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ΧυνΠρ. έτησ. έν ' Ελλ^δι Αρ. 1.

» Έίωτερικφ » S·

Ainremsis
Έν όδφ Σταδίου άριθ. 39.

Εις ούδένα, ι^λήν τών τακτικών 
άνταποιφιτών, στέλλεται «ή Έφημερΐί 
-tit-ii Παίδων» άνευ προπληρωμής.

‘Ο τ*ϊθίΐάνϊ)5 βαβςλ»εάς.
(χατά τδ Γερμανιχόυ.) 

Τσοπανάχι βασίλειά, σέ. κατάφυτο λειμώνα, 
θρόνο ίχεις τό βουνό, καί τόν ήλ^ο ύψηλά

Χρυσοστρόγγυλτ, 
κορώνα

Γύρφ σου τά πρόβατα, 
Κόλακες καί 
αύλικοί σου, 

Τά μοσχάρια σου
ίππόται

Στέκουν ύπιρήφανα.

Μουσικοί σου λιγυροί, γλυχοκελαδοΰν πουλα'χια,

Κατρακόλισμα νερού, τών γιδών σου κουδουνάκια 

Ίπνο φ,έρουσι γλυκύ.

Τά έν τξ Ά κρ ο π 0 λ ε t’’-Π ρ ο π όλα t α. (Ίδί σελ. 1374 )

Γέρνεις τότε καί 
κοιμάσαι

Χωρίς έννοια μή 
’Χα6ί

Ίο βασίλειο κι*ό 
λαός σου,

Γ^ατ’ ό σκύλος σου 
έχει

Κυ6*ρν^, πολύπειρος 
. "Αγρυπνος 
πρωθυπουργός.

Έχσδνα κχί· βζέλλα.·

Έχιδνά ποτ* πρός βδέλλαν έλεγε μετ' Απορίας:
■ Πώς ένίοτε ή τύχη σπείρει τάς διαφοράς I

«Σέ ό κόσμος έχει φίλην, άλλ'ίμέ μετά δειλίας Αποφεύγει 
[ίσχυρας, 

■Καί ζητεί, Αν δυνηβή,
■ Καί ίκ τής ζωής μου ίτι ί> σκληρός ν' Απαλλαχθή.

«Σέ 8έ, όταν τι; Ουλλάβη,
ε Τήν πληγήν σου δέν φοβείται

«Καί το αϊμά του τροφήν σου νά παρέχη προθομεϊται.
«Καί ίν τούτοις έκ τών δύο ή αύτή ,προκύπτει βλάβη.» 
■Όχι 8ά 1 » τη άπεκρίθη ή τού όόατοε πολίτις,

■άληθείας δέν κηρύττεις.

«Ή πληγή σου φαρμακεύει,
«φίλη μου Αγαπητή,

«Καί ή Αμυχή μου μόνον άφελεί καί θεραπεύει.
■Πώς νά μή εΰαρεστή;

■Δε’ έμοΰ 6 κόσμος βλέπει τήν προτέραν του υγείαν, 
«Ένψ ού ίξαποστέλλεις είς τΰν’Α δην κατ’ εύθεϊαν 

■καί τόν μάλλον ΐιγιή, 
■πρό μικρού ίν τή Ctuvj.

«Διαφέρομεν; καί μάτην φίλη μου παραπονεϊσαι.
■Είμ’ ίγώ ιατρικόν

■Καί ού, ϊχιδνά μου, είσαι 
«δηλητήριο ν κακόν.

■ Διαφίρομεν πολύ!»
—Τί δμΰθός μου δηλοί; (Παρνασσός)
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΜΗΣ.

(Συνίχιια· χαΐ τέλο;.)

"Οταν ήνοιξε πάλιν τοίις δφθαλμους του δ Βέρτος, 
είχεν έξημερώσει, καί ό πετεινός έκραζε μέ όίεΐαν 
φωνήν. Είς τδ μικρόν τετράγωνον παράθυρον ‘έφάνη 
καταστρογγυλόν κόκκινον πρόσωπο», καί ή φωνή της 
γι>ναικός τοΰ φΰλακο; ήκοόσθη λέγουσα, «‘0 Γεώργη; 
θαρ&η είς τά; Οχτώ νά σέ πάρη, καί φοβούμαι πώς 
ί^εις νά τραβήξης πολλά. Έλα, πες μου τώρα τήν ά ■ 
λήθειαν, δέν το έπαγίδευσες έσδ τδ πουλί; »

«Τΐχι,» Απεκρίθη νωθρώς δ Βέρτο;, έξηπλωμένος 
επάνω είς τδ άχυρον, κρυώνων καί πονών και κατα
κομμένος όπδ τήν κούρασιν.

/Αλλά ίευρεις ποιος τδ εκαμεν,» έπέμενεν ή γυνή. 
«Έλα τώρα, πες μου το έμένα, καί 'γώ τά σιάχνω 
μέ τδν Γεώργη, και σέ βγάζει αδτύς καί σου δίνομε 
νά φας καί σέ πάμε σπίτι σου μέ τδ γαϊδουράκι μας.»

'0 μικρός κόμης έσιώπα.
«Νά χαδής, πεισματώδικο!» εϊπεν ή γυνή μέ πο- 

λδν θυμόν, ιιτά πεισματώδικα δέν είμπορώ νά τά υπο- 
φέρω. Ποιος τδ έπαγίδευσε τδ πουλί; Αότό δα πες 
μου καί άλλο τίποτε δέν σου ζητώ.»

«Δέν θά σοΰ τδ εΐπω,» απεκρίθη ό Βέρτος στα^ 
θερώς.

‘Η γυνή έκλεισε με ορμήν τδ παράθυρον καί Απε· 
μακρύ νέτο μουρμουρίζουσα.

«Iδ σκυλάκι πεινά!» τη έφώναξεν ό Βέρτος.
«Νά χαθής καί συ καί τδ σκυλάκι!» Απεκρί&η εκείνη 

καί Απεμακρόνθη,
«"Αχ, σκυλάκι μου,» είπε μέ λυγμδν Απελπισίας 

ο μικρός κόμης, «τι νύκτα ή τον αύτή!» καί δμως, Αν 
καί σχεδδν λειπόθυμος καί πυρέσσων, ουδέ πρδς στιγ
μήν έσκέφθη νά απόκτηση τήν ιδίαν του έλευθερίαν 
προδίδων τδν μικρόν δρνιθ ο κλέπτην Δάν,

Παρήλθον ώραί τινες, Αργαί, έρημοι, λυπηραί. Τέ
λος ήκοΰσθη τδ βαρύ βήμα τοΰ Χονδρο-Γεώργη, καί 
ή βαθεΐά του φωνή όβρίζουσα και φωνάζουσα' τότε 
δ μικρός κόμης έν&υμήθη δτι κατήγετο έκ γενναίων 
άνδρών, καί δτι δέν άπρεπε νά φαν ή Ανάξιος αυτών. 
’ Εσηκώθη λοιπόν, Αν καί τά γόνατά του ίλόγιζον, 
καί προσεπάθησε νά ταχτοποίηση τά Ακατάστατα του 
ένδόματα καί νά λάβη δφος γενναΐον. Ή θόρα τοΰ 
όρνιδώνο; ήνοίχθη βιαίως καήό Χονδρο-Γεώργης προ
βάλλω» τήν μαυρην του κεφαλήν έφώναξεν—

«Έβγα εξω ζωύφιο! "Εβγα νά λάβη; έκεινο που 
σου Αξίζει.»

0 Βέρτος μέ ολην του τήν Αξιοπρέπειαν έξήλθε 
βαδίζω ν οσον ή μπορεί σταθερώτερον.

«Πρέπει νά ήσαι ύλιγώτερον Αγενής,» εΐπεν. «Έρ
χομαι μαζί σου, Αλλά δώσε τίποτε είς τδ σκυλάκι νά 
φάγη — Έπείνα δλην τήν νύκτα.»

Ή μόνη Απόκρισις τοΰ Χονδρο-Γεώργη ήτο νά άρ· 
πάση τδν μικρόν κόμητα Από τά ένδόματα καί νάτδν 
σφενδονίση μέσα εί; τδ άμαξάχιον, τδ όποιον ίστατο 
έτοιμον έκεΐ.

«Αυτό δεν εΐναι του ‘Ράδλεϋ παιδί,» εΐπεν ή σύ
ζυγος τοΰ φόλακος πρδς τήν μεγαλειτεραν της κόρην, 
δτε Ανεχώρησε τδ άμαξα κιο». «Μόνον ένα ευγενικό 
παιδί είμποροΰσε είς αυτήν τήν κατάστασίν του νά 
σκέπτεται καί διά τδ σκυλί I Μου φαίνεται, κόρη μου, 
πώς τοΰ πατέρα σου θά του *βγγ[ ξυνδ αΰτδ που κά
νει τώρα.»

Έ ,έπαυλις του σίρ Ερρίκου, είς τδν όποιον Ανή- 
κον τά δάση‘εκείνα, ήτο μόνον ένα ήμισυ μίλιον μα
κράν τής οικίας τοΰ Χονδρο-Γεώργη, έντδς δλίγου δέ 
το άμάξιον έστάθη προ τής μεγαλοπρεπούς οικίας, ήτις 
ήτο κατασκευασμένη καθώς: τά παλάτια τής ’Ιταλίας

«Πρέπει νά ίδώ τδν σίρ Ερρίκον έΰθδς,» εΐπεν ό 
Χονδρο-Γεώργης είς ένα δπηρέτην, ό όποιος έχασκε 
πρδ τής μεγάλης θόρα;.

«Μάλιστα, κδρ Γεώργη,» τψάπεκρίθη έ κείνο ς, « 0 
σίρ Έρρΐκος παρ ήγγειλε νά ελθης εύθΰς νά τδν ευ- 
ρης.»

«Ό σίρ Έρρΐκος περιμένει,» είπε δεύτερος υπηρέ, 
της έξερχόμενο; τήν αυτήν στιγμήν.

Ό Χονδρο-Γεώργης, σόρων όπίσω του τδν μικρόν κό
μητα, είσηλθεν είς μεγάλην τινά αίθουσαν,—τδ σπουδα
στηρίου τοΰ σίρ Ερρίκου, δπου έκάθητο κύριός τι; μέ. 
σης ήλιχίας καί Αγαθοί υφους.

Ό τρόπος τοϋ Χονδρο-Γεώργη μετεβλήθη είθΰς αμα 
εόρέδη είς τήν παρουσίαν τοΰ κυρίου του· μέ πολλά; 
υποκλίσεις καί ταπεινήν φωνήν έθεσε τδν φασιανόν 
χαί τήν παγίδα έπάνω είς τήν τράπεζαν, πλησίον τής 
όποιας έκάθητο δ σίρ Έρρΐκος.

«Τδν επιασα έπ’ αότοφώρφ, σίρ Ερρίκε!» είπε μέ 
τόνον καυχήσεως, τήν οποίαν δέν ήδυνήθη νά Απο- 
χρόψη. «Όλον τδν χειμώνα παιδεύομαι μέ τής κα· 
τεργαριαις καί τής κλεψιαις του καί τώρα τδν εχω! ι>

«Εΐναι πολύ μικρός,» είπε» δ σιρ Έρρΐκος προσπα
θώ» νά ίδή τόν ένοχον, δστις ήτο όπισθεν τοΰ Χον- 
δρογεώργη-

«Μικρδς είς τάχρόνια, Αλλά γέρος είς τήν κακίαν!» 
όπέλαβεν δ Χονδρο-Γεώργης.

Τήν στιγμήν έκεινην δ Βέρτος κατώρθωσε νά ελθη 
καί νά σταθή πρδ του σίρ ‘Ερρίκου.

«Έκαμε λάθος,» εΐπε μέ Αδύνατον φωνήν’ «έγώ 
δέν έφόνευσα τό πτηνόν σας — έγώ είμαι 0 κόμης Ά· 
βιλλιώνης!»



ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1885 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑ1Δ2Ν 1371

βθεέ μου! λ Ανεφώνησεν δ σίρ Ερρίκος αναπηδώ ν 
έκ της χαθέχλας του. «Τΐ έκαμες, βλάξ; Αύτδς είναι 
& μικρός κόμης, τδν όποιον ζητούν από τδ §ν ακρον 
τής’Αγγλία; είς τδ άλλο ! Φίλτατε μικρέ μοο, πώς 
0ά δυνηθώ ποτέ νά....»

Αί απολογίαι τοϋ σίρ 'Ερρίκου οιεκόπησαν αίφνης 
είς τδ μέσον, διότι δ Βέρτος, έκ της συγκινήσεως, τής 
νηστείας χαί της κακουχία; έπεσεν είς του; πόδας του 
λειπόθυμος. Δέν παρήλ&εν δμως πολλή ώρα, καί 
έπανήλθεν είς τδν έαυτόν του μέ.τάς περιποιήσεις, τά; 
δποίας δλόχληρος ή οίχία τοΰ σιρ ‘Ερρίχοο έσπευσε 
νά τφ προσφέρη. «Συγχωρήσατε τδν άνθρωπόν αας,Ά 
έψιθΰρισεν δ Βέρτος, ένφ έκειτο έπ! ένδς τών εϋρέων 
πέτσινων Ανακλίντρων, περί μενών τοδς συγγενείς του, 
τού; όποιους εΐχεν ευθύς σταλεί ίππεύς νά ειδοποίηση. 
«Ένόμιζεν δτι εχαμνε τδ χρέος του... καί παραπαίω, 
0ά μέ άφήσετε νά Αγοράσω το σκυλάκι;»

Τδ σκυλάκιον έφέρθη εύθύς καί δ Βέρτος τδ ελαβε 
καί έξήλ&ε νά περιπατήση δλίγον ε£; τδν ροδόκηπον 
μέ τδν σίρ ‘Ερρίκον Αλλά τά παιγνίδια τοο μικροΰ 
σκυλιού δέν τον διεσχέδαζον, έφαινετο λυπημένος καί 
σκεπτικός.

«Περί τίνος σκέπτεσαι, παιδί μου; — » τδν ήρώτησεν 
ό σίρ ‘Ερρίκος, δστις ήτο γλυκός καί πεπαιδευμένος 
άνθρωπος,

Τά χείλη τοΰ Βέρτου έτρεμον. — «Βλέπω,» Απε- 
χρίθη — «δτι έγώ δέν είμαι τίποτε. Είναι & τίτλο; μου 
καί τά χρήματά μου, τά δ ποια κάμνουν τους Ανθρώπυς 
νά μέ περιποιώνται. Όταν δέν είξεύρουν ποιος είμαι, 
βλέπετε πώς μέ θεωρούν ;» Και δάκρυα θερμά έρ- 
ρευσαν κάτω είς τάς παρειάς τοο.

«Αγαπητέ μου μικρέ,» είπε τρυφερώς δ σιρ Έρρΐ· 
κος. «“Ερχεται ήμέρα, κατά τήν οποίαν Ακόμη καί οί 
βασιλείς Αποβάλλουν ολην τήν μεγαλοπρέπειάν των- 
καί χεΐνται γυμνοί καί έστερημένοι Απ’ δλα τά πλοό- 
τη των, ’Εκείνο, τό όποιον τότε θά τους δώση χάριν 
νά αναστηθούν, δέν είναι ό πλούτος καί ή θε'σις των, 
Αλλ’ ή πίστις καί τά έργα, τά όποια έκραξαν.» ’

— «Ναι, Αλλά βλέπετε πώς μέ περιφρονοΰν, δταν 
δέν είξεύρουν ποιος είμαι;»

— «Δέν πιστεύω δτι έκεΐνα τά πτωχά παιδί* θά 
μας εΐπουν δτι σέ περιεφρόνησαν δταν δπάγωμεν καί 
τοΐς εΐπωμεν τά πάντα,

«Κανείς έξ ήμών δέν είναι τίποτε καθ’ έαυτόν, παι
δί μου· μόνον ίδώ καί έκεΐ είς τήν ζωήν μας συνά- 
ζομεν κανέν κλωνάριον λεβάντας, — δηλαδή πρά ;■ 
τομεν χανέν καλόν έργον, ή λέγομεν κανένα καλόν 
λόγον — καί έξ αδτοΰ Απολαμβάνομε? εϋχαρίστησιν, 
δπως έκ τής ε&ωδίας της λεβάντας. Είμαι δέ βέβαιος

Ο * · έ
οτι τοιαυτα άνθη θά συνάξης πολλά εις τδ διάστημα 
τής ζωής σου.»

«θά προσπαθήσω,» Απεκρίθη ό Βέρτος σύννους,
Οβτω λοιπόν τήν ήμέραν εκείνην έδρεψε δύο κλω

νάρια λεβάντας,—τήν ταπεινοφροσύνην καί τήν συμ
πάθειαν, τά όποια, πιστευσατέ μοι, Αξίζουν τόσον δσον 
τίιμολο τού Οδυσσεως. (Έκ τοΰ ’Αγγλικού.)

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΟΡΔΩΝ.

Έχετε ενώπιον σας τήν είκόνα τοΰ στρατηγού Γόρ 
δωνος, τού γενναίου Άγγλου, δστις έφονεόθη πρό τίνος 
είς τδ Χαρτούμ. Περί τούτου δλοι βεβαίως πκοόσατε 
τότε, ώστε έδώ θά σάς εΐπω μόνον περί τής προ- 
τέρας ζωής του.

Ό Γόρδων ήτο υίός Αξιωματικού καί είσήλθε πο
λύ νέος είς τδ στρατιωτικόν στάδιον, Αφού δέ έλαβε μέ
ρος είς διαφόρους πολέμους, ώς λ. χ. τδν Κριμαϊκόν, 
καί τδν Κινεζικόν κατά τινα τρομερόν έχει Ανταρσίαν, 
καί Αφοΰ ύπηρέτησεν έπί τινα έτη είς άλλα; όπηρε- 
σίας χαί ώς διοικητής τοΰ Σουδάν, έστάλη τελευταίου 
έχει ύπό τής’Αγγλικής χυβερνήσεως, ινα σηκώση Από 
έκεΐ τάς διαφόρους φρουράς, τάς όποιας ή Αιγύπτια- 
χή χυβέρνησις είχε θέσει— Αλλά δέν ήδυνήθη, πο
λιορκήσεις έν Χαρτούμ καί έπί τέλους φονευθείς όπδ 
τών όπαδών του Μαχδή, οί όποιοι έκυρίευσαν τδ Χαρ
τούμ διά προδοσίας.

Πολλοί βεβαίως τδν |κλαυσαν είς τήν ’Αγγλίαν καί 
Αλλαχού, συγγενείς καί φίλοι του, παλαιοί του σύν
τροφοι καί στρατιώται, Αλλ’ δλιγοι θά τδν έθρήνησαν 
περισσότερον Από τούς αγυιόπαιδας του Γραίβσενδ, 
διότι δταν έχά&η 6 Γόρδων Ιχάθη δ καλλίτερος των 
φίλος,

Ό Γόρδων δέν φημίζεται μόνον ώς έπττήδειος στρα
τηγός, διότι υπήρξαν καί υπάρχουν άλλοι έπίσης 
καλοί ή καί καλλίτεροι αδτοΰ είς τήν στρατηγικήν, 
Αλλά κυρίως ώς στρατηγός, δστις έκαμνε τούς έ- 
χθροός του πάντοτε μέν νά τον σέβωνται, πολλάκις δέ 
καί νά τδν Αγαπούν· ό όποιος έζήτει νά εδεργετήση 
καί νά ίκπολιτίση τούς αγρίους λαούς, τούς όποιους 
έχυβέρνα, καί δέν έφοβεΐτο κανένα κίνδυνον, κανένα 
άνθρωπον, κανένα παρά μόνον τδν θεόν, είς τδν όποιον 
είχεν δλας του τάς έλπίδας.

’Αλλά δέν ήτο ε&σεβής δ Γόρδων μόνον είς τδν 
πόλεμον, δταν είχε περισσοτέραν Ανάγκην τού θεού. 
Έπίστευεν δτι όπηρέτει τήν πατρίδα δχι μόνεν πο
λέμων τούς έχθρούς της, Αλλά καί μορφώνων δι1 αύ· 
τήν καλούς πολίτΛς καί εύσεβεΐς χριστιανούς. Όταν 
έστάθμευεν είς τδ Γραίβσενδ ώς Αρχηγός του 'Επι
τελείου, χατεγίνετο πάντοτε είς Αγαθοεργίας. Συνή*' 
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θ pot ζε τούς λούσίρους χαΐ το bi άγυιόπαιδ'ας τής πό- 
λεως είς σχολεΐον, εί» τδ όποιον ήρχετο ταχτιχώί 
καΐ τους έδίδασκεν 6 ίδιος γεωγραφίαν χαί Ιστορίαν 
καί άλλα μαθήματα, και τοΐς ώμίλει πολύ Ουμπαδητι 
κώί περί τοΰ φίλου τών πτωχών, του Κοριοί» ήμών 

δρόμου;· ΰπήγαινε δέ συχνά καί δ ίδιος καί τοδς διη
γείτο Ιστορίας περΐ τών μαχών, είς τάς όποιας είχε 
πολεμήσει καί περί τών χωρών, τάς δποίας εΐχε πε· 
ριέλθβι· μέ καλάς δέ συμδοολάς καί συμπαθητικόν τρό
πον προσεπάβει νά τούς φέρη δλους είς τδν εύθδν

‘0 Στρατηγοί Γόρδωυ.

Ίησοο Χριστοί, δστις απίθανε διά νά τους κάμη ά· 
γαθοδς καί εΰτυχεΐς.

Έκτδί τοΰ σχολείου τούτου έσύστησε καί αναγνω
στήριων, είς το όποιον παρεκίνει τους παΐδας-καί τους 
νέους τής πόλεως'νά έρχωνται νά^ περνούν τάς έσπέρας 
των άντί νά τρέχουν είς τάς ταβέρνας Διαιρείς τους

(Έκ τοΰ ’Αστέρας τής ’Ανατολής.)

δρόμον του θεού. Πολλοί νέοι, πολλοί παΐδες, οί όποιοι 
ήρπάσβηβαν άπδ τήν κακίαν διά μέσου αδτοδ βά μα
καρίζουν αιωνίως τήν μνήμην τοΰ Γόρδωνος, καί θά 
διηγώνται είς τά παιδία των τά καλά, τά δποΐα ειδον 
άπδ τδν καλδν «καπετάνιον,» τδν φίλον τών πτωχών.

ζϋ Γορδων ήτο μικρός τδ άνάστημα, ισχνός δέ 
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αί πελιδνός τήν οψιν, άλλ’ ή σιδηρά του δέλησι; ύ- 
οστηριζομένη ύπδ τής εδσεβείας τδν χαθίσια τρόμε- 
όν, ώστε διά μόνης μικρός ράδδορ ώδήγει χιλιάδας 
ις τδ πεδίον της μάχης.

Η ΜΙΛΗΤΟΣ.

Ή προκειμένη, εΐκών .παριστη ιτήν τοποθεσίαν της 
άρχαίας Μιλήτου, τής όποιας τά έρείπια εΐναι εσκε· 
πασμένα όπδ τών όδάτων καί τοδ’βο'ρ^όρου τοΰ· Μαι
άνδρου ποταμού, δστις έκδάλλει άντικρυ αυτής.

*Η Μίλητος ήτο μία έκ τών πλουσιωτάτων καί ί- 

σχυροτάτων πόλεων τής ’Ιωνίας. Ή &έσις της έπ 
της παραλίας καί πλησίον τοΰ Μαιάνδρου ήτο άςΐόλο- 
-γος διά τδ εμπόρων, είχε δέ τέσσαρας λιμένας, είς 
τών όποιων ήτο αρκετά εΰρΰχωρος, ώστε νά πλέη 
δλόκληρος στόλο; έντδς αΰτοΰ. Έγεινε λοιπόν ταχέω 

ή μεγίστη έμπορική πόλις τοΰ κόσμου, καί άπέβτελλε 
τά πλοΐά της είς όλους τους λιμένας τής · Μεσογείου 
καΐ του Εόίείνοϋ' Πόντου, δπου καί έσχημάτισε πολ" 
λάς ισχυρός αποικίας.

Τδ πολίτευμα τής Μιλήτου ήτο τυραννικόν, ένόσιμ 
έμενεν άνείάρτητοΐ, άργότερον δμως έπλήρωνε φόρον 
είς τδν Κροΐσον, καί μετά τήν κατάκτησιν τής Λ ο
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δίας ΰπδ τών Περσών εί; τδν Κΰρον.
Ή Μίλητο-; δέν είναι περίφημος είς τήν Εστορίαν 

διά μόνον τά πλούτη τη;, αλλά χαί ώ; πατρί; τών 
φιλοσόφων θαλοΰ, ’Αναξίμανδρου καί Άναξιμένους, 
τών ιστοριογράφων Κάδμου χαι Έκαταίου, καί της 
ωραίας ζαί πεπαιδευμένη; ’ Ασπασίας, ήτις έζησεν ‘εί; 
τάς Αθήνα; έπί τή; έπαχής τοΰ Περικλεούς,

Ή Μίλητο; άν καί έχασε πολδ άπδ τήν προτέραντη; 
δόξαν καί σπουδαίο τη τα ήκμαζε μέχρι τοΰ Μεσαίω
να;, δτε κατεστράφη όπδ τών Τούρκων καί άλλων 
βαρβάρων λαών τή; Άσία;.

ο μικρός στρατηγός.
(Ίϊτ προηγούμενο» άρώμδν)

ΚΕΦΑΛ. IB'.

« Εμπρός, κύριε δπασπιστά ! » έφώναςεν ό Ταγ 
ματάρχηί' χαΐ άμφότεροι έκέντησαν τους ίππους των 
ζαί άπήλθον δρομαία»;, παραχολουθουμενοι όπδ πολ
λών πυροβολισμών, ο’τινε; δμω; έπέτυχον ούδέτερον.

Τδ 5ε δυστυχές θύμα τή; έπιθέσεως ταότη; ό Ιπ
ποκόμος έζειτο χαμαί νεκρό;, ?ω; δτου εύρέθη ύπό 
τινων χωρικών. Άλλ’ έπειδή ούτε δ ίππος του, ούτε 
τά χρήματά του εΐχον άφαιρεθή. ήτο φανερόν οτι ή 
προσβολή αϋτη είχε σκοπόν νά φόνε όση τδν Γεώργιον 
καί νά άρπάση τά έγγραφα.

Μέ όλα; τά; άλλα; προσπάθειας τών έχθρών 
νά τδν συλλάβωσιν ή φονευσωσιν, δ Γεώργιος ήδυνήθη 
νά παρααώση δλου; του; φαχέλλου; ’ασφαλώς. Μέ 
άναπαυμένην δέ συνείδησιν έπέστρεψεν εί; τδ τάγμα 
του, έκτελέσα; έπιτυχώς τήν βασιλικήν εντολήν. 
Ποΐο; γνωρίζει όποια θά ήσαν τά άποτελέσματα, έάν 
τά έγγραφα έχεΐνα έπιπταν είς χειραςτοΰ έχθρου ! Έν 
αδτοΐ; Ιμπεριείχοντο όδηγίαι, δί ών ύστερον δλο; ό 
Πρωσσιχδς στρατό; άνεφάνη, σύσσωμο; και άπροσδο- 
κήτως, ενώπιον τή; Δρέσδη;, τή; πρωτευοόσης τή; Σα- 
ξωνίας, 6 δέ Βασιλεύς τή; Σαξωνίας ήναγκάσθη νά δρα
πέτευση εί; άχυρόν τινα βράχον.

Έντδ; όλίγων ήμερων ό Φριδερΐχος ήτο κύριος 
όλοκλήρου τή; Σαξωνίας χωρίς ούδέ ένα στρατιώτην 
νά άπολέση. ΕίσήλΘεν εί; Δρέσδην νικητή; χαί χα* 
τέλυσεν έχει. Άμα έφθασεν έστειλε νά καλεση τδν 
Γεώργιον, δστι; προσελθών τδν ευρεν έν τφ μέσφ 
πολλών στρατηγών χαί άνδρών όψηλής περιωπή;, εί; 
τδν κήπον τής οικίας, εί; τήν όποιαν διέμενεν.

Ό Φριδερΐκο; έπροχώρησεν δλίγα βήματα εί; 
προϋπάντησιν τοΰ Γεωργίου καί τφ άνεφώνησε μέ 
τόνον άχουστδν εί; όλους.

«Ταγματάρχα Βράουν είσαι άξιο; πάση; έμπιστο- 

σόνη; καί πεποιθήσεως. Σέ δνομάζω Συνταγματάρχην 
καί λαμβάνω τήν τιμήν νά σοί άπονειμω τήν ένδειξιν 
ταυτην τή; εύνοια; μου.» Καί τοΰτο είπών,έλαβεν άπδ 
τών χειρών ένδ; όπασπιστου του παράσημον, τδ όποιον 
έκρέμασεν έπί του στήθους τοΰ Γεωργίου. «Προσέτι 
σας παρακαλώ,» έξηκολοόθησε, «νά γευματίσητε μα
ζί μου σήμερον.»

Ούτως δ Γεώργιο; διά πρώτην φοράν παρεκάθι- 
σεν εΐ; τήν ιδίαν τράπεζαν μέ τδν Βασιλέα, τήν αύ 
τήν ήμέραν, κατά τήν όποίαν έπροδιβάσθη καί έπαρα- 
σημοφορήθη.

UE συνδαιτυμόνες έκάθισαν παρά τήν τράπεζαν, εί; 
αίθουσαν, τή; όποια; ή μια πλευρά ήτα έξ όέλων,έξω
θεν δέ τών όέλων εκείνων ήτο συνηγμένο; πολύς όχλος, 
περίεργο; νά ϊδη τδ Βασιλικόν γεύμα. Καθ’ ήν στιγμήν 
& Γεώργιο; έκάθισεν εί; τήν τράπεζαν, είδε μεταξύ του 
έξωθεν όχλου πρόσωπον, πολδ γνωστόν εί; αύτδν, 
τδ όποιον δέν ηλπιζεν δτι θά έβλεπεν έκεΐ. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ένόμισεν δτι ή πατώ ντο οΕ οφθαλμοί του, άλλά 
πάλιν έβεβαιώθη δτι έβλεπε τδν Γκόιτληβ Ουτρεχτ, 
Πλήρης δέ αηδίας άπέστρεψε τούς δφθαλμους του, !να 
μή βλέπη τδ πρόσωπον, τδ όποιον τδν ήκολούθει 
παντού, (άκολουθεΐ.)

ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ.

Φαντασδήτε πρδ; στιγμήν, φίλοι μου, δτι ζήτε εί; 
τά; αρχαίας 'Αθήνα; τδ 400 πρδ Χριστού, και οτι 
μιαν ώρκίαν ήμέραν τοΰ θέρους, τήν 2θην τοΰ ’Ατ
τικού μηνδ; Έχατομόαιώνας, κινείτε από τήν οικίαν 
μέ τδν παιδαγωγόν σας, διά νά ύπάγητε νάίδητε τήν 
Παναθηναϊκήν Πομπήν,—τήν μεγάλην πανήγυριν ή 
όποίκ έωρτάζετο είς πέντε έτη μίαν φοράν.

Κάτω εί; τήν αγοράν σχηματίζεται ή μαχρά γραμμή 
τών πολιτών, ή π; -Θά άναβή εί; τήν Άκρόπολιν νά 
προσφέρη εί; τήν ΆΘηνάν τδν νέον πέπλον, τδν όποιον 
τή; έκέντησαν τά εύγενέστατα κοράσια τών ’Αθηνών. 
‘Ιππείς καί άρματα, Εερεις καί θύματα, γέροντες θαλλο- 
φόροι μέ κλάδους έλα ία;, νέοι μέ ξίφη μύρτοστόλιστα, 
κανηφόροι παρθένοι μέ χρυσά καλάθια έπί τής κε
φαλής, άναβαίνουν μέ ^υθμικδν βήμα τήν δυτικήν 
υπώρειαν τής ’ Ακροπόλε ως. ‘Η λαμπρά των γραμμή 
άλλοΰ μέν άστράπτει, δποο ό ήλιο; άντανακλάτα1. into 
τά δπλα τών νέων, άλλοΰ δέ άσπρίζει, δπου '6 άνεμος 
κυμαίνει τάςλευκά; στολά; τών.ίε(ρί.'·ϊΜ··'καΐ τάφορέ
ματα τών κορασίωη,' ένφ έπί κεφαλής φέρεται δψηλά 
ώς σημαία, ή ώη'Έστίον χρυσοκέντητο» ό Πέπλος τή; 
θεάς. ‘Ως ‘χρυσούς τις δφις άναβαίνει ή πομπή, έωσοδ 
χρύπτρ'ίάι ό Πέπλο; άνάμεσα τών στόλων λευκή; κιονο- 
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ςιχίας, ή τις άπλώνβι τάς πτέρυγας της προς βορραν καί 
νότον έπί της «οροφής τοΰ άνηφόρου. ° Εξ στόλοι δω
ρικοί £πί τής ρψίως καί τρεις ιωνικοί εκατέρωθεν βα. 
στάζουν έπιστόλιον χρυσω|κένον, έπί τδ όποιον λάμ
πει το πολυχρώματον διάζωμα είς μετόπας καί τρι
γλύφους διηρημένον. Πρδ τής εισόδου είναι δυο άγάλ· 
ματα άνδρών έφιππων, τών διδύμων αδελφών, Κά
στορας καί ΙΙολυδευκοος, Πέντε διάδρομοι, άπδ τούς 
κίονας τής οψεως σχηματιζόμενοι, μάς φέρουν είς 
πέντε ύψηλάς καί άραξ
α ς πΰλας έξ ορειχάλκου, 
διά τών δποίων διέρχε
ται ή πομπή καί τότε 
δι1 άλλων §ξ κιόνων Εξέρ
χεται έκ τών Προπυλαί' 
ων είς τδν περίβολον τής 
Άκροπόλεως.

Τδ σχήμα τών Προ
πυλαίων είναι περίπου 
έν Π, τδ βραχύτερο? 
σκέλος παριστφ τήν νό
τιον πτέρυγα καί τδ μα
κρύ τερον την βόρειον, 
πρδς βορράν τής όποιας 
ήτο δευτέρα αίθουσα, ή 
πινακοθήκη, όπου ήτο 
λαμπρά συλλογή εικό
νων καί αγαλμάτων.

Τά προπύλαια ήσαν 
άλλοτε Sv άπδ τά λαμ" 
πρότατα κτίρια τών ’Α
θηνών. Πολλοί τά ένόμι- 
ζον καλλίτερα καί άπδ 
αυτδν τδν Παρθενώνα, 
καί εΐναι άληθές δτι δλν 
έχρειάσθη δλιγωτέραν 
Επιστήμην καί καλαισθη
σίαν δ άρχιτέκτων αδ- 
τών, ή οί αρχιτέκτονες 
του Παρθενώνας, διότι 
είχε περισσοτέρας δυσ
κολίας νά όπερνικήση καί ώς πρδς τήν τοποθεσίαν, 
καί τδ σχήμα καί τδν άρχιτεκτονικόν ρυθμόν κτιρίου, 
τδ όποιον έπρεπε νά ήναι^άξιον μέν τών ναών είς τους 
οποίους έχρησίμευεν ώς είσοδος, χωρίς όμως νά άφαι- 
ρή τίποτε άπδ τήν έντυπωσιν, τήν οποίαν ήθελαν κάμει 
αύτοί.

Άρχιτέκτων δέ τών προπυλαίων ήτο ό Μνησικλής, 
οστις ήρχισε τδ εργον κατά τδ 437 π. X. καί τδ έ- 
περάτωσεν είς διάστημα πέντε έτών, ' όπδ τήν διευ* 

Τζακάνα ή Αύστραλιαν

θιϊνσιν τοΰ Περικλεούς, οστις ήτο φίλος του. -Σήμερον 
τά Προπύλαια είναι έλεεινώς ήρειπιωμένα, τό έπιστύ
λων καί τδ διάζωμα λείπουν είς τά πλεΐστα αυτών μέ
ρη, τδ αέτωμα έγεινεν άφαντον, ή δροφή κατεστράφη, 
‘καί τών δξ Ιωνικών κιόνων τοΰ κεντρικού διαδρόμου 
μόνον αί βάσεις καί τινες σπόνδυλοι μένουν. Οί Φράγ* 
κοι εϊχον άλλοτε φράξει τά διαστήματα μεταξδ τών 
κιόνων καί όψώσει τήν δροφήν τοΰ κτιρίου διά νά γείνη 
παλάτιον είς τδ όποιον κατιρκει ό Δοδξ τών ’Αθηνών.

Έπί τδν Τούρκων έχρη- 
σίμευεν ώ; κατοικία τοΰ 
Αγά, ή δέ είσοδος ήτο 

διά τειχισμένου δρόμου 
πρδς νότον.

— Ή έν τή πρώτη σελίδι 
είκών παρ ιστοί τήν άποψιν 
τών Προπυλαίων έκ τοΰ έ- 
σωτεριχοΰ τής Άκροπόλε- 
ως-

Η ΤΖΑΚΑΝΑ.

—Τδ είς τήν προκειμίνην 
εικόνα ώραϊον πτηνόν είναι 
περίεργον διά τήν. μεγάλη- 
άνάπτυξιν τών ίνύχων του, 
οί όποιοι εΐναι τόσον μι
κροί καί τόσον λεπτοί, ώ
στε όμι-ιάζουσι μέ σύρματα 
καί ίμποδίζουσι πολδ τό 
βάδισμα αύτής.

Άλλ' έπειδή ή θεία πρό
νοια τίποτε δέν κιίμνει χω
ρίς σκοπόν καλόν, έπροίκισε 
και τό πτηνόν τοΰτο μέ 
τους μακροδί καί είς όξύ 
λήγοντας δακτύλους καί ό
νυχας, διά νά τό βοηθώσι 
νά Επιπλέη Επί τών ύδά- 
των τών ποταμών καί λι
μνών, ςηριζίμενον έπί τών 
φύλλων, τά όποια, ώς φαί
νονται είς τήν εικόνα, έπι-

ή· πλίουσιν είς τά δδατα έ

κεϊνα. ·Η Τζακάνα Βύν αται διά τής βοηθβίας τών ποδών 
της τούτων νά περιπατή έπί τών ύΐάτων καί οΰτω διευ

κολύνεται είς τήν εδρεσιν τής τροφής της.
Ή κοινή Τζακάνα είναι αύτόχβων τής Νοτίου ’Αμερικής, 

άλλ’ άλλα είδη αύτής .άπαντώνται είς τήν Αφρικήν, τήν Α
σίαν καί τήν Αυστραλίαν, τό Αυστραλιανόν μάλιστα εϊϊος λέ
γεται, ΐτι είναι άξιάλογος δύτης, άλλά ΒυΟκόλως ϊιτταται καί 
ίΐι δυσκολώτερον περιπατεϊ.

7'ό πτηνόν τοΰτο τρέφεται έξ υδροβίων έντόμων καί φυ
τών καί δυβκόλως έξημεροΰται.
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—Κινίζιζή γέφυρζ. Μία Από τάς περιφημο- 
τάτας γεφύρας τοΰ κόσμου ebat ή τής Λάγγ-κάγγ είί τήν 
Κίναν, ή όποία Ενώνει τάί δύο ίχβα; κόλπου τίνος τής Σι
νική; θαλάσσης. ιΗ γέφυρα αυτή ούσα πέντε μίλια μακρά 
έχει πλάτος 75 ποδών καΐ προαέτι ί^ει τριακοβίας καμάρας, 
αί όποια ι στηρίζονται έπάνω είς στύλους' οί στύλοι δ αύτοΐ είναι 
τόσον παχεΐς, ώστε δ μαρμάρινος λέων δστις είναι πλαγιασμέ
νος Ακριβώς άνωθεν έκάστου αύτών έχει μήκος 21 π οδών.

—*4συλον γαλών. Είς Βάττιρσι τής ’Αγγλίας έτέθη 
προ όλίγου ό θεμέλιος λίθος κτιρίου, τό όποιον θά XPTlal" 
μεύση ώς άσυλου διά τάς πεινασμένας καί κακομεταχειρι- 
ζομένας γάτας. Εκτός τούτου θά γίνωνται όε'ζταϊ έκεΐ καί 

οίκότροφοι γάται, κατά τήν άπουαίαν τών κυρίων των.
—ΦβΙΌΒΠΛΟΝ iENiPUN. Είς τήν πολιτείαν Ναβά- 

οαν, τών‘Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει δένδρον, τοΰ δποίου 
τά φύλλα είς τινας ώρας τοΰ έτους δίδουν Αρκετόν φώς ώστε 
νά δύναταί τις νά Αναγινώσκη δε* αύτοΰ, φωτίζει δέ τά πέριξ 
είς Απόσταοιν ήμίσεως μιλίου, Τό φαινόμενου τούτο Αποδί
δεται είς μικρότατα φωτοδόλα ζωύφια, τά όποια κάμνουν τήν 
κατοικίαν των έπάνω είς τά φύλλα!

—ΤΟ ΧΡΓΣΑΝΘΕΜΟΝ ΕΜΑΠΩΝΑι. Τό έθνικόν Ανθος 
τής Ιαπωνίας είναι τΰ χρυσάνθεμου, είς τιμήν τοΰ όποιου 
δίδει κατ' ίσος ό Αύτοκράτωρ συναναστροφήν είςτόνβασιλικόν 
κήπον, έντός τοΰ όποιου είναι εκτεθειμένα τά λαμπρότατα 
χρυσάνθεμα τοΰ κόσμου. Μερικά μάλιστα Από τά φυτά έχουν 
έκαστον 375 έως 430 άνθη διά μιδς.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ Α1ΘΟΓΣΑ ΊΌΤ ΚΟΣΜΟΓ. *Η μεγίστη αί
θουσα τοΰ κόσμου, τής οποίας ή όροφή δέν υποβαστάζεται 
Από στύλους, είναι είς τήν Πετρούπολιν, Έχει μήκος 670 
καΐ πλάτος 150 ποδών ή όροφή της είναι μονοκόμματος 
σιδηροΰς βόλος. Τήν νύκτα χρειάζονται είκοσι χιλιάδες κηρίων 
διά νά τήν φωταγωγήσουν, τήν 61 ήμέραν γίνονται στρατιω
τικά! παρατάξεις είς αύτήν, καΐ έν τάγμα εύκόλως έκτελεϊ 
5λα τά γυμνάσια έν αύτή.

— ΛνέχΠοτον βαίσλέσσης 1<ζρ- 
λΟΤΤυλς. ’ Εγίνετό ποτέ παράταζις τοΰ στρατού έν Κέντ 
της ’Αγγλίας, ένψ δέ ό βασιλεύ; έπεθεώρει αυτόν, ή βασί
λισσα έκίθητο μόνη είς τήν βασιλικήν σκηνήν. ΤΗτο σκοπός 
έξω τής σκηνής, άλλ' ώ; φαίνεται θά έβλεπεν άλλου, διότι 
αίφνης παρουσιάζεται είς τήν θύραν μία γραία χωρική, ήτιΐ 
έστάθη καί έκύτταξε τήν βασίλισσαν Αρκετήν ώραν. Τέλος 
είπε· «Δέν είναι τόσον Ασχημη ίσον μοΰ τήν παρέστησαν!» 
«Χαίρω πολύ!» Απεκρίθη ή βασίλισσα «δτι μ’ εύρίσκεις ώ. 
ραιοτέραν παρ’ δτι δ κόσμος μέ νομίζει!#

—·Η ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΤΩΝ ΜΤΡΜΗΚΩΜ Γάλλος τις 
καθηγητής, έτρεφε μεταξοσκώληκας τούς όποιους είχε θέσει έ· 
πάνω είς χαμηλά; μορέα; φωτισμένος έπΐ τοίιτφ είς τόν κήπόν 
του. Διά νά προφυλάςη τούς ακώληκας Από τά πτηνά καί τάς 
σφήκας ί σκέπασε τούς κλάδους μέ τουλπάνιον, άλλ' οί μύρ. 
μηκες διεπεροΰσαν τό λεπτόν ύφασμα καΐήφάνιζον τούς σκώ- 
ληκας. Διά νά έμποδίση τούς μύρμηκας άπό τοΰ νά Αναβοΰν 
τά δένδρα, δ καθηγητής ήλειψε τούς κορμούς ολόγυρα -μέ 
ζώνην ψαροκόλλας, τήν όποιαν έπί τίσσαρας ήμέρας ούτε είς 
μόρμηξ ήδυνήδη νά διαβή, τήν πέμπτην όμως ήμέραν άνε- 
φάγη μεταξύ των ’ϋδυσσεύ;, δστις έλυσε τήν δυσκολίαν. Κατά

τήν στιγμήν όταν 4 καθηγητής ίπλησίασε τδ μεγάλείτερον 
δένδρον, οί μύρμηκες Ανέβαιναν κατά μακράν γραμμήν, δ είς 
κατόπιν τοΰ Αλλου, ό δέ έπί κεφαλής ίβάσταζεν είς το στόμα 
του μίγαν κόκκον άμμου, τδν όποιον ίθεσεν είς τό άκρον τήϊ 
κόλλας, καί εύθΰς ήρχισε νά καταβαίνη, ένώ καθείς τών Αλ
λων μορμήκων κατά σειράν έπλησίασε τήν Αμμον, τήν ήγ- 
γισε, τήν έψαυσε, καί ωσαύτως ήρχισε νά καταβαίνη. Τίήτ0 
τό Αποτέλεσμα; ' Εντός δέκα λεπτών, κάθε μύρμηξ Ανέβαινε 
πάλιν, κρατών είς τό στόμα του κόκκον Αμμου, τόν όποιον 
κατέθεσε πλησίον άλλήλων έντός τής κόλλας, κατέβησαν 
τότε έκ νέου καί πάλιν Ανήλθον μέ νέον φορτίον άμμου έ· 
ωσοΰ έστρωσαν πλατείαν δδόν ή γέφυραν έπάνω τής κόλ
λας, έπί τής όποιας τότε έπέρασαν είς τό άνω μέρος τού δέν
δρου. Ό καθηγητής τόσον έθαύμασβ τόν νοόν καί τήνσύνεσιν 
τών μυρμήκων τούτων ώστε τοίςέπέτρεψε νάάνέλθουν Ανε
νόχλητα καΐ νά χορτασθοΰν έκ τών μεταξοσκωλήκων του!

— Ηλικία αγγλων βύπατ^ίδων. *0 γέρον 
τότατος Βαρώνος τής Μεγάλης Βρεττανίας είναι 89 έτών- ό 

ν^ωτατος (5. Ό γεροντότατοΐ Κόμηζ Hvat 61 έτών δ νδώ- 
τατοί 10» *U γεροντότατος ‘Τποχίμης $ΐναι 90 έτών, ό veto, 
τατ&ί 12* »0 vTtftcttoc Μαρχήσιος «Tvetc 85 ΐτών* δ ν«ώ* 
τ«τθ£ 12* ‘Q ρροντότοιτοί Δού£ sIvgei 8t έτών, δ νεώτατοί, (6 
υίάς το5 μαχαρ/του Δουχός τής Αλβανίας) dvdti Ενός ίτου^

— Κατά τό νέον τούτο έτος είσήχθησαν διά πρώτην φοράν 
τά έπιστολικά Δελτάρια είς τήν Κίναν.

. ‘Εκατομμυριοΰχός τις έν Βοστώνη διέταξε διά τής δια
θήκης του νά πληρώνεται υπό τών έκτελεστών αύτής ή 
χήρα του κατ’ Ιτος είς χρυσόν ισοβαρή μέ τό σώμά της t ίσως 
θά ήτο πολύ ισχνή!

— Ίρίτης τάξε ως έπιβάται βύνανται νά μεταβώσι τώρα έξ 
Αγγλίας είς ’Αμερικήν διά g τάλληρα, ήτοι 40 φράγκα, έvif 
ή άπόστασις είναι θίΟΟ 'μιλίων.

— Πρλ όλίγων εβδομάδων έπερατώθη τδ έν Ούασιγκώνι 
τών *Ην. Πολιτειών μνημείον τής ’Αμερικανικής έπαναστά- 
σεως. Είναι δέ πύργος είς σχήμα ’οβελίσκου τετραγώνου, 17β 
μέτρων τό ΰψος, δηλαδή τό δψιστόν όλων τών οικοδομη
μάτων τοΰ κόσμου. Διότι ή μέν μεγάλη πυραμίς τοΰ Χέοπος 
ίχει δψος 154 μέτρων, ί δέ μητροπολιτικός ναός τοΰ Στρασ
βούργου ί 42 μέτρων. ‘Η βάσις τής πυραμϊδος είναι τετρά
γωνος, πλάτους 16 μέτρων 75 ύφεκ. είς κάθε πλευράν, είς 
δέ τήν κορυφήν κάθε πλευρά έχει μήκος μόνον t , 69 μέ
τρων. Τά θεμέλια Ιχουσι βάθος μ. 11,28. ‘Ο πύργος είναι 
έξωτερικώς μέν ίκ λευκού μαρμάρου, έσωτερικώς δέ έκ γρα
νίτου. ‘Η κλίμαξ διά μέσου τής όποιας Ανέρχεται τις είς τήν 
κορυφήν ίχει 900 βαθμίδας, ε(μπορούν δμως νά Ανέλθουν 
οί έπισκεπτόμενοι έντός τοΰ Ατμοκινήτου αίωρητοΰ, δστις 
έχρησίμευσεν είς τό νά Αναδιβάση τούς κύβους τού μαρμάρου 
καί γρανίτου είς τήν θέσιν των ένιρ οίκοδομεΐτο δ πύργος. 
‘Ο πύργος αύτδς έστοίχισε 5,444,000 φράγκων.

Πρόκειται όμως νά έγερθή Ακόμη ύψηλότερου οικοδόμημα 
είς τούς Ιίαρισίους διά τήν ίκθεσιν τοΰ 1889- *0 πύργος 
ούτο; θά έχη ύψο; 366 μέτρων Εύχόμεθα νά μή πάθη , δ,τι 
έπαθεν ό Ιΐύργος τής Βάβελ.

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποιος εύαγγελιστής εΐχε τίσσαρας θυγατέρας, αίδποΐαι 
προεφήτευον;

2} Είς ποίάν πόλιν έγεννήθη ό Παύλος;
3) Είς ποιον καί ύπό τίνος’έλέχθη τό «Μαίνεσαι, τά πολλά 

γράμματα σέ φέρουσιν είς μανίαν!»

Τύποι; Λακωνία; καΐ έκτύπαιαι; ’Arrowy Μουσείου,


