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XuvSp. έτησ- έν "Ελλάδι Φο. 1. διευθύνεις Ε£ς ούδένα, πλήν τών ταχταβν- λ... . .. άνταποκριτών, στίλλεται «ή ΈφημερΙς
> » » Εξωτερικψ » 2. Αυ <Wo> Σταδιοο άριθ. τών Παίόων» άνευ προπληρωμής.

ΧΕΙΡΟΣΤΗΜΟΝ.

Τό φυτόν τοϋτο, τοΰ όποιου τήν εικόνα ίχουσιν ίμπρο- 
σθίν των οί μικροί μου άναγνίΰσται, ώνομάσθη ουτω, διότι 
τά τρυφερά καί ώραΐα άνθη του, ή κάλλιον είπεΐν οί στήμο
νες τοΰ άνθους, πέντε τόν αριθμόν, ομοιάζουν μέ χεϊρά μι
κρού παιδιού.

Τά άνθη ταϋτα χρησιμεύουν διά τοΰ 
νίκταρός των πρός τροφήν τών ώραίων 
μικρών πτηνών, τά όποια'ονομάζονται

ΤΟ ΕΞΟΧΟΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΉΣ,
■1*1  ■

1. ’X όλα τά έργα σου, θεέ,
θαυμάζων σε θεωρώ· 

Είς δέ τήν Βίβλον, Αγαθέ, 
Σέ βλέπω καί Σ' ΰμνώ.

2. Σύ λάμπεις είς τόν ούρανόν,
Λάμπεις καί είς τήν γήν.

Λάμπεις κ’ είς τόν ώκεανόν, 
Πλήν μάλλον στήν Γραφήν

3. Έδώ εΐν' 5λ’ οί θησαυροί
Καί όπλα τής ψυχή;

Έίώ θεός μά; δμιλεΐ, 
Κι’ ακούω τής φωνής.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΊΤΧΙΑΣ,

Εύσέβεια, ‘Υπομονή, Εύστάθεια.
Τιμιότης, Έργατικότη;, ’Εγκράτεια.

Άκεραιότης, Ακρίβεια, Έχεμοβία.
Προσοχή, Ταπεινοφροσύνη, Δραςηριότης.

Φιλαλήθεια, Ειλικρίνεια, Φιλοφροσύνη.
Αύτάρκειά, Αύτεπιστήριξις, Φόβος θεού.

Αί άρεταί αΰται ίλήφθησαν ίκ τής μαρ-

Χβερόστ)ήμ.ον.

τυρίας διαφόρων προσώπων, οΐτινες 
διά τής χρήσεως αύτών άπεδείχθησαν 
έπιτυχεΐς είς τόν βίον των. Είναι δέ
πανθομολογούμενον ότι ή καλλιέργεια δρομητών, συμβουλεύοντας αύτοΰς νά 
τριών έκ τούτων είναι ασφαλές ίχέγ. άρχίσουν παιδιόθεν νά γυμνά ζωνται είς 
γυον έπιτυχίας είς οίονδήποτε νέον ίν αύτάς, έάν θέλουν νά στεφθοΰν οί κόποι 
τψ κόσμω· τούτου ένεκα συνιστώμεν|Των έν τή παρούση ζωή μέ ίπιτυχίαν, 
τάςάρετάς ταύτας είς τήν σκέψιν καΐιόποιονδήποτε ϊργον ή ίπάγγελμακαί άν 
ίφαρμογήν όλων τών μικρών μας συν-1 εκλέξουν.

βομβίζοντα, δνεχα τοϋ ήχου, τονρόποΐονπροξενούν π<- 
ριπετόμενα άπό άνθους είς άνθος χαί ίκμυζώντα διά τοΰ 
μιαρού των γόμφους τό νέκταρ, τό δποΐον κατασταλάζει είς 
τήν βάσιν έκαστου άνθους.

“Οχι μόνον δέ τά άνθη τοΰ φυτού τούτου εΐναι ώραϊα, άλ
λά χαί τά φύλλα, ώστε όλόκληρον τό φυτόν παρουσιάζει ώ- 
ραίαν οψιν φύεται δέ αύτοφυώς είς τό Μεξικόν, τήν

Βραζιλίαν καί άλλα; χώρας τής διακε
καυμένης ζώνης τής ’Αμερικανικής ή*  
πείρου.

4- Λέγει πώς ίπαθεν δ Χριστός' 
'Αντί αμαρτωλών, 

Καί μ' ένθαρρύνει δ θεός 
Νά έλθω είς Αύτόν.

5 Σϋ φώτισόν με, ώ θεέ, 
Ίον νόμον νά νοώ, 

Καί έκ τοΰ λόγου σου, Χριστέ, 
Ί’ήν χάριν νά δεχθώ.

6, Δέν βλέπω ’σίλην σου τήν γην, 
Κ' είς δλον σου τό πάν, 

Παιδείαν τόσον θεϊκήν 
Καί τόσον φανεράν.

7, Μέ ίπιμίλειαν λοιπόν,
Πάντοτ' άς μελετώ , 

Τόν έ®ουράνιον χρησμόν, 
Ί’ήν ίέείαν σου ήχώ.

(Έκ τοϋ Υμνολογίου)
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σαν έπικινδόνως*  δτι ή στάσις καταβληθεΐσα κατά τήν 
ήμέραν έξερράγη έκ δευτέρου τό μεσονύκτιον, κτλ· 
θά ένόμιζέ τις δτι ολόκληρον τό Μαγδεβούργον Ικιν- 
δόνευε νά καταστραφή, τόσον εΐχεν έξογκωθή ή εΐ- 
Βησις!

Ό γέρων στρατηγός ήκουε ταΰτα πάντα μειώών 
και άφοΰ δ διηγούμενος έτελείωσε, διηγήθη τά συμ
βάντα δπως πράγματι συνέβησαν. ιΗ όργή άπάντων 
τότε έστράφη κατά τοΰ πρωταιτίου τής ύποθέσεως, 
βτε δέ ό Πρίγκιψ Λεοπόλδος έμαθεν δτι ήτο δ Γεώρ
γιος, συνωφρυώθη καΐ εΐπεν.

«Αύτδ τό παιδί πρέπει νά τεθή δπδ αυστηράν πει
θαρχίαν, άλλως θά γείνη φιλέρι;, στασιαστής καϊ ά- 
ναρχικός. Δέν είχα δίκαιον είς τήν γνώμην τήν ο
ποίαν έΐέφρασα πρό τινων μηνών; Κύριε στρατηγέ 
φόν Βράουν Βέδελ, γνωρίζων οτι ένδιαφέρεσθε ύπέρ 
τοΰ παιδός, θά σάς παρακαλέσω νά λάβετε τόν κόπον 
νά τδν κατατάξετε εις τόν στρατόν άνευ άναδολής. «*Ο  
μικρός σκοπεύει νά γείνη Στρατηγός,» προσέθηκε γε- 
λών, «ώστε καλλίτερον νά γείνη τοιοΰτος μίαν ώραν 
άρχήτερα t Φωνάξατε τόν ύφαντήν αυριον χωρίς άλλο, 
παρακαλώ κ. Στρατηγέ.»

Τήν έπομένην ήμέραν ή οικογένεια Βράουν έκάθητο 
είς τήν τράπεζαν κατά τήν μεσημβρίαν. Δοχεΐον ζω
μού άνέπεμπεν έκ τή; τραπέζης άτμους, και πινάκιον 
χοιρομηρίου εκεί to πλησίον αύτοΰ. Μόλις εΐχον άρ- 
χίσει νά τρώγουν, δτε ή θύρα ήνοιξε καϊ είσήλθεν ύ- | 

! ψηλός τις κυρίας, μέ μέγαν λευκόν μύστακα καϊ περί- | 

βεβλημένος φαιόν στρατιωτικόν μανδύαν.

— “Μή ταράττεσθε καλοί μου άνθρωποι,» είπε 
φιλοφρόνως.

Άλλ’ ό κ. Βράουν, νομίζων δτι ή έπίσκεψις αυτή 
εΐχε σχέσιν πρός τήν ύπόθεσιν τής στάσεως, έσηκώ- 
θη και ύπεΒέχθη τόν κύριον μετά τίνος άνησυχίας.

— «Ό σκοπός μου εΐναι φιλικός," εΐπεν ό γέρων, 
οστις έννοεΐται δτι ήτο δ στρατηγός φόν Βράουν 
Βέδελ, «καθίσατε καΐ θέλω τον διηγηθή.»

Ή συνομιλία αμέσως ήρχισε περί της ύποθέσεως 
του Ουτρεχτ, καϊ δ στρατηγός παρετήρησε—

— «Πρέπει νά περιμένετε, δχι μόνον νά πληρώ- 
σητε άδράν άποζημιωσιν καϊ πρόστιμον, αλλά νά ύπο- 
φέρετε και άλλας κακάς συνέπειας, Ό υιός σας θά ά- 
ποκτηση πολΰ κακήν φήμην.»

— “Άλλά, κύριε,» εΐπεν ή μήτηρ, «έάν ό Γεώρ
γιος ήναι φρόνιμος τοϋ λοιποΰ, τοΰτο βεβαίως θά πα- 
ρέλθη.» L

— «"Ερχομαι νά σάς κάμω μίαν προτασιν,» εΐπεν 
ό Στρατηγός  «άς καταταχθή ό παΐς είς τόν στρατόν."*

— «Ώ ! όχι!» άνέκραξεν ή μήτηρ έντρομος, Ό

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
(Έζ τοΰ Γερμανικού) 

ύπό Φ. Δ Κ.

(Χυνέχεια ίδέ προηγ. φύλλον).

‘Ο γέρων φόν Βράουν Βέδελ ίμειδίασεν έπιδοκιμα- 
στικώς. «βλέπω οτι εχει καρδίαν καλήν, υπάρχει έ- 
πομένως έλπίς.» έψιθύρισε καθ’ εαυτόν. Μετά τινας 
άλλας έρωτήσειΐ δ Γεώργιος άπελύθη, καί δ Ουτρεχτ 
προσακλήθη νά μαρτυρήση. Άλλ’ δ γέρων στρατηγός 
δέν περιέμενε νά άκουση ταυτας τάς έξωγκωμένας 
παραστάσεις χαι παράπονα,

Ό Γεώργιος ήσύχως άπήλθεν οΐκαδε μετά ΐοΰ 
πατρός τοο έν σιωπή καί σχέψει. "Οτε δέ έφθασαν 
έξω τών πυλών της πόλεως ό κ. Βράουν έ'δωκε το- 
σαυτας καλάς συμβουλάς είς τδν υίόν τοο, ώστε δλην 
έκείνην τήν ήμέραν έμεινε σκεπτικός καί σόννους. Τήν 
δ’ έπομένην πρωίαν λαβών τδν «κουμπαράν» του, (κι- 
βωτίΒιον οπού τά παιδία φυλάττουν τά λεπτά των) με- 
τέβη είς τήν οικίαν του Οΰτρεχτ.

- «Κύριε Ουτρεχτ,» εΐπεν, «έΒειχθην πολύ κακός 
προχθές παρορμήσας τά παιδιά. Λάβε ια παρακαλώ 
οσα έμπεριέχονται έδώ μέσα πρδς μικράν τινα άπο- 
ζημίωσιν διά μερικώς άπδ τάς ζημίας σου*  συγχωρή
σατε δέ καί τήν βίαν μου, καΐ έγώ δέν θά τό κάμω 
πλέον, >

Άλλ’ δ Οδτρεχτ Βέν έδέχθη τδν Γεώργιον ποσώς 
φιλοφρόνως. Τδν διέταξε δέ νά «ξεκουμπισθη με τά 
λεπτά του,» και προεφήτευσεν δτι ήθελε καταντήσει 
ήμέραν τινά είς τήν λαιμητόμο». Ό Γεώργιος εκρά
χησε τήν όργήν του και ήσύχως άπήντησεν. «Όχι κ· 
Ούτρεχτ, έγώ έκαμα τήν προσφοράν ταότην μέ καλόν 
σκοπόν, και έάν δέν την δέχεσαι, δέν πταίω έγώ· έλ- 
πίζω δέ δτι ποτέ Βέν θά μέ ΐδης είς τήν λαιμητόμον.»

ΚΕΦ*  Γ. '
Τήν αυτήν έκείνην ήμέραν έδόθη μέγα συμπόσιον 

έν τφ ανοικτά ρφ τοΰ πρίγκιπος Λεοπόλδου τής Δεσ- 
σαυίας, είς τδ όποιον πάντες οί προύχοντες τής πό
λεως πάρε κάθισαν, μεταξύ δ’ αυτών καΐ ό γέρων 
φον Βράουν-βέδελ, Είς τήν τράπεζαν συνεζητήθησαν 
τα τελευταία*  νεα της πόλεως, κοριός τις δέ, δικα
στής έν τη ’Αστυνομία;, διηγήθη περί τίνος ρήξεως, 
ητις εΐχε λάβει χώραν είς τήν αγροτικήν συνοικίαν 
Νεύσταθ, Εΐχε προξενηθή, άς έλεγεν, δπδ τών παί
δων τής γειτονίας, καΐ δλόκληρος ή οδός εΐχεν ώς έπί 
τό πλεΐστον καταστραφή, Τδ πραγμα, ώς τδ διηγείτο 
έκεΐνος, έφαίνετο λίαν σοβαρόν, οίκίαι ολόκληροι, εΐ 
πεν, εΐχον κρημνισθή, πολλοί δέ πολιται έπληγώθη-
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Γεώργιος δέν ώμίλησεν, άλλ*  οί δφθαλμοί τοο ήστρα 
ψαν ίκετευτικώς προσβλέποντες τοδς γονείς του χαί 

τδν στρατηγόν.
— «Είς τδν στρατόν! έκεΐ θά γείνη καλλίτερος η 

χειρότερος; η ήρώτησεν ο κ. Βράουν.
— «’Ώ, ύπάρχουν άπειροι καλοί άνθρωποι είς τδν 

στρατόν μας,>) άπεκρίθη δ στρατηγός· «Είναι δ μονος 
τρόπος, δπως άναχωρήση δ παΐς άπδ τήν συνοικίαν 
ταότην, οπού εχει τόσον κακήν φήμην."

— “Πάτερ, θέλω νά γείνω στρατιώτης 1» έκραό- 
γασεν δ Γεώργιος, μή δυνα'μενος νά κρατηθή έπί πλέον.

(άχολουθεΰ)

αςμα εωθινόν.

Μυρούόλος προβα'λλ’ ή αύγή 
καί φωτίζεται πάσα ή γή.

Τέ πτηνά είς τοδς κλάδους πετοΰν 
καί τόν Πλάστην αύτών χαιρετούν. 

Ό Οϋρανός καί ή γή, 
5λ' ή φύσις αύτόν εύλογεΐ.

Πεδιάδες,τερπνοί άνβηραί 
καί δρέων δασώδεις οειραΐ 

Μινυρίζουν ιύχήν ίκτενή 
-Εύλογοϋντες τδν Πλάστην κοινή, 

Ό Ιώρανΰς καί ή γή, 
ίλ' ή φύσις αύτόν ευλογεί.

ί’οΰ ήλίου ή πρώτη άκτίς
Καί δ φλοίσβος ώραίας άκτής· 

Τών άνθίιυν τό μύρον τάγνόν 
κ’ αί φωναί τών αθώων άμνών. 

Ό Ουρανός καί ή γή, 
δλ' ή φύσις αύτόν ευλογεί.

Φιλοπίνων άνθρώπων πληθΰς 
είς τό έργον των τρέπετ’ εύθύς, 

Καί ύμνεί τον Πατέρα ήμών 
ευλογούσα θεόν οίκτιρμών. 

Ό Ουρανός καί ή γή, 
ίλ' ή φύσις αύτόν εύλογεί.

•Εν Πειραιεί 10 ΑΙαίου 1882. Δ. Ji. Σ.

®νιησςμ.ότης κατά, τα πρώτον 2τος

Ή θνησιμότης πατά τδ πρώτον έτος τής ζωής όπε- 
λογίσθη έν ' Αγγλία. ώς έξης. Έπί 10,000 νεογέννη

των είς τδ τέλος τοΰ ετρυς δέν μίνουσιν είμή 7,675 
ώστε ή γή καταπίνει 2,025 ύπα'ρξεις εύθύς ώς ή είς 
τήν έπιφάνειαν αύτής γελόεσσα φόσις ταΐς ειπη, <, κα
λώς ώρίσατε,» δηλαδή πλέον του πέμπτου τών προσ
κεκλημένων !
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Έν Βελγίφ δ Καιτελέ ύπελόγισεν δτι έπί 100,000 

γεννήσεων, μετά ένα μήνα σώζονται 90,396, μετά δυο 
μήνας 87,936, μετά τρεις μήνας 86,175,μετά τέσσα
ρας μήνας 8ί,720, μετά πέντε μήνας 83,571, μετά 
έξ μήνας 82,526, μετά Sv έτος 77,528, ήτοι τδ Sv 
περίπου τέταρτον αποθνήσκουν! · ·

Έν τω νομφ τής Γενεύης δ Έσπίν όπελόγισεν έν 
τή περιόδφ τών έτών 1838 —1845, δτι άπέδανον 
320 νεογέννητα παιδία κατά τήν πρώτην εβδομάδα, 
121 κατά τήν δευτέραν, 95 κατά τήν τρίτήν, 49 κα 
τά τήν τετα'ρτην. Ιδιαιτέρως δέ κατά τήν πρώτην ή
μέραν τής πρώτης έβοομάδος 141, κατά τήν δευτεραν 
47, κατά τήν τρίτην 40, κατά τήν τετάρτην 31, κατά 
τήν πέμπτην 29, κατά τήν £κτην 20, κατά τήν έβδό- 
μην 19.

Έν Γαλλία, κατά τδν βροκα, ή έν τφ πρώτφ έτει 
τής ζωής θνησιμότης δπελογίζετο έπί 100000 γεννή
σεων εΐς22 περίπου, κατά τά έτη 1806—1809, είς 20, 
κατά τά έτη 1835—1839 καί είς 17 περίπου, κατά τά 

έτη 1860—1864· 'Η έλάττωσις τής θνησιμότητας έν 
τή πρώτη ζωή, καθ*  δσον προβαίνει δ αιών, εΐναι ιδιαι
τέρως χαρακτηριστικός,

’Ιδού πώς δ Ο ίσων υπολογίζει έπί 100 γεννήσεων 
τήν θνησιμότητα τής τοϋ πρώτου έτους ήλικίας με
ταξύ τών διαφόρων έπικρατειών. Βαυαρία 37, καί 7/00, 
Αύστρία 24 καί ’“/οο, 'Ολλανδία 19 καί ‘)3/οο , Πρωσία 
18καί ϊ3/ο« > Γαλλία 17 καί 51/00, Βέλγιον 15 καί 
42/«ο> ’Αγγλία 15 καΐ 25/«ο·

‘Υπελογίσθη ή θνησιμότης του πρώτου έτους τής 
ζωής ά) μεταξύ τών γενών, καί εύρέθη δτι έπί 100 
άρρένων άποθνήσκουσιν 20 καί έπί 100 θηλέων 16, 
τδ πέμπτον δηλαδή τοΰ πρώτου καί τδ έκτον του δευ
τέρου β') μεταξύ τής πόλεως καί τής έξοχης, και εδ- 
ρέθη κατά 1/0 ο μειζων έν τήπόλει- γ')μεταξΰ άπορων 
καί εύπορων συνοικιών, και εύρέθη μείζων έν ταΐς πρώ- 
ταις· δ ) μεταξύ νομίμων καί μή νομίμων τέκνων, καί 
εύρέθη κατάμέν τά πρώτα είς 22 —25 τοΐς έκατόν,κατά 
δέτά δεύτερα είς 85—95τοΐς έκατόν ε')μεταξύ ψύχρας 
και θερμής ώρας τοΰ έτους, καί εύρέθη μείζων κατά 
τήν πρώτην σ')μεταξύ βορείου καί μεσημβρινού κλίμα
τος καί εύρέθη δτι ή ψυχρά περίοδός εΐναι δλεθριωτέρα 
διά τδ πρώτον έτος τής ζωής έν τή μεσημβρία, 39—40 
τοΐςέκατδν έν Όλλανδίφ και 50—54 έν Ίταλίφ. Ύπδ 
έτέραν έποψιν είς τά θερμά κλίματα καί ή μεγάλη 
θερμότης έίασκεΐ καταστρεπτικήν έπιρροήν έπί τής 
τοΰ πρώτου έτους ήλικίας. Όσον μεσημδρινώτερος δ 
τόπος, τόσον ή θνησιμότης του πρώτου φυτωρίου 
τής ζωή; εΐναι μάλλον έντεταμένη.

(Έχ τφ ΟΙχουομιχϊφ ’Επιθεωρ-ήοεώς)
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NAOS ΤΟΓ ΓΙΟΤΓΕΡΝΟΤ.

Ο Γιουγερνδτ εΐναι έν τών τριών προσώπων της 
Τριάδας, ήτις λατρεύεται ύπδ πολλών έκατομμ ορίων 
προσώπων είς τάς 'Ινδίας. “Εχει δέ πολλούς ναούς 
καθ’ δλην τήν χώραν, άλλ’ δ otασημότατος καΐ άγι- 
ώτατος εΐναι έν Παρί, είς τά δοτικά παράλια τοΰ κόλ
που της Βεγγάλης. ‘Ο ναός ουτος περιβάλλεται όπδ 
τείχους ισχυρού 21 ποδ. ύψηλοΰ, οί δέ κυριώτεροι 
τρούλοι (κουμπέδες) τοΰ ναοΰ ανέρχονται ει’ς δψος 
184 ποδ. ‘ Εκατέρωθεν δέ της κυρίας εισόδου κεϊται 
Υπερμεγέθης λέων.

Έν τφ ναφ τούτφ προσκυνεΐται ού μόνον 0 Γιου- 
γερνοτ, άλλά καί οί σύντροφοι αδτοΰ, τά άλλα δόο

Οί θεοί ούτοι καθ’ έκάστην εδωχουνται κατά τδν 
έξης τρόπον : ‘Ετοιμάζονται δι’ αυτούς 410 λίτραι δρυ- 
ζίου, 225 λίτρ, αλεύρου, 350 λίτρ. βουτύρου, 167 λί
τραι μέλιτος, 65 λίτρ. λαχανικών, ! 86 λίτρ, γά
λακτος, 24 λίτρ. καρυκευμάτων, 31 λίτρ, άλατος καί 
41 λίτρ. έλαίου, έν φ δέ πάντα ταϋτα τίθενται έμπροσθεν ί 
τών ειδώλων τούτων, αί θύραι τοΰ ναοΰ κλείονται i 
καί ούδείς πλήν τών ιερέων επιτρέπεται νά μείνη έν I 

αύτφ. Τούτου γενομένου 2,000 εύρωστοι καλόγηροι 
τρώγουν και πίνουν είς όγείαν της εόπιστίας, άμαθείας 
καί δεισιδαιμονίας τοΰ άμαθοϋς όχλου, άφοΰ δέ κατανα
λωθούν πασαι αί τροφαί αύται, αί θύραι άνοίγονται καί 
τά ψιχία μοιράζονται είς τούς έξωθεν ίσταμένους άπει
ρους έπαίτα;, καΐ οΰτω τελειώνει τδ γεύμα τών θεώ’-ί

Τά εΐδωλα ταϋτα πλόνονται καΐ ένδύονται καθ’ έ
κάστην ήμέραν μετά μεγάλης προσοχής καί φροντί
δας, ώς έάν ήσαν ζώντα πλάσματα.

Τήν 18ην Ιουνίου έκάστου έτους γίνεται έν τή πό- 
λει ταυτη ή μεγίστη τών πανηγύρεων πρδς τιμήν τών 
θεοτήτων τούτων. Κατά τήν πανήγυριν δέ ταύτην, 
είς τήν όποιαν συρρέουσι πλείονες τών 500,000 
προσκυνητών έξ όλων τών μερών τής'Ινδίας, τά άγάλ
ματα ταϋτα τών τριών θεοτήτων τίθενται έπί μεγί
στης τινδς άμάξης, άφοΰ πρώτον πλυθουν καί ένδυ- 
θοΰν μέ ενδύματα πολύτιμα έκ μετάξης· ή άμαξα 
αΰτη εΐναι 34 τετραγωνικών ποδών τδ μέγεθος, καΐ 
στηρίζεται έπί 16 τροχών 6 ! ]2 ποδών τήν διάμε-

πρόσωπα τής ^Ινδικής Τριάδας, ήτοι δ Σιδά καί δ 
Σαθαδρά.

Τά άγάλματα τών τριών τούτων κυρίων θεοτήτων 
εΐναι τεμάχια ξύλου άγροίκως κατεσκευασμένα καΐ ά- 
βχημότατα,ώς τά τών αρχαίων Ελλήνων ίερώτατα ξύ
λινα άγάλματα, τά λεγάμενα ξόανα· παριστάνουν 
δέ μορφήν άνθρωπίνην άσχημοτάτην καί άηδεστάτην, 
Τδ άγαλμα τοΰ Γιουγερνδτ, δστις έπονομάζεται καί 
Κρισχνά, εΐναι χρωματισμένον βαθύ κυανοΰν, τδ τοϋ 
Σιδά λευκόν, καί τδ τοΰ Σαθαδρά κιτρινον.

“Εμπροσθεν τοΰ βωμού εΐναι προσέτι τοποθετημέ- 
νον άγαλμά τι τοΰ γυποθεοΰ Ι’αρούνδα, δνομασθέντος 
ούτως έκ τούτου, δτι έχει κεφαλήν γυπός. 1
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τρον έκαστου· περιβάλλεται δέ μέ ΰφασμα όλόχρυσον, 
καί εχει άνωθεν παραπέτασμα έξ όλοσηρικοΰ πρδς φύ· 
λαξιν τών ειδώλων άπδ του ήλιου, σύρεται δέ ύπδ αν
θρώπων δι’ έξ σχοινιών 300 ποοών αακρών έκαστου. 
Ολόκληρός δέ ή άμαξα καλύπτεται μέ γλυφάς τού 
ΙνΟικοΰ συρμού. ’Αφού δέ προ έτοιμα σθή, κατά τδν 

τρόπον τοΰτον, περιφέρουν αυτήν έν εϊδει λιτανείας

κης καΐ δ διασημότατος και τολμηρότατος μεταξύ 
τών μνηστήρων της Πηνελόπης.

Κατά τήν δεκαετή απουσίαν τοΰ Όδυσσέως δ Άν- 
τίνοος οΰτος πολλα'κις προςεπάθησε νά ΐίανατώση τδν 
υίδν τοϋ Όδυσσέως Τηλέμαχον καί νά καιαλάβη τδν 
θρόνον, άλλ’ ή φρόνησις της Πηνελόπης άφ’ ένδς καΐ 
ή άναχώρησις τοϋ Τηλεμάχου άφ’ έτέρου συνήργη-

καθ’ όλην τήν πό
λιν, έν ψαλμοΐς καΐ 
υμνοις καί χορδαις 
καΐ δργάνοις, πολ
λοί δέ φανατικοί 
ρίπτονται αυτοί, ή 
ρίπτουσι τά τέκνα 
των ύπδ τους τρο
χούς τής ύπερμε- 
γέθους ταύτης ά
μάξης καΐ κατα
συντρίβονται, ινα 
εξιλεώσουν διά τού
του τους έξωργι- 
σμένους κατ’ αυ
τών θεούς των

Έκ του απείρου 
τούτου π λ ή θ Ο υς 
τών προσκυνητών 
χιλιάδες αποθνή
σκουν ένεκα τής 
πεινης, τών κακου
χιών της όδοΰ, τών 
βροχών καί τών 
άλλων στερήσεων, 
άτινα είναι αναπό
φευκτα είς τοιαύ·· 
τας πολυπληθείς 
πανηγύρεις, άφί- 
νονται δέ άταφοι, 
ινα χρησιμεύσουν 
πρδς βοράν τών γο
πών καΐ τών σκύ
λων, ή δέ πεδιάς ΌΌμηρικδς Άντίνοος.

σαν είς τδ νά άπο- 
τύχωσι τά σχέδιά 
του ταϋτα.

Όταν ό Όδυσ- 
σεδς έπέστρεψεν 
είς τήν πατρίδα 
του, μετημφιεσμέ- 
νος ώς ζητιάνος, 
εΰρε τους μνηστή
ρας τής συζύγου 

του καθημένους έν 
τή οίκίφ του, τρώ
γοντας δέ καΐ πίνον
τας καθ’ έκάστην 
έκ τών αγαθών 
του, Ώς φαίνεται 
τδ τοιοΰτον ήτο 
δυνατόν κατά τήν 
παναρχαίαν έκεί
νην έποχήν, καθ’ 
ήν ίσχοεν ή μά- 
χαιρα μάλλον ή 
τδ δίκαιον καί 
πρέπον.

Τδν μετημφιε- 
σμένον Όδυσσέα 
προσέβαλεν δ ’ Αν- 
τίνοος βίψας σκα- 
μνίον, καΐ πολλάς 
ύβρεις κατ’ αύτοΰ 
έκτοξεύσας· τούτου 
ένεκα αύτδς ήτον 
δ πρώτος, δστις· ε- 
πεσεν όπδ τήν μά.

καλύπτεται οΰτω όπδ λευκοτάτων δστέων.

ΑΝΤΙΝΟΟΣ.

Ή προκειμένη είκών παριστα τόν έν τή Όδυσ- 
οεία τοΰ Όμηρου άναφερόμενον Άντίνοον.

Ούτος ήτουίδς ένδς τών προκρίτων της νήσου Ίθά-

χαιραν τοΰ Όδυσσέως. Ό "Ομηρος περιγράφει τδν 
Άντίνοον τούτον, τήν κατά τοΰ Όδυσσέως δργήν το καΐ 
τελευταίου τδν θάνατόν του γραφικότατα έν τή’Οδύσ
σεια, βιβλ. ιή. καΐ κβ'. Όσοι δέ τών μικρών άναγνωςών 
μας λάβουν τήν ευτυχίαν ν’ άναγνώσουν τδν Ομηρον, 
θέλουν ΐδει πόσον ώραΐα παρισταται έν τφ προσώπφ 
του Άντινόου τδ άγέρωχον καΐ προπετές ήθος καΐ 
όποιον τδ τέλος τοΰ ανθρώπου τοΰ εχοντος αύτό.
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ΤΑ ΚΡΑΑΛ ΤΩΝ ΖΟΤΛΟΤ.

Οί Ζουλοΰ είναι φυλή πολεμική κατοικούσα τά νοτιο
δυτικά μέρη τής’Αφρικής( έσχάτωςδ’ έγένοντο διάση
μοι ένεκα τών πολέμιον, τούς όποιου; εΐχον μέ τοδς 
’Άγγλου;, καί του θανάτου τοΰ πρίγκήπος Ναπολέοντος.

Δέν έχουν πόλεις καί χωριά, άλλά κατασκευάζουν 
τας κατοικίας των καθ’ δν τρόπον παριστα ή προκει
μένη είκών. Έπειδή δ’ είναι φυλή νομαδική άποζώντες 
έκ τών κτηνών καί ποιμνίων των, φροντίζουν αί κα- 
τοικίαι των νά ήναι κατάλληλοι διά τά κτήνη των.

Πρός τδν σκοπόν τούτον έκλέγουν τόπον κατάλλη- 

πον φαίνονται είς τήν εικόνα, μέ έν μόνον άνοιγμα 
χρησιμεΰον ώς θόρα, Τδ έσωτερικόν τών καλυβών 
τούτων, ή τουλάχιστον τό μέρος οπού κοιμάται ή οι
κογένεια, στρώνεται μέ ψάθας, τάς δπο ίας κατασκευά
ζουν έκ βούρλων, έπ’ αύτών δέ κάθηνται, τρώγουν, 
πίνουν καί κοιμώνται, τά δέ δλίγα φορέματα καί 
σκεπάσματα των κρεμούν είς ξύλα, τά οποία χρη
σιμεύουν και ώς δοκοί τών καλυβών.

Οί Ζουλοΰ εΐναι ειδωλρλάτραι, λατρεύοντες τους 
προγόνους των εΐναι δέ τόσον δεισιδαίμονες, ώστε 
καϊ τδ έλάχιστον φυσικόν φαινόμενον, τό έλάχιστον 
κοινόν συμβάν τους ταράττει καϊ ζητούν διά θυσιών

Αί Κατοικίαΐ τών Ζουλοΰ.

λον, καί είς μέν τό κέντρον Αποχωρίζουν μέρος ίκα- 
νώς εύρόχωρον διά τά ζώα των, διότι συναγελάζονται 
δλα όμοΰ·'περιβάλλουν δέ τό μέρος τούτο διά φρά
κτου κυκλοτερούς έκ ξύλων, Αφίνοντες Sv μέρος Ανοι
κτόν, πρός είσοδον καί έξοδον τών κτηνών.

Έξωθεν του φράκτου τούτου κατασκευάζουν άλ
λον ύψηλότερον καί ισχυρότερου, δ όποιος χρησι
μεύει ώς τείχος προφυλάττον τάς καλύβας των άπό 
τάς προσβολάς τών έχθρών.

Μεταξύ δέ τών δύο τούτων φρακτών έκάστη οικο
γένεια κατασκευάζει τήν καλόβην της, καθ’ δν τρό- 

καί κακουχιών του σώματος νά έξιλεώσουν τά πνεύ
ματα τών τεθνεώτων προγόνων των.

’Αμερικανός τις ιεραπόστολος, δστις έζησε πολλά 
ετη μεταξύ αύτών, διηγείται δτι πολλαι δεισιδαιμο 
νιαι μεταξύ αδτών εΐναι αί αύται μέ τάς όποιας άπαν
τα τις εΐς τήν Εόρώπην μεταξύ τών κατωτέρων τά
ξεων της κοινωνίας, τό δποΐον σημαίνει δτι παντού 
βπου έπικρατεΐ άγνοια του Ευαγγελίου βί άνθρωποι 
πνευματικώς εΐναν οί αύτοί, Αδιάφορου^ άν ήναι πολι
τισμένοι, ή βάρβαροι, χριστιανοί κατ’ όνομα, ή είδω- 

λολάτραι.
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'Ότι δέ τοϋτο εΐναι άληβές άποδεικνύεται καί έκ τοΰ 

δτι καθ’ δλην τήν Εόρώπην Υπάρχουν οί λεγόμενοι 
Αθίγγανοι ή Γύφτοι, αί γυναίκες των όποιων συνά
ζουν πολλά χρήματα άπδ τοΰ» χριστιανούς, λέγοοσαι 
εις αύτούς τήν μοίραν των, διά τής έρευνήσεως τών 
γραμμών τής παλάμης τών χειρών, διά χαρτιών καί 
άλλων τοιούτων γελοίων τρόπων.

Διά τούτο σας προτρέπω, άγαπητά μοι παιδία, νά 
φροντίσετε παιδιόβεν νά έχετε τδ Εύαγγέλιον, διά νά 
εΐσθε έλεύθεροι άπδ τοιαύτας μωράς δεισιδαιμονίας.

‘ντιοβρύχεον «λοδον.

Προσεχώς τελείται έν Νίκαια έκθεσις, τής οποίας 
περιεργότατον έκθεμα δά εϊνε πλοϊον Υποβρύχιον πρδς 
έπιθεώρησιν τών έν τφ βυθφ της θαλάσσης. Τδ μη*  
χάνημα τοϋτο έπινοηθέν ύπο τοΰ κ. Τοσέλλη κατε- 
σκευάσδη έκ χάλυβδος και Ορειχάλκου όπως δυνηθή 
ν’ άκτιστη εΐς τήν ύπδ τοΰ υδατος έν βάθει 120 μέ
τρων παραγομένην πίεσιν, 
θέλει δ’ έχει ύψος δκτώ 
μέτρων και θά διαιρήται 
είς τρία διαμερίσματα.

Τδ πρώτον διαμέρισμα 
είναι προωρισμένον διά 
τδν κυβερνήτην, δστις έξ 
αύτοΰ θά διευθόνη τήν 

’πορείαν τοΰ Υποβρυχίου 
μηχανήματος, καί θά πα- 
ρέχη τοϊς έπιβαίνουσι πλη. 
ρεστάτας έξηγήσεις περί 
τοΰ βάθους δπερ διήνυ- 
σαν καί περί πάντων όσα 
εΐδον έν τοϊς κόλποις της 
θαλάσσης.

Τδ δεύτερόν διαμέρισμα fSS 
έν τφ κέντρφ του μηχανή- 
ματοςδν καί κάλλιςα έσκευ· 
ασμένον θέλεΓ'ρησιμεύσεί 
διά τοδς έπιβα,ας, δκτώ 
τδν αριθμόν, ο ιτινες άνέτως 
θά δύνανται έξ αύτοΰ νά 

‘Η μικρά κ υ ρ ο ΰ λ α

βλέπωσιν εΐς ικανήν περιφέρειαν.' Τπδ τοδς πόδας αυτών 
δά έχουν κάτοπτρον, δι’ ού δά δύνανται νά έξετάζωσι 
τον βυθόν τής θαλάσσης μετά τών ζφων, τών φυτών 
καί τών βράχων αύτόυ. ’Επειδή δέ τδ σκόιος είναι σχε 
δον πλήρες εΐς βάθος 70 μέτρων, τδ Υποβρύχιον μηχά
νημα θέλει έφοδιασθή δί ηλεκτρικού φωτός δυναμένου 
νά έξακοντίζη τδ φώς αύτοΰ είς μεγα'λην άπόστασιν, καί 
νά φωτιζη τά»’αβύσσους έκεινας τάς μή γνωριζοόσας 
τδ φώς τής ήμέρας, φωτιζομένας οέ μόνον, πιθανώς, 
ύπδ τών φωσφοριζουσών λάμψεων συντριμμάτων τής 
θαλάσσης ή ύπδ τών μυριάδων έκείνων έντόμων, ά- 
τινα παράγουσιν, έν τοϊς τροπικοϊς κυρίως, τδ μαγικόν 
θέαμα του φωσφορισμού της δαλάσσης. Περί πάντων 
έγένετο πρόνοια. Οί έπιβάται του μηχανήματος θέλου- 
σιν έχει εΐς τήν διάθεσιν αύτών τηλέφωνον, δι’ οΰ 
δά δύνανται νά συνεννοώνται μετά τών φίλων αύτών 
των μεινάντων έπί του άτμοπλοίου, υπέρ 6ά σύρη 
καί θά περιάγη τδ Υποβρύχιον μηχάνημα πρδς τά 
γνωστά, ώς περιεργότατα σημεία τών Υποθαλασσίων 
μερών τής Νίκαιας. Θά έχουν δ' έπίσης καΐ πλήρη 

τηλεγραφικήν συσκευήν ό
πως άπδ τοΰ βάθους τής 
θαλάσσης στέλλουν τηλε
γραφήματα εΐς τήν πα*  
τρίδα των, και άνακοινοΰν 
είς τους συγγενείς ή φί
λους αύτών τάς έκ τοΰ πα
ραδόξου τούτου πλου έν- 
τυπώσεις των.
ιΓπδ τδ διαμέρισμα τών 

έπιβατών κεΐται τδ τρίτον 
διαμέρισμα περιέχον συ
σκευήν, κατασκ ευ ασθεϊσα ν 
έπί τή βάσει τών φυσικών 
αρχών τής κολυμβητικής 
κύστεως τών ιχθύων, ή- 
τις θέλει καθιστά αύτδ 
βαρύτερον ή έλαφρότερον 
κατά βούλησιν, διευκόλυ
να υσα οδτω τήν άνάβα- 
σιν ή κατάδασιν αύτοΰ έν 
τή θαλάσση.

j

r
|;

ΑΤΟΠΟΣ ΜΙΜΗ2ΙΣ.

Μέ τόν νουν πλουταΐν’ ή κόρη μέ τον ΰπνο ή άκαμάτρα, 
καί κακότυχον νομίζει τήν Βουλεύτρα καί φυλάχτρα*

Άλλά σάν έλβή τό θέρος καί τό καΰμα προχιορήση 
τότε θά της ίλθη γνώσι τάλλο φύλλο νά γυρΐση. 

*—— «
05τω καί ή τής εΐκόνος παχουλή καί βοδινάτη 

μέ τά γέλοια προσποιείται μγά γερόντισσα χγονάτη.
Άλλά σάν έλθουν τά χρόνια κι’ ώριμάση τό πεπόνι, 

τότε βλέπει μοναχή της πόσον κρύο εΐν’ τό χιόνι.

Τώρα ί> μεγάλος σκούφος ύποφέρεται πρός ώραν 
καΐ τά ματοίίάλγα έχουν γιά παράστασιν τήν χώραν.

Άλλά γράψε τά έξήντα εΐς τών ώμων σου τό πλάτος 
καΐ βά ΐόης πώς πάσαν ώραν είσαι ύπ’ α&τών τό κράτος.

Τότε καΐ τά γίλογα παύουν καί ή άρεξις έκπνέει, 
κύπτουν τόν αύχένα πάντες, άτονΐζουν κ’ οί γενναίοι.

Καί ή εΰμορφαις ζαρώνουν καί ή λαμπηραίς μαυρίζουν 
κ’ είς τήν γην δβενέξήλθον άπαντες ξαναγυρΐζουν. ·Ά.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

—"Ηδη είρηνται Εν Άγγλίφ καί Ούαλλίφ 186 θρηοκευει- 
καί αιρέσεις. Αύται έν στρογγύλοις Αριθμοϊς εχουσι 45 χιλ. 
Εκκλησίας, 32 χιλ. τών δποίων βεόαιοΰνται έν τοΐς έπιβή- 
μοις βιίλίοις.

—ΟΙ ιθαγενείς τής Μαδαγασκάρης κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν Εδωκαν περί τά t Εκατόμ. ταλλήρων διά τήν 1· 
πέκτασιν τοΰ Εΰαγγελίου είς ξένας χώρας

—Κατ' Επισήμους πληροφορίας ί> άπ Αρχής τής Εσοδείας 
τοΰ έτους 1882 μέχρι τής 10 ένεστώτος μηνάς Εξαχθείς 
σταφιδόκαρπος έξ Αλου τοΰ ‘Ελληνικού κρότους Ανέρχεται είς 
220,644,660 ένετικάς λίτρας,

— Είς τόν «’Αστέρα τής Άνατολήςν έδημσσιεύσαμεν τήν 
εικόνα τοΰ μικροτάτου νάνον Τώμ θώμ τοΰ όποίου τόν θά
νατον Ανήγγειλαν είς ήμας αί Εφημερίδες τής ’Αμερικής.

*'ϋ Τώμ θώμ έγεννήθη τιρ 1842 έκ γονέων εύπόρων 
καί Υγιώς έχόντων. Τά μέλη του ήσαν Αρτια κατά τήνγέν- 
νησίν του, τόδέμΕγε&δς του φυσικόν καί οΰδέν ίφερεν Εξαιρετι
κόν σημείον δυςμορφίας ή τερατώδους σχηματισμοί».

Άτυχώς άγνωστον ένεκα τίνων περιπετειών έπεσεν είς 
χεΐρας τοΰ Βάρνβμ, τοΰ διασήριου Εργολάβου καί θεατρώνου 
τερατωδών θεαμάτων. Ό Βάρνκμ εΐχεν Ανάγκην Ενός τέρα
τος· άμέσως τόν προσέλαβ*  καί διεκήρυξε μέ τόν Επισημό
τατου τρόπον δτι τό Αρτιγενές βρέφος εΐχεν ηλικίαν εΐκοσιν 
έτών. Άλλά τό παιδίον δέν ήτο νάνοςέκ γεννετής, ήρχισε μά
λιστα τό σώμα του νά δεικνύη διαθέσεις αύξήσεως. Ό Βάρ 
νουμ τότε Υπέβαλεν αΰτόν είς τά συνήθη βασανιστήρια, ήτοι 
είς τους στενούς χιτώνας, είς τάς ψυχρολουσίας, είς τήν 
Ελλιπή διατροφήν, "Ενεκα τούτου τό σώμα διέμεινε τεραστίως 
Ατροφικόν καί κατά τήν μεγίστην Ανάπτυξιν έφθαόεν είς ύ
ψος μόνον 67 Εκατοστών τοϋ μέτρου Ό μικρός Τώμ έν ή- 
λικίφ δέκα έτών ένεκα τής διαίτης καί τής Ανατροφής ταύτης 
εΐχεν ανάστημα βρέφους, Αλλ’ ό Βάρνουμ διεκήρυττεν Ατι ήτο 
τριακονταετής καί τό πλήθος τόν έπίστευε.

ΙΙεριήλθεν οΰτος Επιδεικνύμενος αύτόν είς τόν κόσμον. Καΐ 
Εθλεπεν ό μικρός αύτός Ανθρώπους πάσης τάξεω; καΐ πόσης 
ήλικίας, Ανδρας σπουδαίους καί μή, προσερχαμένους μετά πε- 
ριεργίας νά ίδωσι καί νά θαυμάσωσιν αύτόν. Πολλάκις διε- 
δόθη ψευδώς ή φήμη τοΰ θανάτου του· άλλ’ 0 Τώμ θώμ. 
εί καί ό κύριός του τφ είχε χαρίσει εΐκοσιν έτη πλείονα .τών 
πραγματικών, Ατινα ήναγκάζετο νά φέρη έπί’τής ράχεώς του, 
έξη καΐ έδασίλευε, καί μόλις πρό όλίγου ύποκύψας είς δεινήν 
νόσον έτελεύτησεν.»

—Ή Σαξωνία έχει περιέργους νόμους περί τών Υπηρετριών 
Έπί παραδείγματι ή κυρία ύποχρεοΰται νά προσφέρη είς τήν 
Υπηρέτριαν μίαν λίτραν βουτύρου καί καφφέ κατά μήνα ή 
τό Αντάξιόν των είς χρήματα. Έάν ή Υπηρέτρια έχη τά Α
ναγκαία διά τόν ΰπνον της λαμβάνει τρία φαρδίνια καθ’ έ- 
σπέραν. Ί ρία σελίνια κατά μήνα δίδονται είς αύτήν διά τά 
πλυστικά της καί λαμβάνει 5 τοϊς Εκατόν διά πάσαν Υπ’ 
αύτής γενομένην Αγοράν. 'Οφείλει νά Αναγγείλη τήν Αναχώ- 
ρησίν της πρό Ενός μηνάς καί νά έχη βιβλίου σημειώσεων, 
έν τφ όποίφ κατά τήν Αναχώρησίν της ή κυρία της είναι υ
ποχρεωμένη νά έγγράψη τήν αιτίαν τής Αναχωρήσεώς της 
καί τά περί τοϋ χαρακτήρός της.

—Ό περικλεής Φερδινάνδος Αεσσέψ γεννηθείς τόν Νοέμ. 
βριον τοΰ 1805 Αγει ήλικίαν 75 έτών καί έν τούτοις ήναγ- 

κάσθη Εσχάτως νά παραμείνη όλίγας ήμέρας είς Παρι- 
αίους, διότι ή σύζυγός του έφερεν είς τόν κόσμον καί Αλλον 
υιόν. Ό κ, Αεσσέψ Απέκτησεν 8 υιούς καί 4 θυγατέρας έκ τής 
παρούσης συζύγου του, τήν οποίαν Ενυμφεύθη πρό 20 περίπου 
έτών, ό’τε ό ’Ισθμός τοΰ Σουέζ ϊγεινε πορθμός.

- Κατά τινα Βρεττανικήν παράδοσιν, δτε ή πρώτη γυνή ήτο 
περί τό πλάττεσθαι, ό Αφις έλαβε τήν πλευράν τήν έξαχθεΐσαν 
πρός τούτο Από τού πλευρού τοΰ Άδάμ καί άνεχώρησεν. 
•ί) Αρχάγγελος Μιχαήλ κατεδίωξε τόν Αφιν καήτόν συνέλαίεν. 
Άλλ' οΰτος διωλίσθησε διά τών δακτύλων του καί τόν έξέ- 
φυγε φέρων τήν πλευράν. Μόνον οί πόδες του, έξ ών Αρχι- 
κώς είχε τέσσαρας, έμειναν έν τή χειρί του συλλαβο'ντος αύ 
τόν. Μέ τούς πόδας αύτούς έν Ελλείψει τής πλευράς Επλά- 
σθη ή Εΰα’. Τοΰτο Εξηγεί τό λόγιου, «διατί ή γυνή εΐναι τό
σον πονηρά, καί διατί ό ώρις δένέχει πόδας!»

—Ή έφεύρεσιί τών λεωφορείων Αποδίδεται είς τόνΠασχάλ. 
Ιών μικρών δ’Αμαξών χρήσις έγένετο πρώτον τό ί662, ‘Η 
χρήσις αΰτη είχε διακοπή παλιν μέχρι τού 1828.

— Έν Καλλιφορνίφ Υπάρχει σιδηρόδρομος μοναδικός είς τό 
είδος του. Ό σιδηρόδρομος οίτος διέρχεται έπί τής κορυφής 
μεγάλων δένδρων, ών αί ρίζαι βαθέως είςχωροΰσιν είς τό έ
δαφος· Επ’ αύτών δ’ όλισθαίυει τάχιστα συρίζουσα ή Αμαξο
στοιχία πρός μεγίστην Εκπληξιν καί τρόμον Ενίοτε τοΰ όδοι- 
πόρου. Ό Εναέριος οΰτο; σιδηρόδρομος κεΐται Ακριβώς Εν τή 
καμητείφ τής Σονόρας παρά τήν Ακτήν. Είς τό μέρος τούτο 
ή γραμμή τοΰ σιδηροδρόμου τέμνει βαθεϊαν χαράδραν, Εν η 
Υπήρχε δάσος μεγάλων δένδρων δλων τών δένδρων τούτων ή 
κορυφή άπεκόπή κατά τό αύτό ύψος καί τά κολοίωθέντα οΰ
τω δένδρα σχηματίζουσι γιγαντιαίας στήλας· έπί τών στη
λών τούτων Ετέθησαν αί σιδηοαϊ ρόδιοι καί κατεσκευάσθη ή 
γραμμή, αί βαρύτατοι δέ Αμαξαι διέρχονται Αφόθως διά τής 
παραδόξου ταύτης γέφυρας.

— Μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1882 Εξεδίδοντο έν Γαλλία 
3,716 Εφημερίδες, ή άλλα παντοειδή περιοδικά δημοσιεύματα 
ών 1,505 Εν Παρισίοις καί 2,211 Εν ταϊς Επαρχίαις, Τφ 1881 
ό Αριθμός τών έκδ ιό υμένων Εφημερίδων καί παντοειδών πε
ριοδικών ήτο μόνον 3,272 ών 1,343 Εξεδίδοντο Εν Ιίαρισίοις, 
1,929 δέ Εν ταΐς Επαρχίαις, τουτέστι τιρ 1882 Εγένετο αΰξη- 
σις κατά 444 δημοσιεύματα, Εξ ών 118 τών Παρισίων, 
καί 356 τών Επαρχιών, Αί πολίτικα! Εφημερίδες μεγάλοι ή 
μικραί τό σχήμα ήσαν Εν όλιρ 1,120 ών 82 τών Παρισίων, 
καί 1,038 τών Επαρχιών.

—Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας τών Αγγλικών Εφημε
ρίδων αί έορταί τής στέψεως τοΰ Τσάρου Εάτοίχίσαν είς τό 
ρωσικόν κράτος 54 Εκατομμύρια ρούβλια, ήτοι 133 εκατομ
μύρια φράγκα!

—Ιίερίεργον στατιστικήν δίδουοιν αί γαλλικά! Εφημερίδες 
Από τής 15—24 ’Ιουνίου, ήτοι Εντός Εννέα ήμερων οί Παρί- 
σιοι κατεδρόχθισαν 1,803,600 χιλιόγραμμα χαμαικεράσων!

—Είς τό έν Έσσεν έργοστάσιον τού Κρουπ ύπάρχουσι νΰν 
19,605 έργάται. Οδτοι μετά τών οικογενειών αυτών Απαρτί- 
ζουσι πληθυσμόν 6 »,381 ψυχών, τά β’ είς τά σχολεία μετα- 
δαίνοντα τέκνα τών Εργατών τούτων ανέρχονται είς 13,086.

. ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ποιος βασιλεύς τού Ισραήλ παρέβη 4 Εντολάς;
2) Ποίας;
3; Πρός Απόκτησιν τίνος πράγματος;
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