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Η ΜΑΥΡΗ ΏΡΑΙΟΤΗΕ,

Λ η 
αύτοδιογραφία ένός ίππον-

(Ίΰε προηγούμενον ψύλλον)

ΚΕΦ. V.

Καλή άρχή.

Τό όνομα τοΰ ηνιόχου ήτο Ιωάννης Μ,άνλυς, 
Είχε δε σύζυγον και Sv μικρόν παιδίον, και ίκα
τοικούσαν εΐς την διά τδν ηνίοχον ώρισμένην κα
τοικίαν, ήτις έκειτο πολύ πλησίον τών ιπποστα
σίων.

Τήν ακόλουθον πρωίαν [κέ ώδήγησεν έξω εΐς 
τήν αυλήν καί [tot έύωκεν εν καλόν ξύστρισμα, 
ίνφ δε έμέλλον νά επιστρέφω εΐς τήν φάτνην μου 
μέ τδ μαλλί μου γυαλιστερόν, δ Κύριός μου εΐ- 
σήλθεν εΐς τήν αυλήν διά νά μέ παρατήρηση και 
ίφ αίνε το ευχαριστημένος, είπε δέ εΐς τόν Ίωάν- 
νην, «Έσκόπευα^ νά δοκιμάσω τόν νέον ΐππον 
σήμερον το πρωί, άλλ’ έχω άλλην εργασίαν. Συ 
ύύνασαι άντι έμοϋ jvk τδν περιφερής μετά τδ πρό
γευμα. Πήγαινε διά τής πλατείας και τοΰ Χάϊ- 
ουούδ, καΐ ΰπίσω διά του νερόμυλου καί τοΰ πο
ταμού- τοϋτο θά δείξη τδ βήμά του.»

—θά τδ κάμω, κύριε, εϊπεν δ ’Ιωάννης. Μετά 
δε τό πρόγευμα ήλθε καΐ μέ έβαλε τδν χαλινόν, 
ίπρόσεξε δέ εΐς τήν διευθέτησιν τών λωρίων, ώ
στε νά προσαρμόζονται καλώς εις τήν κεφαλήν 
μου. Έπειτα έφερε τδ έφίππιον, άλλ’ ’ιδών ότι 
δέν ήτο αρκετά μεγάλον διά τήν £άχιν μου, έ- 
τρεξε καί έφερεν άλλο, το δποϊον εφηρμόζετο 
κάλλιστα. Καΐ κατ’ άρχάς μέν ϊππευσα βρα-

δέως, έπειτα τρόκ, έπειτα φκνζέβ, δταν δ* έ- 
φθάσαμεν εΐς τήν πλατείαν, μέ ίκτύπησεν έλα- 
φρά μέ το μαστίγιον καΐ ειχομεν ώραϊον κάλπα- 
σμα!

«Έ 1 Έ ! παλικάρι μου , έφώναξε, σύρας 
ολίγον τά ηνία, ώς φαίνεται, αγαπάς νά μιμηθής 
τους κυνηγετικούς κύνας!

Ένφ δέ έπεστρέφομεν διά τής Πλατείας, ά- 
πηντήσαμεν τδν Κύριόν μας καΐ τήν κ. Γόρδον, 
περιπατοϋντας. Έσταμάτησαν, δ δέ ’Ιωάννης έ
παιζε υσ εν αμέσως. 1

— Λοιπόν, 'Ιωάννη, πώς πηγαίνει ; ήρώτησεν 
δ κ. Γόρδον. .

— Λαμπρότατα, κύριε, άπεκρίθη δ ’Ιωάννης. 
Είναι ταχύς, ώς έλαφος, είναι δέ και πολύ θυ
μοειδής, άλλ’ ή ίλαχίστη επαφή τών ηνίων εί
ναι ικανή νά τδν δδηγή. Κάτω εις τήν άκραν τής 
Πλατείας, άπηντήσαμεν ίν εκ τών δδονπορικών 
άμαξίων, φορτωμένον μέ κοφίνους, ράκη καΐ τά 
παρόμοια, γνωρίζεις δέ, κύριε, δτι πολλοί ΐπποι 
δέν περνούν πλησίον τών τοιούτων άμαξίων ή- 
σύχως. Αυτός δμως ερριψε εν καλόν βλέμμα πρδς 
αύτό, καΐ έπειτα εξηκολούθησε τδν δρόμον του 
ήσυχώτατα. "Οταν ήλθαμεν πλησίον εΐς τό Χαϊ- 
ουούδ, εΰρομεν ανθρώπους τουφεκίζοντας κονίκλους, 
Sv δέ τουφέκιον έπυρσοκρότησε πολύ πλησίον μας, 
καΐ έσταμάτησε μέν ίπΐ μίαν στιγμήν δ ΐππος, 
άλλ’ ούτε δεξιά, οϋτε αριστερά τής δδοϋ έξέκλι- 
νεν Sv βήμα. ’Εγώ έκρκτησα ολίγον τά ηνία καΐ 
δέν τόν έβίασα, νομίζω δέ οτι δταν ήτο νέος 
ούτε άφηνίαζεν, οΰτε τόν κακομετεχειρΐζοντο.

—Έχει καλώς, — εϊπεν δ κύριος. Θά τδν δο
κιμάσω και έγώ αΰριον.

Τήν έπομενην ήμέραν ήτοιμάσθην διά τον κύ-



2040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ριόν μου. Ένεθυμήθην Si την συμβουλήν τής 
μητρός μου καί τήν τοϋ παλαιού μου κυρίου, καί 
έπροσπάθησα νά κάμω ακριβώς δ,τι αυτός έπε- 
θύμει νά κάμω. Εύραν οτι ήτο καλές ΐππεύς, 
και συνάμα άγαθός είς τον ίππον του. Όταν 
έπεστρέψαμεν, ή κυρία ήτο είς τήν θύραν τής ει
σόδου όταν έφθάσαμεν έκεϊ.

— Αί, είπε, πώς σοι αρέσει;
— Εΐναι άκριβώς ο,τι δ ’Ιωάννης εϊπεν,—ά

πεκρίθη δ κύριος,—-εύχαριστοτερον πλάσμα δέν 
επιθυμώ νά ιππεύσω. Τί λέγεις ; πώς νά τον ονο- 
μάσωμεν ;

— Σοι αρέσει τέ ονομα Έβενος ; εϊπεν ή κυ
ρία· εϊναι μέλας ώς έβενος.

— ^Οχι, θΧι> ’"Εβενος, εϊπεν δ κύριος.
— Θέλεις νά τόν όνομάσωμεν ΛΖαυροπουΛι, 

όπως ονομάζεται τοϋ θείου σας δ μαύρος ίππος ;
— "Οχι, όχι, εΐναι πολύ ώραιότερος παρ ’ δ,τι 

το Μαυροπούλι ήτό ποτέ.
— Τφ όντι, ειπεν ή κυρία, αυτός εΐναι πράγ

ματι ή καθ αύτό ώραιότης* ε’χει δε πολύ γλυκύ, 
καί μειλίχιον πρόσωπον καΐ πυλύ λαμπρόν και 
εξ ύπνον ομμα. Τί λέγεις νά τόν όνομάσωμεν Μαύ- 
ρην ωραιότητα ;

— Κάλλιστα ! έάν σοι άρέση, &ς τοϋ δώσω- 
μεν αύτό τό όνομα.

’Όταν δ ’Ιωάννης ύπήγεν είς τό ίπποστάσιον 
ιίπεν είς τόν ’Ιάκωβον οτι δ κύριος καί ή κυρία 
εϊχον έκλέξει εν καλόν καί ώραΐον 'Αγγλικόν 
Ονομα δι’ ίμί. Αύτό σημαίνει κάτι τι, και όχι 
Μανρέγγο, ή Πήγασσος, ή Άβδαλάχ I ’Εγέλασαν 
δε οι δυο, δ δε 'Ιάκωβος, έπρόσθεσεν άν ή ονο
μασία δεν μοί ένεθύμιζε τό παρελθόν θά τόν ώνό- 
μαζον Παλικαρόπουλον, διότι .ποτέ μου δέν εΐδον 
δύο ίππους νά ώμοιάζουν τόσον πολύ 1

— Αΰτο δεν εΐναι παράξινον, ειπεν δ ’Ιωάν
νης. Δέν ήξεύρεις οτι τοϋ γεωργού Γρέϋ ή πα- 
λαιά Δούκισσα ήτο μήτηρ άμφοτέρων;

— Ποτέ δεν ήκουσα περί τούτου πρότερον, 
ειπεν δ ‘Ιάκωβος· ώστε δ ίππος δστις έφονεύθη εΐς 
εκείνο τό κυνήγι τότε ήτο αδελφός μου 1 ’Εννόη
σα διατί ή μήτηρ μου έταράχθη τόσον πολύ 
διά τόν θάνατον αύτοϋ. Φαίνεται οτι οΐ ίπποι 
δέν έχουν συγγενείς, ή τούλάχιστον δεν γνω
ρίζουν δ εις τόν άλλον άφοϋ ήλικιωθούν.

Ό ’Ιωάννης ΰπερηφανεύετο St' εμέ, Συνείθιζε 
Si νά μοϋ κάμνη τήν χαίτην και ουράν τόσον με
λανήν σχεδόν όσον καί ή κόμη μιας κυρίας. Μέ 
ωμίλει δέ πολύ· εννοείται ότι δέν εννοούσα 3λα 
όσα μοι έλεγε ν, άλλ ’ ε'μαθα μάλλον καί μάλλον 
νά γνωρίζω τί εννοούσε, καί τί ήθελε νά κάμνω. 
Άλλά καί έγώ τόν ΰπερηγάπων, επειδή ητο 
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τόσον πρ^ος καί καλός καί ίγνώριζεν άκριβώς 
πώς ένας ίππος ήσθάνετο, καί ο-ςαν μί ΐκαθάρι- 
ζεν, έγνώριζε τά τρυφερά και γαργαλευτά μέρη 
καί τά έξόστριζε προσεκτικώς. Προσέτι όταν έ- 
βούρτσιζε τήν κεφαλήν μου, έπρόσεχε τούς ο
φθαλμούς μου, ώς νά ήσαν ιδικοί του, καί ποτέ 
δεν με εκαμνε νά ίρεθίζωμαι.

*0 ’Ιάκωβος Χάουαρδ, τό παιδί τοΰ σταύ- 
λου, ήτο επίσης ώραΐον καί μελανόν καί εύχά- 
ριστον εΐς τούς τρόπους του, ώστε εθεώρουν τον 
εαυτόν μου εύτυχή. Υπήρχε δέ καί άλλος τις 
άνθρωπος δστις ιΐργάζετο είς τήν μάνδραν, άλλ’ 
αυτός ολίγον είχε νά κάμη μέ τήν Πιπερόριζαν 
και έμέ.

Μετ’ όλίγας ημέρας έζεύχθην μέ τήν Πι
περόριζαν είς τήν αυτήν άμαξαν, ΐθαύμαζον δΐ 
συλλογιζόμενος πώς άρά γε θά επερνούσαμεν οί 
δύο μαζό, προς εύχαρίστησίν μου όμως, όταν ί- 
φίρθην πλησίον της αύτή μόνη έρριψε τά ώτά της 
πρός τά όπίσω, κατά δέ τά άλλα έφερθη πολύ 
καλά. Εΐργάσθη τιμίως καΐ ε’καμε πλήρες τό 
μέρος της, ποτέ δέ δέν θά έπεθϋμουν νά έχω 
καλλίτερον αύτής σύντροφον εις διπλοϋν ζεύγμα.

Όταν ήρχόμεθα είς λοφώδες μέρος, άντί νά 
βραδυπορή, ερριπτε τό βάρος εΐς τόν λαιμοδέτην 
της καί έτράβα κατ’ εύθεϊαν πρός τά άνω. Καί 
οί δύο ήμεϊς εΐχομεν τήν αύτήν γεναιότητα ώς 
πρός τήν εργασίαν μας, ώστε δ ’Ιωάννης ήτο ή- 
ναγκασμένος νά μάς κρατή, άντί νά μάς βιάζη 
πρός τά έμπροσθεν, ποτέ δέ δέν μεταχειρίζετο 
τήν μάστιγα είς κανένα άπο ήμας. ’Εκτός τού
του τό βήμά μας ήτο σχεδόν τό αυτό, εΰρον 
πολύ εύκολον νά συμβαδίζω μέ αύτήν τρο
χάδην, όπερ ήτο πολύ εύχάριστον, ήρεσκε δέ 
πολύ καί είς τόν κύριόν μ«ς νά μάς βλέπν) νά 
βαίνωμεν τόσον καλά I έπίσης καί δ ’Ιωάννης, 
’Αφού έξήλθομεν όμοϋ τοιουτοτρόπως δίς ή τρις, 
ήρχίσαμεν νά γινώμεθα φίλοι καΐ κοινωνικοί με
ταξύ μας, τούτο δέ μοι έπροξένει ησυχίαν καί 
εύχαρίστησίν.

Ός προς τό Χαροπούλι αυτός και έγώ μετ’ 
ολίγον έγείναμεν πρώτοι φίλοι, Αύτός ήτο τόσον 
εΰθυμον .... ώραΐον μικρόν ιππάριον, ώστε ή- 
γαπατο άπό όλους, ιδίως αί δεσποινίδες Τζέση 
καΐ Φλώρα, αί δποϊαι συνείθιζον νά τόν ιππεύουν 
εΐς τόν όπωροπερίβολον, και νά παίζουν μέ αΰτόν 
καί τό μικρόν κυνάριον, Φρίσκω, ώραΐα παιγνίδια,

Ό κύριός μας είχε δύο άλλους ίππους, οί ό
ποιοι έ’μενον είς άλλο ίπποστάσιον. Ό είς 
ώνομάζετο Δικαστής, όστις έχρησίμευεν δι’ ιπ
πασίαν ή νά σύρη τό άμάξι δι’ έπιπλα, Ό 
άλλος ητο γέρων ερυθρός, κυνηγός, ώνομα-
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των πλησιάσαντες δ’ εΰρον δτι ήτο ίστδς πλοίου aoo 
τόνων περίπου, τήν δέ μετά μεσημβρίαν τής «ύτήςΙ 
3μέρας δ Κυβερνήτης τοΰ πλοίου, είς τδ όποιον έπί-1 
αινεν δ Κολόμβος, έΕιππάσθη παρατηρήσας δτι ή 

μαγνητική βελόνη δέν έδείκνυε τδν βορράν άλλά τήν 
Δύσιν. Τδ μαγνητικδν τούτο ψαινόμενον είχε παρα
τηρήσει δ ’Ιταλός φιλόσοφος Περαγρίνης, άλλ’ δ Κο- 
λόμδος φαίνεται δτι δέν έγνώριζε τούτο καί διά τούτο 
προοεπάθησε νά καθησυχάση τούς φόβους τοΰ Κυβερ
νήτου άπσδώοας τήν αίτίαν τοΰ παραδόέου τούτου 
φαινομένου είς τήν ΕλΕιν τού πολικού άστέρος. Προσ
έτι έκαμνε παρατηρήσεις καθ’έκάστην διά τοΰ Ήλίου, 
έκράτει δέ δύο πίνακας ένα, δστις είχε τάς άκριβεΤς 
άποστάσεις, καί έτερον πολύ μικροτέρας, τδν πρώτον 
έκράτει δι’ έαυτόν, τδν δεύτερον εϊχεν έκτεθειμένον 
έίς τήνέίέτασιν τοΰ πληρώματος, διότι ήθελε νά τούς 
κρατή είς άγνοιαν ώς πρδς τήν άπόστασιν, είς ήν ήσαν 
άπδ τήν 'Ισπανίαν. Τήν Ι5ην εΐς λίθος μετεωρικός 
έπεσε δλίγα μόνον μέτρα άπδ τής ναυαρχίδας, τήν 
16ην τά πλοία είσήλθον εΐς τήν ζώνην τών έτησίων, 
ήτοι άνέμωντού Εμπορίου, οΐτινες ώς γνωστόν πνέουν 
ί,ί μήνας άπδ Δυσμών πρδς Άνατολάς καί £Ε άπδ 
Ανατολών πρδς Δυσμάς, εύρον δέ τδν άνεμον εύ- 
νοϊκόν.

Κατά τάς έπομένας ία ήμέρας ήπατήθησαν έκ- 
λαβόντες τά σύνεφα άντί Εηράς, τήν τελευτά ία ν μά
λιστα φοράν τόσον βέβαιοι ήοαν περί τής έμφανίσεως 
τής Εηράς, ώστε ήρχισαν νά δοΕολογώσι τδν Θεόν 
ψάλλοντες.

Ή άνυπομονησία τών πληρωμάτων νά Γδωσι γήν ηύ - 
Εανε καθ’έκάστην, πάσα δέ άπάτη τής δράσεώς των 
ήρέθιζεν αύτούς περισσότερον. Ή έμφάνισις πτηνών, 
καί κλάδων δένδρων φερόντων κόκκους έρυθρούς άνε- 
πτέρωνε πρδς καιρόν τάς έλπίδας των, άλλά πάλιν έπι- 
πτον είς μελαγχολίαν μή βλέποντες τήν Επιθυμητήν 
γήν, καί άπεφάσισαν νά Επιστρέφουν, θέλοντος καί 
μή θέλοντος τοΰ Κολόμβου, δρίσαντες καί τήν ήμέ
ραν, μετά τήν δποίαν έκήρυΕαν δτι εϊχον άπόφασιν νά 
φονεύσωσι καί αύτδν τδν Κολόμβον, έάν δέν έπείθετο 
νά έπαναστρέψη.

Εύτυχώς πρίν φθάση ή δρισθεΐσα ήμέρα δ Έοδρί- 
γος Τριάνας, εΐς τών ναυτών τής Πίντας ήτο δ πρώ- 
τος, ίστις εϊδεν τδν νέον κόσμον, ή δέ Πίντα έρρι- 
Ϊεν ένα πυροβολισμόν ώς σημείον τής άναψανήσεως. 

οΰτο συνέβη τήν 2αν ώραν μ. μ. τής ια Όκτω- 
βρίου τοΰ 1492 ήμέραν Παρασκευήν. Τήν ακόλουθον 
δέ πρωίαν έφάνη καθαρώς περί τά δύο μίλλια μακράν 
νήσός τις δασώδης είς τήν παραλίαν τής δποίας Τστα- 
το πλήθος Εντοπίων θεατών.

Κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου δ Κολόμβος κρατών 
τήν βασιλικήν σημαίαν τής Καστίλης καί οί άδελφοί 
Πινζόν, κρατούντες, έκαστος μίαν σημαίαν μέ πλαίσιον 
μικρόν μετεφέρθησαν διά λέμβων είς τήν παραλίαν 
τής μουσικής παιανιζούσης. Πρώτος δ Κολόμβος έπή- 
δησεν είς τήν Εηράν, έπειτα δέ έΕήλθον καί οί λοι
ποί, δπαντες δέ γονυπετήσαντες Εφίλησαν τδ έδα
φος μετά δακρύων καί ηύχαρίστησαν τδν Θεόν. Έ- 
γερθείς κατόπιν καί σύρας τδ ΕΤφός του δ Κολόμβος, 
ώς υέγας ναύαρχος καί άντιβασιλεύς, έΕετύλιΕε τήν 
βασιλικήν σημαίαν έλαβε κατοχήν Εν δνόματι τοΰ βα- 
σιλέως τής Καστίλης καί ώνόμασε τή, νήσον τού 
'Αγίου Σώζοντος.

01 έκπεπληγμένοι κάτοικοι ήτένιζον τούς νεήλιδας 
έν σιωπή, φανταζόμενοι αύτούς θεούς, κατελθόντες έΕ
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ζόμενος Σίρ Όλιβεν, οΰτος ητο προβεβηκώς 
πλέον, άλλ* δ κύριος τον ύπερηγάπα και διά 
τοϋτο τφ έχάρισε τον κήπον $ιά νά περιφέρεται. 
’Ενίοτε ίκαρενε καμμίαν ελαφράν εργασίαν είς 
τδ υποστατικόν, η έφερεν είς τήν ράχιν του μίαν 
άπδ τάς νεαράς κυρίας, όταν εςήρχοντο ίφεπποι 
μετά τοϋ πατρός αύτών, ϊεότι ήτο ώραϊος καί 
ήσυχος,ώστε τόν ένεπιστεΰοντο καί έν μικρόν παι- 
8ίον, όπως καί τό Χαροπούλι. Ό ίππος οΰτος 
ήτο Ισχυρός, καλοκαμωμένος καΐ ήμερος καί ε
νίοτε εΐχομεν ολίγην συνομιλίαν είς το ιππο- 
στάσιον, άλλ’ εννοείται Sti Siv ήμποροϋσα νά 
σχετισθώ τόσον στενώς μέ αυτόν, οσον με την 
Πιπερόριζαν ή όποια εμενεν είς τδ αΰτό ίπποστά- 
σιον μί εμέ.

(Ακολουθεί.)

ΚΟΛΟΜΒΟΣ5.
(“Ιϊι προηγούμενο» ψύλλον.)

Μεταξύ τδν άλλων δυσχερείων, τάς δποίας είχε νά 
ύπερνικήση b Κολόμβος, ή συλλογή ναυτών ήτο ούχί μι
κρά. Άλλά ταύτην ύπερενίκησεν, είς τινας μέν προπλη- 
ρώσας τριών μηνών μισθούς, καί διά βασιλικού διατάγ
ματος έΕαιρέσας αύτούς τής φυλακίσεως έπί δύο μήνας 
μετά τήν Επιστροφήν των, τούς λοιπούς δέ συνεπλή- 
ρωσε δι’ έπιστρατείας. Έν διαστήματι τριών μηνών ή 
Εκστρατεία ήτο έτοίμη πρδς άπόπλουν. Συνίστατο δέ 
έκ τριών πλοίων, τής Αγίας Μαρίας, καί δύο άλλων 
μικροτέρων άνευ καταστρώματος’ ή Αγία Μαρία ήτο 
go ποδών τδ μήκος, είχε τέσσαρας ίστούς, καί έφερεν 
δκτώ άγκύρας καί 66 ναύτας, έΕ ών δ εΐς ήτο "Αγ
γλος καί δ έτερος ’Ιρλανδός, καί τά τρία δέ έλαβον 
προμήθειας δι’ έν έτος. *0 Κολόμβος έκυδέρνα τήν 
'Αγίαν Μαρίαν. Ό Μαρτίνος Άλόνζος Πινζόν, έχων 
τδν δεύτερον άδελφόν του Φραγκίσκον ώς πιλώτον, 
Εκυβέρνα τήν Πίνταν, δ δέ τρίτος άδελφδς τοΰ Μαρ
τίνου τήν Νΐναν.

Πρδ τοΰ άπόπλου δ Κολόμβος μετά τοΰ πλείστου 
μέρους Τών αξιωματικών του ΕΕωμολογήΘησαν ύπδ 
τοΰ Ζουάν Περέζ καί έκοινώνησαν, τήν δέ Παρα
σκευήν τής 3ης Αύγοΰστου 1492 ήνοίχθησαν είς τδ 
πέλαγος έν τφ μέσφ άπείρου πλήθους προπέμποντος 
αύτούς διά ζητοκραυγών.

Άφίχθησαν δέ είς τάς Καναρίους νήσους άνευ τινδς 
άλλου συμβεβηκότος, έκτδς μικρδς τίνος βλάβης είς 
τδ πηδά λ ιο ν τής Πίντας, έκεΐθεν δέ πάλιν άνεχώρησαν 
πρδς Δυσμάς τήν γ γ)βρίου. Μόλις δμως ήνοίχθησαν 
άρκετά είς τδ πέλαγος, ή δέ ξηρά ήφανίσθη άπδ τής 
όψεως αύτών, οί θαλασσοπόροι ήρχισαν νά μετανοούν 
διά τήν έπιχείρισίν των, τινές τούτων κλαίοντες, άλλοι 
φέ όλοφυρόμενοι έκραζαν δτι ποτέ πλέον δέν θά έπέ- 
στρεφον είς τήν πατρίδα καΐ τάς οικίας των.

*Ο Κολόμβος δμως κατέπαυσε τούς φόβους των, 
παριστών είς αύτούς διά ζωηρών χρωμάτων τάς ώ- 
ραιας χώρας, είς τάς δποίας έμελλαν νά ύπάγουν, καί 
τά καλά, τά όποια τούς περιέμενον έκεϊ.

Τήν 12 7)βρίου είδον κάτι τι έπιπλέον τών κυμά-
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ούρανοΰ, Μετά ταϋτα άντήλλαδαν δώρα, οί μλν Ιοπα- 
vol έδωκαν tic τούς έντοπίουε κούκλας, χάνδρας έϊ 
δάλου χρωματισμένος, καί διάφορα μίγματα πανίου 
χρωματισμένου. Οί δ’ έντάπιοι απέναντι έδωκαν εΐς 

έαυτοΰ διαφόρους έντοπίους τήν γ Ίαν. >$9$ έίεκί- 
νησαν έπΙ'τήςΝίνας διά τά Κάδιί, άφοϋ άφήκαν φρου
ράν έκ 3ι άνδρών έντδς τοΰ φρορρίου, δπερ κατφ·' 
κουν έκ τής φυλής τής 'Αγίας Μαρίας, (ώωλουβεΐ).

ί

Γοολεέλμ,ος Ρςχάρδος Βάγνεμ.
αίιτοΰς τεμάχιον χρυσού, μαργαρίτας καί άλλα πολύ
τιμα πράγματα.

Μετά πολλάς περιπλανήσεις καί έρεύνας πρδς ά- 
νεύρεσιν χρυσών καί μαργαριτών, κατά τάς δποίας 
άνεκάλυψαν καί άλλας νήσους, δ Κολόμδος λαδών μεθ’ I

ΓΟΓΛΛΙΕΑΜΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ.

Ο Γουλλιελμος Bdyvs^, & όιάδΐ]-
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μος τής Γερμανίας μουσικός έγεννήθη έν Λει
ψία τ^ 22α Μαΐου 1313. ΙΙαιδίον ακόμη εννέα 
έτων απώλεσε τον πατέρα τον, -ή ό'ε μήτηρ τον 
τον άπέστειλε τότε είς σχολήν τινα έν Λέρσδη, 
Srtov έκαμνε μεγάλας προόδους, Ζό'ίω? ε’ι? την 
‘Ελληνικήν, τήν όποιαν πάντοτε ήγάπα. Καί ά- 

βραδύτερου. δτε άφιερώθη είς τήν σύνθε-τ 
σιν μεγάλων μουσικών δ ραμμάτων, ή έπιθυμία 
τον ήτο νά κατα- 
στήβη τήν δραμ- 
ματικήν τέχνην 
μέσον τής εύγε- 
νονς έκπαιδεύσε- 
ως διά τήν νεω- 
τέραν κοινωνίαν, 
καθώς τδ θέατρου 
έν ’Αθήναις υπήρ
ξε τοιοϋτον διά 
τήν άρχαίαν Ελ
λάδα.

Ό Βάγνερ τδ 
1828 έπιστρέψας 
είς Λειψίαν εί- 
Οήλθε μετά δύο έ
τη είς τδ έκεΐ Πα
νεπιστήμιου,ακρι
βώς δέ κατά τδ 
πρώτον έτος τής 
εί? τδ Πανεπιστή
μιου φοιτήσεώς 

«ον ή πρώτη Σπου
δαία μουσική αύ
τον σύνθεσις άνε- 
βιβάσθη έπΐ τής 
σκηνής.Τδ δέ 1842 

«δ δεύτερον του 
εργον Ριένξι έπι- 
γραφόμενον πα - 
ριστ άνετο είς τδ 
θέατρον τής αύ- 
λής έν Λρεσδη, 
τοϋτο δέ μετά τοϋ 
άλλου εκείνου έρ
γου τον, τοϋ φέ
ροντας τδν τίτλον 
τος τδ 1845 έξησφάλισαν τήν μέλονάαν δόξαν 
του.

Τά μεγάλα ταϋτα έργα ολως διαφορετικά 
άπδ τά ήδη υπάρχοντα έπέσνραν τήν προσο
χήν τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου, όστις διαφό
ρους γνώμας περί αύτών "είχε σχηματίσει, 
IV» 1849 ήναγκάσθη νά άφήση τήν Λρέσδην διά

Ζαμχάονζερ καί διδαχθέν-

τδν λόγον δ«ι είχε λάβει μέρος είς τινας πολι- 
τικάς ταραχάς, έπΐ πολλά δέ έτη έξη μακράν 
αύτής, 3τε έπΐ τέλους ή πριγκίπισσα ΜετερνΙχ 
κατώρθωΣε νά άνακληθή έκ τής εξορίας τον 
καί έπιστρέψη είς τήν πατρίδα τον. Τδν χρό
νον τής εξορίας τον διήλθεν είς Παρισίονς καί 
Λονδίνου όπου κατεγίνετο διαρκώς είς τήν πα
ραγωγήν μεγάλων έργων μουσικών τε καί φι

λολογικών, μεταξύ 
τών όποιων δια- 
κρίνεται τδ περί- 
φημον Νιβΐί.ον — 
γεν είς μέρη τεσ- 
σαρα.'Ο βασιλεύς 
τής ΒαναρίαςΛον- 
δοδΐκος δ δεύτερος 
ηύχαριστήθη με- 
γάλως άπδ τά έρ
γα τον ταϋτα καί 
προσκαλέσας αύ
τον είς τδ Μονά
χον παρέσχεν είς 
αύτδν πάσαν βοή
θειαν καί ύποΟτή- 
ριξιν.

’Ο Βάγνερ έπΐ 
«iAovg κατώρθω- 
σε νά άνεγείρη με
γαλοπρεπές θέα- 
τρον εν Βαΐρών 
τής Βαυαρίας διά 
νά παριΣτάνη εκεί 
τά ίδια αύτοϋ έρ
γα, Εκ τήν πόλιν 
δέ ταύτην παρέ- 
μείνε μέχρι τοϋ 
θανάτου τον, 8- 
στις σννέβίιτήΐΆη 
Φεβρ ουαρίονΐ&&3. 
Τδ σ&μά τον έτέ~ 
θη έν τάφφ, τδν 
όποιον αύτδς δ ί
διος έκτισεν έντδς 
τοϋ κήπον του.

’ Εκεί δ βασιλεύς Λουδοβίκος τάς νύκτας περιε- 
πάτει μόνος δκω? άποδώση τδν τελευταΐον φό
ρου τοΰ θαυμασμού τον πρδς τδν μέγαν διδά
σκαλον, τοϋ δποίου τόσον γενναίος καί στενός 
ύπήρξε φίλος. —■ Τοιοϋτον ή φήμη τοϋ Βάγνερ 
ηύξησε σύν τ& χρόνω, ώστε σήμερον θεωρείται 
ύπδ πλείστων ώς δ μέγιστος μουσικό? συνθέτης, 
τδν δποΐον είδε ποτέ ό κόσμος.
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Τά φιλολογικά αντοϋ ε$γα ίκδο&έντα Sv 
Λειψία το 1887 περιλαμβάνουν 9 ft-syaAovg 
τόμους 1

άπογελοϋόϊν Sv. Ή λίαν έπιμελημένη άνατροφή 
τών καραβίδων τούτων φαίνεται δτι φέρει κα
λούς καρπούς. Ή εύφυΐα των εϊναι έκτακτος καϊ 
διεγείρει τδ Ενδιαφέρον ολοκλήρου τοϋ Ιατρικού 
σωματείου τών ’Ινδιών. 1

ΝΕΟΝ ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΑΜΑ3ΗΣ.

Είς τήν Κίναν, τήν χώραν τών παραδόξων, 
δπου αί λεωφόροι εϊναι μακρόταται, ούχί σπα- 
νίως ύπέρ τα 1000 μιλιά, οί άνθρώποι ταξειδεύ- 
ουν έπί φορείων διτρόχων ώΐουμένων έκ τών δ-
πισθεν ύπό ένδς Ανθρώ
που. Τδ φορεία ταϋτα 
εΐνει δι’δνα μόνον Ανθρω
πον μετά της Αποσκευής 
αύτού, διά νά κρατάται 
δέ ό άμαξηλάτης, όπι
σθεν τοΰ καθίσματος τοΰ 
φορείου ύφοϋται Ιστός, 
έπΐ τού όποου Ανοίγεται 
πανίον, τδ όποιον καΐ 
στρέφεται κατά τήν 6ού- 
λησιν τοΰ Αμαξηλάτου 
ώάτε έχει τδν άνεμον βο
ηθητικόν. Δίά τοΰ τρό
πον τούτου τδ ταξείδιον 
έκτελεΐται ταχύτερου καΐ 
άκοπώτερον.

Ή προκειμένη είκών 
παριστάνει το είδος τού
των τών φορείων.

ΑΙ ΔΙΔΥΜΟΙ ΑΔΕΑΦΑΤ.

---------- ---  a -- -----------

ΠΟΣΟΝ ΜΕΓΑ SINAI ΤΟ ΣΓΜΠΑΝ.

Διά να διέλθτβ τις τί μεταξύ της γης μας χαί τον 
πλητιεστάτου εις ήμάς άστέρος διάστημά, τρέχων μέ 
ταχύτητα {Ιόλης τηλεβόλου, θα χρειασθ-ρ 5,000,000 

ετών. Μ« ταχύτητα δέ φω
τός 12,000 ετών! καί δμως 
ή άπο τοϋ πλησιεστάτου τού
του αστέρος μέχρι τοΰ πλη- 
σιεστάτου νεφελοειδούς σω- 
£ού αστέρων απίστάσις είναι 
απιίρως μεγαλειτέρα τής με
ταξύ της γής και τοϋ έν λό
γω άστέρος. Άλλα πέρα καί 
αυτοϋ τού νεφελοειδούς σω
ρού εις αποστάσεις τεράστιας 
ΰπάρχουσιν άλλα αθροίσμα
τα αστέρων εΐς άπειράκις με- 
γαλειτέρας αποστάσεις κείμε
νοι, Τό σόμπαν είναι άπειρον

ΙΖΟΙΕ1Χ-Δ.Α»

Ac. δίδυμοι άδίλφαί

Ή προκειμένη είκών 
παριάτ<£ νέον τερατολογι
κόν ζεύγος, άνηκον είς 
τήν τάξιν τών λεγομένων 
δτερνοπαγών. Αί χα- 
ριέσταται αύται·άδελφαί, 
όνόματι 'Ραδίκη καΐ Δου- 
δίκη, εΐνε Ινδικής κα
ταγωγής, καϊ έγεννιϊθη- 
δαν πρό τριών έτών έν 
Όρίσόμ της ’Ινδίας.

Τά σώματά των είνε ή- 
νωμένα περί τδ έπιγά- 
στριον , διά όστεώδους 
συνδέσμου, δστις δέν είνε 
άλλο τι ϋ. τδ άκρον τοΰ 
στέρνου, έκτεινόμενον ό-
ριζοντίως άπό τής μιδς είς τήν άλλην πλευράν,καϊ 
άρκετά εύλύγιάτος ώστε νά έπιτρέπμ μεγάλην Ε
λευθερίαν είς τάς κινήσεις καί εϊς τήν στάσιν. Ό
ταν τά δίδυμα κοιμώνται ή μία εΐναιϋπτιος,ή δέ 
άλλη πλαγίως Εξαπλωμένη. Αί δύο έχουάιν ένα 
κοινόν όμφαλόν, όργανα δέ τινα Επίσης κοινά, 
άφοΰ ή τροφή τήν όποιαν λαμδάνει ή μία χορ
ταίνει τήν άλλην, καΐ έάν ή μία λάόη φάρμακα 
ή Ενέργεια παρατηρεϊται Επίσης καϊ είς τήν άλ
λην, άν καί είς κατώτερον Βαθμόν.Πράγμα παρά
δοξο ν,πολλάκις ή μία Αρχίζει φράάιν τήν οποίαν, 
τελειώνει’ή άλλη ί

Αΐ. άδελφαΐ αΰται διατελοΰν έν μεγίότμ άγάπμ 
καϊ άρμονίμ, άλλά φαίνεται δτι εφθασαν είς τδ 
σημεϊον τούτο,άφοΰ ένόηάαν δττ,αϊ έριδες φέρουν 
και σωματικήν διάόταάιν, ήτις δέν πρέπει νά 
ϋπάρχμ εϊς διπλήν ΰπαρξιν, τής δποίας τά μέλη

— Υποδήματα μέ πτέ
ρνας έλαστιπάς. Όταν περι- 
πα-τώμεν, ή σύγχρουσις της 
πτέρνας πρός τά Εδαφος, μετα
δίδει τις χάΐς βήμα, δόνησιν βίς 
ολον τό σώμα και ιδίως είς τον 
εγκέφαλον. Αποτέλεσμα &έ τών 
δονήσεων τούτων μετά μακράν 
καί κοπιαστικήν οδοιπορίαν «. 
νι κεφαλαλγία σφοδρά. Διά 
τοΐΐτο βλίπομεν τους δδοιπο· 
ροϋντας καί κουρασμένους πε
ζοπόρους κύπτοντας πρδς τά 
εμπρός, σύροντας τούς πόδας 
και ζηιοΰντας νά βαβίσωσιν είς 
τα μέρη τοΰ δρόμου όπου ύπάρ. 
χει μαλακός χόρτος.

Στρατιωτικός τις ιατρός της 
Γαλλίας, Κολλέν, έπενόησε μέ-

σον βιά τοϋ όποιου «'( νά έλαττοϋται ή δόνησις, ήν μετα
δίδει τό έδαφος είς τά όργανα* β') νά άποταμιεύηται ή Βύ· 
ναμις ήτις προκύπτει έκ τής συγκροΰσεως τής πτέρνας πρός 
τό Εδαφος, καϊ νά χρησιμοποιήται πρός αΰξησιν της ταχύ
τητας τοϋ βήματος, χαβ’ ήν στιγμήν ή πτέρνα άπομακρύνεται 
τοϋ εδάφους.

Τό μέσον τούτο είνε τακούνιον ίξ ελαστικού κόμεος, ή κύ
λινδρος ελαστικός, όστις εφαρμόζεται είς τό κοινόν τα
κούνιον ίκσχαφέν πρός τόν σκοπόν τοϋτον. Ό ελαστικός 
κύλινδρος προεξέχει ολίγον εντός τοΰ υποδήματος, ώστε ή 
πτέρνα νά ίρείδηται όλοκλήρως έπ’ αυτοϋ

— Αλιεία δι’ άτμοϋ. Ή δι’ ατμού άλιεία καθιερώβη 
άπό τίνος εις τινας παραλίας τής Άμίρικής, παρά τό στό- 
μιον τών μεγάλων ποταμών καΐ ιδίως τοϋ Σουσκουεχανα. 
Μικρόν τι άτμόπλοιον κομίζει τά δίκτυα εις άπόστασιν ίνός 
μιλίου. Τήν επαύριον δέ τά 3ΰο άκρα τοϋ δικτύου σύρονται 
πρός την ξηράν, διά μέσου μηχανών περί τάς δποίας τυλίσ-
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σονται τά κρατούντα τά δίχτυα σχοινία.Ύπολογίζουσι τείς 
οΰτω ληφθίντας ίχθύας εΐς 300,000 έντός μιας ήμέρας.

— Τί πρέπει vi it.ijj.vvj τις ίν περιπτώσει τυ
χαίου συμβάντος.

Οταν , είσέλθη κονιορτός είς τόν όφθαλμόν, μή τρί. 
8ΐ|ς αυτόν, αλλα^ρίπτε διά της χειρός ύδωρ είς αυτόν μέ δρ> 
μην, έάν δέ «σήλθε καμμΐα σκλίθρα, άφαίρεσέ την προσε- 
χτικως δια της δχρας παν ίου βρεγμένου, 
t Έά.ν εΐαίλθη τι ttt τδ αύτί, άφαίρεσέ το διά χλιαρού 
νδατος χυνθμένου εντός αυτού, ποτί μή εισάξνις σκληρόν 
κραγμα εντός, διότι είναι κίνδυνος νά τρυπήση τό τύμπα- 
νον καί να χατασταθ^ς κωφός 6t0 βίο-j άπδ τό αντί εκείνο.

EiV κυπΐ) καμμζα αρτηρία, πίεσε διά τής χείρός, ή 
δέσε τό μέρος, δπου δύναται να δεθι^, άνωθεν τοΰ τραύμα
τος, έάν δί φλέψ, κάτωθεν., Διά νά γνώριζες βέ, έάν that 
αρτηρία ή φλέψ 3ίά τής αφής, έάν σφίγη, εϊναι αρτηρία, 
άν ούχί, φλέψ.

"θτ«ν τρώγης ή^άηΰ καμμίαν άλλην αιτίαν έπέλθη 
πνιγμονή, πέσε διά μιας πρόμυτα καί βήξε δσον δΰνασαι,

iti έλαφpi εγκαύματα βοΰτισε τό χαυθέν μέρος εις 
ψυχρόν ύδωρ καί χράτει αύτό έχει", ίως ού οί πόνοι παρίλ- 

βονν.Έάν δέ τό καύσιμον είναι εΐς μέρος ίπου δέν ήμπορεΓ 
νά βουτισθή είς νερόν, βρέχε πανιά xal βάζε επ’ αύτοΰ, 
αλλάζων καϊ είς την πρώτην χαΐ εΐς ταύτην τήν περίστασιν 
τό ύδωρ, ώστε νά εϊναι πάντοτε ψυχρόν.

Έν περιπτώσει πυρχαΤάς τό καλλήτεξαν είναι νά 
σκεπασδή τό χαΐον μέρος μέ μίαν καρπέταν, αντί νά χυθή 
νερόν επ’ αυτοϋ.

’Εάν δαγκασθ^ς άπό 5φιν φαρμακερόν, ή άλλο τι 
έντομον άφαίρεσε τό δαγχασθέν μέρος τοϋ δέρματος διά μα
χαιριδίου, έάν έχης πρόχειρόν, άλλως έκμίζησον διά του 
στόματος καί πτύσον τόν σίελον, ή χράτησον τήν πληγήν 
νκεράνω τής φωτιάς, ίσον ημπορεΐΐ νά ύποφίρης.

Έάν πόσης είς νερόν, προσπάθησε νά έξαπλωί^ς 
έπί τής βάχεως, κρατών τήν κεφαλήν όριζοντίως μέ τό σώ
μα καϊ τό στόμα καϊ τήν ρίνα όπερά νω τον νδατος.

Είς Αποπληξίαν βάλε τό σώμα ίρίιον, είς λεικο. 
θυμίας πρόμυτα.

* Eiv δλα τά βιβλία τοϋ κόσμου συνεσωρεύοντο καϊ 
ϊμελλον νά καούν, είπί τις τών διασήμων “Αγγλων κληρι
κών, θά ϊσωζον την Γραφήν, «τήν Μίμησιν τοϋ Χριστούν, 
τόν "Όμηρον, τόν Αισχύλον, τόν Θουπυβίβην, τόν Τάχη- 
τον, Βιργίλιον, Μάρκον Αυρήλιον, Δάντην, Σαιξσπήρον, 
Μίλτωνα καί ΟύόρΒζουορθ.

Έ*ν 8ό εύρεθής είς οικίαν χαιομένην καϊ είσαι 
ήναγκασμένος νά διέλβης διά καπνού, πάρε μίαν βαθεΐαν 
αναπνοήν πριν ίκχίνήσης χαΐ έπειτα εϊσελθε είς τόν καπνόν.

—Καθ’ όλον τόν κόσμον υπάρχουν 3,000 όμιλού- 
μεναί γλώσσαϊ, Ή Γραφή έχει μεταφραστή εΐς 296 άλλά 
τάς γλώσσας ταΰτας δύνανται νά έννοοϋν τά τρία τέταρτα 
τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ή τών Μανδαρίνων τής Κίνας εννοείται άπό 200,000,000, 
ανθρώπων.—Ή ’Αγγλική άπό 120,000,000·—-Ή Ίνδοστα- 
νίκή άπό 82,000,000.—Ή Γερμανική άπό 54,000,000.— 
Ή Αραβική άπό 50,000,000.·—'Η Σλαυβιχή άπό 80,000, 
000. Υπάρχουν 6μως είσίτι 500,000,000 ψυχών, οί όποιοι 
δέν ΐχουν τήν Γραφήν είς τήν γλώσσαν των, Οί “Αγγλοι έ
χουν μεταφράσει τήν Γραφήν είς τάς πλείστας τών γλωσσών.

Περί χολέρας. Τό 1830 ίκ 55,000 ανθρώπων προσ- 
βληθέντων ύπό χολέρας έν Παρισίοις 18,000 άπέθανον, Έ* 
τών 2,000 νοσοκόμων τών χολεριώντων μόνον 164 προσεβλή- 
θησαν ύπ’αύτής, άλλά δέν άπέθανον είμή 4.Έν Πετρουπόλει 
έκ τών 58 νοσοκόμων εϊς προσεβλήθη. — Έν Μόσχα έπ 
τών 123 νοσοκόμων δύο μόνον προσεβλήθησαν, καί εκ 253 
νοσοκ. είς άλλο νοσοκομείον μόνον 4 προσεβλήθησαν. — Τό 
1866 έν Αονδίνω έξ 100 νοσοκόμων μόνον 5 έπήραν τήν 
ασθένειαν. Έχ δέ τών 11 πλυστριών τών ενδυμάτων καί κλι
νοστρωμνών τών χολεριώντων μόνον μία προσεβλήθη ύπό 
χολέρας.

ι — Τά ώρολόγεα τής τσέπης αποτελούνται άπό 96 
ξεχωριστά τεμάχια, τά όποια απαιτούν πρός κατεργασίαν 
2,000 διακεκριμένος έργασίας.Τίνές τών μικρότατων έλίχων 
(βιδών) είναι τόσον μικρά! όσον τό λεπτότατον μόριον κό- 
νεως, 308,000 ίκ τών βιδών τούτων ζυγίζουν μόνον μίαν 
λίτραν ! Τά έλατήρια τών ωρολογίων τούτων χάμνουν πέντε 
κινήσεις εΐς έκαστον δευτερόλεπτου, ή 197,000,000 κινήσεις 
εΐς ?ν έτος 1

—Είς τήν Σχολήν τών Εν ελπίδων τών Ήν. Πολι
τειών τής Αμερικής έάν τις τών μαθητών άχουσθή ίχ* βλα- 
σφημών τόν θεόν καϊ τά ιερά, Βπως γίνεται δυστυχώς μετα
ξύ τών ’Ελλήνων μαθητών όλων τών Σχολείων, αλλ* άπλώς 
μεταχειριζόμενος τό όνομα τοΰ Θεοΰ ματαίως, ώς λ. χ. μα 
τόν Θεόν, μά τόν Χριστό, νάποβάλεται τής Σχολής

— Χρήσεις τής Τερεβινθίνης ’Ανακουφίζει τους πό. 
νους τών εγκαυμάτων, τών κάλων, τών ρευματισμών αλει- 
φομένων τών πασχόντων μερών δι* αύτής*—Προφυλάττει *τά 
φορέματα κα’ι τάς γούνας άπό τόν σκόρον, ίαν όλίγαι στα- 
λαγματίαι αύτής χυθώσιν εΐς τά ίρμάρια, ή τά κιβώτια, 
η τούς σάκκους, όπου φυλάττονται ταϋτα κατά τό θέρος. 
Άπομακρύνει τούς μύρμηχας καί τάς κατσαρίδας από τά 
δονλάπια, ίάν χυθοΰν όλίγαι οταλαγματίαι αυτής εις τάς 
γωνίας αύτών, καί αυτούς τούς κορέους διά τής άλείψεως 
τών γωνιών τής κλίνης μέ αυτήν διά πτερού. “Έν κοχλια
ρίου αυτής είς ήμίσειαν 0πάν (apaii) δδατος καθαρίζει τά 
στίγματα τοϋ χρώματος (μπογιάς) είς τά φορέματα. Έάν βέ 
τά ασπρόρουχα τεθοϋν εις ύδωρ, είςτό όποΓον νά χυθή άνά- 
λογος ποσότης σπίρτου τής Τερεβινθίνης κα! έπειτα πλυθούν 
μέ θερμόν ΰδωρ και σάπωνά, καθαρίζονται κάλλιον ήβιά τής 
μπουγαβας. Ή Τερεβινθίνη χρησιμεύει προσέτι καϊ ώς ί- 
ξαίρετον θεραπευτικόν εΐς τήν βρογχίτιδα, τήν πνευμονίαν, 
καί πάσας τάς άσθενείας τών πνευμόνων, τήν φθίσιν, τους 
πόνους τοϋ λαιμού κτλ. μιά σταλαγματιά αύτής είνε ίν μαν- 
δύλιον χαϊ έπειτα βοφφ δ ασθενής διά τής βινός αύτήν, όπως 
γίνεται μέ τήν κολόνιαν.

Κανόνες διά νέους καϊ πάντα;,

1. Πρόσεχε καθ’ έκάστην νά ίπωφελήσαι από τάί περι
στάσεις, τάς όποιας ή θεία Πρόνοια σοΐ παρέχει.

2. Άπόψευγε τό ψεϋΐος, τήν έπίοειξιν, καΐ τήν επι
πολαιότητα, καΐ εσο φιλαλήθης καί θετικός εις 

πάντα.
3. “Εσο φίλεργος, δραστήριος καί οικονόμος τοΰ τε

χρόνου καΐ τών χρημάτων σου.
4. Ένθυμοΰ τήν συμβουλήν τοΰ Παύλου ότι εή άγάπη

είναι πλήρωσις τοϋ νόμου,» καΐ έχε αυτήν ώς έ- 
λατήριον τών πράξεων καΐ σχεδίων σου.

5. “Εσο προσεκτικός εις τήν ύγείαν σου.
6. Κάμνε έν πράγμα καλώς, άν δέν δύνασαι νά κάμνης

όλα καλά.
7. Μή άναγινώσκης τίποτε, τό όποιον δεν θέλεις νά

ένθυμήσαι.
8. Μή έπιθυμήσης ποτέ νά φαίνεσαι ευφυέστερος ή έπι-

τηδειότερος παρ’ 3,τι ειιηα, ή νά έπιϊεικνύης τά 
προτερήματα σου.

9. “Εσο φίλεργος, φιλόφρων, συμπαθητικός, μακρόθυμος
καΐ συγχωρητικός είς πάντας.

10. Πρό πάντων άπόφευγε τήν κατάκρισιν καί έπίκρι- 
σιν τών άλλων. Προσεύχου δια τούς κακούς, εχε 
συμπάθειαν εϊς τούς αδυνάτους, συνανσ,στρέφου μέ 
τούς καλούς, σέβου τούς μεγάλους καί μικρούς, καί 
εσο ταπείνάφρων.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιους έπερίμενεν ό Παύλος διαμένων έν Άθήναις .*
2. Ποιος ήτο ανθύπατος της Άχαΐας 6τε ό Παύλος έφέρθη

είς τό δικαστήριον ένώπιον αυτού.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
Αινίγματα.

1— Έν τώ μέσω τής θαλάσσης μέ διπλήν μορφήν θα μ’ευρης,
Όταν προ; βορράν, ώ φίλε, τοΰ Αιγαίου τσίεώεύης.

Είμαι άψυχο; καΐ ίμως ψυχάς φέρω καΐ πηγαίνω, 
Χωρίς πτέρυγας καΐ πόδας τάς εκτάσεις οιαΒαίνω.

Έκ τοΰ μέσου μου Sv γράμμα είς υγρόν Sv μεταπλάσης, 
Εύγενών άνδρών μητέρα Οά ιβής καΐ θά θαυμάσης.

Ότι των έπτά μεγάλων καΐ σοφών αρχαίων είς, 
Έν ίμοΐ φωί ϊίδίν πρώτον είς τούς κόλπους μσυ'τεχθείς,

Έν ΑίαραθΆη I. Ν. Ζωγραφήκης.

2— Έξ άφανοϋς προέρχομαι καΐ γίνομαι μεγάλου,
Άλλ’ άποθνήσκον φθείρομαι λάμψιν καί φως ίκάάλων, 

Οΰδ* ΐχνος μετά θάνατον τοϋ σώματός μου μνήσκει, 
Κ’ έν τοΰτοις ούτε μόριον έκ τούτου αποθνήσκει.

‘Er Γραμμαΐι#<Ά I. Ν. Ζ.

ζ/ιπλη Ακφοβτιχίς. Λ.
3— Συνίσταται έξ £ξ λέξιων, τούτων ή μΐν πρώτη είναι ά

νομα προσφιλέστατου παντός ανθρώπου, ή δευτέρα 
άνομα χώρας γνωστότατης διά τήν ιερότητα αυτής, ή 
τρίτη όνομα λέξεως Αγγλικής σημαίνουσα ήμισυ, ή 
τετάρτη άνομα ισχυρού ευρωπαϊκού τινός κράτους, ή 
πέμπτη ΐργαλεΐόν γνωστότατου ευρισκόμενον εις χεΐ-- 
ρας πασών τών χωρικών γυναικών, ή Se έκτη τό ά
νομα άρχοντας τών Γηρσωνιτων καί πατήρ τοϋ Έ- 
λιασάφ του Λευίτου άναφερόμενον είς τό βιβλίου των 
αριθμών, Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων 
λαμβανύμενα άποτελοΰσι τό άνομα ένός των Άγγέ- 
τά Si τελικά 0μοίως έτέρου 'Αγγέλου.

’Λ&ηνησι, Κωνοταντία Ρ. Κ.

Αιπλη Άκ$οβτι%ίς. Β1.
4— Συνίσταμαι εκ λέξεων έξ τούτων πρώτη είναι πρόβισις,

ή δευτέρα βήμα, ή τρίτη ακρωτήριου τής Ελλάδος, 
ή τετάρτη άρος τής Πελοπόννησου, ή πέμπτη πόλις 
τής Θράκης, καΐ ή έκτη άνομα ενδόξου νήσου πατα 
τήν αρχαιότητα.

Τά αρχικά Si γράμματα τών λέξεων τούτων άποτελοϋσι 
τό άνομα υίου τινός τοϋ Αιόλου πατρός τοΰ Φρίξου, τα 81 
δεύτερα πόλιν αξίαν λόγου διά τήν γενομένην είς αυτήν οι
κονομικήν τινα σύνοδον.

'Er Λαμία, Αημ. Α. Ντάλας.

'j/Λλή Άκροβτιχίς.

5— Συνίσταται έξ εννέα λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι 
άνομα κράτους τινδς τής Ευρώπης, ή δευτέρα τό ά
νομα τοϋ υίοϋ τοϋ Τελαμωνος, ή τρίτη τό άνομα σει
ράς όρέων τής Ασίας, ή Τετάρτη τό ονομα τοϋ υίοΐ 
τοϋ Κολόμβου τοΰ έφευρετοΰ τής Αμερικής ή πέμ
πτη, τό άνομα του πατρος τοϋ Λυκούργου, ή έκτη 
τό άνομα φιλοσόφου ·, ίστις έπαθεν έν ειρκτή, ή ίβδ0· 
μη τό άνομα τοϋ υίοϋ τοΰ Όδυσσέως, ή όγδόη τό ά
νομα ποιητοϋ τής άρχαιότητος, χαΐ ή έννάτη τό 
άνομα ένός έχ των ίπτα σοφών τής άρχαιότητος. Τά 
αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων λαμάανόμενα 
άποτελοϋσι τό άνομα πόλεως τινός τής Θράκης.

‘Er ΒόΛ-jj, Εΰάοξία Κ. Νικήτα.

vitiffets των Αινιγμάτων

τών έν τφ φνλλω τον μηνοί Ίανονας>ίον 1893.

1 — Τό ψηφίον—Α
2— Χρόνος—Όνος
3— Οίνος—“Ονος
4— Σπάρτη—'Ράπτης

6— Σ.Α.Ν.Α.
Α.Δ.Ε.Ν. 
Ν.Ε.Β.Α. 
Α.Ν-Δ.Κ.

5— Κ—ροισος 
Ε—λίνη 
Ρ-ίον 
Κ—ονιάκ 
Τ-ς 
Ρ—άον 

Α—χιλλίως

ζίΰϊαΐ.

Άλέξ. Γιαλούρης έξ ’Αθηνών 1. Γρηγ. Λ. Γρηγορύπου
λος έν Πειραιεϊ 3.4.5. Δ. Λαμπαδάριος έξ Αθηνών 1.2.
4.5.6. Φωκίων Λαμπαδάριος έξ ’Αθηνών t.2.4.5.6. Πε
τρούλα Σπετσιώτου έξ ’Αθηνών 1 2.4.5. Άντ. Δ. Για
χνής 4.5.6. “Αγγελος Εΰστ. Άγγελίδης 1.5. Τριαντ. Μ. 
Δαμάσχης 1.2- 3.4.5. Γεώρ. I. Μπλέτας έκ 'Ρωσσίας 1.
2.5. Φώτιος Πασσας 2.5. Σωτ. X. Θεοδόσης 1.2.4.5. 
Δ. I, Άσημάκης 1.5. Νικόλ. Μ. Έορές Ι.2.4.5. Ευδοξία 
Κ. Νικήτα 2.4.5. Μελπομένη Ν. Μάρκου 3.5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμα Ευαγγελίου ίν Άθήναις κατά 
Κυριακήνάπό 10—11 π. μ. καί άπό 5—6ρι. μ. 
έν τη κατά την Πύλην τοϋ Ακριανού καΐ τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου- Δςός Έλλγρίκ^ Εύ- 
<ζγγελςκγ5 Έχχλιςβί^.

— Έν τϋ Άποθήκμ τών 'Αγίων Γραφών υπάρ
χου Οι δώματα τοΰ Άάτέρος τής 'Ανατολής, ολό
κληροι άειραΐ Έφημ. Παίδων καΐ at τρεις όειραΐ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προδέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά καί ηθικά φυλλάδια καΐ διδλία.

—Καΐ πάλιν όυνιάτώμεν εΐς τάς οικογένειας τών 
Συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων τδ Εγκυκλο
παιδικόν λεξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καΐ Χίριίτ 
ώς λίαν άναγκαϊον διά πιϊάαν οικογένειαν.

— Τδ Σπήλαιον τών λμάτών διήγημα τερπνό- 
τατον καΐ διδακτικώτατον διά οίκογενείας μέ ει
κόνας* τιμή μόνον μία δραχμή άνμπεριλαμδανο- 

I μόνων καΐ τών ταχυδρομικών.

.Συνδρομή ^Παιίικ&ν Αιηγημάτων,» 8 κατ’ irog, έν ΈΖλάίι 4ο Ζεπτ. έν τφ Έξωτερικώ 60 λεπ.

Έν Άθήναις έχ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕ2ΤΒ K2NSTANT1N1AOT 1883—3383.


