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Η ΜΑΥΡΗ ΩΡΑΙΟΤΗΪ.
Αυτοβιογραφία ένός ίππου· 

(*Τ8« προηγούμενοι φΰλλον)

«Έπειτα μέ ώδήγησεν εΐς τήν φάτνην, άφή- 
ρεσε τδ έφίππιον καί τούς χαλινούς μέ τάς ιδίας 
του χειρας και μέ εδεσεν 
είς τδ παχνί. Έπειτα 
ΐζήτησε λεκάνην μέ θερ
μόν νερόν, καί άφοϋ εξέ
βαλε τό φόρεμά του, 
έπλυνε μέ σπόγγον τάς 
πληγώς μου, ένω δ ιπ
ποκόμος έκράτειτήν λε
κάνην, έκαμε δε τοϋτο 
τόσον μαλακώς,ώστε δέν 
μοι (προξένησε ■ πολύν 
πόνον. 'Οσάκις έκινοΰ- 
μην ένεκα τοϋ πόνου, μέ 
καθησύχαζε λίγων μέ 
τρυφερότητα, «ήσύχασε, 
ησύχασε, άγάπη μου. Ή 
ξεύρω ότι εινε τρυφερό 
το μέρος καί πονεις !» 
Αύτή ή φωνή μέ ηύχα- 
ρίστει νά τήν ακούω, τδ 
δέ πλύσιμον μοί έπροξενησε

Kowi ηνία.

πολλήν άνώπαυσιν.
Μετά τοϋτο εξέτασε τδ στόμα μου, καί εύρεν 

ότι το δέρμα ήτο έκδαρμίνον εις τάς γωνίας καί 
οέν ήδυνώμην νά μασσήσω τον σανόν ώνευ φοβε
ρών πόνων !■ Έκίνησε την κεφαλήν καί διέταξε 
τον ιπποκόμον νά φέρη πίτυρα ανακατωμένα μέ 
νερόν, νά προσθέση οέ εις αΰτά ολίγον αλεύρι. 
Πόσον ευγνώμων ήμην διά το φαγητδν ίκεϊνο !

Όχι μόνον άνέπαυσε τήν πεινάν μου, άλλά κατέ
παυσε καί τούς πόνους τοϋ στόματός μου’ ήτο 
ώς βώλσαμον θεραπευτικόν ! Όλον δέ τδν καιρόν 
δ καλός μου κύριος ϊστατο πλησίον, χαϊδεύων με 
καί λίγων είς τδν ιπποκόμον ! «‘Εάν ίππος μεγά
λης ζωηρότητος, ώς τήν φορβώδα ταύτην, δέν 

δύναται νά δαμασθη διά 
χαλοϋ τρόπου, δέν αξί
ζει τίποτε!»

«Μετά ταΰτα ήρχετο 
συχνά νά με βλέπη, καί 
άφοϋ τδ στόμα μου ία- 
τρεύθτι, δ τιθασευτής, ο- 
στις ώνομάζετο Ίώβ, 
ΐξηκολούθησε τήν άσκη- 
σίν μου,ήτο δέ σταθερός 
καί φρόνιμος καί ταχέως 
εμαθον νά διακρίνω τί 
έπεθύμει παρ’ έμοΰ νά 
πράξω.»

ΚΕΦ. VII.
‘Εξακολούθησες τής ιστο
ρίας τής πεαερύρριζα?-

Τήν άκόλουθον φορών, 
καθ’ ήν ή Πιπερόρριζα

καί έγώ ΐμείναμεν μόνοι εις τδ ίπποστάσιον, μοί 
διηγήθη τά συμβάντα τής πρώτης της θεσεως. 

« ‘Αφοΰ ήμέρευσα,—εΐπεν, — ήγοράσθην άπδ 
ένα μεταπράτην διά νά ζευγαρώσω μέ ένα άλλον 
ίππον καστανόχρουν. Και έπί τινας μέν ίβδομά- 
δας δ νέος μου κύριος μάς ε”ζευγεν ίμοΰ εΐς τήν 
αύτήν άμαξαν, κατόπιν 3μως ίπωλήθημεν εΐς ένα 
κύριον τοΰ συρμού,δστις μάς έστειλεν εΐς Λονδΐνον,
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Έν όσω ήμην rxe τόν μεταπράτην με ώδήγει 

μεταχειριζόμενος τον τεντωτικόν χαλινόν, -τόν 
όποιον εμίσουν περισσότερον άπο πδν άλλο πράγ
μα. Άλλ’ ύπό τόν νέον δεσπότην μου δ χαλινός 
ούτος έτεντώθη ίτι περισσότερον, και τούτο,διότι 
ό ηνίοχος και αυτός δ κύριος ίνόμιζον 8τι οϋτω 
πως έφαινόμεθα μάλλον κατά τόν συρμόν! Συ
χνά δέ μάς ήνιόχει γύρω, τριγύρω της Πλα
τείας καί είς άλλους αριστοκρατικούς τόπους. Σύ, 
οστις δεν ίδοκίμασές ποτέ τόν τεντωτικόν χαλινόν 
δέν γνωρίζεις τί είναι, σΐ ίιάβεβαιώ όμως ίγώ, 
οστις τόν έ δοκίμασα, ότι πράγματι είναι τρομερόν 
πράγμα.

Μοΐ άρέσει νά τινάσσω την κεφαλήν εδώ και 
ίκεϊ καί νά την κρατώ τόσον υψηλά όσον οιος

Τεντωμένα ήνίκ.
όήποτε άλλος ίππος. Αλλά φαντάσου, φίλε μου, 
τόν εαυτόν σου ήναγκασμένον νά κρατής την κεφα
λήν σου ύψηλά και νά την κρατής είς την θέσιν άύ· 
τήν ε’πί πολλάς ώρας χωρίς νά δύνασάι νά τήν κί
νησης ποσώς, έΐμή μέ έν τιναγμα ίτι υψηλότερα, 
προς τά άνω, ίνώ δ λαιμός σου πονει καί δεν ήξεύ- 
ρεις' πώς νά ΰπόφέρης τόν πόνον 1 Έκτος τούτου νά 
βχης δύο χαβιάδες άντί ενός, δ ιδικός ριου δε ήτο 
οξύς καί μέ ίπροζενει πόνον είς τήν γλώσσαν και 
τήν σιαγώνα, τό δέ αιμα άπό τήν γλώσσάν ριου 
ίχρωμάτιζε τόν άφρόν του στόριατός ριου καί έ- 
τσαγκροϋσε τά χείλη ριου, ΐνφ ώργιζόμην κα'ι 
ήμην ήρεθισμένη μέ τούς χαβιάδες καί τόν χα
λινόν. Τοϋτο ητο χειρότερον όταν εϊχομεν νά στα- 
θώμεν έπΐ ώρας άναμένοντες τήν κυρίαν μας νά 
έξέλθη άπό μεγαλοπρεπή τινα εσπερίδα, εάν δέ 
ανησυχούν καί έκτυπόϋσα τόν πόδα ριου με ανυ
πομονησίαν, ή μάστιγξ έδούλευεν είς τήν |άχιν

μου. Ήτο αρκετόν νά καταστήση τινά τρελόν I» 
« Δεν ΐσυλλογίζετο ποσώς δ κύριός σου διά σερ 
τήν ήρώτησα. «"Οχι, ποσώς,ι άπεκρίθη ίκείνη· ι- 
κεϊνο, περί τοΰ δποίου αυτός εφρόντιζεν, ητο w 
φαίνομαι τοΰ συρμοΰ, μοί φαίνεται δέ 5τι πσλί 
ολίγον έγνώριζεν άπό ίππους, διότι ίλην τήν φρον
τίδα των ειχεν άφήσει είς τόν αμαξηλάτην τον, 
όστις τοϋ είπεν οτι ήμην φορβάς εύερεθίστου δια- 
θέσεως —οτι δεν εΐχον έκπαιδευθή καλώς είς τον 
τεντωτικόν χαλινόν, άλλ’ Οτι ταχέως θά ίσννεί- 
θιζον είς αυτόν. Δυστυχώς αυτός δέν ήτο δ άν
θρωπος νά τό πράξη, διότι όταν ήμην είς το 
ΐπποστάσιον, άθλια και ώργισμένη, άντΐ νά |ά 
καταπραύνη, μέ καλόν τρόπον, μέ έφιλοδώρα 
μέ οργίλους λόγους ή μέ κτυπήματα. Ήμήν 
πρόθυμος νά έργασθώ καί μάλιστα πολύ, άλλα 
νά βασανίζωμαι μόνον καί μόνον διά το κέφι των, 
μέ παρόργιζε. Τί δικαίωμα είχον νά μέ κάμουν 
νά υποφέρω κατ’ αυτόν τόν τρόπον ; Έκτος ίέ 
των πληγών τοϋ σώματός μου καί τοϋ πόνου 
τοΰ τραχήλου μου, προσεβλήθη καί δ λάρυγξ 
μου, καί εάν ε’μενον εκεί πολύν καιρόν ήμην βέ
βαια, δτι θά έβλαπταν τήν άναπνοήν μου. Οΰτω 
δ* έγενόμήν επί μάλλον καί μάλλον ευερέθιστος 
χωρίς νά τό θέλω, καί ήρχισά νά δαγκάνω καί, 
νά λακτίζω, όταν τις ήρχετο νά μέ βάλη τά 
χάμουρα, διά τό όποιον δ ιπποκόμος μί έξύλιζε·; 
μίαν δ’ ημέραν μόλις είχονμέ ζεΰξει είς -W 
άμαξαν και έτέντωνον την κεφαλήν μου μέ π 
τεντωτικά έκεϊνα ηνία, ήρχισα νά ριπτάζω[ΐει 
ταχέως και νά λακτίζω μέ δλην μου τήν ούνα- 
μιν, καί έκοψα τά χάμουρά μου, καί έξέφυγα λε- 
κτιζουσα εις τόν άέρα, ώστε έτελείωσα μέ το 
αφεντικό έκεΐνο I » (Ακολουθεί)

ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ.

ΎπάρχονΟι πολλά ανθρακωρυχεία, των. όποίων αί -υπόγειοι στοαά Εκτείνονται ύπά τδ ύδωρ ποταμών, ώς λιχ. τό παρά τΑν Βελγικήν πόλιν Λιέγκεν, άλλα άξιολογό- τερα ανθρακωρυχεία είναι έκεϊνα, των όποιων αΐ στοαϊ Εκτείνονται ύπό τόν ώκεε- νόν, τοιαΰτα δέ είναι τινά των έν Άγγλίο. Έτι άξιολογώτερον όμως είναι τό παρά τδ Ναναίμο, εΐς τόν κόλπον ΔεπορτοδρΑ τήν Βρετανικήν Κολομβίαν. Τό ανθρακωρυχείου τούτο εΐναι γνωστόν ύπδ τό δνομα, Οιϊέλλιγκτον, αί δέ στοαί του κεϊν- ται 600 πόδας ύπδ τλν Επιφάνειαν τοΰ ώκεανού, δστις Ενταύθα περιβάλλει’Αρχιπέλαγος τι Εκ νήσων, όμοιων πρδς τδ λι-
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j Ιιόνηοον, τό κατά τάς πηγάς τον ποταμού Άγιον Λαυρέντιον κείμενον.Τό "μήκος τών στοών τον άνθροζκωρυ- ^είου τον άδιακόπως αύξάνεν ηδη έφθα- ίίαν εις άπόστασιν 6 μιλιών άπό της ξηρός έντός τον ειρηνικόν ωκεανού! Σχεδόν ολόκληρος ό πληθυσμός τής κωμοπόλεως Ναναίμο, σνμποσοιίμενος εις 1000 περίπον ψυχών,ένασχολεϊται είς τό άνθρακωρνχεϊον τούτο, κερδίζοντες άπό 3—6 τάλληρα τήν ύμέραν,ήτοι 15—30 φράγκα. ‘Αλλά τά προς τό ζην είναι τόσον δαπανηρά έκεΐ, ώστε οΐ μεταλλωρύχοι μόλις άποζονν έκ τού μεγάλου τούτον μισθού των. Είς έκ τών κινδύνων, οΐτινες σννοδενουσι τήν έκμε- τάλλενσιν τον γαιάνθρακος είς τό άνθρα- κωρυχεϊον τούτο εΐναι ή αφθονία των ύ- παρχόντων αερίων, έκ τής άναφλέξεως των όποίων καταστρέφονται πολλοί, ζωοί, ώς συνέβη πρό τριών έτών, όταν 100 περί που άνθρωποι άπώλλοντο.Κατά τούς γενομένονς Απολογισμούς τά ανθρακωρυχεία ταύτα είναι έπικερδέ- Οτερα καί αύτών τών χρυσωρυχείων τής ’Αλάσκας, (όπου ύπάρχουν πολυπληθή τοιαντα) διά τόν λόγον, ότι οί έργάται δύ- νανται νά έργάζωνται καθ ’ δλον τό έτος, ένώ είς τά χρυσωρυχεία τής ’Αλάσκας οί έργάται ένεκα τοΰ -ψύχους οέν δύνανται νά έργασθώσι περισσότερον τών 4 μηνών τού έτους, ώστε οί μεταλλωρύχοι κάθην- ται αργοί επί 8 δλους μήνας, έΐς χώραν, ή οποία δεν παράγει τά πρός τό ζην ά- ναγκαΐα, άλλα πρέπει νά φερθώσιν έκεΐ άπό τάς Ήν. Πολιτείας τής ’Αμερικής. Καί δμως τινά τών χρυσωρυχείων τούτων πωλούνται άντά 40,000,000 φρ...... —— -—
Α1 φυχρότατ;αι ήμέραι είς 

τήν ιστορίαν.

1. ) Αί χατά τήν ύβδολήν Ναηολέοντβ; τοϋ πρώτου 
εις τήν ΡωσσΙαν οτρο 70 π «ρίπου έτών, αίτ<ν«ς έπήνίγ- 
χον τον θάνατον 400,000.

2. ) ΑΙ χατάτϊ 703 χαί 764 έπισυμβϊσαι έν Κων- 
σταντινουπόλει, ότι αί 8ύο θάλασσας ή Μαύρη χαί ή 
τοΰ Μαρμαρά έπάγωσαν χ«1 εμτναν παγωμένο» »πί 40 
ημέρας.

3. ) Το 1093 ό Τάμβπς τοΰ Λονδίνου έπάγωσε χ«ί 
εμχινίν <ίς τήν χατάστασιν ταύτην 14 έβϊομάδας. Το 
8s 1407 Λ ψύχος ήτο τόσο» ΰπερδολιχδν *ν Άγγλίμ, 
ώιτβ ολα τά μικρά πτηνά άπέβανον, τί δέ 4433 τά 
μεγάλα πνηνά τοΰ άίρας ήναγχάαθηααν ίν«χα τοϋ ψύ- 

| χους να αποδημήσουν άί Γερμανίαν.

4 } Τά 1468 ί χβιμών ήτο τόσον ίριμυζ έν Φλάν- 
δίρί, ώστε τό «Ις τους στρατιώτας όιϊόμχνον κρασί έχό- 
πτετο δια πελέχεων 1

5) Τό 4658 6 πάγος έν Άγγλίρι διέσχισε χιλιάδας 
δένδρων, ό ποταμός Τάμεσις έπάγωσε, τά πτηνά άπέ- 
θανο'ν χαΐ όί άνθρωποι ύπέφερον τρομερά.

6) Τ0 1691 οί λόχοι ήναγχάσθησαν άπό τοϋ ψύ
χους νά χαταφύγουν εΐς τήν πόλιν τής Βιέννης χαί νά 
προσβάλουν Ανθρώπους χαΐ χτήνη εις αΰτάς τάς όδούς.

7) Τό 1810 ΐ ύδρ άργυρος έπάγωσεν έν Μόσχςι ένεκα 
τοϋ ΰπερβρλιχοΰ ψύχους.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ.

<ί Πως θέλομεν έκφύγει, έάν άμελήαωμεν τόάον 
μεγάλην όωτηρίαν ;» (Έδραι. 6'. j.)

Ό Θεός προεμήβευδε και προΑφέρει είς τούς 
Ανθρώπους τήν Οωτηρίαν τής ψυχής των, ήτις τώ 
όντι εΐνε μεγάλη—μεγίΰτη.

Ή μεγάλη αΐιτη σωτηρία προόφέρεται είς όλους 
τούς Ανθρώπους είς τήν κατάσταΟιν, είς τήν 
όποιαν εύρίδκονται.

Ή άωτηρία αϋτη, τήν οποίαν ό Θεός τόσον 
εΜπλάγχνως προσφέρει διά τοϋ Ευαγγελίου, πα- 
ραμελεϊτάι ύπό πολλών, περιφρονεϊται δέ ύπό 
ούχί όλίγων.

Όλοι οί Αμελοϋντες ή περιφρονούντες τήν με
γάλην ταύτην Σωτηρίαν εΐνε είς τήν όδόν τής Α
πώλειας, Αποφυγή δ ’έν τμ παραμελήσει τόϋ Εύαγ- 
γ ελίου εΐνε Απολύτως Αδύνατος. “Ακουόον λοι
πόν, ΑναγνώΑτα, καί πρόάεξον καί Αποδέχθητι 
τήν προσφοράν τής ειρήνης καί χαρ ας τήν οποίαν 
ό Θεός Οοί δίδει. ’Απόδαλε τήν Αδιαφορίαν Αου, 
καί δέχθητι τήν χάριν τοϋ ©εοϋ έν ΧριΟτώ Ίηόοϋ 
καί θέλεις έκφύγει τήν όργήν, ήτις μέλλει νΑ 
καταφάγμ πάντας τούς ύπεναντίους.

ΚΑΒΓΛΙΑ και καβγλαι

Ή Καδυλία εΐναι ή χώρα ή κατοικημένη ύπό 
φυλών τινων όνομαζομένων Καδύλων, κειται δέ 
είς τά βόρεια μέρη τής ’Αφρικής καί εΐναι ύπό 
τήν προόταΟίαν τής Γαλλίας.

Ή χώρα αϋτη τών Καδύλων διαιρείται είς δύο, 
είς μεγάλην Καδυλίαν καί μικρήν—ό πληθυσμός 
τών δύο όυμποόοΰται είς 2,200,000 ψυχών, είναι 
δέ κλάδος τής μεγάλης φυλής τών Βέρδερ,ήτοι τών 
Αρχαίων Νουμιδών. Οί Καδύλοι διαφέρουόι τών 
’Αράδων κατά τε τήν γλώαοαν καί τά έθιμα. 
Φυόικώς δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
αύτών. Άμφότεροι,Άρα6ες και Καδύλοι, γεννών- 
ται λευκοί, καθ’ δαον δ’ αύξάνουν είς τήν ήλι- 
κίαν, τό χρώμά των διά τής έπιρροής τοϋ ήλιου 
ταχέως μεταδάλεται είς σκοτεινόν, μεταξύ δμως 
Αμφοτέρων τών φυλών τούτων ύπάρχουν Ανδμες 
καί γυναίκες μέ λευκόν φοδόχρουν δέρμα καί 
Χροιάν.

ΟΙ Καδύλοι κατοικοϋΑιν είς χωρία καί έκάάτη 
οικογένεια έχει τήν καλύδην καί τά χωράφιά 
της, ένώ οί “Αράδες κατοικούν είς ιίκηνάς, ή δέ 
χώρα εΐνε κοινόν κτήμα τής φυλής.
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Αί γυναίκες τών μέν ’Αράβων καλύπτονσι το νίον , οί Καβύλοι ούσιωδώς εινε δημοκ*ρα- 

πρόδωπον, τών Καβυλων Αφίνουν αύτό Ανοικτόν. τ ι κ ο ί. Ό λαός είναι τό ττΆν καί είναι. Αρκετόζ
Οί Καβύλοι καλλιεργόΰδι τήν υφαντουργίαν, διά παν πραγμα- Κυβέρνηοις, ’Αστυνομία, Διμ-

Καβυλία *αΙ Κ«€ύλαΐί.

τήν χρυσοχοΐαν, τήν Αγγειοπλαστικήν, τήν ξυ
λογραφίαν και Αλλας τέχνας.Όπως δ’ οί "Αραβες 
τάς ’Αλγερίας οΰτω καί οί Καβύλοι είναι Μωα
μεθανοί τήν θρησκείαν.

Είς τό πείσμα δμως τών διατάξεων τον Κορα- 

δτική έξουσία δέν κοστίζουν τίποτε είς τήν κοι
νότητα. Είναι τό Ιδανικόν τής Δημοκρατίας, τό 
νάκυβερναται όλαός άπ’ευθείας ύπό τοΰ λαοΰ.

Ή πολιτική μονός είναι τό χωρίον ή ή κοι- 
νότης—ώριδμένος Αριθμός χωρίων Αποτελεί μίαν 
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πάτριάν, ώριΟμένος Αριθμός πατριών άπο- 
τελεϊ μίαν φυλήν —ολαι δέ at φυλαΐ άποτελονΟι 
μίαν όμοόπονδίαν.

Ή κυδερνώοα Αρχή εΐς την κοινότητα εΐναι 
η Γενική Σννέλευδις τών πολιτών. Πας δέ πολί
της Αρκετά ηλικιωμένος, ώδτε νά δύναται νά τη- 
ρμ το 'Ρ α μ α ν δ ά ν, έχει τδ δικαίωμα νά λαμ- 
6άνμ μέρος είς τάς έργαδΐας της Συνελεύδεως.

Ό Ανώτατος Αρχών της δμοάπονδίας έκλέγε- 
ται ύπδ τών Συμπολιτών του, καΐ ύπηρετεΐ το 
έθνος του άμίόθως, έως ν’ άπολυθη της θέδεώς 
του ύπδ της ψνιψου πάλιν τοΰ λαού.

Τινες τών Καβύλων κρατοΰδΐ την ιδίαν εαυ
τών γλώΣόαν Αλλοι ήδπάοθηδαν τήν ’Αραβικήν. 
Ή γνωδτοτάτη διάλε
κτος μεταξύ τών Καβύ
λων εΐνε ή Ζουαούα. Οΐ 
Καβύλοι δέν έχουδι γρα
πτήν γλώόδαν, ή δέ φι
λολογία των είναι εΐδέτι 
Αγραφος, μεταβιβαζομέ- 
νη άπδ πατρός εΐς υιών.

'Ως έλέχθη έν Αρχίϊ 
οί Καβύλοι εΐναι ύπδ τδ 
Κράτος τής Γαλλίας,Αλ
λά διοικούνται δημο- 
κρατικώς. Είναι δέ φι- 
ληούχον χαρακτηρος έν 
γένει.

ΚΟΛΟΜΒΟΖ.
[Σννίχϊια καί τέλος ϊδε «ροη- 

γούμινον ψύλλον).

Άνήρ Καβύλος

Άποπλεύσας άπδ τδ 
Κάδιί τήν 9 Μαίου ι; οα, 
έψθάσεν είς τήν νήσον 
Ίσπανιόλαν, άλλά δέν τώ 
έπετράπη ν* άπαδιδασθή 
άπδ τήν ιδίαν αύτοϋ Αποι
κίαν, δθεν ήναγκάσθη νά
παραπλέ η τά νότια παράλια τοϋ Μείικανικοϋ κόλπου. 
Μετά πολλάς δέ κακοπαθείας έκ τής πείνης καί τών 
κόπων έπέστρεψεν οίκαδε προσορμισθείς είς τδν Άγιον 
Λουκάρ τήν η Μαΐου ιύοα,δπου διέμεινεν νοσηλευό
μενος έπί τινας μήνας,άνέλαβε δέ μόνον διά νά Γόη τάς 
Αέιώσεις του πρδς έπανόρθωσιν τών κατ’ αύτοϋ γε- 
νομένων αδικημάτων άπορριπτομένας ύπδ τοΰβασιλέ- 
ως, τής βασιλίσοης Ίσαόέλας πρδ μικρού άποθανούσης. 

Καί τώρα έβδομηκοντούτης ών τήν ήλικίαν, κατα
συντετριμμένος τδ σώμα, καίπερ είσέτι έχων έν πλήρει 
ένεργεία τάς διανοητικάς του δυνάμεις, μή έχων δέ, 
κατά τδ λέγειν αύτοϋ τοΰ ίδίου, τόπον δπου νά θέση 
τήν κεφαλήν του, έκτδς είς πανδοχείου, καί συχνάκις 
άνευ δέολοΰ διά νά πληρώση τά τής τροφής του, δ 
άνακαλυπτής τοΰ νέου κόσμου άπέθανεν, έπαναλαμ- 
θάνων τάς λέξεις λατινιστί, κ Κύριε, είς τάς χεϊράς 
σου παραδίδω τδ πνεϋμά μου.»

Μετά έπτά έτη άπδ τοϋ θανάτου του μαρμάρινος 
τάφος έτοποθετήθη έπάνω τοΰ λειψάνου του μέ τήν 
έίής έπιγραφήν κατά διαταγήν τοϋ βασιλέως. ,Είς 
τήν ΚαΟτίλην καί Λεώνην ό Χριστόφορος Κολόμ- 
6ος έδωκε νέον κόάμον. »

*0 θάνατος δμως δέν έθεσε τέρμα είς τά ταξείίια 
τοϋ Κολόμθσυ. Τδ λείψανόν του, ένταψιασθέν τδ 
πρώτον είς τδ μοναστήριον τοϋ Αγίου Φραγκίσκου, 
μετεφέρθη τδ ιδι3είς τδΚαρθούσιον μοναστήριον τοϋ 
'Αγίου Λάς Κουέίας, έκείθεν δέ τδ ι536 μετεκομί- 
σθη είς τήν νήσον τοϋ Αγίου Δομίγκου καί έτέθη 
είς τδν Μητροπολιτικδν ναδν τής πόλεως μέ μεγά
λην πομπήν τδ Ι79θ·

Τοιαύτη γενικώς ή τύχη τών Ανθρωπίνων πραγ
μάτων καΐ προσώπων, άστατος, πρόσκαιρος, ματαία. 
Μακάριοι μόνον ίσοι άποθνήσκουσιν έν Κνρίψ, διότι 
Αναπαύονται άπδ τών κόπων αύτών καί τά έργα αύ
τών Ακολουθούν μετ’ αύτούςί

'Ο χαρακτήρ τοϋ Κολόμδου είναι έντετυπωμένος 
είς τήν ζωήν του: Υψη
λός, Τολμηρά, φιλόδοξοι 
etc τούς οκοπούς, Ακούρα
στος εις τήν διαγωγήν, 
μετριόφρων είς τάς έπιτυ- 
χίας, Ακατάβλητος είς τάς 
αποτυχίας, πρδ πάντων 
δέ εύσεόής.

Είς τδ σώμα ήτο δλίγον 
τι υψηλότερος τοΰ μετρίοο 
Αναστήματος, μέ πρόσω
πον ώοειδές, ρίνα κυρτήν, 
οφθαλμούς γαλανούς, καί 
χροιάν νεανικήν. Ή κόμη 
του ήτο μίλαινα· άλλ’ έ- 
λευκάνθη προώρως ίνεκα 
τοΰ πολυμερίμνου. Ή εύ- 
γένεια τοΰ παραστήματός 
του έψείλκυε σεβασμόν. 
Ώμίλει μέ εύγλώττίαν, ή 
δέ συνομιλία του ήτο ζω
ηρά.

Ώς πρδς τάς προσω
πικές του έίεις δ Κολόμ- 
6ος ήτο έγκρατής, καί ώς 
πατήρ καί σύζυγος φιλό
στοργος. Οί υιοί του ήσαν 
εύτυχέστεροι αύτοϋ. Ό 
υίός του Διάγος ένήγαγε 

τδν Βασιλέα είς τδ άνώτ“τον δικαστήριον τών Δυτι
κών ’Ινδιών, Ανέκτησε τήν άντιδασιλείαν τής νήσου 
Ίσπανιόλας, καί ένυμφεύθη Μαρίαν τήν θυγατέρα τοϋ 
Δουκδς τής Άλδας. Επίσης καί οί άλλοι υίοί του καί 
ή θυγάτηρ του άπεκατεστάθησαν μέ τιμήν είς τδν κό
σμον τούτον.

ΤΙ ΗΙΜΠΟΡΒΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗι ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΡΗ. 
(Δια τους μικρούς άναγνώστας ττ,ς Έφ. των Παίδων).

Πρδ ολίγων ετών μία έξαέτις κόρη άνεφέρθη εις τδν 
διευθυντήν ενίς Κυριάκου σχολείου έν ’Αμερική νά τήν 
παραδεχθή εΐς τδ σχολεΓον έκεινο' ή εκκλησία δμως, είς 
τήν όποιαν ητο τδ Κυριάκέν σχολεΐον, ητο τόσον μι
κρά, ώστε δ διευθυντής ητο ήναγκασμένος με λύπην 
του νά μή δεχθή Αλλα παιδία, ένεκα έλλείψεως χώρου.

Τδ χοράσιον ελυπήύη πολύ, άλλά δεν έγόγγυσε 3ιά 
τοΰτο, έσχεδίασεν όμως καθ’ έαυτήν έν σχέδιον χαί α
μέσως ήρχισε τήν πραγματοποίησίν του. Οί γονείς της 
ησαν πτωχοί καί δμως ή μικρά Σοφία ήρχισε νά βάζη 
κατα μέρος ταίς πεντάραις της, μέ τήν ελπίδα νά συν-
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άξγ] μέ τόν καιρόν αρκετά χρήαατα καί δι’αύτών νά 
κάμρ τήν εκκλησίαν μεγαλειτέραν δια να δύναται χαί 

■ αύνη χαΐ άλλα κοράσια ώς αύτήν να -πηγαίνουν είς τδ 
Κυριάκόν της σχολείο» |

Μετά εξ μήνας ό κήρυξ τής εκκλησίας ίκείνης προσ- 
εκλήθη άπό τούς γονείς τής μικράς Σοφίας να ύπάγη 
«ς τόν οιχόν των διά νά Ιδη αΰτην, διότι έκινδύνευε να 
αποθάνη. Ό κήρυξ μετέβη αμέσως καί πράγματι εύ
ρεν αυτήν πνέουσαν τά λοίσθια, άλλ’ ατάραχο» καί ^_α- 
ροπόν, Stott, ώς ίλεγεν, εμελλε μετ’ ολίγον νά ύπαγη 
εκεί όπου ητο δ κύριος 'Ιησούς Χριστός καί θά τόν ε- 
βλεπε μέ τούς Ιδιους της οφθαλμούς. Μετά τόν θάνατόν 
της, δστις συνέβη μετά μίαν εβδομάδα εύρέθη εις τό θυ
λακών της έν σημειωματάριου, εις ιό όποιον ήσαν 3 
φράγκα καί μία σημείωσες, είς τήν όποιαν ήτο γραμ
μένος ά σκοπός της.

Μόλις έγνώσθη τό περιστατικό» τοϋτο είς τήν πόλιν 
εκείνην καί ή καρβία πολλών συνεκινήθη ΰπό τής παι- 
δικής άπλότητος καί τοϋ σκοπού τής κορασίδας καΐ πολλοί 
ηνοιζαν τά θυλάκιά των είς συνεισφοράς, τό δ’ αποτέλε
σμα τούτων ητο δτι έντός 6 ετών χρονικού διαστήμα
τος συνελέχθησαν ύπέρ τό 1,000,000 φραγ., διά τών 
όποιων ή εκκλησία εκείνη έμεγεθύνθη, ώστε νά εκκλη- 
σιαζωνται εΐς αύτήν 4,000 καΐ έγγυς αύτής άνηγέρθη 

• εν γυμνάσιον, είς τό όποιον διδάσκονται 1400 μαθηταί. 
Προσέτι έν νοσοκομείου, τό όποιον ώνόμασαν «ό χα-ΐός 
Σαμαρείτης, » καΐ έν κτιριον διά Κυριάκόν Σχολεΐον, 
εις τ0 οποίον δύνανται νά φοιτώσιν όλα τά αγόρια καί 
κοράσια τής γειτονίας εκείνης ! | Τό περιστατικό» τοϋτο 
φαίνεται ώς μύθος.καΐ όμως είναι αληθέστατου. Τό ά
νομα τοΰ κορασιού ήτο Χάτη Μαί, τά δέ έν λόγφ κτί
ρια εύρίσκονται έν ενεργείς εΐς τήν μεγάλην πάλιν της 
Φιλαδελφίας έν Αμερική !

(Πηνελόπη )

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ.
(Έκ τοϋ Γαλλτκοΰ) 

ΰπό
ΑΝΝΗΣ Ξ.

Ή ήμέρα ήτο πολύ θερμή, ό δε Γουλιέλμος αφή κι τά 
πρόβατα, τά όποια έβοσκε καΐ έκάθησεν εΐς τήν άκραν 
τοΰ δάσους, διά νά άκροασθή άνετώτερον γλυκύφθογκόν 
τινα κόισιφον καθήμενον επί ένός δένδρου χαί ψάλλοντα.

Αίφνης βλέπει ίέρακα ριπτάμενον κατ’ αύτοϋ ώς βέ
λος' αλλ’ δ κόσσιφο; διά μιας στροφής έξέφυγε τών ο
νύχων του καί εκαθησεν έπί τοϋ απέναντι δένδρου, ενω 
δ’ δ Ιέραξ ήτοιμάζετο νά έπιτεθή έκ νέου κατ’ αύτοϋ. 
Ό ποιμενόπαις Ιλαβεν είς τήν χεΐρά του λίθον καί 
τόν έξεσφενδόνισε κατά τοϋ ίέρανος μέ τόσην έπιτηδειό- 
τητα, ώστε έπεσε νεκρός είς τήν γήν.

Εΐς τήν θέαν τοϋ κατορθώματος τούτου δ κόσσιφος 
άνεφώνησε, «σημαδεύεις καλώς, Γουλιέλμε, καθώς βλέ
πω. Είσαι πολύ καλός και Ισωσες τήν ζωήν μου. Σέ 
ευχαριστώ πολύ.ο

— Τοϋτο είναι νέον πράγμα δι’ εμέ, ανέκραξεν δ 
Γουλιέλμος μέ απορίαν κυτταξας πρός τό μέρος δπου 
έκάθητο δ κόσσιφος. Έξευρα δτι τα πουλιά κελαδοΰν, 
άλλά ποτέ μου δέν ηχούσα αΰτά νά όμιλοϋν!

Ένω δέ παρετήρει τον κόσσιφον βλέπει αύτόν δλίγον 
κατ' ολίγον νά μεταβάλλεται, ν’άλλάζη μορφήν. Οί ο
φθαλμοί του έμηκύνθησαν καΐ έγειναν ώς αμύγδαλα, τά 
βέ πτερά του αντικατέστησε φόρεμα βελούδινου βυσσίνου

χρώματος. Τό ράμφος του κατά μικρόν μετεβλήθη είς 
ρίνα άνθρωπίνην, τα πτερά τής κεφαλής μετεποιήθησαν 
εί. τρίχας πλεξουδωτάς, δύο δέ ώραιοι πόδες φόροντες 
σανδαλια έστηρίζοντο ήδη έπΐ τοϋ κλάδρυ, τό οίίτω δέ 
μεταμορφωθέν πτηνό» εχρέματο έξ αδαμαντίνης ζώνης 
καί εφερεν εις τάς χεΐράς του κάνιττρον πλήρες άδαμάν- 
των καί μαργαριτών.

Ή αίφνιβία σΰτη μεταμόρφωσις έξέπληξε τόν μικρόν 
βοσκόν, δστις άρπάσας τήν ποιμε»ικήν του ράβδον, ήρ- 
χισε νά τρέχη πρός τό ποίμνιάν του.

'Αλλά μόλις είχε κάμει εν βήμα καΐ ή πτηνοκυρία 
τόν έκάλεσε νά σταθή, κράζουσα, «Στάσου, βοσκέ! Σύ 
εσωσες τήν ζωήν μου, καΐ πρέπει νά σέ ανταμείψω!»

'Ο Γουλιέλμος έστάθη καΐ εξέβαλε τόν πϊλόν του είς 
σημείου σεβασμού, μέ τρέμουσαν δέ έκ τοΰ φόβου φω
νήν, «Είσαι τώ δ» τι πολύ καλή κυρία, εΐπεν, άλλά πρώ
τον σέ παρακαλώ νά μοΐ εΐπης ποία είσαι.»

« Είμαι πτηνον τάς 23 ώρας τοϋ ήμιρονυκ-.ίου, άχ»- 
κρίθη ή κυρία, καί ήγεμονίς τήν ΰποκειπομένην μίαν 
ώραν.» « Αλλά τοϋτο φαίνεται πολύ παοάξενον, κυρία,» 
παρετήρησεν δ παΐς.

« Καθόλου, άπεκρίθη ή κυρία, μειδιώσα. Τόσον έσυν- 
είθισα είς τοϋτο, ώστε βέν μ οι φαίνεται καθόλου παράδο
ξο». Όλα τά πράγματα είναι έξις. Έγώ ϊζησα κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον 967 έτη. Είς τόν καιρόν τοΰ βασι- 
λέως Σολομώντος, έξηκολούθησεν ή κυρία μέ αναστε
ναγμόν, άνεμίχθην είς μίαν κατ’αύτοϋ συνωμοσίαν, ήτις 
άνεκαλύφθη, δ μέγιστος δέ τών μάγων μέ κατεδίκασεν 
είς τήν ποινήν ταύτην, τήν όποίαν πρέπει να ύποφίρω 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ κόσμου. Έζήτησα ίλεος, άλλά τά 
πτερά μου έξηπλώθησαν καί έγώ επέταξα εις τόν αέρα, 
εις τό πείσμα τής άντι στάσεως μου. ’Ιδού σοί ειπον 
αρκετά περί έμοΰ, τώρα εΐπέ μοι σύ, τι-επιθυμείς διά 
τήν όποίαν μοί εκαμες ύπηρεσίαν, σώσας τήν ζωήν μου 
άπό τού; όνυχας τοΰ ίέραχος; ώμίλει έλενθέρως· γνω
ρίζω καλώς την μαγείαν, καί δύναμαι νά σοί δώσω 3,τι 
δήποτε ήθελες επιθυμήσει »

« — ’Αφοΰ τό θέλετε, κυρία, είπεν 0 μικρός βοσκός, 
θά συμμορφωθώ μέ τήν διαταγήν σας. Οΐ άνθρωποι μέ 
καλούν πάντοτε κουτόν, λοιπόν επιθυμώ νά μέ χαρίσης 
/ξυπνά όα, ή δπως οί γραμματισμένοι τήν λέγουν, εέ- 
ιρυίατ. ’Επιθυμώ νά αποκτήσω λαμπρόν νοϋν! »
— Άφοϋ τό έπιθυμής ιδού σοί το χαρίζω, καί άπό 

τώρα θά είσαι ένας από τούς εξυπνότατους ανθρώπους 
τοϋ κόσμου ! Τί άλλο θέλεις; »

« — Επιθυμώ νά είμαι καΐ πλούσιος.»
« — Νά ήσκι, » άπεκρίθη ή νεράιδα. "Εν άκόμη. 

Τί άλλο έπιθυμής ; λέγε. »
— Ό βοσκός ρίψας βλέμμα εΐς τόν χωλόν πόδα του, 

έξεφώνησε « θέλω νά ήμαι καΐ ώραΐοςί »
— Πολύ καλά. Τώρα άκουσον, θά σε προικίσω μέ 

έκεΐνο, μέ τό όποιον μέ έσωσα;. Ποΰ είναι ό λίθος, μέ 
τόν όποιον έφώνευσες τόν ίέρακα;

—■ Έού αύτός, είπεν δ βοσκός, λαβών αύτόν έκ τοϋ 
εδάφους.

— Τόν λίθον εκείνον λαβοϋσα αΰτη είς τάς χεΐράς 
της, εξέβαλε» εκ τοϋ κανίστρου της μίαν πρέζαν χρυ
σού καί μίαν φιάλην αρωματικής ούσίας, καί μέ αύ
τήν έρράντισε τόν λίθον/Επειτα θραύσασα αυτόν είς τρία 
τεμάχια, Ιγραψε γράμματα τινά εΐς τό κέντρον έκάστου 
τεμαχίου, έπρόφερε τήν αποστολήν έκάστου, καί εοριψε 
τά τρΐα τεμάχιά έπί τής πρασίνης χλόης, διατάξασα 
συγχρόνως αύτον νά τά συλλέξη.

«Λάβε τά τεμάχια εκείνα, Γουλιέλμε· έκεΐνο είναι ό
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λίθος τψώραιίτητος, ΰαλιστερδς εις τήν άφήν. Τό άλλο 
έχεϊνο είναι ό λίβό; τόΰ πλούτου, ίλίγίν τι βαρύτερου, 
χαΐ έκεΐνο έκεϊ πέρα είναι ί> λίθος τής εξυπνάδας, τά 
άκρα τοϋ όποιου «ναι όξέα.Ύγίαινε, παιδί μου, ύγίαινε.»

*0 βοσκός συνίλεξε τους λίθους θχυμάζων καθ’ έαυτόν 
τί νά χάμη' άλλ’ ένω περιεπάτει σχεπτόμενος, ή εόφυία 
ήλθεν εΐς βοήθειάν του, 0θ*ν άνεβη «Γς τινα βράχον, εξέ
βαλε τόν πΐλάν του, καί τόν εκίνησεν εις τόν αέρα’ ό άνε
μος τόν έφούσχωσε χαΐ οΰτω δίκην αεροστάτου τόν μετί- 
φερεν ε’ες τήν Κίναν, επειδή δ άνεμος ϊπνεεν έχ δυαμών.

Ό χωλός βοσκός έν τω μεταξύ εΐχε μεταβλητή εΐς 
ώραΐον νεανίαν. Περιήρχετο δέ κατ’ αρέσκειαν τας πό
λεις καΐ κώμάς με τά θυλάκιά του πλήρη χρυσών νο
μισμάτων, Είς τά ταξείδιά του ταΰτα είδε πολλά χαΐ 
θαυμαστά πράγματα, καί επειδή είχε πολλά χρήματα, 
ό λαός τής Κίνας τόν έβεώρουν καί τόν μετεχειριζοντο 
ώς εΰγενή καΐ μεγάλης αξίας καΐ τον έπεριποιοΰντο με- 
γάλως. ©ά ευχαριστείτο δέ πολύ εΐς τήν Θέσιν του ταύ
την, άν μή πράγμα τι τόν έμπόδισεν. *0 μαγικός λίθος 
τής εξυπνάδας τφ παρέσχε καθαρωτάτην όψιν τής αν
θρώπινης (ρύσεως. Διά τής υποκρισίας καΐ τών προσποιή
σεων τής κοινωνίας διέκρινε τήν Χεκρυμμίνην όψιν τών 
διαλογισμών τών άλλων. Τοιαύτη δέ άποκάλυψις δέν 
ήτο ίπίμενον νά συντείνη εΐς τήν ευθυμίαν. Διά νά είναι 
δέ ή ζωή αξία άπολαύσεως, καλόν ένίμισε συχνάκις να 
λαμβάνη τά πράγματα δπως φαίνονται.

Ούτως δ βοσκός μας, δστις ήγάπα τήν ηδονήν, ένό- 
μισε νά κάμη εΰφυά τ1να διευθέτησιν τών πραγμάτων. 
"Οταν έπεθύμει νά βλίπη καθαρώς καΐ νά έννοή άκριΰως 
τά αντικείμενα, έθετε τόν λίθον τής ευφυΐας έντός τοΰ 
πίλου του, εΐς επαφήν μέ τό δέρμα τής κεφαλής, τόν δ’ 
άλλον καιρόν τδν εφερεν εΐς εν άπδ τά θυλάκια του.

[’Ακολουθεί].

ΠΟΙΚΙΛΑ·
·—> Οΰδέν όργον εί; τδν κόσμον όλον έκτυπουται εί; το- 

σαΐτα αντίτυπα, ίσα τδ Κινεζικόν Ήμερολόγιον.
Τά αντίτυπα ταΰτα άριθμοΰνται κατα ίκατομμύρια.
Τδ Κινεζικόν Ημερολόγιου έκβίδεται έν Πικίνφ καΐ εΐνε 

τ0 μονοπωλίου τοΰ αύτοκράτορος τής Κίνας.
Δέν προλέγει μόνον τόν καιρόν, άλλά σημειοΐ καΐ τάςήμέ- 

ρας, αΐτινες θεωρούνται καλαί πρδς ϊναρξιν έργου τινδς 
οίασδήποτε έπιχειρήσεως, ήπρδς χορηγίαν φαρμάκων τινών εί; 
ασθενείς, πρός γάμον καΐ ενταφιασμόν.

— Ό "Εδισων, καίτοι έκατομμυριοΰχος εργάζεται καρτε- 
ρικώτατα ώς άλλοτε.

Πολλάκις εν τφ έργαστηρίφ αύτοϋ παραμένει έπΐ τεσσα
ράκοντα οκτώ συνεχείς ώρας,καθ’ S; θέν τρώγει η άρτον καΐ 
τυρόν,

'Β συντήρησις τοϋ έπιστημονικοΰ του τούτου έργαστη- 
ρίου κοστίζει αντώ έτησίως 40 χιλιάδας φράγκων.

>—. ’Κπτακόσιοι εΐνε άνα τήν ύφήλιον οί κατίχον,τες πε. 
μόυσίαν ίνός τουλάχιστον έκατομμυρίου λιρών.

— Διακόσιοι έξ αύτών εΐνε "Αγγλοι.
— Αμερικανοί εΐνε περί τοΰ; έκατδν δέκα.
— 5,000 Αμερικανοί κέκτηνται έκαστο; περιουσίαν ύ· 

περβαίνουσαν τά 5 ίκατομμύρια φράγκα.
— Έν ’Αγγλία καΐ Ουαλία ύπάρχουσι 400,000 άνθρωποι 

φίροντε; τδ όνομα Σμίθ.
i— 397,000 φέρούσι τδ ίνομα Τζών.
—■ Καΐ 260,000 τδ ίνομα Ούίλλιαμ.
— Έν Έλλάδι πόσοι άρά γε Γιάννηδες νά υπάρχουν ;
—> Ό κύριο; τροχό; ωρολογίου τινδς κάμνει 1460 γύρους 

είς Εν έτος. Ό δεύτερο; η κεντρικός τροχός, 8,750· ό τρί
τος 70,080.· ό τέταρτος 625,600 καΐ ό πέμπτος 4,731,866.

<—■ Ό όλικδς αριθμός τών δονήσεων ένδς ωρολογίου εΐνε 
έτησίω; 141,912,000.

—■ Άμερίκρνός τις έχρότεινεν είς ακροβάτην τινα έν Βι- 
έννρ να τφ θώσν) μίγα τι χρηματικόν ποσόν, έάν κατώοθου 
ν’ ανθίξη εΐς τήν έπί τής παλάμης πτώσιν μιας λίτρας ΰδα- 
τος χεομένου σταγόνα πρός σταγόνα έξ ύψους τριών μόνον 
ποδών.

Ό ακροβάτης έδέχθη. Είς τήν τριακοσιοστήν σταγόνα τό 
πρόσωπόν του έπορφυρώθη καΐ έφα Ενετό ούτος πάσχων. Είς 
τήν τετρακοσιοστήν έδήλωσεν οτι δέν ήδύνατο ν’ άνθίξη έπΐ 
πλέον.

>—·Ή παλάμη αυτσϋ ειχεν σφοδρότατον οίδημα, ε?; τι μά
λιστα σημεΐόν είχε σχισθή τό δέρμα καΐ έφαίνετο ή σάρξ.

Έκ τή; μιας λίτρα; ΰβατος ελάχιστου μέρος άπετέλει τάς 
400 αΰτά; σταγόνας.

—> Ό πύργος 'Ρισενώ τοϋ 'Ρόΐσιλδ, δ μεταβληθησόμενος 
εί; νοσοκομείου φυματιώντων θά δύναται νά περιλάβη τε
τρά κοσίου; ασθενεί;, οΐτινες θά νοσηλεύω νται έν λαμπρά το
ποθεσία έν (ίέσω ώραιοτάτων βοιών,

— Μεταξύ ’ τών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων δ Λέων Α' 
ήτο άρεωπώλης, 0 Λέων Τ' έργάτης, ό 8έ Μιχαήλ Β' καΐ ό 
Βασίλειος Λ' Ιπποκόμοι.

— Ό Φρειδερίκος Γουλιέλμος Α' ό θεμελιωτής τή; Πρωσ- 
σίας, όσάΧις περιόδευε τά; επαρχίας τον, έδείπνει συνήθως 
είς ίά καπηλεία.

— Εφευρέτης άμερ ικανός, 4 Έλισσαϊός Γρέϋ, ίλυσε πρα- 
κτικώς τό πρόβλημα τής έν μεγάλαις αποστάσεσιν αναπα
ραγωγή; τής γραφής.

Μετά τδν τηλέγραφον καί τό τηλέφωνον, τδ νέον όργανον, 
οπερ ώνομάσθη τηλαυνόγραφον, θα συμπλήρωσή θαυμασίως 
τήν σειράν τών εφευρέσεων, αΐτινες καθιστώ σι ν έφικτήν τήν 
άκαριαίαν μεταβίβασιν τοϋ άνθρωπίνου λογισμού.

"Ηβη έσχηματίσθη έν Νέα Τόρκη ίταιρΕα πρδς έκμε- 
τάλλευσιν τής τηλαυτσγραφίας. Οί συνδρομηταΐ θά γράφουν 
καί ή γραφή αυτών θ’ άναπαράγεται «καριαίω; πρό τών όμ- 
μάτων έκείνων, πρδς ους απευθύνονται οί λογισμοί αύτών.

Τ0 Κολοσσαϊον τή; ’Ρώμη; χωρούσε 100 χιλ. θεατός.
— Ό βόλο; τοΰ νέου έν Γρίνουϊτς αστεροσκοπείου θά 

γίνη έκ ναστοχάρτου.
—· Τό βάρος τής στέγης, μετά τοϋ έκ μετάλλου ίκρίου, θά 

ζυγίζη μέν είκοσι τόνους, θά περιστρέφεται δέ διά τής ώθη
σε ως μόνον τοϋ δακτύλου.

7? βατικανοπ.Τδ κτ[ρ(ον τούτο είναι τδ άρχαϊον ανάκτορου 
τώυ Παπών καί θεωρείται ώς τό μεγαλοπρεπέστατου κτίριον 
του είδους του έν τφ κόσμφ.Κεΐται έπί της δεξιάς όχθης τοϋ 
Ποταμού Τιβέρεως βπΐ λόφου φέροντας τό άνομα Βατικανόν, 
διότι οί Λατίνοι τδ πάλαι ελάτρευον τόν θεδν Βατίκον 
έπ’ αύτοϋ.

Πότε ακριβώς ηρξατο ή ανέγερσις τοϋ ανακτόρου τούτου 
τών Παπών δέν γνωοίζομεν. ’Ηξεύρομεν μόνον δτι Κάρολος 
0 Μέγας κατώκησεν εΐς αυτό, πρό 1000 περίπου ετών. Ή 
παρούσα έκτασις τοϋ κτιρίου εΐναι μεγίστη, περιέχει περί 
τάς 4,422 τουλάχιστον δωμάτια! Οί έν αύτφ αποτεθειμένοι 
θησαυροί έκ μαρμάρινων αγαλμάτων, πολιτίμων λίθων, εικό
νων, βιβλίων, χειρογράφων κτλ. εινε υπερβολικοί ί

Τό μήκος τής αιθούσης, έν φ είναι τοποθετημένα τά ά- 
γάλματα εϊναι περισσότερον τοΰ ένός μιλίου. Υπολογίζεται δέ 
ότι ό χρυσός ό περιεχόμενο; εί; μεδάλια, αγγεία, άλΰσεις καΐ 
άλλα αντικείμενα φυλαττόμενα εκεί",δύναται νά κατασκευαση 
χρυσά νομίσματα ίσα τδν αριθμόν μέ τά έν χρήσει ήβη καθ’ 
όλον τόν κόσμον 1

— Ό τοϋ Kf^vov δύναται νά περιλάβη
έντός αυτού 500 σφαίρας "σας μέ τήν γην μας τεθειμένα; 
τήν μίαν πλησίον της άλλης ί

ΙΡ.ΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPQTHSEIS.

1. Πότε οί άνθρωποί διετάχθησαν νά γράψω®ι τόν Νόμον 
είς άαβεστομένους λίθου; ;

2. Ποιος κατέστρεψε τόν χαλκουν ΰφιν ;
3. Ποια γυνή κατφκει είς τό έν Ιερουσαλήμ σχολεΐον ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
Αινίγματα.

1— Δύο συλλαίαΐ μ* αποτελούν γνωστόν κοτόν σοΐεΐμαι,
Κατάληξιν μετάέσλι χ’ ιίς την Ευρώπην κείμαι.

Πόλις μεγάλη χραταιά επί αυτοχρατόρων, 
Ήτις τοϋ χόσμ’ ίβέσποσε διά των δορυφόρων.

Πλήν ΐύνασαι νά μί £ϋρης χαΐ μ’ άλλην σημασίαν, 
Έάν δέν πράξης έπ’ έμοϋ μετα6ολήν χαμμίαν, 

■Ήμην τό χαύχημ’ αθλητών, Σαμψώντος χαΐ θυσέως, 
Τοΰ "Εχτορος, τοϋ 'Ηρακλή ώς χαΐ τον Άχιλλέως.

Έν Καρενόβχα {'Ρωνσίαί') Γ. Μπλίτας.

2— Θεά ήτες άπίσυρον έκ τοϋ βωμοϋ τόν γόνον,
Τοϋ βασιλέως τοϋ κλεινού εκ των Ελλήνων γένους, 

Καΐ άντ’ αύτοϋ προσέφερον τό 'Ιερόν μου δωρον.
Είμαι. Άλλά μέ τόν φανόν αντοΰ τοϋ Διογένους 

Θ’ άναπαλνψης άνασσαν Ιν τη Μικρά Άσία, 
Άφοϋ τεθη στό τέλος μου άνθους ονομασία, 

’Athjrqai, Καλλ. Ν. Δεμίστεχα.

3^ Πόλις τις αρχαία είμαι,
Καί εΐς τήν 'Ελλάδα κείμαι.

“Αν τό δεύτερόν μου γράμμα 
Μεταίάλλης ίν τφ αμα.

Εΐς τά κέρατα του κόσμου 
Θαΰρης τό έπώνυμόν μου.

’Afiyvtferi, ’16ομ. Α, Ψύχας.

4— Τό πρώτον μου εΐναι ΐν γράμμα, λεία τό δεύτερόν μου, 
Κράτος μέγα τής Ευρώπης γίνεται τό σύνολόν.

Έν Αίγίφ, Π. Β. Ιημύπουλοΐ.

'Ακςοΰτιχίξ.
5— Συνίσταμαι έξ ίπτά λέξεων. Τούτων ή μεν πρώτη είναι 

τό άνομα τοϋ δευτέρου συζύγου τής Κλυταιμνήστρας, η 
οευτέρα τό άνομα τοϋ πρώτου νομοίέτου τής Αρχαίας 
'Ρώμης, ή τρίτη τό άνομα ήρωος τινός τοϋ είχοσιένα, 
τοϋ επωνομασθέντος Τουρκοφάγου, ή Βό τέταρτη τό ά
νομα χήρυχος τινός τών Τρώων, ή πέμπτη τό άνομα 
στρατηγοί τινός τής Σπάρτης, ή ίπτη Α άνομα νήσου 
τοΰ Σαρώνιχοϋ κόλπου, χαΐ ή ίίβόμη τό άνομα περι- 
φήμου βασιλίσσης τών 'Ασσυριών, τϊ αρχικά γράμματα 

των λέζεων τούτων λαμβανόμενα άπότελοϋσι το άνομα 
περιφήμου στρατηγού των ΚαρχηΒονίων.

Έν Τριπο-ίει, Μαρία Α. Μεντώρειυ

z/επλ»] Άκροΰτιχίς·

6— Νά εΰρεθώσιν αΐ αντίθετοι τών έξης τριών λέξεων — γη
ραιός, βλάπτω, φύγε, ούτως ώστε και τά αρχικά χώ 
τά τελικά αύτών στοιχεία λαμβανόμενα, ν' άποτβλωσε 
τό ΐδιον άνομα.

Έν ΒάΛω, Άγγ. Εύστ. ΆγγελΙδης

Av6ei$ τ&ν Αίνιγμ&ταν
τ&ν ίν τφ φνίλω τοϋ μηνός Μαίαν 1893.

1— Κυνηγός — Κύνες, όχλον.
2— Μαίανδρος—Μαία, "Ανδρος—Μάιος—Μία—'Μάνδρα.
3— Κεφαλή—Ν. Ία—Κεφαλληνία.

4— Σ Τ Σ 6- Σ
ΥΛΗ ε
Σ Η Σ ρ

Σερ — ι — φι ς
3,—· Β—ους φ

I — ππος ο
Α—γελάς ς
Σ—υς.

Αΰται,

"Αγγελος Εΰστ. Άγγελίΐης 1.2.3.4.5.6. Μαρία Γ. 
Τσιγαδά 3.6. Γ. Σ. Αργαλειός 3.5.6. Πετρούλα Σπε. 
τσιώτου 1.2.3.4.5.6. I. Ζ. Χατζηλουχάς 1.2.3.4.5.6. 
Νιχόλ. Μ. Κορές 1.2.5.6. Καλλιόπη Ν. Δεμέστιχα {.2.
3.4.3.6. Σιμός Λ. Βουσκουβάχης 2.3.5.6, Άνδρ. Π. 
Λογοθέτης 1.6. Κ. Ε. Καραμπέλος 1.4.6. Μιχ. Α. Ζω
γράφος 3. Εΰβοξία Κ. Νικήτα 2.3.5.6. Άχιλλευς Βάχου 
1.3 5. Ίβομενεύς Δ. Ψύχας 1.2.3,4.5.6. Άντ. Δ. Για- 
χνής 2.3.4.5.6. Μαρία Δ. Μεντώρου.

Λϋται τον μηνός 'Απριλίου παθυστερηβέντος ένεκα βρα
δύτητας. Τριαντάφυλλος Μ. Δαμάσχης 1.2.3.4.3. Άχιλλεύς 
Βάχου 1.2.3.5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

— Έν τμ Άποθήκμ τών Άγιων Γραφών ΐτπάο- 
χουοι όώματα του Αστέρας τής Ανατολής, ολό
κληροι Οειραι 'Εφημ. Παίδων καΐ αΐ τρεϊς οειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

— Εγχειρίδιο* θεολογίας.
— Τά θεμέλια τής Ιστορίας
— Βοήθημα 'Ιερογραφνκόν.
— Λόγοι έν λίθοις.

—Προδέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καΐ άλλα θρη
σκευτικά και ήθικά φυλλάδια καΐ όιδλία.

— «'Ο ΠαππΓι Τρέχας» τοϋ Κοραη.·— Ή Κνρά Καλή.Παγκόσμιος φιλολογία.
— Τό Σπήλαιον τών λμδτών διήγημα τερπνό- 

τατον και διδακτικότατου διά οικογένειας μέ ει
κόνας' τιμή μόνον μΐα δραχμή Συμπεριλαμβανο
μένων καΐ τών ταχυδρομικών.

Συνδρομή «Παιδιχ&ν Αιηγημάτων,Λ 8 χαΐ? ίτος, ίν Έλλάδι 40 λεπτ. ίν τώ ’Εξωτερικφ 60 ΑΐΛ." 

Έν Άδήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH ΚίΙΝϊΤΑΝΤίΝϊάΟΤ 1893— 3490


