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ffnor τουί φιΛΐάτονΐ μοι συνδρομητής

τής Έφ. τ3τ Παίδων.

ΕΪΓίίΏΜΟΕϊΧΗ KA9HKOJJ ΙΕίΡΟΝ.

Δεύτε νΰν, μικροί μου φίλοι,
Σπεύσωμεν προς τόν Θεόν, 

Μέ άγνήν ψυχήν καί χείλη
Νά δοΕάσωμεν Αυτόν.

Μέ εύγνώμοναε καροίαε
Νά προσπέσωμεν Αύτώ,

Αίνους καί ευχαριστίας
Νά προσφέρωμεν Αύτώ.

Λιγυράε φωνάς ύψοΰντες,
Ά< ύμνήσωμεν Αυτόν,

Έκ ψυχής εύγνωμονούντες,
Άς τιμήσωμεν Αύτόν.

Χάριν μέν καί τής αίσίας
Κ’ ευτυχούς Πρωτοχρονιάς,

Πλήν καί δι εύεργεσίας,
Νέσε τε καί παλαιός.

Ό Θεόο εΐν’ εύεργέτης.
Πάντα μάε ευεργετεί,

Άκρος φίλος ποδηγέτης,
Εύμενώς ποδηγετεί.

Μάς πληροί άκαταπαύστως
Πλείστων δώρων ϋλικών

Μάς έπλήρωσεν ωσαύτως
Δώρων θείων, ήθικών.

Τίς ώπορεΐ νά άριθμήση
Τού Θεού τάς δωρεάς;

Ή καλώς νά παραστήση
Χάριτάς του τάς πολλάς;

Μάς έχάρισεν υγείαν
Ό Ούράνιος Πατήρ,

Καΐ είρήνην κ’ ευτυχίαν
'Ο παντός καλού Δοτήρ.

ΕΙξ πάντκί Toi>g"fttxpoi>s 
avrijg βνΐ'ό'ρομητά? ή 

Έφ. των Παίδων εύχε
ται ’Έτη πολλά.

Δώρα είναι τοΰ Κυρίου
Οί καλοί ήμών γονείς, 

’Οδηγοί πιστοί τοϋ βίου,
ΙΊλείστοι όσοι συγγενείς,

Και διδάσκαλοι καί φίλοι, 
Βασιλείς τε καί Πατρίς,....

Σύν αύτοΐς δέ καί ή φίλη, 
« Παίδων ή Έφημερίς.»

Μάς ήίίωσε τό Θειον
Νά χαρώμεν ίωηρώς,

Μέ ’Εκθέσεις ’Ολυμπίων, 
Κ’ έορτάσωμεν φαιδρώς

Τό ΉμΓίωόηλ.αϊον
"Ανακτός μας τοΰ Σεπτού,

Μέ τιμάς τών Βασιλέων 
Κ’ Εύλογίαο τού Χριστού.

Καί Διάδοχον τοΰ Θρόνου, 
Καί Μνηστήρα ζηλευτόν,

Είδομεν έντόί τού χρόνου, 
Κωνσταντίνον τόν χρηστόν.

Κ’ ή καλή μας Άλεέάνδρα, 
Είς τόν Παύλον τόν καλόν,

Εύρεν άδιόν της άνδρα, 
Ζεϋγος όντως αγλαόν.

Καί τόν Πρώτον τών Ζαππαίων, 
Κωνσταντίνον τον κλεινόν, 

Ξένον καΐ τών Βασιλέων, 
Ξένον είδαμε ν κ’ ήμών.

Πλείστας έχομεν ένδείόεις,
Τής εύνοίας τοϋ Θεού,

Γής άγάπης άποδείέεις 
Τού Σωτήρός μας Χριστού.

Διά Θείας εύδοκίας
ΉΕιώθημεν ήμ^ϊς

Τής τοσαύτης εύτυχίας, 
Μέ τούς φίλους Βασιλείς.
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Όθεν Sc εύγνωμονώμεν
Είς τδν Μόνον ’Αγαθόν· 

Άς αίνώμεν κ* εύλογώμεν 
Τόν τρισάγιου Θεόν.

Γ. Κ.

Η ΧΑΙΔΗ.

Aar’ επιτομήν έκ ζον Γερμανικόν.

{’Ί8ί προηγουμένων φύλλου).

Ή Χαΐδη ΐστατο έξω τής καλύβης τοϋ -παππού 
αναμένουσα αύτόν νά ύπάγη μαζύ της νά φέρουν 
το κιβώτιόν της άπό τό Δόρφλη. Τέλος ό παππούς 
εφώνη και άφοϋ έκύτταξε τριγύρω καί εΐδεν όλα 
εν τάξει, διότι τήν Κυριακήν ήμέραν έσυνείθιζε 
νά βάζη εις τάξιν ολα τά πράγματα τής οικίας 
καί τοϋ σταύλου του, «κίνησαν διά τό Δόρφλη, 
εςωθεν δέ τήςκαλύβης της τυφλής κυρούλας, όμέν 
γέρων έστάθη, ή δέ Χαΐδη έτριξε μέσα καί ένηγ- 
καλΐθη αυτήν, άφοϋ δέ τήν έκαλημέρισε τήν ή
ρώτησε και έμαθε μέ εύχαρίστησιν ότι αί φραν- 

,τζόλαις ήσαν πολύ νόστιμαις, άλλά, επρόσθεσενή 
θείτσα, ή κυροΰλα σου έφαγε μόνον μιαν χθες καί 
σήμερον το πρωί καΐ τήν ωφέλησε πολύ, έάν δέ 
είχε μίαν καθημέραν θά τήν ώφελοϋσεν εΐς τήν 
υγείαν της.

— Λοιπόν, ε’ξεφώνησεν ή Χαΐδη μετά μικράν 
σκεψιν, ξεύρειςτί θά κάμω; Θά γράψω τής κυ
ρίας Κλάρας νά μάς στείλη καί άλλαις, καθώς μέ 
ύπεσχέθη.

•— Αυτό είναι καλή Ιδέα, ειπεν ή θείτσα, εξαί
ρετου σχέδιον! άλλά τό κακόν είναι οτι ξηραί
νονται έως νά έλθουν καί γίνονται σαν κόκκαλο 
και ή καϋμένη ή κυροΰλα δέν θά ήμπορή νά ταΐς 
μ-ασσα. ”Αν ειμπορούσαμεν νά άγοράζωμεν καθη- 
μεραν άπο το Δόρφλη, διότι κάμνουν καΐ έκεΐ 
τοιαύτας, θά ήτο καλλίτερον,

■— Ωραία 1 έξεφώνησεν ή Χαιδη. Ό κ. Σήσμαν 
με έδωκε μιαν σακκουλίτσαν γεμάτην χρήματα 
και μέ αύτά θά αγοράζω μίαν φραντζόλαν νωπήν 
καθ’ έκάστην καί δύο διά τήν Κυριακήν άπο τό 
Δόρφλη, διά τήν κυροΰλαν.

—Όχι, όχι, τέκνου μου,—έφώνησεν ή κυροΰλα. 
Τά χρήματα δεν σε έδόθησαν διά τοιοΰτον σκο
πού. Πρέπει νά τά δώσγς τοΰ παππού σου καί 
αυτός θά σέ ειπη τί νά κάμης μέ αυτά.

Άλλ’ ή Χαιδη δέν ήθελε νά χάση τήν εύχα- 
ρίστησίν της κατ’ αυτόν τόν τρόπον, άλλ’ έχώ- 
ρευσε καί ε’τραγούδησε, «Ναι, κυροΰλα θά εχγς 
πάσαν ήμέραν μίαν φραντζόλα καί τήν Κυριακήν 

•δύο, καί όταν δυναμώσης, ίσως σέ έπανέλθη καί 
το φως. Ναι, διότι ή άδυναμία έξησθένησε καΐ 
τούς οφθαλμούς σου, καί τότε τί χαρά νά ήμπο-

ργς νά βλέπης τά δένδρα καί τά άνθη καί τ®· 
πρόσωπα όλων μας 1

Ή γραία έσιώπα άκούουσα τήν Χαιδην νά 
τετερίζη, και έχαιρε διότι ήτο τόσον χαρούμενη 
και εύθυμη. Άλλ’ ένφ έχώρευε τριγύρω ή Χαΐδη 
εΐδεν έν παλαιόν υμνολόγιον είς μίαν θυρίδα, καί 
αμέσως το επήρε και ήρώτησε την γραίαν <κν ή
θελε νά τής άναγνώση κανένα ΰμνον.

— Και ήμπορεις νά διαβάζης, Χαΐδη ;
— βεβαιότατα—ή καλή κυροΰλα Σήσμαν μέ 

έδιδαξε πώς νά μάθω καΐ εΐς όλίγας ήμέρας έμα
θα. Ποιον ύμνον θέλεις νά σε άναγνώσω ; ’Ιδού 
ένας περί τής Κυριακής, νά τόν άναγνώσω ;

— Μάλιστα, άνάγνωσέ τον.

ΥΜΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Γλυκεία και άγνή, Χάρον δε από τάς Γραφας
Ήμέρα τον Θεοϋ· Μεγάλην αποκτώ.

Άνάστασα ευλογητή, —
Είκών τοϋ ουρανοί. Τήν χάριν τοϋ Χρίστου

— Ζητώ μέ προσευχήν,
Μακραν άπο εμέ Τούς aι νους ψάλλω δέ Αυτοϋ■

ΜΑς ήναι έν αυτή, Υμνώ τον Λυτρωτήν,
Φροντίδες αί βιωτικαΐ —

Κ’οί κοσμικοί σκοποί. Καΐ οΰτω συν ®εω
— Τον νΰν καιρόν πορνών,

Τάς πράξεις τάς λαμπράς Ελπίζω νά ίτοιμασΟώ
Τοϋ ΤΙλάστου μελετώ, Διά τον ουρανόν.

Άνάγνωσέ καί τόν άλλον ύμνον περί τοϋ Ουρανού.
Είς τάς ό’/βας Τορβάνον ΈκεΓ είναι ή πατρις μου

"Ισταμαι προσεκτικώς, Έκεΐ είναι ό Χριστός,
θεωρώ κληρονομιάν Έκεΐ είναι ή ελπίς μου

Μένουσαν δια παντός. Ό Σωτήρ μου και Θεός.

Βλέπ’ ωραίας πεδιάδας, Βλέπω 8έ τό κρΰον ^εϋμα
Βλέπω κάμπους δροσερούς, Καΐ τό πέρα λησμονώ, 

Βλέπω λόφους καΐ κοιλάδας, Μου ταράττεται τό πνεύμα 
Βλέπω άνθη και καρπούς. Καΐ φοβούμαι μη χαθώ.

— Αύτός ο ύμνος πολλάκις μέ παρηγορεϊ, 
Χαΐδη, — Ό Θεός νά σέ εύλογή τέκνον μου ! Ό 
Θεός νά σέ εύλογή! μέ έχαροποίησες τόσον πολύ 
σήμερον, ώστε δέν έχω λόγους νά σέ ευχαριστήσω. 
Άλλά μόλις είχε τελειώσει τούς λόγους τούτους! 
καΐ ή φωνή του παππού ήκούσθη έξωθεν, κα-Ι 
λοϋσα τήν Χαιδην νά σπεύσγ, διότι θά ήναι 
αργά.

Ούτως ή Χαΐδη άπεχαιρέτησε τήν κυροΰλα, 
καί ύποσχεθεϊσα οτι θά τήν έπανέβλεπε πάλιν1 
εντός τής ήμέρας, έξήλθε, καί ήκολούθησε τον, 
παππού πρός τά κάτω—εΐς τό Δόρφλη. ι

Καθ’όδόν ή Χαΐδη διηγήθη·? εΐς τόν παππού 
δλα οσα συνέβησαν εΐς τήν καλύβην τής τυφλής 
κυρούλας, διά τάς φραντζόλας καί το ύμνολόγιον, 
τά όποια έκαμαν τήν γραίαν τόσον ευτυχή, προ
σέτι ό'τι τής προσέφερε χρήματα διά νά άγο- 
ράζη φραντζόλας μέ αύτά. ’Αλλά, έπρόσθεσεν, ή 
κυροΰλα δέν τά έδέχθη. Έγώ όμως άπεφάσισα,
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έάν μέ δίδης αύτά τά χρήματα παππού, νά 
δίδω είς τόν Πέτρον πάσαν ήμέραν ολίγα λεπτά 
διά νά της άγοράζη μέ αυτά μία φραντζόλαν καΐ 
την Κυριακήν δύο,

— «Καλά Χαιδη,—είπεν δ παππούς, πρώτον 
πρέπει νά άγοράσωμεν ριίαν κατάλληλον διά σέ 
κλίνην, καί έπειτα θά περισεύσουν χρήματα αρ
κετά καΐ διά τάς φραντζόλας.»

— Άλλ’έγώ δέν χρειάζομαι καλλιτέραν κλί
νην άπό εκείνην, την όποιαν έχω, παππού. Σέ 
βεβαιώνω δέ οτι την παρελθοϋσαν νύκτα έκοιμή- 
θην σάν αρνάκι έκεΐ έπάνω εΐς τό άχυρένιον στρώ
μα! Τόσον μαλακόν καΐ εύχάριστον ητο, άστε 
έπέρασεν όλη η νύκτα καί έγώ δέν έγύρισα είς 
τό άλλο πλευράν οΰτε μιαν φοράν 1

— «Τά χρήματα είναι ίδικά σου, τεχνον μου, 
καΐ κάμε τα όπως θελης.—Εΐμπορεϊς να άγορά- 
ζης μέ αύτά φραντζόλας διά την γραίαν έπι 
πολλά έτη.»

—«’Εξαίρετα I παποϋ, άνεφώνησεν ή Χαΐδη— 
σε ευχαριστώ διά την ελευθερίαν, τήν όποιαν μέ 
χαρίζεις—χαίρω δέ πολύ ότι εις το έξης ή δυ
στυχής κυρούλα δέν θά τρώγη πλέον τό σκληρό 
και μαύρο ψωμί, τό όποιον ή θείτσα κατα
σκευάζει !

«Άλλά, παποϋ, έξεφώνησεν αίφνης ή Χαιδη; 
πόσον ώραια φαίνονται όλα τά πράγματα ! Ποτέ 
πρότερον δέν μέ έφάνησαν τόσον ωραία !» καΐ ήρ- 
χησε νά πηδή καί νά τραγωδή μέ μεγάλην χαράν.

{ΆχολουΒεΓ.)

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ.

( ί·πο (puiov ιιτος vJjc Έφ* ΐίίτ ΤΤαίΛων )

1. "Ο,τι είναι εις σέ δυσάρεστου, τούτο μή κάμης
είς άλλους.

2. Άποστρέφου τήν συναναστροφήν τών κακών
καί άσπάζου τήν τών αγαθών.

3. Κάμνε αγαθά ήμέραν καΐ νύκτα καί ένθυ-
μοϋ πάντοτε τήν ματαιότητα τών πραγ
μάτων τοϋ κόσμου.

4. Άπόφευγε μέ ολας σου τάς δυνάμεις τά έξης:
τήν διάλυσιν τής φιλίας τών άλλων, 
τήν διαβολήν, 
τήν δημοσίευσιν τών άλλοτρίων σφαλμά
των, 
την φιλονεικίαν, 
τήν κατηγορίαν, 
τό νά συνοικής μέ ουτιδανόν καΐ ευτελή 
άνθρωπον, 
τό νά βλεπης το άνέραστον, 
τήν φιλονικίαν καΐ λογομαχίαν μετά

1731

φίλου,
τήν ειλικρινή διαλλαγήν πρός εχθρόν.

5. Ό σοφός άνήρ καταστρέφεται έκ τής συμ
βουλής του πρός μωρόν, έκ τοϋ γάμου 
μετά κακής γυναικός και έκ τής συνανα 
στροφής μετά τών εχθρών του.

6. Συχνάκις ν’ άνακαλής εΐς τόν νουν σου ταϋτα:
όποια τις είναι ή περίστασις’ δποϊοί τινες 
είναι οί φίλον όποιος είναι δ τόπος· πόση 
είναι ή πρόσοδός σου και πόση ή δαπάνη· 
τίνος είσαι συ και τις είναι ή άξία σου.

7. *0 μέν ωφέλιμος, άν και ξένος, λέγεται συγ
γενής, δ οε βΤιίζβί ρός, και εάν ήναι συγ
γενής, κρίνε τα ι ξένος.

8. ’Εκείνος θεωρείται πατήρ, όστις τρέφει· έκεϊ-
νος φίλος, όστις είναι πιστός' εκείνη ή χώ
ρα πατρίς, οπού καλώς ζή δ άνθρωπος.

9. Εκείνη είναι γυναίκα καλή, ήτις είναι επιδέ
ξια είς τά έργα τοϋ οίκου της, καΐ είναι 
ιλαρά, φίλανδρος, φιλάρετος, άληθολό- 
γος καί χρηστολόγος.

10. Ου τίνος ή γυναίκα είναι καθαρά, έπιδεξία,
ευπειθής, γνωρίζει νά κατασκευάζη νό
στιμα φαγητά, είναι ταπεινόφρων καί φυ- 
λάττει τον οίκον, ούτος είναι ευτυχής.

11. Ου τίνος ή γυναίκα είναι αγριωπή, βδελυρά,
φιλόνεικος, κακολόγος και σκληρά, ούτος 
είναι δυστυχής.

12. Ώς θάνατος είναι ταϋτα: γυναίκα κακή,
φίλος διεστραμμένος, δούλος αύθάδης εΐς 
τάς αποκρίσεις, καί κατοίκησις εις οί
κημα όπου έχει φωλεάν φειδι.

13. Φύλαξον τόν πλούτον διά νά άπαλλαχθής
άπότυχαιον κακόν έγκατάλειψον δε τον 
πλούτον διά νά διαφύλαξης τήν γυναϊ- 
κά σου· έγκατάλειψον δέ καΐ πλούτον καί 
γυναίκα διά νά διαφυλάξης τόν εαυτόν σου.

14. Καθώς, όταν περιπατή δ άνθρωπος, διά μεν
τοϋ ενός ποδός ΐσταται, διά δέ τού άλ
λου κινείται, ούτως δ φρόνιμος δέν άφίνει 
τήν πρώτην οικίαν, όπου κατοικεί, πριν 
έρευνήση και εύρη άλλην δεύτεραν.

15. Τόν μέν φιλοχρήματον ελκύει δ άνθρωπος
πρός εαυτόν καί τόν κάμνει πειθήνιον διά 
χρημάτων τον δέ υπερήφανου διά τα- 
πεινώσεως· τόν δέ μωρόν διά συγκατα
νέυσε ως καΐ συναινέσεως* τόν δέ σοφόν 
διά λόγου αληθινού καΐ ορθού.

16. Οί κοινοί άνθρωποι εύχαριστοϋνται είς τά
φαγητά καΐ ποτά' οί δε σοφοί εΐς τόν 

ορθόν καΐ αληθινόν λόγον.

Ακολουθεί'.
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ζθ ΔΙΑΔΟΧΟΣ KANSTANTINO£ ΚΑΙ 
Η ΒΓΕΜΟΝΙΕ ΕΟΦΙΛ.’

Ό διάδοχος Κωνσταντίνος είναι ό πρωτότοκος υιός τοΰ βασιλέως Γεωργίου Α’., έγεννήθη δέ έν’Αθήναιςτή 2 ι/3 Αύγουστου 1868. Άνεκηρΰχθη ’Ενήλικος τη Χ/η Δεκεμβρίου 1886.— Ήρραβωνίσθη τήν ήγε- μονίδα τής Πρωσσίας Σοφίαν, αδελφήν του 

αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλλιέλ- μου.'Ο μνηστή τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου Σοφία είναι θυγάτηρ τοΰ άποθανόντος αΰ- τοκράτορος τής Γερμανίας Φριδερίκου Γ’. καί τής ήγεμονίδος Βικτωρίας θυγατρός τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας. Έγεννήθη τή δέ a/u ’Ιουνίου 1870 καί ήρραβωνίσθη τόν διάδοχον Κωνσταντίνον τό παρελθόν θέρος. - ,, -

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΕΕΗΣ. 
b *

— Προ 100 έτόίν, λέγει ό κ. Γλάδστων, &>μι- 
λεΐτο ή ’Αγγλική γλώσσα μόνον ή® δ 12,000,000 
άνθρώπιον, σήμερον ύπό 105,000,000" ή’τοι έπο- 

’ οί λαλοΰντε§ αυτήν 17*α έντος
■■ Ivos αί&νος,
I ’Εάν ή αΰξι;σι? αδτη έζακολουθήση εί§ τδ 
μέλλον, Sjrcig και κατά τά 100 παρελθόντα έτη, 

; τδ 2000 μ. X. θά όμιλ&σι τήν Αγγλικήν γλώσ
σαν 840,000,000 ανθρώπων I

[ filg upog τήν αϋ'ίγησιν τών 'Ηνωμένων Πο- 
■ λιτει&ν ό κ. Γλάδβτων νομίζει δτι τό 1897 δ 

πληθυσμός αύτ&ν θά άνελθη είς 550,000,00ο!
'Ητεραστία αυτή αυίηβις τών cHv. Πολιτει&ν 

φαίνεται άπίοτεντος «αί ojicog τήν προεΐδε 
και τήν προείπε τό 1792 δ ά4μερικιινό$ λοχαγόξ 

’Ίμλαν, OOrig άπεοτάλη ύπό τής Κνβερνήβεας! 
νά /ξετάσ-ί) τό άκατοίκητον μέρος νον Κράτους, I 
Προειπε δτι τδ 1892 αί’Ην. Πολιτεΐαι θά εή| 
χύν πληθυσμόν 64,000,000 ψυχ&ν, ακριβώς οοονΩ 
πλησιάζουν νά έχουν ήδη 1 ί

(Ο κ. Γλάδστων προλέγει οτι μετά 70 έτη ό 
Καναδάς και ή Αυστραλία ήά έχουν εκάβτη πε-, 
ριβσοτέρους κατοίκους παρ’ Stfoug έχει ήδη ή\ 
Μεγάλη Βρεττανία. j

Kai όμως δ κ. Γλάδστιον πιστεύει δτι άπαβαι ί
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αίται αί δμοιόγλωδσαι χώραι άποΐελόϊωσί ένεργεία έχει δύο κορυφάς την μίαν με- 
μίαν όμοσπονδίαν, ήτις fhi ήγεμονεύβη έφ όλης γαλειτέραν τής άλλης.
τής r Κατά τήν εν λόγφ περΐότασιν ή έκρηξις ελκβε

, „,,, ir χώραν είς τδν μικρόν κώνον?περι τήν πρωίαν.

Το παλά-κον τοϋ ΜογγόΧο^ αύτοκράτορος έν 'Ά.γρα-

ΤΡΟΜΕΡΑ ΗΦΕΕΤΕΙΟΗ EKPHSI2 
ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

Κατά τδ ήδη λήξαν έτος συνέβη έν ’ Ιαπωνία 
μία τών ισχυρότατων εκρήξεων έξ δαων μ&ς άνα- 
φεμει ή ίβτορία τών ήφαιβτείων δρέων.

Τδ όρος Μπανδαιΰάν κεϊται, περί τά 200 μιλιά 
άπδ τής πόλεως Τόκιο, είναι δδ ήφαίΡτειον έν 

κίύο 06 ωο«« πρδ τής ε’κρήξεως ΰννέβη&αν δύο 
ί^χνροί κλονισμοί, μετά τούτους δδ τδ έδαφος 
άνήοΡ-η καΐ'έπεαεν ώς τά κύματα τοϋ’ϋκεανοϋ, οί 
δέ άνθρωποι έτρέκλιζον οί ναϋται ίν καιρώ 
τρικυμίας. Κατόπιν ήκούβ^η κρότος ισχυρό
τερος ίϋχνρας βροντής, έκαμε δέ τούς ήδη 
έντρομους κατοίκους τον τόπου νά τρέχουν
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έίνω χάτω ώ? τρελοί.

Μετά τον κρότον έπήλθε σκότος βαθύ? ώ? έν 
βιιϋιία νυκτϊ εφ όλης τής χώρα?. Οί δέ κάτοι
κοι έντρομοι καϊ παραζαλισμένοι δ'ίν ήζευρον 
πού νά διευθυνθοϋν δι ασφάλειαν.

Αίφνης 'έν μέρορ τοϋ όρου? περί τό έν μιλιοι» 
κατά τήν’έκτασιν διά τίνος υπογείου δυνάμεως 
άπεκόπη άπό τοΰ λοιπού όρους καί έξεσφεδονί- 
σύη είς τό Αντίπερα μέρος τής κοιλάδος προ? 
τόν ποταμόν, οστις εκειτο περί τά δύο μίλια 
μακράν τοϋ τόπου της έπρηξε ως. Ούτε φλόγες, 
ούτε πϋρ έφάνη, αντί δε τούτων έπήλθε κατα
κλυσμός πηλοϋ πεπληρωμένης μέ ζέοντα Θειώδη 
άτμόν.' Τπο λογίζεται ότι τό κύμα τοΰτο τοϋ πη
λώδους άτμοΰ έτρεχε δύο μιλιά κατά παν δευ
τερόλεπτου. Είς τό μέρος, όπου ήρχισεν, εΐχεν 
έκταΰιυ ενός περίπου μιλίου, άλλά δταν έφθασεν 
είς τόν ποταμόν—δύο μίλια μακράν τοΰ όρους 
τό πλάτος του ειγϋαΰεν είς 12 μίλια!

Τό ήφαίστειον τοΰτο ρεΰμα έξηπλώθη ώ? ρι
πιδίου άνωθεν τοΰ ποταμού καϊ πέραν αΰτοΰ, 
έγέμιόε δέ τόν ποταμόν καϊ δλην τήν κοιλάδα 
έως είς τούς πρόποδας σειράς τίνος όρέων, είς 
βάθο? συχνάκις 40—so ποδών.

Τόσον μεγάλη ήτο ή σφοδρότης τοϋ ρεύματος 
τούτου, ώστε άνήλθεν είς τά πλευρά τών όρέων 
είς ύψος 200 περίπου ποδών! καϊ ίχεΐθεν πάλιν 
κκτηλ&εν είς τήν κοιλάδα. '0 μέσος όρος τοϋ 
βάθους τοϋ πηλοϋ τούτου εΐναι 15 περίπου 
ποδών.

’Εννοείται οτι μετέβαλεν εντελώς και διά παν
τός τό πρόσωπον τοϋ μέρους εκείνου τής χώρα?, 
'if θερμότης τής ξεούσης ταύτης μάζας ήτο 
τόσον μεγάλη, ώστε είς άπόστασιν 400 περίπου 
ποδών ύπεράνω τής γραμμής, είς τήν όποίαν 
έφθασε τό ρεΰμα τοΰτο, έπί τών πλευρών τών 
όρέων ολα τά φυτά καϊ δένδρα κατεότράφησαν. 
Τρία δέ χωριά κατεχώθησαν καϊ περί τούς 400 
κατοίκους έτάφησαν ζώντες. Οί δέ κάτοικοι ένός 
άλλου χωρίου, άκούσαντες τόν τρομερόν κρότον, 
έξήλθον έντρομοι άπό τάς οικίας των καί ϋπο- 
θέσαντες δτι δ κρότος ήρχετο έκ τοΰ αντιθέτου 
μέρους, έτρεξαν πρός τό μέρος, δπόθεν πράγματι 
ήρχετο καϊ καθ’ δδόν συναντήσαντες τό θερμόν 
ρεΰμα τοΰ πηλοϋ κατεχώθησαν ύτί αύτοϋ. Το 
δέ παραδοξώτατον πάντων εΐναι δτι τό χωρίον 
των έμεινε σώον καϊ ακέραιον, τοϋ ρενματορ 
λαβόντος ολίγον λοξήν διεύθυνσιν, οί δέ ασθε
νείς καϊ γέροντες, οί όποιοι ένεκα τής άδνναμί- 
ας των δέν ήδυνήθησαν νά φύγουν, έσώθησαν.

’Άγγλος τις μηχανικός υπολογίζει δτι περί 
700,000 τόνοι χώματος έξεμέσθησαν υπό τοΰ 
ήφαιστείου, τούτου ένεκα ή πορεία τοΰ ποταμού

ί/λλαζε, ή δέ όψις τής όλης χώρας μετεβλήθη έξ 
δΖοκλι/ρον!

Αιτία τής καταστρεπτικής ταύτηζ έκρήξεως 
λέγεται δτι ήτο λίμνη τις, περί τά 10 μίλια μα
κράν τοϋ κρατήρος, τά ύδατα τής όποιας £ διά 
τινα υπόγειον αιτίαν διωχετεύθησαν είς αύτόν 
καϊ διά τής μετατροπής αύτών διά τοΰ υπογείου 
πυρός είς άτμόν άπέκοψαν μέρος τοΰ όρους καϊ 
μετετόπισαν αύτό περί τά δύο μίλια μακράν, 
ώς έάν ήτο σφαίρα έξ έλαστικοΰ, έπήνεγκον 
δέ και τάς προμνημονευθείσας άλλας καταστρο- 
φάς. Τδ ήφέστειον άφοΰ έτελείωσε τό έργον τή§ 
καταστροφής, έπανήλθεν έκ νέου είς τήν προ- 
τέραν του ήσυχον ένέργειαν’Ι

—Ά^οόλογα συμβάντα κατά τά τ®- 
άευταϊα ΗΟ 2τη.

'Η άνακάλυψις τοΰ ήλεκτρικοϋ φωτός.
' Η τής φωτογραφίας,
Ή ΐδρυσις τής πρώτης ύπέρωκεανείον άτμο- 

πλοΐκής εταιρίας.
Ή προσάρτησις τοΰ Τέξας είς τάς Ηνωμένας 

Πολιτείας της ’Αμερικής,
Ό μετά τοΰ Μεξικού πόλεμος καϊ ή πρόστη- 

σις τής Καλιφορνίας όμοϋ μέ τήν άνακάλυψιν 
τοϋ χρυσού.

’Η Γαλλική έπανάστασις τοϋ 1848.
Ή ύψωσις καϊ πτώσις Ναπολέοντος τού Ρ. 

καϊ ή ΐδρυσις τής Γαλλικής δημοκρατίας.
Ή κατάδϋσις τοϋ ύποβρυχίου καλωδίου,
e Ο μέγας έμφύλιος πόλεμος καϊ ή κατάργησις 

τής δουλείας έν ταΐς ’Ηνωμέναις Ώολιτείαις 
τής ’Αμερικής.

Ό μέγας Γαλλογερμανικός πόλεμος καϊ ό 
σχηματισμός τής Γερμανικής ' Ομοσπονδίας.

Ή πτώσις τής κοσμικής ^ουσίας τοΰ Πάπα. 
Ή άπολευθέρωσις τών Σέρφων έν ' Ρωσσία. 
Ή άνακάλυψις τών πηγών τοΰ Νείλου καϊ 

Νίγρητος, καϊ ή τοΰ τηλεφώνου.

ΕΠΙΡΡΟΗ Tor ΣΕΙΣΜΟΓ ΕΠΙ ΤΑ ΖΩΑ.

—Εις συνάθροισίν τινα σεισριολόγων, γενομ,ενην 
έν ’Ιαπωνία, δ ΚαΘηγητηε κ. Μέλνε άνέγνωσε 
διατριβήν ποάύ ένδιαφέρουσαν περί τών αποτε
λεσμάτων τών σεισμών έπι τά ζώα. Κατά τάς 
γενομενας παρατηρήσεις τά ζώα δεικνύουν τρόμον 
οχι μόνον κατά την διάρκειαν τοΰ σεισμού, άλλά 
και ολίγα δεύτερα λεπτά πρό αύτοϋ. ΔνηγηΟη 
δέ ό κ. Μελνε ότι 30 δευτερόλεπτα προ τοΰ σει
σμού τοΰ γενομένου τον παρελθόντα Ιανουάριον, 
έν Γιοκο^άμιγ, εΐς έκ τών όνων του ώρθώΟη έπϊ 
τών οπισθίων σκελών, καΐ έτρεμε καθ’ όλον τό
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σώμα, ώς νά κατείχε το άπο μεγάλου τρόμου. Οί 
φασιανοί έκφέρουσι κραυγήν τρόμου προ τοϋ σει
σμού, οί δέ βάθρακοι παύουν—τά κοακίσματάτων. 
Αί χήνες, καΐ οί χοίροι άναγγέλλουσι τήν προσέγ- 
γισιν τοϋ σεισμού διά φωνών στενοχώριας. Πολλά 
πτηνά καταλαμβάνονται άπο άνησυχίαν είς τήν 
πλησιασιν τοϋ σεισμού, εις μέρη δέ όπου υπάρχουν 
ηφαίστεια, πολλάς ώρας πρό τοϋ σεισμ,οϋ τά ζώα, 
άγρια καΐ κατοικίδια, κυριεύονται άπο είδος τι 
ανησυχίας καΐ τοόμου, καί ζητούν νά φύγουν άπό 
τήν προσεγγίζουσαν κα
ταστροφήν. Βεβαίως ή αι- 
σθησίς των πρέπει νά ή
ναι πολύ λεπτοτέρα άπο 
τήν τών ανθρώπων και 
διά τούτο αισθάνονται 
τάς δονήσεις, αί όποΐαι 
προηγούνται τών σει - 
σμών, καΐ τάς όποιας 
ήμεϊς οι άνθρωποι ένεκα 
τής μικρότητας των δέν 
αϊσθανόμεθα.

ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ή ϋ&ά Λή;κητρ^α

Ή Δήμητρα ή Δημή- 
τηρ, ήτοι Γή μήτηρ, ήτο 
κατά την Ελληνικήν 
μυθολογίαν θυγάτηρ τοϋ 
Κρόνου καί της Ρέας καί 
αδελφή τοϋ Διός. ΤΗτο 
δέ θεά τών φυτικών προϊ
όντων και μάλιστα τοϋ 
σίτου και της γεωργίας, 
την όποίαν και εδίδαξεν 
εΐς τούς άνθρώπους.

Ή θεά αύτη είχε δύο 
τέκνα την Περσεφόνην 
καΐ τον Τριπτόλεμον. Την Περσεφόνην ήρπασεν 
δ Θεός τών καταχθονίων χωρών Πλούτων, ενώ 
συνέλεγεν άνθη, έμαθε δε την αρπαγήν της ή 
μήτηρ της, μετά πολλάς περιπλανήσεις προς άνα- 
ζήτησιν αύτής είς διάφορα μέρη της γης, παρά 
τοϋ 'Ηλιου.

Εΐς μίαν τών περιπλανήσεων της τούτων ήλθε 
καΐ εις τήν ’Ελευσίνα ύπό το σχήμα γραίας 
γυναικός, ύπο το όνομα Δηώ (ή ζητούσα), προ- 
σελήφθη δέ παρά του Κελεοϋ υίοΰ τοϋ Έλευσΐνος 
ώς τροφός τοϋ υίοΰ του Δημοφόοντος. Έκεΐ δε 
άπέκαλύφθη έπί τέλους ώς θεά, καΐ προς τιμήν 
αύτής οί Έλευσίνιοι άνήγειραν ναόν.

Πρός καταπράϋνσιν τής οργής αύτής ό Ζεύς 
προσέταξε νά άνέλθη ή Περσεφόνη έκ τοϋ "Αδου, 

άλλά νάμένγι το τρίτοντού ε'τους μέ τόνΠλούτωνα. 
Μετά τούτο δέ ή Δήμητρα διδάξασα τούς Η
γεμόνας τής Έλευσΐνος τά Έλευσίνια μυστήρια 
και θυσίας, άνήλθεν εις τον Όλυμπον καΐ συγ- 
κατεριθμήθη μετά τών δώδεκα ’Ολυμπίων θεών. 
Ή λατρεία της έγενικεύθη κατόπιν καθ’ ολην την 
Ελλάδα, ή Έλευσΐς δμως ήτο το κέντρον αύτής 
ώςκαΐ τών μυστηρίων της καΐ έκεΐ συνέρρεον παν- 
ταχόθεν οί άνθρωποι διά νά μυηθώσιν εΐς αύτά.

Εΐς τήν Δήμητρα έθυσιάζοντο, έκτος τών καρ
πών, ταύροι καΐ δαμά
ζεις, άλλά κυρίως γου- 
ροϋναι διά τό γόνιμον 
αύτών. Οι άστάχεις, & 
μηκών καΐ τά καρποφόρα 
δένδρα έ θεωρούντο ιερά 
αύτής. Οί δέ γεωργοί 
έλάτρευον καΐ επεκα - 
λοϋντο αύτήν ώς ιδίαν 
τής γεωργίας θεότητα 
καΐ προστράτριαν.

Εΐς τά αγάλματα καΐ 
άνάγλυφα είκονίζεται ώς 
γυνή ήπιου χαρακτήρος, 
φέρουσα εΐς μεν τήν κε
φαλήν στέμμα άστάχι- 
νον, εΐς δέ τήν μίαν τών 
χειρών δαδα τών Μυ
στηρίων, ετι δε κάνιστρον 
μετά καρπών, καί εΐς τήν 
άλλην άστάχεις, ή μή- 
κωνας.

θαυρ,άΉος πολ- 
λαπλα,σζ.α.βμ.ο^ xij< 
*Λ.γ£(χς Γραφές.’ Επί 

τρεις χιλιάδά έ'τΐ) ύπήρχον μόνον τρεις εκδόσεις 
της Γραφής, ήδη εΐναι μεταφρασμένη είς 850 
γλώσσας έκ τών 6,000 όμιλονμένων γλωσσών καί 
διαλέκτων.

— Τό 1804 ήσαν κα& όλον τόν κόσμον μόνον 
6,000,000 Βίβλοι. Τό 1880 ήσαν είς τάς χεΐρας 
τοϋ λαόν διαφόρων Κρατών 160,000,000 αντιτύ
πων της Γραφής!
— Έν άρχή τοϋ αίώνόςμας την Γραφήν δεν ή- 
δνναντο νά άναγνώσουν περισσότεροι τοΰ ένός 
χιλιοστού τοϋ άν&ωρπίνον γένους, ήδη τό έν 
πέμπτον τοϋ 'όλου πληθυσμόν τής γης δύνανται 
νά άναγνώσουν αύτήν. Λεν ύπάρχει δέ "Ηπει
ρος, ή Έ&νος, είς τό όποιον νά μή εέοήλθτν 
ήύή ή 'Αγία Γραφή.
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ΓΤΟΙΚΙ-Δ.Α.-
— *Ι· έμπορίκή άξ£* παλαιών ύποδημ&των. Τά 

παλαια υποδήματα, τα οποία ρίπτονται εις τούς δρόμους ώ; 
σκουπίδια άχρηστα, αποτελούν ήδη σπουδαΓον προϊόν βιο
μηχανίας,

Εις τα μεγάλα κέντρα του πολιτισμού υπάρχουν κ ata στη* 
ματα εις τα οποία τά άχρηστα ταΰτα μέχρι τοΰδε πράγματα 
συνάζονται χαί χρησιμοποιούνται ώς έξης :

Άψου άποχωρισθή τδ δέρμα άπδ τά καρφία κα'ι τάς κλω- 
στάς, XCiO υποβάλλεται είς κατεργασίαν, ήτις τδ μεταβάλλει εις 
μαλακήν μάζαν, έκτης οποίας κατασκευάζεται είδος τι δέρ* 
ματος, τδ οποίον ομοιάζει είς τδ εξωτερικόν με τδ λεπτό* 
τατον δέρμα της Κορδδβας, μέ αυτό δέ καλύπτονται κιβώτια 
και αλλα σκευή οδοιπορικά,

Εις τας φύλακας της κεντρικής Γαλλίας οί φυλακισμένοι 
αφοΰ διαλύσουν τα υποδήματα είς τά έξ ών συνίστανται, ρί
πτουν τδ δέρμα εις ύδωρ και άφίνουν αύτδ έώς ου γείνι^ 
μαλακόν, κόπτουν τότε τα άνω μέρη τοΰ υποδήματος κα'ι κα* 
τεσκευάζουν εξ αυτών υποδήματα δια παιδία' τών δέ πάτων 
τα μέν μικρά κομμάτια κατασκευάζονται είς πτέρνας τών 
υποδημάτων τών κυριών, τά 3έ μεγαλείτερα κομμάτια είς 
πάτους τών παιδικών ύποδημάτων.

Τα παλαιόκαρφα προσέτι αποχωρίζονται άπο τά δέρματα 
και πωλοΰνται ώς υλικόν είς τούς σιδηρουργούς, οί όποιοι 
τα λυώνουν καί απολαμβάνουν σίδηρον * 'Υπολογίζεται δέ δτι 
η αξία τούτων καλύπτει τα έξοδα τών παλαιών υποδημάτων, 

Τα κομμάτια τοΰ δέρματος, τα μικρά, πωλοΰνται είς γεωρ* 
γους, οί όποιοι αφοΰ τα αναλύσουν τά μεταχειρίζονται δια 
κόπρισμα.

— Mta 'λίτρα πεπιεσμένου ατμού εγκλείει ποσότητα 
θερμότητας ίκανήν να θερμάνη 267 λίτρας υδατος ενα βαθμόν!

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΤΕΛΕΤΑΙ.

— Οί Μωαμ,εβανοΙ ενταφιάζουν τούς νεκρούς αυτών 
άνευ φερέτρου οίουδήποτε.

— Ο£ Γρηνλανδ<>1 θάπτουν τδν νεκρόν μέ έν σκυλάκι ον 
διά νάτδν όδηγή εις τδν άλλον κόσμον, διότι, λέγουν, δ σκύλος 
δύναται να όδηγήση τινα πανταχαΰ.

— Ot Ιρλανδοί συνεί&ιζον νά ίχουν άδιακδπως μουσι
κήν, δια να άπομακρύνουν τά πονηρά πνεύματα.

— Οί βάλλουν εις την χεϊρα του νεκρού πιστο
ποιητικού γράμμα έπί χάρτου περί τοΰ χαρακτηρος αύτοϋ, 
δια να τδ δείξη είς τδν Απόστολον Πέτρον, δταν ίλθη είς την 
ΪΙύλην τοΰ Ουρανού.

— Εδς τςςς ’Ινδίας ή αφωσιωμένη σύζυγος πρότερον άνέ- 
βαινεν είς τδν σωρόν τών ξύλων, επί τοΰ όποιου ετίθετο τδ 
πτώμα του ανδρός της και κατακαίετο μετ’ αύτοϋ.

— Οί κάτοικοί τής Αυστραλίας δένουν τάς χεΐράς 
τοΰ πτώματος και εκριζώνουν τούς όνυχας των δακτύλων, διά 
να μη δύναται ό νεκρός να σκαλίση δι* αύτών τδν τάφον του 
καί έξέλθνί έξ αυτού !

■— Οί άγριοι αΰτύχΰονες τής Βορείου Αμερικής έθα- 
πτον με τδν νεκρόν αγγείο ν μέ τροφάς, τόξον, βέλη, καί 
σανδαλια καί κομμάτια έκ δέρματος Ταράνδου καί τένοντας 
Ταράνδου διά νά έμβαλών^ αύτά, δταν παλαβώσουν-

— οί Κινέζοι σκορπίζουν νόθα χάρτινα νομίσματα είς 
την όδόν, δια τής όποιας 6α διέλθη τδ λείψανον, μέχρι τοΰ 
τάφου, τδν όποιον καλύπτουν προσεκτικώς, ώστε τδ πονηρόν 
πνεύμα ν’ άπατηθϊ) νά συ) λέξη αύτά καί οΰτω νά μή Βυνηθΐ) 
να εύρη τδ μέρος, δπου 6α ένταφιασθή ό νεκρός. Έσκόρπιζον 
προσέτι εις τδν αέρα καί έπι τού τάφου ομοιώματα εκ χάρ
του τών φερόντων τδ φέρετρόν καί άλλων ύπηρετών, διά να 
προφθασουν την ψυχήν *®ί τήν λάβουν ύπο την προστα-    
σίαν των.
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— οί άρχα/ϊο( ενίοτε εθαπτον και άλλοτε

1ΕΡΟΓΡΛΦΙΚΑΙ EPJ1THLEIS.

1. Με τί ιτραγμά ·Μφομ.<Η«ζ£ΐαι δ Μέγας Αλέξανδρο; ύπο 
τοϋ προφήτου Δανιη λ ;

2. Διατί ή επιστροφή τοϋ ανθρώπου απο τής δμαρτίας 
είς τον θεόν ονομάζεται ίναγέννησις ή νέα πτίσις ;

3. Ποιος των Προφητών ήτο γεωργός;

Ικαιον τούς νεκρούς αύτών,
— Οί 'Ρωμοι'ϊοι πάντοτε ίκαιον τούς νεκρούς αύτών.
— 51 Ας προσπαθήσω μ εν όλοι 1| νά άποκτήσωμεν τήν 

αρετήν τής σιωπής. 2) νά θεωρώ μεν τδ ευρίσκει ν σφαλματα 
εις άλλους αμαρτίαν, καί 3) ν’ αποφασίσωμεν, δταν ήμεΐξ 
αυτοί ή μέθα ευτυχείς, να μη δηλητηριάζωμεν, τήν ατμόσφαι
ραν καί καταπικραίνομεν τήν καρδίαν τών πλησίον μας δια 
μή αναγκαίων επικρίσεων, αλλα νά καλλιεργώμεν την αρε
τήν τοΰ έπαινεΐν,—

— Κηδεία μυρμήκων. Τδ ακόλουθον ανέκδοτον ιστο
ρείται ύπδ κυρίου τίνος ένα σχο λουμένου είς τήν εντομολογίαν. 
« Ημέραν τινά, λέγει, έν ω έξήταζον τάς κινήσεις σμήνους 
τίνος μυρμήκων, έξ απροσεξίας έπάτησα έπι μιάς δμάδας 
αυτών καί τους έφόνευσα. Αμέσως οί έπιζώντες περιεκυκλω- 
σαν του; φονευθέντας, καί άφοΰ έπεθεωρησαν αυτους επί 
τινας στιγμάς, ά «έστειλαν τέσσαρας έκ τών συντρόφων των 
πρδς τήν φωλεάν, ή οποία δέν άπεΓχε πολύ άπδ τοΰ τόπου 
οπού συνέβη τδ δυστύχημα των, καί μετ’ ολίγον έπέστρεψαν 
ακολουθούμενοι ύπδ άλλων συντρόφων, ολοι S’ έβάδιζον κατα 
γραμμήν, ώς έάν ήσαν στρατιώται γυμνασμένοι, καί ούτως 
έφθασαν είς τδ μέρος όπου ίκειντο οί νεκροί.

Μετά μικράν δ’ έπισκόπησιν δύο έκ τών έλθόντων στρα
τιωτών έπροχώρησαν καί συνέλαβον διά τών δδδντων των 
τδ πτώμα ένός τών φόνε υθέν των καί ήρχισαν νά πορεύωνται, 
τδ αυτό ίπραξαν και άλλοι δύο, καί άλλοι δύο εως ου έσήκω* 
σαν έκεΐθεν δλα τά πτώματα. Τδ περίεργον δέ ητο, γράφει 
ό αυτόπτης μάρτυς, δτι κατόπιν έκάστης δυάδος, ήκολούθουν 
δύο άλλοι μύρμηκες, οΓτινες εχρησιμευον ώτ ίφ^ίρί/α/Ολοι ; 
δέ έπορεύοντο κατά τάξιν, άποτελοΰντες αρκετά μεγάλην I 
γραμμήν. Άπδ καιρού 3έ εις καιρόν οί έφεδροι ελάμβανον j 
την θέσιν τών συντρόφων των, διά νά τούς ξεκουράσουν, ώς φαί- I 
νεται, καί πάλιν έπανήρχοντο είς τήν εφεδρείαν. ^Οπισθεν δε 
τούτων ηρχοντο οί λοιποί στρατιώται τών μυρμήκων, εως 
ου ή κηδεία βαδίζουσα έν τάξει ίφθασεν είς τόπου αμμώδη, 
πλησίον τής Θαλάσσης-

Έχε" ό ακολουθών στρατός έπεδόθη εις τδ σκάψιμον, εως 
ου ηνοιξαν εις τήν άμμον τόσους λάκκους Εσοι ησαν οΐ φονευ- 
μέναι στρατιώταί των—ήτοι 40, είς έκαστον δ* αυτών συ* 
ράντες ερριψαν άπδ ένα και μετά ταΰτα έπλήρωσαν τούς λάκ
κους μέ άμμον, τελειώσαντες τοιουτοτρόπως τόν ενταφιασμόν.

Επειδή δέ 6—·7 έκ τών άκολουθούντων δέν έφάνησαν 
πρόθυμοι να λάβωσι μέρος είς τδ άνοιγμα τών λάκκων, αλλ’ 
εζητουν να φύγουν, συνελήφθησαν ύπο τών λοιπών καί έφο* 
νεύθησαν άνευ ελέους—-έτάφησαν δε ούχί χωριστά έκαστος, 
δπως οί πρώτοι, άλλ* ολοι ύμοΰ εορίφΟησαυ εις τδν λάκκον, 
δστις ηνοίχθη πρδς τδν σκοπόν τούτον» Τοιουτοτρόπως έτε- [ 
λείωσεν ή κηδεία καί δ ενταφιασμός τών μυρμήκων!

—Βαρομετρικήν φυτύν. Εις τήν οικογένειαν τών ακα
κιών υπάρχει εΐδός τι φυτοΰ, καλούμενων *Ά<?ρο<ϊ ypTroc, 
τδ όποιον ένεκα τής ιδιότητας τοΰ νά προμηνύη τον καιρόν, 
ωνομάσθη βο ρνμε tptxoy φνζο?. Τδ φυτδν τνΰτο εϊναι αυ
τοφυές τής νήσου Κορσικής καί τής Τύνιδος. Τα τρυφερότατα 
φύλλα τών υψηλότερων κλάδων προλέγουν την κατάστασιν 
του καιρού 48 ώρας προ τής έμφανίσεως αΰτοΰ, ενώ τα χα- 
μηλωτερα και σκληρότερα φύλλα προλέγουν δλας τας ατμο
σφαιρικά ς μεταβολάς πρό τινων ημερών, τά μέν φύλλα μετα- 
βάλλοντα θέσιν, οί δέ κλωνίσκοι άνυψούμενοι καϊ καταβαί- 
νοντες.

--- Cl --- —
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