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Ζζολί τούζ συνδρομητάς της
«Έφ. ίων Παίδων.-η

Ή σφαϊρά μας μέ τά Εκατομμύρια τών έπ’ αύτής ζωι
κών καΐ φυτικών Οργανισμών έφερε» ήμας καΐ πάλιν έν τη 
έτησία περιστροφή της περί τόν ήλιον είς τό τέλος Ενός ά- 
κέμη έτους — Μέ τό παρόν δέ φύλλον ή μικρά σας φίλη 
κλείει τό Ιβον έτος τής ήλικίας της, είσερχομένη είς πλή 
ρη Εφηβικήν ήλιχίαν. Έάν δέ Επιτρέπεται είς τόν συντάκτην 
νά κρίνη έκ τής καλής υποδοχής, τής όποιας καΐ Εφέτος Ε- 
τυχε παρά τε τοΐς παλαιοΐς καΐ νέοις αύτής συνδρομηταΐς, 
δικαιούται νά πιστεύη, ότι πάντες ούτοι ευρον ού μόνον τάς 
άρετάς, άλλά καΐ τήν έξωτερι- 
κήν αύτής καλλονήν άξια τής ά- 
γάπης καΐ προστασίας των,καΐάν- 
τάξια τής καλής ύπολήψεως, τήν 
όποιαν έχει παρά τιρ κοινφ.

Δι' Ιν μόνον λυπεΐτας λέγει 
δέ τούτο έν ειλικρινείς, δτι ύ 
άριθμός τών προστεθέντων νέ. 
ων συνδρο ητών δέν Επιτρέπει 
τήν έκτυπα»σιν αύτής δΐς τοΰ 
μηνός κατά τήν Επιθυμίαν αύ
τοΰ τε καΐ τών συνδρομητών 
αύτής. ’Ολίγη περισσοτέρα Ενέρ
γεια άπό μέρους έκάστου αύ
τών δύναται εύκόλως νά χο- 
ρηγήση είς τήν σύνταξιν τόν ά- 
ριβμόν τούτον καΐ τότε ΐστε 
βέβαιοι, δτι μετά χαράς θά 
Μήτε αύτήν έπισκεπτομένην 
ύμας κατά δεκαπενθημερίαν. Έπΐ τέλους ί συντάκτης θεωρεί 
καθήκον νά εύχαριστήση τόν Δοτήρα τής ύγείας καΐ τής ζωής 
διά τήν άγαθήν Πρόνοιαν, ή άποία συνώοευσε καΐ αύτόν καΐ 
τούς μικρούς του φίλους, πλήν δύο άποθανόντων, κατά τό ήβη 
λήγον έτος καί νά εύχηθή νάέπανεύρη πάντας καΐ έκαστον 
έξ αύτών έν πλήρει ύγείφ κατά την άρχήν τού Ελευσομένου,

Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΕ.

Πρόβατον ’Αφρικανικόν.

ΤΟ ΚΟΓΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ».

Τό ζώον, τό όποιον παριττφ ή προκειμένη είκών, είναι 
πρόβατο» τής Κεντρικής ’Αφρικής, εΐναι δί καθώς βλέπετε 
“ψηλόν, εύρωστο? καΐ Εχει γενειάδα ή μάλλον χαίτην μα
κράν. Ή Κεντρική ’Αφρική περιέχει ούχΐ μόνον πάν είδος 
ζώων, άλλά καΐ άπειρα πλήθη πτηνών, τά όποια εΐναι άγνω
στα ίν Εύρώπη, τά πτερά τούτων είναι λαμπρά μέ ποι
κίλα χρώματα, ίταν δέ πετούν άπό δένδρου είς δένδρον άστρά- 
πτουν ώς πολύτιμοι λίθοι. Καί όπωρικά νόστιμα, χαΐ σπά
νια έν τή Εύρώπη, εύρίσκονται ίν άφθονίφ έκεΐ· τινά δί αύ
τών, ώς λ. χ. τό ά ν α ν ά ς, τό όποιον πλήρώνομεν τό

σον άκριβά είς τήν Εύρώπην, 
έκεΐ χρησιμεύει ώς τροφή τών 
χοίρων καΐ τών κτηνών! Ή 
φύσις εΐναι πλουσία καί μεγα
λοπρεπής· ί Κόγκω ποταμός 
ρέει διά μέσου τής χώρας, ίτέ 
μέν διά .δασών πυκνών καΐ ά 
διαβάτων, δτέ Βέ καταπίπτων 
άπό υψηλών κρημνών σχημα
τίζει θαυμάσιους καταρράκτας· 
μολονότι τό κλίμα είναι θερ
μόν, καταπίπτει δμως Ενίοτε καΐ 
βροχή τοσούτον ραγδαία, ώςτε 
όμοιάζει μέ κατακλυσμόν, ΟΙ 
κάτοικοι είναι ώς έπΐ τό πΑεΐ- 
στον εύμενεΐς είς τούς ξένους, 
Εμπορεύονται δέ μετ’ αύτών, άν- 
ταλλάσσοντες τά φυσικά προϊόν
τα τής χώρας άντΐ ύφασμά- 

των, Εργαλείων, ύελίνων κοσμημάτων, καΐ φεΰ! πνευματω
δών ποτών,
—Τό κάλλιστον άντιφάρμακον κατά της ύπερηφανείας εΐναι 

νά ένθυμήταί τις τί ήτο πρΐν γεννηθή. Μηδέν. Τί έπΐ 
πολλά έτη, άφοΰ έγεννήθη· άδυναμία. Τί είς δλην του 
τήν ζωήν; Μέγα; άμαρτωλός. Τί είς 5λα τά προτερήματα 
του; ‘Απλούς χρεώστης είς τόν θεόν, είς τούς γονείς του 
καί είς Ελα τά πλάσματα.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

(Έκ toil Γερμανικού)
; Οπό Φ. Δ. Κ.

'Ο Γεώργιος σκεφθείς δλίγον άπεφάσισε νά άπο- 
ταθή πρΰτερον εΐς τδν ίδιον τδν Σόββε, καί παντί 
σθένει νά τδν άποτρέψη άπδ τήν διάπραξιν τοΰ έγ- 
κλήματος.

Ό Σόββε είχε στραφή και έπέστρεφε πρδς τδ μέ
ρος οπού ΐστατο ό Γεώργιος. Ό τυμπανιστής έπρου- 

ι χώρησε πρδς αύτδν καί μετά σεβασμού έζήτησε τήν 
άδειαν νά τφ είπή δύο λέξεις. 'Ο Σόββε συγκατέ- 

■ νευσε καί άμφότέροι έπλησίασαν πρδς τά τείχη. Τό- 

ί τε ό Γεώργιος διηγήθη 03 κ ήκουσε καΐ ίκέτευσε τδν 
Σόββε νάέγκαταλίπη τδ διανοούμενον κακούργημα.' 
Έκπληκτος ό Σόββε έστράφη πρδς τδν τυμπανιστήν 

' και λαβών αύτδν έκ τών ώμων, τδν έσεισε βιαίως.
—«Μάς ήκροάσθης λοιπόν ; Πού ήσο;» ήρώτησε 

με έργήν, άλλά συνάμα μέ χαμηλόν τόνον, ΐνα μή ά- 
κουση δ σκοπός.

Ό Γεώργιος άπεκρίθη, δτι ήτο έξηπλωμένος όπι
σθεν μιας έπάλξεως, καί άπροόπτως εΐχεν ακούσει ά- 
κουσίως τήν συνομιλίαν.

ί —’Έκοοσες όλα; ήρώτησεν άποτόμως ό ύπολοχαγός.
—- *Ηκουσα  άρκετά, κύριε ύπολοχαγέ, νά σας κάμω 

δυστυχή διά βίου,
—'■ Μή αυταπατάσαι, μπερμπάντη, έγώ εύκόλως 

εύρίσκω τρόπον νά σε κάμω μουγγδν, άπεκρίθη δ Σόβ
βε θυμωδώς. "Αχουσον, έάν δέν σιωπήσης περίαύτής 
τής ύπΰθέσεως, θά ήσαι νεκρός έως αύριον τδ πρωί 

ώστε πρόσεχε. ■
;— Δέν φοβούμαι, άπήντησεν ήσόχως δ Γεώργιος, 

σκοπεύετε νά μέ δολοφονήσητε ; ό θεδς πρέπει θά μέ 

έκδικήση.
— Νά σου πώ, κάλλιον νά έγίνεσο παππας, παρά 

στρατιώτης, εΐπεν ό Σόββε μυκτηριστικώς. Άρκεΐ, έσο 
σιωπηλός, καί ή σιγή σου θά άνταμειφθή πλουσίως.

<— Κύριε ύπολοχαγέ, έάν δέν πεισδήτε νά έγκα- 
ταλέίψητε τήν πρόθεσίν σας πρέπει νά ύπάγω είς τδν 
Στρατηγόν φδν Βράουν-βέδελ σήμερον καί νά τφ είπώ 
δλα. Έάν δμως ύμεΐς καί ό φίλος σας μοΐ ύποσχε- 
θήτε νά έγκαταλείψητε τήν ύπόθεσιν έντελώς, σας άν- 
θ υπόσχομαι καί έγώ βτι ουδέ λέξιν θά προφέρω.

— Καί τολμφς νά κάμης παζάρια μέ εμέ, άθλιε 

τυμπανιστά; άνέκραξεν δ Σόββε, υψών τήν χεΐρα διά 
νά κτυπήση. Ένθυμήθητι, ότι δμιλεΐς είς τδν άνώ 
τερόν σου.

— ’Στά δπλα! άνέκραξεν 0 σκοπός, κατ' έκείνην 
τήν στιγμήν.

; Τοΰτο έσήμαινεν δτι αξιωματικός ύψηλοϋ βαθμού 
έπλησίαζεν ΐνα είσελθη διά τής πόλης τής πόλεως, καί 
νά διέλθη επομένως παρά τό φρουροστάσιον. 'Οσα'κις

3έ συνέβαινε τοΰτο, ήτο συνήθεια δπως δλόκληρος ή 
φρουρά παραταχθή καί τφ άπονείμη στρατιωτικάς 
τιμάς. Τδ καθήκον τοϋ Γεωργίου ήτο νά κρούση έπί 
τοΰ τυμπάνου τδν χαιρετισμόν, άλλοίμονον Βέ είς έ- 
κεΐνον, δστις έλειπε ν άπδ τήν θέσιν του !

Πριν ή δυνηθώσιν ό Σόββε καί ό Γεώργιος νά φθά- 
σωσιν είς τδ φροοροστάσιον, δ Στρατηγός φδν Βράουν- 
βέδελ είχε πλησιάσει έφιππος καί παρατήρησε τήν βρα
δύτητά των.

— Πώς τοΰτο, κύριε ύπολοχαγέ; ήρώτησε μέ αύ- 
σιηρδν ύφος.

*0 Σόββε άπήντησε προθόμως καί μετά σεβασμού, 
Ένησχολοΰμην είς τδ νά έπιπλήξω τδν τυμπα

νιστήν Βράουν Βιάτι πλημμέλημα ανυποταξίας. Επι
τρέπετε μοι νά παρουσιάσω τήν έκθεσίν μου, καί νά 
θέσω έν τφ μεταξύ τδν Βράουν ύπδ κρατησιν;

Τδ πρόσωπον του γέροντος κατηφιάσθη.
— Καλά λοιπόν, προφυλακίσατε τον άμα γείνη ή 

άλλαγή τής φρουράς.
Καθ’ βλην ταυ την τήν συνομιλίαν, δ Γεώργιος Εστα- 

το' όρθιος καί είς προσοχήν. Εΐχε μάθει πρδ πολλοί 
δτι ό στρατιώτης ποτέ Βέν ύφείλει νά κάμνη δικαι
ολογίας. 'Ώστε, άμα τή άλλαγή τής φρουράς, έτέθη 
ύπδ κρατησιν καί πρδ τής έσπέρας ήτο έν τινι πύργφ 
έπί τοΰ τείχους της πόλεως έπιβλέποντος έπι τοΰ πο
ταμού Έλβα. Μήπως τότε ήρχιζε νά μεταμελήται 
δτι Βέν είχε συμμορφωθή μέ τάς άπαιτήσεις τοΰ ύπο- 
λοχαγού ; ΟύΒόλως. Έκάθισε θεωρών τδν ουρανόν έκ 
τοΰ παραθύρου τοΰ δεσμωτηρίου του, καί βαθεως σκε- 
πτόμενος. Τδ θάρρος του Βέν ώλιγόστευσε, διότι ά- 
κράδαντος πίστις είς τδν βεδν τδν ένεψόχωνεν έπελ- 
θουσης δέ τής νυκτδς, έπλαγίασε μέ ήσυχον συνείδη 
σιν έπί τής πενιχρας στρωμνής του. ‘Ο ύπνος ήρχιζε 
νά τδν καταλαμβάνη, ότε ή κλείς έσείσθη είς τήν 
κλειδωνιάν καί άνοίξας τήν θόραν είσηλθεν ό ύπολο- 
χαγδς Σόββε μέ προφυλαχτικόν τρόπον, και κρατών 
δέλετρον είς τήν χεΐρα,

— Έ! είπεν, έσκέφθης τδ πραγμα άριμώτερον;
‘Ο Γεώργιος ήγέρθη καί τδν άντιμετώπισεν.
— Έάν ένωθής μεθ’ ήμών, έξηκολούθησεν 6 Σόβ

βε, θά έλευθερωθής αυριον, καί έντδς τεσσάρων ήμε
ρων θά έχης είς τήν κατοχήν σου έκατδν τάλληρα, 
ώς μερίδα σου έκτης κλοπής.

— Ή άπόφασις έτελέσθη, κύριε ύπολοχαγέ, εΐπεν 
ό Γεώργιος· άπεφάσισα νά μείνω τίμιος άνθρωπος, 
καί ουδέποτε θά συγκατατεθώ είς τοιοΰτον έγκλημά.

— Είσαι ήλίθιος, είπεν ό Σόββε, μετ’ άγανακτή- 
σεως· τί έγκλημα εΐναι νά κλέψω μεν χρηματοκιβώτιον, 
πλήρες λαφύρων τοΰ πολέμου ; Τά χρήματα, άτινα θά 
συνοΒεύσωμεν άφηρέθησαν άπδ ένδς έμμισθου Αργά-
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νου του έχθροΰ· τότε χαί τοΰτο ήτο κλοπή χαί έγ
κλημα; (’ Ακολουθεί.)

<>ί δεκαέξ νοή|Λονεφ επποε

Τόν παρελθόντα χειμώνα τά παιδία τή; Βοστώ 
νης εΐς τάί' Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής διεσκέ- 
δασαν έπί μήνας ολοκλήρους μέ θέαμα πολύ νόστιμον, 
τδ όποιον ευχαρίστησήν όχι μόνον αύτά άλλά χαί τους 
γονείς των.

Εΐς Ιν τών μεγίστων θεάτρων τής πόλεως έγί
νετο δίς τή; ήμέρας, μετά μεσημβρίαν καί εσπέρας, 
παράστασις όπδ θιάσου συνισταμένου, όχι έκ γυναι 
κών καί άνδρών Αλλ’ εξ ίππων, έκ δεκαεξ εύρωστων, 
καλώς Ανεπτυγμένων καί ευφυέστατων ΐππων ! Ό διευ
θυντής τοΰ θιάσου τούτου ήτο άνθρωπος δστις πολύ 
ήγάπα τά ζώα, ιδίως δέ τούς ίππους, τους όποιους 
έθεώρει νοημονεστάτους, καί έφρόνει, δτι αν επί fi- 
λίγας γενεάς ήθελον διδαχθή, θά άνεπτόσσοντο δλο- 
νέν καί τελευταίου θά καθίσταντο ολίγον μόνον κατώ
τεροι τών Ανθρώπων!

Αυτή ή ιδέα εΐναι κάπως υπερβολική καΐ ύπενθυμίζει 
τδ ρητόν τοΰ Γάλλου έκείνου δστις έλεγεν, «όσον περισ
σότερο ν γ νωρίζω τούς Ανθρώπους, τ ό σον περισσότερον 
αγαπώ τους κόνας,;) ήτο μάλιστα κατά τήν εποχήν τοΰ 
Γάλλου έκείνου συρμός τδ νά εκθειάζουν τά ζώα καί νά 
κατακρίνουν τούς Ανθρώπους,ό δέ συρμός ουτος εφθασε 
καί μέχρι τών ήμερων μας εΐς πολλούς· Αλλ’δπως και 
άν έχη τό πράγμα, τδ βέβαιον είναι δτι οί δεκαέξ έκεΐ- 
νοι έν Βωστώνη ΐπποι έδωκαν ένδείξεις μεγάλης ευ
φυΐας.

‘Η παράστασις ήρχιζε τοιουτοτρόπως,—‘Ο Κύριος 
ήρχετο έπι της σκηνής κρατών κώδωνα, τόν δποΐον 
έσήμαινε καΐ παρευθύς είσήρχοντο οί ίπποι, εΐς κα 
τόπιν -τοΰ άλλου, δταν δέ διέβαινον έμπροσθεν τοΰ κυ
ρίου των έκαστος εκαμνεν όπόκλισιν ένώπιόν του διά 
τής κεφαλής, και έπειτα έσχημάτιζον ήμίκυκλον 
εΐς §ν άκρον τής σκηνής, Ό κύριος τότε ανεγίνωσκε 
τδν κατάλογον, έκαστος δέ ίππος Ακουων τδ όνομά 
του έχρεμέτιζεν άπαξ ! Μετά τοΰτο, ό διδάσκαλος £- 
γραφεν έπί μαυροπίνακας Αριθμούς τινας, άς λ, χ. θ 
3 και 4, έκάλει δ’ όνομαστί ένα έκ τών ΐππων, καί 
τφ έλεγε, «Πρόσθεσε,» δ ίππο; Αμέσως έκτυπα δω- 
δεκάκις τδν πόδα του. Έάν ποτέ έτόγχανε νά σφάλη, 
ό διδάσκαλος έλεγεν εΐς τους μαθητάς, «διορθώσατε 
τά λάθος,» Αμέσως δέ έκεινοι, δλοι δμοΰ έκτύπων τούς 
πόδας των Ακριβώς δσας φοράς έπρεπε. Βεβαίως θέ
λει είπεΐ τις, οτι τούτο έγίνετο διά τής τριβής, δτι. ήτον 
έξις, καί όχι Αποτέλεσμα σκέψεως*  Αλλά καί ούτως 
ακόμη είναι Αξιοθαΰμαστόν πράγμα. Φαντασθήτε πό

σην δραστηριότητα καί ΰπρμονήν καί πόσον μνημονι· 
κδν Απαιτεί τδ τοιοΰτον έκ μέρους Αλόγου ζώου ! 
Μετά τήν αριθμητικήν άσκησιν, δ διδάσκαλος εδιδεν 
εΐς ένα τών μαθητών σπόγγον, καί αυτός έξήλειφε 
τούς Αριθμούς.

Κατόπιν έγίνετο διάλειμμα, κατά τδ όποιον οί ίπ
ποι έπαιζον, Αλλ’ όχι Απλώς καί ώς ετυχε. Νά έ- 
βλέπατε πώς έπαιζον τήν τυφλομυιαν, τδ πηδη- 
τδ, καί άλλα, τά όποια βλα τά παιδία εΐς παν μέ
ρος τοΰ κόσμου Αγαπούν! ’Αλλά καί τδ πρόσωπο ν 
τών παιδιών, τά όποια εβλεπον αύτοΰς ήτο’ θέαμα 
ούχί δλιγώτερον εύχάριστον. Πόσον ήνοιγον τους δ- 
φθαλμους καί το στόμα των! όποια εκφρασις προ
σοχής καί θαυμασμού εΐς ολα τά Ατενίζοντα βλέμ
ματα ! όποια χειροκροτήματα καί όποιοι καγχασμοί 1 
όποΐαι δέ φιλονικίαι περί τών αρετών καΐ. προτερη
μάτων του ένδς καί τοΰ άλλου ίππου! «Ίδέ! Ίδέ! δ 
Πρίγγιψ θά τούςπεράση όλους!» «Διόλου! δέν βλέ
πεις τήν Φανίταν, πώς τδν φθάνει;» «Έγώ; τέλος 
πάντων τρελλαίνομαι διά τήν ‘Γάζαν, καί ύστερον άπδ 
την παράστασίν θά τής δώσω όλην τήν ζάχαριν, τήν 
όποιαν έφερα εΐς τήν τσέπην μου,»

Σημαίνει έκ δευτέρου ό κώδων, οί ίπποι τρέχουν έκα
στος είς τήν προτέραν του θέσιν, κάί αναμένουν τήν 
προσταγήν τοΰ διδασκάλου εΐς τδ μάθημα τής γυμνα
στικής. Τό μάθημα τοΰτο εΐναι Αδύνατον νά περιγρά
φω εΐς τρόπον, ώστε νά σάς δώσω νά έννοήσητε πό
σον ήτο θαυμαστόν. Σάς λέγω μόνον έκεινο, τδ ο
ποίον ήκουσα παρά κυρίων τινών, οί όποιοι έχουν ίππους 
ίδικοΰς των, γνωρίζουν τήν φόσιν καί τάς δυνάμεις τών 
ΐππων, καί είς ποιον βαθμόν δυνανταί νά Αναπτυ
χθούν αυται. Μ1 έβεβαίωσαν δέ αΰτοΐ,. ότι είς ούδέν 
ιπποδρόμων εΐχον ΐδει ποτέ τοιαύτας πράξεις, ούδ’ έ- 
φαντάζοντο δτι ήτο δυνατόν νά κατορθώσουν τοιαΰτα 
πράγματα ίπποι. ΓΌλως δέ ένθουσιασμένοι έσόχναζον 
τακτικώς εΐς τάς παραστάσεις, δπως μάθουν; νέα τινά 
περί τής αγωγής καί Αναπτόξεως τών ίππων. Κα 
πώς νομίζετε κατώρθωσεν δ Κύριος τών ΐππων νά 
τοΐς διδάξη ταΰτά ; Όχι διά τής σκληρό τη τδς· όχι 
διά τών απειλών, Αλλά διά τής έπιεικείας,— διά θω- 
πευμάτων, δι’ ενθαρρυντικών λέξεων; καί ένίοτε διά 
τεμαχίων ζακχάρεως*  άν δέν ήτο αληθές τοΰτο, οί 
ίπποι ουδέποτε θά έδείκνυον τόσην αγάπην πρδς αύτόν, 
ώστε νά πλησιάζουν μέ θάρρος καί νά τρίβουν τήν 
κεφαλήν των έπί τής παρειάς του, ή νά στηρίζουν αύ
τήν έπί τών ώμων του.

‘Η παράστασις έπερατώθη διά στρατιωτικής παρα- 
τάξεως καΐ μάχης, κατά τήν οποίαν 8 ίπποι εκατέρω
θεν εκαμον έφοδον κατά φρουρίου τίνδς έξ άμμου, 
έπί τής όποιας έκυμάτιζεν ή έθνική σημαία. ’ Αφοΰ
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έχαμον δλα tit στρατιωτικά κινήματα, έχανονοδίλι- 
σαν τά φροόριον, άλλά τόσον έπιδεξίως, όσον καί δ 
άριστος ποροβολιστής ήδυνατο νά πράξη, χαΐ μέ 
ένθουσιασμδν απερίγραπτο’/. Έττλ τέλους έφώρμησεν ή 
μια φάλαγξ έπί τδ φροόριον, ή δέ έτέρα άπεχώρησε, 
τδ φροόριον έχυριεύθη οί δένιχηταΐ έμειναν έπί τής κο
ρυφής θριαμίευτικώς σείοντες τά ώτα χαί άσβμαινον

άνδοδέσμαι δέ χαΐ στέφανοι χατέπιπτον ώς βροχή 
έπΐ τών νοη μόνων έχεινων ζώων, ένώπιον τών δποίων 
πρέπει νά έροθριάσουν πολλοί άνθρωποι, οίτινες άφί- 
νοντες τάς δυνάμεις αύτών νά σκωριάσοον, διάγουν 
βίον χειρότερον το5 τών χτενών. Μ.

‘H ββλήνη όπως φαίνεταε δοά τοίί τηλεακοπέου.

τε; ! Χαιρετώαντες τότε τήν σημαίαν δι' δποχλίσεως, 
χατέίησαν χαΐ ένωθέντες μετά τών άλλων έχαμον δίς 
ή τρις τδν χόχλον τής σκηνής, ρυθμίζοντες τδ βήμα 
είς ζωηρόν τι έμβατήριον άσμα, τδ δποΐον έπαιανίζετο.

Ό ένθουσιασμδς τών θεατών ήτο άπερίγραπτος. Ζή· 
τωχραυγαΐ χαΐ χειροκροτήματα έπλήροον τδν άέρα,

Η SEIAHIWH.

Είς τά έτη 1874 χαΐ 1875 τής Έφημερίδος τών 
Παίδων έδημοσιεόθη πλήρη; περιγραφή τοϋ ήλιαχοΰ 
μας συστήματος είς γλώσσαν απλήν χα1. πατά τρόπον 
καταληπτόν είς ολους, συνοδεοομένη δέ χαΐ μέ εί
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κόνας πρδς περισσοτέραν σαφήνειαν ιών λεγομένων· 
"Οθεν παραπέμπονται έκεΐ οί θέλοντες νά έχω σι πε
ρισσότερα? γνώσιν τών τοιούτων.

Ένταΰθα πρόσθετό μεν, δτι ή Σελήνη μας μέχρις 
έσχατων έθεωρεΐτο νεκρά, ού μόνον μή φέρουσα δηλο
νότι έπί τής επιφάνειας, φυτικά, ή ζωικά όντα, άλλ' 
ούδέ κάν θερμότητα· αίτια δέ της νεκρώσιμου ταύτης 
καταστάσεώς της έθεωρεϊνο ή ψόχρανσις τών είς τά 
σπλάγχνα αύτής διάπυρων ύλών, καί ή έκ τούτου συμ- 

Τδ φαινόμενον τοΰτο έθεωρήθη δικαίως ώς νέα έκρη- 

ζις τών ήφαιστίων έκείνων καί έπομένως παρεδέχθησαν 
τήν δπαρξιν έσωτερικοΰ πυρός.' Αλλά το πΰρ έκεΐνο είναι 
τόσον δλίγον καί περιορίζεται είς τδ κέντρον της Σε
λήνης, ώστε δέν έπηρεάζει τήν έπιφάνειαν αυτής.

Περί τής Σελήνης έγραψαν πολλοί, καί χάρται τής 
έπιφανείας της έδημοσιεύθησαν παρά διαφόρων. Έ 
καλλίστή δμως σεληνογραφία είναι ή δημοσιευίίεΐσα οπό 
τοΰ μετά τοΰ ήμετέρου αστεροσκοπείου συνεχομένου

•U Μητροπολιτικός ναός της Μόντρεαλ.

θασα άπορρόφησις τών έπί τής έπιφανειας της ύδα
τών καΐ αύτής έτι τής ατμόσφαιρας ύπδ τών πετρω
μάτων αύτής.

Πρό μικρού δμως παρετηρήθησαν διάφορα φαινό 
μένα έπι της έπιφανείας της, τά όποια μαρτυρούσα 
5τι τδ είς τδ κέντρον [αύτής πυρ δέν άπεσβέσθη έν
τελώς. ί Ιαρετηρήθη δηλονότι είδος τι ομίχλης έπί 
τών κρατήρων τών άπεσδεσμένων ήφαιστίων και αλ- 
λοίωσις τοΰ σχήματος καί τής μορφής αύτών έπειτα. 

διάσημου άστρονόμου κ. Σμίθ.
Τά στίγματα, άτιναφαίνονται εΐς τήν προκειμένη? 

εικόνα, είναι κρατήρες έσβεσμενων ήφαιστίων, τά σκιε
ρά δέ μέρη τά μεταξύ τών ύρέων μέρη.

U ΕΝ ΜΟΤΡΕΑΛ ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ.
'Ο έν τή προκειμένη είκόνι παριστάμενος ναδς εί

ναι ό μητροπολιτικδς ναδς της Μοντρεάλης.έν Κανα. 
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■ δά της Βορείου * Αμερικής. Είναι Si νεον κτίριον κα 
ανήκει είς τούς Έπιάκοπιανους. Τδ ύψος του κωδο-

. νοβτασίου εΐναι 224 ποδών. 'Η Μοντρεάλη εΐναι πό
λις λίαν ενδιαφέρουσα, καθότι έμπεριέχει πολλά μνη
μεία ιστορικά, αναγόμενα εΐς τήν έποχήν, οτε ανήκεν

; είς τήν Γαλλίαν. Οί Οεμελιωται αυτής ήσαν Γάλλοι, 
έπί πολλά δέ έτη ήτο αποικία Γάλλων, ώς μαρτυροΰ- 
σιν έτι τά δνόματα πολλών οδών, συνοικιών, κτιρίων, 
προαστείων κ,τ.λ. Διαιρείται δέ ή πόλις είς Άνω και 
Κάτω Μοντρεάλην, καΐ ή μέν πρώτη εΐναι ή νεωτε. 
ρα, καϊ έχει πλατείας καί εύρυθμους οδούς, καΐ κτί
ρια μεγαλοπρεπή, ή δέ άλλη εΐναι ή παλαιά πόλις, 
καΐ έχει ύφος δλως άπηρχαιωμένον καΐ ιστορικόν· 
όπισθεν δέ αύτής κειται τδ Βασιλικόν λεγόμενον 
Όρος, άπδ τοΰ όποιου λαμβάνει καΐ ή πόλις τδ ό

νομά της, (Montreale·)

ΑΝΑΜΝΗ SI2.

χρηαιμοποποεηθείστμ νεότητας.

Ώ τής πρώτης ήλικίας 
Ποθητοί, γλυκιϊί μου χρόνοι, 

Ζωηρότης φαντασίας
Μάτην σας άνανεώνει. 

Είς τόν χρόνον Βεδιμένοι,
Μετ' αύτοΰ ταχείς κινεΐσβε 

"Οσον ουτος διαβαίνει
Τόσον σείς μακράν μου εΐσθε

‘ϊπ’ άοόλου εύφροσόνης 
Νεανίας ίφερίμην,

Είς τους κόλπους τής γαλήνης 
Άταράχως ίκοιμώμην.

Τέρψιν εΐχον είς τά στήθη 
Καϊ χαράν χρυσών έλπίδων, 

“όμως τώνειρον όλόβη
Καί κλαυθμούς καί θρήνους εϊδον.

ΤΩ νείτης μου χαμένη- 
ΙΙοθητοΙ, χρυσοί μου χρόνοι, 

Είς τά οάκρυα μοί μένει 
‘Η άνάμνησίς μας μόνη.

Α Κατακουζηνός.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Διδάσκαλος τις Οελων ποτέ νά δώση είς μέγα α
κροατήριου παιδιών νά έννοήσουν τΐ εΐναι τά λεγάμε
να «μικρά άμαρτήματα,» έλαβε δυο ή τρεις κουβα
ρίστρας κλωστής, τήν όποιαν έξετύλιξεκαϊ έξέτεινε 
καθ βλον τδ μήκος τών θρανίων, έπί τών οποίων έ- 
κάθηντο τά παιδία.

«Τώρα, εΐπεν ό διδάσκαλος,—«δυναται κανείς άπδ

σάς νά κόψη τήν κλωστήν ταύτην;»
«Μάλιστα, μάλιστα,» άπεκρίθησαν έκαστον καΐ ό

λα όμοΰ.
«Κόψατε την λοιπδν » άμεσως δέ εγεινε μικρά τε

μάχια ή κλωστή. «Ενώσατε τώρα τά τεμάχια είς 
μίαν δέσμην καϊ δέσατε τάς χεΐρας ένδς παιδιού. Τού
του γενομένου, «ά; προσπαθήση τώρα, — εΐπεν, νά κό
ψη τήν ουτω τυλιγμένη? κλωστήν.»

Τδ παιδίον προσεπάθησεν, άλλ’ έστάθη αδύνατον 
νά τήν κόψη.

«Ίδοΰ λοιπδν, εΐπε τότε ό διδάσκαλος, ούτως έχει μέ 
τά μικρά τά άμαρτήματα. Εΐναι μικρά,και τδ μικρότατο? 
ακόμη παιδίον δυναται νά τά κόψη, βπως έκάψατε τήν 
κλωςήν, άλλά καθώς δύναμαι νά δέσω τδν δυνάτώτατον 
άνθρωπον μέ τήν κλωστήν ταύτην, τυλίσσων αυτήν 
πολλάς φοράς πέριξ αύτοΰ είς τρόπον, ώστε νά μή δυ
ναται νά κινηθή—τοιουτοτρόπως καί τά μικρά άμαρ
τήματα, δταν περιβάλλουν πολλάκις τδν άνθρωπον, τδν 
κρατούν αιχμάλωτον, και δέν δυναται νά κόψη τούς 
δεσμούς των. ’Αποφεύγετε λοιπδν, τέκνα μου, αύτά, διά 
νά διασωθήτε άπ’ αύτών.

ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΣΤΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.

Δκαά^ας τοϋ Μονο\ιάχ<Μ της Δευτέρας Τάξεως.

Τδ διάδημα τούτο κατεσκευάσθη έκ τριών άλλων 
διαδημάτων κατά την στέψιν τών έπιζησάντων υίών 
Τσάρου ’Αλεξίου Μιχάλοβιτζ, οΐτινες έστέφθησαν έν 
Μόσχφ τήν 23 ’Ιουνίου 1682, ώνομάσθη δέ Σκούφος 
τοΰ Μονομάχου τής Δευτέρας τάξεως.

‘Ο κίνδυνος τών φυσικών χαρίτων.

1. Μήτιρ, τί κακόν συμβαίνει I εΐπεν στή στικτήν του μάνα 
Βν ορνίθι μ>άν ήμίρα, έν ω έβοσκε πλησίον·
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είσαι τόσον τρομασμένη, πού φοβούμαι νά σέ βλέπω· 

πές μου, τί κακόν συμβαίνει, καί τί ήκουσας, νά ’ξείιρω.

2. ‘Η δέ γραία στικτά) δρνιί ’διηγήθη τδν καΰ'μόν της, 
«Ή καρδιά μου, φίλον τέκνον, καίεται άπό τήν λύπην,

«καί ή γειτονειά μας όλη τρεμουλγάζει άπ’ τόν φόβον, 
«γιατί αΰριον θά έλθουν πολλοί φίλοι νά γλεντίσουν.»

3. «"Ω, χαρά μου! Τί ώραΐα! άπεκρίθη τό βρνίθι· 
«θάχωμεν λοιπόν παιγνίδια καί πολλάς διασκεδάσεις,

«καί έγώ στά χέρια όλων θά πετώ καί 0ά χορεύω· 
«ό δέ κούκος τό γνωρίζω, μ’ άγαπφ γγα τ’εϊμ’ ώραΐο.»

4. « A3 τη σου ή ώραιότης καί ή ζηλευτή παχύτης, 
«τέκνον μου, δέν 0ά τό κρύψω,είναι όπου μέ συγχύζουν,

βεις ταίς χάραις, πού καυχιέσαι εϊν’ ό κίνδυνός σου όλος
«καί τά φυσικά σου δώρα είναι όπου μέ σκοτίζουν.» Λ.

Φακίρης έκτβλώυ Ζργα 
αύτοδοκαοώσεως,

Έν Ίνδίφ και έν Κίνφ καί έν γένει είς πάσας 
τάς εΐδωλολατρικάςχώ-

Οί τοιοΰτοι θεωρούνται υπό τοΰ λάοΰ άγιοι χαΐ 
πάντες τρέχουν νά λάβουν μέρος έκ του έπενδότου 
των, ή έκ τοΰ αίμα τος, ή καΐ αύτοΰ τοϋ πύου,τό δποΐον 
ρέει έκ των πληγών των, διότι τό θεωροΰνν ώς φυλα- 
κτήριον 1 Ταλαίπωροι άνθρωποι I ποιαν καί πόσην ανάγ
κην έχουσι του φωτός τοΰ Ευαγγελίου !

— Τό έξης είναι απόσπασμα έκ φυλλαδίου τινδς 
μεταφρασθέντος έκ τοΰ Κινέζικου, ιχιλιάδες αντιτύ
πων τοΰ όποιου διανέμονται καθ’ βλην τήν εκτασιν 
των συνόρων τής Κίνας, πρός διέγερσιν τοΰ λαοΰ εΐς 

μίσος τών ξένων.
«Οί Εΰρωπαΐοι δέν άνήκουσιν είς τό ανθρώπινον 

γένος, άλλ’ εΐναι τό γέννημα πιθήκων καΐ χηνών. 
Τό έξωτερικόν των εΐναι ώς τό τών πιθήκων, τά δέ 
ήθη των ώς τά του Διαβόλου. Διά τοϋτο δνομάζονται 
Ύάγγ-Κουϊζέ, ήτοι «Διάβολοι της Εύρώπης!» Τό γέ
νος τοϋτο τών βαρβάρων ούτε Ούρανόν λατρεόουσιν 
οδτε Γην, δέν τιμώσι τά πνεύματα, ούδέ σέβονται τούς 

προγόνους, άλλ*  ώς κό

ρας, όπου δυστυχώς τό 
Εϋαγγέλιον είσέτι δέν 
έφώτισε τάς έσκοτισμέ- 
νας διανοίας τών άν- 
θρώπων, οί άνθρωπο1 
καταφεύγουν είς διά
φορα μέσα αύτοδικαιώ- 
σεως, ίδίως εΐς σωμα
τικός κακουχίας, έλπί- 
ζουν δέ οτι διά τών 
τοιουτων θέλουν έξιλε- 
ώσει τόν θεόν ΐνα συγ-

νες καί χοίροι συζητοϋσι 
μόνον περί «ίσότητοςυ 
καί ούτε τήν έλαχίστην 
ιδέαν εχουσι περί της 
κοινωνικής ιεραρχίας. 
Δέν διακρίνουσι πατέρα 
καί υίον, βασιλέα καΐ 
δοϋλον. Οί περιβόητοι 
έκεινο ι Άγγλοι μάλι
στα ποιοι εΐναι; Μι
κρά τις φυλή, κεκλει- 
σμένοι εΐς χώραν ούχί

χωρηθοϋν αί άμαρτιαι Φ α κήρης ί κ τ ε λ ώ vj έ}ρ γα αύτοδικαιώσεως. 
των.

Έ προκειμένη είκών παριστφ θεοσεβή τινα

μεγαλειτέραν 
λάμης άνδρός!

κοιτόμενον έπΐ κλίνης έκ καρφιών όξέων, πολλά τών 
όποιων εισέρχονται εΐς τήν σάρκα του καί προξενούν 
δριμεΐς πόνους, έκτος τοΰ αίματος, το όποιον έκρέει 
έκ τών πληγών αύτών.

Πολλάκις δέ μένουν είς την θέσιν ταύτην έπί πολ-

ται δέ όπό θηλέων καθώς καί ύπ’ άρρένων,

τής πα- 
Άρχον- 
οί δέ ξ-

πήκοοι εΐναι κατά τό ήμισυ ζώα !»
Έν τφ αυτφ δέ φυλλαδιφ έξηγεΐται πώς τοιοΰτοι 

βάρβαροι ήδυνήθησαν νά έφεΰρωσι τούς σιδηροδρό
μους, τά ατμόπλοια, τά ώρολόγια κτλ. διά της ύπο- 
θέσεως ότι κρυφίως τρώγουσι τόν μυελόν. τών Κινε

λάς ήμέρας, έως ού αί πληγαι άρχονται νά βρωμούν, ζικΰίν παιδιών, καΐ έξ αύτής τής τροφής άρυανται τήν 
ούχι δέ σπανίως έπέρχεται καί γάγγραινα καΐ άπο- σοφίαν καΐ έπιδεξιότητά των.

θνήσκουν.

■ ΤΟ ΛΕΥΚΟΝ ΡΟΔΟΝ-

X’ ώραΐον κήπον έν μέσφ κρίνων 
•Υπάρχει ρόδον άγνόν λευκόν

Καί εύωδίαν στά πέριξ χύνον 
Τέρπει αισθήσεις καί όφθαλμόν.

•Η άθωότης εΐν' ή στολή του
Κ’ ή καλλονή του ή νεαρά 

Κόσμημα εΐναι λαμπρόν τού κήπου
Καί τών άνθέων πολλή χαρά.

Τό ρόδον τούτο σύ, κόρη, είσαι,
Ρόδον ώραΐον μαγευτικόν,
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Ήδη παιδίον Ετι καλείσαι 

Πλάσμα Αθώον καί Αγαπητόν,

Άφροντις ήδη κόρη γλυκεία, 
"Αφροντις ήδη καί χαρωπή 

Τήν παιδικήν σου τήν ήλικία 
Ιίερόϊς μέ βήμα Οπεΰδον ταχύ.

Ταχύς δ χρόνος, πλήν θά παρέλθη, 
Κα! τό παιδίον ήδη γυνή 

8ά ένθυμήται αύτά τά Ετη 
Καί είθε, είθε νά μή πονζ.

Απ' τάς πικρίας αύτοϋ τού βίου 
*Ω είθε, τέκνον αγαπητόν, 

Νά σ' Απαλλάττη χείρ τοΰ Κυρίου 
Κ>’ αύτόν νά Ιχης ώς βοηθόν.

Κρυσταλλία Δ. X.

TIOIKXZlTK

~Ή Βρασιλία Εχει τώρα 1,346,648 δούλους, ιξών 11000 
ΕνΆγίγ Αικατερίνη καί 68700 έν 'Ρίφ Γράνδε δέ Σούλ. 
Ότε δ νόμος της 28 Σεπτεμβρίου 1871 περί τής βαθμηδόν 

Απελευθερώσεως έδημοσιεύθη, ύπήρχον έτι Εγγεγραμμένοι έν 
τοϊς δημοσίοις βιβλίοις 1,5447,600 ούτως ώοτε είς διάστημα 
10 έτών ό Αριθμός ήλαττώθη κατά 200,000 περίπου ήτοι 
ζα·ά 1 1/3 τοϊς έκατδν έτησίως. Κατά τήν αύτήν Αναλογίαν 
θά χρειασθώσιν 60—70 έτη μέχρι; Εντελούς έξαλείψεως τής 
δουλείας. Ευτυχώς ό αριθμός τών Απελευθερώσεων αυξάνει 
Αοιαχόπω;. Έν βυνόλιρ ήλευθερώθησαν ύπό τοΰ Κράτους 
12,898, ύπό ιδιωτών 56,656 καί ύπ’ αύτών τών ιδίων 
Μαύρων 1854. Μέση Αξία έκαστου δούλου είναι δραχμ. 1875 
ώστε ή Αξία τών νΰν υπαρχόντων είναι ίση μέ2 1/2 δισεκα
τομμύρια δραχμών.

— Κατά στατιστικήν τής δημοσίας ίν Γαλλία Εύσπλαγ- 
χνίας ύπάρχουσιν αυτόθι 1563 φιλανθρωπικά καταστήματα, 
ών 364 νοσοκομεία, 789 νοσοκομοαναχωρητήρια καί 410 Α- 
ναχωρητήρια, ήτοι εΐς Ανά 24,000 κατοίκους. Τό προσωπικόν 
τών καταστημάτων τούτων συνίσταται έξ 28,670 προσώ- 
πιβν, ήτοι 2,787 ιατρών καί χειρουργών, 3,050 ύπαλλή- 
λων, 11,286 καλογραιών, 11,555 ύπηρετών. Περιέχουσιν 
164,955 κλίνας, ών 71,192 διά τήν υπηρεσίαν τών Ασθενών, 
54,245 διά τούς Αναπήρους, γέροντας καί Ανιάτους, 16,050 
διά τά ύπό προστασίαν παιδία καί τέλος 23,456διά τό προ
σωπικόν. 'Όσον άφορφ τά καθ' αύτό νοσοκομεία, τά καταστή
ματα 8ηλ, είς Α θεραπεύουσι τάς τυχαίας Ασθενείτε, εισέρ
χονται έν αΰτοΐς κατ’ έτος 360,000 άτομα, παραμένουσι δέ 
κατά όρον 40,000 άπό τοΰ ένός είς τό έτερον έτος, γενικώς 
3’ είπεΐν δ Αριθμός τών νοσηλευομένων εΐναι 90 πρός 10,000 
κατοίκους,

—- Έν Γαλλία Απεφασίσθη ίριστικώς ή διοργάνωσες τών 
μαθητών τών σχολείων είς τά γράμματα καί ή στρατιωτική 
έκγύμναςις αύτών. Έπΐ τοΰ παρόντος τό σχέδιον έφαρμόζε- 
ται είς τά σχολεία τοΰ νομοΰ τών Παρισίων, ών οί μαθη- 
ταΐ κατά τό περί τούτου διάταγμα θέλουν Αποτελέσει 24 
τάγματα, ύπαγόμενα Εκαστον είς ιδίαν διοικητικήν περιφέ
ρειαν.

ΟΙ μαθηταί θέλουσι φέρει τουφέκιον καί στολήν ΐμοιόμορφον,

δτινα θέλει χορηγεί ή πόλις. 500,000 φράγκων ΐνεγμάφησαν 
είς τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1883 διά τίς Αναγκαίας δαπάνα; 
πρός διοργάνωσιν τών σχολειακών τούτων ταγμάτων.

— Είς τό ύπυυργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών Ανήγγειλε  δ 
διευθύνων τάς έν Έπιθαύριρ Ανασκαφάς κ. Καίδαδίας, δτι 
εύρε μικρόν «χρυσήν εικόναν έκ λεπτοΰ Ελάσματος κάλλιστα 
διατηρουμένην καΐ Ιχοϋσαν δύο Αρχαϊκός σφυρήλατους μορ- 
φάς, άνδρα πωγωνοφόρον καί γυναίκα κρατούσαν κλάδον φοί- 
νικος Πρός τούτοις Απεκαλύφθη Αρχαϊον Ελληνικόν φρέαρ 
25 περίπου μέτρων βάθους περιέχον ίφθονον ΰδωρ, δπερ θά

*

. εΐχεν, ώς φαίνεται, σχέσιν τινά πρός τήν έν τιρ Ιεριρ τοΰ ’Α
σκληπιού γινομένην κατά τούς Αρχαίους χρόνους ύδροθερα- 
πείαν τών Ασθενών.

— ’Επίσημος έκ&εσις τής Ιταλικής κυβερνήσεως σημειοϊ, 
δτι οί καθ’ ίλην τήν ’ Ιταλίαν Ιουδαίοι Ανέρχονται είς 36,000 
Τό περίεργον δ’ είναι κατά τήν Εκθεσιν ταότην, δτι οί πε
ρισσότεροι τρελλοί τής Ιταλίας άνήκουσιν είς τούς Ίσραηλί- 
τας· τοΰτο δέ Αποδίδεται είς τοΰ; συγγενικούς γάρους, οΐτι- 
νες εΐναι, ώς γνωστόν, συνήθεις μεταξύ αύτών,

— Άπεβίωσεν Εσχάτως έν Πετρουπόλει ή Αικατερίνη ΤΙζ 
έξ Όλδεμβούργου καταγομένη, τής δποίας ό βίος υπήρξε φαι- 
νόμενον Αξιοπερίεργον καί παράδειγμα μοναδικόν τών κατορ
θωμάτων τής Ανθρώπινης Επιμονής'Η Ατυχής αΰτη γυνή εΐχε γεννηθή άχειρ· καί δμως έάν 
ή φύσις δέν την έστέρει τών χειρών, δέν θά Ανέπτυσσε*  ΐσως 
έργατικότητα, καί δέν θά Επραττεν δσα έδυνήθη νά πράξη ά- 
νευ αύτών. Υπήρξαν καί άλλοι άχειρες διάσημοι, οΐον δ ζω
γράφος Δυκορνέ, ό ζωγραφίζων μί τούς πόδας καί ό Οδνθαμ, 
Αλλά πάντας ύπερηκόντισεν ή ‘Ρίζ, διότι Αναπληροΰσα τάς 
χεΐρας διά τοΰ στόματος κατώρθωσε νά κατασκευάζη κεντή
ματα, ραφιδεύουσα διά τής βελόνης, ύπέρτερα κατά τήν τέ
χνην καί τήν λεπτότητα πάντων τών διά χειρός κατασκευα- 
ζομένων καί τυχόντα βραβείου έν διάφοροι; έκθέσεσιν. Έ
πειτα καταταχθείσα είς τό μουσεϊον τών Ανθρωπίνων φαινο
μένων τοΰ διάσημου Βάρνουμ έξετέθη είς κοινήν θέαν έν 
Νέφ *Γόρκη  καί έν Βιένη καί τοιουτοτρόπως συνέλεξεν Ικα
νόν ποσόν, χάρις δέ είς τήν προίκα ταύτην ύπανδρεύθη μη. 
χανικόν τινα!

— Έκδίβονται έν ‘Ελβετία 567 Εφημερίδες (τφ 1882 
441), ών 225 πολίτικα!, 37 Επίσημοι, 48 θρησκευτικά!, 4 
νομικαζ 15 διδασκαλίας, 58 βιομηχανικοί κα! τοΰ Εμπορίου, 
11 τών φυσικών Επιστημών, 29 τής γεωργίας, 9 στρατιωτι
κά), 16 είκονοφόροι, 1 τοΰ συρμού καΐ 43 φύλλα τών ειδο
ποιήσεων. Τάς περισσότερός περιλαμβάνει δ νομός τής Βέρ
νης, ήτοι 83, κατόπιν ή Ζυρίχη 74, Βώ 64, Γενεύη 54, Νι- 
ουσάτελ 23, Φρικούργη 22 καί Γαλκί 5.—· 01 Σέρβοι μυθολογοϋσιν δτι δ κούκος ήτο κοράσιον, 
τό όποιον Εκλαιεν Επί τοσοΰτον τον θάνατον τοΰ Αβελφοΰ 
του, ώστε μετεβλήθη είς τό γνωστόν πένθιμον πτηνόν 1

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Διατί τά πρωτότοκο τών Ισραηλιτών άνήκον είς τόν 

Κύριον;
2. ’Αντί νά θυσιάζω νται, τί έγίνοντο τά πρωτότοκα ταΰτα;
3. Ποία ή μεγάλε (τέρα φυλή τοΰ Ίστραήλ, δταν έγένετο ή 

Απαρίθμησις, κα! ποία τιμή Ανήκεν είς αύτήν;

’Βν h νΟν τοπογραφιών ’Α’.ΐρ.ον «Λ 1683. BF, 643*


