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TO ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΒΩΚΙΓΧΑΜ-

Ή προκειμένη είκών παριστα μίαν έπίσημον 
έξοδον τής Βασιλίσοης Βικτωρίας άπό τό άνά-

Τό Άνάκτορον Βώκιγγαμ εΐναι τό κυριώτε- 
ρον άνάκτορον τής Βασιλίσοης έντός τής πό
λεως τοϋ Λονδίνου. Ή βασίλισσα συνήθως τόν 
χειμώνα διαμένει έκεΐ, τό δέ θέρος εΐς τό εξο
χικόν φρούριον Ούΐνδσορ, είς όλίγην άπόστα-

Τό Άνάκτορον Βώκεγχαμ.
κτορον Βώκιγχαμ έν Λονδίνω. Βλέπετε τήν 
μεγάλων χρυσήν άμαξαν συρομένην ύπό έξ ίπ
πων, οδηγούμενων ύπό ιπποκόμων πεξΰν βλέ
πετε καί τήν παράταξιν των Έφιππων Σωμα
τοφυλάκων, οΐτινες συνοδεύουν τήν βασιλικήν 
άμαξαν είς τοιαύτας περιστάσεις.

σιν άπό τό Λονδϊνον έπί τοΰ Ταμέσεως πο
ταμοί}.

— χ Δίδαξόν p.t, Κύριε, τήν (δον τών διαταγμάτων σου, 
καΐ Οίλων φυλάττοι αυτήν μέχρι τέλους . Συνίτισόν με καί 
6έλω φυλάττει τδν νόμον σου.» (Ψαλμ. ριΟ'. 33).
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ΜΥΡΤΙΕ.

κ/ιήγημα τοϋ πρώτοι» αιώκος· μ. X.
(Συνέχεια)

Μόλις έπήλθε τό σκότος της νυκτός και δ 
Κλεομένης έξήλθε τής κρύπτης του. Ήσθάνετο 
φοβεράν πείναν καί δίψαν, άλλά τά κτυπήματα 
του δέν τόν έπόνουν τόσον πολύ, όσον πρότερον. 
Άλλ’ έκεϊνο τό δποΐον πρωτίστως τόν συνεκίνει 
ήτο ή χαροποιά σκέψις οτι ^τοπά,Λντ ΐΛίΰθ&ρος' 
δ κύριός του τόν ενόμιζεν άποθαμμένον καί τώρα 
ήδύνατο νά ζητήση έντιμον εργασίαν καϊ νά ερ- 
γασθή δπως εΰρη τήν Μύρτιν καί έξαγοράση καί 
αύτής τήν ελευθερίαν.

Έκλέγων λοιπόν τούς στενωτέρους δρόμους καί 
άποφεύγων πάντα τυχαΐον διαβάτην, δ Κλεομέ
νης άπεμακρύνθη άπο τήν άγοράν· επί τέλους δέ 
έφθασεν εΐς μίαν γωνίαν, δπου ητο πανδοχεϊόν τι, 
ένθα όμιλος μονομάχων διεσκέδαζον τρώγοντες 
καί πίνοντες. Ό Κλεομένης διήλθε τόσον πλη
σίον εις αυτούς, ώστε εΐς έξ αύτών έκτείνων τόν 
βραχίονα του τυχαίως, προσέκρουσε πρός αύτόν 
εΐς τό σκότος,

— Μά τόν Κάστορα! ποιον καλόν νοικοκύρην 
έχομεν έδώ ; » άνεφώνησεν δ μονομάχος, συλλαμ- 
βάνων τόν Κλεομένην καί σύρων αύτόν πρός τό 
φώς· « ποιος είσαι σύ καί έρχεσαι κοντά εΐς έν
τιμους μονομάχους; »

Ό Κλεομένης, άν καί ήσθάνθη τρόμον τόν έ- 
κύτταξε κατά πρόσωπον καί είπε θαρραλέος—.

— Είμαι Έλλην καί ξένος έδώ.
— «Είτε Έλλην είτε ’Ρωμαίος, μά τήν περι

κεφαλαίαν τοϋ Καίσαρος, εσύ θά ε’καμνες καλός 
μονομάχος,» εΐπεν ό άνήρ θαυμάζων τό σύμμετρον 
άναστημά του.

Ό Κλεομένης φοβηθείς μήπως παρατηρήσουν 
τούς μώλωπας και τάς πληγάς του καί εννοή
σουν δτι ήτο δοϋλος δραπέτης, είπε μέ βίαν ;

— Κερδίζουν χρήματα οί μονομάχοι ;
"Ολοι έξεκαρδίσθησαν γελώντες μέ τήν έρώ- 

τησιν ταύτην. « Άμ τί, νομίζεις δτι γινόμεθα 
κτήνη καί θηρία άπλώς διά τήν δόξαν ; »

•—■ Ήθελα καϊ έγώ νά έκέρδιζα μερικά χρή
ματα, εΐπεν δ Κλεομένης μέ κάποιον δισταγμόν.

— "Ωστε θέλεις νά γίνης μονομάχος. Έ, εί
σαι παλληκάρι, άλλά πρέπει νά σοϋ είπώ δτι είς 
τό άμφιθέατρον δέν γίνονται χάριτες. Όποιου- 
δήποτε λάχη νά ποτίση τήν άμμον μέ το αΐμά 
του, πρέπει νά το κώμη ωσάν νά έπρόκειτο νά 
κεράση κρασί 1 Τέλος πάντων, τί λέγεις, παιδί 
μου; Έρχεσαι νά γίνης σύντροφός μας; Ό γυμνα

στής μας θέλει ακόμη ΐιχ ή δύο νεοσυλλέκτους.»
Ό Κλεομένης σκεφθείς ολίγον, εΐπεν άποφασι- 

στικώς, « Έχω μίαν αδελφήν τήν δποίαν Θέλω νά 
απολυτρώσω· filar μόνην φοράν ήμπορεΐ δ άνθρω
πος νά άποθάνη, κα'ι ίσως ελευθερώσω τήν Μύρ
τιν πριν άποδάνω ! »

—· Εύγε ! εύγε ! έφώναξαν δλοι οί μονομά
χοι, είσαι σωστό παλληκάρι I Κρασί έσω 1 Νά 
πίη άπο το κρασί τών μονομάχων, διά νά έχη 
καρδιά γερή και χέρι δυνατό! Καί’τοΰ έβαλαν 
ποτήριον οίνου είς τήν χεϊρα.

Ό Κλεομένης έπιεν ολίγον άλλά εύρε τον 
οίνον πολύ όξυνόν καί κατ’ άρχάς έφοβεϊτο νά 
τό δμολογήση, μή τυχόν δυσαρεστήση τούς νέους 
του φίλους, άλλ’ επί τέλους έλαβε θάρρος και 
τούς ήοώτησεν άν ήναι δυνατόν νά τοϋ δώσουν 
ολίγον άρτον καί σϋκα, Οί ιεονομάχοι αμέσως 
διέταξαν καί τοϋ τά έφεραν, καί δ Κλεομένης 
ήρχισε νά τρώγη μέ μεγάλην ορεξιν, άκροαζόμε- 
νος συγχρόνως και την συνομιλίαν τών νέων του 
φίλων.

Έπί τέλους οΐ μονομάχοι ήγέρθησαν νά δια- 
λυθώσι, καί είς έξ αυτών εΐπεν εΐς τον ξενοδόχου 
νά άφήση τον Κλεομένην νά κοιμηθή έκεΐ είς 
μίαν γωνίαν καί οτι τό πρωί θά έλθη νά τόν 
παραλαβή. Ό ξενοδόχος συγκατένευσεν άλλά τό 
πρωί, όταν έξύπνησεν δ Κλεομένης, τον διέταξε 
νά φύγη, λέγων οτι δεν έχει δρεξιν νά φιλόξενή 
δούλους δραπέτας.

Ό Κλεομένης έταράχθη, άλλά δέν έχασε -τό 
θάρρος του και άποτόμως άπεκρίθη,

•—Είμαι Έλλην πώς τολμφς νά μέ άποκά
λεσης δοϋλον ;

—Εισθε δλοι σας δοϋλοι* ή πατρίς σας είναι 
υπόδουλος είς ήμας, δπως καί ολος δ λοιπος 
κόσμος.

Ό Κλεομένης ήθέλησε νά άπαντήση εΐς τήν 
λοιδωρίαν ταύτην τοϋ ξενοδόχου, άλλά φοβηθείς 
μήπως έμπλακή σοβαρώς καί γίνη πάλιν δού
λος, τφ έστρεψε περιφρονητικώς την πλάτην 
καί εξήλθεν ε’ξω εΐς τήν οδόν, διά νά άναμείνη 
τόν φίλον του τόν μονομάχον.

Άφοϋ επί τινα ώραν έκύτταζε τους διαβαί
νοντας, παρετήρησε κόρην τινά ή δποία ήρχετο 
προσεκτικώς ψηλαφώσα τόν τοίχον. Ό Κλεομέ
νης τότε ειδεν δτι οΐ οφθαλμοί της ήσαν κλειστοί 
καΐ άνθρωπός τις εφώναξεν είς μίαν γυναίκα, ήτις 
ήλαυνεν όνον φορτωμένου· «Πρόσεχε την τυ
φλήν ί» Άλλ’ ή γυνή δέν έπρόσεξεν κα! δ Κλεο
μένης δρμήσας μόλις έσωσε τήν τυφλήν κόρην 
άπό τοϋ νά καταπλακωθή,

'—Σέ ευχαριστώ», εΐπεν ή κόρη, άνοίξασα τούς
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I προς τόν γυμναστήν, δ δποϊος τόν έξήτασε καΐι 
του είπε νά σταθή κατά μέρος νά ΐδη τούς μο
νομάχους άσκουμένους εΐς τήν χρήσιν τών διαφό
ρων οπλών-—τής τριαίνης καΐ τοΰ δικτύου, τών 
ξιφών, τών δοράτων, τών |οπάλων κτλ. Ό γυ
μναστής, δστις καί αύτός ητο άπόστρατος μονο
μάχος, έγύμναζε κατά ζεύγη τούς άνδρας του, 
φωνάζων είς έ'καστον πότε νά έπιτεθη, πότε νά 
άμυνθή, κτλ.

Άλλ’ εΐς τόν νουν τοΰ Κλεομένους, ενφ ε’βλεπε 
ταΰτα, ήρχοντο πάλιν οί λόγοι τής τυφλής κό
ρης — «δ Κύριος θά σέ άνταμείψη,» —καί ήπό- 
ρει* «Αμοιβήν δέν θέλω, άλλά ποιος τάχα νά 
ήναι αύτός δ Κύριος;»

Διά τοΰτο καί όταν έτελείωσαν όλαι αΐ ασκή
σεις τής ημέρας και άφοϋ συνέφαγε καί πάλιν μέ 
τούς νέους του φίλους, άπεχώρησε κατά μόνας 
σκεπτόμενος καί περιπατών. Χωρίς δέ νά ήξεύρη 
καΐ δ ίδιος καλά ποΰ διευθυνετο, εύρέθη πάλιν 
έμπροσθεν τής ίδιας έκείνης οικίας οπού είχε 
φέρει τήν τυφλήν κόρην τό πρωΐ, και οπού ακόμη 
ϊστατο δ ’Ρωμαίος σκοπός.

Ή θύρα ήτο ήδη ανοικτή και δ Κλεομένης 
παρετήρησεν ότι ή είσοδος καΐ τό άτριον ήσαν 
πολύ απλά καί άκοσμα. Διό καί πολύ ήπόρησεν 
ότε κατ’ έκείνην τήν στεγμήν φορεϊόν τι έσταμά- 
τησεν ε’μπροσθεν τής εισόδου καΐ κυρία τις πολυη 
τελεστάτη καταβάσα τοΰ φορείου εΐσήλθεν εΐς 
τήν οικίαν, άκολουθουμένη ύπό δούλης θερα
παινίδας.

—· Πρέπει νά ήναι μέγας άνήρ φυλακισμένος 
έδώ, εΐπε καθ’ έαυτόν δ Κλεομένης* τί άραγε 
νά διέπραξε;

Μετ’όλίγας στιγμάς δύο άλλοι άνθρωποι ε- 
φθασαν πεζή καΐ ιίσήλθον εις τήν οικίαν μέ τρό
πον δειλόν αυτοί όμως δεν έφαίνοντο νά ήσαν 
εύκατάστατοι άνθρωποι. Μετ’ ολίγον καΐ άλλοι, 
δ είς μετά τόν άλλον, εΐσήλθον καί αυτοί, χωρίς 
δ φρουρός νά κάμή παρατήρησιν εΐς ούδένα. Ό 
Κλεομένης ήρχισε νά σκέπτεται νά είσέλθή καί 
αύτός, άλλ’ αίφνης είδε παραπέτασμα άπλωθέν 
εντός τής εισόδου ούτως ώστε νά μή φαίνηται τό 
άτριον ε"ξωθεν άπό τής δδοΰ. Άπεφάσισε λοιπόν 
νά άποσυρθή* άλλά πριν φύγη, πάρε τήρησε προσε- 
κτικώς τό φορεϊον τής κυρίας εκείνης, τό δποΐον 
τήν έπερίμενεν ε'ξωθεν τής θύρας. Τά παράθυρα 
τοΰ φορείου εφερον μεταξωτά παραπετάσματα 
κεντημένα με άργυρον καϊ φέροντα τό αΰτοκρα- 
τορικόν οΐκόσημον τοΰ Νέρωνος.

(Ακολουθεί)

οφθαλμούς της, οϊτινες ήσαν ώραϊοι μέν, άλλ’ ού- 
δέν ε”βλεπον.

— Δέν επρεπε νά εξέρχεσαι μόνη, εΐπεν ο 
Κλεομένης, καΐ παρατηρών ότι εκράτει καλά
θων έπρόσθεσεν «Άφησε νά σέ δδηγήσω έκεΐ 
οπού πηγαίνης καί νά βαστάσω το καλάθων.»

■—'"'θΧίι δχ*» δέν είναι βαρύ καί θέλω μόνη 
μου νά τό κρατήσω- άλλ’ έάν εύκαιρης καί θέλης 
νά μέ δδηγήσης, θά σοϋ ήμαι ευγνώμων.

Ό Κλεομένης τήν ε'λαβεν άπό τήν χεϊρα καί 
οί δύο ήρχισαν νά διέρχωνται τά πλήθη. Διήλ- 
θον τόν ένα δρόμον μετά τόν άλλον, έως ού 
έ'φθασαν είς τήν στρατιωτικήν συνοικίαν,

Έμπροσθεν μιας οικίας ΐστατο στρατιώτης 
φρουρός, και έκεΐ εσταμάτησεν ή τυφλή κόρη. 
Στραφεΐσα τότε πρός τον Κλεομένην τφ είπε με 
γλυκεϊαν φωνήν* «Έγώ δεν ήμπορώ νά σέ αντα
μείψω, άλλ* δ Κύριος θά σέ άνταμείψη είς τήν 
ήμέραν τής παρουσίας Αύτοϋ I» καΐ είσελθοϋσα 
είς τήν θύραν έγένετο άφαντος.

'Ο Κλεομένης έστάθη έπί τινας στιγμάς, θεω
ρών τήν οικίαν και τον φρουρόν, καί άπορων ποιος 
τάχα δέσμιος νά έφυλάττετο έκεΐ.

Άλλά γνωρίζων ότι είς πάντα ’Ρωμαϊον φρου
ρόν ήτο άπηγορευμένον νά συνομιλήση μέ οΐον- 
δήποτε, έπί τέλους άνεχώρησεν έκεΐθεν καΐ έπέ- 
στρεψε διά νά άνταμώση τον φίλον του τον μο
νομάχον. Καΐ πράγματι μόλις ε’φθασεν εις τό 
πανδοχείου, είδε τόν μονομάχον ερχόμενον, καΐ 
ε'τρεξε νά τόν προϋπάντηση.

— Έφαγες, παιδί μου; ήρώτησεν δ μονομά
χος, κτύπων αύτόν εΐς τόν ώμον φιλικώς.

— Ακόμη, άπήντησεν δ Κλεομένης, δέν είχα 
ούτε σΰκα οΰτε χρήματα.

— Σΰκα I μπά! εΐπεν δ μονομάχος περιφρονη- 
τικώς· καί κτύπων έπί τίνος τραπέζης έφώναξε 
εέ στεντορείαν φωνήν «Φέρε μας κρέας έδώ! και 
γρήγορα, είδε μή θά σέ φάγω ζωντανόν, κϋρ 
εάγειρε!

Ό μάγειρος έφερε ταχέως τό κρέας καΐ δ μο’ 
νομάχος ήρχισε νά τρώγη μέ μεγάλην όρεξιν, 
άλλ’ δ Κλεομένης δεν ήδύνατο νά φάγη τοιοϋτον 
άψητου φαγητού μέ πολλήν εύχαρίστησιν. Ό μο
νομάχος, παρατηρήσας τοΰτο, τφ λέγει,

■—> Ά, παλληκαρά μου, δέν θά γίνης καλός 
μονομάχος, άν δέν μάθης νά τρώγης τοΰ μονο
μάχου τό φαγητόν, Άλλά ελα τώρα, νά ύπά- 
γωμεν εΐς τό γυμναστήριου μας»

Καί ούτως ε’ιπύν, έσηκώθη καί ακολουθούμενος 
ύπο τοΰ Κλεομένους ήρχισε νά διασχίζη τό πλή
θος. Τό γυμναστήριου τών μονομάχων δέν άπεϊχε 
πολύ, καΐ μετ’ ολίγον δ Κλεομένης παρουσιάσθη
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το ΕΛΚΧΟΡΟΝ ΤΟΧ ΚΑΝΑΔΑ. έπάνω εΐς τό χιόνι, καθήμενοι είς ελκυ- θρα, όποια βλέπετε εΐς τάς δΰο προκει- μένας εικόνας. Τά έλκηθρα ταΰτα, άτινα λέγονται τοβόγανα, κατά πρώτον ήσαν έν χρήσει μεταξΰ τών άγριων ‘ΑμερικανώνΤώρα δπου είναι άκόμη χιόνια καΐ πάγοι εΐς πλείστας χώρας τοΰ κόσμου, θά

« Ανήφορος I »

σάς περιγράφω μέ όλίγας λέξεις είδος τι διασκεοάσεως έπάνω εΐς τό χιόνι, πολΰ σύνηθες είς τήν βόρειον 'Αμερικήν, ιδίως εΐς τό Καναδά. Ή οιασκέδασις αΰτη συνί- τόν κατήφορον σταται εΐς τό νά γλυστροΰν

1 αΰτοχθόνων καΐ πρός διασκέδασιν καΐ πρός πρακτικήν των εΰκολίαν. Άπό τοΰς αΰτόχθονας λοιπόν οΐ σημερινοί Αμερικανοί έμαθον τό τοβόγαν καΐ την χρήσίν τον καΐ παρ’ αύτοΐς εϊναι μία άπο τάς 
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κνριωτέρας διασκεδάσεις τοΰ χειμώνας διά την νεολαίαν.Τό το€όγανον κατασκευάζεται άπό φλοιόν μεγάλου δένδρου, συνήθως τής έλάτης. Άφοΰ ευρουν κατάλληλον καί ολόκληρον 

ή χιών μένει διαρκώς έπι τέσσαρας ή πέντε μήνας, άμα άρχίση ό χειμών, κατασκευάζουν τεχνητός κατωφερείας άπό χι- όνα διό τό τοβάγανα. ΙΙασα τοιαύτη κατωφέρεια θά έχη μήκος τουλάχιστον 200

« Κατήφορος S »τεμάχιον φλοιού, τό μαλακώνουν εΐς θερμόν ύδωρ· τότε τό λιγύζουν όπως θέλουν, καί άφοΰ τό στερεώσουν μέ ξύλα καί σχοινιά, τό άφίνουν νά ξηρανθη, κα'ι τότε πλέον διατηρεί τό αύτό σχήμα ό φλοιός.Εΐς ολας τάς πόλεις τοΰ Καναδα, δπου 

μέτρων, καί θά διαιρήται κατά μήκος εΐς ουο’ τό έν ήμισυ εϊναι διά νά καταβαίνουν τά τοβόγανα, τό άλλο διά νά άναβαίνουν.Έτσι βλέπετε καί εΐς τάς δύο προκει- μένας εικόνας, τά δύο άδελφάκια άναβαί- νουν πεζή σύροντες τά τοβόγανά των, 
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εως δτον φθάνουν εΐς τήν κορνψήν. Έκεϊ I εισέρχονται εΐς τό άλλο διαμέρισμα, και κάθιινται εΐς τό το€ήγανον, ft άδελφή εμπρός και ό άδελφός όπισθεν, Ό άδελφος δίδει μίαν καλήν σπρωξιάν, και τό τοβό- γανον άρχίζει νά καταβαίνη. Ό άδελφός μέ τό δεξιόν τον πόδι κυβερνά τό τοβόγανον, ωσάν μέ πηδάλιον. Τό τοβόγανον μετ' ολίγα δευτερόλεπτα δέν καταβαίνει πλέον άπλώς- π®τα κνριολεκτικώς τόν κατήφορον, και δποιος επιβάτης δέν ήναι συνει- θισμένος, ζαλίζεται άπό την άστραπιαίαν ταχύτητα μέ την όποιαν ταξειοενει.

ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΓΡΙΝΙΑΡΙΔΕΣ.

— Ουφ ! τι νταραβέρια έχει αύτός ό κόσμος ! έμουρμούριζεν ένας γέρο-βάτραχος μία ήμέρα, οπού έχάθητο κοντά είς μίαν λίμνην. «Δέν Ακούεις αόταΐς της χήναις, πώς φωνάζουν καί συρίζουν [ Γιατί νά φωνάζουν έτσι ; »•— Έ ! χάρι’ γούστου | τού λέγει ένα ποντικάκι, οπού ήλιάζετο έκεϊ κοντά.— Μά καί αυτοί οί τζίντζίφοι, που μάς ξε- κουφαίνουν μέ αυτό τό αιώνιον των τζέζζ, τί θέλουν καί τό χάνουν ; δέν ’μπορώ νά έννοήσω γιατί!— Έ! είναι χαρούμενοι βλέπεις, καί δέν ’μπορούν νά μή τραγουδήσουν, λέγει τό -ποντικάκι,— "Αμ, τό βράδυ πάλι, πού θάχωμε καί τήν πυρά κουκουβάγια, καί δέν θά μάς άφίνει νά κοιμηθούμε μέ τό χοϋ! χοϋ ! χοΰ ! της; Γιατί; δέν μου λές τό γιατί;— Έ, ή κακομοίρα αύτήν τή μουσική ’ξέρει καί αύτή τής αρέσει, λέγει τό ποντικάκι.— Οΰφ καί συ ! για δλους βρίσκεις κάποια πρόφασι’ και προσπαθείς νά τούς δικαιολόγησες. Πές πώς δέν ’ξέρεις ολως διόλου μουσική, καί έτσι σού αρέσουν αύτά τά φοβερά άγκαρίσματα ! »•— Νά σου εϊπώ, βάτραχέ μου, λέγει τό ποντικάκι, «κανενός άπ’ αύτών τό 'γκάρισμα δέν μοΟ πολυαρέσει, άλλά κατά τήν ΐδέα 'μου δέν ύπάρχει χειρότερο πράγμα νά άκούη κανείς άπό τό άγκάρισμα τού βατράχου 1! »
*Ο μ,ϋθος δηλοε.

Ο ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η 

μελλουςα ανταποδοΣις. 
μΐΐαφράσίΐς J. Ζ.)

Υπάρχει όφβαλμΰς όρων τάς σκέψεις των ανθρώπων 
Μέ ακριβή και δίκαιον Βιαπερωντα τρόπον.

"Ολαι αί γνώμ’ «ί φανεραϊ καί αί κρυφαι έκεΓναι 
ΓυμναΙ ενώπιον αντοϋ του πανθ’ δρώντος είναι.

Βλέπει ίσον όλίγιστον ή πλάνη κι* αν δολώνει, 
Βλέπει πού ή ’Αλήθεια Δυτοϋ ΐκλάμπει μόνη, 

Καί διακρίνει ιυκρινώς μεί’ όρου ελάχιστου
Ποϋ καί πως παρίκκλίνομεν τοΰλόγου, τής βουλής του, 

Πομπώδεις λέξεις, λογικά! ενώπιον Του πίπτουν* 
Τά ψεύδη τήν αλήθειαν Βεν Βΰνανται νά κρύπτουν.

Μήτε προφάσεις μάταιαι να Βικαιολογώσι
Διά δογμάτων αληθών 'πράξεις αίσχρας τυλμωσι.

’Απ’ έμπροσθεν τοΰ αυστηρού καί τοΰ Δικαίου πόσοι, 
Πόσοι σωροΐ προφάσεων δέν 9* άπορριφθώσιν !

ΚαΊ πόσοι δεν 9* αφαιρεθοϋν δογμάτων και κανόνων, 
θα μείνη δ’ ή αλήθεια καί ή αγάπη μόνον !

Μί βείαν συγκατάβασιν όμως πρός τάς μικράς μας 
Δυνάμεις αί βουλαι Αυτοϋ δέν εΐν’ ώς τάς βουλάς μας, 

Είναι ήμέρα φλογερά οπότε τρόμοι πόσοι 
Καί ή χρυσή αλήθεια κ’ ή'πλάνη θά φανωσίν.

Καί τότε τΙς 9α έγερθή έν μέσω των ενδόξων,
Νά λέγτ) ·έγω δίκαιος,^σΰ Β’ιέχ των κακοδόξων; » 

Όπόταν πασα χαίρουσα ψυχή θέλει*καλύψει 
Τό πρόσωπον, καί θρίαμβον μόνη ή χάρις βίψη, 

Των ουρανίων Β’ ο χορός κοινήν ώΒήν 9ά ψάλλη, 
θαναι τί θέρος τοΰ θεού, 9αν* ή χαρά μεγάλη 

ΔΤ ίσους τήν αλήθειαν νυν ταπεινως ζητούν, 
Καί πράττοντες το θίλημα τήν δόξαν Του ποθοϋν.

IXEFI ΦΕΛΛΟΥ.

Ό φελλός είναι ό φλοιός, καί οΰχί το ξύλου, 
τής φελλώδους δρυός της Ισπανίας καί Πορτο- 
γαλλίας. Ή άφαίρεσις τοΰ φλοιού δέν βλάπτει 
τό δένδρου, άλλ’ απαιτείται χρονικόν διάστημα 
6—-8 ετών διά νά ξαναγίνη πάλιν ό φλοιός επά
νω είς τό γυμνωθέν δένδρου.

Άφοΰ άφαιρέσουν τόν φελλόν άπό τό δένδρον, 
τον υποβάλλουν είς ζέοντα άτμόν, πριν τόν κό
ψουν. Τότε κόπτουν φελλούς διά φιάλας, όλων 
των ειδών καί μεγεθών, και διά παν άλλο άντι- 
κείμενον όπερ χρειάζεται φελλόν. Τά ροκανίδια 
η τρίμματα τοΰ φελλοΰ πρότερον έθεωρούντο ώς 
άχρηστα καί έκαίοντο, άλλά τώρα εύρέθησαν 
πολύ χρήσιμα, Τά μεταχειρίζονται οί εργολάβοι 
έν Ευρώπη καί ’Αμερική διά εσωτερικόν γέμισμα 
της στέγης, διότι οΰτω σχηματίζεται αδιάβρο
χος στέγη. Τά μεταχειρίζονται οί κατασκενα- 
σταί των Αμερικανικών άμαξών τοΰ σιδηροδρό
μου, ώς παραγέμισμα τοΰ πατώματος καί της 
στέγης των άμαξών* διότι οΰτω άποπνίγεται ό 
κρότος των τροχών υπό τό πάτωμα, και απο
κλείεται ή θερμότης τοΰ ήλιου άπό τοΰ νά εΐσ- 
έλθη διά τής στέγης.
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Εΐς τάς τέχνας την σήμερον 8ίν εφευρίσκονται 
νεαι ϋλπι οΰ8ΐ σχεψις γίνεται τόσον τσέρι νέων 
εφευρέσεων, όσον περί της χρησιμοποίησε ως όλων 
των άπομειναρίων της μιας τέχνης εΐς άλλην 
τέχνην $ εργασίαν. Και τούτο άέν ζατενοήΟη α
κόμη εΐς τόν τόπον μας, ουδέ πρέπει νά περιμί- 
νωμεν νά πλουτίσω μεν ώς έθνος ένόσφ £έν έφαρ- 
μόσωμεν εΐς τάς τέχνας και την βιομηχανίαν μας 
την άρχην ταότην τής γενικής χρησιμοποιήσεως 
όλων των άπομειναρίων μας.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΙΒΛΤΙΛ..

Είς τήν Γενεύην τής ’Ελβετίας μία άπό τάς 
κυριωτέρας βιομηχανίας είναι ή των μικρών 
μουσικών κιβωτίων ή όργανέττων. Χιλιά
δες άνδρών, γυναικών καΐ παιδιών εργάζονται εΐς 
τά εργοστάσια των παιγνιδίων τούτων. Κύριός 
τις όστις έπισκέφθη εν των εργοστασίων τού
των, λέγει ότι όταν έκρέμασε τόν πΤλόν του εΐς 
έν καρφιού, αμέσως ή κουσε μίαν μελωδίαν προερ- 
χομένην άπό τό καρφίον. Ότανέστησε τήν ρά
βδον του εΐς μίαν θήκην, ή θήκη ήρχιοε νά 
έκδίδη μελωδίαν. Έκάθησε εΐς κάθισμα καΐ τό 
κάθισμα έπαιζεν ένα κομμάτι! "Εγραψε τό 
ονο^ιά του είς τό βιβλίου των έπισκέψεων, και 
καθώς έβούτισε τήν πέναν είς τό μελανοδο
χείου, τό μελανοδοχείου ήρχισε νά άνακρούη 
εμβατήριου τι! Άναχωρήσας άπό τό εργοστά
σιου, υπήγε νά γευματίση προσκληθείς ύπό φί
λου του τινός. Ένω έκάθηντο είς τήν τράπεζαν, 
ή οικοδέσποινα έσήκωσε μίαν πγάταν μέ λά

χανα, καΐ τήν έπρόσψερεν εΐς τούς άλλους συν
δαιτυμόνας κατά σειράν και ή πιάτα έπαιζε 
διάφορα έκλεκτά τεμάχια ενόσω ήτο είς κίνησιν I 

Εΐς ολα ταϋτα τά περιστατικά, ύπήρχον μι
κρά μικρά όργανα κεκρυμμένα έντός των ρη- 
θέντων αντικειμένων ούτως ώστε άμα τά ήγγιζε 
κανείς, τά όργανα ετίθεντο εΐς κίνησιυ καί ήρ- 
χιζσν νά παίζουν, Τήν κατασκευήν των οργά
νων τούτων θά περιγράψωμεν εΐς άλλο φύλλον.

ΠΩΖ'ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ "ΤΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ

Πρεπεε νά τήν άναγιτώσκωμετ, νά”τήν σπουίάίω- 
fier, καΐ τήν ήπαΧοιίω^οτ.

ΠΆς “ra tr/r α,χαγινύσχω/ιεν ;
1) 'Ολόκληρον και κατά σειράν άρχϊζοντες από τήν 

Γένεσιν και τελειόνοντες μέ τήν Άποκαλυψιν.
2) Μάλιστα τά μέρη, όπου λέγεται ό τρόπος κατά 

τον όποιον πρέπει νά ζώμεν καΐ νά σωθώμεν.
3) Πάσαν ημέραν.
4) Me ζίσιν, με σκέψιν καΐ μέ σέβας ώς τον λόγον τοΰ 

θεοί».
ΠΆζ νά τήν σπονίάζύψβν !

1) Άποστιθίζοντες τά εκλεκτότερα μέρη της.
2) Συγκρίνοντες τά διάφορα της μέρη.
3) Μέ προσευχήν εις τον Θεόν διά την βήθειαν τοΰ 

Άγιου Πνεύματος.
ΰρός ποϊον σχοεεότ wp/sree τά αταγιτώσκηται χαι 

σιτονόάί’ηΐ'αι.
1) Διά νά τήν ύπακοόωμεν.
2) Δια νά γεινωμεν ώς ά Χριστός.
3) Διάνά νικήσω μεν τά σφάλματά μας.
4) Διά νά κάμνωμβν καλόν εΐς τους άλλους.
5) Διά νά γεινώμεθα ήμεΐς καλλίτεροι πάσαν ήμέραν.
6) Διά νά προετοιμασΟώμεν διά τόν θάνατον καί τήν 

αΐωνιώτητα.

ΥΜΝΟΣ ΠΡΩΙΝΟΣ-

I. Ψυ- χή μ’, ί-γίρ. θητ’ΐ- λα- ρως Καΐ ώς ό ή- λι·ος πι-στως

Κα· θη- κδν σου τό τακ- τι-, κόν Πρά-ξον τό χαθ- η- με- ρι· νόν.

3. «ΤΩ Πάτερ, σέ δοξολογώ
«Κ’ ειλικρινως 3’ ευχαριστώ’

•Σϋ καΐ άνάπαυσιν νυκτός 
•Μ* ίχάρισας,Σύ καΐ τό φως.

4. «Τά πταίσματά μου τά πολλά, 
•Τά πάθη μου τάπατηλά, 

«Διάλυσον ώς δρόσον Συ,
• "Η ώς ομίχλην τό πρωΐ.

1, Ψυχή μ*, έγίρθητ’ ίλαρως,
Καΐ ώς 5 ήλιος πιστως 

Καθήκόν σου τό τακτικόν 
Πράξον τό καθημερινόν.

31»1©

2, Τήν ίκνηρίαν σου μακράν
Έκτίναξον, καΐ μέ χαράν 

Πρόσφορε ταότην τήν ευχήν, 
θυσίαν σου τήν πρωίνήν ",

«·1©
5. «Άφιεροΰμαι νϋν εΐς Σί, 

•Τό Πνεϋμά Σου 6ός εΐς εμέ’ 
«Πάντοτε δς, μέ όδηγή, 

•Φυλάττη καΐ παρηγορή.»
■
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Κίνα.............. '.............. ;···;...................... 405,000,000
ΐ’Αγγλία *&■<■ άγγλικαΐ άποιχίαι χτλ .... 409,000,000 
ΐ'Ρωσβΐα.......................................................... 68,000,000
[Γαλλία καί αποικίαν................................... 68,000,000
|Ήνωμέναι Πολιτεΐαι................   61,000,000
.Γερμανία......................*................................ 47,500,000

’Ιταλία.......................................   30,000,000
Κόγγο........................  27,000,000

’Τουρκία.......................................................... 24,000,000
’Ισπανία.......................................................... 17,500,000
Βραζιλία........................................................ 12,500,000
Κορέα.................................................. .... 11,000,000
Μεξικόν........................................................ 10,700,000
Πορτογαλλία καί άποικίαι της................... 9,300,000
Μαρόκκον........................................ ·........... 8,000,000
Περσία..........................................................  7,000,000
Σ^μ...............................................  7,000,000
Βέλγων............................................................ 6,000,000
’Ρουμανία....................................................... 5,800,000
Σουηδία.......................................................... 4,900,000
’Ολλανδία....................... ·............................. 4,500,000
Αργεντινή Δημ............................................ 3,900,000
Κολομβία....................................................... 3,800,000
Περού.............................................................. 3,500,000
’Ελβετία.......................................................... 3,000,000
Κεντρική ’Αμερική..................................... 3,000,000
Χιλή.............................................................. 2,600,000
'Ελλάς............................................................ 2,187,000
Δανία.............................................................. 2,200,000
Σερβία.......................................   2,015,000
Νορβηγία........................................................ 2,000,000
Βενεζουέλα..................................................... 2,200,000
'Λιβερία..............................,......................... 1,100,000
|βι;σνια καί ’Ερζεγοβίνη,.............................. 1,400,000
ιΜαυροβρύνιον................................................. 250,000
Ουρουγουάη................................................... 600,000

ΠΟΙΚΙΑΑ.

— Τά μεγαλείτερον Παν επιστήμων τοϋ κόσμου είναι τδ 
του "Οξφορδ, ίν Αγγλία,

— *Η μεγαλειτίρα ϊκτασις γλυκών ϋδάτων είναι ή Λί
μνη Σουπηριορ, είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας. Δΰτη ϊχει μή
κος 400 μιλίων, μίγιστον πλάτος 160 μιλίων, επιφάνειαν δέ 
32,000 τετραγωνικών μιλίων. Τδ κατά μέσον 6ρον βάθος της 
είναι 1200 ποβων, τδ δέ μέγιστον βάθος λέγεται δτι είναι 
5400 ποδων. Ή επιφάνεια τής λίμνης ταύτηί κεΐΐαι 535 πό- 
δας ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης.

— Τό μέγιστον ΰφαίστειον είναι τδ Ποποκάτεπλ (—«Κα- 
πνοβοϋνκ), τδ όποιον κεΐται 35 μίλια ΝΔ τής Πουέβλο, έν 
Μεξιχώ. Ύψοΰται 18,784 πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης καί έχει κρατήρα 3 μιλίων τήν περιφέρειαν καΐ 
1000 ποδών τδ βάθος ί

ΣΚίί» itfi. τα Άγγλιχί&ς «If μίτρα icgAtci νΛ itoD.rzitXceii-
τίν tto mjjtfv jtit toff· Β098. Διά. μίλια

!«1< χιΥΐΓψιχο*, fofad νά, πολλαπλασιΑ^μιν τϊν ΛΰιΒιών τΰν juMwy το?

— Ή μεγαλειτέρα κρεμαστή γέφυρα τοϋ κόσμου είναι 
ή μεταξύ Νέας Ύόρκης καΐ Βροΰκλυν.

Το κεντρικόν της τδξον έχει μήκος 1592*/| ποδων, ή δέ 
Ελη γέφυρα 5,989 ποδων.

— Ή Κασχία θάλασσα έχει μέγιστον μήκος 760 μι
λίων, μέγιστον πλάτος 270 μιλίων, καί όκτασιν 18,000 τε
τραγωνικών μιλίων.

— Ό ’Οβελίσκος της Καρνάκ, έν Αίγύπτω, είναι ό υ
ψηλότερος μονόλιθος τοϋ κόσμου. ‘Η Καρνάκ κεΐται έπι τής 
ανατολικής όχθης τοϋ Νείλου, πλησίον τής Λουξώρ, καΐ κα
τέχει μέρος τής τοποθεσίας των αρχαίων θηβών.

Ό ’Οβελίσκος έχει μήκος 122 ποδων, καί ζυγίζει 400 
τόν νους.

— ’Η μεγάλε ιτίρα Βιβλιοθήκη τοϋ κόσμου είναι ή 'Ε
θνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων, ίδρυθεΐσα ύπό Λουδοβίκου 
του ΙΔ'. ’Εμπεριέχει 1,400,000 τόμους, 300,000 φυλλάδια, 
170,000 χειρόγραφα, 300,000 χάρτας, καί 150,000 νομίσμα
τα καί μετάλλια. Ή συλλογή των εικονογραφιών περιλαμ
βάνει ανευ τών 1,300,000 εμπεριεχομένων εΐς 10,000 περί
που νόμους,

— Τά μεγαλείτερον τείχος του κόσμου είναι τδ Σινι
κόν {Κινεζικόν), κτισθίν ϋπδ τοϋ πρώτου Δυτοκράτορος τής 
δυναστείας Τσίν, περί τδ 220 π. X., ώς προμάχων κατά 
τών Ταρτάρων. Έχει μήκος 1250 μιλίων, Βψος 20 ποδων, 
πλάτος κατά μέν τήν βάσιν 25 ποδων κατά δέ τδ ύψος 14 π.

— Αί Ιανδουΐχαι νήσοι, κείμεναι είς τδν Ειρηνικόν 
Ωκεανόν, εΐς άπόστασιν 1200 μιλίων άπδ τδν "Αγιον Φραγ
κίσκον, είχον κατά τδ 1832 πληθυσμόν 130,000, σχεδόν ό
λων αυτοχθόνων. Τήν σήμερον ίχονσι μόνον 85,000, έξ ών 
α! 40,000 είναι έντόπιοι, 25,000 Κινέζοι, 10,000 Πορτο- 
γάλλοι 4,000 Ίαππνοί, 2,500 ’Αμερικανοί, κτλ. Οί ’Ιθαγε
νείς έκλείπουσι μέ φοβερόν ταχύτητα· ή έτησία έλάττωσις 
τοΰ άριθμοϋ ανέρχεται εΐς 6,000, καί μετ’ όλίγον θά έξαφα- 
νισθοϋν Ιντελώς. Καί όμως μέ βλην αυτήν τήν έλάττωσιν του 
πληθυσμού, τδ έξαγωγικδν έμπόριον τών νήσων τούτων ηυ- 
ξησεν άπδ 1,750,000 φρ. τδ έτος 1832, εις 45,000,000, φρ. 
κατά τδ 1888. Τά κυριώτερα είδη τής εξαγωγής ταύτης 
έιναι ζάκχαρις καΐ όρύζιον.

—Ή πάλες τής Νέας Ύόρκης ϊχει 600 Κυριάκό Σχολεία, 
εΐς τά όποΓα συχνάζουν κατά Κυριακήν 187,000 παιδία καί 
κοράσια. Ή Φιλαδέλφεια 616 Κ. Σχολ, μέ 135,802 μαθητές-

— Ή Γραφή είναι ήδη μεταφρασμένη εΐς τάς γλώσσας 
τών έννέα δέκατων τοϋ πληθυσμού τής Γής. Είς τάς άρχάς 
τοϋ παρόντος αίώνος ητο μόνον είς τδ έν πέμπτον αΰτων 1

— θαυμαστός ύποχΟύνιος ποταμός άνεκαλύφθη εσχά
τως είς τήν επαρχίαν τής Γαλλίας Λότ. Δύο περιηγηταΐ άνε- 
κάλυψαν αυτόν είς τδν βυθόν αβύσσου τινός, καλουμένου Βά- 
ραθρον τοϋ Ποδεράκ. Καταβάς μέ πλοιάριον κατεσκευασμί- 
νον απδ καραβόπανον είς τδν ποταμόν τούτον, ήκολούθησε τδ 
βεϋμά του έπΐ δύο μίλια, διά μέσου σειράς θαυμαστών σπη
λαίων τά οποία ήστραπτόν μέ σταλακτίτας. Εΰρον 6έ ίπτά 
λίμνας καθ’ δδόν, είχον βέ, νά καταβώσι 37 μικρούς καταρρά- 
κτας. Ό κ. Λδτ μέ τδν σύντροφόν του σκοπεί νά εξακολουθή
σει την πορείαν του πρδς άνεύρεσιν τών εκβολών του, υποθέ
τουν 3έ δτι ένοϋται με ένα απδ τά κεφαλάρια τοϋ ποταμού 
Δορδόνη, όστις κεΐται έξ μίλια μακράν τής έν λόγω αβύσσου.

— Κοράσιόν ,τι ηχούσε μίαν ήμέραν εΐς τδ Κυριάκόν 
Σχολεϊον τδν διδάσκαλον διηγούμενου τήν ιστορίαν τοϋ λε- 
πρβϋ τον δποΐον δ Χριστός έθεράπευσε, ίταν 6’ έπέστρεψεν 
είς την οικίαν καί τήν ηρωτηαεν ή μήτηρ της τί ήκουσεν εις 
τδ σχολείων, άπεκρίθη, «Τήν ιστορίαν τοϋ λεπρού. » Άλλά, 
έπρόσθεσε, παρετήρησα, δτι είς οσα δ λεπτρδς εϊπε ήτο έν 
«ε’άνν, ένώ εΐς δσα ειπεν ό Χριστός δέν ήτα «Αάν», καί διά 
τοϋτο θά δώσω την καρδίαν μου είς αύτόν, άφοΰ δύναται καί 
θέλει νά τήν καθαρίσει άπδ τήν άκαθαρσΐαν τής άμαρτίας.
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