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ΚΙΝΕΖίΙΒΖΪΪ ΤΙΜΩΡΙΑ·

'Η προκειμένη είκίον παριστάνει ένα άπδ τούς* 
τρόπους, κατά τούς όποιους τιμωρούν τά πλημ
μελήματα οί Κινέζοι δημοσία. Φορούν εΐς τδν 
πταίστην ζν λινόν περιλαίμιου, τδ όποιον ανοίγει

Κιν&ζτκή ττμ,ωρΐα.

είς τδ μέσον είς 
τρόπον ώστε νά 
είσέλ&η δ λαιμδς 
είς τήν τρύπαν καϊ 
έπειτα πάλιν κλεί
ει χαΐ ασφαλίζεται 
διά κλειδαριάς.

Ιδ περιλαίμιου 
τοΰτο πρ&τον εϊ
ναι άρκετά βαρύ 
ώστε νά κουράζη 
τδν λαιμδνκαϊτούς 
ώμους, δεύτερον, 
εϊναι τόσον πλατύ, 
ώστε δ δυστυχής 
τιμωρούμενος δέν 
δύναται οΰτε μίαν 
μυίγαν νάάποδιώ- 

άπδ τήν μύτην
του, οΰτε νά ζύση τδ αντί του! Φαντασ&ήτε τί 
βασανιστήριον είς χωράν όπου αί μυΐγες καϊ οί 
κώνωπες δέν εϊναι καθόλου άγνωστα όντα!

Άλλά καϊ οΰτε νά φάγη δέν δύναται, > έκτδς 
ίάν τδν ταΐση άλλος. Αιά τοΰτο οί συγγενείς 
τ&ν οΰτω τιμωρουμένων προσέρχονται τρϊς τής 
ήμέρας καί τούς θέτουν τήν τροφήν είς το στόμα. 
Καϊ έπειδή εϊναι άλυσιδεμένοι πρδς ένα στύλον 
είς δημόσιον μέρος, όλα αύτά τά τροφοδοτή- 

ματα γίνονται δημοσία, τοΰ-9·’ όπερ εϊναι μεγάλη 
έντροπή! ΆλΧ έκεΐνο τδ όποιον αύ^άνει ίτι πε
ρισσότερον τήν έντροπήν είναι οττ, κα&ίϋς φαί
νεται εί^ τήν είκόνα, τδ σφάλμα διά τδ όποιον 
τιμωρείται δ άνΰρωπος, εϊναι γεγραμμένον με
γάλος γράμμαΰιν ίπϊ χάρτου κολλημένου είς τδ 
έμπροσθεν fts’^os τοΰ ξυ λινού περιλαίμιου.

Εϊναι περίεργον 
ότι τδ πανάρχαιον 
τοΰτο είδος τής 
τιμωρίας έν Κίνα 
ήτο έν χρήσει έν 
Ευρώπη κατά τδν 
Μεσαίωνα, πριν 
ελΰουν οί Εύρω- 
ποΐοι είς συγκοι
νωνίαν μϊ τοΰ§ 
Κινέζους. Έν 
Γαλλίει ύπήρχε 
μέχρι νεωτάτων 
χρόνων τιμωρία 
κα#’ όλαπαρομοία 
τής Κινεζικής,διά 
τάς φιλέριδαςγυ- 
ναΐκαςί τδ αύτό 
ξΰλινόν περιλαί

μιου κτλ. με τήν διαφοράν, ότι έκατέρωΰεν τής 
κεφαλής ήσαν χαΐ αί χεΐρες περιωρισμέναι εντός 
τοΰ σανιδιού. Οΰτω δΙ αί τιμωρούμεναι ΐσταντο 
μέ γρόνΰους ανυψωμένους, διά νά τάς βλέπη δ 
κόσμος καϊ νά τάς μνκτηρίξη διά τήν πρδς τάς 
ίριδας τάσιν των!
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Η ΧΛΙΔΗ.,

Κατ' επιτομήν έκ τον Γερμανικού. | 

(*Ιδε ϊτροηγούμενον φύλλον).

Τοιουτοτρόπως έπίρασέ πολύ εύχάριατον *Αο- 
κληρον τόν Σεπτέμβριον δ καλός ιατρός άναβαί- 
νων την πρωίαν άπό τό Δόρφλη καΐ μενών ολην 
τήν ημέραν μέ τόν γέροντα παποϋ, τήν Χαίτην 
καί τούς άλλους συγγενείς των, συνομιλών καΐ 
περιδιαβάζων έπί τών ορίων καί καταβαίνων 
τήν εσπέραν εις τό Δόρφλη,

Μίαν πρωίαν άνέβη κατά τήν συνήθειάν του, 
άλλά μέ πρόσωπόν πολύ κατηφές. Έπρεπε νά 
έπιστρέψη είς το Φραγκφόρτ, δ δέ συλλογισμός 
ούτος τόν εκαμνε περίλυπον, διότι έμελλε νά άπο- 
χωρισθή άπό εκείνους, τούς οποίους έμαθε νά εκτι
μά καΐ νά άγαπά.

Ό γέρων προσέτι ήτο πολύ λυπημένος δεά την 
άναχώρησιν τοϋ ϊατροϋ, διότι είχε προσελκυσθή 
εις αυτόν καί τόν αγαπήσει (κγαρδίως. Ώς προς 
τήν Χαΐδην, αυτή δέν ήξευοε τί νά ειπη. Ό συλ
λογισμός τοϋ αποχωρισμού της άπό τόν άρχαΐον 
καί αγαπητόν φίλον της τόν ιατρόν τήν έθλιβε 
τρομερά,

■"Έλα μαζύ μου ολίγον δρόμον, Χαίδη, εΐπεν 
δ ιατρός, άφοΰ άπεχαιρέτησε τόν παποϋ καί τάς 
γυναίκας. Ή δέ Χαίδη λαβοϋσα τήν χεΐρα του 
ήρχισε νά κατέρχεται μαζύ του τό ορος, άλλ’ α
κόμη δέν έπίστευεν οτι πραγματικώς άνεχώρει δ 
ιατρός.

■—Τώρα πρέπει νά έπιστρέψης εις τοϋ παποϋ 
σου, Χαίδη, είπεν ό ιατρός σταματήσας, έγώ δέ 
πρέπει νά υπάγω. Πόσον έπεθύμουν νά σέ έπερνα 
καί νά σέ έκράτουν μαζύ μου πάντοτε, Χαίδη! 
έξεφώνησεν & καλός ιατρός.

—Θά έπροτίμων, έπρόσθεσεν ή Χαίδη μέ δα- 
κρυσμένους οφθαλμούς, σείς νά (μένετε πάντοτε 
μέ ημάς εδώ.

—Αΰτό θά ήτο τό καλλίτερον, άπεκρίθη δ ια
τρός' άλλ’έπί τοϋ παρόντος έχε υγείαν, Χαίδη- 
κύψας δέ (φίλησε τήν κόρην έπί τοϋ μετώπου 
καί άνεχώρησεν, άφήσας αυτήν ώς άπολιθωμένην.

Δέν ειχεν όμως προχωρήσει πολύ καί ήκουσε 
τήν Χαΐδην κράζουσαν όπισθεν του, «Καλέ μου 
ιατρέ, σταθητε, σταθήτε,» καί πρίν προφθάση νά 
στςαφή, ή Χαίδη εΰρέθη πλησίον του κλαίουσα.

—Λοιπόν πραγματικώς αναχωρείς ;
— Βεβαίως, άπεκρίθη μέ πνιγηράν φωνήν δ 

, ιατρός.
[ — Και έγώ λοιπόν θά σέ συνοδεύσω εις τό

Φράγκφορτ καί θά μείνω μαζύ σου όσον καιρόν
μέ θέλης· άλλά πρώτον έπίτρεψόν μοι νά ειδο
ποιήσω περί τούτου τον παποϋ μ.ου. |

Ή γενναία αΰτη άπόφασις τής Χαίδης συνε-' 
κίνησε πολύ τόν ιατρόν, θέσας δέ τήν χεϊρά του 
έπί τής κεφαλής τοϋ κορασιού είπεν, «’Όχι τώρα, 
τέκνον μου. Πρέπει νά ύπάγης εΐς τον παποϋ, 
καί νά μείνης έκει ολίγους άκόμη μήνας, άλλως- 
θά άρρωστήσης πάλιν. Θά σέ ζητήσω μιαν χάριν,' 
Χαίδη, καί ε’λπίζω οτι δέν θά μέ τήν άρνηθήςή

— ΙΙοίαν, ήρώτησεν ή Χαίδη ; ι
—- Μέ υπόσχεσαι νά ελθης νά μ.έ περιποιηθής' 

εάν ποτέ άσθενήσω ; Δύναμαι νά ελπίζω ότι θά. 
έχω τινά, οστις νά φροντίζη δι’ εμέ καί μέ άγαπιγ; ■

— Βεβαιότατα έρχομαι ευχαρίστως τώρα, άν 
θέλετε, διότι σάς άγαπώ σχεδόν όσον καί τόν, 
παποϋ μου. |

— *Όχι τώρα, τέκνον μου, οχι, διότι έχεις'ί 
ανάγκην τοϋ ιαματικού άέρος τών όρέων σου, ι 
είπεν δ ιατρός φιλήσας έκ νέου τό παιδίον. Σε! 
ευχαριστώ δε διά τήν ύπόσχεσίν σου, Τγίαινε,»; 
καΐ χωρίς πλέον νά στραφή νά ΐδη τήν Χαΐδην' 
ό ιατρός κατήλθε τοϋ ορούς ψιθυρίζων καθ’ έαυ< 
τόν, « Είναι καλόν διά τό σώμα καί τήν ψυχήν, 
νά μένη τις εκεί επάνω εις τό όρος, κάμνει δε τήν, 
ζωήν άξίαν διατηρήσεως καί έπιμηκϋνσεως.» |

Ό χειιιών εΐς τό Δόρφλη, '
Έπί τέλους δ καλός καιρός παρήλθε και ή 

χιών ήρχισε νά πίπτρ παχεΐα είς το όρος, όπου 
έκατοικοϋσεν δ παποϋς μέ τήν Χαΐδην, την κυ- 
ροϋλα και τόν Πέτρον μέ τήν μητέρα του.

Μίαν δέ πρωίαν δ Πέτρος είχε νά έργασθή 
πολύ διά νά καθαρίση τήν χιόνα, ή οποία είχε, 
συσσωρευθή έμπροσθεν τής θύρας τής καλύβης 
του, διότι ειχεν αποκλείσει ολον τό πέρασμα έ’ως 
δύο περίπου μέτρα ύψος· ήτο δέ ανάγκη νά κώμη 
τοϋτο πρίν παγώση ή χιών, διότι τότε θά ητο δυ< 
σκολώτατον, άν όχι άδύνατον νά τήν μετακόμιση.

Άφοΰ δέ (τελείωσε τήν εργασίαν ταύτην, ε’λα- 
βε τό έ'λκυθρόν του καί καθήσας εντός, άφήκεν 
αύτό νά ολίσθηση έπΐ τής χιόνος καί μετ’ ολίγα 
λεπτά εύρέθη εις τό Δόρφλη.

Ό Πέτρος μετά τήν άναχώρησιν τοϋ παποϋ 
άπό τό ορος, ήτις έγενετο πρό τοϋ καιρού τής 
χιόνος, δέν είχε πολλήν εύχαρίστησιν νά μένρ 
έπάνω εΐς τό βουνόν, όθεν, άφοϋ ήρχισε νά πί- 
πτη χιών καΐ αύτός δέν ήδύνατο νά βόσκησή 
πλέον τάς αΐγάς του έπι τών όρέων, κατέβαινε 
πάσαν πρωίαν πρός (πίσκεψιν τοϋ παποϋ καΐ, 
της Χαίδης καί άνέβαινε πάλιν τό εσπέρας εις' 
τήν μητέρα καί τήν κυροϋλά του. j
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Ό παποϋς, ώς ύπεσχέθη εις τόν ιεροκήρυκα, 
'προ τής αρχής τοϋ χειμώνας (σύναξε τά πράγ
ματά του, τά εφόρτωσεν εΐς ένα ονον καί λαβών 
τάς τέσσαρας αίγάς του κατέβη μέ τήν Χαΐδην 

μις ■ τό Δόρφλη καί έκατοίκησεν εις εν παλαιόν 
jXripiov πλησίον τής ’Εκκλησίας, είς τό όποιον 
! (κατοικούσε πρίν ύπάγφ (πάνω εις τό όρος, 
ί Εΐς το κτίριον τοϋτο, τό όποιον ήτο άρκετά 
(ευρύχωρου, έκατοικοϋσεν δ γέρων επί πολλά ετη 
'μέ τόν υιόν του, άλλ’ άφοΰ (κείνος άπέθανε, 
Αγέρων άπαρηγόρητος άνέβη είς τό ορος, καΐ 
[άπεφάσισε νά άπεράση τάς τελευταίας ήμέρας 
■του έκεϊ, ειχεν άφήσειΐομως διάφορα έπιπλα, 
μεταξύ τών οποίων υπήρχε μία μεγάλη θερμά
στρα, ή όποια έφθανε μ.έχρι τής στέγης, καί 
της όποιας αί τέσσαρες πλευραί ήσαν καλυμμέ- 
ναι μέ τούβλα σμαλτωμένα, φέροντα διαφόρους 

' εικόνας δένδρων, πύργων, φαρέγγων, όρέων, πο- 
ιταμών κλπ.
! Τό δωμάτιον, εΐς τό όποιον ήτο ή θερμάστρα, 
ίήτο άρκετά μακρόν καί πλατύ, μόλις δ’ εΐσήλ- 
(θεν εις αΰτό, καί είδε τήν ώραίαν θερμάστραν, 
|ή Χαίδη/έξεφώνησεν, άπό χαράν, « Ώ παποϋ, 
παρακαλώ νά μοί δώσης τό δωμάτιον τοϋτο 

ίνά κοιμώμαι!
ί —Ευχαρίστως, τέκνον μου, εΐπεν δ γέρων καί 
έγώ τοϋτο είχα κατά νουν. Θά βάλω δέ τό 

ικρεββατάκι σου πλησίον τής θερμάστρας, διότι 
(θά κρυώνγ,ς μακράν άπ’ αυτήν»· καί πράγματι 
ίπρο τής εσπέρας δ παποϋς ειχεν ετοιμάσει τή 
βοήθεια τής Χαίδης, όχι μόνον τό δωμάτιον 
εκείνο, άλλά καί τήν τραπεζαρίαν καί τό μα
γειρείου καί τήν αυλήν, ώστε ή παλαιά οικία 
έφαίνετο ώς νά μετεμορφώθη διά μαγείας είς 
ευχάριστου μεγάρου· άφοϋ δε (δείπνησαν καί ευ
χαρίστησαν τόν Θεόν διά τά αγαθά του., επλά- 
γιασεν έκαστος εΐς τήν κλίνην του. Ούτως ή 
πρώτη νυξ ήτο πολύ ευχάριστος διά τήν Χαΐ- 
δην είς τήν νέαν της κατοικίαν.

(’Ακολουθεί).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

| fdia zovc μαΰητας έκ rSr σντίρβμητων ήμίίτ).

■ 1) Ποιον ζυγίζει περιββότερον, μία λίτρα πτσ- 
ρώΐ' μία λίτρα μολύβδον ;

2) Ή ύερμότης ή ακτινηδδν διαδιδόμενη έκ 
' τίνος Φερμάθτρας, διαλύει μίαν λίτραν Λαγού, 
δέκα'πόδας μακρ&ν αυτής κειμένην, είς δέκα λε- 

, πτά τής ώρας' είς πόοα λεπτά τής &ρα§ ίλά την 
διαλύβη, ίάν τε&η είς άπόΰταΰιν 20 ποδ&ν ;

3) Είς ίορίθμίνον πλάτος δ ήλιος μένει ύπερ-1

άνω τοΰ έρ όζοντος επί τ^εί? μήνα?, κάμνωυ τήν 
ημέραν μηκονς τρι&ν μην&ν. Ποιον είναι τό 
μήκος της επομένης των τριών τούτων μηνών 
ήμέρας ; |

4) j41 ακτίνες τον φωτός όδενονΰΐ κατ εύ- ί 
&εΐαν γραμμήν. Πότε παρεκκλίνονΟι ταντης ; 1

θ) ’Λγγεϊόν τι είναι πλήρες νδατος, είς τό: 
όποιονέπιπλέει κομματιού πάγον.Έκείνο τό μέ
ρος τον πάγον, τδ όποιον έξέχει τής έπιφάνείας 
τοΰ νδατος, εΐνε δέκα κνβικ&ν δακτύλων. "Οταν 
δ πάγος διαλν&ή εντελώς, πόθων κνβικών δα-! 
κτύλων νδωρ ύά χνύή άπό τά χείλη τοΰ αγγείου ·,'

ΠΡΟΟΛΟΒ ΕΝ ΓΑΛΔΙΑι,

Πολλοί λέγουν την σήμερον οτι ή Γαλλία ολον 
εν ε’ξαντλεΐται καί βαίνει πρός τήν χρεωκοπίαν. 
Βεβαίως τά μεγάλα της στρατιωτικά έξοδα τήν 
βαρύνουν πολύ, άλλά τοϋτο τό κακόν δέν δύνα- 
ται παρά νά παύση έντος ολίγων ετών.

Άφ’ ετέρου εάν παραβάλωμεν τήν οικονομι
κήν κατάστασιν τής Γαλλίας σήμερον μέ τήν 
κατάστασίν της προ 100 ή 90 (τών, εύρίσκομεν 
καταπληκτικάς προόδους. Τότε δέν ύπήρχεν άπο- 
θεματική τράπεζα εΐς ολην τήν Γαλλίαν (δηλ. 
τράπεζα, οπού οί πτωχοί νά δύνανται νά άπο- 
ταμιεύουν ε’πί τόκω καί τάς πεντάρας των άκό
μη). Τήν σήμερον τά κεφάλαια τών τοιούτων 
τραπεζών άνέρχονται εΐς 2,500,000,000 φράγ. 
Τότε ή δλική άξια τών ιδιωτικών περιουσιών 
ήτο 300,000,000 φρ., (νφ τήν σήμερον είνε 8 
δισεκατομμύρια φρ. Τότε όλα τά έσοδα τοϋ έ
θνους ήσαν 3 δισεκατομμύρια φρ., τήν σήμερον 
είναι 30 δισεκατομ. Τότε αί γαιαι έτιμώντο κατά 
μέσον όρον άντΐ'200 φρ. τό στρέμμα (ή έκτάριον), 
σήμερον αξίζουν 675 φρ. Τότε ή Γαλλία ειχεν 
άγροϋς σιτοφόρους έκτάσεως 10,000,000 εκτα
ρίων, έκαστον τών οποίων άπέφερεν 1 ί κοιλά σίτου, 
ήδη ε"χει 17,500,000 εκτάρια παράγοντα 18 
κοιλά σίτου έκαστον.

Τότε οί γεωργοί έργάται ελάμβανον ημερο
μίσθιον 65 λεπτών, ενώ τήν σήμερον λαμβάνουν 
2 φράγκα.

Κατ’ εκείνην τήν εποχήν ή Κυβέρνησες εξώ- 
δευεν 112,500,000 φρ., διά νά εΐσπράξη εισό
δημα 675,000,000 φράγκων. Τώρα (ξοδεύει 
177,500,000 διά νά εΐσπράξη 3 διοεκατομ.

Τό μόνον πράγμα, τό όποιον δέν δεικνύει ση- 
εαντικήν αΰξησιν, είναι ή άμεσος φορολογία. Τότε
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έξ άμεσων φόρων εισεπρώττοντο 3,630,000>00Ο, 
την σήμ,ερον σέ 4,000,000,000·

Αί στατιστικοί είναι συνήθως ξηρά πράγματα, 
άλλ’ αυτοί οΐ άριθμ,οί, τούς οποίους παραθέτομεν, 

ίεΐνοα πολύ ενδιαφέροντες, διότι δεικνύουν ότι οΐ 
φίλοι μας οί Γάλλοι δέν είναι και τόσον καχεκτι- 
κοί, όσον τούς παριστάνουν μερικοί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1889
Άλλά ή κυριωτέρα τροποποίησή παρατηρεΐται είς 

τά πτερύγια τον στέρνου. Ταύτα δέν δεικνύουν ίχνη 
κοινών πτερυγίων, άλλά έχουν μεταποιηθή είς μικρούς 
πόδας· διά τής τροποποιήσεως ταύτης ή καταλληλά- 
της των πρδς τδ κολυμπάν άπωλέσθη, βοηθοίν δέ τδν 
ίχθϋν είς τδ νά βαδίζη είς τήν ίηράν.

Είς τά δπίσθια πτερύγια ή τροποποποίησις είνε έτι 
μεγαλειτέρα, ώστε δμοιάζουν μέ τά σκέλη τών βατρά
χων, Τδ άνω μέρος τοΰ σώματος είνε καλυμμένου 
μέ πλάκας έστείνας, τά δέ λέπη είναι ο&τω πως

OWA"PIOTT ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΝ,

Τδ δψάριον, τδ δποϊον παρίστα rat είς τήν προκειμένην 
είκόνα, ζή είς τάς θαλάσσας τής Βραζιλίας, άντϊ δμως 
νά κολυμ&α ώς τά άλλα δψάρια είς τά νερά, περίπα
τε! είς τδν βυθδν αύτών, δπως δέ οί βάτραχοι, αί χε- 
λώναι καί άλλα άμφίόια, δύναται νάάρίνη τδ ύδωρ διά 
τινα καιρδν καί νά ζητή τήν τροφήν του είς τήν £η- 
ράν, δπου τά πτερύγιά του τώ είναι πολύ χρήσιμα,

Ή είκών παριστα τδ δψάριον τούτο ύπδ τρεις 
διαφόρους όψεις, ώστε δ αναγνώστης δύναται νά 
λάθη άκριδή Ιδέαν τού σχήματος αύτοΰ, Εΐναι περίερ
γον πώς τά πτερύγια έτροποποιήθησαν είς δργανατών 
ύψηλοτέρων ζφων, Οί δπαδοί τοΰ Δαρβίνου Ισχυρί
ζονται 1ίτι ή τροποποίησις αυτή έγένετο διά τής έπί 
μακρδν χρόνον προσπαθείας τοΰ Ιχθύος—άλλά διατί 
νά μή συμοή τδ αύτδ καί είς άλλους ίχθΰς ;

Ή κεφαλή του είνε πολύ μεγάλη καί είς τδ έμ
προσθεν άπολήγει είς όστείνην προβοσκίδα, είς τδ 
άκρον τής δποίας είναι δύο βώθωνες· 

τεθειμένα, ώστε βοηθούν καί αύτά είς τήν κίνησιν τού 
Ιχθύος έπί τής έηρας.

Άλλην τροποποίησιν ίντελώς άντίθετον ταύτης 
παρατηρόϋμεν είς τά λεγάμενα χελιδονόψαρα, δηλ. 
δψάρια πετώντα, είς τά όποια τά πτερύγια είναι ούτω 
τροποποιημένα, ώστε δμοιάζουν τάς πτέρυγας τών 
πτηνών, καί βοηθούν τούς Ιχθύς τούτους είς τδ νά 
πετοΰν.

Διά τής τροποποιήσεως τών περιπατητικών Ιχθύων 
ή Θεία Πρόνοια έσκόπει τήν χορηγίαν τροφής, μή 
ύπαρχούσης είς τά ΰοατα, διά δέ τής τών χελιδονο- 
ψαριων τήν αποφυγήν τών κινδύνων, είς τούς δποίους 
ύπόκεινται οί Ιχθύς ούτοι έκ τών καρχαριών καί άλ
λων σαρκοβόρων Ιχθύων.

Ούτως δ ούράνιοο ήμών Πατήρ άρμόζει καϊ προ
μηθεύει είς τά κτίσματά του τά κατάλληλα μέσα πρδς 
εύζωίαν καί προψύλαέιν.
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ΤΟ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ « ΠΟΤΡΓΓΑΝΟΕ >

Τήν 10 παρελθόντος ’Ιουνίου ήρχισε τού? 
πλους αύτοΰ τά μέγα νέον ατμόπλοιου, οΰτινος 
βλέπετε τήν εικόνα, είς τήν μεταξύ Αία? 
Τόρκηςκαϊ Βοστώνης γραμμήν.'Η γραμμή αϋτη 
λειτουργεί ώς έξής' ’ Ατμόπλοιου Αναχωρεί έκ 
Νέας 'Τόρκης τήν 4 μ. μ. καθ’ έκαστη ν, παρα
πλέει τάς άκτάς τής Κοννέτικουτ πρός βορρ&ν, 
καϊ φθάνει είς Φάλ Ρίβερ περί τήν 4 π. μ. 
όπου Αποβιβάζονται οί έπιβάται καί διά τα- 

1789
Αναβαίνεις είς τά δεύτερον, όπου είναι ή μεγάλη 
κυρία αίθουσα!Η αίθουσα αυτή είναι θαυμασία 
μέ τά πολυτελή βελούδινα έπιπλά της, τούς ώραί- 
ους τάπητας καϊ τούς άπαστράπτοντας ήλεκτρι- 
κούς λαμπτήρας. Αί πλευραϊ τής αιθούσης είναι 
έργασίας ξυλουργική? ώραιοτάτου χρωματισμού 
καί σχεδίου. 'Εκατέρωθεν τής αιθούσης είναι 
θάλαμοι, περί τών οποίων κατωτέρω.’ Αλί εν κύ
ριον χαρακτηριστικόν τής μακράς ταύτης αιθού
σης είναι, δτι κατά τά &κρα έχει μεγάλας ύαλίνους 
θύρας, δέ &ν έξέρχεσαι είς τό κατάστρωμα,%, ή 
θίίορίΓ? τήν θάλασσαν χωρίς νά έξέλθης' ’άνω-

Τό άτμόπλοιον «ΙΙουριτχνός.»

χείας Αμαξοστιχίας φθάνουν είς Βοστώνην περί 
τήν β π. μ. Τ& Ατμόπλοια τής Εταιρίας είναι 
όλα όμοια προς τά νέον τοϋτο καί έχουν μεγάλην 
ταχύτητα—18-20 μιλιών τήν ώραν,

’Αλλά τό νέον τοϋτο Ατμόπλοιου «ΙΙουριτανός» 
(Puritan) είναι δμολογουμένως τά τελειότεροι·. 
Καθώς τά Αλλα Ατμόπλοια της γραμμής, οΰτω καϊ 
τοϋτο κινείται ύπό δύο μεγάλων τροχών είς τά 
πλάγια, άλλά είς τοϋτο οί τροχοί είναι κρυμμένοι 
καΐ σχεδόν δέν φαίνονται, συνάμα δέ είναι και 
πλέον προφυλαγμένοι. Τά δλον μήκος τοϋ άτμο- 
πλοίου είναι περίπου 123 μέτρα' έχει πέντε 
καταστρώματα, συμπεριλαμβανομένου καϊ τοϋ 
Ανώτατου, όπου είναι ό πηδαλιούχος καϊ όπου 
δέν έπιτρέπεται νά Αναβαίνουν οί έπιβάται.

’Επιβαίνεις είς το πρώτον κατάστρωμα καϊ 

θεν δέ τοϋ μέσου τής αιθούσης δέν είναι τα
βάνι, άλλά δύο μεγάλαι κλίμακες Ανερχόμεναι 
καί απολήγουσαι είς το τρίτον κατάστρωμα, 
όπου είναι οί περισσότεροι θάλαμοι. Οί θάλα
μοι — 364 τόν Αριθμόν — είναι μέ δύο κλίνας 
συνήθως, καϊ διαφέρουν είς τήν τιμήν μόνον 
ώς πρός τήν τοποθεσίαν καϊ τό μέγεθος. "Εχουν 
έκαστος ήλεκτρικόν λαμπτήρα, καϊ ήλεκτρικόν 
κώδωνα, μέ τόν όποιον καλεΐς τόν μαΰρον θα
λαμηπόλον, όταν θέλης τίποτε.

Είς ένα έξώστην (γαλερΐ) άνωθεν τής μεγά
λης αιθούσης ύπάρχει τακτικώς κάθε εσπέραν 
όρχήστρα, ήτις παιανίζει καθ’ 5λην τήν εσπέραν 
καϊ πολλάκις καϊ Αοιδοϊ διάφοροι τραγφδοϋν, 
ϊνα διασκεδάζουν οί έπιβάται. Εημειωτέον βτι 
πουθενά είς τό άτμόπλοιον δέν έπιτρέπεται τό
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κάπνισμα, έκτ05 μόνον είς τό καπνιστήριον και 
έ'ξω είς τά καταστρώματα.

| Κατεμχόμίΐΐα πάλιν είς τ'ο πρώτον κατάστρω
μα, οπού ίμβήκαμεν. ’Εκεί είναι τά γοαφεϊα. 

' ΤΤωλοΰνται τά εισιτήρια τών θαλάμων, παραλαμ- 
1 βάνονται δωρεάν τά μικρά δέματα τών Επιβα
τών, πρί>5 φΰΖαξιν κατά τόν πλοΰν* εκεί εΰρί- 

t ΰκεις τό καπνιστήριον, τήν ΖίιαιτΕραν αϊΐτονΰκν 
j τών κυριών, τό κουρείου, τό τα/υό’ρομίΐον, τό 
βιβλιοπωλτίον, σχεόοι» 8,τι δήποτε θέλεις 

ί Κατερ χυμένοι άκόμι; μίαν κλίμακα, εύρισκό-
μεΰα είς τό Εστιατόριον, τό δποίον εχει μήκο§ 

I περίπου 83 μέτρων καΐ πλάτος περίπου ίο. Φω
τίζεται καθ'ώ? καί αί αί'&ουΟαι, οί διάδρομοι κτλ. 
με ήλεκτρικού? λαμπτήρας Εντός σφαιροειδών 
ύάλων, αντινες έ'χονΟι λεπτότατα καί μλυκότατα 
χρώματα.

Τό ταξείδιον άπό Νέας f Τόρκης είς Βοΰτ&να 
, διά τών άτμοπλοίων τοΰτων κτλ. κοστίζει τρία
■ τάλλι;ρα (15 φράγκα) τόν χειμώνα καΐ 4 τάλλι;ρα 
! (20 φρ.) τό ΰΰρος. Είς τό είβιτ.ήριον δεν περι- 
ι λαμβάνεται ό θάλαμος ή ή τροφή, ζ/ΰναται δηλ.

■ ό πτωχός νά πάρ-ij φαμ^τόν μαζΰ του, καί νά δια- 
j νυκτερεΰίή είς τάς αί&ονΰας. Λιά θάλαμον πλη
ρώνει τις άπό 5 εως 15 φράγκα, καΐ τό φαμητόν 
κοστίζει άπό 3 φρ. καί Επάνω. Οΰτω καί οί πτω
χοί καί οί πλοΰσιοι δΰνανται κάλλιστα νά συντα- 

' ξειδεΰσουν, χωρίς ούτε ό εις νά δαπανήσω πολλά 
’ οΰτε δ άλλος νά στενοχωρ»;-ΰ·ή·

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ.

Ή ήμέρα τής κρίσεως είναι ή ήμερα, τήν 
όποιαν ό Θεός ώρισε διά νά δικάσγ δλον το 
άνθρώπινον γένος.

Γέροντες καΐ νέοι—-πλούσιοι καΐ πένητες—α
γαθοί καΐ κακοί—πεπαιδευμένοι καΐ άμαθεΐς— 
όλοι θά συναθροισθώσιν έμπροσθεν τοϋ θρόνου 
τοϋ Θεοϋ. Ό δε Χριστός, τόν όποιον εχει διο
ρίσει διά νά κρίνη τόν κόσμον έν δικαιοσύνη, 
θά καταβή έξ ουρανού, διά νά έκτελέσγ τήν 
κρίσιν ταύτην.

"Ολαε αί γενεαί τών ανθρώπων άπο πάσαν 
χώραν—ολαι αΐ θρησκεϊαι—όλαι αί εθνικότητες 
θά ηναι έκεΐ, έκαστος δέ άνθρωπος άτομικώ< 
θά δώση λόγον τών όσα έ'πραξεν είς το σώμα— 
έν οσω ε*ζη δηλ, εις τόν κόσμον τούτον— καλά 
τε καί κακά. Πάσα αμαρτία, την όποιαν ή συνεί- 
δησις έσημείωσε, καΐ πάσα αμαρτία τήν όποιαν 
ή συνείδησις καυτηριασθεϊσα ύπό τής συνήθειας 
;παρέλειψε, θά φερθούν εΐς τό φώς.

"Ολα τά ελέη, τά όποια ό άνθρωπος κατε- 
χράσθη — όλαι αι προειδοποιήσεις, τάς όποιας 

ήμέλησε — όλοι οί αγώνες τού 'Αγίου Πνεύμα
τος, εΐς τούς όποιας άντεστάθη, θά’φερθούν ύπό 
τού Κριτοϋ ώς μάρτυρες. Παν κακόν πάθος, το 
όποιον περιεποιήθημεν—πάσα πράξις άντεκδική- 
σεως ·—- πάσα στιγμή σπαταληθεϊσα, πάσα εύ- | 
καιρία παραμεληθεϊσα— πάσαλησμονησία άγά-j 
πης καί άζιώσεως τούΧριστού—πάσα ανυποταξία! 
καΐ κακία —πάσα απληστία — πάσα άφιλοφρο-| 
σύνη—παν άτιμον κέρδος, θά φερθούν είς το φώς. °

’Επίσης ό Θεός θέλει κάμει καταφανή τήν! 
αγαθότητα εκείνων, οΐτινες τον αγαπούν. Πάσα 
πράξις πίστεως εις τον Σωτήρα καΐ ύπακοής 
εις το θέλημα αύτού—πάσα πράξις αύτοστερή- 
σεως διά τό καλόν άλλου—παν μικρόν δώρον 
φιλοφροσύνης—πας γλυκύς λόγος συμπάθειας— 
πάσα έντιμος προσπάθεια πρός πράξιν τού αγα
θού—πάσα μάχη κατά τού πειρασμού—πας λό- ] 

γος καί πάσα πράξις, είς τά όποια ό Χρίστος 
όμολογεΐται, θέλουν φερθή τότε εις το φώς.

Όλάι αί ταπειναί χάριτες, τών όποιων αΐ ώ- 
ραιότητες ήσαν κεκρυμμέναι άπό τών ΰμμάτων τοϋ 
κόσμου,—ή πίστις και ή πραότης—ή καθαρότης 
καΐ ή άγάπη—τό θάρρος καί ή τρυφερότης—ή 
θεοσέβεια καΐ ή εΐς πολλάς ταπεινάς καρδίας 
αγάπη—θά εκδηλωθούν τότε ύπό τού Θεού εΐς 
όλην αύτών τήν λαμπρότητα.

Ή κόλασις δέν θά άρχίση, έ'ως ου όλαι αι άμαρ- 
τίαι φερθούν εΐς το φώς, ούτε ό ουρανός θά φανή 
είς τήν πλήρη αύτοΰ χαράν, έ'ως ού ή άγαθότης, 
ήτις είναι κατάλληλος δι’ αύτόν, άποκαλυφθή.

Ουτω δέ ή ήμέρα έκείνη θά ήναι εΐς τινας μέν 
έξ ημών τόσον τρομερά, όσον αυτή ή κόλασις εΐς 
την . όποιαν φέρει, ενώ εις άλλους θέλει εισθαι 
τόσον χαροποιά καΐ μακαρία, όσον ό ουρανός 
τόν όποιον ανοίγει.

Τινές θά έξιππασθοϋν θαυαασίως, άκούοντες 
ολον τό καλόν τό όποιον είχον πράξει, καΐ τόν 
Κριτήν λέγοντα, « Έλθετε οί ευλογημένοι τοϋ 
Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην 
διά σάς βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου». 
’'Αλλοι δε επίσης θά έξιππασθοϋν τρομερά μαν- 
θάνοντεςολον τό κακόν, τό όποιον είχον αράξει, 
τόν δέ Κριτήν λέγοντα, « Άπέλθετε άπ’έμοϋ εΐς 
τό πύρ τό αιώνιον,τό ήτοιμασμένον διά τόν Διά
βολον καΐ τούς άγγέλους αύτού», [

Καί τών μικρών άναγνωστών τής «Έφ. τών 
Παίδων» οεί άμαρτίαι θά άναγνωσθοϋν τότε."Οθεν 
συμβουλεύω αυτούς νά φέρωσιν αΰτάς τώρα πρός 
τόν Χριστόν, πριν αυτός ό Χριστός φέρν} αύτάς 
εις κρίσιν. Τάς μ,εγίσζας καί αΐσχήσταρ αμαρ
τίας είναι πρόθυμος νά συγχωρήση τώρα, άλλά 
τήν έλαχίστην δέν δύναται νά συγχωρήση τόνε.
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ΚΗΠΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Κατά τόν παρελθόντα μήνα έγειναν έν Βοστώνι 
τά εγκαίνια τοΰ μέρους εκείνου τοϋ μεγάλου Κή
που τοϋ ίήμ.ου, τό οποίον είναι προωρισμ.ένον άπο- 

ίχλειστικώς ίιά τήν διασκέδασιν τών παί$ων. Ό 
κήπος ούτος, Φράγκλιν Πάρκ ονομαζόμενος, είναι 
τόσον απέραντου έκτάσεως, ώστε έπί ετη εργάζον
ται πρός άποπεράτωσιν αύτοΰ καί άκόμη ^έν είναι 
έτοιμος. Τό διαμέρισμα όμως τών παίδων εσχά
τως έτελείωσε, περιλκμβάνον 29 στρέμματα. Ή 
έκτασις αυτή είναι ποϋ μέν κλιτός, ποϋ επίπεδον, 
καί έχει μαγευτικά δένδρα καί άλση καί βρά
χους, καί ώραιοτάτους ομαλούς περιπάτους. Εις 
τήν άνωτάτην γωνίαν αύτοΰ είναι επίπεδόν τι 
τεχνητόν, ίΐπερ έχει λαμ.πράν θέαν.

Τό επίπεδον τοϋτο, σχεδόν 200 μέτρα τό μή
κος, είναι έστρωμένον μέ μίγμα ασφάλτου καί 
περιβάλλεται μέ επάλξεις. Πλησίον είναι τό λε
γόμενον Λαταριύχεοπ, ήτοι κτίριον κομψόν, 50 
μέτρα τό μ.ήκος καί 25 πλάτος, μέ μεγάλας 
θύρας καί παράθυρα’ χρησιμεύει δέ ώς καταφύ
γιου διά τούς έπισκέπτας τοΰ κήπου έν περιπτώ- 
οει αιφνίδιου βροχής. Έκεΐ ε’χει τά δωμάτια και 

|τό γραφεΐόν του ό διευθυντής τοΰ κήπου.
! Τά εγκαίνια έγένοντο την 12 ’Ιουλίου παρου- 
!σίγ σχεδόν 10,000 παιδιών άπό τά σχολεία τής 
ΐΒοστώνος. Τό Σχολικόν Σύνταγμα, συγκείμενον 
ίέκ 1200 παιδων, ασκούμενων στρατιωτικώς καθ’ 
όλοντό έτος, έξετέλεσε διάφορα γενικά γυμνάσια. 
Έπειτα έν γραμμή όλα τά πκιδία, παΐδες καί 
κοράσια, εβάδισαν πρός τό κέντρου τοϋ κήπου, 
έκαστου σχολείου φέροντος έπί κεφαλής λευκήν 
σημαίαν μέ τό όνομα τοϋ σχολείου. Φθάσαντες 
έκεΐ είς υψηλόν τινα ιστόν, τον περιεκύκλωσαν και 
έψαλαν τούς εθνικούς των ύμνους, τότε δέ ύψώ- 

|θη μεγάλη 'Αμερικανική σημαία έπί τοϋ ίστοϋ, 
ίχαιρετισθεϊσα ύπό τών ζητωκραυγών τών παιδιών. 
'Μετά τοϋτο τά παιδία έσκορπίσθησαν εΐς όλον τόν 
κήπον καί οι μεγάλοι θεαταί, οΐτινες μέχρι τοϋδε 
άπεκλείοντο διά σχοινιών, άφέθησαν ελεύθεροι 
νά είσέλθουν καί νά διασκεδάσουν μαζύ μέ τούς 
μικρούς των φίλους. Τά παιδία ήσαν έν μεγάλη 
χαρόί, ε"παιζον παιγνίδια, έτρεχον, έπήδων, καί 
έπεθεώρουν μ.έ υπερηφάνειαν τήν νέαν των ιδιο
κτησίαν. Τά χαροποιά καί γελώντα πρόσωπα, αί 
ΐκστατικαί φωναί καί αί αναφωνήσεις τοΰ θαυμα
σμού, πάντα ε’μαρτύρουν πόσον μέγα ευεργέτημα 
ήτο τοϋτο διά τά παιδία. Είθε καμμίαν ήμέραν 
νά ίδωμεν κάτι τι παρόμ.οιον και εδώ εις τόν τό
πον μας !

ΠΡΟΕΕΓΧΗ.

'Ω Θεέ, μή συγχώρησης 
Άπο σου να πλανηθώ,

Καί ποτέ μη με αφήσης
Τον Χριστόν μου ν’ αρνηθώ’ 

Φύλαξόν με, 
Κρατημόν με,

Μήπως σφάλω καΐ χαθώ.

Μεταξύ πολλών φροντίδων 
Και μυρίων μερίμνων

Τον καλλιτερόν μου φίλον, 
Τον Σωτήρα λησμονών,

Ά πατώμαι
Καΐ πλανώ μα ι,

Τά τοΰ κόσμου έκζητών.

Αός μοι χάριν ν’ αποκρούσω 
Την ματ αίαν ηδονην

Κάλεσόν με, άς ακούσω
Τήν γλυκεΐάν σου φωνήν, 

Παραιτούμαι 
Καΐ άρνοΰμαι

Πάσαν κλισιν σαρκικήν.

”Ας έμθώ εΐς τδ ταμείον
'Ως εις τόπον ιερόν, 

Καί έκεΐ τήν θύραν κλείων 
Καί θερμώς παρακαλών, 

Τον Χριστόν μου 
Καί Θεόν μου

’Απαντώ εις τδ κρυπτόν.

— Ό διάσημος 'Ολλανδός ίατρδς Βοερχάθιος έττί— 
στευεν δτι ούδέν ζώου, άναπνέον διά πνευμόνων, δύ
ναται νά ζήση είς άτμοσψαίραν έχουσαν τήν θερμο
κρασίαν τοΰ αίματος, ήτοι ιοο βαθμούς Φάρενχαίτ. 
Έν τούτο ις οί κάτοικοι τών ΝΔ άκτών τής ’Αφρικής 
ζοΰν οπού ή άμμος ύπό τούς πόδας των έχει θερμο
κρασίαν ιφο —ι5ο βαθμών. Παρά τδν Σενεγάλην πο
ταμόν ή ατμόσφαιρα έντδς καλύθης παρετηρήθη δτι 
ήτο 125 βαθμών.

Καΐ είς βαθέα μεταλλεία ο! άνθρωποι άντέχουν 
είς άτμοσφαιρικήν πίεσιν όο,οοο χιλιογράμμων, είς 
ύψηλά δέ δρη άντέχουν είς πίεσιν μόνον δοοο χιλιογ,

Ό Κασσίνης εΐχε τήν θεωρίαν δτι ούδέν ζώον δύ
ναται νά ζήση είς ύψος άνώτερον τών φ,7°ο μέτρων 
άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Καΐ έν τούτοις 
ύπάρχουν διάφορα κατοικούμενα μέρη είς ύψος μεγα- 
λείτερον, ώς λ. χ. τδ Γαρτδκ είο τά Ίμαλάϋα δρη. 
'Ο Ούμπολτ άνήλθε τδ όρος Κιμδοράζο έν Ν. ’Αμε
ρική μόχρις ύψους όοοο μέτρων χωρίς νά πάθη τίποτε, 
Η ατμοσφαιρική πίεσις είναι τόσον μικρά είς αύτά 
τά ΰψη ώστε τδ αίμα ρέει αύτομάτως άπδ τής ρινδς 

καί τοΰ στόματος τών ορεινών θηρίων. Μόνον δ 
κύων έμπορεί νά άκολουθήση τδν άνθρωπον παντοΰ. 
Καΐ δμως δ κύων είς τδ Κόγγο, καί είς τήν Συρίαν 
χάνει τήν εύαίσθητον δσφρησίν του, καΐ έν Σουρινάμ 
καί είς μεγάλα ΰψη δέν δύναται νά γαυγίση f
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ΙΧΟΙΚΙ-Δ.^

— Μία χήρα ύποφέρουσα άπό διαρκή αϋπνίαν, ίατρεύθη
ώς έξης, Ή ύπηρέτρειά της έσχέφθη ίτι, επειδή ό μακαρίτης 
σύζυγος τής κυρίας της έρογχάλιζε φοβερά, ίσως ή κυρία τό ' 
εΐχε συνειθίσει πλέον καΐ όταν έπαυσε άπό τό νά εχη αυτόν ( 
τόν κρότον νά τήν άπονοι μ ίζη, Βέν ήδύνατο νά κοιμηθη 1 Ή 
υπηρέτρια λοιπόν έπήρε τόν μύλον τοΰ καφέ, καΐ όταν έπλά- ; 
γιαζεν ή κυρά, ήρχισε νά άλέβη πλησίον της. Ό τριγμός τοϋ , 
μυλου φαίνεται οτι είχε τήν όμοιότητα μέ τό βογχάλισμα . 
τοΰ μακαρίτου, καϊ ταχέως άπεκοιμίζετο ή κυρά 1 ,

— Εϊς τήν Γερουσίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν
καΐ 19 έκατομμυριοΰχοι. 1

— Λέγεται ότι τραπεζίτης τις τοΰ Λονδίνου, λαβών εσχά
τως ΐέμα 1000 χρυσών λιρών, τό έζύγισε καΐ είρεν ότι ένεκα 
τής μακρας χρήσεως πολλών τών νομισμάτων, τό δλικόν βάρος 
τοϋ χρυσού εϊχεν ελαττωβή κατά ποσόν αξίας 19 λιρών !

— Νέον σπήλαεον σταλακτιτών άνεκαλύφθη εσχάτως έν 
Ρεκλέρ έν Γαλλίφ άπεράντου έκτάσεως. Δύο συνοδείαι γεωλό
γων, εΐσελθοϋσαι ή μία τήν 8 π. μ., ή άλλη τήν 11 π. μ. πε- 
ριηγήθησαν έντός τοϋ σπηλαίου έπί πολλάς ώρας χωρίς νά 
συναντηθώσι, Τό σπήλαιον τούτο εϊναι στεγνόν, έμπεριέχον 
μόνον μίαν μικράν λίμνην. Ή γεωλογία λέγεται 8τι μεγά- 
λως θά ώφεληθή έκ τής άναπαλνψεως ταύτης.

— 'Ο νέος Μωϋσής. Μετά την τρομεράν καταστροφήν, 
την όποίαν έφερον είς μίαν πόλιν της Αμερικής αί πλημμύ
ρα», καΐ κατά τήν όποίαν έπνίγησαν ύπέρ τάς 20,000 ανθρώ
πων, εύρέθη νήπιον 4—5 μηνών τήν ήλικίαν, ύγεές καΐ κα
λώς περιτυλιγμένον ίντός τής κούνιας του πολλά μίλια μα
κράν του τόπου τής καταστροφής. Ός φαίνεται ή δυστυχής 
μητηρ ιδουσα τον άφευκτου θάνατον, ϊθεβε τό βρέφος της, ώς 
ή μητηρ του Μωϋσέως, είς τήν κούνιαν του καΐ τό άφήχεν 
εις την διάκρισιν τοϋ βεύματος καΐ είς τήν Πρόνοιαν τοϋ Θεού* 
τοιουτοτρόπως έσώθη τό βρέφος, ενώ ή μήτηρ έπνίγηΐ

, —Κατ’ άκριβεϊς υπολογισμούς κατ’ έτος έξοδεΰονται είς 
τηνχρήσιν πνευματωδών ποτών περί τά 10,000,000,000 φράγ. 
πεντήχοντα δε τοΐς έκατόν Ικ τών φρενοβλαβών ανήκουν εΐς 
την τάξιν τών μεταχειριζομένων μεθυστικά ποτά, είς βέ ίκ 
των αθλίων τούτων μέθυσων καταβαίνει εΐς τόν τάφον κάθε 
Εξ λεπτά τής ώρας! καΐ όμως ο! άνθρωποι δέν αισθάνονται τό 
κακόν τούτο, άλλ’ επιδίδονται είς τό πίνειν τυφλοΐς ίμμασιν I

, ’Αστείου πείραμα. Κύριός τις Αμερικανός ενώ παρε- 
τηρε£ μίαν αραχνην ήσΰχως καθημένην εις το κέτρον τοΰ 
ίστου της,^τώ ηλθεν ή ευφυής ιδέα νά βοκιμάση ποΓον άπο- 
τελεσμα^α είχεν ό ήχος τής μουσικής περόνης διαβιβαζόμενος 
εις τήν ^αράχνην. ’Ενόμισεν οτι ή αράχνη θά έξελάμβανε τόν 
ήχον τούτον ώς τόν ήχον, τόν όποιον κάμνει μυίγα πετωμένη.

Οθεν εξέλεξε μίαν! ή όποια έπ'ι δύο μήνας έτρέφετο άπό μυί- 
γας, «φοϋ δέ έχτύπησε τό άκραν της περόνης, δπως κάμνουν 
οί μουσικοί όταν θέλουν νά άρχίοουν ήχον τι να, έπλησίασε 
τό εργαλείου είς έν άπό τά έξωτερικά νήματα τοϋ Ιστού τής 
βραχνής καΐ παρετήρησε τό αποτέλεσμα.

Χυρά αράχνη άφυπνίσθη άπό τόν ήχον, δ όποΐός διε- 
οιβασίη^ είς αυτήν διά τοϋ νήματός της, άλλά πώς νά εύρη 
απο^ ποιον σημείου ήρχετο δ ήχος; Έκύτταζεν έδώ, έκύτταζεν 

εκυτταζε τριγύρω — αλλά ματαίως ! βέν ήμποροϋσε 
να εννοηση πόθεν ήρχετο. ΆπελπισθεΓσα νά εξακρίβωση τό 
μέρος,^τρεξεν, είς τό κέντρον τοΰ Ιστού,—καί ήρχισε να ψη
λαφώ ανα ^έκαστον νήμα τριγύρω, Εως οΰ ήλθεν εΐς εκείνο Α 
νήμα, το ακρον του όποιου ό κύριος είχε έγγίσει μέ τήν περό- 
νγΙν λαβούσα δέ μαζύ της καΐ άλλο νήμα, όπως άνθρωπός 
τις θά ΐπερνε περισσόν σχοινίον, Ιτρεξε πρός τό μέρος τοΰ 
ήχου και επήδησεν έπάνω εις τό άκρου της περόνης.Όπεσθοδρό- 

I μησεν όμως αμέσως ώς παραζαλισμένη· ώς φαίνεται περιέμενε 
νά εύρη καμμίαν μυΓγαν καΐ άντ’ αυτής εύρεν άλλο τι πολύ 
παραξενον ΡΕπειδή δέ ό ήχος έπανελήφβη, ή αράχνη «πήδησε 
παλιν εις την περόνην, τήν συνέλαβε μέ τούς άγκυστροειβεΐς 
όνυχας της, χΠ( ήρχισε νά χωρεΰη. Συνέλαβε τόν τή; 
μυίγας καΐ τόν ευρεν ώς φαίνεται πολύ γλυκόν 1 Έκ τοΰ πει-

ράματος τούτου άπεδείχβη ότι τά νήματα τοϋ Ιστού της α
ράχνης, τά όποια εϊναι κατασκευασμένα εξ ύλης γλοιώδους 
είναι άριστοι αγωγοί τοϋ ήχου.

— ΕΤς άπό τούς πρώτους τραπεζίτας της Μιννεαπόλεως 
έν Αμερική ίσχάτως ένυμφεύθη μίαν κατάμαυρον Αίθιοπίϊα 
(άραπίνα) έκ ΛουΓζιάνης. Άλλά τό χρώμά της μετριάζεται 
μέ προίκα 5,000,000 φράγκων 1

— Ό Γιαννάκης μίαν ήμέραν άνεβίδαζεν ένα τενεκέ κάρ
βουνα διά τήν θερμάστραν τής κυρούλας του. Μόλις έφθασε 
μετά πολλοϋ κόπου εΐς τό επάνω σκαλί της κλίμακος, παρε- 
πάτησε καΐ εγλίστησε καΐ ό τενεκές μέ τά κάρβουνα πέρ- 
νουν τόν κατήφορον τήν σκάλαΐ Ό πατήρ του κάτω είς τό 
γραφεΐόν ακούει τόν θόρυβον καΐ φωνάζει, s Τί τρέχει; * — 
’Ο Γιαννάκης, δστις ήτον έτοιμος νά κλαΰση, απήντησε με ι
διών. ν Τενεκές καΐ κάρβουνα, πατέρα » I

—Πολλάκες μέχρι τοϋβε παρετηρήθη καΐ είς πολλά μέρη 
τής γής, οτι σωροί ξηρας άμμου μετακινούμενοι παραγουσιν 
ήχόν τινα. 'Εσχάτως βέ πάλιν άμερικανύς τις περιοδεύων έν I 
Αφρική καΐ Άσία έν τή έρήμω τοΰ όρους Σινα έκαμε παρα
τηρήσεις έπΐ τής ήχηρας άμμου τοΰ · "Ορους τοϋ Κώ
δωνος ·,Τό όρος τοΰτο κεΐται έν τώ κόλπω τοϋ Σουέζ,εχει 
δέ μήκος 8 μιλίων καΐ ΰψος 1200 ποδών Ή φαιά άμμος ή, 
σεσωρευμένη κατά '.ήν ΒΔ κατωφέρειαν τοϋ όρους έχει τήν 
παράδοξον ιδιότητα νά παράγη ήχον όταν όλισθαίνη. Άπω- 
θουμένη διά τών χειρών ητών ποδών ηχεί-β)ιβερώς πως ώς 
μουσικόν βργανον εκκλησίας. Καθόσον μεγεθύνεται δ απω- 
θούμενος σωρός τής άμμου, ό ήχος καθίσταται ισχυρότερος 
καί διαρκέστερος, Τίς ή αίτία ή παράγουσα τόν ήχον; Βε
βαίως ή παλμική χίνησίς τοΰ αέρος τυΰ περιεχομένου με
ταξύ τών μορίων τής άμμου. Άλλά βιατί^τά^α πασα άμμος 
δέν ηχεί", καΐ τΐνες οί ιδιαίτεροι λόγοι δι’ ους ηχεί αυτή ή του 
Σι να καΐ άλλη αλλαχού ; "Αδηλον. (’Εκ τής ’Εστίας).

— ΤΑ έξής άνέκδοτον δεικνύει πόσον πουποέ είναι οί Κινέζοι 
περί τοϋ σώματος καΐ περΐ ιατρικής θεραπείας— Κινέζος τις 
ύπέφερεν άπό τούς οφθαλμούς του καΐ δ ιατρός του είπεν 
ότι πρέπει νά μείνη είς τό νοσοκομείου όλίγας ήμέρας δια 
νά βεραπευθή. Ό Κινέζος άπήντησεν ότι αυτός ετ^οσωίτι- 
κΰς δέν ήδύνατο,'διότι είχε ΐΐαίχι καΐ δέν έμποροϋσε να 
απουσιάση, άλλ’ οτι δ υίός του, ό όποιος ητο παρών, ηβυνατο 
να μείνη είι-r’ αυεοτί 1 I

— Έπεεβή |πέχρε ''θϊβ σήμερον είς τό Τουρκεστάν 
δέν υπάρχουν Ρωσσικά σχολεία ή Ρωσσική Κυβέρνησις 
μετέβαλε μερικά αμάξια τοϋ Κασπιακού σιδηροδρόμου εΐς 
περιοδευτικά σχολεΓα. Τά άμάξια ταΰτα μέ δύο διδασκά
λους έκαστον μεταφέρονται άπό σταθμόν εις σταθμόν, δια
μένουν βέ εΐς έκαστον σταθμόν μίαν ήμέραν ή όλίγας ώρας, 
καΐ τά παιδία τοΰ μέρους έχείνου εισέρχονται εις αυτα δι
δάσκονται άνάγνωσιν, γραφήν καϊ γραμματικήν Ρωσσικήν. 
"Οταν καταφθάση ή έπομένη άμαξοστιχία, παραλαμβάνει τό 
επίταιόεντιπσι- βαγόνιον καΐ τό μεταφέρει εΐς αλλ.ον σταθμόν.

— Οί κατάδικοι τών φυλακών τής Φιλαδέλφειας τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, συνεισέφερον πλέον τών 2,500 φρ. 
ύπέρ τών παθόντων εκ τής μεγάλης πλημμύρας καί κατα
στροφής έν Τζώνσταουνί 'Η Φιλαδέλφεια, ώς φαίνεται, δι
δάσκει τήν καϊ είς τούς καταδίκους της I

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPQTHSEIS.

1. Τίς τών προφητών ήτο βουκόλος ;
2. Τίς γεωργός ;
3. Τίς βασιλεύς;

Σημ. Λυπούμεθα μεγάλως οτι εΐς το πα
ρελθόν ψύλλον εΐοεχύρ^σαν πολλά τυπογραφι
κά λάθη, πράγμα σπανιωτατον εΐς τά καταντή
ματα τού κ. Κωνοταντινίδου.
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