήση όρθώς ;
"Αλλος μαθητής : *1,881,505· (
Διδάσκαλος; «’Ορθότατα* ιδού ό ακριβής άριβμός 1»
Πρώτος μαθητής : «Τό ήξεύρω. κύριε διδάσκαλε, άλλά χθέζ 

τό βράδυ μου έγεννήβη μία άδερφούλα εΐς τό σπίτι μας, καί 
βιά τούτο ίπρόσθεσα Sr είς τόν πληθυσμόν!»

—”Αν θέλετε νά κάμητε Sv περίεργον πείραμα — 6ηλ. να 
βάλητε αυγόν σώον καϊ ακέραιον έντός μιας κοινής φιάλης 
οίνου, βάλετε τό αΰγόν νά μαλακώση ίπΐ 12 ώρας εΐς δυ
νατόν οξος* τότε θά τό ευρετε μαλακόν καΐ ελαστικόν. Τότε 
τό περνάτε μέσα εις τήν φιάλην καί χύνετε από επάνω ύδωρ 
μέ μικράν διάλυσιν σοάας, ώστε νά σκεπάση τό αυγόν. Μετ’ 
όλίγας ώρας τό αΰγόν θά έπανέλθη είς τό αρχικόν του σχήμα 
καί θά ξαναγίνη στερεόν καΐ σκληρόν. Τότε χύνετε τό ΰδωρ 
καϊ ιδού τό αυγόν ακέραιον καϊ όλόκληρον εντός τής φιάλης.

— Λέγεται οτι εσχάτως ίφευρέθη εΐδός τι χάρτου έν Γερ
μανία, δ οποίος δέν επηρεάζεται ούτε από ύδωρ ούτε από πϋρ.

·— Έν Ισπανία υπάρχουν δύο μόνον ήμερήσιοι ίφημερί- 
δες, ή μία μέ κυκλοφορίαν 40,000 φύλλων, ή άλλη 60 — 
70,000.

•— Έπϊ τού μεγάλου καΐ ωραίου ατμοπλοίου Έτρονρια, 
οπερ έκτελεΓ πλόας μεταξύ Λιβερπούλ καΐ Νέας 'Υόρκης, 
κατά μέσον όρον θραΰονται εΐς κάθε ταξείδιον 900 πινάκια, 
280 κύπελλα (φλιντζάνια), 438 πινακίδια, 1213 ποτήρια, 
200 ποτηράκια τοϋ οίνου, 27 ΰάλινοι φιάλαι οίνου, καΐ 63 
ύάλινοι φιάλαι υδατος.

— Τό ανώτατου δικαστήριον τής Μαδρίτης έσχάτως επε- 
κύρωσε τήν άπόφασίν επαρχιακού δικαστηρίου, δι’ ης κα- 
τεβικάζετο 'Ισπανός τις Διαμαρτυρόμενος εις πέντε ήμε^ών 
φυλάκισιν καϊ πρόστιμου 25 φρ. καί τα έξοδα, διότι δεν απ- 
εκαλύφθη άπαντήσας καθ’ οδόν εκκλησιαστικήν τινα πομπήν 
τής Παπικής Εκκλησίας !

— Είς δλον τό στερέωμα 0 γυμνός οφθαλμός δέν δύναται 
νά διακρίνει περισσοτέρους τών 6,000 αστέρων. Δια τηλεσκο
πίων όμως πρώτης τάξεως ανακαλύπτονται ύπέρ 60,000,000.

— Καταστηματάρχης τις έθεσε τήν έξής εΐδοποίησιυ 
άνωθεν τής εισόδου του εργοστασίου του εΐς τινα πόλιν της 
Πολιτείας Μιζοΰρη, «'Οποιοςδήποτε άνθρωπος πίνη δύο πο
τήρια βακής καθ’ έκάστην ήμέραν^έπΐ Sv έτος, διά τά όποια 
πληρώνει 50 λεπτά καθ’ έκάστην, δύναται να λάβ^ έκ του 
καταστήματος τούιου 30 σάκκους αλεύρου, 220 λίτρας σακ- 
χάρεως, καΐ 675 λίτρ. καφφέ άντϊ τών χρημάτων, τά όποια 
έξοβεύει διά τήν ρακήν καΐ προσέτι 15 δραχ. εις ψιλά, έάν 
θελήσει νά παραιτήση εντελώς τό πίυειν!

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΔΤΗΧΕΙΐ.
1. Ποΐαι αί αρεταί τής Γραφής ;
2. Διατί ησαν αξιέπαινοι οΐ Βερροιεΐς ;
3. Μέ τί παρομοιάζεται ή έυωσις του Χριστού μέ την 

εκκλησίαν ;

Έν Αθήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH ΚήΝΈΤΑΚΤΙΝΙΔΟΓ 1889.—1691.


