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Ό Γάλλος περιηγητής Δεβρέτ, περιηγούμενος 
τήν Βραζιλίαν άνεκάλυφεν είς έν δάάος παρα τάς 
δχβας τοΰ ποταμού Πά- 
ραιβατόν τάφον ένός τών 
Αρχηγών μιάς τών Ιθαγε
νών φυλών έντδς τοΰ κοί
λου κολοΟΟιαίου τινόςδέν- 
δρου.

Τό δώμα εΐχε πρότερον 
δαλόαμωθή, έπειτα άπε- 
χωρίΟοη προόεκτικώς τό- 
Οον μέρος άπό τοΰ φλοιού, 
δοον ήρκει νά έπιτρέψμ 
νά εΐόέλθμ δι* αΰτοΰ τού
το. Μετά ταΰτα έσκαψαν 
τό ξυλώδες μέρος τοΰ 
δένδρου καΐ έντός τοΰ 
οΰτω πως γενομένου κοι
λώματος ένέθηκαν τό δαλ- 
άαμωΰέν δώμα, έκλει - 
όαν δέ τό άνοιγμα διά 
τον άποκοπέντος φλοιού 
καϊ περιέβεΟαν αύτόν διά 
νά μή έκπέόμ. Διά τοΰ 
τρόπου τούτον, δύν τφ 
χρόνφ, καϊ τής ζωικής έ- 
νεργείας τοΰ δένδρου ή 
πληγή έθεραπεύθη καΐ ό 
άποκοπεϊς φλοιός προΰηρ- 
μόό&η εΐς τό δένδρον καϊ 
απετέλεόε πάλιν μέρος αύ- 
τοΰ έγκλείόας ούτως έρ- 
ηητικώς τό έντός τοΰ κοι
λώματος Οώμα.

Όταν ό κ.Δεδρέτ ήλθεν 
εΐς τό μέρος έκεϊνο καϊ είδε τά ϊρ’η τής τομής 
είς τόν φλοιόν, ΰπωπτεύθη δτι δεν ηόαν τυχαία, 
καϊ κτυπήδας διά τοΰ δπλου του τό μέρος εκείνο, 
έδεδαιώΰη δτι έκεΐ ήτο κοίλωμα, ήνοιξε μετά 
προσοχής τό μέρος έκεϊνο καϊ ή προκειμένη εϊ- 
Κών παρονόιάδθη ένώπιον αύτοϋ-

Τό όπουδαϊον τοΰ εΰρήματος τούτον εΐναι, δτι 
οΰτε τό δώμα, οΰτε τά ένδύματα, οΰτε τά Οτολί- 
δια, οΰτε τά όπλα τοΰ πολεμιότοϋ έκείνου είχον

ΰποότή τήν έλαχίδτην άλλοίωόιν, Λν καϊ τό άώμα 
ένεταφιάάθη έκεϊ πρό πολλών Μως έκατονταετη- 
ρίδων, διότι ή φυλή, εΐς ήν άνήκεν, έξηλεΐφΟη έκ 
τοΰ προόώπον τής γής.

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ.

ΧΙόσον ίύσκολον εϊναι ώ μά
θημα τής ταπεινοφροσύνης 8ε’ 
ίλους μας 1 Νά συλλογιζώμε- 
6α ολίγον 6ιά τόν ίαυτόν μας, 
% τουλάχιστον να μή νομίζω- 
μεν τόν ίαυτόν μας υψηλότε
ρων, χαλλί τερον ή ΐκανώτερον 
■παρά τούς άλλους, καί νά εκ
τιμώ μεν τούς άλλους χάλλιον 
onto τόν ί αυτόν μας I

Εϊναι -πολύ ευχολον νά πα- 
ραίλέπωμεντα έόιχά μας σφάλ
ματα καϊ νά τνφλώττωμεν εΐς 
τάς άρετάς καΐ προτερήματα 
τών άλλων. Διά τοΰτο ανάγκη 
νά καλλιεργώμεν τήν ταπεινο
φροσύνην, ΐΐίως συμδουλεύομεν 
τοΰτο εις τους μικρούς συνάρο- 
μητάς μας. Εΐς όποιανδήποτε 
θέσιν καΡάν ήμεθα, είτε ώς! 
μαθηταί, είτε ώς Βώάσχαλοι,Ι 
είτε ώς κύριοι, είτε ώς ΰπηρί.Ι 
ται, είτε ως προϊστάμενοι, εί
τε ώς ύφισταμένοι, ας ημίθα^ 
πάντοτε καϊ παντού ταπεινό-Ι 
φρονες. "Οσης ΐέλει νάύψαΛη,Ι 
πρέπει νά ήναι ταπεινός. Ή 
ταπεινοφροσύνη είναι ή καλλΐ- 
στη κλίμαξπρός τήν ίόξαν καί 
τιμήν. Όστις 6έλ« νά ήναι 
πρώτος, άς γείν^ ίσχατος.— 
ά τών άλλων ας μάθν) νά ύπη-

Λίέον «Ιδος &ντ«φεαομ.οΐί.
"Οστις βίλει'νά ύπηριτηίη παρά τών άλλων δ; μάβ$
ρετή άλλους- "Οστις θέλει νά τιμαται παρά τών άλλων, πρί- 
ittt να guvit&itfijj νά 'tipft άλλους» Προ πάντων πάντες 
ήμ,ίΓς ιιρέικι νά ένίυμώμεΟα ίίτι δ θ«ος «ντίτάσ«ΐα» etc 
υπερήφανους etc τούς ταπεινούς ίίβει X^ptv, χαϊ &ς ^μέ
θα ταπεινοί,

?'
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ΜΥΡΤΙΕ.

διήγημα τοΰ πρώΐου αΐώτος ft, X.

["’ISt προηγούμενο* φύΜον.)

Ή Μύρτις, αν και έθλίβετο βλέπουσα τήν 
δυσαρέσκειαν της κυρίας της, έχάρη ύπερβολι- 
κώς οτι θά ύπάγη εις την αγοράν καί θά ίση 
πάλιν τον γέροντα φίλον της. Καθ’ ήν στιγμήν 
ίμως έξεκίνει, είδε μέ δυσθυμίαν της την τυφλήν 
Εβραίαν δούλην της ’Ιουλίας πλησιάζουσαν, 
όνόματι Δρουσίλλαν, καί καλοϋσαν. αυτήν,

—Τί θέλει καί αυτή τώρα ; είπε καθ’ έαυτην 
μέ θυμόν ή Μύρτις. ’Εδώ είμαι, Δρουσίλλα, 
άλλα πρέπει νά υπάγω αμέσως εις την άγοράν, 
διά την κυρίαν μου.

—Ναι, ή ίδική μου κυρία μου είπε νά σέ παρα
καλετό νά μέ πάρης και εμέ μαζύ σου, άν θέλης, 

Μή θέλουσα νά λύπηση την τυφλήν κόρην, ή 
Μΰρτις άκουσίως συγκατένευσε· καί «ξεκίνησαν 
άμφότεραι κρατούμεναι άπο τής χειρός. "Οταν 
εφθασαν εις την άγοράν ή Μΰρτις έκύτταζε 
παντού 8ιά τον γέροντα καίμε λύπην της ειδεν, 
8τι δεν ήτο έκεϊ. Την έξήγησιν τής άπουσίας του 
ήκουσε παρά δύο γυναικών συνομιλουσών.

—Ό Ναζωραίος δέν θά ελθη σήμερον, καθώς 
ήκουσα, εΐπεν ή μία.

—Οΐ θεοί νά δώσουν νά μή φανη, τουλάχι
στον έως 6του πωλήσω δλα μου τά σταφύλια, 
διότι αυτοί οί ’Ιουδαίοι τον καιροφυλακτούν καί 
θά γείνη καί άλλη συμπλοκή πάλιν, εάν έλθη.

Ή Δρουσίλλα άκούσασα ταϋτα, ήρώτητε ζω- 
ηρώς : Ναζωραίος! μήπως λέγεται Παύλος ;

—Σιώπα, είπεν ή Μΰρτις, μή άναφέρης τον 
Παύλον, διότι θά μάς καταδιώξουν, διότι καί 
έγώ άλλοτε ήκροαζόμην έδώ ένα γέροντα 8στις, 
έμαθε την αλήθειαν άπο τον Παύλον.

—Τήν αλήθειαν 1 έπανέλαβεν ή Δρουσίλλα, 
Είσαι λοιπόν καί συ φίλη τής άληθείας ;

Ή Μΰρτις έδίστασεν επί μίαν στιγμήν, έπειτα 
έκυψε καί έψιθύρισεν είς τό ούς τής τυφλής κό
ρης : «Είμαι Χριστιανή 1»

Ή Δρουσίλλα άκούσασα τάς λέξεις ταύτας 
ένηγκαλίσθη τήν Μύρτιν καί τήν εφίλησε λέ- 
γουσα. «Τότε εϊμεθα άδελφαΐ έν Χριστφί»

Πριν όμως ή Μΰρτις άναλάβη άπο τήν έκπλη- 
ξίν της, κραυγή βοήθειας ήκούσθη καί ή Δρου— 
σίλλα άνετινάχθη.

—Μΰρτις., άνέκραξε, γνωρίζω αυτήν τήν φω
νήν—είναι φίλος μου, μέ έβοήθησεν άλλοτε· δδή- 
γησέ με πρός αΰτόν, ίσως δυνηθώ καί έγώ νά τον 
βοηθήσω.

ΚΕΦ. ΪΓ'.

Ό Κλεομένης, άμα έφθασεν εις τάς ’Αθήνας, 
έφρόντισεν αμέσως νά ΐρωτήση άν εΰγενοΰς τίνος 
’Ρωμαίου ή οικογένεια ειχεν εσχάτως φθάσει έκεϊ 
έκ 'Ρώμης· άλλ’ αί προσπάθειαί του άπέβησαν 
μάταιαι, διότι όλοι τού έλεγον γελώντες, οτι 
εκατοντάδες εύγενών "Ρωμαίων ήρχοντο καί άνε- 
χώρουν δλονέν, καί 3τι άν δεν ήξευρε πού κατ- 
φκει ή οικογένεια, τήν όποιαν έζήτει, μάτην θά 
τήν έζήτει. Ό Κλεομένης μολαταύτα έξηκο- 
λούθησεν επί τινας ήμέρας ερωτών πανταχού, 
άλλ’ άνευ αποτελέσματος. ΟΰδεΙς {γνώριζε τον 
Βιργίνιον Τοΰφον, ουδέ ειχεν ακούσει 8τι τοι- 
ούτός τις "Ρωμαίος είχε φθάσει οίκογενειακώς,

Έπί τέλους άπέκαμεν έκ τής ματαίας ταύτης 
άναζητήσεως και επειδή έν τφ μεταξύ ειχεν εξαν
τλήσει τδ μικρόν ποσόν, δπερ τω είχε δώσει ΰ 
πλοίαρχος ώς μισθόν κατά τον πλοϋν, άπεφά- 
σισε νά έπισκεφθή μερικούς πρφην φίλους τού μα
καρίτου πατρός του καί νά ζητήση παρ’ αυτών 
ολίγην βοήθειαν εις τάς δυσχερείας του, Είς το 
διάβημα όμως τούτο προέβη μέ ,μεγάλην άθε- 
λησίαν καί μόνον ΰπό τής άνάγκης πιεζόμενος, 
διότι έσκέπτετο, ότι οΐ φίλοι τού πατρός του, άν 
ήσαν φίλοι αληθείς, θά προσήρχοντο καί θά έξη- 
γόραζον αΰτόν τε καί τήν Μύρτιν, καθ’ ήν επο
χήν οί πιστωταί τού άποθανόντος πατρός τούς 
είχον έκθεσει πρός πώλησιν ώς ανδράποδα.Άλλ’ 
ή άνάγκη καί προ πάντων ή άσπλαγχνος πείνα 
τόν έβίασαν νά κάμη τουλάχιστον δοκιμήν διο 
καί διηυθΰνθη πρός τήν οικίαν πλουσίου τίνος 
γέροντος, 8στις έγνώριζε τήν οΐκογένειάν του επί 
πολλά έτη καί δστις, καθ’ δν καιρόν έζη άκόμη 
δ πατήρ του, είχε δειχθή άρκετά φιλόφρων.

—Είπε εις τόν κύριόν σου ίΐτι Λάων δ ’Αθη
ναίος επιθυμεί νά τόν ϊδη, εΐπε μέ θάρρος δ Κλε
ομένης εις τόν θυρωρόν προσκυνών συγχρόνως· 
κατά τήν επικρατούσαν συνήθειαν, τά είς το 
πρόθυρον ΐστημένα άγάλματα των εφεστείων 
θεών,

Ό θυρωρός όμως τόν επεθεώρησε: μέ υποψίαν, 
διότι δεν έφερε τά πολυτελή ενδύματα των 
συνήθων επισκεπτών τού κυρίου του, και τφ είπε 
νά παραμερίση διά νά διέλθη πελάτης τις τού 
κυρίου το ο, ώθών αύτον συγχρόνως κάπως άπο- 
τόμως. Ή οργή του Κλεομενους ίξήφθη και ειπεν, 
«’Ανδράποδου, πώς τολμφς νά βάλης χεϊρα^είς 
Έλληνα καί μάλιστα Άθηναϊον;»

—Δέν έχω καιρόν νά συζητώ μέ παιδία, άπε- 
κρίθη δ θυρωρός χλευαστικώς· άν θέλης νά δμι- 
λήσης μέ τόν κύριόν μου θέογνιν, πρέπει νά περί-
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μένης τήν σειράν σου καί σύ, ώβάν τού; άλλους. 
Καί ταϋτα είττών, έκάθησε πάλιν παρά την 
θόραν, (’Ακολουθεί.)

Έί μικρά ττλτρις; μου-

’Σ ένας βουνού τα πόδια, 
Σέ τόπο θελκτικό,

Ανάμεσα σέ κάμπο 
Τερπνό, μαγευτικό.

Υπάρχει ξαπλωμένο 
Μικρό χωριό, κ’ εκεί 

Νά γεννηθώ μέ είδε 
Καλΰβη πτωχική.

Περάσαν άπο τότε 
Χρόνια πολλά, πολλά 

Και άλλαξαν τά πάντα 
Κι’ έγω μαζί, άλλα

Μέ πόνο θά θυμούμαι 
Το ϊμμορφο βουνό

Ποδ φθάν’ ή χ οροφή του 
’Ψηλά στον ουρανό.

Τό πράσινο λιβάδι
Τά δένδρα τ’ ανθηρά

Τό δροσερό ποτάμι
Μέ τ’ άργυρα νερά.

Πόσαις φοραίς στην όχθη 
Αΰτοϋ τη χλοερή

Δέν έπαιξα παιδούλα 
’Αθώα ζωηρή!

Πόσα, λουλούδια, πόσα 
Ωραία, δροσερά

Δέν έκοψα γεμάτα 
Άπο άγνη χαρά !

Πόσα τραγούδια, πόσα 
Μέ τ’ άλλα τά παιδιά

Δέν έψαλα μ* αθώα 
Καί γελαστή χαρδιά I

Έχει' τά πρώτα λόγιά 
Έψέλλισα μικρό

Καί έπαιξα παιδάκι
Αμέριμνο, φαιδρό,

’Εκεί πρός τον Θεόν μου 
Μέ καθαρή ψυχή 

Άπηύθυνα τήν πρώτη 
Θερμή μου προσευχή.

Έν Λαυρίω τή 15f Σεπτεμβρίου 1890, 

ΚΡΪΣΤΛΛΛΙΛ ΧίϊΣΟβΕΡΓΚ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ-
(Έκ το? παραρτήματος της Εστίας.)

Χάρις εις τόν έν Άϊδινίφ φιλάρχαιου καί φιλόμουσον 
κ, Κωνσταντίνον Βατοόσην εχομεν πλήρες και πιστόν 
άντίγραφον σπουδαιότατης επιγραφής εύρεθείσης εσχά
τως εις Μαγνησίαν τήν επί Μαιάνΰριρ. — Ή επιγραφή 
αΰτη εινε κεχαραγμένη έπί μαρμάρινης πλακός 1,1 ΰ 
ύψους, 0,57 πλάτους καί 0,20 πάχους, Τό σχήμα της 
πλακός εινε τετράπλευρου Ορθογώνιον κάτωθι του όποιου 
υπάρχει εξοχή, δι’ ής εστηρίζετο αυτή ίπΐ έτέρας μαρ ■ 
μαρίνης επίσης καί έχούσης σχήμα βωμού,

Ό νους τής επιγραφής εχει ώς έξης
a Ένεκα σφοδρών άνεμων, έθραύσθη πλάτανος εις Μα

γνησίαν τήν επί Μαιάνδρφ, εντός δέ ταύτης εύρέθη ά- 
πειχόνισμα τοϋ Διονύσου, Τούτο έκίνησε το ενδιαφέρον 
των κατοίκων, άπεστάλη δέ εις Δελφούς διμελής πρε
σβεία, όπως ερώτηση τό εκεί περιώνυμον μαντεΐόν, τί 
προοιωνίζεται ή εντός τοϋ δένδρου εΰρεσις αυτού.

»Τό μαντείαν άπήντησεν ότι τούτο έγένετο διότι οί 
Μαγνήτες, οί παρά τόν Μαίανδρον κατοικοϋντες, κατά 
τήν ϊδρυσιν τής πόλεώς των δέν ήγειραν ναόν καί είς 
τον Διόνυσον, συνεβούλενσε δέ τήν πρεσβείαν νά ένεργήση 
όπως έγερθή τοιοϋτος ναός, νά Βιορίση ιερέα ύγιά τήν 
ψυχήν και το σώμα καί νά μεταβή εΐς Θήβας ίνα προσ- 
λάβη έχεΐθεν τρεις Ιερείας τοϋ Βάκχου από τήν γενεάν 
τής Ίνοϋς θυγατρος τού Κάδμου, αΐτινες νά διδαξωσιν 
αυτοί; τήν λατρείαν καί τάς τελετάς τοϋ θεοϋ τούτου καί 
σχηματίσωσι πρός τούτο τάγμα εκ γυναικών τής Μα
γνησίας. „

»Κα»« την συμβουλήν τοϋ Μαντείου, ή πρεσβεία 
προσέλαβε* «κ ©ηβών τρεις τοιαύτας ίερείας, αΐτινες 
έσχημάτισαν ισαρίθμους γυναικείους θιάσους διά τάς 
τελετάς τοϋ θεού καί άποθανοϋσαι έτάφησαν εις διάφορα 
μέρη τής πόλεως, δημοσίφ δαπάνη.»

Ώς έκαστος παρατηρεί, τό ανωτέρω έπεισόδειον τής 
έντός πλατάνου εύρέσεως άπεικονίσματος τοϋ Βάκχου 
καί ή κατόπιν έγερσις ναοΰ πρός τιμήν αύτοΰ δμοιά- 
ζουσι πληρέστατα πρός τά παρ’ ήμίν γιγνόμενα, άμα τή 
εύρέσει ίεράς εικόνας εΐς άνασκαφας ή εντός θάμνων.

Ή μεγάλη σπουδαιότης τής ανωτέρω έπιγραφής έγ
κειται ίδί^ εις τό οτι περιέχει κείμενον χρησμού, τοε- 
αϋτα δέ κείμενα δέν διεσώθησαν πολλά παρ’ ήμίν.

'Αλέξανδρος Έμμ- Κοντυλέων
Πψψην *Πΐΐι|Λ*Χητήί τΐΐί ΒεΐΧι^Ιήχη^ τήί Ιν

Ρί ΛΟΎΆ.ΕΓ KOFBI ΦΙΖκΙΖ.

Προ ποΖΖών έτά>ν κυρία zig έπεβκέφ&η τήν 

άχοράν τ&ν δούλων tig Βοβτώυην (διότι και sig 
αυτήν τήν ζ/ημοκρατίαν Ήμεριαήί μέχρι

τοΰ 1864 ύπήρχεν είς ένέςγειαν ή σα>ματφΛ<>- 
ρία) διά νά άγοράση μίαν παιδίακην δούλην, τήν 
όποιαν νά άνα&ρίψη καταλλήλως ίιά νά τήν 
περιποιήται εις τά γηρατειά της.

Είς τήν άγοράν ήάαυ διάφοροι ίοΰΖαι, αλλά
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μόνον μία ι,Λ&υρί τήν προβοχήν της περιοαάτε-ι 
ρον πάσης Λύτη δ’ ήτο μικρόν κοράσιον 
εξαετϊς ί} επταετές, τδ δποΐον ούδεϊς τών αγορα
στών έφαίνετο διατεθειμένος νά άγοράση.

Τήν κόρην ταύτην ή κυρία Χονίτλη ήγό- 

ήδύνατο νά άναγινώσκη καλώς ρίονδήποτε μέ
ρος τής Γραφής Αγγλιστί, άν καί δεν ήίενρε 
ποΰ&ς τήν Αγγλικήν, δταν ήγοράόθη υπό τής 
νέας κυρίας της, διότι εΐ%ε νεωστϊ μεταφερθή έκ 
τής Αφρικής.

*H δούλη κόρη «Ι»ίλ:ς.
ραδε καϊ διά καλής μεταχειρίσεως έβελτιώθη όχι 
μόνον ή υγεία, άλλά καϊ ή φυσιογνωμία της, 
έδειξε 3^ καϊ πνεύμα έξαιρετικόν, ωδτε ή κόρη 
τής κυρίας της τήν 8άίδα|ϊ νά άναγινώβκη καϊ 

ίφάφη, καϊ μετά 16 μήνας άπδ τής άγορ&ς της

'Η Φίλις καθ’ 8σον ηϋξανεν είς τήν ήλικίΆν 
κατά τοσούτον έπρούδευεν είς τάς γνώσεις, ώστε 
ή κυρία της άντϊ νά τήν μεταχειρίξηται ώς δού- 
λην, τήν έθεώρει ώς τέκνον της, καϊ τήν £- 
παίρνε μαξύ της είς τάς οικίας τών φίλων της, 
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omvsg τήν μετεχειρίξοντο pi πολλήν ευγένειαν 
καί άγάπην.

"Οταν ίφδαΰε το 14 «rog τής ήλί»ώ£ της 
πρώτην φοράν έδοκίμαβε νά βάλη ίπΐ χάρτου 
ttig.e'ifstyetg της είς οτίχους. Άπό 14—19 έτους 

λάδδια πρός άνάρρωοιν τής πα&ούοης υγείας 
της. Κατά ΰννέπειαν έοτάλη ύπό της κυρίας 
της είς Αγγλίαν" ένφ ό* εύρίοκετο έκεΐ, έτύπωοε 
καί τά ποιήματα της μετά τής εΐκόνος της, "Ε
μεινε Si έν ’Αγγλία εως ού ελαβεν είδήοεις παρά.

Μή ληβμιονής τό φανάρι σου.
έγραψε διάφορά ποιήματα 5ί«1 έκαμε μεγάλας 
προόδους είς τήν λατινικήν γλ&ΟΟαν.

Άλλ’ ή Φίλις δέν εϊχέ ποτέ ίΰχυράν κρ&βιν, 
at δέ διανοητικοί έργαΰίαι της μετ’ ολίγον έπιρ- 
ρέαοαν έπιβλαβ&ς τήν ίκγείαν της, &βτε οί ια
τροί τήν Ουνεβούλευΰαν νά ι κάμ% ταξίδια &α~ 

τής κυρίας της οτι ήτο άβ^ενής καί έπε^ύμει 
νά τήν /χη παρ αύτήν. Τούτο ήνάγκαοεν αυ
τήν νά έπιοτρέψη είς ’Αμερικήν παρά τή κυρία 
της καί έμεινε μετ’ αύτής περιποιούμενη αύτήν 
ως μητέρα της μέχρι τού ύ-ανάτου της. "Εγραψε 
δέ διάφορα ποιήματα, τινά ταν όποιων εΐναι
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γεγραμμένα μέ πολλήν ευφυΐαν «αΐ πάθορ.
'ΣΤ προκειμένη είκίαν παριστα «ΰτήυ eZj τδ 

20 έτος τής ηλικίας της.

ΜΗ AHZMONHS ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ SOY

«Θά ήναι πολύ σκότος πριν επιστρέφω, Κά
ρολε», είπε, μίαν ημέραν ή κυρία Α. ετρδρ τον 
μικρόν υιόν της Άχιλλία, «καί σό συμβουλεύω νά 
(ΐ.ή ληβμονήσης νά πάρης μ-αξυ σου τδ φανάρι 
σου, διότι δ δρόμος είναι κακός.»

Αέν φοβούμαι τδ σκότος! έπειτα δέ γνωρίζω 
καλώς τον δρόμον, άπεκρίθη ύπερηφάνως δ 
*Αχιλλεύς, οστις έξεκίνησε νά νπάγη' είς τήν 
οικίαν τής κυρούλας του διά νά περάση τήν 
εσπέραν με τόν ισάδελφόν του Αλέξανδρον, χω- 
ρ'ΐ3 νά λάβη τό φανάρι τον.

Ή εσπέρα έξωδεύθη πολύ εύχαρίστως, δ δέ 
Άχιλλεύς κατά τήν ίο t^s νυκτός έξεκίνησε διά 
τήν πατρικήν οικίαν. "Αμα δμεος 4ξήλθε και έ- 
πήρεν όΑίμον δρόμον ήρχισε νά δειλιά ένεκα 
τοΰ ακάτους και ήρχισε νά Οφυρίζη. "Οταν δέ 
έφθασεν είς τό μέρος όπου ήσαν διάφοροι δρόμοι, 
ίχαοε τόν δρόμον αιτίας τον σκότους καί 
περιεπλανήθη καί τέλος ίπεσεν είς μίαν λίμνην. 
Εύτυχ&ς όμως δί αυτόν τό νερόν δέν ήτο βαθύ 
κ«1 μετά οτολλά? δυσκολίας κατώρθιοΟε νά εξέλ- 
■9-fl κατάβρεκτος καί μέ ένδύματα ξεσχισμένα, 
διότι είς τήν λίμνην ήσαν μερικά χαμόκλαδα 
Ακανθωτά, είς τά όποια ίμπερδεύθηβαν τά φο
ρέματα τον καί έξεΰχίβθηβαν. Είς τήν κατάστα- 
σιν δέ ταύτην έφθασεν είς τήν πατρικήν οι
κίαν περί τό μεσονύκτιον, όπου τόν περιέμενεν 
ή μή™$ του μέ πολλήν Ανυπομονησίαν, είς δέ 
τήν θέαν αύτοϋ έξεφώνησεν:

— Τί κατάστασις είναι αύτή Άχιλλέα;
—*μήτερ, έκραξεν δ Άχιλλεύς, συγχώρη- 

βόν με! "Ημην μωρός, μή ύπακούσας είς τήν 
καλήν συμβουλήν σου !' Τπόσχομαι δέ ότι ποτέ 
πλέον δέν θά ύπαγα έξω ίίνευ τον φαναριού μου! 
έπΐ τής δίοΰ σου, καί ή δδός θά καθίσταται 
σαφής. »

—«'Εχει καλώς, τέκνον μου εΐπεν ή μήτηρ, 
Αλλά μή λησμονής νά φέρης πάντοτε μαζύ σου 

τδ φανάρι τούτο τοϋ ®εον, θέσασα έν μι
κρόν Εΰαγγέλιον είς τό θυλάκιόν του. "Ας ήναι 
λύχνος είςγτούς πόδας σου καί φώς είς τάς τρί- 
βους σου! Οσάκις δέ άμφιβάλλης ώς πρός τόν 
δρόμον, ας λάμπη τό φώς τοϋ βιβλίου τούτου

Πόσον άναγκαΐον καί ώφέλιμον διά παιδία 
καί νεανίας νά φέρωσι πάντοτε μεθ’ εαυτών

τδ φανάριον τοϋτο τοΰ λόγου, τοΰ ®εοϋ; ΙΫά 
Αναγινώσκουν αύτό καί νά αποθηκεύουν είς τδν 
νοΰν των τά χρυσά του λόγια . Η έφημερις 
τών Παίδων συμβουλεύει δλους τούς μικρούς 
συνδρομητάς της νά προμηθευθή έκαστος μέ ·έν 
Αντίτυπου τοΰ Ευαγγελίου τής τσέπης καί νά 
Αναγινώσκη αύτό καθ έκάστην προσπαθων νά 
τό ύπακούη, καί θά τό εύρη έξαίρετον καί Ασφα
λέστατου δδηγόν.

ΤΑΖΕΙΔΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΪ ΡΗΝΟΥ.

(Διά τήν προσφιλή ’Εφημερίδα τών Παίδων).
(Συνέχεια· ίοέ προηγ. ψύλλον,)

Άνεχωρήσαμεν λοιπόν έκ Μπίγγεν τήν 2 u. μ. επί 
τοϋ άτμοπλοίου «Χοεντζόλλερν». Ή ή αέρα ήτο ώρα ία 
καί ευήλιος (πράγμα σπάνιον διά τήν Γερμανίαν) χαί 
αί σχηνογροψίαι εκατέρωθεν τοΰ ποταμού άνεδειχνύοντο 
ι’κ ολον τό χάλλος των. Οί πράσινοι λόφοι, κατάφυτοι 
με πεύκα, χατήρχοντο μέχρι τοΰ χείλους τοΰ ρεύματοτ, 
πολυάριθμα δέ καί αρχαία φρούρια επί άποκρήμνων ύψω- 
μάτων εδέαποζον, ούτως ειπεΓν, τής προσοχής καί τοϋ 
θαυμασμού ήμων, όπως κατά τόν Μεσαίωνα εδέσποζον 
οί φιλοπόλεμοι καί μηδένα νόμον άναγνωριζοντες Κ ύριοί 
των τοΰ φιλησύχου εμπορίου τοϋ μεγάλου τούτου ποτα
μού. Έμετρήσαμεν 32 τοιαΰτα φρούρια άπό Μπίγγεν 
μέχρι ποταμού. Έμετρήσαμεν 32 τοιαϋτα φρούρια άπό 
Μπιγγεν μέχρι Κολωνίας, έκτος των Οχυρωμάτων καί 
πύργων, τών εντός χωμοπόλεών τινων.

Εΐς όλίγην άπόστασιν άπό τής Μπίγγεν, εις τό μέσον 
τοΰ ποταμού επί μικρας νήσου, όρ&οϋται μικρός πύργος 
καλούμενος ΰοντικι/πυργοΐ· ή παράδοσις λέγει, δτι τό 
όνομα τοϋτο προήλβεν έκ τής συμφοράς, ήν επαβεν εκεί 
κατά τόν Μεσαίωνα δ άσπλαγχνος Αρχιεπίσκοπος Μο* 
γουντίας Άττος. Ούτος, έν εποχή δεινής πείνης, έκαυσε 
χωρικούς τινας, διότι τοΰ έκλεψαν όλίγον σίτον άπό τας 
πλούσιας άπούήκας του, αποκαλών αυτούς συνάμα «πον
τικούς». Τήν έπομένην νύκτα οί ποντικοί τής οικίας του 
τόν (βασάνισαν τόσον, ώστε δεν ήδύνατο νά ήσυχάση. Κα
τέφυγε λοιπόν είς τόν πύργον τοΰτον, άλλά καί εκεί τόν 
ήκολούβησαν οί ποντικοί, κολυμδώντες, καί τον κατί- 
φαγον ! ί Εΰβΰς μετά τόν πο'τιχόπυργον εΐσερχόμβα εΐς 
στενότερόν τι μέρος τοϋ ποταμού, οπερ πρότερον ήτο πο
λύ επικίνδυνον σημεΓον ενεκα τών ύφαλων καί στροβίλων. 
Νϋν όμως, χάρις είς μακροχρονίους εκβραχισμούς, ό διά
πλους κατέστη ασφαλής καί αυτών τών μεγίστων α
τμόπλοιων, αν καί τό ρεύμα ενταύθα είναι ισχυρότατου.

’Ολίγον τι περαιτέρω εντός διαστήματος τεσσάρων χι
λιομέτρων, ύπάρχουσι τρία ισχυρά αρχαία φρούρια έπΐ 
τής άριστερας όχθης.Όταν λέγω ισχυρά, δέν εννοώ ύπο 
σημερινήν στρατιωτικήν εποψιν, διότι βεβαίως μέτό πυ
ροβολικόν τής σήμερον ούδεν τών φρουρίων τούτων εί
ναι ασφαλές. Είς τόν Μεσαίωνα όμως όλα τά φρούρια- 
ταϋτα ησαν σχεδόν απόρθητα.

Τό πρώτον τών φρουρίων τούτων είναι τό 'ίΡάϊνσταϊπ, 
κείμενον 80 μέτρα ύπεράνω τοϋ ποταμού. Πότε ακριβώς 
έκτίσθη τοϋτο είναι άγνωστον, άναφέρεται όμως εις χει
ρόγραφόν τι τοϋ έτους 1279, ήτο δε βκτοτε ή θερινή 
κατοικία τών Αρχιεπισκόπων τών Τρεβίρων.

Τό δεύτερον, Φαλκενβουργ καλουμενον, είναι έτι άρ-
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χαιότερον. Τδ'ΐτος 1252 έξεπορίήϋη ύπδ της Όμοσπον- 

! Βίας ιών Παροφηνίων ’πόλεων, διότι οΐ ββρώνοι κύριοί του 
1 είχον καταστή ή μάστιξ τών περιχώρων διά της άσυ- 
στόλου ληστείας των. Δέκα όμως έτη μετά ταΰτα δ 
βαρώνος Φίλιππος φδν Χόενφελς έπανέλαδε τάς βιαιο
πραγίας του. "Οδεν δ βασιλεύς 'Ροδόλφος τοΰ Άψδούργου 
τδν «πολιόρκησε, κατέστρεψε τά κυριώτερα οχυρώματα, 
καί έκρέμασεν όλους τούς έν τφ φρουρίω ληστάς.

Τδ τρίτον, Σώνεκ, κτισβεν τδ 1015, έχει τήν αυτήν 
περίπου ιστορίαν καί επαβε τά αΰτά παρά τοΰ ΐΒίου 
'Ροδόλφου. Τδ έρείπιον τοϋτο ανήκει νυν εΐς τδν Γερμα
νόν Αΰτοκράτορα.

Παρερχόρ.εΟα ταχέως τήν μικρόν κωμόπολιν Λδρχ· 
καί βλέπομεν υψηλά επί τίνος κρημνού τδ έρείπιον A<U- 
2ςγγεκ όπου, κατά τήν παράδοσιν, ιππότης τις άνήλ- 
βεν έφιππος, τή βοηδείςι τών νηρηΐΒων, καί «λύτρωσε 
τήν μνηστήν του άπδ τήν φυλακήν. Τδ φρούριον τοϋτο, 
ώς καί τά δύο επόμενα καί άλλα, κατηδαφίσΟησαν ύπδ 
τών Γάλλων κατά τδ έτος 1689. Πλησιάζοντας εΐς τήν 
κωμόπολιν Κάουδ, διερχόμεθα πλησίον άλλου μικρού 
πύργου «κτισμένου επί βράχου εις τδ μέσον τοϋ ποταμού; 
Ή νότιος πλευρά αύτοϋ λήγει εΐς δξεΐαν γωνίαν, όπως 
άνΟίσταται κάλλιον εις τήν δρμήν τών κατερχομένων 
ύδάτων τοϋ ποταμού καί εις τούς μεγάλους πλωτούς όγ
κους τοϋ πάγου τδν χειμώνα. Ό πύργος ούτος άπδ τοϋ 
13ου αΐώνος έχρησίμευεν ώς σταθμός τών ’Εκλεκτόρων 
τοϋ Παλατινάτου, οϊτινες έπέδαλλον διαπύλιον δασμδν 
εις τά διερχόμενα πλοία.

Άφοΰ τοιουτοτρόπως Βιήλβομεν τρεις ώρας παραπλέ· 
οντες τάς ιστορικός ταότας οχΟας, καΐ ΐδόντες καΐ’ δ
ίαν 14 φρούρια καί Ί κωμοπόλεις, έφΟάσαμεν περί ώραν 
5 μ. μ. εΐς "Αγιον Γοάρ, όπου άπεδι6άαθημεν διά νά 
Βιανυκτερεύσωμεν, διότι έκεϊ ήσαν τοποθεσίαι Ιδιαιτέρου 
Ινίιαφέροντος. Διό καί άφήσαντες τά πράγματά μας εις 
τδ ξενοδοχείου, άνήλΐομεν διά καλής μέν, άλλά πολύ 
ανηφορικής δόοϋ εΐς τδ φρούριον 'Ράϊνφελς, ύπερκείμε- 
νον σχεδόν τής κώμης, καί έκεϊΐεν άπηλαύσαμεν μα
γευτικήν ΐέαν, χρυσιζομένην ύπό τών βαΐυχρόων α
χτίνων τοΰ δύοντος ήλιου. Τδ φρούριον τοϋτο, έν τών με
γίστων έπΐ τοϋ 'Ρήνου, ΐδρύβη τδ 1245, οί δε κύριοί του 
έπέβαλλον καΐ αυτοί διαπύλια τέλη. Τοϋτο δυσηρέστησε 
τήν 'Ομοσπονδίαν τών 'Ρηνικών Πόλεων, διδ καί, έπο- 
λιόρκησαν τδ φρούριον, άλλά μετά δέκα πέντε μηνών 
πολιορκίαν άπήλΐον άπρακτοι. Τδ 1758 έκυριεΰΐη έ; 
εφόδου ύπδ τών Γάλλων, καΐ πάλιν τδ 1794 δ Γαλλικός 
δημοκρατικός στρατός τδ έκυρίενσεν άπδ τδν Δοΰκα τής 
Έσσης καΐ μετά τρία ϊτη δ αύτδς στρατός τδ άνετίναξε 
εις τδν αέρα διά πυρίτιδος. *0 μακαρίτης Αΰτοκράτωρ 
Γουλιέλμος δ A‘. τδ ήγόρασε τδ 1843, καΐ εκτοτε ά- 
νήκει εΐς τήν αΰτοχρατορικήν οικογένειαν.

(Ακολουθεί.)

ΑΙΑ. TO 3STEO7ST ΕΤΟΣ.

Χρόνος βέε(. Τ[ συμβαίνει;
* ΙΙόβεν έρχεται ; Καΐ ποϋ, 
"Ως τις ταχυδρόμος, βαίνει ·, 

Χάριν τίνος δέ σκοπού ;

Τ* * Χ&όνος ; Τίς γνωρίζϊί ;
Μ^πικις «tvB δ χρυσός ;

Καί κανείς δέν τον αθροίζει 
ένω fict $

Αέν ^tve χρυσές δ χρδνος* 
Ου re αργνρος λαμπρές·

Τδν χρυσόν δώϊ1
Δίδ^ι, καί άρπάζ’ οίκτρως.

Τί λοιπόν ό χρόνος εΐνε ;
Χρόνε, ποιος σέ μισεί*;

Καΐ μοΰ φεύγεις ; Χρόνε μι we, 
Νά μοιεϊπ^ς, σύ τίς it ;

Εψ-at ή ζωή tov Πλάστου, 
Ή β(<ώ^(ος ζωή'

Σπιυδΐο δέ δι* άνικρράστου 
Τάχους, ώς σφοδρά ιτνοή·

Νά υπάγω πρός τά ϊτη 
Τ’ αναρίθμητα αΰτά, 

Άπερ χειρ δέν καταθέτει 
Εΐς κατάστιχα γραπτά.

Καΐ δέν έχω ούτε πέρας 
Ούτε μέσον ή πηγήν 

Άλλ’ ώς δείγμα τάς ήμίρας 
Καΐ τάς νύκτας εις τήν γην.

Πέμπ’ άς μέρος τι τοϋ όλου 
Τής άχρύνου μου ζωής, 

Τνα, ώς διά συμϋόλου, 
μέ προσψαύης, μ’ έννοής.

Ζώ ίγω λοιπόν ό Πλάστης' 
Άγιος ®’ «ιμΐ έγώ' 

Ζώσης δέ ψυχής έκάστης 
Έργα αγία ζητώ,

*Αγια διότι μέλλω 
Νά <Γιχς κρΗω τάς ψνχάς·

Νά ιτάς δώιτω δέ δέν βέλω
Τ«< αρά$ μ&υ? c&V εύχά;,

Τδν ολίγον λοιπόν χρόνον, 
Όν σας δίδω πρός καιρόν, 

Πράττετ’ ίΙ,τι λέγω μόνον 
Άγιον, καΐ ίερόν.

Έν Httpaiit" 12 ’Ιανουάριου 1890.
Μαρία Κβντουρη.

■

Χρόνοζ έρχεται κάί φβυγ$Γ 
Έκ τΰΰ στόμαχος δ* αντρυ 

Νέο-* χρόνον έξέριύ'γίΐ, 
Θνήσκων ν* άνδρωθη προτού.

Νέος χρόνος πέρισ’ ήλθε. 
Καΐ ώς αστραπή ευθύς 

'Ήΐίε, καΐ άντιπαρήλθε, 
Μέ τούς άλλους ίνωδβίς.

ΙΕΡΑ ΔΕΝΔΡΑ.

Μεταξύ τών αυτοχθόνων κατοίκων τής Βρα
ζιλία; υπάρχει παράδοσες, 3τι ολον το ανθρώ
πινον γένος έβλώστησεν άπό ενα φοίνικα.Ό φοΐ- 
νιξ ύπήρξε τό σύμβολον τής υπεροχής εΐς πράγ
ματα καλά καΐ ώραϊα. Μεταξύ τών άρχαίων
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ητο νίκης καΐ ώς τοιοϋτον έφορεϊτο
ύπο τών χριστιανών μαρτύρων καί απεικόνιζε το 
έπϊ τών επιτύμβιων πλακών των. Οί Μωαμεθανοί 
σέβονται αύτόν. Τινά ίένίρα φυτευθέντα αρχι
κός, ώς πιστεύεται, ύπό τής θυγατρός τοϋ Προ
φήτου, θεωρούνται ιερά, δ ίί καρπός των πω
λείται είς μεγώλας τιμάς.

Ή ήμερα, καθ’ ήν ό Χρίστος εΐσήλθεν εις τήν 
Ιερουσαλήμ καθήμενος έπί πώλου όνου, καλεί
ται ήμερα τών Βαΐων.

Τά βιβλία, τά περιγρώφοντα τήν θρησκείαν 
τοΰ Βοΰία σχείόν δλα συνίστανται εκ φύλλων 
φοίνικας—-ίιά όέ τήν ωραιότητα και τάς πολ
λές χρήσεις του δ φοϊνιζ καλείται ό ήγεμων των 
dir όρων.

Ή κυπάρισσος έρχεται μετά τόν φοίνικα, Ταυ
τής τό ξύλου εϊναι σκληρόν καί πολύ ίιαρκές, 
οθεν οΐ Αίγύπιοι κατεσκεύαζον τάς θήκας τών 
μουμιών των έκ τοϋ Τενόρου τούτου. Μυθολογεί
ται, ότι δ Κυπάρισσος νέος ωραίος, μετεμορφώθη 
ειςτό δένδρου κυπάρισσον ύπό τοϋ Απόλλωνος, 
διά νά πένθη πάντοτε, οθεν είναι τό έμβλημα 
τοϋ πένθους καί φυτεύεται είς τά νεκροταφεία.

'Η μαύρη άκανθα—είδος τι κορομηλέας—εί
ναι έτερον δένδρον άναφερόμενον είς τήν ιστορίαν 
καί τήν μυθολογίαν. Περί αύτής μυθολογείται δτι 
’Ιωσήφ δ άπό Άριμαθαίας έφύτευσε τήν ράβδον 
του καί αύτή έβλάστησε καί ήνθει κατά τά 
Χριστούγεννα μέχρις ού είς στρατιώτης εκριζώ
ν ων αύτήν έπληγώθη ύπό τίνος κομματιού άπο- 
κοπέντος έκ του δένδρου, τό δποϊον άπεκτοπτεν, 
καί άπεθανεν,

Οί κλάδοι τής λευκής άκάνθης ήσαν έν χρή- 
σει παρά τοΐς Άθηναΐοις ώς νυμφικοί στέφανοι. 
Υπάρχει δέ δεισιδαιμονία τις μεταξύ τών Γάλ
λων χωρικών, ότι οίμωγαί και θρήνοι εξέρχονται 
έκ τίνος άλλου είδους ακανθώδους δένδρου κατά 
τήν μεγάλην Παρασκευήν. 'Η δεισιδαιμονία αυ
τή ίλαβε τήν άρχήν της έκ τούτου οτι δ Χριστός 
Γφερε στέφανον έξ άκανθών.

Είς τούς λατινικούς μύθους ή συκή εθεωρεϊτο 
ιερά τοΰ Βάκχου και ήτο έν χρήσει εις θρησκευ- 
τικάς τελετάς. Είδός τι συκής λέγεται ότι έπε- 
σκίαζε τόν τάφον τοΰ Ρωμύλου καί Ρέμου, τών 
διάσημων θεμελιωτών τής Ρώμης.

Ή συκή καλλιεργείται είς τάς ’Ινδίας ώς αντι
κείμενου ιερόν καί θεωρείται ύπό τε τών Βραχ- 
μάνων καί τών Βουδιστών ώς ίερά.

Ή Δάφνη, δ κισσός, καί ή μυρσίνη προσέτι 
έθεωροϋντο παρά τοϊς Έλλησιν ιερά καΐ ή χρήσις 
αύτών έγίνετο είς τούς αγώνας προς στέψιν τών 
νικητών. - π ιτπ -

ΤΟ μέγεθος τοϋ Λονδίνου. *Εκ τίνος ίσχάτως έκβε- 
θείσης στατιστικής παραλαμβάνομεν τους άκολούθους λίαν πε
ριέργους καϊ ενδιαφέροντες άριθμούς περί τον μεγέθους χοΐ 
ποικιλίας τής αγγλικής κολοσσιαίας πόλεως. Τδ ΛονδΓνον ϊχιι 
48 γέφυρας ίπϊ τοϋ Ταμέσεως, 76 θέατρα, 2,220 ταχυίρο- 
μικά καϊ τηλεγραφικά τμήματα μέ 15,000 προσωπικήν, "Ε
χει 547,410 οικίας, 11450 έκκλησίας, 2,100 νοσοκομεία και 
παρόμοια ευεργετικά καταστήματα, 7,600 ζυθοποιεία, 1800 
καφενεία, 570 ξενοδοχεία, 3,100 αρτοποιεία, 2,500 κρεατο- 
πωλεια καϊ 326,000 άτομα άμφοτέρων των γενών πρδς υπη
ρεσίαν. Τδ ΛονδΓνον καταναλίσκει έτησίως 2,200,000 σάκ. 
χους αλεύρου, 260,000 χοίρους, 450,000 βόας, 1,600,000 
μάσχους, 8,500,000 κυνήγια 220.000,000 ίχθϋς, καΐ 510, 
000,000 δστρεα. Ύπάρχουσι 19,000 άμαξα ι καΐ 1500 
λεωφορεία. Ό πληθυσμός ταυ Λονδίνου συνεποσοΰτο κατά 
τδ έτος 1061 μόνον είς 40,000 κατ., τδ 1700 ήσαν ήίη 
700,000, τδ 1800 άνήλθον είς 900,000, κατα δέ τδ τρίχον 
έτος εΐς 4,425,000 καΐ μέχρι τοϋ έτους 4900 εξάπαντος 

θά ύ περδω σι τά 5 έκατομ. Τάς ίτησίας βαπάνας τοϋ Λον
δίνου ΰπολογίζουσι κατά προσίγγισιν είς 4 δϊς έκατομμύρια 
μάρκα, ήτοι 6 δΐς έκατομμύρια ίλληνιχάς δραχμας περίπου,

—'Ο πληθυσμός τοϋ Μονάχου. Τδ Μόναχον κατά τδ 
4790 ήρίθμει 35,000 κατοίκους τδ 1885, 280,373 κατά δΐ 
τήν τελευτά!αν άπογραφήν τής 1ης Δεκεμβρίου 1890 άνήλ- 
θεν είς 345,157, ήτοι έντδς 5 έτών ηυξησε κατά 64,779 
έντδς βέ 100 έτων κατά 310,152

—Περίεργοι. Είς Εν λεπτόν τής^ ώρας ή ταχυτάτφ αμαξο
στοιχία τρέχει ίν μίλιον. — Ό ήχος 4 μέν οξύς αΧΟτελεΓ- 
ται απδ 2,228,000 δονήσεις κατά παν λεπτόν, δ δέ βαρύς 
άπδ 990.

— Κατά παν πρώτον λεπτόν τής ώρας γενναται καθ’ δλον 
τίν κόσμον είς άνθρωπος.

— 'Κ πόλις τής Νίας 'Γόρκης άχει 50 δημοσίους κή. 
πους έκτάσεως πλέον τών 5,000 εκταρίων- Πρδς συντήρησιν 
τούτων οΐ πολίται φορολογούνται 300,000 φρ,

— Έάν άληθεύη δτι ή περί τδν άξονα περιστροφής τοϋ 
πλανήτου "Αρεως εΐναι 4 αύτός μέ τδν τής περί τδν ήλιον, Sti 
8ηλ. απαιτείται δ αΰτδς χρόνος δια μίαν περί τδν αξωνα περι
στροφήν αΰτοΰ, δστις απαιτείται βιά τήν περί τδν ήλιον, 
παράδοξα πράγματα πρέπει νά συμβαίνουν εΐς την επιφάνειαν 
αΰτοΰ.Μόνον τδ ίν ημισφαίριου αΰτοΰ θα ηναι έστραμμένον 
αενάως πρδς τδν ήλιον, έπομένω; μόνον τδ έν θά φωτίζεται, 
τδ άλλο θά είναι είς άέναον σκότος, έπομίνως τδ ίν θά η
ναι θερμόν, τδ άλλο ψυχρότατου, παγετώδες. Έάν δέ ύπάρ- 
χονσι ζώντα όντα έκεϋ, είς ποιον άπδ τά δύο ταΰτα ήμισφαί- 
ρια υπάρχου σι ; Πως βέ μετροΰν τδν χρόνον των ς

— Τό μέγιστον τηλεβόλου, εις τδν κόσμον είναι εκείνο 
τδ όποιον κατεσκεύασεν 4 Κρούπ διά τήν 'Ρωσικήν Κυβέρ- 
νησιν, καΐ τδ όποιον είναι προωρισμένον δια τα οχυρώματα 
τής Κροστάνδης. Ή διάμετρος τοΰ στομίου του είναι 6 περί
που δακτύλων, τδ δε βάρος του 135 τόνων I και τδ μήκόζ 
του 44 ποδών, θά δύναται βέ νά ρίπτη δύο βολάς κατά παν 
πρώτον λεπτόν τής ώρας, έκάστη των όποιων υπολογίζετε 
δτι στιχίζει 300 λίρας αγγλικάς ! Τδ ^λήμα είναι 4f/j ποδών 
τδ μήκος,ζυγίζει δέ 2,600 λίτρας καϊ απαιτεί" 700 λίτρων πυ
ρίτιδα πρδς ίκσφενδόνισιν. Είναι δέ ίκανδν νά βιαπεράση 
πλάκα σιδηράν 19 δακτύλων τδ πάχος! I

ΙΕΡΟΓΡΛΦΙΚΛ1 EPUTHXEIX.

1. Πότε ή αρχή τοΰ ϊτονς μετεβλήίη ς
2. Πσίαν διαταγήν οί 'Ριχαβίται ϋπηχουον ;
3. Ποΰ άπέθανεν δ Μοιϋσής ;
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