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ΚΟΥΝΙΑ.
‘0 είς τήν προκειμένην εικόνα παριστανβμΛνος λίκνο; 

[κούνια] είναι έργόχειρον τών αύτοχθόνων ’Αμερικανών, οί 
όποιοι είσέτι όλίγην κλίσιν Βεικνύουσι πρός τόν πολιτισμόν.

Είναι Βέ κατεσκευασμένος έκ καλάμης έν σχήματι όπο- 
οήματος, ώστε Βύναται άποβετόμενος έπί τοϋ εδάφους νά κου- 
νήται ευκόλως· φέρει Βέ καί λωρίδας, Βιά τών όποιων εύκο- 

λύνεται ή μεταφορά τοϋ βρέφους έπίτής ράχεως τής μητρός 
καί ή άνάρτησις αύτοϋ άπύ τίνος κλάδου δένδρου, ή βακτη
ρίας, τήν όποιαν αί μητέρες πάντοτε φέρουσι μεθ’ έαυτών.

‘Ως βλέπουσιν οί μικροί μου άναγνώστας ή κούνια αΰτη 
είναι μέ πολλήν τέχνην καί φιλοκαλίαν καμωμένη καί έν 
καιρψ θέρους οιά τίνος πανίου ή φύλλων προφυλάττει τά 
νεογνά άπό τών κωνώπων.

ΛΙΚΝΟΣ (κούνια) 

βρέφους τών αύτοχβόνων τής ’Αμερικής.

Τ<> βασόλεοό μ,ου.

'Ενα καιρό βασίλευα σέ χώρα παινεμένη, 
’πού κάθε ώρα έφευγε μέ χάρι φορτωμένη.

Μέ τί τραγούδια καί χορούς, μέ τΐ παραμυθάκια, 
μί γέλογα, μέ γλυκόλογα, μέ χίλια παιγνιδάκγα 1

Νόμος τών υπηκόων μου ήτον δ όρισμός μου, 
τό θέλημά μου σύνταγμα, καί λύπη ό θυμός μου.

Μέ νεϋμα δυσαρέσκειας έσβηνα τη χαρά τους, 
καί ϊνα μου μειδίαμα ήτον ισχύς τοΰ Κράτους.

Καράβια μου στή Βενετγά καί κάτεργα στην Πόλε, 
τά πλούτη'δπου μ' έφερναν τά ιστορούσαν βλοε.

Τήν ’Αλεξάνδρα ζάχαρι καί τό Μισήρι £ύζι, 
καί τή Μοσκόβα σιτηρά είχα νά μέ ταίζη.

Ήι εύμορφαις τοϋ Κράτους μου τή χάρι μου ζητούσαν 
καί χείλη Ροδοκόκκινα τά χέρια μου φιλούσαν,

Τά κάλλη μου κατήντησαν του καδενός καμάρι, 
καί κάβε ’μέρα μ’ εδρισκαν άπο μιά νέα χάρι.

*Ε βάρυναν τά ’μάτια μου; έκλιν’ ή κεφαλή μου; 
εύβύς οέ μαλακόστρωτα ϊκυπτε τό κορμί μου.
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Τριγύρω ρ.0’3 βάν γιαστμί «κουα ιύ<ηϊ(«Μ, 
καί σιγαλό ναννάρισμα άπό φωνήν γλυκίΐβν.

Άχ! οίγη-ιε; γλυκ^ιά φωνή, μοσχοβολιά ΐχάθης. 
Βασίλειο χαριτούμενο σάν όνειρο έατάθης.

Αναστενάζω καΙ ποΟώ—εόχή 6έν κάνα» άλλη, 
Είς της μητρός μου τήν ποδιά νά β«σιλεόοω πάλι!

Ά&ήνησι 1885 Μ. X- Β.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
{'Ιδε προηγούμενον άριθμόν)

ΚΕΦΑΛ. IB'.

Όταν έπέςρεψεν οΐκαδε δ Γεώργιος εΰρεν ίλην τήν 
οικογένειαν άνάστατον έξ ανησυχίας. Χαροποιαί φω- 
ναί ήκούσθησαν έπί τή άσφαλεϊ έπιστροφή του, καί 
ο πατήρ του είπε μειδιών πρός τους άλλους—

— Νά τον, λοιπόν, ασφαλής καί σφος, ούτε έμ- 
6ήκεν είς τήν φυλακήν!»

— Καλά, εΐπεν δ γέρων στρατηγός, «ό θεός τό έ
φερε και δέν έφυλακίσθη, άλλ* είθε νά μή έλθη τό 
πράγμα έως έδώ πάλιν.»

— Άλλ’ αναχωρώ αμέσως, άπήντησεν δ Γεώρ
γιος, «έχω έντολήν άπδ τόν Βασιλέα.»

Μέ γενναίαν αποφασιστικότητα δ Γεώργιος άπεχαι- 
ρέτησε τήν σύζυγον καί τούς γονείς του, ήσπάσ&η τόν 
μικρόν ταυ Γεώργιον έπί τοΰ μετώπου καί κατήλθε 
τήν κλίμακα, συνοδευόμενος ύπό τοΰ Στρατηγού. Άμα 
έφθασαν είς τήν οδόν έστράφη προς τον εύεργέτην 
του καί τφ λέγει.

— Απέρχομαι είς μέλλον αόρατον· ό Βασιλεύς 
μοί ένεπιστεόθη έντολήν μεγάλης εύθόνης καί κινδύ 
νου, καί ίσως νά εΰρω τόν θάνατόν μου έν τή έκτε- 
λεσει αυτής. 'Εάν τοΰτο συμβή, είμαι έτοιμο;· αλλά 
εί; τήν ίδικήν σας φροντίδα, άγαπητέ μοι εύεργέτα, έμ- 
πιστεύομαι τήν 'Ιωάνναν, τό τέκνον μου, καί τούς γο- 

' νεΐς μου.»
‘U Στρατηγός τόν ένηγκαλίσθη· έχωρισθησαν, δ δέ 

Γεώργιος έξήλθεν έφιππος έν τφ μέσφ τής σιωπη
λής νοκτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Γ,

‘Ο Γεώργιος συνήντησε τό τάγμα του παρά τά Σα- 
ςωνικά σύνορα.

Τήν πρώτην Αύγουστου ήνοιξε τόν φάκελλον τών 
οδηγιών καί άνέγνωσε τά έξης έντόςι

— ‘Ο Ταγματάρχης Βρά,ουν φόν Βέάελ 8ιατάσ· 
aetat μά Αναχώρηση αμευ ά,ναβολης χολ νά παρα- 
δώοη τούς έσωζίείστοος φακέλλους είς αάτάς τάς 
χέϊρας τών προσώπων, προς & έπιχ/>άρ>ονται, αΰ" 
τοπροσώπακ.Ώ

Άνοίξας τόν φάκελλον τών διαταγών ευρε πολ

λούς φακέλλους έσωκλείστους, δωυθυνομένους πρός 
τούς διαφόρους στρατάρχας τοϋ Πρωσσικοϋ. στρατού, 
τοΰ συγκεντρωμένου είς τήν Σαξ ώνιαν.

Καί πρώτον μετεβη είς τόν Στρατηγόν Λέβαλδ, 
όπό τοϋ όποιου τήν διοίκησιν εόρίσκετο το ίοικόν του 
τάγμα. "Επειτα δέ παραλαβών καί τόν νέον ύπασπιστην 
του καί ένα ιπποκόμον, άνεχώρησεν άμέσως είς τά 
άλλα στρατόπεδα, τά εις τά σύνορα τής Σαξωνίας.

Τήν αύτήν έσπέραν, δτε κατέλυσεν εις τι χωρίον» 
ό Γεώργιος παρετήρησε. τόν ιπποκόμον του συνομι, 
λοΰντα μέ ένα ξένον, 5στις ήτο περιτετυλιγμένος μέ 
φαιόν επενδυτήν καί έφόρει πλατϋν χωρικόν πίλον, 
Ήρώτησεν ύστερον τόν ιπποκόμον ποιος ήτο δ άνήρ 
καί τί ήθελεν.

— «"Ωχ ! άπήντησεν ό παΐς γελών, «δ άνθρωπος 
εΐναι τόσον φοβητζιάρης, ώστε φοβείται νά ταξειδεόση 
μοναχός του καί μέ παρεκάλεσε νά τόν άφήσω νά συν_ 
ταξειδευση μαζί μας αυριον, έπειδή τόν ίδιον δρόμον 
πηγαίνομε?.»

Ό Γεώργιος συνηνεσεν· άλλά μολονότι προσεποι- 
ήθη αδιαφορίαν, άπεφάσισε νά παρατηρή προσεκτικώς 
αυτόν τόν άνδρα, διότι κάτι εις τό ΰφος του τόν ύπεν- 
θύμιζε τόν Γκόττληβ Οΰτρεχτ,

Ήτο νύξ καί δ Γεώργιος έκάθητο μόνος είς δωμά- 
τιον έν τφ πανδοχείφ τοΰ χωρίου, γραφών έπιστολάς 
πρός τήν σύζυγόν του, τοός γονείς του καί τόν Στρα- 
τηγόν." Απαξ ή δίς τφ έφάνη ότι ήκουσεν έλαφρόν κρό- 
τον ύέλου θραυομένης, άλλά δέν έδωκε προσοχήν 
διότι ήρχετο ό κρότος από άπομεμακρυσμένον μέρος 
της οικίας. Τότε τό ώρολόγιον έσημανε μεσονύκτιον 
καί δ Γεώργιος τελειώσας τάς έπιστολάς του ήγέρθη 
νά κατακλινθή, Ό υπασπιστής του εΐχε πρό πολλοΰ 
άποσυρδή, ΐνα κοιμηθγ είς τι δωμάτιον ούχί πλησίον 
κείμενον, ό δέ ιπποκόμος τόν εΐχε ζητήσει άδειαν νά 
έπισκεφθή έξάδελφόν του τινά κατοικούν τα έν τφ χω-, 
ριφ. ‘Ο Γεώργιος ήνοιξε τήν θόραν τοΰ δωματίου, εις 
δ έμελλε νά κατακλινθή, καί ήσδάνθη ρεΰμα άέρος. 
Κυττάξας πρός τό παράθυρον, εΐδεν βτι ολα τά τζάμια 
ήσαν τεθραυσμενα και ή υελος εκειτο έσκορπισμένη έδώ 
καί έκεΐ. Μόλις έπρόφθασε νά παρατηρήση έξω τοΰ 
παραθύρου καί είδε σκιάς τινας έξερχομένας τής αό
λης. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό πύων τοΰ καταστή
ματος ηρχισε νά γαυγίζη καί πάντες οί ύπηρέται ά· 
φυπνίσδησάν καί έτριξαν νάϊδουν τί τρέχει- ‘Ο Γεώρ
γιος ύπωπτεύθη βιι .ένεκα έαυτοΰ έγένετο ή πράξις 
αυτή τών άγνώστων, άλλ’ έπειδή ή οικοδέσποινα ήτο 
βέβαια, δτι ήλθον διά νά κλέψουν τά ώραϊά της χοί
ρο μηριά, αΕ ύποψιαι του κατευνάσθησαν. Ή νύξ δΐ" 
ίήλθεν άνευ άλλης διαταράξεως, τήν 3έ πρωίαν ή μικρά
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συνοδεία έκίνησε, παρ ακολουθούμενη εις τι να από' 
στάσιν δπδ τοΰ ξένου μετά τοϋ φαιοΰ μανδόοο.

Ό Γεώργιο; μετά τών συντρόφων του συνεζήτουν 
τά συμβάντα τή; παρελθούσης νυκτός. Διήρχοντο τότε 
διά μικρού δάσους, ό άήρ ήτο ψυχρός, καί έπροχώ. 
ρουν καλπάζοντες. Μετά τινα καιρόν ό ιπποκόμο; 
έκΰτταξεν δπισθέν του καί παρετήρησεν οτι 6 ξένο; 
εϊχε γείνει άφαντο;.

— ‘0 όρνιδόκαρδος έφοβήθη άπδ τώρα, κα! τώ· 
στριψεν,» είπε γελών άλλ' δ γέλως τοο διεκόπη αί
φνης διά τίνος πυροβολισμού καί μέ δξεΐαν κραυγήν 
κατέπεσε τοΰ ίππου του έπιχινδόνω; πληγωθείς, Έν 
ριπή όφθαλμου ό Γεώργιο; έκότταξεν δπισθέν του. Τδ 
δξότου βλέμμα διέ κρίνε δόο μορφάς όπισθεν θάμνων 
τινών δ εΐς έσκόπευεν αυτόν διά πιστολιού, και ό 
τερος ήτο δ ξένος, τδν δποίον νυν άνεγνώρισε φανερά 
ώς τδν Γκόττληβ Οΰτρεχτ. (άκολουθεΐ)

ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ-

Πρίν σας περιγράφω τδν ναόν, τδν όποιον βλέπετε 
είς τήν ένώπιόν σας εικόνα, θά σας διηγηθώ ένα 
μΰθον,

"Οταν ή θεά Άθηνα ήρχισε πρώτον νά φροντίζη 
περί τών Αθηναίων, εΐχε κάμει ψυχοπαίδι της τδν 
υίδν τοο ‘Ηφαίστου καί της Άτθίδος, τδν μικρόν Έ- 
ριχθόνιον ή Έρεχθέα, βστις κατά τδ λέγειν μερικών 
συγγραφέων ήτο κατά τδ ήμισυ άνθρωπος, καί κατά τδ 
άλλο ήμισυ όφις· κατ’ άλλους όμως εΐχε πάντοτε δφιν 
περ (τυλιγμένο ν περί τήν μέσην του, 'Η Άθηνα άνέθρεψε 
τόν μικρόν Έρεχθέα κρυφίως εις τήν Άκρόπολιν, όπου 
έκατοίκει· μέ τάς καλάς δέ περιποιήσεις της τδ παιδίον 
ηδξανε κατά τδν νοϋν καί έμεγάλωνε κατά τδ σώμα, χω
ρίς νά έχη τις ειοησιν περί αότοο. Μίαν ή μέραν δμως 
ή Άθηνα, ή τις έφοβεΐτο πάντοτε μήπως τής τδν κλέψη 
κανείς, ένιρ έσκαπτε παρατηρούσα άπδ τους άποτόμους 
βράχουςτήςΆκροπόλεως εΐδεν,οτι έκ μιας πλευρά; ήτο 
μέρος τι δλως διόλου άπροφύλακτον, διά τοΰ όποιου ή- 
δύνατο εδκόλως νά εΐσέλθη έχθρδς εις τδ φρούριον, 
καί εύθ'ος άπεφάσισε νά δπάγη είς τά ορη νά φέρη 
Ικειθεν μέγαν βράχον, μέ τδν όποιον νά φράξη τδ ά- 
πραφύλακτον τούτο σημεϊον. Έφώναξε λοιπόν τάς τρεις 
θυγατέρας τοϋ Κέκροπος, Άγραολον, Έρσην καί Πάν. 
δροσον, αί όποΐαι ωσαύτως έκατοικούν είς τήν Άκρο- 
πολιν. καί ταΐς παρέδωκε κλεισμένον κιβώτιον, μέ ρητήν 
παραγγελίαν νά τδ φυλάξουν έωσοΰ έπιστρέψη χωρίς 
νά ιδ ανοίξουν, καί τότε άνεχώρησεν. Έπί αρκετήν ώραν 
καμμία τών τριών αδελφών δέν έσχέφθη νά παρα- 
κοόση τήν ρητήν έντολήν τής θεάς, άλλ’ έπί τέλους,

έπειΒή ήργει ή Άθηνα νά Ιπιστρέψη, ή μέν Άγραολος 
καί ή Έρση παρέβησαν τήν διαταγήν, καί μολονότι 
τάς παρεκάλει ή Πάνδροσος νά μή τδ πράξουν, έτόλ* 
μη σαν νά άν οίξουν τδ κιβώτιον, δπου έκοιμάτο ήσυχω; 
6 Έρεχθεός, περ (τυλιγμένος δπδ φοβερού δφεως. Άμα 
εΐδον τδν δφιν, αί δύο παραβάτιδες έχασαν τόν νουν 
των, καί έκ τοϋ φόβου των έπήδησαν άπδ τοΰ κρη
μνώδους βράχου καί έφονεόθησαν. ‘Η δέ Άθηνα, ή' 
τις έπιστρέφοοσα κατά τήν στιγμήν έκείνην είδε τί 
συνέβαινεν, άπδ τήν σόγχοσιν καί τόν θυμόν της, α
φή κε τδν μεγάλον βράχον, τδν όποιον έβάσταζε, νά πέση 
άπδ τάς άγκάλας της έπί τοΰ πεδίου, δπου καί μένει 
μέχρι σήμερον, καί Ονομάζεται Λυκαβηττός. Τήν καλήν 
δμως Πάνδροσον έπγνεσε καί άντήμειψε διά τήν πι· 
στότητά της, καί οί Αθηναίοι θέλοντες νά τιμήσουν 
τδν Έρεχθέα δμου μέ τάς εΰεργέτιδάς του έκτισαν είς 
τιμήν αότών ναόν, φέροντα τδ όνομα μέν τοϋ Έρε- 
χθέως, άφιερωμένον δέ είς τήν λατρείαν τής Άθηνα; 
καί τής Πανδρόσου.

Τδ Έρέχθειον λοιπόν είναι διηρημένον εις δόο Ιερά 
τδ τής Αθήνας πρός άνατολάς, καί τής Πανδρόσου 
πρδ; βορραν—συνεκοινώνουν δέ τδ θν μέ τδ άλλο — 
δλα δέ δμου εΐχόν ποτέ μίαν στέγην κοινήν. Ή είκών 
δεικνύει άρκετά καλώς τάς διαιρέσεις τοΰ Έρεχ&είου. 
Οί πέντε (άλλοτε εξ) ιωνικοί στύλοι ένώπιόν σας είναι 
ή είσοδος τοο ίεροΰ τής Άθηνάς. Οί δέ όπισθεν τούτων 
στύλοι είναι μέρος τής βορείου προ στάσεως, (εισόδου 
μέ στέγην) του Πανδροσείου, δηλαδή τοΰ ίεροΰ τής 
Πανδρόσου, Πρδς άριστερά δέ βλέπετε είδος έξώστου, 
του όποιου τδ δίνω μέρος όποβαστάζεται δπδ άγαλ- 
μάτων άντί στόλων· τοΰτο συνήθως δνομάζεται ή πρό_ 
στάσις τών Καρυατιδών, δρθότερον όμως τδ Κεκρό- 
πειον, ήτοι τδ μέρος οπού ήτο ένταφιασμένος ό Κέκροψ, 
πρώτος βασιλεύς τών Αθηναίων καί πατήρ τής Παν. 
δρόσου.- Τά άγάλματα ταΰτα εΐναι §ξ τδν άριθμδν καί 
παριστοΰν νεάνιδας ώραίας καί καλώς άνεπτυγμένας, 
αί όποΐαι βαστάζουν έπί τής πυκνής των καί ώραίας 
κόμης κύκλους, έπί τών όποιων άκουμβφ τδ έπιστύ- 
λιον τή; προστάσεως. Τάς νεάνιδας ταότας άλλοι μέν 
ονομάζουν Καρυάτιδας, νομίζοντες, δτι παριστοΰν γυ. 
ναΐκας τής Καρόας, πόλεω; τής ’Ιωνίας, ήτις έβοή- 
Θησε τούς Περσας κατά τών Ελλήνων, άφοΰ δέ ί~ 
κυριεόθη όπδ τών Ελλήνων, έγειναν αιχμάλωτοι καί 
ήναγκάζοντο νά φέρω σι φορτία έπί τής κεφαλής των. 
Άλλοι δμως τά; ίνομάζουν Έρρηφόροος ή Άρρη- 
φόρους, πιστευοντες δτι παριστοΰν τάς νεαρά; έκείνας 
παρθένους, αί όποΐαι κατφκοον άλλοτε εις τήν Άκρό- 
πολιν καί έξετέλοον τάς διαταγά; τής ίερείας τής Αθή
νας. "Οπως δήποτε δμως καί άν τάς όνομάσωμεν, είναι 
ώραΐαι καί μεγαλοπρεπείς, καί φαίνονται δτι βαστά-
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ζουν τόσον ευκόλως τά βάρος· έχείνο έπί τής κεφαλής 
των, ώστε θαυμάζομεν τήν τέχνην, ή όποια τάς έ- 
χρησίμοποίησε τόσον λαμπρώς είς τήν δπηρεσίαν τής 
άρχιτεκτονικής, καί άποροΰμεν μέ τήν ώραιότητα καί 
καλήν άνάπτυξιν τών τότε γυναικών καί χορασίων.

Δόνασθε νά φαντασθήτε πόσον λαμπρός καί χαρίεις 
θά ήτο ό ναός οδτος πρΙν καταστραφή καί συληθγ 
υπό τών ‘Ρωμαίων, τών Γότθων, τών 'Ενετών καί 
τών Τούρκων. ΤΗτο ολόκληρος έκ Πεντελιχοΰ μαρ
μάρου έκτος του θριγκού, δ’ όποιος ήτον έκ μέλανος 
μαρμάροο, έπΐ τοΰ όποιου ήσαν έφηρμοσμένα άγάλ·* 
ματα λευκά, παριστώντα τήν ’Αθήναν, τον Έρεχθέα, 
τήν Πάνδροσον καΐ άλλα πρόσωπα μυθολογικά. Τά 
έπιστυλιον, ζωγραφισμένο» λαμπρώς, περιεκόχλωνεν
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τους· άγάλματα και άλλα πολλά, τά δποΐά οί θέλον
τας δόνανται νά άναγνώσουν είς τά «Αττικά» του 
Παυσανίαν.

ΑΡΤΟΙ ΑΠΟΛΕΛΙΘΩΜΕΝΟΙ.

Πρό 170 περίπου έτών μερικοί έργάται ’Ιταλοί άν· 
έσλαπτον βαθύ πηγάδιον είς τήν πεδιάδα τής Νεαπό· 
λεως, πλησίον τοΰ όρους Βεσαυβίου, δστις, ώς ήξεό- 
ρετε έχ τής γεωγραφίας, είναι ήφαίστειον. Ένφ λοι
πόν έσκαπταν βαθύτατα, έξέχωσαν άγάλματά τινα, τά 
όποια έγνώρισαν ώς άρχαΐα. Ευθύς τότε ειδοποίησαν 
τήν αρχήν, ήτις ένθυμήθη, δτι είς αύτό περίπου τό 
μέρος είχε γείνει άφαντος 79 ετη μετά τήν γέννησιν

Τά ΈρέχΟειον.

ολόκληρον τόν ναόν άς χρυσοποίκιλτος ταινία. Τά 
δέ κιονόκρανα τών στόλων όχι μόνον μέ χρυσόν καί 
διάφορα λαμπρά χρώματα ήσαν κοσμημένα, άλλά καί 
μέ πολυτίμους λίθους καί γλυφήν πλούσια», τά όποια 
πάντα συμφωνούν μέ τό είδος τής ιωνικής άρχιτεχτο1* 
νικής, ένφ ό δωρικός ρυθμός άπαιτεΐ σοβαρότητα καί 
μεγαλοπρέπειαν.

’Εντός τοΰ Έρεχθείου ήσαν πλεΐστα αξιοπερίεργα 
άντικείμενα. Ή έλαια, ήν έκαμεν ή Άθηνά να βλα- 
στήση έχ τής πέτρας, όταν έφιλονει'χει πρός τόν Ποσει- 
δώνα ποιος αότών νά γείνη προστάτης τών ’ Αθηνών 
ή πηγή θαλασσίου δδατος, τήν όποιαν εκαμεν άφ’ έτέ- 
ρου δ Ποσειδών νά άναδλόση έκ τής πέτρας· τό πα- 
νάρχαιον ξόανον ή εΐδωλον τής Άθηνάς, τό όποιον δ 
Κέκροψ έχάρισεν είς τούς ’Αθηναίους· δ χρυσοδς λύ
χνος, τοΰ δποίου ή θρυαλλίς ούδέποτε Ικαίετο, καί 
τοΰ δποίου τό έλαιο» άνενεώνετο άπαξ μόνον τοΰ έύ. 

τοΰ Χρίστου ή Ρωμαϊκή πόλις Πομπηία, ήτις έσχε- 
πάσθη άπδ τήν λάβαν καΐ τήν στάχτην, τά όποια δ 
Βεσοόβιος τότε έξήμεσεν έχ τοΰ φλογερού του στόμα
τος. Διέταξε λοιπόν νά άνασχαφγ δλον τό μέρος έ. 
κείνο, χαΐ πραγματικών άνεχαλυφθη έχει ,όποκάτω τής 
έπιφανείας τής πεδιάδος ή άρχαια Πομπηία, άκριβώς 
δπως ήτο, όταν' χατεστράφη, ΟΕ κάτοικοι δέν είχον 
προφθάσει^ νά φυγουν ή νά σώσουν τι έχ τών οικιών 
των, ώστε πάντα έσκεπάσθησαν δπως εδρίσκοντο τήν 

στιγμήν έκείνην, χαΐ διά τοΰτο εόρέθησαν σκελετό! μέσα 
είς τάς οικίας καί είς τούς κήπους των, φαγητά έπ! τών 
τραπεζών, καΐ άρτοι είς τους κλιβάνους, δλα άπολελι- 
θωμένα. ‘Η κυδέρνησις έφρόντισεν εδθός νά μετακόμιση 
δλα ταΰτα είς τό Μουσεϊον τής Νεαπόλεως, δπου δια
τηρούνται ασφαλώς όποκάτω ύαλων,—έπιπλα, εικόνες, 
φαγητά, ποτήρια, δακτυλίδια, βραχιόλια καΐ δ,τι άλλο 
δόνασθε νά φαντασθήτε. ‘Η είς τήν απέναντι σελίδα εί- 
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κών παριστα τούς στρατιώτας της κυβερνήσεως,δταν ά- 
νεκάλυψαν τούς άπολελιθωμένους άρτους εις τούς φούρ
νους της Πομπηίας. ‘Η Ιστορία τής Πομπηίας είναι 
πολύ αξιοπερίεργος, εΐναι δμως καί πολύ λυπηρά, δι
ότι μας δεικνύει πώς κατεστράφη δλόκληρος πόλις 
χωρίς νά προειδοποιηθη κανείς, διά νά προετοιμασθή 
τουλάχιστον διά τδν θάνατον. ΟΙ κάτοικοι "τής Πομ
πηίας έσηκώθησαν τήν πρωίαν έκείνην όπως πάντοτε, 
καί άλλοι μέν ήρχισαν τάς έργασίας, άλλοι οέ τάς δια
σκεδάσεις των, χωρίς τίνος ίδέας, δτι πριν νυκτώση θά 

βερδν τούτον θάνατον. Τοΐς ήρκει ή παρούσα ζωή μέ 
τάς δποθέσεις καί τάς -διασκεδάσεις της, καί δέν έ. 
φρόντιζαν περί άλλης ζωής, περί τής δποίας δέν εί. 
ξευρον τίποτε. Έσχέδιαζαν δέ διά τήν αδριαν νέας 
διασκεδάσεις καί νέας έργασίας, χωρίς νά φαντα- 
σθοον 2τι δέν &ά άνέτελλεν ό ήλιος ίπί τήν πόλιν των 
έπΐ πολλάς έκατοντάδας έτων. «Μή καυχάσθε λοιπόν 
περί τής αδριον. διότι δέν είξεόρετε τί θά γέννηση ή 
έπαύριον,» άλλ’ «αγρυπνείτε , διότι δέν έξεόρετε εΐς 
ποιαν ώραν έρχεται δ Κύριος.»

Κλίβανος ίμπεριίχων άπ ο λ ι λ t9 ω μ έ ν ο υ ς άρτους.

ήσαν δλοι ένταφιασμένοι πολλά μέτρα δποκάτω τής 
γήςΐ Καΐ άν μέν ήσαν ευσεβείς καΐήγάπων τόν θεόν 
καί προσεπάθουν νά ζοΰν κατά τδ θέλημα αότοΰ, τότε 
δέν θά ήτο τόσον φοβερός δί αύτούς δ θάνατος, διότι θά 
ήσαν μετά ταυτα εύτοχεΐς, ’Αλλά δέν έχομεν κανένα 
λόγον νά πιστεύσωμεν, δτι οί κάτοικοι τής Πομπηίας 
ήσαν εύσεβεϊς, οίίτε οτι έγνώριζον κάν τδν άληθινδν 
θεόν. ’Απεναντίας ήξεόρομεν δτι ήσαν πολύ άσωτοι 
καί άνή&ικοι, καΐ δέν έσκέπτοντο ή μόνον πώς νά 
φάγουν, νά πιουν καΐ νά διασκεδάσουν κάλλιστα, ΤΗ. 
σαν πλούσιοι, άλλά τά πλοότη δέν τους έκαμαν εΰγνώ- 
μονας πρδς τδν Θεόν, οΰτε τούς έσωσαν άπδ τδν φο-

Ο ΜΙΚΡΟΙ ΚΟΜΗΣ-

(Συνέχιια· Κι προηγούμενου φύλλον)

Τήν α&τήν στιγμήν, δτε έκάθισε νά πίη τδ γάλα του, 
ειχεν ίξέλθει άπδ τά άχυρα στρογγυλόν τι καί μαλ
λιαρόν πράγμα, λευκόν καί μαυρον, μέ πλατείαν μύ
την, τδ όποιον δέν είμπόρει νά βαδίση χωρίς νά 
πίπτη είς κάθε δύο βήματα. Είς τδ φως τής σελήνης, 
ήτις έφεγγε διά τοΰ μικροΰ τετραγώνου παραθύρου 
τοΰ δρνιθώνος, δ Βέρτος εϊδεν δτι τδ πράγμα τοΰτο 
ήτο νεαρός κόων τής Νέας Γης, — μόλις τεσσάρων 
μηνών. Τδν ύπεδέχθη μέ μεγάλην χαράν. 'Ως φαί-
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θώνος είς τό άλλο· αί όρνιθες τότε έφώναξαν καί δ 
Βέρτος άπδ τον φόβον του έφώναξε μαζί μέ αδτάς 
άλλ’εύθός έντράπη διά τόν φόβον του, σκεφθείς «οί πον) 
τικοί είναι πλάσματα τοϋ θεού έπισης καί έγώ, καί 
έπειδή δέν έχω κράξει τι κακόν δέν πιστεύω ότι θά 
τους άφήση νάμέ πειράξουν.»

Μέ βλην τήν φιλοσοφίαν του όμως ή νόξ ήτο τρο
μερά είΐ τόν μικρόν κόμητα. Χωρίς τό σκυλάκιον δέν 
υπάρχει άμφιβολία, οτι έκτου φόβου θά τψ ήρχοντο 
σπασμοί καί παραληρία· άλλ’ 0 σκύλος ήτο τόσον πα- 
ρήγορον πράγμα, τόσον φυσικόν καί πραγματικόν καί 
ούδόλως άνήκεν είς τόν κόσμον τών φαντασμάτων, ώ
στε δ Βέρτος ήδυνήθη νά καταπνίξη τούς φόβους, οί 
όποιοι τόν κατέλαβον, βτε πλέον ή σελήνη έξηφανίσθη 
άπό τό τετράγωνον παράθυρου καί τόν περιέβαλε σκό
τος βαθύ, ώς νά τόν έτύλισσε γιγας τις έντός τοΰ μα
γικού πέπλου του, Είς τδ διάστημα τών σκοτεινών 
τούτων μακρών ώρών ήλθον είς τόν νοϋν του ολα, δσα 
εϊχέ ποτέ άναγνώσει περί μαγικών φρουρίων, περί σκο
τεινών είρκτών, περί φυλακισμένων ήγεμόνων —παν 
β,τι είχε ποτέ άκούσει περί ήρώων, μαρτύρων, μεμα- 
γευμένων αιχμαλώτων, καί πλήθος άλλων φοβερών ει
κόνων καί άναμνήσεων. ’ Αλλά ταΰτα συνέβαινον μόνον 
είς τάς στιγμάς τής μεγίστης άδυναμίας του. Τό σκυλά
κιον μόλις πρό ολίγων ήμερων είχε χωρισθή άπό τήν 
μητέρα του, δλην δέ τήν ήμέραν τό είχον πειράξει 
καί φοδήσει τά τέκνα τοΰ φυλακής, ώστε τώρα κλαΐον 
καί τρέμον συνεμαζεόετο έπί τοΰ στήθους τοΰ μικρού 
κόμητος, δστις τό συνέσφιγγεν είς τάς άγκάλας του 
καί τό κατεφίλει μέ ολον τόν πόθον τής συντροφιάς 
καί παρηγοριάς. Έναγκαλιζόμενος τόν μικρόν του φί
λον καί αισθανόμενος τήν θερμήν καί ύγράντου γλώσ
σαν λείχουσαν τήν κόμην του, έλάμβανε θάρρος καί 
όπενθυμίζετο βτι ό Χονδρο-Γεώργης 3έν ήτο παρά 
φΰλαξ — όχι ίράκος, ούτε άστρολόγος, ούτε τύραννος 
’Αθηνών ή Ρώμης.

Ότε πάλιν μετά μακράν καί έπίπονον άγρυπνίαν 
άπεκοιμήθη, ό ΰπνος του δέν ήτο ποσώς άναπαυτικός· 
οί ποδες του έπόνουν καί τά νευρά του επήδων σπα- 
σμωδικώς, τά δέ όνειρά του ήσαν έπίσης φοβερά 3σον 
αί σκέψεις του ένόσφ ήγρύπνει. Πώς παρήλθεν ή τρο
μερά έκείνη νΐ*ξ ουδέποτε ήδυνήθη νά έννοήση καλώς.

(ακολουθεί.)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ Τυΐ ΓΛΑΔΣΤίΙΝΟΣ.

‘Η άφέλεια τών τρόπων καί ή καταδεκτικότης τοΰ 
πρωθυπουργού τής ’Αγγλίας κ. Γλάδστωνος είναι πα- 
ροιμιακαι.

Μίαν ήμέραν κατέφθασεν είς τήν οδόν ένα καρρα-
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νεται ή όσμή τοΰ γάλακτος τόν εΐχεν έξυπνήσει έχεΐ 
οπού έκοιματο έντός τών άχΰρων, Ήτο κοινωνικόν 
καί άςιαγάπητον σκυλάκι, καί ο Βέρτος ευχαρίστως 
έμοίρασε μετ’ αύτοϋ τό φαγητόν του, δν καί έ κείνο 
ερριψε τόν άρτον κατά γης καί ■ ώθησε τό πλατύ του 
στόμα μέσα είς τό γάλα, ’Αλλά τόν Βέρτον δέν τον 
εμελε ποσώς St* ολα ταΰτα. ΤΗτο τόσον ευχάριστη, 
μένος νά βυρη τόν καλόν καί αφελή τούτον μαλλια 
ρόν φίλον, ώστε έχυσε δάκρυα χαρά ς,τά όποια πολύ 
τόν άνεκούφισαν. Δέν ήσθάνετο πλέον ότι ήτο μόνος 
μέ τόσον αξιαγάπητο ν σύντροφον. Τόν έθώπευσεν είς 
τάς άγκάλας του, καί πολλάκις τόν έφίλησεν, εκείνος δέ 
άνταπέδιδε τάς θωπείας του μέ πολύ περισσοτέραν 
ευγνωμοσύνην παρ’ δτι είχε δείξει τό βρέφος του χω
ρικού. Τέλος μέ 3λην του τήν κοόρασιν και τοδς πό
νους ό Βέρτος άπεκοιμήθη, άκουμβών τό πρόσωπόν 
του έκί τοϋ μαλλιαρού σώματος τοϋ μικρού κυνός-

"Ou έξΰπνησε, δέν ήδύνατο εόθός έκ πρώτου νά έν 
θυμηθη ποΰ εδρίσκετο, καί τι είχε συμβή. Έφώ* 
ναξε τήν τροφόν του, άλλ’ ή τροφός του δέν ήιο έκει 
νά τφ άποκριθη ‘ Η πανσέληνος έφώτιζε τό μέρος 
τοϋ όρνιθώνος οπού άνεπαύοντο αί όρνιθες. Ό Βέρτος 
είς μεγάλην σύγχυσιν ευρισκόμενος έκυτταξε πρός τό 
μέρος τοΰτο, άλλά δεν ήδύνατο νά διακρίνη άλλο είμή 
στρογγυλά τινά σώματα πτερωτά, στηριζόμένα έπί 
ένός ποδός. Συνέσφιγξε τό σκυλάκιον είς τάς άγκάλας 
του καί τότε πρώτον εΐς τήν ζωήν του ήσθάνθη φόβον.

«’Εγώ ούτε τόν ήγγισα τόν φασιανόν ! » έφώναξε 
με δλην του τήν δΰναμιν, «Είμαι δ κόμης Άβιλλιώ- 
νης! Δέν έχετε δικαίωμα νά μέ κρατήτε εδώ — ά
ψητε με νά φύγω*. Ανοίξατε μου!»

’Επί τούτου έξύπνησαν αί όρνιθες καί ήρχισαν νά 
κακαρίζουν καί νά φωνάζουν, τό δέ σκυλάκιον νά 
κλαίη καί νά γαυγίζη άπό φόβον άλλη άπόκρισιςοΰ- 
δεμία! Ηίς τήν καλόβην τοϋ θύλακος έκοιμώντο όλοι, 
έκτός «ύτοΰ του Χονδρο-Γεώργη, οστις είχεν έξέλθει 
πάλιν είς τό δάσος μέ τό δπλον καί τό πιστολών του 
καί μέ δύο άγριους κύνας.

Είς τήν Άβιλλιώνην δ Βέρτος έκοιματο είς ώ" 
ραίαν κλίνην, ήπς άνήκεν άλλοτε είς τόν μικρόν 
Βασιλέα τής Ρώμης, τό δ ωμά τι ον του έφωτιζετο δπδ 
γλυκυτάτου φωτός, υπό σκιάδα έκ πορσελάνης- δ κύων 
του Ράλφ έκοιματο έπί του τάπητος πρό τής θόρας 
και ή τροφός του ήτο πάντοτε πλησίον, ώστε νά ά 
κοόη, ίν ήθελε τήν φωνάξει. Ήτο πρώτη φορά δτε 
εδρίσκετο είς σκότος καί έφοβεΐτο. Ήκουε πράγματα 
κινούμενα μέσα είς τό άχυρόν, δ δέ μέγας πετεινός 
δστις διεκρίνετο είς τό φέγγος τής σελήνης τφ έφαίνετο 
ώς φοβερός τις γύψ. σΑπαξ έξήλθεν έκ τής δπης του 
μέγας τις μΰς, καί έτρεξεν άπδ τό Ιν άχρον του δρνι-
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γωγέα, δΒηγοϋντα κάρρον φορτωμένον σίδηρον, '0 κ.
Γλάδστων περίπατων εί; τό πλάγι του ήρχισε νά 
τφ όμιλή.

«Πόσον πληρώνεσαι τόν τόννον δι’ άγώγιον;» τόν
ή ρώτησε ν.

«° Εξ σελίνια καί §ξ πένναις,» άπεκρίθη. ό καρρα»
γωγεύς,

«Και πόσων τοννων είναι τό φορτίον σου έκέΐ; »
«Ένα καί ήμισυ τόννων.»
«Καί ή φοράδα σου πόσα σέ κοστίζει;»
«Κάπου δεκατρία σελίνια τήν έοδομάδα.»
Είχαν φθάσει πλέον είς ένα ύψωμα, τό όποιον έ'

πρεπε νά άνελθη τό κάρρον.
“Καί πώ; θά άναιβάσης τόσον βάρος εί; τόσον ά-

νήφορον δρόμον ,·»
«θά βάλω τόν ώμο μου ’στήν ρόδα καί σιγά σιγά 

θά τό άναιβάσωμε μέ τό άλογό μου.»
«θά σέ βοηθήσω,» εΐπεν δ Γλάδστων· καί ουτω j θρωπο; χαθώ; πρέπει I»

'Ο κ. Γλάδστων χωρίς Βιόλου νά Βιστάξη ‘τον έ· 
βοήθησε νά τό δέση κατά γης,

«Έλα, τώρα γέρο παλληκαρά μου,» εΐπεν ό καρ· 
ραγωγευ; «πάμε εί; τήν ταβέυνα νά σε κεράσι» άπό 
το-καλλίτερο!»

«Ευχαριστώ,» άπεκρίθη έκεΐνος μειδιών. «Σέ έ· 
βοήθησα προ&ύμω; καί Βέν θέλω τίποτε,» και έξη- 
χολούθησε ■ τον περίπατόν του.

Κατά τήν στιγμήν έκείνην ό χωρικός, ’ τόν δποΐον 
περιέμενε καί οστις εΐχε προφθάσει νά ΐδη τό συμ
βάν, έπλησίασε τόν καρραγωγέα καί τόν ήρώτησε, 
5ν εΐξευρε ποιο; ήτο έκεΐνος, οστις τόν εΐχε βοηθήσει.

«Ώχι,» εΐπεν έκεΐνος.
«Αυτό; ήτον δ κ. Γλάδστων.»
«Τίζώον όπου είμαι!» άνεφώνησεν δ καρραγω· 

γεό;, «Μά είναι καλό; άνθρωπο;. Μέ ’βοήθησε καί 
μέ δλην του τήν εύχαρίστησιν. Πράγματι, είναι άν- 

I
'0 Παύλος τόν κυττάζει, μένει σκεπτικό; έπί μίαν 

στιγμήν, τότε τοΰ Stoat καί τό άλλο μήλον.
«Τώρα λοιπόν, κύριε, δότε μου σείς όποιο θέλετε!»

λοιπόν, αυτό; άπό τό Sv μέρο;, καί ό καρραγωγεύς 
άπό τό άλλο έσπρωξαν τΒ κάρρον είς ολον τό διά
στημα τοΰ ανήφορου μέχρι τής κορυφή; τού υψώμα
τος. ’ Εκεΐ σταματά τό κάρρον, 6 Βέ καρραγωγεύ; 
σφογγίζων τό μέτωπόν του λέγει· «Μά τήν άλήθεια, 
σύ κ’ έγώ τό καταφέραμε ’ σάν δεύτερο άλογο ! »

«’Αξιόλογα,» άπεκρ,ιθη δ κ. Γλάδστων. ..Δέν εΐξεύ■ 
ρω ομω; πώ; θά ήσθάνετο τό άλογον, άλλ' έγώ ομο
λογώ δτι τά ίδικά μου σκέλη έκοπησαν. Είμπορεΐ; άνθρωποι έχουν δύο μήλα δίδουν πάντοτε τό μ ε γ α· 
πλέον μόνο; σου νά έξαχολουθήσης; Καλά λοιπον,'λ ε ίτ ε ρ ο ν.» 
χαΐρε.» Καί άπεμακρυνθη.

«Ώρα σου καλή καί εύχαριστώ.» εΐπεν δ καρρα
γωγεύ;, ετοιμαζόμενο; νά έξακολουθήση τόν δρόμον 
του, δτε κάποιος έκ τών παρισταμένων τόν έπλησίασε 
καί τφ είπε.

«Εΐξεόρει; Ξτι αύτός οπού σέ έβοήθησεν ήτο 0κ,
Γλάδστων;»

«Μπα!» άνεφώνησεν έκεΐνος. «Καί ’γώ ένόμιζα
πω; ήτο κανένα; γεωργό;.... 1 ι^θά λεγη τώρα γιά άντιθάλαμον και υπήγε νά φωνάξη τήν κυρίαν της, 
μένα — όπου ούτε «Κύριο» - τόν εΐπα, οδτε τίποτε!» ήΐ(ς κατέβη ευθύς.

‘Ο κ. Γλάδστων αγαπά τήν δενδροκομίαν καί μό- «Καλημέρα Γεωργάκη μου, πώς άξιωθήκαμε νά 
νο; του κόπτει μέ τήν άξίνην του δλα τά δένδρα τών σέ ΐδοΰμεν πρωί, πρωί σήμερον;»
- - · - - -- · ’ - 1 «Ήλθα,» άπεκρίθη ό Γεώργιο; «νά σας παραχα-

λέσω νά μοΰ δείξετε τό καινούριο χαλί,τής σάλα; σας.» 
«Ευχαρίστως, πέρασε μέσα.»
Ό Γεώργιο; είσήλθεν εί; τήν σάλαν καί έστάθη 

αρκετήν ώραν κυττάζων τόν τάπητα, τέλος είπε — 
«Σας ευχαριστώ πολύ,» καί έστράφη νάαναχώρηση.

«Άλλα δέν μου λές, Γεώργιέ μου,» εΐπεν ή κυρία

ΠΟΝΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΛΕΙΑ.

Ό μικρό; μα; φίλο; Παύλος έπαιζεν εί; τό κατά
στρωμα του άτμοπλοίου, δτε ή μαμά του τόν έφώ· 
ναξε καί τφ έδ«ικε δυο μήλα. Πλησίον τη; έκάθητο 
κύριό; τις, είς τόν όποιον δ Παύλο; εόθΰ; μέ πολλήν 
ευγένειαν προσφέρει τό §ν μήλον,— τό μιχρότερον.

I «Ευχαριστώ. Παύλε,» τφ λέγει δ κύριο;. « Είσαι 
'Ί πολύ εΰγενής, δμω; νά σου ’πώ κατιτί. 'Όταν οί

—Καί άλλο; τις μικρός μας φίλος, τώρα μέν με
γάλος, άλλ’ είς τόν καιρόν έκείνον μόλις πέντε έτών, 
έξήλθε μόνος το» μίαν ήμέραν εις έπίσκεψιν φιλική; 
τινο; κυρία;, γειτονίσσης. Έκτόπησεν είς τήν Ου
ράν, τφ ήνοιξεν ή όπηρέτρια, τόν έβαλε μέσα εί; τον

δασών τοο, τά όποια χρειάζονται νά άποκοποΰν. Μίαν [ 
ήμέραν ένω περιεπάτει είς τό άκρον το ο δάσους του 
μέ τήν άξίνην έπί του ώμου, είδε νά πλησιάζη άλλο; 
τις χαρραγωγεός, 0 όποιο; τφ έφώναξε νά έλθη νά 
τόν βοηθήση νά καταιβάση έν βαρελών ζύθου, το 
όποιον εΐχε παραγγελίαν νά άφήση εί; τό μέρο; 
τοΰτο τής δημοσία; δδοΰ, διά ι 
νά τό παραλάοη.

«Έλα βλάμη, » τφ λέγει « ελα βοήθησέ^με νά 
χαταιβάσω αύτό τό βαρέλι.»

νά έλ&η εΐς χωρικό; ^ρ«βτά «βρίβργος νά μαβή τί ίσήμαινεν ή παράδοξος
* Α Γ rtivm rtiTWtPi* fiAlflT# -ΛΓΙ^λβι? υ» ΙΔΎΊΓ τΛν ΤαμΓΛΤΛ (LRlnαΰτη αΐτησις, «Διατί ήθελε; νά ίδής τόν τάπητα μυ;» 

«Βέβαια,» άπεκρίθη μέ πολλήν άφέλειαν ό Γεώρ
γιος, « Ήκουσα τήν μαμά ’πού εΐπεν βτι ήτο μία 
άηδια, καί ήθελα νά ίδώ τί πράγμα είναι αΰτό!»
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—‘Ο τών έν’Αγγλίφ δημοσιευθέντων νέων
βιβλίων κατά τό 1884 άνήλθεν είς τό μέγα ποσόν τών 
48?2 Τούτων τό Sv έζτον ήσαν βιολογικά ήτοι 724—διά 
παιδία καί vioui 603—κλασσικά, φιλοοοφικά καί έκπαιδευ- 
τιιά 543—τεχνών καί έπιστημών432—μυθιστορήματα 408 
—Ημιρολόγια καί διηγήματα 323 -περιηγήσεων κατά τε ξη
ρόν καί θάλασσαν 203—Ποιήσεις καί δράματα 179—νομικής 
193—Ιατρικής 160 - Πραγματείαι καί μονογραφία! 190—φυλ
λάδια καί θρησκευτικοί λόγοι 208,

— Φυτέλία Λ,ύχνων, Το φώς τών λύχνων (δ- 

ποίαϊήποτε καί δν είναι ή φωτιστική ούσία, έλαιόλάδον ή 
πετρίλαιον) καθίσταται καθαρώτερον καί ίσχυρότερον χωρίς 
νά έπιταχυνθιτ ή κατανάλωσες τοΰ έλαίου, ίάν τά φυτίλια 
έμβριχθοΰν είς καλής ποιότητος όξείδιον καί στεγνώσου καλώς, 
ώςε νά μή άπομιίνη είς αύτά ή έλαχίστη ύγρασία.

— ΚΑΤΑΝΑΛΩίΙί ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΝΤΗι ΜΕ- 
ΓΑΛΗι ΒΡΕΤΑΝΙΑι. Τό 1882 έξήχθησαν έκ τών δια
φόρων άνθρακωρυχείων τής Μεγάλης Βρετανίας 156, 499 
000 τόνων άνθράκων κατά μέσον δρον. Έκ τούτων 99,189, 
000 ίξωδεύθησαν είς μκχανιχάς έργασίας, δηλ. είς χαρτοποι
ίαν, βυραοδεψικήν, οινοπνευματοποιίαν, άτμοπλοΐαν καί σιδη- 
ροδρομίαν, διά φωταΐριον, κλ., καί 57,306,000 είς θερμασίαν.

— ΕΠΙΡΡΟΗ THS MOVSIBHS ΕΠΙ THE ΕΡΓΑ. 
SIAS, Ράπτης τις, δστις εΐχε πολλήν έργασίαν νά τε
λείωση είς ώρισμένον καιρόν, παρετήρησεν, δτι ο! έργάται του 
έπηριάζοντο όπό τοΰ ήχου ένός έξ αύτών, δστις ϊψαλλεν άρ* 
γά, καί άπεφάσισε νά έπωφεληθή έκ τής παρατηρήσεώς του 
ταύτης· ήγγάρευσε λοιπόν άνθρωπον, δστις έγνώριζε νά παίζη 
καλώς τόν αυλόν, καί σονεφώνησε μέ αύτον νά καθίση έξω
θεν τοΰ έργοστασίου του καί νά παίζη ώραΐόν τινα ήχον τα
χέως, Τό άποτέλεσμα ήτο θαυμάσιου—Όλοι οί έργάται ώς 
διά μαγείας ήρχισαν νά άκολουθώσι τδν παίζοντα εργαζόμε
νοι ταχέως — πρΙν 8έ λήξη ή προθεσμία δ έργοστασιάρχης 
παρίδωκε τά φορέματα είς τούς πελότας του έντελώς ί- 
τοιμα 1

- ΝΕΟΣ ΤΡ0Ι10Σ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΤ ϊ- 
ΔΑΊΟΣ. Ό καταρράκτης τοΰ Νιαγάρα σχηματίζεται, ώς 
γνωστόν, ύπό τοΰ δμωνύμου μεγάλου ποταμού, έχειδέ ύψος 
περί ιούς 300 πόδας, Φαντασθήτε λοιπόν, μικροί μου φίλοι, 
μέ δπόσην όύναμιν ήίπτονται τά δδατα τοΰ μεγάλου ίκείνου 
ποταμού άπό τό μέγα έκεΐνο δψος! Την δύναμιν ταύτην ά- 
πεφάσισαν νά τήν χρησιμοποιήσωσιν ο! πρακτικοί ’Αμερικα
νοί· καί πώς νομίζετε ; μεταποιοΰντες αύτήν είς ηλεκτρι
σμόν, διά δέ τοΰ ήλεκτρισμοΰ τούτου έχουν βάλει είς ένέρ- 
γειαν 1500 έργαλεΐα τηλεφώνου είς μόνην τήν πόλιν τοΰ 
Βουφάλου, καί 3000 άλλα είς 300 άλλος πόλεις 1

- *Ο Κ, ’ίϋζίσων προλέγει, δτι μετά 50 έτη ό 

ήλεκτρισμός θά κινή τάς άμάξας τών Ιπποσιδηροδρόμων, θά 
φωτίζη τάς πόλεις καί τά κτίρια, καΐ θά άντιχαταστήση τόν 
άτμόν είς τά έργοστάσια καί τούς ίππους είς τάς κοινός ά
μάξας 1

“βΐίαVot ΐθΜΙίϋΫΚς, Κατά τήν τελευταίαν 

έπίσημον στατιστικήν ήδη ΰπάρχουσιν έν Ίαπωνίφ 80 χιλ·

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1885

προσήλυτοι είς τόν χριστιανισμόν, περιλαμίανομένων τών 
Παπικών καί τών 'Ορθοδόξων ’Εκκλησιών.

—‘Ο Λ,όίλδος Γράμ,βόλλ άνήγειρε μνημεϊον 

είς μνήμην τοΰ Ιερού Αύγουστίνου έπί τοΰ τόπου τών κτη
μάτων του, δπου δ πατήρ οΰτος τής έκκλησίας έκήρυξε τόν 
πρώτον λόγον είς τούς Άγγλοσάξωνας τό -596 μ. Χρ.

—ίΙβΐθρεΕχ<Χ0 δτι βασιλεύς τις, Δαβσελίμ καλούμενος, 

εΐχε τόσην μεγάλην βιβλιοθήκην, ώστε έχρειάζοντο 100 ύπη- 
ρίται νά τήν περιπο ιώνται, καΐ 1000’κάμηλοι νά τήν μετα
φέρουν άπό τόπου είς τόπον.

Τούτο ήνώχλει αύτόν, δθεν διέταξε νά βιφθώσιν έξω δλα 
τά άχρηστα βιβλία, καί νά κρατηθούν μόνον τά άναγκαια 
Μετά 30 έτών κόπους ή βιβλιοθήκη έσμικρύνθη τόσον, ώστε 
έχρειάζοντο μόνον ΙΟάνδρες νά φροντίζουν δι’ αύτήν καί 30 
κάμηλοι νά τήν μεταφέρουν.

Άλλά καί τότε ίφάνη μεγάλη είς τόν βασιλέα, δθεν διέταξε 
νέαν έλάττωσιν, άλλά πρίν κατορθωθή αΰτη ό βασιλεύς άπέ- 
θανεν, εΐς δέ τών σοφών αύτοΰ κατώρθωσε νά συνοψίση δλα 
τά γεγραμμένα είς τήν μεγάλην βιβλιοθήκην τοΰ βασιλέως 
είς τάς έξης τέσσαρας παραγράφους —

1. Τό μέγιστον μέρος τών επιστημών συνίσταται είς μίαν 
καί μόνην λέξιν —ϊσ ως— ολόκληρος δέ ή Ιστορία τοΰ άν- 
θρώπου περιλαμβάνει μόνον τρεις —έ γ ε ν ν ή θ η, ΰ π έφ ε- 
ρεν, άπέθανεί

2. Μή άγαπας άλλο τι είμή τό άγαθόν, καΐ πράττε πάν
τοτε πάν δ,τι άγαπάς νά πράττης. Μή σκέπτεσαι περί άλλου 
τινός είμή περί τοΰ άληθοΰς, καί λέγε πάντοτε παν δ,τι 

σκέπτεσαι.
3. ’β άρχοντες! χαλιναγωγήσατε τά πάθη σας καΐ κυβερ

νάτε έαυτούς, καί τότε ή κυβίρνησις τών λαών θά κατα- 

σταθή εύκολωτάτη.
4. ΤΩ άρχοντες! ΓΩ λαοί! Μάθετε άπαξ διά παντός δτι δέν 

ΰπάρχει εύδαιμονία άνευ ά ρ ε τ ή ς, ούβέ ά ρ ε τ ή άνευ 

φόβου θεού.
Ταΰτα ό σοφός έκεϊνος, δ δέ Εκκλησιαστής προσθέτει, «‘Η 

άρχή της σοφίας είναι δ φόβος τοΰ Κυρίου, καί τόνάάπέχη 

τις άπό τοΰ κακού σΰνεσις-s

—· Μερίεργον ούνβϊΙΙΑ'Χ. ‘Ο κ, Ρόσκιν άνε- 
κάλυψεν έν τινι έκκλησίφ έν Βενετίφ πλησίον τοΰ Ριάλτου, τό 
έξη; άρμόζον άξίωμα- « Πέριξ τοΰ ναού τούτου 6 νόμος τοΰ 
έμπόρου έστω δίκαιος —— τά σταθμά του άληθή —καί αί συμ

φωνία! του πισταί. *

—. Ευγένιό» έν.’ίαηωνία- Ή Ιαπωνική 

Κυβέρνησες συνέστησε τάζιν εύγενείας κληρονομικήν, περι- 
λαμβάνουσαν 11 πρίγκιπας, 24 μαρκησίους, 76'κόμητας, 324 
ΰποκόμητας καΐ 74 βαρόνους· οΰτοι δέ θά άποτελώσι την 
Γερουσίαν της χώρας έν τφ μέλλε ντι.

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ,

1. Ποιος ήτον δ πρώτος Ιεραπόστολος;

2. Πόσα ταξείδια έκαμε καΐ πού ΰπήγε;
3. Ποιον μέρος έπεσκέφθη πρώτον, καΐ ποΐα κατόπιν «ατό

σειράν;

Έκ τού τοποχααφείου «Λακωνίας» καί τύποις «Αττικού Μουσείοο»


