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ΑΙΚΥΘΥΝΣΙΣ

Έν όδφ Σταδίου δριθ·

Είς Ou8£v%s πλήν τών ταχτικών 
«θ άνταποκριτών, στίλλεται κή Έφημερΐς 
μ« τών Παίδων» άνευ προπλνκ>ωμής.

ΝΕΑΡΟΣ ΦΟΙΝΙΞ.

(Η φοίνικες είναι φυτά τών θερμών κλιμάτων, εύρίσκον
ται δμως καί είς τάς εύκράτους ζώνας, άλλ’ ένταΰθα δέν ώ- 
ριμάζουν τόν καρπόν των.

Εξ δλων δέ τών προκατακλυσμιαίων δένδρων οί φοίνικες 
διετήρησαν τό μέγεθός των. Οί είς τά άνθρακοφόρα στρώ
ματα ευρισκόμενοι φέρουσι τούς χαρακτήρας τών λοιπών 
καλαμοειδών δένδρων, τά όποια άπετέλουν τήν τότε φυτι 
κήν φύσιν, ήσαν δηλονότι πολτώδεις, ένεκα τής έλλείψεως 
τής έπιρροής τών ήλιακών Ακτινών.

Οί^φοίνικες διαφέρουν όχι μόνον κα
τά τό μέγεθος, άλλά καΐ κατά τήν μορ
φήν, τόν σχηματισμόν τοΰ κορμού καί 
τών φύλλων. Προσέτι ώς πρός τό μέγε
θος, τό σχήμα καΐ τό χρώμα τού καρ
πού.

Ήδη είναι γνωστά πλέον τών 500 
διαφόρων είβών. * Ο διάσημος Γερμανός 
φυσιοδίφης Ούμβόλβος είς τήν κατά τήν 
Νότιον ’Αμερικήν περιήγησίν του λέγει, 
δτι εΰριακε νίον είδος φοίνικας είς κάθε 
50 μίλια.

Νεαρός φ ο ϊ ν ι ξ.Οί φοίνικες φύονται συνήθως είς χώ-

ρας, ίπου οί δημητριακοΐ καρποί δέν εύβοκιμοϋν, ένεκα τής 
έλλείψεως υγρασίας. Χορηγούν δέ είς τόν άνθρωπον οΰ μό
νον καρπούς εύχυμους καΐ θρεπτικούς, άλλά καί ποτόν καΐ 
ίλην είς διάφορα οικιακά καί μή έπιπλα καί έργαλεϊα χρή
σιμον-

Ί.Ι Αναγνώστης παραπέμπεται είς τά παρελθόντα έτη τής 
Έφ. τών Παίδων, δπου θέλει εδρει τάς εικόνας καΐ τήν πε
ριγραφήν διαφόρων μεγάλων καί ώραίων είβών φοινίκων.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ.

‘Η νόμιμοί διάρκεια μιας λίρας στερ
λίνας, ώς ύπολογίζουν οί ύπάλληλσι 
τοΰ νομισματοκοπείου τοΰ Λονδίνου, εΐ
ναι 18 έτη. Μετά τοϋτο άρχιζει νά φθεί- 
ρεται'καΐ χάνει άπδ τό βάρος της, διό καΐ 
παύει νά ίχη τήν άρχικήν της άξίαν, Διά 
τούτο σήμερον δβαι λίραι είναι πρό τοΰ 
1865, δέν δύνανται νά θεωρώνται ώς 
ίχουσαι πλήρη άξίαν καΐ έμφανιζόμεναι 
ένώπιον τήί τραπέζης άντ«λλάσσονται 
κατά τι όλιγώτερον.

ΔΑΦΝΗ, ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΥΗΑΡΙΣΣΟΕ.

Α ά<ρ νη.
Είμαι ή δάφνη· ίμέ μόνον 

θεωρεί τέρμα τών άγώνων
Καΐ άμοιδήν άπειρων πόνων 

‘Ο ηρως καί ό ποιητής.

Στέφει ό κλάδος μου’ό θάλλων
Τήν κεφαλήν άνβρών μεγάλων.

Σύ ό παλαιών, σύ 0 ψάλλων
Είπέ, τήν δάφνην δέν ζητείς;

Ρό δον.
Είμαι τό βόβον τό ώραΐον,

Είμαι τό άνθος τών άνθέων,

Μόρα εϋώδη άποπνέον, 
Έρώσης έμβλημα ψυχής.

Είμαι είκών τής ευτυχίας, 
Μαγεύω τρυφερός καροίας.

•Η κόρη καΐ ό νεανίας
Δρέπουν τό βόδον εύτυχεΐς.

Κυηάριααοί.
Δάφνη καΐ βόβον, δόξα καΐ εύτυνία,

Έρως καΐ φσμα εΐσθε ειρωνεία,
Κ’ ή τρυφερά κ’ ή έξοχος καρδία , 

Νεκρούνται μετά στάβιον ευρύ.
Όνειρα πλάττον εύθυμα κοιμήσου,

Ώς άστραπή παρέρχετ’ ή ζωή σου,
Κ’ ή πένθιμος σκιά τής κυπαρίσσου

Τάς δάφνας καί τά {ιόδ’ άναπληροί.
(Άλ. Βυζάντιοί.)
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

(Έκ τοΰ Γερμανικού) 
Οπό Φ. Δ Κ.

(Χυνέχιια ίδέ προηγ. φύλλον).

~~ «Ναι, Scot νά έπιστρέψης κακούργος ώς έπρο- 
φήτευσεν ό Οΰτρεχτ!,» άπήντησεν ή μήτηρ κλαίου- 
σα. «Όχι! έγώ ουδέποτε θά συναινέσω.»

— «Πάτερ, άφες με νά γείνω στρατιώτης!» ίκέ-
τευΐν ό Γεώργιος, «τίποτε άλλο δέν προτιμώ. "Αφες 
με νά ύπάγω μέ τδν κύριον τούτον.» . . ..

'— «Ά! λοιπόν αρέσει και εις σέ, παιδί μου,» είπε 
γελών ό Βράουν Φδν Βέδελ. «Μή διστάζης, καλέ 
μου άνθρωπε,» προσέθηκεν είς τδν πατέρα, «όπαΐςθά 
ήναι ύπδ τήν ιδιαιτέραν μου προστασίαν. Άλλά καΐ συ, 
κυρ άνάποάε, μή τό πάρης έπάνω σου, διότι θά μάθης 
5τι έγώ είμαι πολϋ αυστηρός είς τήν δπηρεσίαν!»

— «Επιτρέψατε μοι, παρακαλώ, νά αναβάλω τήν 
οριστικήν μου άπάντησιν έως αΰριον,» εΐπεν ό υφαν
τής. «Βλέπω δτι θά ήτο καλδν διά τδν Γεώργιον, 
άλλ’ έντούτοις μοΐ εΐναι δύσκολον νά άποφασίσω. Πρέ
πει νά λάβω καιρόν νά σκεφθώ, καί νά αποφασίσω 
άν ήναι δρθόν νά τδν άποστείλω έξω είς τδν κόσμον 
τόσον νέον. Έάν συναισθανθώ δτι δύναμαι έν δνόματι 
του θεοΰ νά τδν έξαποστείλω, θά άποφασίσω τοΰτο.

Προσέτι, πρέπει νά. συμβουλευθώ και τήν σύζυγόν 
μου, διότι άνευ τής σογκαταθέσεως αύτης ουδόν θά πρά- 
ξω. Λοιπόν τί λέγετε, νά τδ άναβάλωμεν δι’ αύριον ;»

Ό. γέρων στρατηγός δέν ήτο έντελώς ευχαριστη
μένος, άλλ’ έννοήσας, δτι δέν ήτο μικρόν πράγμα διά 
τους γονείς νά έξαποστείλωσι τδ μονογενές των τέκνον 
είς τόν κόσμον, ήγέρθη νά αναχώρηση.

— «Χαίρετε λοιπόν. Νά τό σκεφθήτε ύπδ πά
σας τάς έπόψέις. θά ήναι σωτήριον πράγμα διά τδν 
παΐδα καί θά λάθη καλήν ύποδοχήν· διότι έλαβο» 
διαταγήν ίδιαν άπδ τδν πρίγκηπα Λεοπόλδον νά τόν 
στρατολογήσω. Έάν άρνηθήτε, ή αύτοΰ 'ϊψηλότης 
θά δυσαρεστηθή, ώστε συλλογισθήτέ το·» κα'ίεύθυς 
διηυθόνθη πρδς τήν θόραν.

Μόλις έξήλθε καί ή μήτηρ εΐπεν—
— «’Ώ! έάν έγνώριζον τί ήτο τδ καλλίτερον νά 

κάμωμεν !»
— «Ναί,» εΐπεν ό υφαντής· «διότι δυνατόν νά άπο· 

λεσθή ψυχή τε καί σώματι, καί ό θεός δέν θά τδν 
άπαιτήση παρ’ εμού; >

— «Πάτερ,» άπεκρίθη ό Γεώργιος, «άφες με νά 
ύπάγω, καΐ ύπόσχομαι νά γείνω καλός.»

Τήν έπομένην πρωίαν τδ ζήτημα είχε λυθή.
— «θά τδν κάμωμεν στρατιώτην.» εΐπεν ό κ. 

Βράουν, καί ή μήτηρ ακόμη ήουνήθη νά μειδιφ έπί

τή χαρφ τοΰ Γεωργίδυ, καί ήρχισε νά κόπτη ύποκά- 
μισα καί λοιπά ύπενδόματα δι' αυτόν.

Ένφ ό κ. Βράουν άπήλθεν είς τήν πόλιν, όπως 

δηλώση είς τδν Στρατηγόν τήν άπόφασίν του, ή μή ■ 
τηρ συνεβούλευε τδν υίόν της, καί τόν παρεκάλει 
μετά δακρύων νά μείνη τίμιος καί ευπειθής· ο δέ 
Γεώργιος, ύπεσχέθη νά κάμη ουτω.

— «Δέν εΐναι καθόλου εύκολο»,» έξηκολούθησεν 
ή δέσποινα Αικατερίνη· «ot στρατιώται εΐναι τραχείς, 
καί άγριοι άνδρες, τινές μάλιστα εΐναι κακούργοι ύπη- 
ρετούντες πρός τιμωρίαν έν, τφ ςρατω, τινές δ’ άπεδρα- 
σαν άπό τους γονείς των καί άλλοι πάλιν διά τής βίας 
ήναγκάσθησαν νά γείνωσι στρατίώτat. ’ Εκ τούτου δύ· 
νασαι νά συμπεράνης δτι είναι κακοί άνθρωποι καί ά
νευ φόβου θεού*  άλλ’, ώ Γεώργιέ μου, κράτει στε- 
ρεώς τήν πίστιν τής νεότητάς σου, έχε τόν θεόν πάν 
τότε ένώπιόν σου, καί άπεχε άπδ τής άμαρτίας.

«Έάν εδρης τούτο δύσκολον καί σχεδόν άδύνατον, 
προσεύχου διά δύναμιν άνωθεν καί ένθυμήθητι τό λό
γων του πατρός σου — « τά πάντα δυνατά παρά θεφ.»

Ό Γεώργιος έρριψε τους βραχίονας του πέριξ του 
τραχήλου τής μητρός του καί τή ύπέσχετο ένθερμώς 
οτι ουτω θά πράξη.

Μετά τινας ήμέρας, πρωίαν τινά ό Γεώργιος έλα
βε τδ δέμα του άνά χέϊρας, άπεχαιρέτησε τήν μητέ
ρα. του, καί ύπεσχέθη νά ερχηται νά τήν βλέπη τα- 
κτικώς έφ’ δσον τό τάγμα ήθελεν έδρεόει έν Μαγοε- 
βούργφ,

Ό πατήρ του τόν συνώδευσεν εΐς τήν πόλιν ινα 
τδν θέση έκ νέου είς τήν προστασίαν τοΰ Στρατηγού 
Φδν Βράουν-Βέδβλ, Ή μήτηρ ΐστατο είς τήν θόραν 
τής οικίας θεωρούσα αυτόν απερχόμενον. Ή καρδία 
της έθλίβετο· ήνωσε δέ τάς χεΐράί της καί προσηυχήθη 
ύπέρ τής έπιτυχίας τοΰ υίού της, τδν όποιον ένεπι- 
στεύετο είς τήν προστασίαν του θεοΰ.

Ό Γεώργιος ήδη εΐχε φθάσει είς ήλικιαν δεκατριών 
έτών καί ήτο ύψηλου αναστήματος- κατεταχθη δέ ώς 
τυμπανιστής. Τά κατ’ οίκον κατορθώματα του εγειναν 
γνωστά είς τους στρατιώτας του, πριν παρέλθωσι τρεις 
ήμέραι άπό τής έγγραφης του, πάντες δέ τόν έκάλουν 
«τόν μικρόν στρατηγόν.» Ό Γεώργιος άπλώς έγέλα 
διά τοΰιο· διότι άφ’ ατού έγένετο στρατιώτης καί ίμα- 
θεν άρκετά περί τών στρατιωτικών πραγμάτων, εΐχεν 
άποβάλει πάσαν ίδέαν τού νά γείν η στρατηγός, καί 
θά ήτο ευχαριστημένος καί άνθυπολοχαγός άκόμη άν 
έγίνετο. Άλλά πάση δυνάμει έπεδόθη είς τά μαθή
ματα, άτινα τφ παρεδίδοντο μέ, έξοδα τοϋ καλού στρα
τηγού Φδν Βράουν Βέδελ. Ουδέποτε πρότερον εΐχεν 
ύπάγει είς τδ σχολεΐον, διότι τά σχολεία κατ’ έκεί- 

I νην τήν έποχήν ήσαν σπάνια, άλλ’ ό πατήρ του τδν
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είχε διδάξει τάς στοιχειώδεις γνώσεις καί τώρα έ
καμε μεγάλας προόδους’ έμαθε γράψιμον καΐ αριθμη
τικήν, καί ήκροάζετο μετά σεβασμού τούς γέροντας 
στρατιώτας διηγούμενους τάς περιπετείας τοΰ βίου των,

Άν και έν γένει δέ ήτο ευχαριστημένος μέ τδ νέον 
του Επάγγελμα, έν τουτοις τοΰτο είχε κατ’ άρχάς καί 

τάς δυσκολίας του.
Ήτο τυμπανιστής*  τοΰτο ήτο ώράΐον· άλλ’ δ τυμ

πανιστής πρέπει νά δυναται νά κράτη τδ τυμπανον 
καλώς, καΐ. νά τδ κρούη μετρικώς, καΐ έδώ ήτο ή δυσ
κολία. ' Ο Γεώργιος ουδέποτε ήδόνατο νά ευχαρίστηση 
τδν άρχιμουσικδν οί βραχίονες αδτοΰ έπόνουν άπδ την 
τυμπανοκρουσίαν· τφ έφαίνετο δέ πολύ άποθαρρυντι- 
κδν, άφοΰ έξετέλει, ώς ένόμιζεν άριστην κσυναξιν,» 
νά άκοόη τδν άρχιμουσικδν λέγοντα τραχειφ τή 
φωνή , «"Οχι άκριβές άκόμη!» Άλλά τι νά κάμη ; Ε- 
κών, ακων, έτυμπάνιζε τδ πρωί, έτυμπάνιζε τδ έσπε- 
ρας, έτυμπάνιζε διαρκώς έως δτοι> έμαθε νά τυμπανί- 
ζη δπως έπρεπεν. Ουτος ήτο ό πρώτος θρίαμβος κατά 
τών δυσχερείων του βίου του, καΐ μέ τήν πρώτην εό. 
καιρίαν έξέδραμεν είς τήν πατρικήν οίκίαν tva άναγ- 
γείλη 4ίς τους γονείς του δτι ήτο πλέον αριστός τυμ
πανιστής και έτοιμος νά έκκίνήση μέ τδ τάγμα του 
είς τά σύνορα ! (άκολουθεΐ.)

Ο ΣΟΚΟΣ

Μετά τήν άνακάλυψιν τής Γορίλας, (ίδέ φυλλ. Ίουλί« 
1868 Έφ. Παίδων) οί φυσιοδίφαι ένόμιΟαν, δτι έγνώ- 
ριζον όλα τά είδη τών πιθήκων. 'Ο Δόκτωρ Λιβιγκστων 
δμως ευρεν εΐς τάς περιηγήσεις του είς τήν ’Αφρικήν, 
παρά τήν μεγάλην λίμνην Ταγκανυΐκαν, περιεργότατον 
καΐ θαυμαστό τα τον είδος πιθήκων, τδ όποιον οί Εν

τόπιοι άνόμαζον Σόκον.
‘Ο Σόκος τρέφεται άποκλειστικώς άπδ Βανάνας καΐ 

πολτώδη φυτά, διάγει δέ βίον ειρηνικόν, έκτος όταν 
έρεθισθή όπδ ανθρώπων ή θηρίων.

Μεταξύ τών εξεών του αί έξης εΐναι αί περιεργότεραι:
'Ως πρδς τδ μέγεθος καί τήν μορφήν δέν εΐναι ίσος 

μέ τήν Γοριλαν, άλλ’ ομοιάζει πολύ μέ αύτήν.
Τδ άσχημον καΐ κιτρινωπόν πρόσωπόν του περιβάλ

λεται όπδ γενειάδος. Τδ μέτωπον εΐναι ταπεινόν, τά 
άτα υψηλά, τό δέ μέγα στόμα του προεξέχει, δευ 
κνόον οΰτω τους όδόντας του, οΐτινες κατά τι ομοιά
ζουν πρδς τους ανθρωπίνους.

Τδ δέρμα έπι τών χειρών καΐ ποδών εΐναι ώς τδ 
τοΰ προσώπου κιτρινωπόν, βαδίζει δέ έπί τών τεσσά
ρων, συχνάκις όμως φαίνεται περίπατων όρθιος, μέ τάς 
χεΐρας έπί τής κεφαλής πρδς τήρησιν τής ισορροπίας.

Ό Σόκος εΐναι πολύ κοινωνικός, ουδέποτε δέ ζή 

μεμονωμένος, άλλ’ είς κοινωνίαν έκ δέκα ή δώδεκα 
άτόμων, έκαστον δέ άρρεν έχει τήν σύζυγόν του, καί 
μάχεται κατά παντός, δστις ζητήση νά ταράξή τήν 
οικιακήν του ειρήνην!

Όταν αποδημούν, άποδημοΰν πολλαι δμοΰ οίκογέ- 
νειαι, ώστε αποτελούν μεγάλην άγέλην.

"Οταν δέ έκ τής οδοιπορίας ή θήλεια κουρασθή πολύ, 
ο άρρην λαμβάνει τά μικρά καΐ μεταφέρει αδτά άντί 
τής μητρδς,—πράγμα τδ όποιον δυστυχώς πολλοί 
σύζυγοι έν Έλλάδι δέν κάμνουν, δταν ταξιδεύουν μέ 
τάς οίκογενείας των, άλλ’ άφίνουν τήν δυστυχή μη
τέρα νά κουβαλή είς τήν ράχην της πολλάκις δύο 
έκ τών τέκνων της περιπατούσα, ένω 6 άνδρας της 
πθ£ευετ at έφιππος ί

Οταν θέλουν νά συναθροισθοΰν εόρίσκουν κοίλωμά 
τι δένδρου καΐ έκεΐ αρχίζουν νά φωνάζουν τόσον βξέω; 
ώστε προξενούν τρόμον όχι μόνον είς τά θηρία άλλά 
καΐ είς τδν άνθρωπον.

Σάκος,

Διά ταότην καΐ δί άλλας αίτιας οί κάτοικοι τών με
ρών έκείνων φοβούνται τδν Σόκον όπερβολικά, θεω
ρούν δέ αυτόν ώς άνθρωπον. Πιστεύουν ότι όσοι τών 
άποθνησκόντων ευτυχήσουν νά μή καταφαγω&ο'ΰν 
άπδ τούς έχθροός των, διότι και τους νεκρούς οί ί 
χθροΐ έκθάπτουν καί τρώγουν είς τά μέρη εκείνα, 
μεταμορφώνονται είς Σόκους.

Είναι δέ οίπίθηκες οδτοι έκ φυσέως πολύ πανούρ
γοι, άλλ’ ούχι καΐ κακοποιοί· ώς φαίνεται, δέν στε
ρούνται καΐ αστειοτήτων, διότι πολλάκις τινές έξ αυ
τών αίφνης εξέρχονται έκ τών δρομώνων, οπού ένε
κα τής πυκνότητας τών δένδρων καΐ φυτών εύκόλως 
δόνανται νά κρυφθούν, καί έπιπιπτουν κατά τίνος 
άνθρώπου έκεΐ που πλησίον έργαζομένου τήν γην, 
άφοΰ δέ τδν σηκώσουν δλίγον πρδς τά άνω, τδν άφι- 
νουν νά πέση έπί τοΰ έδάφους χωρίς νά τφ προξενή- 
σωσιν άλλο τι πλήν του όπερβολικοϋ τρόμου.

"Αλλοτε άρπάζουν νήπια, τά όποια πρδς στιγμήν 
αί μητέρες των εΐχον αφήσει, καί ανέρχονται μέ αύ- 
τά είς τά δένδρα, φαίνονται δέ πολύ ευχαριστημένοι 
κρατούντες αδτά είς τάς άγκάλας των καί κουνοΰντες 
πρδς μεγάλον τρόμον τών πτωχών μητέρων των ί
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'Οσάκις έλδη δ Σόκος είς χειραί μέ τινα τών έν- 

τοπίων άποκόπτει δι ένδς καΐ μόνου δαγκάματος τους 
δακτύλους τών χειρών ή τών ποδών τοΰ αντιπάλου 
του και ουτω διαφεύγει τήν αιχμαλωσίαν.

Όταν προσβάλλεται άπδ λεοπάρδαλιν ή τίγριν συ- 
χνάκις καταβάλλει τά θηρία ταϋτα άποχόπτων τους 
πόδας των άλλ’ είς τήν μετά λέοντος πάλην πάντοτε 
νιχάται καΐ γίνεται βορά αυτού.

"Οταν πληγωθή, έάν δΰναται νά χινηται, ανέρχεται 
άμέσως είς έν δενδρον καί έχει έ&χχολουθεΐ γογγύζων 
έχ τών πίνων, έως οό άποθάνη, Διηγούνται, δτι ει· 

του χυττάζων μέ πολλήν χάριν είς τδ πρόσωπόν του, 
Έάν ήθελε νά περιπατηση τριγύρω, ύψωνε την δε
ξιάν του πρδς αύτδν διά νά τδν άφήση. Έάν τοΰ ήρνει- 
το τήν αιτησίν του, άχούμβα τήν κεφαλήν του έπί τών 
ποδών του καΐ έκλαιε και έθρήνει μεγαλοφώνως καΐ λύ
πη ρώί, άπαράλλαχτα δπως χάμνουν τά χαίδευμενα παι- 
δία, δταν θυμώσυν ! ’Αλλ’ όμως έφέρετο φιλικώς πρδς 
πάντας καΐ άφοΰ έμυρίζετο τά φορέματα- τίνος, τφ 
έδιδε τήν χεΐρά του είς σημεΐον φιλίας?,!

Όταν Ιδένετο ύπδ ανθρώπου, τδν όποιον άνε· 

γνώριζεν ώς φίλον τοΰ κυρίου του, έλυε τδ σχοινίον

Λεόνα ή Α ίγ ο θ η λ α σ τ ι κ ή,

δόν ποτέ Βν τών ζώων τούτων νά έξαγάγη λόγχην έκ 
τής πλευράς του, καΐ νά ίαθή, πλήρωσαν τήν πλη
γήν μέ ίαματιχά βότανα.

Η είς τήν προηγουμένην σελίδα είκών παριστφ νεα
ρόν τινα Σόχον, τδν όποιον είχε συλλάβει καΐ έξημε- 
ρώσει ό Δόκτωρ Αιδιγκστων.

Ουτος ήτο περί τούς 18 δακτύλους ύψηλός, δταν έ- 
χάθητο, χαΐ ειχεν ώραια μαΰρα μαχρά μαλλία καθ’ δλον 
τδ σώμα, τά όποια ή μήτηρ του διετήρει είς καλήν χα- 
τάστα σιν χτενίζουσα διά τών δακτύλων της- ήγάπα 
δέ ύπερβολικά τδν Δρ. Λίβιγκστων καί τδν έθεώρει ώς 
προστάτην του*

Συνήθως έχάθητο έπί σκαμνιού παρά τους πόδας 

ήσόχως μέ τάς χεΐράς του, δταν δέ προσεπάθει τις 
νά τδν έμποδίση, Ιφώναζε καΐ έκλαιε καΐ ήγωνίζετο 
νά τδν κτυπήση μέ τάς χεΐράς του,

Έσόναζε χόρτα καΐ φύλλα δένδρου καί έκαμνε κλί
νην μαλαχήν, τήν δέ νύκτα έσκεπάζετο μέ μίαν ψά
θαν. Έτρωγε δέ σχεδόν τά πάντα, ήτο δ’ άστεΐον νά 
βλέπη τις αύτδν σπογγίζοντα τδ στόμα του μετά τδ 
φαγητδν μέ έν φύλλον αντί ρινομάκτρου!

ΛΕΟΝΑ Η ΑΙΓΟΘΗΛΑΣΤΙΚΗ.

Τδ ώραΐον και χαρίεν τούτο πτηνδν, τδ όποιον ζή 
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είς τά δυτικά μέρη της ’ Αφρικής, Ιλαβε οέ τήν Ονομα
σίαν του έκ τίνος εσφαλμένης ιδέας, τήν Οποίαν έσχη- 
μάτισαν περί αύτου οί άνθρωποι, δτι δηλ. τήν νύκτα 
έπήγαινεν είς τά κοπάδια τών αιγών και έθήλαζε τάς 
αΐγας!

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ πτηνοΐϊ τούτου εΐ
ναι δύο πτερά, τά όποια εκφύονται άπδ τδ άνω μέ- 

ΰπα'ρχει διαπεπαρμένον είς διάφορα μέρη του σώματος 
καϊ τών πτερύγων καΐ χρώμα λευκόν, ή άρμόζουσα δέ 
σοναρμολογία τών διαφόρων τούτων χρωμάτων αποτε
λεί τήν οψιν τοΰ πτηνού ώραιοτάτην.

‘Ο ένΛΕτσφηλΒ ΜητροπολιτΙκός ναός.

ρος τών πτερύγων πρδς τήν ρίζαν και έκτείνονται πο- 
λδ μακρύτερα τής ούράς. Τά πτερά ταΰτα φέρει μό
νον ό άρρην, 6 δέ σκοπός καϊ ή χρήσις αύτών είσέτι 
δέν έξηκριβώθησαν.'

Τδ χρώμα τών πτερών εΐναι πολΰ ώράιον, Ή 6ά- 
σις είναι κεραμιδωτή, φέρει δέ στίγματα έρυθρά καϊ 
μαύρα. Παν μέγα πτερδν έχει έννέα βαθέα έρυθρά 
στίγματα καϊ γραμμάς διεσπαρμένας καθ’ δλον τό σώ
μα καϊ τάς πτέρυγας· μετά τών χρωμάτων τούτων

Ο Μητροπολετεκος ναός 
τ^ς Λίτβφχιλδ.

Ό ναός οδτος εΐναι δείγμα αξιόλογο ν τής άρχαίας 
Άγγλιχανικής'Αρχιτεκτονικής, έχει δέ μήκος μέν 410 
ποδών καί πλάτος 153 καί τρία κωδωνοστάσια, τδ 
μεσαΐδν έκ τών όποιων εΐναι 280 ποδών δψηλόν. 
Όπως δλοι οί άρχαΐοι ναοί τής ’Αγγλίας δέν εΐναι κα
τάλληλος διά κήρυγμα, έκτίσθη δέ μόνον πρός έπιδειξιν
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ΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΟΤΗΤΕΣ.

‘Η λατρεία τών έπτά θεών τής Εδτυχίας Επικρα
τεί καθ’ δλην τήν 'Ιαπωνίαν, τά δέ παιδία νηπιόθεν 
διδάσκονται ολα δσα Αναφερονται είς τάς θεότητας 
ταότας.

Οί θεοί οΰτοι έχουν τήν Εξουσίαν νά δίδουν πλοότη 
δόξαν, τροφάς, αύτάρκειαν, μακροζωίαν, προτερήματα 
καΐ αγάπην.

Τά είδωλά των κατασκευάζονται άπδ πασαν δλην, 
άπδ χρυσόν, άργυρον, ψευδάργυρον, χαλκόν, ξύλα, 
λίθους, καΐ γύψον- εόρισκονται δε είς πασαν οικίαν κα'ι 
παν κατάστημα Εμπορικόν καΐ έργαστήριον.

Ζωγραφίζονται προσέτι είς τά άνώφλια τών Εργαστη
ρίων, καΐ είς τά Εχοντα εικονογραφίας βιβλία τών παι
διών.

Έκαστη οικογένεια όμως καΐ Εκαστον άτομον δέν 
προσκυνεΐ και^τάς έπτά ταότας θεότητας, άλλά τινάς 
έξ αυτών, δύο μάλιστα θεωρούνται αί σεβαστότεραι*  
συνήθως δμως παρίστανται 8λαι δμοΰ έν εϊδει συμ
πλέγματος, οπερ παρέχει βψιν γελοίαν.

Αί θεότητες αύται προσκυνά ον τα ι μέ Εξαιρετικάς 
τιμάς ιδίως κατά τήν Αρχήν έκαστου έτους, οτε καΐ 
τά θραυσθέντα ή ά'λλως πως φθαρέντα Αγάλματα'των 
απορρίπτονται, νέα δέ αγοράζονται παρά τών τεχνιτών 
ή μεταπρατών αύτών.

Τήν Εσπέραν τής πρώτης του έτους έκαστη οι
κογένεια άγοράζει το λεγόμενον θησαυρόπλοιον, είς τό 
όποιον είναι αί εικόνες τών έπτά τούτων θεοτήτων, 
πιστεύουσι δέ δτι είς αύτάς δπάρχουν βλα τά καλά 
τής ζωής, τά όποια ήθελεν επιθυμήσει τις, καί τδ 
κρεμούν είς τάς οικίας των.

Τό πλοιαρίου τοΰτο υποτίθεται ότι έλιμενίσθη τότε, 
οί δέ Επιβάται του είναι αί έπτά Νηρηίδες τών θεών 
ευτυχίας, α’τινες μέλλουσιν ήδη νά προσφέρουν δώρα 
είς τδν λαόν. Ενίοτε δνομάζονται έπτά άδάμαντες.

Τών Νηρηίοων τούτων (διότι Νηρηίδες μάλλον ή Θεοί 
έπρεπε νά όνομάζωνται) ή πρώτη Ονομάζεται Φ<μχ<>· 
po'jxoij Τζίν^ καί είναι ό δοτήρ τής μακροζωίας."Εχει 
δέ καθ' όπερβολήν ύψηλόν μέτωπον καί είναι φαλα
κρός, στενουται δέ πρδς τά άνω ή κεφαλή τόσον, ώστε 
σχηματίζει κώνον. Εννοείται, άφοΰ τό μέτωπον είναι 
καθ’ όπερβολήν μέγα, καΐ ή κεφαλή πρέπει νά ήναι 
άναλόγως πολό μεγάλη διά νά σχηματίση Ανάλογον 
κώνον καί είναι πραγματικούς τοιαότη, ώστε διά νά 
φθα'ση τις τήν κορυφήν τών κεφαλών τών Νηρηίδων 
τούτων Απαιτείται νά μεταχειρισθή κλίμακα!

Πιστεύεται δέ, δτι ή άνάπτυξις αυτή τής κεφαλής 
χρεωστείται είς τδν πολδ συλλογισμόν, 10 πολλα

πλασιασμός καΐ ή άνάπτυξις τών ιδεών, λέγουν, εξώ
θησαν τδ κρανίον πρδς τά άνω!

Αί δφρΰς του εΐναι πολδ μακραι καΐ λευκαΐ ώς 
χιών. ’Ενίοτε, όταν εόρίσκεται είς καλήν οιάθεσιν, Ε
πιτρέπει τά παιδία νά άναρριχώνται μέχρι τής κορυ
φής τής κεφαλής του!

Ή δεύτερα καλείται Δαιχοχοΰ. Ούτος είναι μικρό
σωμος καί παχύς*  αί δέ παρειαί του τόσον Εξέχουν 
άπδ τό πάχος, ώστε μόλις φαίνονται οί δφθαλμοί του*  
φέρει δέ πάντοτε έπι τής κεφαλής πεπιεσμένον κάλυμ
μα, δμοιον μέ τό τών γυναικών, καΐ Επΐ τών ώμων 
του μέγαν σάκκον, έχει δέ υποδήματα πολύ μεγάλα.

Ουτος είναι ό θεδς τοΰ πλούτου, κάθηται δ’ επί προσ- 
κεφαλαίων πεπληρωμένων όρύζης καΐ φέρει είς τήν 
χειρά του μεγάλην σφόραν καΐ σακκοόλιον.

Τό σακκίον τοΰτο εΐναι πλήρες νομισμάτων και κά- 
μνει τους ανθρώπους πλουσίους, δταν τδ κουνή. Ούχί 
διότι λαμβάνουν νομίσματα Εξ αύτοϋ, άλλά διότι ή 
σφύρα είναι σΰμβολον σκληρας εργασίας και δεικνύει, 
οτι οί άνθρωποι μόνον διά συντόνου Εργασίας δόναν- 
ται νά πλουτήσουν.

Τδ Εν άκρον τής σφυράς είναι κατεσκευασμένον 
εΐς είδος κυμάτων διά νά δείξη δτι οί Εμποροι γί
νονται πλούσιοι διά τών κυμάτων τής θαλάσσης. Επί 
τών όποιων πλέουν τά πλοΐά των,

Τά κατάστιχα τής θεότητος ταύτης Ενίοτε τίθενται 
πλησίον του, Ενίοτε δέ τά κρατεί έπΐ τών γονάτων 
του, ή είς μίαν τών χειρών κρατεί τήν 'Ιαπωνικήν 
Αριθμητικήν, πλάκα, έπΐ τής οποίας Αριθμούν ρίπτον- 
τες βόλους κατά σειράς τινας παλουκίων,

Τδ Αγαπητόν του ζώον εΐναι ό ποντικός, δστις τρώ
γει ή κλίπτει τους θησαυρούς του καΐ γίνεται άφαν
τος. Ουχΐ σπανιως τίθενται πλησίον του ραφανίδες (ρα
πάνια) ώς σΰμβολον ευημερίας.

Τδ σακκοΰλιον κρατεί πάντοτε σφιγκτά δεμένον, διό
τι τά χρήματα ευκόλως γλιστρούν καΐ ποτέ δέν εισέρ
χονται πλέον. ’Επίσης καΐ τήν σφυράν κρατεί πολδ 
σφιγκτά, διότι διά μόνης τής διηνεκούς καί ευσταθούς 
Εργασίας τά χρήματα δΰνανται ν’ Αποκτηθούν-

Έχει μεγάλα καΐ πλατέα ώτα, διότι διά νά πλου- 
τήση τις πρέπει νά προσέχη είς παν ο,τι Ακούει. Καΐ 
όταν Ακόμη αστειεύεται παίζων μέ τδν Φουκορουκοΰ 
Τζΐν δέν Αφίνει Από τάς χεΐράς του τήν σφυράν, Αλλά 
βάλλει αύτήν είς τήν θέσιν της,' όταν δέν δύναται νά 
τήν κράτη είς τάς( χεΐρας.

Όταν αί δυο αυται θεότητες παλαίουν ό Δαικοκου 
πάντοτε σχεδόν νίκα, διότι δ Φοκορουκου είναι τόσον 
υψηλός ώστε Αναγκάζεται νά κΰπτη τόσον πολύ, ώστε 
μόλις δύναται νά βλέπη, τότε δέ ό Δαικοκοΰ Αναβαίνει 
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έπί της κεφαλής του, καί ουτω τδν καταβάλλει. Άλλ’ 
έάν ό Φ. προφθάση νά συλλάοη τδν Δ. άπδ τά μακρά 
ώτα, τότε άμφότεροι πίπτουν χαμαί όμου, γελούν καί 
αρχίζουν έκ νέου τήν πάλην !

Ή τρίτη θεότης τής εύδαιμονίας Ονομάζεται 1 Εβι 
σοδ, είναι δέ θεός τής καθημερινής τροφής. ‘Η κα
θημερινή τροφή έν Ίνοίφ. είναι τδ δρύζιον, τδ πάλαι ό
μως συνήθως ήσαν ιχθύς. 'Ο θεδς ουτος έπίσης είναι 
μικρόσωμοςκαι πολύ παχύς, φέρει δέ υψηλόν αΰλιζδν 
πίλον, καί ένασχολειται άδιακόπως είς τδ όψάρευμα.'Ό 
ταν ήναι είς καλήν διάθεσιν κάδηται έπί βράχου παρά 
τήν θάλασσαν φέρων κόκκινόν τι όψάριον καλούμενον 
Τίε ύπδ τήν άριστεράν μασχάλην, προσέτι άχόρινον 
σάκκον έπί τής ράχεως αύτοϋ πρδς υποδοχήν τών ιχθύ
ων διά νά διατηρή αύτούς προσφάτους.

1 Η τέταρτη θεότης ονομάζεται Χοτέϊ καί είναι ή τής 

αΰταρκείας καί ή κυρίως προαγωγές τής εόδαιμονίας, 
ιΗ ένδυμασίατης συγκειται είς κουρελιασμένον τι φό 
ρέμα, έν ριπίδιον καί μίαν καλύπτραν. Είναι τόσον πα- 
χεΐα, ώστε μόλις δόναται νά κινηθή. *Εχει  δέ και 
αυτή μακρότατα ώτα, τά όποια φθάνουν μέχρι τών 
ώμων, μέγαν διπλοΰν πώγωνα καΐ γαστέρα μεγάλην 
καί προέχουσαν. Είναι πολύ βραδυκίνητος καί ακάθαρ
τος, άλλά καλός φίλος τών παιδιών, άτινα χορεύουν 
έπί τών γονάτων καί τών ώμων, τραβούν τά ώτα καί 
άναβαινουν έπι τής έξυρισμένης κεφαλής της. ’Εχει 
δέ πάντοτε κάτι τι καλόν δι’ αυτά είς τό σακ κουλών 
της, ένίοτε δέ κάμνει χαρταετούς διά τά παιδία και έν 
γένει τά διασκεδάζει όπως δύναται κάλλιον· δταν δέ καί 
αίεπτά θεότητες συναντώνταιδ Χοτέϊ πίνει πολύν οίνον, 

(ακολουθεί.)

ΤΟ ΜΩΡΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ.

Ίπτάμην είς τήν άπειρον στοι6«8α τών αιθέρων 
Μέ πτέρυγας τοϋ νοϋ,

Καί ήμην υπερήφανος τήν κεφαλήν μου αφων 
Έν μέσφ τοϋ Κενοϋ.

Έπίοτευσα δτι θεός πανίσχυρες τις ήμην. 
I’d σύμπαντα νοών,

Κ’ έπήρθην ένδοξον ποδών καί τεραστίαν φήμην, 
«θεδς είμί» βοών,

Άλλ’ αίφνης κρότος τις βαθύς ώς κεραυνών μυρίων, 
Έκ μέσου τούρανοΰ,

Τάς άχοάς μου έπληξε κινών έκ θεμελίων 
Τά θέμεθλα τοϋ νοϋ.

Καί· «Σίγα καί κρημνίσθητι, μοί είπε, παραχρήμα 
«Εί; Γήν; είσαι θνητός

«Καϊ στέναζε καί δάκρυε έως οϋ είς τό μνήμα 
«Άφανισθής έντός 1»

A. 1. Σαλόατώρ.
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ΣΤΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Άριθ. 1. Τδ ΣιβημιαΜηι.

Τό στέμμα τούτο χρονολογείται άπδ της έποχής 
τής προσαρτήσεως τής Σιβηρίας είς τδ ‘Ρωσσικδν κρά
τος κατά τδν 1 θον αιώνα έπί του Τσάρου Ίοάν, τοΰ 
επονομασθέντος Τρομερού ή ’ Αγριου, φέρει δέ πολ
λούς πολυτίμους λίθους.

Στέμματα τών αδτοκρατόρων 
τής ‘Ρ ω σ σ ί α ς.

ΦIΛΟΛΟΓIΚ Λ.

'Η βιενναία ηλεκτρική εκθεσις περιέχει πολλά και 
θαυμάσια Έν τφ τμήματι τής τηλεγραφικής πρό
κειται νέα συσκευή, δί ής έν μιφ ώρα δί ένδς καί 
τοΰ αυτού έλάσματος διαβιβάζονται 150 τηλεγραφή
ματα, έκαστον έξ είκοσι λέξεων, Έν τή συλλογή τοΰ 
άύστριακοΰ έπί τών στρατιωτικών ύπουργείου ύπάρχει 
μέγα κοϊλον κάτοπτρον, παρέχον σπουδαιοτάτας υπη
ρεσίας τοΐς έντδς φρουρίων πολιορκουμένοις, διότι δια. 
χέει είς τά περιξ λαμπρότατον φώς είς άπόστάσιν 
δυο γερμανικών μιλιών. Λίαν περίεργος είναι ή έκθε- 
σις του έκ Λονδίνου Σίμενς, έν ή βοτάναι καί δένδρα 
θάλλουσι καί καρποφοροΰσιν έν ώρα. νυκτός. Έν Λον- 
δίνφ κατεσκεύασεν ό Σίμενς λυχνίαν μετά δυνάμεως 
4000 χιλιάδων λαμπάδων, δι’ ής ώριμάζουσι κάμαρα 
τή 25 ’Ιανουάριου, πέπονες τή 15 Απριλίου, σταφυ- 
λαί καί ροδάκινα τή 20 ’Ιουνίου, Οί έπισκεπτόμενοι 
τής εσπέρας τήν ήλεκτρικήν έκ&εσιν γίνονται διά τοΰ 
τηλεφώνου αδτήκοοι μάρτυρες παραστάσεως έν τφ ή- 
μίσειαν ώραν άπέχοντι Αύλικφ θεάτρφ. Αί μελφδίαι 
τοσοΰτον εύκρινώς ακούονται διά τοΰ τηλεφώνου, ώστε 
νομίζει τις βτι ίσταται έντδς τής σκηνής. (Εστία.)
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— Οί κάτοικοι τήί αποικίας Νέας Βρεττανία: πιστεύου- 
σιν δτι αί ψυχαί τών άποθνησκόντων μεταφέρονται είί του: 
άστέρας διά. τήί άνατολής τήί Σελήνης, ήτις αύξάνει άναλό- 
γω; τών πρός μεταφοράν αποθαμένων, διό πιστεύουσιν δτι τό 
μεγαλιίτερον ποσόν μεταβιβάζεται δταν εΐναι πανσέληνος.

— '() μίσος οροί τήί ήμερη αίας παραγωγής τοΰ πετρε
λαίου τών Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό παρελθόν έτος ά- 
νήλθεν είί 82,000 βαρέλια.

__ Ή Μ, Βρεττανία έχει τό 17 τής όλικήΐ έκτάσεω: τήί 
Εύρώπης, άλλά μεταφέρει έπιβάτας 82 τήί όλης κινήσεως 
τήί Εύρώπης· Έκ τοϋ όλου άριθμοΰ τών τόνων, ούς οί 
εύρωπάίκοΐ σιδηρόδρομοι μεταφέρουσι, βηλ· 3 3 0,854,000, ή 
Μεγάλη Βρεττανία μεταφέρει 212,188,000,

__ Τδ πρώτον διά τυφλούς σχολειον Ιδρύθη τφ 1784 ύπό 
τοΰ Βαλεντίνου Χαούη έν ΓΙαρισίοιί.

_ Καθά ακριβώς υπολογίζεται μία λίτρα γάλακτος Υποφέ
ρει μίαν ούγγίαν βουτυρου.

_'0 τρούλος τοΰ ανακτόρου τήί δικαιοσύνης έν Βρυξέλ- 
λαις εΐναι κατείχε υασμένος έκ με μασημένου χάρτου καΐ βα
ρύνει 16 τόνους·

_*Β  πληθυσμός όλης τήί κυρίως 'Μίας άνίρχεται είς 
253,891,851 άνθρώπους κατοικουντας είς 43,500,000 κατοι
κίας διαφόρου είδους καΐ μεγέθους άπό τοΰ μεγάρου τοΰ β α
λλέως μέχρι τήί καλόβηςτοΰ άγρίου. Περιλαμβάνει 714,707 
πόλε;: καί χωρία, διαιρείται δέ δ άνω πληθυσμός είς 129,941 
851 άνδρας καΐ 123,949,97g γυναίκας, Έκ του πληθυσμού 
τούτου 187,937,450 εΐναι ΊνβοΙ, 5%121.585 Μωαμεθανοί 
6,426,511 λατρεύοντας τήν φόσιν, 3,418,814 Βουδισταί, ί, 
862,643 χριστιανοί, 1,583,427 σίξ καί 1,221,896 τζέϊνς,

__ Ό κ Βουσχόν Βράβλεύ*  λέγει δτι ίν όστρείΐιον ήλικίας 
3 ή 4-έτών γεννγ καθ’ έκαστον έτος περί τά εϊκοσιν έκατομ. 
ώών. Είναι φανερόν δτι, έάν δλα ταΰτα ή δόνα ντο νά χρησι- 
μοποιηθώσι, τό όστρακον άντΐ νά ήναι ακριβόν ώς μαργαρί
της, θά ευρίσκετο είί τούς δρόμουίκα! ήθελον πληρώνει διά 
τήν συλλογήν καί άπόρριψίν του, θά έσχη μάτιζε δέ υπο
θαλάσσιας ήπείρους άναδυομένας έκ τής θαλάσσης.

— ‘Εκατόν πεντήκοντα έκατομμύρια γυναίκες καί κόραι' 
ύπάρχουσιν έν Κίνφ, σχεδόν δί βλαι εΐναι άμόρφωτοι καί έν- 
τελώί άμαθεΐί. Τδ κινεζικόν ώραΐον φΰλον είναι άπομεμο- 
νωμίνον καί είναι έναντίον τής έθιμοταξίας ξένος άνήρ νά δ- 
μιλήση πρός κυρίαν.

— Έν τάίς Ήνωμέναις Πολιτείαις καΐ τψ Καναδή ύπάρ- 
χουσι σήμερον 415 έταιρίαι ίπποσιδηρ ο δρόμων Αυται έχου- 
σι 35,0θ0 υπαλλήλους καί 18,000 άμάξια. Πλέον τών 100, 
ΟΟΟ ίππων εΐναι ίν καθημερινή" χρήσει, καταναλίσκυντες 150 
χιλ. τόνων χόρτου καί 11 έκατομ. μποϋσελ κριθής, Τδ μήκος 
τών σιδηρών γραμμών αύτών εΐναι 3 χιλ. μίλλια, ταξειδεύου- 
σι δέ έτηάίως 1,212,000,000 έπιβάται.

— ‘Η έτησία παγκόσμιος παραγωγή τοΰ βάμβακος άνέρ- 
χεται είί 8,500,000 δέματα έκ 450 φουνδίων έκαστον ίξ αύ
τών τά 78>Οο παράγουοιν αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, 15,00 αί 
’Ανατολικά! Ινδία ι, 5 00 ή Αίγυπτος καί 2)00 ή Βρασιλία.

— Ή ‘Ρωσσία εΐχε τψ 1880 4458 ταχυδρομεία καί 7957 
κιβώτια έπιστολών. Τό προσωπικόν συνέκειτο έν βλιρ έκ f 5, 
ΟΟΟ ύπαλλήλων. Ή Υποστολή έπιστολών άνήλθεν είς 204,059 

905 έσωτερικών καί 22.887J43 έξωτερικών, άπέναντι 129, 
675,059 έπί 76.328,758 κατά τδ 1876.

—- Οί Παρίσιοι Υριθμοϋσι σήμερον 2,300,000 κατοίκων κα- 
τοικούντων είς 76,(100 οικοδομάς, αΐτινες περιλαμβάνουσιν 700 
000 οικήματα καϊ 388,000 ίργαστήρια,

—- ΐ ό Λ ο ν δ ί ν ο ν. Κατά τήν Υπογραφήν τοΰ 1881 τό 
έδαφος τήί φορολογικής καί άστυνομικήί περιφερείας τοϋ 
Λονδίνου περιείχε πλέον τών 4,750,000 άνθρώπων. Λοιπόν 
τά Λονδϊνον περιέχει πλέον ή δίς τόν πληθυσμόν τής Δανι- 
μαρκίας περιλαμβανόμενης καί τής Γροιλανδίας, σχεδόν τρις 
τόν πληθυσμόν τής ‘Ελλάδος, πλέον ή όκτάκις τδν πληθυσμόν 
τού Μαυροβουνίου, τινάς χιλιάδας πλέον του τής Πορτογα
λίας περιλαμβανομένης τήί Άζάρας καί τής Μαδέρας, σχεδόν 
τρις τόν πληθυσμόν τήί Σερβίας, πλέον ή δΐί τόν τής Βουλ
γαρίας, 3|4 έκατομ., πλέον τοΰ τής ‘I Ολλανδίας, τής Σουη
δίας, τής Νορβηγίας καϊ τής ‘Ελβετίας.

— Ή Καισάρεια, ή ρωμ.αϊκή πρωτεύουσα τήί Ίουδαίας, έ- 
κτίσθη ύπό ‘Ηρώδου του Μεγάλου τιρ 10 π. X.

— ‘Ο"Αγιος Μάρκος τήί Βενετίας έκτίσθη τφ 829 μ. X. 
ή δέ αγορά αύτής τφ 1502,

— Τδ πρώτον χάλκινον φαρδίνιον έκόπη ύπδ Καρόλου τοΰ 
Β', τής ’Αγγλίας τφ 1665.

— Τό πρώτον έπί φρενολογίας άνάγνωσμα έγένετο έν Βιέ- 
νη ύπό τοΰ Γκαέλ τιρ 1796,

— ‘Η σημαία είσήχθη είς τήν Ευρώπην ύπδ τών Σαρακη- 
νών, I Ιρό τούτου τά στρατιωτικά ταΰτα καί πολεμικά σύμ
βολα προσεκολλώντο έπΐ μεγάλων τεμαχίων έκ ξύλου.

— ‘Ηλέξι: «Μουσεΐονο έδόθη τδ πρώτον είς τδ μόρο: τοΰ 
άναζτόρου τής’Αλεξάνδρειάς, έν φ διετρέφοντο δημοσία δα
πάνη άνθρωποι τών γραμμάτων.

— Η γερμανική αύτοκρατορία έλαβε τό όνομα /Αγιος Ρω. 
μαϊος  έπΐ τοΰ αύτοκράτορος "Οθωνος Α' τού Μεγάλου, βσ- 
τις έστέφθη έν ‘Ρώμη ΰπότου Πάπα Ίωάννου 1Β τψ 296,
*

— Ό Οίκος τοΰ Λασιμπούργ έν ταίς ‘Ηνωμένα ις Πολι- 
τείαις περατοί μετ’ όλίγον τήν κατασκευήν μικρού άτμοπλοίου 
έκ χάρτου προωρισμίνου διά τινα ίταιρίαν τής Πιτσβούργ. Ίο 
άτμοκίνητον τούτο έχει μήκος 6 μέτρ, καί 1η, δύναται νά 
περιλάβη 25 πρόσωπα καθήμενα. Τό κΰτός του άποτελεί- 
ται έκ στερεωτάτου χαρτονιού χονδρού 10 χιλιοστομέτρων, 
Ινα δοκιμάσουν τήν στερεότητά του, έπυροίόλησαν κατ’ αύ- 
τοΰ άπό 4 ποδών διά βεβόλβερ, ή δέ σφαίρα δέν άφήκεν ού
δέν σημεΐον.

— Έν Βοστώνι ήνοίχθη μέγα νοσοκομείον διά τάς έγκα- 
ταλελειμμένας καί έξησθενημένας γαλας, κύνας καϊ πτηνά ύπδ 
τής προστατευτικής τών ζώων έταιρίας. Ώνομάσθη δέ οΐ- 
κος τήί Έλλεν Γκίφορδ, διότι αυτή τό έπροίκισε διά 20,000 
δολλαρίων.

_  ‘Η Βασίλισσα Λουΐζα τής Δανιμαρκίας είναι διακεκρι
μένη καλλιτέχνις καΐ πολλάκις παρουσιάζει τοΐς φίλοι: της 
έργα τήςγραφίδος της. Τελευταίου έζωγράφησε διά τήν έκ- 
κλησίαν χωρίου άλιέων τής Κλιτμάλλερ έν Γγούτλανδ άλτά- 
ριον, όπερ είναι έργον μεγάλης Υξίας.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1, Άναφέρονται πουθενά είς τήν Γραφήν κονδύλια καί 

μελάνη ;
2. Πώς όνομάζεται ό προφήτης Ήσαίας;
1. Τί δ Ιερεμίας;

Ιχ τΒν tuicoYpafifov *Λν^ρίου 610» 1883·


