
Χυνδρ. έτ^σ. έν -exwst Λρ. 1. αμΜυμηχ, I Είς οΰδένσι, «λήν ™ν «χτ.κών

, ο I ’ Ιίνταποχριτων, σΐίλλ«Τ«( ή ·Έφη(ΜρΙ<

» » > Εξωτιρίχώ ψρ· · I’fiy 0J<p Σζα^Ιον άρι&. ΐ£ β.| ™ν Ποίϊων ■ ίν·ν προπληρωμής.

Η ΠΡίΥΓΗ ΤΟΎ ΕΤΟΥΣ.

Ή πρώτη τοϋ έτους λαμπρά ανατέλλει 
Έν μέσω γελώτων, εν μέσω χαρας'

*Εν βώρον αγάπης καθείς αποστέλλει
K? εκφράσεις χιλίων ευχών ζωηράς.

e^s
"Ω, πόσον ταχέως παρέρχετ’ 6 χρόνος !

’Ανέμου πώς εινε νομίζεις πνοή,
Όμοΰ πλήν μ’ εκείνον διαβαίνει συγχρόνως 

Καί ρέει ώς νάμα πηγής ή ζωή. 
*©*

Παρήλθεν έν έτος, ιδού έσπευσμενως
Οΰδείς πλήν λυπεϊται οΰδείς τό πονεί".

Το άλλο, τδ νέον, προσδέχοντ’ασμένως
Ό νέος, 0 γέρων, ό παίς, ή γονή.

Sffijs
Ή πόλις μας έχει μορφήν ασυνήθη.

Αυτήν περιβάλλει ώραία στολή.
Φαιδρά διατρέχουν τους δρόμους τά πλήθη. 

Ή ■ πρώτη τοΰ έτους εκεί τά καλέ'.
•®·

Χαράς ειν’ ήμέρα καί όμως ίπόσον
Πτωχοί, τεθλιμμένοι λυπούνται, πονοϋν.

*0, πόσα παιδί* αντί να γελώσι
Γυμνά δακρυσμένα ριγούν καί πονοϋν !

·©·
Τά δύστυχα ταϋτα, ώ, μή λησμονώμεν 

Έν μέσω τής τόσης τρελλής μας χαράς,
Διότι άν όλοι ήμεΐς εΰθυμώμεν,

Έκεϊνα διέρχονται ώρας πικράς, 
ν^»

"Οτι' εΐν* αδελφοί μας σκεφθήτε, παιδία,
Οί άνθρωποι δλοι, πτωχοί, δυστυχείς,

Κ’ εις οίκτον ας κλίν’ ή άγνή σας καρδία 
Οί πάντες δέν είνε ώς σείς ευτυχείς.

,Κρτςταλδια ^ρτςοβεργή*

ΠΏΣ ΑΠΕθΑΝΟΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ,.
(Έκ τθς ιστορίας καί τής Λαραδό’σίως^

Ό Πέτρος έσταυρώθη έν ’Ρώμη μέ τήν κεφα
λήν προς τά κάτω καί τούς πόδας προς τά άνω, 
εις σταυρόν ομοιον με τον σταυρόν τοϋ I. Χριστού.

Ό Άνδρεας ό αδελφός του έδέθη εις σταυρόν 
και άφέβη έκεΐ εως ού άπέθανεν άπο έξάντλησιν.

Ό ’Ιάκωβος ό Μέγας άπεκεφαλίσθη κατά δι
αταγήν τοϋ Ήρώδου έν 'Ιερουσαλήμ.

*0 ‘Ιάκωβος δ Μικρός κατεκρημνίσθη άπό υ
ψηλόν τι μέρος, έπειτα έλιθοβολήθη καί τελευ- 
ταϊον έφονεύθη διά κοπάνου γναφέως.

Ό Φίλιππος έστάθη καί έκρεμάσθη είς μίαν 
στήλην.

. Ό Βαρθολομαίος έξεδάρη κατά διαταγήν 
βαρβάρου τίνος βασιλέως.

Ό Ματθαίος έφονεύθη διά διστόμου μαχαίρας.
Ό θωμάς έκτυπήθη μέ βέλη ίν φ προσηύχετο 

καί έπειτα διετρυπήθη διά αόρατος καί άπέθανε,
Ό Σιμών έσταυρώθη καθ’ δν τρόπον καί & Χρι

στός,
Ό Μάρκος έσύρθη διά τών δδών τής ’Αλεξάν

δρειάς έως ού ίξέπνευσεν,
Ό Λουκάς έκρεμάσθη είς μίαν ελαίαν έν Έλ- 

λάδι,
Ό ’Ιωάννης άπέθανε φυσικόν θάνατον,
Ό Παύλος άπεκεφαλίσθη κατά διαταγήν τοϋ 

Νέρωνος.
Ό ’Ιούδας έκρεμάσθη καί πεσών πρόμυττα 

έσχίσθη εις τό μέσον αί έξεχύθησαν δλα τά έν- 
τόσθια αύτοϋ,

Ό Βαρνάβας έλιθοβολήθη ΰπο τών ’Ιουδαίων.
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Η ΜΑΥΡΗ nPAIOTHS.

η 
αυτοβιογραφία ένός ίππο- 
(Ίδε προηγούμενου φύλλον)

Τό άλλο Ουσάρε στον πράγμα, τό όποιον έπρεπε 
νά δοκιμάσω, -ητο τό πετάλωμα· ητο δέ πολύ 
σκληρόν κατά πρώτον. Ό Κύριός μου έπήγε μαζύ 
μου εΐς τόν πεταλωτήν διά νά ΐδη δτι δέν θά έπο- 
νούσα, οΰτε θά έτρόμάζον. Ό πεταλωτής έλαβε 
τούς πόοας μου είς τήν χειρά του τόν ένα κατόπιν 
τοΰ άλλου καί άπέκοψε μέρος τοΰ χαλιού μου. 
Δέν μέ ίπόνεσε, ώστε ΐστάμην έπί τών τριών 

1 σκελών μου ήσυχος έ'ως οΰ έκαμε τό αΰτό εΐς άμφο- 
τέρους τούς πόδας μ ου. Έπειτα έπήρε εις τό χέρι 
του ίν κομμάτων σιδήρου εις τό σχήμα τοΰ πο- 
δός μου καί τό βφήρμοσε διά καρφιών, ώστε έστε- 
ρεώθη καλώς εΐς τό νύχι μου. Οί πόδες μου μοί 
ίφαίνοντο τότε βαρείς και σκληροί, άλλά μέ τόν 
καιρόν έσυνείθισα καί εΐς τοΰτο.

Μετά ταϋτα δ κύριός μου ήρχισε νά μέ γυ- 
μνάζη νά φέρω τά χάμουρα. ’Εδώ ήσαν νέα 
πάλιν πράγματα. Πρώτον σκληρός λαιμοδέτης 
ετέθη ακριβώς εΐς τον τράχηλόν μου, καί δύο 
μεγάλα κομμάτια άπό δέρμα ίτέθησαν έμπροσθεν 
τών οφθαλμών μου, ταϋτα ονομάζονται παρώπ- 
πια, τά όποια μέ ίμπόδιζον άπο τοΰ νά βλέπω 
εΐς τά πλάγια,άλλα μόνον εΐς τά έμπροσθεν. Κα
τόπιν έτεθη εΐς τήν φάχιν μου εν μικρόν σαμα- 
ράκι μέ ίν αηδές σκληρόν λωρίον, τό όποιον 
έφηρμόζετο ύπό τήν ουράν μου, ώνομάζεται δέ 
ΰπούριον 1 τό έμισοΰσα δέ υπερβολικά, διότι 
ήτο επίσης δυσάρεστον ώς ό χαλινός. Πότε δέν 
ειχον τήν διάθεσιν νά κλοτσίσω, άλλά καί άν 
εΐχον κλίσιν πρός τό λάκτισμα, ποτέ δέν ήμπο- 
ποροΰσα νά λακτίσω τόσον καλόν κύριον, όποιος 
ήτο ό κύριός μου' οΰτω δέ μέ τόν καιρόν έσυνεΕ
θισα εΐς ολα ταϋτα και ήμπορουσα νά κάμνω 
τήν εργασίαν μου επίσης καλώς δσον και ή μη
τέρα μου.

Δέν πρέπει νά λησμονήσω νά αναφέρω ένταϋ- 
θα ίν πράγμα τής γυμνάσεώς μου, τό δποΐον 
πάντοτε έθεώρουν μέγα πλεονέκτημα. ‘Ο κύριός 
υ,ου μέ έστειλε μίαν φοράν εΐς τό ύποστατικόν 
ένός γείτονος γεωκτήμονός, δστις είχεν εν λειβά- 
δι, εις τά πλάγια του όποιου διήρχετο σιδηρό
δρομος. Έκεϊ ήσαν ολίγα πρόβατα καί άγελάδες 
καί έγώ άφέθην νά βόσκω μεταξύ αύτών.

Ποτέ δέν θά λησμονήσω τόν πρώτον συρμόν 
δστις διήλθεν έκεΐθεν. Έβοσκον ήσύχως πλησίον 
τοΰ φραγμού, δστις έχώριζε τό λειβάδιον άπο τόν

σιδηρόδρομον, δταν ήκουσα παράδοξόν -τινα ήχον 
μακρόθεν, πριν δέ εννοήσω κήλώς πόθεν ήρχετο 
μάκρος συρμός αμαξών διήλθεν άστραπηδόν άπ’ 
εμπροσθέν μου μέ τρομερόν κρότον καί μέ στή
λην καπνού, τόσον δέ έτρόμαξα, ώστε μέ έπήρε 
κάμποσον χρόνον νά επανέλθω εΐς τόν εαυτόν μου. 
’Αμέσως τΰβαλα στα πόδια καί εφυγον καλπάζων 
πρός τό αντίθετον μέρος τοΰ λειβαδιού καί έκεϊ 
έστάθην φρίττων άπό εκπληξιν και φόβον. Εΐς 
τό διάστημα τής ήμέρας διάφοροι άλλοι συρμοί 
διήλθον έκ του αύτοΰ μέρους, τινές βραδύτερον 
καί άλλοι ταχύτερον βαίνοντες, ολοι δέ εσταμά- 
τουν είς τόν έκεϊ πλησίον κείμενον σταθμόν, 
εκφέροντες όξύν συριγμον πριν σταματήσουν. Τό 
θέαμα τούτο ένόμιζαν πολύ τρομερόν, άλλ’ αί 
άγελάδες έξηκολούθουν νά βόσκουν ήσύχως, και 
ουδέ κ&ν τήν κεφαλήν των έσήκωνον, δτε τό μαϋ- 
ρον έκεϊνο πράγμα τό φυσσών καί τρίζον διήρ- 
Χ»τ°·

Κατά τάς πρώτας ήμέρας δέν ήμπορουσα νά 
βοσκήσω ήσύχως, άλλά μέ τόν καιρόν είδα δτι τό 
τρομερόν έκεϊνο πράγμα ποτέ δέν ήλθεν εΐς το λει- 
βάδι ή μέ έβλαψεν εΐς τό παραμικρόν, δθεν ήρ- 
χισα νά αδιαφορώ, καί ταχέως έβοσκον τόσον 
ήσύχως δσον τά πρόβατα καί αί άγελάδες I

Έκτοτε έχω ΐδεϊ πολλούς ίππους τρομάζοντας 
καί άνησύχους εΐς τήν θέαν καί τόν ήχον τής 
άτμομηχανής, ένφ έγώ χάρις εΐς τόν καλόν μου 
χ,ύριον είμαι τόσον άφοβος εΐς τόν σταθμόν τού 
σιδηροδρόμου δσον καί εΐς τόν σταΰλόν μου.

Τώρα, εάν τις θέλη νά γύμναση καλώς νέον 
ίππον, αύτος είναι ό κατάλληλος τρόπος. *0 κύ
ριός μου συχνά μέ εζευγεν εΐς τό αΰτό άμάξι μέ 
τήν μητέρα μου, διότι αυτή ήτο ευσταθής καί 
ήδύνατο νά με διδάξη, πώς νά βαίνω καλλίτερον 
παρά ξένος ίππος. Αυτή μέ είπε δτι δσον κάλ- 
λιον έφερόμην, τόσον καλλίτερον θά μέ μετεχει- 
ρίζοντο καί δτι τό φρονιμώτατον πάντοτε ήτο νά 
κάμνφ τά δυνατά μου διά νά ευχαριστήσω τόν 
κύριάν μου. Άλλά προσέθηκεν, εΐς τόν κόσμον 
υπάρχουν διάφορα είδη άνθρώπων, καλοί καί σκε
πτικοί, καθώς δ ΐδικός μου κύριος, ώστε πάς 
ίππος νά ύπερηφανεύηται δι’ αύτούς, και κακοί 
καί διεστραμμένοι, οΐ όποιοι δέν ε'πρεπέ ποτέ νά 
έχουν ίππον ή σκύλον, τόν όποιον νά ονομάζουν 
ΐδικόν των. 'Εκτός τούτου ύπάρχουν πολλοί μω
ροί, μάταιοι, άμάθεις καί απρόσεκτοι, οί όποιοι 
ποτέ δέν φροντίζουν νά σκέπτωνται.Ούτοι κατα
στρέφουν τούς ίππους περισσότερον παρ’ δλοι οί 
άλλοι, απλώς δι’ έλλειψιν νοΰ. Δέν επιθυμούν 
τοΰτδ, άλλ’ δμως τό πράττουν. ’Ελπίζω δτι σύ, 
έπρόσθεσεν ή άγαπητή μου μήτηρ, θά πέσης εΐς
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καλάς χειθας, άλλ’ δ ίππος δέν ήξεύρει ποιος θά 
τον άγοράσγι, ίο ποιος θά τον ιππεύγι ή τον δύηγη 
εΐς άμάξιον. Τό π«ν είναι τυχηρόν άλλ’όμως σοί 
λέγω, κάμ.νε τά δυνατά σου, δπου δήποτε και άν 
πέση ό κλήρος σου, νά απόκτησης καλόν δνοαα 
καί νά τό διατήρησης.

(ακολουθεί.)

nils ΓΕΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΨΑΡΙΑ ΤΙΝΑ.

Ό κιπρΐνος (γουβιός)εχει τούς ΰδόντας του πρός 
τά όπισθεν εΐς τόν φάρυγγα,ώστε όταν πάσχη άπό 
λαιριόπονον δέν ηξεΰρει ποιον νά συμβουλευθή τόν 
ιατρόν ή τόν όδοντοϊατρόν ! 'Ομοιάζει δε τον βουν, 
διότι άναμασσφ τήν τροφήν του ! Δυστυχώς δεν 
έχει τάς άλλας Ιδιότητας τοΰ βοός, διότι εΐς οΰ- 
δέν άλλο χρησιμεύει εΐς τόν άνθρωπον, εΐμή πρός 
τροφήν.

Ό καρκίνος μασσά την τροφήν του μέ τούς πό- 
δας του, ενώ τό στρίδιον τρώγει μέ τώ γένεια του I 
θά άπέθνησκε δέ τής πείνης, εάν εΐχε νά περι- 
μένγι τόσον χρόνον δσον τά παιδιά μας, εως 
οΰ αυξήσουν τά γένεια του I Κα'ι δμως τά γέ- 
νεια τών όστρέων μόλις είναι ορατά !

Τά μαλάκια δέν έχουν ποσώς όδόντας, άλλ ό
ταν πεινούν περιτυλίσσονται πέριξ τής τροφής των 
ώς νά ήσαν εν κομμάτι χαρτιού.

Τά affrsposiSn απεναντίας, στρέφονται άπό 
τά έσω πρός τά έξω. At ακτίνες των είναι οδ- 
τω πως κατεσκευασμέναι, ώστε τό δέρμα δύ
ναται νά άναστραφή και τό μέν έσω νά έλθή 
προς τά έξω, το δέ έξω πρός τά έσω, περιτυλίσ- 
σον την τροφήν πέριξ εαυτού, μένει δέ εΐς τήν θέ
σιν ταύτην έως ού χόρταση !

ΚΟΛΟ ΜΒΟΧ

Ό Χριστόφορος Κολόμδος, δ άνακαλυπτής τής 
’Αμερικής έγεννήθη είς τήν Γενούην περί τδ I4J0, 
καί άπέθανε έν Βαλαδόλιδ τής ‘Ισπανίας τήν 2ο Μαρ
τίου ιςοό. Ό πατήρ τον ήτο υφαντής μάλλινων Υφα
σμάτων tv Γενούη, εΐχε δέ καί άλλους δύο υΐοϋς καί 
μίαν θυγατέρα.

Ό X. Κολόμδος ίσπούδασεν είς τδ Πανεπιστή
μιου, μετά ταϋτα δέ έπανήλθεν οΐκαδε καί ένησχόλεϊ- 
ται κατά τάς μή έργασίμους ώρας του, μετά τοΰ ά- 
δελφοΰ του Βαρθολομαίου εις τά άφορώντα τήν ναυ
σιπλοΐαν.

Τά ιηηφ— ΐή58 υπηρέτησεν ώς ναύτης ύπδ τδν 
θεϊόν του Κολόμδον, δστις έδιοικοΰσεν Ιν καταδρομι- 
κδν πλοϊον κατά τών Βενετών καί Νεαπολιτάνων. Τά 
μετά ταϋτα 2ο ίτη δ Χρ. Κολόμδος διήλθεν είς δια
φόρους ναυτικός Υπηρεσίας τής πατρίδος του, έπιδεί-

20?5[

έας πάντοτε νοημοσύνην καί δραστηριότητα οΰ τήν 
τνχοΰσαν.

Μετ’ άτυχή τινα ναυμαχίαν κατά τών Βενκτών, 
καθήν τδ πλοΐόν του έκάη καί αύτδς έσώθη κολλυμ- 
δών, κατέφυγεν είς τήν Λισαδώνα καί έκεϊ έγνώρισε 
καί ένυμφεύθη τήν θυγατέρα ΐταλοϋ τίνος θαλασσοπό
ρου, έ£ ής έγέννησεν υιόν, δν ώνόμασε Διέγον. Ένώ 
δέ εΰρίσκετο έκεϊ δ γυναικάδελφός του τδν είδοποίη- 
σεν, δτι ή θάλασσα κατά μίαν μεγάλην τρικυμίαν έκ 
δυτικού άνέμου έρριψεν είς τήν δηράν τεμάχιον έύλου 
περιέργως έσκαλισμένον. Επίσης γέρων τις πολίτης 
τδν έπληροφόρησεν δτι εΰρε ποτέ κώπην έσκαλισμε- 
νην. ’Αλλά καί αύτδς δ Ιδιος είδε καλάμια Τών Τρο
πικών κλιμάτων, τά δποϊα τά κύματα είχον [δίψει είς 
τάς Πορτογαλλικάς άκτάς. ΤαΟτα ίδωκαν τήν πρώ
την νύίιν ε’ς τδν Κολόμόον τοΟ νά ΰπάγη είς τάς 
Ανατολικός ’Ινδίας ταέειδεύων πρδς δυσμάς. Ή Ιδέα 
του αθτη ένισχύθη ύπό τίνος έπιστολής τοϋ ’Ιταλού 
φιλοσόφου Τοσκανέλλη πρδς τδν Άλφόνσον 5ον βασι
λέα τής Πορτογαλλίας, δστις ήρώτησεν αύτδν άν ήτο 
πρακτικόν τά είς τάς ’Ινδίας ταέεΐδιον έκ Δυσμών.

'Ο Τοσκανέλλης άπεκρίθη δτι ήτο δυνατδν καί 
συγχρόνως έστειλε καί χάρτην, είς τδν δποΐον τά Δυ
τικά παράλια τής Αφρικής έθεσεν άπέναντι τών ’Α
νατολικών παραλίων τής Ασίας.

Μέ τδν φιλόσοφον τούτον δ Κολόμδος ήνοιΕεν άλ- 
ληλογραφ’αν, καί ένισχύθη πολύ είς τήν άπόφασίν του 
νά κάμη τδ ταΕεΙοιον τοΰτο διευθυνόμενος πρδς 
δυσιιάς.

Τδ ijf77 Κολόμάος έκαμε τήν πρώτην δοκιμήν 
αύτού ταξειδεύσας ιοο περίπου λεύγας πέραν τής Ι
σλανδίας έπί τής 7$ μοίρας βορείου πλάτους, έέε- 
πλάγη δέ μή εδρών τήν θάλασσαν παγωμέ νην.

Μετά τοΰτο έπεσκέφθη τήν εΐς τά παράλια τής 
Γουινέας έν Αφρική μικράν άποικίαν τών ΙΙορτογά- 
λων καί μετά ίο έτών έπανειλημμένας προσπαθείας 
παρά τή αύλή τής Πορτογαλλίας, άπεφάσισε νά άπο- 
ταθή είς άλλον 'Ηγεμόνα.

Εύτυχώς τφ 1484 ένώ έπορεύετο μετά τοΰ υίοΰ 
του διά τής 'Ισπανίας, έσταμάτησε ήμέραν τινά ί- 
ίωθεν Μοναστηρίου τών Φραγκισκάνων Λαοαθίτα κα- 
λουμένόυ καί έόήτησε άρτον καί &δωρ διά τδν υιόν του-

Ό 'Ηγούμενος Ιωάννης Μαρκέτας έδέχθη αύτδν 
φιλοφρόνως είς τδ μοναστήριον καί τόσον διηγέρθη 
τδ ένδιαφέρον αύτού έκ τής σννδιαλέίεως του μετά τού 
Κολόμόου, ώστε συμάουλευθείς μετά τοΰ ιατρού τής 
πόλεως έκείνης, άπεφάσισε νά φιλοίενίση τδν Κολόμ- 
όον καί τδ τέκνον του έν τφ μοναστηρίιμ μέχρι τής 
έλευσομένης άνοίίεως i486.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο δ Ηγούμενος τής έν λό
γω Μονής έπρομήθευσεν εΐς τδν Κολόμβον συστατικόν 
πρδς τδν έΕομολογητήν τής Βασιλίσσης Ίσσαδέλας, 
άλλ’ δ άνθρωπος έκεΐνος ού μόνον ψυχρώς τδν έδέ
χθη, άλλά καί μετά ταϋτα άντενήργησε κατά τοΰ σχε
δίου του.

Έπί τέλους δμως διά τών ένεργειών τού ταμ ίου 
τοΰ Κράτους Άλόνζου δέ Κουιντανέλλου, τοΰ άντι- 
προσώπου τοΰ Πάππα Αντωνίου Γεραλδίνου καί 
τοΰ άδελφοΰ του, δστις ήτο παιδαγωγός τών τέκνων 
τοΰ βασιλέως Φερδινάνδου, έπέτυχε νά παρουσιασθή 
είς τδν βασιλέα. ’Αποτέλεσμα τής παραυσιάσεως 
έκείνης ήτο ή σύστασις έπιτροπής πρδς έέέτασιν τοΰ 
σχεδίου του, αΰτη δέ μετά πολλάς καί έπανειλημμένας 
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συζητήσει;; άπεφάνθη δτι τδ προτεινόμενον βχέδιον 
ήτο όχι μόνον μάταιον άλλά καί άδύνατον !

Άλλά καί ή δυσκολία αΰτη δέν άπεθάρρυνε τδν 
γεναΤον θαλασσοπόρον, άλλ’ έπί έπτά δλα έτη έμεινε 
παρά τή αύλή τής' Ισπανίαν Ξενιζόμενος παρά τφ βα- 
σιλεϊ, μετά τοΰ δποίου ήδη ήλθεν είς στενάς σχέσεις, 
άγωνιζόμενσς νά έπιτύχη τού σκοπού του.

σιν δύο προσκυνηταί ήλθον έκ τής 'Ιερουσαλήμ γέ
ροντες τήν είδησιν, δτι δ Σουλτάνος ειχεν άποφασίσει 
νά καταστρέψη τδν τάφον τού Χριστού."Οθεν ώμοσεν 
δλα τά έκ τών ανακαλύψεων του κέρδη νά δνσιάση 
πρδς άπελενθέρωσιν τών’Αγίων τόπων έκ τών Μωα
μεθανών I {ΆκολονίεΓ)·

------ id·-----

I

Ό 'Χ.ρεατ4φογ*ο<ς Κολήικβος.
Έν τφ μεταξύ αί Ιδέαι του έλαόον στροφήν θρη

σκευτικήν, καί ήρχισε νά έξετάζη τάς Γραφάε πρδς 
βεδαίωσιν, δτι δ καιρός εΤχεν έλθει, καθ’ δν δ Χρι
στιανισμός έπρεπε νά διαοσθή καθ’ δλον τδν κόσμον, 
καί ήρχισε νά θεωρή έαυτδν ώς τδ δρισθέν μέσον 
ύπδ τού Θεοϋ πρδς τδν σκοπόν τούτον.

Ένφ δέ ήτο είς τήν διανοητικήν ταύτην κατάστα-

Ο ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΝ ΡΠΜΗι.

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Πέτρου έν Ρώμη ανήκει 
εΐς τρ είδος τής αρχιτεκτονικής, τό όποιον φέρει 
τό όνομα Βασιλικά. ΕΓνε δ μέγιστος καί μεγα-
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Έβωτίρακόν τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Πέτρου iv Ί'ώμ.ϊ).
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λοπρεπέστατος -ναός τοΰ είδους *του. Λέγεται δέ 
δτι κατέχει τδν χώρον, ό'που ίτάφη δ απόστολος 
Πέτρος μετά την σταύρωσιν αυτού, καί όπου κατά 
πρώτον (70. μ. X.) άνηγέρθη ΰπδ τού άγΙου ’Α
νακλητού, επισκόπου 'Ρώμης, οστις, ώς λέγεται, 
έχειροτονήθη τοιούτος ύπ’αύτοϋ τού Αποστόλου 
Πέτρου, ναϊδιον εΐς τιμήν τοΰ ’Αποστόλου Πέ
τρου, τδ όποιον τό 306 μετεποιηθη εΐς Βασιλι
κά ΰπδ τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου. Αλλά 
τό σχέδιον του νϋν ναού τοΰ 'Αγίου Πέτρου οφεί
λεται εΐς τδν Πάπα Νικόλαον 5ον τδ 1450.

Έκτοτε δ ναός τού Άγιου Πέτρου έλαβε δια
φόρους μεταβολάς μέχρι τού 1626, Δεκεμβρ.18, 
ότε καί έγκαι- 
νίσθη ΰπδ τού 
Πάπα Οΰρβα- 
νού 8ου. Τδ 
περιστυλίου δέ 
έτελείωσεν ΰπδ 
τδν Πάπαν 

Αλέξανδρον 
κατά τδ έτος 
1667.

Τό κτίριον 
τού ναού τού 
Άγιου Πέτρου 
άπό τής θεμε- 
λιώσεως αύ- 
τοΰ τό 1450 
μέχρι τών εγ
καινίων του 
τδ 1625 έπή- 
ρεν 175, έτη 
κατά τδ διά- 
στα δέ τούτο 
ίεράτευσαν και 
άπέθ<αν ο ν 43 
Πάπαι.

Αΐ διαστά
σεις τού ναού

Ή Κοκκατού καί τό μ.ωρυόν.

τούτου έχουσιν ώς εξής’ μήκος τού εσωτερικού 
602 αγγλικών «οδών, ΰψος ΙύΟ ποδ., πλάτος 
77 —83. Ή περίμετρος τών στόλων, τών ύπο- 
στηριζόντων τδν δόμον, 232 ποδ. Η διάμετρος 
τοΰ δόμου 193 ποδ. Τό ύψος του άπό τού έοάφους 
μέχρι τοΰ φανού 400 ποδ., μέχρι δετού άκρου τοΰ 
σταυρού 430 ποδ.— Ό δόμος περιζώννυται ΰπδ 
6 σιδηρών ζωνών. Ή δέ έτησία δαπάνη πρδς δια- 
τήρησιν τοΰ ναοϋ τούτου ανέρχεται εΐς 50,000 φρ.

Μεταξύ τών πολυπληθών αγαλμάτων, δια
φόρων Παπών και άγιων τής Παπικής ’Εκκλη
σίας . ύπάρχει καί τό περίφημον άγαλμα τοΰ ά
γιου Πέτρου, έζ ορειχάλκου μεταφερθέν έκεϊ καί 

στηθέν έπΐ θρόνου μαρμάρινου λευκού έργου τού 
13ου αΐώνος. Τδ άγαλμα τούτο μετεφέρθη έκιϊ 
ύπο τού Πάπα Παύλου τού 5ου' ίκ μοναστηριού 
τού’Αγίου Μαρτίνου Τόση δέ εΐνε η έτησία συρροή 
και τοιούτος ό ευσεβής πρδς τδν Άγιον Πέτρον 
τών πιτών σεβασμός, ώστε έκ τών φιλημάτων 
αύτών ό μέγας δάκτυλος τοΰ δεξιού ποδός έξη- 
φανίσθη σχεδόν. Ή προκειμένη ε'ικών παριτμ τό 
εσωτερικόν τοΰ έν λόγω ναού. Ή ε’ικών τού αγάλ
ματος τού Άποστελου Πέτρου έδημοσιεύθη είς 
τό φΰλλον τού Νοεμβρίου 1891. Εις τδ όποιον 
παραπέμπεται δ άναγνώστης.

—'Υπό τήν πό- 
λιν τοΰ Λονδίνου 
υπάρχουν 3,000 
μιλιών υπόνο
μοι — 34, 000 
μ. τηλεγραφικά 
σύρματα — 3, 
200 μιλ. σωλή
νες φωταερίου, 
καί 4,500 σω
λήνες κεντρικοί 
ΰδατος !

— Είς τήν 
πόλιν τής Νέας 
Ύόρκης δαπα- 
νώνται καθ’ ε- 
κάστην 76,909, 
246. γαλόνια ΰ
δατος I

• — ΑΕ εκ τών 
ταχυδρομείων 
εισπράξεις εΐς 

τάς Ηνωμένας 
ΙΙολιτείας τής 
’Αμερικής άνέ- 
βησαν πέρισυ εΐς 
περίπου 330, 
000,000 φρ. !!

---- wjeiM—■

Η ΚΟΚΚΑΤΟΤ ΚΑΙ ΤΟ ΜίΙΡΟΝ,

Ή Κοκκατοϋ είναι άπό τά Αραιότατα καί 
νοημονέότατα είδη τών ·ψιττακών. Είναι δέ αύ- 
τόχθων τής ’Αφρικής καί τής Νοτίου ’Αμερικής. 
Το θωμά της είναι λευκόν, τό δέ κράνος όυνί- 
Οταται έκ πτερών κίτρινων· όταν οργίζεται τά 
πτερά όρθοΰνται καί τότε ή ω[ης τοΰ όοβαρού 
τούτου πτηνού καθίσταται μεγαλοπρεπής και 
άννάμα φοδερά.

Είς ούδένα τών ξένων επιτρέπει νά τήν έγγί- 
ζονν, άλλ’ οί οικιακοί καί γνώριμοί της δύναν- 
ται νά τήν χαϊδεύωάιν ώς γατάκι.

Τόοον δέ άφοόιοϋται είς τούς κυρίους της, ώ- 
Οτε πολλάκις έπιπίπτει κατά πάντων δόοι ήθε
λαν νά τούς έγγίδουν. Τό Ακόλουθον Ανέκδοτον
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δεικνύει τήν άφοόίωότν καί νοημοσύνην τοΰ πτη
νού τούτου.

Κυρία τις εΐχε μίαν Κοκκατοϋ, ή δέθυγάτηρ 
της έπίόκέφθη αύτήν μίαν ημέραν καί άφήκε το 
νήπιόν της είς τήν φροντίδα της διά νά νπάγμ 
έξω,όπου μία ύπόθεσις τήν έκάλει. Κατά τήν Α
πουσίαν της ή Κοκκατοϋ έτοποθετήθη είς τήν 
κούνιαν τοΰ παιδίου άνωθεν τής κεφαλής καί 
διά’ποικίλων φωνών έφαίνετο ζητούσα νά διαδκε- 
δάζμ τό μωρόν.

Ή ύπηρέτρια άκούδασα τούς παραξένους φω- 
νάς τοΰ πτηνού είσήλθεν εις τό δωμάτιον δπου 
ήτο τδ νήπιον καί ίδούάα τήν Κοκκατού καθη- 
μένην είς τήν κούνιαν άνωθεν τοΰ παιδίου, έφο- 
οήθη μήπως τό κακοποιήσμ καί έζήτηάε νά τήν 
άπομακρύνμ έκεϊθεν, ‘Αλλά τό πτηνόν τόόον έ- 
ξωργίσθη έναντίον της ώστε όρθώδαντό κρά- 
νος του ώρμηδε κατ’ αύτης διά κραυγών 'καί 
δέν δπαυοεν, έως ού τήν ήνάγκαδε νά έξέλθμ 
τού δωματίου 1 

--------------------------- -----

ΚΙΝΑ.

ΤΑ παρελθόν καί τά παρόν αυτής.

At μεταβολαί, αί όποιαι εισήχθησαν εις τήν 
πολιτείαν, τήν έκπαίδευσιν καί τά ήθη τών Κι
νέζων είναι όλιγώτερον αξιοθαύμαστοι και άνα- 
τρεπτικαί, παρά τάς είσαχθείσας είς τήν ’Ιαπω
νίαν, ούχ ήττον είναι επίσης πραγματικαί καί ου
σιώδεις.

Ό σπουδάζων τά άρχαια συγγράμματα τών 
Κινέζων, άναγινώσκων δέ τήν ιστορίαν της επι
μιξίας τών Ευρωπαίων μετ’ αυτών καί βλέπων 
τούς Κινέζους τών ημερών μας, ευρίσκει μικράν 
διαφοράν εΐς τόν λαόν διανοητικώς, κοινωνικός 
και φυσικώς. ’Ακόμη και μετά τήν εισαγωγήν 
τοΰ Βουδισμού καί τήν δι ’ αύτού γενομένην θρη
σκευτικήν άναστάτωσιν της χώρας εύρίσκομεν τά 
πράγματα μετ' ολίγον εΐς τήν αυτήν, εΐς τήν 
όποίαν ήσαν καί πρότερον κατάστασιν.

Έκ τίνος μέρους τής Δΰσεως καί πότε οί πρώ
τοι άποικοι μετηνάστευσαν εΐς τήν Κίναν καί 
πώς έστησαν τάς σκηνάς των παρά τον Κίτρινον 
ποταμόν, θέσαντες οΰτω τά θεμέλια τής παρού- 
σης Κινεζικής αυτοκρατορίας, μέ τά ήθη καί 
έθιμα αυτής, θά διαμένη αιωνίως μυστήριον άλυ- 
τον. Τό βέβαιον, είναι, δτι οί άποικοι εκείνοι εφθα- 
σαν εΐς υψηλόν βαθμόν πολιτισμού καθ’ον χρό
νον πάσα άλλη ί&νικότης ήτο βυθισμένη εΐς πα- 
χύν βαρβαρισμόν. Έπεδόθησαν δέ ευθύς έξ ύπαρ- 
χής, ώς φαίνεται, εΐς τήν γεωργίαν, και εΐς τούτο 
πολύ πιθανόν όφείλουσι τήν υπεροχήν των ύπέρ 
τά πλεϊστα άλλα τά πιρικυκλοϋντα αυτούς νο
μαδικά έθνη ή φυλάς.

Οί Κινέζοι κατά τούς αρχαιότατους χρόνους 
φαίνεται δτι δέν εΐχον καμμίαν γνώσιν ή εϊδησιν

περί τών Ευρωπαίων, Μόνον δέ κατά τον Με
σαίωνα διά τών Μωαμεθανών, παρά τών όποιων 
απέκτησαν ικανήν γνώσιν τών μαθηματικών έπι- 
στημών, έγνώρισαν δτι πρδς Δυσμάς κατφκουν 
ε“θνη, τά όποια ησαν ανώτερα των εΐς τήν μά- 
θησιν.

Ό Μάριος Πολίος (τον π.αιώνα) εύρε τούς Κινέ
ζους καίοντας μαύρους λίθους,δπως ονομάζει οδτος 
τούς λιθάνθρακας, πολύ πριν γνωσθη ή χρησιμό- 
της καί εΐσαχθή ή χρήσις αύτών εΐς τήν Ευρώπην.

Ή τυπογραφική ήτο έν χρήσει πολλά έτη πριν 
αΰτη· εΐσαχθή εΐς τήν Ευρώπην. Τάς ιδιότητας 
τής πυξιδος οί Κινέζοι έγνώριζον πολύ πριν άνα- 
καλυφθή ή χρησιμότης αύτης έν Ευρώπη, άλλά 
τά θαλάσσια αύτών ταξείδια περιωρίζοντο μόνον 
εΐς τήν ακτοπλοΐαν.

Ή κατασκευή καί χρήσις τής μετάξης επίσης 
ητο πρό πολλοϋ χρόνου γνωστή εΐς τήν Κίναν 
καί έκεΐθεν μετεφέρθη εΐς τήν Ευρώπην Οί Κινέ
ζοι πρδς τούτοις εΐχον φθάσει εΐς υψηλόν βαθμόν 
πολιτισμού πολύ πριν εΐσαχθή οΰτος μεταξύ τών 
Ευρωπαίων. “Οταν δ Δρ. Μόρρισον έπεσκέφθη 
τήν Κίναν 1807 μ.Χ. εΰρε τούς κατοίκους αυτής 
πράους, εΰγενεϊς, ήμερους, φίλεργους, ΰποταγεϊς 
εΐς τούς πρεσβυτέρους καί τούς γονείς των, καί 
αναγνωρίζοντας τούς πτωχούς συγγενείς των.

“Οταν οΐ εύγενεϊς τής Ευρώπης άφήκαν τήν 
σπουδήν τών επιστημών καί τών γραμμάτων εΐς 
τούς μοναχούς, ώς άναξίαν τής θέσεώς των, οί 
εύγενεϊς Κινέζοι έσπούδαζον έπιμελώς τούς κλα
σικούς συγγραφείς !

’Ακόμη δέ καί τώρα, δτε οί στρατιωτικοί κα
τέχουν τήν πρώτην θέσιν εν Ευρώπη, εις τήν Κί
ναν ό πολίτικος άρχων θεωρείται ανώτερος τοΰ 
στρατιωτικού, ή δέ ύψίστη τιμή ή αποδιδόμενη 
εΐς τον στρατιωτικόν είναι πολιτικόν τι αξίωμα.

Διπλώματα εΐς τήν φιλολογίαν άποκτώνται εΐς 
τήν Κίναν μετά μακράν καί άκριβή έξέτασιν γε
νομένην υπό έξεταστών επί τούτω όριζομένων ΰπό 
του Αύτοκράτορος. Τά διπλώματα δέ ταϋτα δί
δονται εΐς τόν έπιτυχόντα άνευ διακρίσεως πολι
τικής, κοινωνικής ή θρησκευτικής τάξεως, ή δέ 
κυρία ευγένεια παρά τοϊς Κινέζοις είναι ή ευγέ
νεια τών γραμμάτων.

(ακολουθεί).

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EP&THSE1S

1. Ποια βασίλισσα ΐφονεύβη etc την πόλην των "Ιππων ;
2. Ποιοι έρριψοτινίύνευοα» την ζωήν των όιύ να φέρουν υ-

ΐωρ εΐς τόν βασιλέα ;
3. Μιτα πόαα έτη, άπό της ΐζίίον των οί Ίσραηλΐται ήρ- 

. χισαν νά κτίζουν τόν ναόν ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΗΝ.

Αινίγματα.

1,—Έιμ* ή καρδιά ώχεαυών καί ποταμώυ επίσης, 
Είς κδλπους, ίρμους μή ζητείς, είς λίμνην δέν μ’ευρίσκεις.

Έγ’ άγαπώ τήν θάλασσαν κι’ δ Σατανας εμένα,
Πατ’ άπαρτώ τά μέλη των ποϋ γράφω μέ τήν πένα, 

Αί "Ηπειροι μέ χαίρονται για τ’ άρχηγδς των βαίνω, 
Πλήν ΙΖ* Ευρώπης έφυγαν άλλ’ είς ‘Αθήνας μένω. 

Έπίστρςψον ατό αίνιγμα ποΰ πρόκειται νά λίσης, 
’Ως αρχηγόν χαΐ έσχατον sxef ΐά μ’ άπαντήσης.

'Er 'Ροστοβίω (’Ρωσσίας) Γ. Ί. Μπλέτας.

χαέ ή έβΒδμη τδ ϊνομα ήρωδς τίνος τοϋ ΤρωΤκοϋ πο- 
λέ μου. Τά άρχιχά γράμματα των λέξεων τούτων λαμ. 
δανόμενα άποτελοϋσι τδ όνομα μιας νήσου του Ίωνιου 
πελάγους ώρσιοτάτης χαέ εΰφοροτάτης.

'Er IhifKitcT, I. S. Καμπίώτης.

Τετράγωνον.
6.—Νά συμπληρωθη τδ παρόν τετρά- 

γωνον, διατοιούτων λέξεων αΐτινες 
αναγιγνώσκαμε  ναι δριζοντίως ή χα· 
θέτως νά δίδωσι τάς αντάς λέξεις.

2__ Ό χαθείς μέ εορτάζω χάβε χρόνο μια φορά,
"Αν τά Βυδ μου αφαιρέσης, 
Κ’ ένα πνεύμα μοϋ προσθέσ·ρς,

Γίνομαι ϊ,τι Βέν θέλης νά γενής . ... ΰ, συμφορά 1

Νιχόλ. Κρύσδι.

Ανθείς τ&ν Αίνιγμάτων 
τ&ν iv τω φνλΚω τον μηνί>$ ’Οκτώβριον 1892.

Άίήΐ'ησι, ’Αριστοφάνης.

3,—Πάτε «ραίνομαι χαλάς, πάτε φαίνομαι κακδς,
’Σ τούς θνητούς ποϋ μ’άγαποϋνε μέ ψυχή καί μέ χαρδ_>ά.

"Αν τδ δεύτερον στοιχείου μ’ άφαιρίσητε, Παιδιά, 
Τότε γίνομαι τρανός χαΐ πολύ ιστορικός.

Π. Π.

1 — "Ιον—"Ιον—Ί όνι ον
2—Διά —Βόλος—Διάβοϊ ος
8—ΠίνΒος—’ Ινδδ ς
4 —’Ρέα—"Εαρ
5—Σφακτηρία—Βακτηρία

6.— Φ—ρίξος 
Α—πρίλιος 
Ε—υνομος 
θ—η σεύς 
Ω—ς 
Ν—εφίλη.

4,—Είμαι πάλις τις αρχαία 
’Ισχυρά καί ρωμαλέα, 

"Αν Βέ μ’ αναγραμματίσιρς, 
θα ίβής χαΐ θ’ άπορήσιρς 

"Ανθρωπον νά διορθώνη 
Μέ χλωστή καί μέ βελόνι.

7__ Κ Ν
α ’ α ν 

λ Ζ ο
Σ α λ Δ μι ς 

χ ρ μ 
υ ε α

Λ τ ι

Έν 0ε<?σα.1οτίκ>}, ’Αχιλλεϋς Βάχου.

Ακρο&τίχίε.

5.—Συνίσταμαι έξ ίπτά λέξεων τούτων ή μέν πρώτη εΐναι 
το ονομα βασιλέως τίνος τής Λυδίας πλουσιωτάτου, ή 
Βευτίρα τδ άνομα τής συζύγου του Μενελάου, ή τρίτη 
τδ ονομα 'Ακρωτηρίου τίνος τής "Ελλάδος, ή τέταρτη τδ 
ονομα ένΒυναμωτιχοϋ τίνος ποτοϋ, ή πέμπτη τδ ίνομα 
ζώου τινός, ή έκτη τδ βνομα έπιρρήματος τροπικοί,

Λΰται,

Πετρούλα Σπετσιώτου ίξ ’Αθηνών 1.2. 5.6.7. Ευδοξία 
Κ. Νικήτα ίχ Βέλου 6. 7. Ηρακλειώτης έξ Ηρακλείου 
Κρήτης 1.3.4.7. Σωτήριος X. ΘεοΒδσης έκ Κερκύρας ί .2. 
4.5.6.7. Γεωγ. ϊ. Μπλίτας έκ 'Ροστοδίφ 'Ρωσσίας 1. 4. 
5, 6. 7. Καλλιάπη Ν. Δεμέστιχα ίξ 'Αθηνών 1.2.3.4.6.7. 
Φωτεινή Π. ’Ροζάκου έχ Γυθεΐου 1.2.5.6.7. Γ. I. Με- 
ταλλινδς έκ Κέρκυρας 1.2.3.7. Μαρία Γεωργαντά έξ’Αθη
νών 1.2.3.7. Άχιλλεύς Βόχου έχ Θεσσαλονίκης 1. 4. 7, 
Γεώργιος Μαρκόπουλος έκ Πάρου 1.3.5.7. ’Αγλαΐα Καλ- 
βοκορέση ΐκ Σύρου 1.2.3.7. ’Ανθή Πολυζωγοπούλου, Άν- 
Βρέας Πολυζωγοπούλου,

’Α^ηπησι,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμ.α έν Άθήναις κατά
Κυριακήν άπο 10—11 π. μ., και άπο 5—6 μ. μ. 
εν τη κατά τήν Πύλην τοϋ Ακριανού και τούς 
Στύλους τοΰ 'Ολυμπίου Διος "JEXAvjvtxSi Εύ- 
αγγελιχ·^ ΈκχληαΕα.

— Έν τη Άποβήκφ τών ’Αγίων Γραφών ΰπάρ- 
χουσι δώματα τοΰ ΆΣτέρος της 'Ανατολής, όλό- 
κληροι Σειραί Έφημ. Παίδων καί αί τρεις Σειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

ι —ΠροΣέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα θρη- 
|<ίκευτικά καί ηθικά φυλλάδια καΐ,όιόλία.

—Καί πάλιν ΣυνιΣτώμβν είς τάς οικογένειας τών 
Συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων τδ Έ γ κ υκλο- 
π αιδικύν λεξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καί Χίράτ 
ώς λίαν άναγκαΐον διά παόαν οικογένειαν.

— Τό Σπήλαιον τών λμότών διήγημα τερπνό· 
τατον καί διδακτικότατον διά οικογένειας μέ ει
κόνας’ τιμή μόνον μία δραχμή Συμπεριλαμβανο
μένων καί τών ταχυδρομικών.

Σννίρομ^ «Παιΰικ&ν Λιηγημάτων,η 8 κατ’ ^τορ, ίν ΈίΛ,άίι ίο λεπτ. άν τ& Έ^<ητερικ& 60 Xwr. 

Έν Ά6ήνς«ς ίχ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΒ ΚΔΝΣΤΑΝΤΙΝΪΔΟΤ 1893—2317.


