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ίϊρός τούς συν βρόμη τάς καί. συνβρομητρίοις 
τής «Έφηρχρίβυς τών Παίδων.»

’ Α γ α π η τ ο ί μ ο υ φ I λ ο t χαί φ ί λ αι.
: Μετά χαράς δράττομ.αι τηί ευκαιρίας να χαιρετίσω καί 
πάλιν κατά τήν πρωτοχρονιάν ταότην SKavi σας καί 
εόχηδώ άπδ καρδίας υγείαν σωματικήν, υγείαν 
πνευματικήν καί πανί,τι δόναται νάσυν· 
εισφέοη είς τήν άληθή εύχαρίστησιν, 
πρόοδον καί εύημερίαν σας έν τφ κΐ- 
σμιρ τούτιρ καί έν τφ μέλλοντα

Μ ή λησμονείτε αγαπητά μου τί- ' 
κνα δτι έκαστον νέον έτος φέρει 
μεθ’ έαυτοΰ νέας ύποχρεώσεις καί νέας 
εύ&ύνας, όπως φέρει καί νέα; ευχαριστή
σει!· Καβήκον δέ καί συμφέρον Ελών ήμών 
είναι νά έπωφελώμεϋα όσον τδ δυνατόν περισ

σαΐ:
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σότερον από τάς ευκαιρίας καί τά μέσα,τά δποία δ θεόί μάς Ιχει 
χαρίσει διά τήν εδχαρίστησιν καί χρησιμότητα μας είς τόν κό- 
σμον τοΰτον καί διά τήν προετοιμασίαν μας βιά τήν αιωνιότητα.

Ή έγκάρβιος έπιθυμία καί συμβουλή μου λοιπόν, άγαπη- 
τα μου τέκνα, είναι νά έπιδο&ήτε έκαστον είς τήν έκτέλεσιν 
τών καίίηκόντων σας μέ έπιμέλειαν καί άκρίβειαν, πρδ πάντων 

δί νά σέδεοδε τον. θεόν καί νά ύπακούετε τους γο
νείς σας καί ϊστε βέβαια, δτι δ,τιδήποτε σας 

συμίη κατά τό νέον^τοϋτο έτος 6 λ ήναι 
διά τδ καλάν σας. Μή λησμονείτε δέ 

■ καί τούς πτωχούς καί ’ τά δρφανά, 
καί βσον' βύνασθε ανακουφίζετε τάς 
άνάγκας καί δυστυχίας των.

: ‘ϊγιαίνοιτε,
Όσυντάκτης

Μ.· Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣλ ■ ·

Πάλιν μυκάται ό Βόρειας πάλιν τά πάγη ήλθαν, 
δ ούρανός συ,οφρυφ μ’ <5ργή ν θωρει τό Σόμπαν!

Ή Γή δέν έχει' ίρέΐιν νά θρέψη τά παιδιά της, 
τούς κόλπους έκλεισε σφιγκτά στα ζώα καί φυτά της! 

’Επάνω, φόβος σκοτειδιά, 
κάτω τρεμούλα δυστυχία!

Ηλιε μου, πώς έκρόωσε τό φλογερόν σου αΐμα;
Σελήνη μου πώς δέν γελφς, πώί δέν φορείς τδ ςέμμα; 

φυτά μου βαίίυπράβινα ποΰ είναι ή στολή σας; 
πουλιά μου καλλικέλαδα τί έγειν’ ή φωνή σας; 

έν φύσημα έφυσησε 
καί πάντα κατεσόγχυσε.

Πάλιν μυκάται ό Βόρειας πάλιν τά πάγη ήλβαν, 
πλήν δέν εύρηκαν έπί γής βσους προχθές άφήκαν. 

τόν τόπον δείχνουν τών βνητών νεοκτισμέναι βήκαι, 
ίσου! έτίναί’ ό; Βορεγάς κι’ άναίσβητους άφήκε. 

μυρ-παίς λουλούδια μυριστά, 
μάρμαρα κρύα σκαλιστά.

TO NEON ΕΤΟΣ.
Κάλλη που δέν ήμπσρεσε ζωγράφος νά τά γράψη, 

νεγάτα που δέν σας λύγιζε τοΰ κανόνγοΰ ή λάμψη, 
πώς άμορφα κι’ ουτιδανά έγείνατε συνάμα, 

κι’ αφήσατε κατόπιν σας φόβου καί λύπης τραόμα; 
Στοΰ Σαβαώΰ τήν'προσταγήν, 

οϋδείς άρνεΐτ’ ύποταγήν.

Πάλιν μυκάται ό Βορεγάς, πάλιν τά πάγη ήλθαν, 
πλήν κλ άνοιξιν διά πολλούς άγγέλλουν ότι είδαν, 

τερπνά! ή μέρας μέ άνθους καί μυριρδιαίς γεμάταις, 
μέ χελιδόνια χαρωπά, μέ πρωιναίς δροσάτα ις. 

γιά νά χαροΰν οί ζωντανοί, 
πολλών νά γείνουν κοινωνοί,

Μέ τήν άρχήν τής πάγιονγας, μέ τήν άρχήν τοϋ έτους 
διά ήμέρας εύτυχεΐς, διά καιρούς εύθέτους, 

σάς χαιρετώ συνδρομηταί μέ τδ τερπνο'ν μου φύλλον, 
νά διατρέξετ’ άσφαλώς καί ύγιώς τόν κύκλον, 

τοΰ νέου έτους μετ’ έμοΰ, ~
χωρίς νά σφάλετ’ ούδαμοΰ, Λ.
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ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.

Έκ τής Περιηγήσιως τοΰ Έλληνος Προξένου 

κ. Δ. Μητσάκη τό 1870.

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ.

(ΣννέχΐΜ)
Η χλαμδς χρησιμεύει ώς έπανωφόριον καί ώς εφά

πλωμα, διότι τήν ή μέραν περιτυλίσσονται γραφικότα
τα έν αΰτή, τδ δέ έσπέρας σκεπάζονται μέχρι ποδών· 
είτε είς τό ύπαιθρον κοιμόνται, ύπδ τήν βροχήν και τδ 
μεγαλώτατον ψύχος, είτε έντδς οικίας πλησίον μεγίςης 
πυρά;, ή χλαμδς αποτελεί πάσαν τήν λινοστολήν τών 
Αίθιόπων. Ότε πλύνουσι τάς χλαμύδας, ή μένουσι μέ 
τδ ύποκάμισον ή δανείζονται τοιαύτην παρά φίλ» ή φί
λης, δτε δέ πλυνυσι τδ ύποκάμισον, περιτυλίσσονται μέ 
τήν χλαμύδα καί τότε βλέπει τις αρχαίο ν Ελληνικόν 
άγαλμα, Καρυάτιδας! Περιποιούνται πολύ τήν κόμην 
των, κτενίζοντας αύτήν επιμελέστατα. Άνδρες δέ καί 
γυναίκες ποιοΰσι τδ αύτδ είδος κομώσεως σχηματίζον- 
τες μικρούς πλοκάμους έν εΐδει ψιάθου έκ τοΰ μετώ
που πρδς τά όπισθεν φερουσι δέ άντί κτενδς χρυσήν 
ή άργυραν καρφίδα, χρησιμεύουσαν είς χωρισμόν τών 
τριχών τής κεφαλής. Τήν κόμωσιν ταύτην θυσκόλως 
θά κατώρθου κομμώτρια τών Παρισίων. Τό δυσά- 
ρεστον είναι δτι άλείφουσι τήν κόμην διά νωπού βου
τύρου. Όταν πενθώσι κείρουσι τήν κεφαλήν έν όδοι- 
πορίφ δέ έάν δέν έχωσιν έκτενισμένην τήν κόμην, 
κείρουσιν αύτήν καΐ άλείφουσι διά νωποΰ βουτύρου 
ώς προφυλακτικοΰ κατά τής έπηρείας τών ήλιακών 
αχτίνων καί τής νυκτερινής υγρασίας. *Αν3ρες  δέ καί 
γυναίκες μένουσιν ασκεπείς.

Ή κόρη έκτελει έν τψ οϊκφ τάς πλέον κοπιώδεις 
έργασίας. Μεταβαίνει πρδς άναζήτησιν καυσόξυλων 
εΐς τδ δάσος, πρδς άρδευσιν δδατος είς τους ρύακας 
ή τά φρέατα, μεταφέρουσα τήν λάγηνον μεταξύ τών 
δόο ωμοπλατών ώς τά ύποζυγια ζφα ! Τρίβει τά σι
τηρά, διότι τί θά εϊπη μύλος άγνωστον έν Αΐθιοπίφ· ά· 
νάπτει πυρ, καί έν γένει πασα κοπιώδης έργασία εΐναι 
ό κλήρος της! Οί όνοι έχουσι περισσοτέραν άνάπαυ- 
σιν καί περιποιήσιν διό καί ή ατυχής παρθένος δέν 
βλέπει τήν ώραν καθ’ ήν θά ευρεθή άνήρ, δστις νά 
τής άγοράση χιτώνα άξι'ας ένδς ταλλήρου (4,S0 φρ.) 
και χλαμύδα τεσσάρων ταλλήρων, 3πως τήν συζευ- 
χθή ή λάβη αύτήν ώς έταίραν, καί ύψώση οδτως αύ
τήν έκ τής άτιμωτικής καταστάσεως τής παρθένου ! 
Καί δ βιαστής ύποχρεοΰται νά προσφέρη υποκάμισου 
καί χλαμύδα εις τήν βιασθεΐσαν! Εΐναι δέ περίεργον 
δτι ένιρ ύπάρχει τοσαύτη ήθών έλευθερία, σπανίως 
αί κόραι παραδίδονται άνευ δωρεάς τής χλαμύδας 

καί τοΰ υποκαμίσου. Τήν έπιοΰσαν τής συζεύξεως 
φέρουσα τήν χλαμύδα καί τδ δποκάμισον έξε'ρχεται 
είς τήν θυραν εύθυμος καί χαίρουσα δτι προ&βιβάσθη 
είς τήν έντιμον τάξιν γυναικδς καί δτι θά τεκνοποίηση. 
Δέν έπιτρέπεται είς τάς παρθένου; νά τρέφωσι πά
σαν τήν κόμην των, διδ καί κείρουσιν αυτήν, άφίνου- 
σαι τρίχας πρδς τδ κάτω μέρος πλάτους 2—3 έκα- 
τοστών τοΰ μέτρου, τάς Οποίας ένίοτε πλέκουν έν ειβει 
ψιάθου πρδς τά όπισθεν. Κατά τδν αδτδν τρόπον καί τά 
ά'ρρενα μέχρι τής εφηβικής ήλικίας κείρουσι τήν κε
φαλήν των, μέ τήν διαφοράν δτι άφινουσιν ώς ται
νίαν τρίχας τινάς είς τδ κέντρον του μετώπου, δι’ ών 
χωρίζουσι τδ κρανι'ον είς δύο ίσα μέρη δίκην γεω
γραφικής σφαίρας. Αί γυναίκες μαγειρεύουσι καί 
γνέθουσι μόνον, ούτε ράπτουσιν, ούτε πλύνουσιν, ούτε 
ύφαίνουσι’ ταϋτα πάντα κάμνουσιν οί άνδρες.

’ Αγαπούν τά ποτά και ιδίως τήν ρακήν, τδ τέτσι 
(ύδρόμελι) καί τδν ζύθον, αρκεί μόνον νά τοΐς προσ- 
φέρωσι ταύτα. ’Αγαπούν δέ καί τδν χορόν καί τήν μουσι
κήν. Ό χορός των εΐναι ώς ό τών ’Αφρικανών λαών, 
συνοδευόμενος πάντοτε ύπδ φσμάτων καί ύπδ τοΰ 
ντέφι, τοΰ έπαγωγου καί λάγνου οργάνου τών Αιγυ
πτίων. Μουσικά όργανα έχουσι τήν μονόχορδου λύραν, 
σχήματος ρόμβου, τδ τύμπανον, τδ κύμβαλον, τδ υαγ- 
γαρίτ (είδος αυλού ές ίνδοκαλάμου) και τήν μακράν 
σάλπιγγα, έχουσαν μεταλλικήν φωνήν καί δυο κλει
διά, κατεσκευασμένα έκ λεπτών τεμαχίων ινδικού καλά 
μου καί νεροκολοκύνθης, τής όποιας τδ στόμιον εΐναι 
ώς τής παρ’ ήμΐν σάλπιγγας· ταύτην οέ προσέθηκεν 
ό μουσουργός Βέρδης έν τω μελοδράματι ’ Αίδά.

(’Ακολουθεί.)

ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΗΜΑ.

Πιθανόν ν’ αναμένετε ν’ άκούσετε δτι εΐμεθα μεγάλοι 
περιπατητικοί, όταν σας εΐπω δτι άδιακόπως εδρισκόμε- 
θα εις κίνησιν, καί δμως ούδέποτε καταδεχόμεθα νά 
περιπατήσωμεν, άλλά πάντοτε βαδίζομε ν έπί τροχών!

’Εντούτοις είς τδ πείσμα της άδιαλείπτου ταύτης 
κινήσεως χιλιάδες καί μυριάδες ές ήμών διαμένουσιν 
έπί πολλά ετη ακίνητοι είς τδν αυτόν τόπον.

Τινές έξ ήμών έχουσι δύο πόοας, ώς τά δίποδα, 
άλλοι τέσσαρας, ώς τά τετράποδα, καί δμως ουδέπο
τε κινούμεν τδν ένα προ τοΰ άλλου.

Εΐναι άληθές δτι έχομεν συγγενείς, οΐτινες τάζε ί
ο ευ ου ν τόσον πολύ, ώστε λαμβάνουν τήν δνομασίαν 
των έκ τούτου· άλλ’ οί τοιοΰτοι αποτελούν μάλλον 
έξαίρεσιν εις τάς έξεις των.

Τινές ήμών εΐναι ύψηλότεροι τοΰ ύψίστου άνθρω
πο υ, άλλ’ όμως μανθάνομεν, βτι ύπάρχει κλάδος τις
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τής οικογένειας μας τόσον μικρός δσον ό δνυξ του άν· 
τίχειρος τοΰ ανθρώπου!

Μάς ευρίσκετε είς παν μέρος τοΰ κόσμου, διότι δέν 
εχομεν ιδιαιτέραν χλίσιν είς κάνέν κλίμα.

Είς τάς έξεις μας εΐμεθα τακτικοί καί μεθοδικοί, 
είς δέ τόν χαρακτήρα μας ήσυχοι καί ειρηνικοί· μ’ S- 
λον δτι είς τόν άρμόδιον καιρόν γινόμεθα τολμηρότατοι 

καί έπιθετικώτατοι!
Τινές ήμών εΐμεθα συνοικείωμενοι μέ τάς έπιστη- 

μονικάς όποθέσεις καί δυνάμεθα νά σας ειπωμεν τά 
σημεία τοΰ Ζωδιακού κυκλου καί τάς φάσεις τής Σε. 
λήνης.

Έγώ έχω εόπαίδευτόν τινα καί διάσημον έξάδελφον 
£ίς τήν ’Ηπειρωτικήν Εδ· 
ρώπην, δστις εΐναι τόσον 
μέγας Αστρονόμος, &βτ& 
δόναται νά σας πληροφό
ρηση περΐτώνκινήσεων πάν
των τών ούρανίων σωμάτων· 
Πάντες ήμεΐς δέν διισχυρι. 
ζόμεθα δτι εΐμεθα πολύ ι 
πεπαιδευμένοι, άλλ’ δμως 
πάνιες γνωρίζομεν ν’ άριθ- 
μώμεν. ’ 
αριθμήσω μέχρι τών 12 / ' 

θά τό ί___ Γ__ ...--------------
λήν καί θά μέ έπαιρνεν όλό*  / 

κλήρου τήν^ήμέραν νά τό έ 
κτελεσω, άλλ’ δμως δυνα 
μαι ν’ αριθμήσω ευκόλως 
καί ταχέως μέχρι τοΰ 60.

Πρός διασκέδασιν έχω 
κύνα, δστις πηγαίνει έδώ 
καί έκεΐ άδιακόπως δλην * 
τήν ήμέραν.

"Ολοι εχομεν ιδέας τής ·. 
φυσικής, έγώ δέ δύναμαι νά J 
σέ κάμω νά πηδάς έπί τής καθέκλας σου, ή νά σέ έ- 
ξυπνήσω έκ βαθέος υπνου, Ιάν κροταλίσω μέ δλην 
μου τήν ίσχύν. Τινές τής οίκογενείας μου δόνανται νά 
ψάλλωσι μικρούς ήχους, 

■, Έάνμοϊ έλεγες νά J / 

|---Λ|,. ---- - ύ. ,, ,
έθεώρουν ώς προσβο· ί |ΐ’

Ή μ ι κ ρ/ί Ά ν ί τ s α κ τ s ν ι ζ ο μ έ ν η.

ή νά μιμηθώσιν ακριβώς το

κελάδημα τών πτηνών τής άνοίξεως.
Θά έξιππασΒής ν’ άκουσης, δτι άν καί έχωμεν φω- 

νάς, προτιμώμεν νά λαλώμεν μέ τάς χεΐράς μας διά ση
μείων, όπως οί κωφάλαλοι. Αί χεΐρες ήμών εΐναι πολύ 
ένησχολημέναι. ’Ενίοτε ύπάρχει τοσαότη έργασία, ώστε 
καθίσταται έπάναγκες νά προστεθη μία άκόμη. 'Ομι
λώ περί τών χειρών μας ώς ίσων, άλλ’ έπ αλήθειας 
ή μία εΐναι τόσον μακρυτέρα τής άλλης, ώστε δέν 
έπρεπεν ίσως νά μεταχειριστώ τήν Ικφρασιν ταύτην. 
Το μικρόν δμως τοΰτο έλάττωμα δέν παραβλάπτει 
τήν ωραιότητά μας.

Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου μας είναι σύμ
μετρα, ή δέ δψις μας συχνάχις λίαν σοβαρά.

"Οπως είς πάσαν οίκο- 
γένειαν ουτω και είς τήν 
[δικήν μας υπάρχοοσι πτω
χοί συγγενείς, άπλοι καί 
κοινοί τήν ένδυμασίαν.

Πάντες εχομεν λαμπρά 
στρογγυλά πρόσωπα, S. είδπ 
κώς άνήκοντα είς ήμάς,

' καί έπειδή συνήθως φυλάτ- 
j τομεν αυτά όπισθεν ύελίνων 

παραθύρων, άντί νά έκθε- 
τωμεν αυτά είς τήν έπιρροι- 
αν καί τόν’κονιορτόν του ά- 
νοικτοϋ άέρος, ύποθέτω δτι 
ένίοτε θά ήναι καθσ.ρώτε- 
ρα άπό τά πρόσωπα πολ
λών παιδιών καί κορασίων 
τών σχολείων!

"Οταν φθάσετε μέχρι τής 
γεροντικής ήλικίας, τό πρό
σωπό ν σας θά χάση το σχή
μα τιι, καί γείνη ίσχνόν καί 
βαθουλόν, άλλά τό ίδικόν 
μας &ά μένη πάντοτε ό-

μαλόν καί στρογγυλόν.
Ήμπορβΐτε νά εδρητε ποιοι εΐμεθα ήμεις οί έχον- 

τες ολα ταΰτα τά προσόντα ;

Ή μχκρά Άνέ’τσα-

—Έτσι, μικρό μου, καθαρό 
κομψό χαριτωμένο

Μέ καθαρό τό μέτωπο 
πώ καθαρά ψυχή,

—Νά ήσ«ι τοΰ σχολειού έσϊ> —-Έτσι σεμνό, άμίλητο 
στολίδι ζηλεμένο

Νά σέ φυλάη σάν άγγελος
τήί μάνας σου ή εόχή.

μέ ώμορφιά καΐχίίρ'.
Νά «έ ζηλιΰνν τοΰ σχολειού 
τά άλλα τά παώ«ί

—Νά ήααι της μανοόλας sou 
τό άζριίίό καμάρι, 

Νά ήσαι ή Ελπίδα της 
καί ή παρηγοριά.

ΧΚ.ΟΚΟΣ.

— Μή φαντάζεσαι έαιιτόν σοφόν. Φοβοΰ τόν Κύριον καί I —Ό ύπνος τοΰ Εργαζομένου εΐναι γλυκύς, είτε δλίγον φά- 
κκλινον από τοΰ κακοΰ. (Παροίμ. γ'. 7.) | Ιη, είτε πολύ. (Έκκλησ. έ. 12.)
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΜΕ41ΟΛΑΝΩΝ.

Όλίγαι έκκλησίαι είς τήν ’Ιταλίαν καί έν γένει τήν 
Εύίώπην Βιεγείρουσι περισσότερον ενδιαφέρον παρά 
τδν Μητροπολιτικύν ναόν τών Μεδιολάνων διά τήν ποι
κιλίαν τών σχεδίων τής Αρχιτεκτονικής, τών Αγαλ
μάτων καί τών πύργων, ώς καί τών έν αδτιρ εμπε
ριεχόμενων ιερών κειμηλίων.

Ώς πρδς τήν Αρχιτεκτονικήν τδ κτίριον τούτο είναι 
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ορών του δποίου ύψοΰνται πολύ ΰψηλά είς τδν Αέρα 
όπως φαίνεται είς τήν προχειμενην εικόνα, έπί τής 
κορυφής δ’ έκαστου πύργου ή κωδωνοστασίου δπάρχει 
καί έν άγαλμα παριστών Αγιόν τινα ή άλλο πρόσωπον 
σχετιζόμενον μέ τήν’Εκκλησίαν ή τήν Πολιτείαν.

Έκτδί τούτων έντδς τοΰ ναού τούτου φυλάττονται 
διάφορα ιερά λείψανα, ώς λ. χ, έν τών καρφιών τοΰ 
σταυρού, έπί του δποίου έσταυρώθη ό Κύριος ήμών 
Ίησοΰς Χριστός,. τδ όποιον έκτίθεται κατ’ έτος εΐς

Τά κωδωνοστάσια τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναού ιών Μτδιολάνων.

τό κάλλιστον παράδειγμα Γοτθικής Αρχιτεκτονικής 
καθ’ Ολην τήν Ιταλίαν, ώς ναδς δέ χριστιανικός μόνον 
Απδ τδν τοίϊ ‘Αγίου Πέτρου έν 'Ρώμη είναι κατώτερος.

'Ολόκληρος ή οικοδομή εΐναι έκ καθαρού μαρμάρου 
σχηματίζει δέ σταυρόν. Τδ μήκός του είναι 490 ποδών 
τδ δέ πλάτος 180, και τδ ύψος 354 ποδών. ’Όχι μό
νον έσωθεν, Αλλά και έξωθεν ύπάρχουσι θέσεις διά 
Αγάλματα, ύπολογίζονται Βέ ταυτα είς περίπου 7000 11

Ο ναός ούτος διά τών υψηλών πύργων αύτοΰ πα- 
ριστφ μακρόθεν εΐδός τι δάσους, αί κορυφαί τών δέν- 

τδν λαδν κατά τήν εορτήν τής Ανευρέσεως τοΰ ξύλου του 
«Τιμίου Σταυρού», οτε καί περιφέρεται εις τάς οδούς*  
προσέτι τδ προσόψιον, δί ου 0 Χριστός έσπόγγισε τούς 
πόδας τών μαθητών του, Αφοΰ τούς ένιψε, μέρος τοΰ 
κοκκίνου ίματίου, μέ τδ δποΐον τδν ένέΒυσαν, καί τινες 
τών Ακανθών του Ακάνθινου στεφάνου τδν δποΐον έ
θεσαν έπί τής κεφαλής του, οτε οί στρατιώται ήθέ- 
λησαν νά τδν έμπαίξουν ώς βασιλέα*  προσέτι λίθος 
τις έκ του ‘Αγίου Τάφου, ή Ράοδος τοΰ Άαρών ή 
βλαστήσασα κλπ.
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· ·’Επειδή δ’δλίγοί’γνωρίζετε τήν (απορίαν του, ’ χα-

—— λδν έ&εώρησα νά σάς είπω. δλίγα περί τούτου. Ό ά-
»Ενώπιον σας εχετε, μικροί μου φίλοί, τον τόπον τοϋ λέκτωρ, δπως χαΐ ή όρνιθα, ήτις. καί ■ άλεκτορίς κάπο- 

άλέχτορος, αναγγέλλοντας τόνέον Imt είς τους μικρούς τε λέγεται, δέν είναι αύτόχθω^τήί Εδρώπης, άλλ’ ει-

’Αλέκτωρ της Κίνας.

ίυνδρομητάς τής’Εφ,τών’Παιδων, οπωςτδ’πρωτότυπον σήχάη είς αάτήν. Τινές τδν θέλουν Περσικόν, άλλοι 
μηνύει τήν έλευσιν τής ήμέρας και σας προσκαλεΐ Bid 
τής φωνής τοϋ νά έγερθήτετήί κλίνης καί ν’ άρχίση- 
τε τάς μελετάς σας.

1 Ινδικόν καί άλλοι άλλου τόπου αύτόχθονα, Ό Όμηροί 
άναφέρει τδν πετεινόν είς τδ ποίημά του τδ καλουμενον 
Βατραχομυομαχία, άλλ’ ίσα ιβα αδτη ή μνεία έδωχεν
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Εΐχε δέ σχήμα τρομερού σπηλαίου πανταχόθεν 

περιφραττομένου ύπδ άποτόμων βράχων , χάλκινου 
τείχους και εννέα κυκλικών Υποδιαιρέσεων τής λί
μνης Στυγός. Διηρεΐτο δέ κατά τδν Βιργίλιον εΐς έπτά 
μέρη, τών οποίων τδ δεύτερον περιέκλειε τά θύματα 
έκείνων τών δικαστών, τών οποίων αί Αποφάσεις κα- 
τέστρεφον τήν ζωήν.

Τήν γενικήν έποπτείαν τοΰ αδου εΐχεν ό Πλού- 
των, δστις εΐχε τοδς υπαλλήλους του πρδς διεκπε
ραίωσή τών Ιργασιών τών διαφόρων κλα'δων τοϋ βα
σιλείου του. Ουτω λοιπδν τήν δικαστικήν εξουσίαν ένήρ- 
γουν τρεις δικασταΐ, ό Μίνως, δ 'Ραδάμανθυς καί ό Αια
κός, τήν δέ τών έπιβαλλομένων ποινών αί Έρινυες, αί 
Αρπυιαι καί τά άλλα τέρατα τοΰ γοου.

Διηρεΐτο δέ ό ρίδης εΐς τέσσαρα μέρη I) τδ μέρος, 
δπου ήσαν τοποθετημένα τά δικαστήρια, 2) τδ μέρος, 
οπού ήτο τδ καθαρτήριον, ένθα ίμενον αί ψυχαί έπί 
τινα χρόνον· 3) τδν Τάρταρον, εΐς τδν όποιον έστέλ- 
λοντο οί καταδικαζόμενοι εΐς τά βάσανα*  και 4) τά 
Ήλύσεια πεδία, άτινα ήσαν ή χώρα τών μακάριον,δπου 
κατωκουν αί ψυχαί τών Αγαθών άνθρώπων καί εΐχε τδ 
παλάτιόν του καΐ αύτδς ό Πλούτων μετά τών αύλικών 
καί άλλων αξιωματικών αύτοΰ. (’Ακολουθεί.)

αφορμήν εις τινας φιλολόγους νά θεωρήσωσι τδ ■ποίη
μα τοϋτο ούχ! του 'Ομήρου, αλλά νεωτέρου τινδς ποι- 
ητοΰ άκμάσαντος μετά τήν μετακομιδήν του άλέκτο- 
ρος εΐς Έλληνικάς χώρας.

Παράίενον θά σάς φανή οτι 6 αλέκτωρ εΐναι καΐ ά- 
στρονόμος, διά τοϋτο καί κράζει ακριβώς τάς αύτάς 
πάντοτε ώρας, ήτοι κάθε τρεις ώρας.

Εΐναι γενναίος καΐ ύπερήφανος ή μάλλον είπειν ά- 
γέρωχος καί ύψαύχην, διά τοϋτο βαδίζων όψώνει τήν 
κεφαλήν καί τήν ούράν τοο. Λέγεται δέ δτι δταν 
διαβαίνη πόλην, κύπτει όλίγον τήν κεφαλήν του, νο- 
μίζων δτι εΐναι ύψηλότερος ταύτης!

Βεβαιουσιν δτι καΐ αύτδς δ λέων τρομάζει άκούων 
τήν φωνήν τοϋ άλέκτορος!

"Ενεκα τοο πολεμικού του χαρακτήρας οΐ αρχαίοι 
"Ελληνες τδν έθεώρουν ώς Ιερόν πτηνδν τοϋ "Αρεως.

"Ο,τι δέ τιμά τδν άλέκτορα εΐναι δτι.ό Ίησοΰς Χρι
στός διά τής φωνής αύτοΰ έξήλεγξε τήν έκ φόβου άρ- 
νησιν τοΰ Πέτρου· εΐχε προείπει εΐς τδν Πέτρον ό Κύ
ριος δτι έμελλε νά τδν άρνηθή πρΐν δ άλέκτωρ φώνη
ση. * Η ύπόμνησις δ’ αυτή έφερε τδν Πέτρον είς συναί
σθησή τής αμαρτίας τοο· άμα δ’ άκοΰσας ουτος τήν φω
νήν τοΰ άλέιτορος ένεθυμήθη τήν περί άρνήσεώς του 
πρόρρησιν του Ίησοϋ καΐ μεταμεληθεΐς έκλαυσε πι
κροί ς.

"Οταν άχούωμεν τήν φωνήν τοϋ άλέκτορος, πρέ
πει νά συλλογιζώμεθα μήπως καΐ ήμεΐς ευρισκόμε
να εΐς τήν θέσιν τοϋ Πέτρου, '0 χριστιανός άρνεΐται 
τδν-Κύριον, δταν 3έν φυλάττη τάς έντολάς αύτοϋ. 'Η 
φωνή τοϋ πετεινού εΐναι κλήσις πρδς μετάνοιαν.

Περί μάχης τών πετεινών πρδς άλλήλους αυθορμή
του ή παρ’ ανθρώπων προκαλουμένης, ήτις λέγεται 
άλεκτρυονομαχία, θά γράψω μ εν τά δέοντα 
είς άλλο φόλλον τής ’ Εφημερι'δος τών Παίδων πολλά 
καΐ περίεργα, (Εΐς φίλος τών παίάων.)

Φοΐνι’ξ έν τη Έρήμφ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
KAI THS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΑΥΤΩΝ,

Έκ τής 'Ελληνικής μυθολογίας μανθάνομεν δτι 
μετά τήν έκθρόνισιν τοϋ Κρόνου Όΐ τρεις Αδελφοί 
Ζε'υς, Πλούτων καΐ Ποσειδών διένειμαν μεταξύ των 
τήν οικουμένην καί δ μέν Ζευς έλαβε τήν βασιλείαν 
του Ουρανού και της ξηρας — ό Ποσειδών τήν τής 
θαλάσσης και ο Πλούτων τών καταχθονίων χωρών.

Ό γόης, ή ή καταχθόνιος χώρα, έκειτο κατά τδν 
Ησίοδον εΐς τδ κέντρον τής γής*  εΐχε δέ πέντε ποτα
μούς, ή δέ κατάβάσις-εις αύτδν ήτο δμοία έξ όλων τών 
μερών τής· Ιπιφανείας τής γης.

1 Λκπαίδευσις έν 'Ιαπωνία.

Κατά τήν τελευταίαν 1881 έκθεσιν του ύπουργοΰ 
της Έκπαιδευσεως ύπάρχουσιν ήδη έν ’Ιαπωνία άριθ- 
μούση περίπου 15,000,000 ψυχ. 280,25 προκαταρ
κτικά σχολεία*  έξ ών 16,710 εΐναι δημόσια, τά λοιπά 
ιδιωτικά: ήτοι 1441 περισσότερα τών κατά τδ παρελ
θόν έτος. Έκτδς τούτων ύπάρχουσιν Απειράριθμα γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐα καΐ νηπιαγωγεία, εΐς τά όποια φόι- 
τώσι μυριάδες νηπίων, άρρένων τεκαΐ θηλέων, παι- 
δαγωγούμενα καί άνατρεφόμενα κατά τδν ’Αμερικανι
κόν καί Ευρωπαϊκόν τρόπον. Ή Κυβέρνησις όχι μό- 
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ν ον δέν έμποδίξει τήν χρήσιν χριστιανικών βιβλίων, άλ
λά και φαίνεται ευνοούσα και συντρεχουσα τήν μετα
ξύ τού λαού διάδοσιν τών εύ αγγελικών άρχών, άπο· 
στέλλουσα κατ’ έτος νέο os είς ’Αμερικήν καΐ Ευρώ
πην νά σπουδάσωσιν οχι μόνον έπιστήμας καΐ τεχνας, 
άλλά και τά άφορώντα τδν χριστιανισμόν.

— Ή πόλις τής ’Αλεξάνδρειάς έθεμελιώθη ύπδ ’Α
λέξανδρου του Μεγάλου τό 332 π. X. έφθασε ο’ είς 
τδν κολοφώνα της δόξης της έπί τών Πτολεμαίων. Τδ 
31 έτος π. X. περιήλδεν είς χεΐρας τών 'Ρωμαίων, τδ 
638 έπεσεν είς τάς χεΐρας τώς ’Αράβων, τδ δε 868 
περιήλθεν είς τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων. Τδ 1797 
Ναπολέων ό πρώτος έκυρίευσεν αύτήν, έξεδιώχθη δέ 
έκεΐθεν όπδ τών 'Αγγλων τδ αύτδ περίπου έτος. Τδ 
1806 ό Μεχμετ Άλής διωρίσθη άντιβασιλεύς τής Αί
γυπτου, εύρών τήν Αλεξάνδρειαν σωρδν ερειπίων άλλ’ 
ύπδ τους διαδόχους του άνέλαβε καί πρδ τοΰ κανονο- 
βολισμοΰ τών φρουρίων της καΐ τής πυρπολήσεως τής 
Εΰρωπάικής συνοικίας της ύπδ τών Φελα'χων κατά τδ 
λήξαν έτος περιεΐχεν ύπέρ τάς 300,000 ψυχάς,

—Κατά τδν Άγγλον μηχανικόν κ. Φα'ουλερ, δστις 
έπί πολλά έτη διέμεινεν είς τήν Αίγυπτον, δ ποταμός 
Νείλος εκκενώνει κατ’ έτος είς τήν Μεσόγειον θάλασ
σαν περί τά 100,000,000,000 τόνων υδατος Τδ ύ
δωρ τοϋτο περιέχει περί τά 60,000,000 τόνων παχεΐ 
α'ν τινα ύλην, χρήσιμον πρδς λίπανσιν (κό πρίσμα) τών 
καλλιεργησίμων αγρών της Αίγυπτου, οΐτινες ύπολο- 
γίζονται είς 3,000,000 έκτα'ρια.

— Ο νϋν αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας ’Αλέξανδρος 
εΐναι κάτοχος άπαρ αμιλλών διαδημάτων έν τφ κόσμφ. 
Τδ άρχαιότατον τούτων εΐναι πιθανόν τδ του Κωνςαν- 
τίνου τοΰ Μονομάχου, δπερ έστάλη έκ Κωνσταντινου
πόλεως εΐς τδν Δεσπότην του Κιου τδ 1116. Είς τά 17 
δέ ανάκτορά "του προσθέτει καί έτερον έν Πέτερκοφφ, 
έπιβλεπον τόν κόλπον τής Φιλανδίας. Τά θεμέλιά του 
θά τεθώσι πρδ τοϋ τέλους τοΰ ’Ιανουάριο διά δαπάνης 
1,800,000 φράγκων.

— ’Εξ όλων τών τετραπόδων δλιγοτοκώτατος εΐναι 
ό έλέφας· ή θήλεια άρχεται νά τεκνογονή κατά τδ 30 
έτος της ήλικίας της,γεννά δέ μόνον έξάκις μέχρι τοΰ 90 
έτους, ήτοι άπαξ κατά δεκαετίαν και μετά τούτο παύει, 
'Ο μέσος δ’ δρος τής ήλικίας τών ’Ελεφάντων είναι 
100 έτη.

Μεταξύ τών λειψάνων τής άρχαιστητος αί έν Αί- 
γυπτφ Πυραμίδες κατέχουσι τήν πρώτην θέσω διά τδ 
κολοσσιαΐον αύτών μέγεθος*  κυρίως δέ σκοπός αύτών 
φαίνεται δτι ήτο πρός ένταφιασμδν τών βασιλέων.

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ______ 1159
Ή πυραμίς του Χέοπος εΐναι ή μεγίστη καί έπιση- 

μοτάτη δλων. Ταύτης τδ αρχικόν ύψος εΐναι 497 πο
δών, τδ σημερινόν 450, διότι μέρος τής βάσεώς της 
είναι κεχωσμένον, Τδ άρχικόν μήκος έκάστης πλευράς 
767, τδ δέ παρόν 7ί6. 'Ολόκληρος 50 ή πυραμίς περι
έχει λίθους Εκανούς νά περιβάλωσι σόμπασαν τήν 
Γερμανικήν αυτοκρατορίαν μέ τείχος! Αί πλευραΐ 
όλων τών πυραμίδων βλέπουσιν ακριβώς πρός βορράν 
καί νότον, ανατολήν και δύσιν.

Ή προκειμένη είκών παριστφ απλώς διάγραμμα 
τής μεγάλης πυραμΐδος τοΰ Χέοπος, Ιό γράμμα α 
δεικνύει τήν είσοδον έκ τής άνατολικής πλευράς, ά- 
πεκρύπτετο δέ ή είσοδος αυτή διά λίθων έκ γρανίτου· 
β, γ, δ, δεικνυουσι διαδρόμους φέροντας εΐς τούς θα
λάμους η, ζ, άρχικώς ίσως ήσαν ώρισμένοι ώς έπιτύμ- 
βίοι θάλαμοι, άλλά κατόπιν έγκατελείφθησαν η κα
λείται ό τάφος τής βασιλίσσης, άλλ’ δμως σαρκοφάγος 
δέν εύρέθη έν αύτφ*  ε, εΐναι ό καλούμενος περίδρο-

11 υ ρ α μΐ ΐ τοΰ X ί ο π ο ς.

μος ή διάδρομος, δστις εΐναι 28 ποδών ύψηλός, ένφ ό 
διερχόμένος διά τών λοιπών πρέπει νά περιπατή κυ· 
πτων. 'Επί έκάστου πλαγίου αυτών εΐναι μαρμάρινον 
κάθισμα, θ, εΐναι ό τάφος τοΰ βασιλέως· τουτου τό μή
κος εΐναι 3ΐ ποδών, τό πλάτος 17, καί τδ ύψος 19. 
Έπί δέ τής δυτικής πλευράς ύπάρχει απλούς τις σαρ
κοφάγος, έντδς του δποίου εύρέθη τδ σώμα του Χέ
οπος βαλσαμωμένον. ι, εΐναι πέντε μικρότεροι κοιτώ
νες, τών όποιων μοναδικός σκοπός φαίνεται δτι ήτο νά 
βαστάζη μέρος τοΰ βάρους τής πυραμίδας, τδ όποιον 
κειται ύπεράνω τοΰ βασιλικού τάφου.

'Η άνακάλυψις τών θαλάμων τούτων ήτο πολύ σπ«· 
δ αία, έπειδή ένταΰθα άνευρέθη τό όνομα του Χέοπος 
γεγραμμένον δι’ έρυθρων γραμμάτων έπί του τείχ«ς· 
λ δεικνύει πιθανόν τήν θέσιν, δι’ ής διήρχοντο οί 
έργάται.
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. —■ Ιο τών μαργαριτών ένεργείται έν Καλιφορ-
yzl<f υπο 1,000 δυτών. Ή κοίτη τών μαργαριτοφόρων όςρέ- 
α»ν έκτείνιται άπό ί —6 μίλια άπό τήν παραλίαν, είς βάθος 
άπό ί— 25 όργυιών. Συνάγονται οί κατ’ Ιτος μαργαρίτα, ά
ξια; 3,006,000 φράγκων !

— Μετά τό άνοιγμα τοΰ ίσθμοϋ τοΰ Σουέζ, πλήθος καρ
χαριών εισέρχεται έκ τοΰ Ινδικού ωκεανού είς τήν Μεσόγειον 
καί έπιφέρουσι μεγάλην καταστροφήν είς τά 0 ψάρια, τά χρήτ 
σιμά προ; τροφήν τών ανθρώπων· έκ τούτου δέ προέρχεται· 
ή σπάνι; αύιών.

— Ό όλικό; πληθυσμό; τών Ηνωμένων Πολιτειών τηί: 
’ Αμερική; άνήλθε κατάτό 1880 εί; 50,155,783. 01 άποικοι 
οί έξ ίλών τών χωρών τοΰκόσρίου καταφυγόντε; έκεϊ άνα-' 

-βαίνουν είς 6,679,043- ήτοι αποτελούν τό ενό’γδοο ν' περίπου 
τοΰ έντοπίου πληθυσμού, ώστε, ή Μεγάλη έκείνη Δημοκρα-ί 
τία βέν.έχει πολΰν.φόβον έκ τοΰ ξενικού στοιχείου.

-* 1 2 3· Τά ξάση τή; Εύρώπης σκεπάζουσιν 25 έκατοστά τής; 
όλη; έπιφανείας της· τούτων-τά' 40/00 άνήκουσιν εί; τήν ‘Ρωσ- 
σίαν,. 34/00 έί; τήν Νορβηγίαν καί' Σουηδίαν,· ■ 26/00 εί; τήν 
Αυστρίαν, 17/00 εί; τήν Γαλλίαν, 10/00 εί; τήν Ισπανίαν 
5/00 είς τήν Πορτογαλίαν καί 4/00 εί; τήν Μεγάλην Βρε
τανίαν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Τίνο; άφύσικον έγκλημα υπενθυμίζει ό άριθμό; 20 ;
2. Ποιον προφήτην;
3. Τί βασιλικόν δώρον ;

— Εί; τήν πρωτεύουσαν τών Ηνωμένων" Πολιτειών ήρ-' 
χισε πρό πολλών έτών ν' άν εγείρεται μνημεΐόν τι εί; τιμήν 
τοΰ Ούασιγκτώνο;. Τό μνημεΐον τοΰτο έχει σχήμα τετρα- 
πλεύρου’όίελίσκου, ίπΐ τή; μιά; πλευρά; τοΰ όποίου ύπάρχο- 
σι τεμάχια παντοειδών μαρριάρων έξ όλων τών χωρών τής 
γης—μεταξύ τούτων, διακρίνεται τό Πάριον τοΰ Πεντελικοϋ 
καΐ τό Ερυθρόν τή; Ελλάδος. Τό δψο; τοϋ μνημείου τούτου 
άνέρχεται ήδη εί; 300 πιίδα;, πρόκειται δέ νά ΰπερίγ’πάντα 
τά κτίρια τή; Οικουμένης! Πρό; προφύλαξιν τών έργατών 
άπό πτώσεως, ίχουσι περιίάλει αύτό μέ δίκτυον, έντός τοΰ 
όποίου πίπτοντες οι έργάται σώζονται.

— Περί φύματώσε.ω;. Πραγματεία τις άνεγνώσθη 
ένώπιον τής ’Ακαδημία; τών ’Επιστημών ύπό’τοϋ κ. Deko- 
rab περί τή; ένεργείας τής έλελίνη; επί των βακτηριών τών 
άπαντωμένων εί; τά φυμάτια τών φθισικών, έν η ό κύριος ού- 
το; 3 (ισχυρίζεται, 5τι ίλαβε πύον έκ χοιριδίου τή; Γουινέας, 
τό όποιον είχε καταστήσει φυματιώδες 8ι έμβολιασμου, μετά 
πύου φβισιώντο; καί ίπλήρωσε δι. αύτοϋ 4 σωλήνας· είς τοΰ; 
δύο τών όποιων είσήγαγεν όλίγην έλελίνην, τούς, έσφράγισε 
κατόπιν καΐ τοϋ; έτήρησεν εί; θερμοκρασίαν 37 μοιρών έπΐ 
μίαν εβδομάδα, μετά τό τέλος τής δποία; ήνοιξεν αύτούς 
καί ένεβολίασεν έξ όλων διάφορα ζώα, εΰρε δέ, ότι τά μή 
έμδολιασθέντα διά τοΰ πύου"τών σωλήνων, είς οΰς εΐχεν εισα
γάγει έλελίνην, δέν ίπαίίον έκ φυματώσεως, ένιρ τών ίμδολια- 
σθΐντων μέ τό έκ τοΰ άλλου σωλήνο; οΐ πνεύμονες έπληρώ- 
θησαν ύπό φυματίων. Έάν τά πειράματα τοΰ κ. Dckorai έ- 
πιβεβαιω&ώσι καΐ ΰπ*  άλλων, ή έλελίνη 9ά άποδειχθή μία 
τών μεγίστων εύλογιών είς τήν ανθρωπότητα.

— Το βορειότατου σημεΐον, εί; τό όποΓον καλλιεργείται ή 
βρώμη είναι τό Κέγγης εί; τήν Σουηδίαν, 40 μίλια βορειότε
ρου του βορείου Πολικού κύκλου, ή δέ καλλιέργεια του σίτου 
ένεργείται 40 μίλια βορειότερου τοΰ σημείου τούτου, ήτοι 80 
μίλια πρό; βορράν τοΰ Πολικοΰ κύκλου ί

— Κατά τοΰ; πεπειραμένου; ποιμένας ή ήλικία τών προ
βάτων δέν Βύναται νά γνωσθή μετά τό τέταρτον έτος τή; ή
λικία; των.

:—Πάπα; Λ έων ΙΓ. Λέγεται βτι μία τών άγαπητών 
διασκεδάσεων τοΰ νΰν Πάπα Λέοντο; κατά τάς ώρας τής άνα- 
παύσεως αύτοϋ εΐνε νά συλλαμβάνη πτηνά· τήν συνήθειαν 
ταότην είχε και όταν ήτο έπίσκοπος τής Villa Passiguani 
παρά τάςδχθα; τής Λίμνης Trasyineiie. ’Επινόησε δέ πρώτος 
ιδίαν παγίδα, τήν όποιαν καλεΐ Roecolo. Στήνεται δέ ω; έξή; 
Εί; κατάλληλον μέρος τοϋ Βατικανού ΰπάρχουσι πεφυτευμέ- 
νοι τρεις συγκεντρικοί κύκλοι δένδρων. Μεταξύ τών κλάδων 
τοϋ έσωτέρου κύκλου κρεμά πολυπληθή κλωίία περιέχον- 
τα ψδικά πτηνά διαφόρων ειδών, άτινα χρησιμεύουν ώς δέ
λεαρ· μεταξύ τών κλωβίων τούτων ΰπάρχουσι κεκρυμμένα 
δίκτυα, τά όποια έν μιά στιγμή δόναται νά άπλωθώσι καί 
πέρίίάλωσιν αύτά. Τό άσμα τών έν τοϊς κλωδίοι; πτηνών 
έλκύει πρό; αύτά τά όμοειδή άγρια πτηνά, εύθΰ; β άφοΰ 
έλθωσιν. έντόςτοϋ κύκλου τών δικτύων, άνθρωποι, έπΐ τοντιρ 
τεθειμένοι εί; άπόκρυφον μέρος ύπό τήν έποπτεών τή; Μα- 
καριότητό; του, ΰυστέλλουσι τόν βρόχον καί οΰτω συλλαμδά- 
νόυσιν αύτά ! ■’ ?

— ‘U,'Αλέξανδρος Δουμά; είχε λάβει, περισσότερα .πα
ράσημα οίουδήποτε άλλου θνητού έπΐ τής γής, ώστε . δέν 
είχε τόπον νά θέση αύτά έπΐ τοΰ στήθους του, έάν ήθελε να 
τά φέρη  άντί τούτου όμως έξέθηκεν αύτά έν ιίιραία τάξει έν 
τψ- σποόδαστηρίφ του, άνωθεν τής έστίας,πρό; βιασκέδασιν 
τών έπισκεπομένων αύτόν. Φίλος τις έπισκεφθεΐ; αύτόν πο
τέ καΐ ίδών τήν πληθΰν καί ώραιότητα τών παρασήμων τού
των, «Τί σο! ύπευθυμίζουσιν άπασαι, φίλε μου, αύται αϊ πομ
φόλυγες,» εΐπεν άποτάθείς πρό; τόν Δουμάν. <ιΏ  ! άπεκρίθη 
6 Δουμας, μέ ΰπενβυμίζουσι τόν μύθον τή; άλώπεκος καί τών 
άωρων σταφυλώνίο πρό; σύγχυβιν τοϋ φίλου του.

*

*

— Αύτόπτη; μάρτυς τή; βαπιίσεως τής δεσποινίδας Βέρ- 
θας '■ΡοΟχίλδ .πρό τοΰ γάμου της μετά τοΰ πρίγκιπος ’Αλεξάν
δρου τή; Ούάγραμ λέγει,' άτι εκλαίε πικρώς καθ’ δλον τόν χρό
νον τής Ιεροτελεστία;,  έκ τή; δποίας άπηρνεϊτο τήν θρησκείαν 
τών πατέρων της. Είς τούς γάμου; παρήσάν μόνον 30 πρό
σωπα, ' δπαντες φίλοι' τοϋ νυμφίου, έντός τής Δουκίσση; Δέ 
Γραμμόντ, καί τής μητρό; καΐ αδελφής τής νύμφης.

1

— Κατά τά; τελευταία; στατιστικά; τών πανεπιστημίων έν 
ταΓ; ‘Ηνωμένοι; Πολιτείαι; τή; ’Αμερική; τό 1880 μόνον 266 
φοιτηταΐ'ΐλαβον πτυχία θεολογίας, καΐ 1041 τής. νομική;,· έ- 
νψ δάριθμόςτών λαβάντων πτυχία τής ιατρικής άνέβη ' είς 
3,5601 Παντού, ώ; φαίνεται, έν ταϊ; ή μέρα ι; ήμών τό ύλικήν 
προτιμάται τοΰ πνευματικού!

Έχλείψεις χατά τά 1883.

■ Κατά τό έτος 1883 θά συμίοϋν τέσσαρες έκλείψεις, δύο 
τοΰ ‘Ηλιου καΐ δύο τή; Σελήνης.

1) Έκλειες τή; σελήνης μερική τήν 10/22 ’Απριλίου
άόρατο; παρ ήμίν, όρατή είς τήν άνατολικήν Ασίαν καΐ 
Αυστραλίαν, '■

2) Έκλειψι; τοΰ ήλίου δλική τήν 24 'Απριλίου (6 Μαίου) 
άόρατο; παρ' ήμίν, όρατή είς τά ' δυτικά τή; μεσημβρινή; 
’Αμερικής, τόν Ειρηνικόν ’Ωκεανόν καΐ τά ανατολικά τής 
Αυστραλίας.

3) Έκλειψις τή; σελήνη; μερική 3/15 'Οκτωβρίου ορατή 
παρ’ ήμϊν.

Έν Έ)ήν«ις lx νΚν ιίβν Άνί(ίον χοΛ Λω™τ>ι«;, Ιββϊ — Β' 187.


