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σουν τήν επιμέλειαν. Είς τους τοιούτους εφαρμόζεται ό 
μύθος τοϋ λαγωοϋ καί τής χελώνης περί τής σταδιοδρο
μίας των, χαθ’ ήν άνεχώρησαν μέν δμοΰ, άλλ’ δ μέν 
λαγωός εμπιστευόμενος είς τδ φυσικόν αύτοϋ Βώρον τής 
ταχύτητες ϊμεινεν εις τό μέσον τής σταδιοδρομίας και 
έχοιμήθη, ή δέ χελώνη έξηκολούθησε τόν δρόμον της 
χαί έχέρδισε τό βραδεΐον. Μέ διαρκή χαΐ καλήν εργα
σίαν επιτυγχάνονται και έχεΐνα τά πράγματα, τά όποια 
άνευ αυτών μέ μόνην τήν ευφυΐαν αποτυγχάνονται. Ή 
ιστορία μας διδάσκει 8« οί μεγαλοφυέστατοι άνθρωποι 
ύπήρξαν μεγάλη; έπιμελείας καΐ ανενδότου έπιμονής.Ού- 
δεΐς αληθώς έξοχο; άνθρωπος ύπήρξεν ποτέ ά»ευ φίλο- 
πονίας.

Τινές νομίζουν ότι ή επιτυχία προέρχεται, ώς έπΐ τδ 
κλειστόν, καθώς λέγουν, «έκ τύχης,» δτι εΐνε αποτέλε
σμα περιστάσεων, έπί τών όποιων αυτοί έχουν μικράν ή 
καμμίαν επιρροήν, νομίζουν δηλ. ότι άν α! περιστάσεις 
ήνε εΰνοϊκαί, Βέν έχουν ανάγκην νά εργασθοϋν, έάν Βέ 
μή εΰνοϊκαί, πάλιν ή εργασία αύτών εινε ανωφελής. Κ«ί 
έΐνε μέν αληθές ότι ό άνθρωπος Βέν δημιουργεί τάς περι
στάσεις, άλλ* δμως ήμπορεΐ νά εΐνε ό άρχιτέκτων αυ
τών, χαί άπδ τήν αυτήν ύλην, ένω εΐς κτίζει παλάτια, 
'ο άλλος καλύβας. Τά τούβλα καί ή άμμος εΐνε άπλώς 
άμμος χαΐ τούβλα, έως δτου & άρχιτέχτων κατασκευάση 
τι έξ αυτών. Κατά τδν αΰτδν τρόπον, ύπδ τάς αΰτάε 
περιστάσεις, ενώ εΐς εγείρει έν μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 
0 άλλος, ένεκα οκνηρίας χαΐ ανικανότητας, ζή πάντοτε 
μεταξύ τών ερειπίων, Αί περιστάσεις σπανίως χαταβάλ- 
λουσιν ισχυρόν τινα άνθρωπον, άλλ' αύτδς καταβάλλει 
τάς περιστάσεις.

’Εναντίον όλων τών έμποδίων, άτινα ειχ^ον οΐ μεγά
λοι άνδρες τοΰ κόσμου εις τδν βίαν των, αυτοί έπΐ τέ
λους έξήλθον νικηταΐ καί έν θριαμβω. Ό Μίλτων έγρα
ψε τδν «Άπολεσθέντα Παράδεισον», ένω ητο τυφλός καί 
πτωχός.Ό Λούθηρος, πριν Βυνηθή νά ίβρύση τήν «Άνα- 
μόρφωσιν» είχε νά αντιμετώπιση τήν πλάνην χιλίων 
ετών, τήν ήνωμένην δύναμιν τής τυραννικής Ιεραρχίας 
τοΰ ΙΙάπα, καΐ τψ κατάραν τοΰ Γερμανικού ^Κράτους. 
Ό Λινναϊδς, 3τε «σπούδαζε τήν βοτανικήν, ητο τόσον 
πτωχός, ώστε ήναγκάζετο νά διορθώνη τά ύποδήαατά 
του μέ διπλωμένον χάρτην, καί συχνά νά έπαιτή απδ 
τους φίλους του τήν τροφήν του , * 1 * 30 Κολόμβος δ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΒΙΟΥ.

άύο τινα otpeDidHJutv νά εχωμεν εΐς τδν νοΰν μας, όταν 
(ιλωμεν νά έκτιμήσωμεν τήν επιτυχίαν τοΰ βίου,

1. "Οτι ζωαί τινες, αΐτινες χατά τήν έχτίμησιν τινών 
θεωρούνται επιτυχείς, πρέπει κατά ΰψίστην έννοιαν νά 
ίιακηρυχθώσιν ανεπιτυχείς. Πολλοί νομίζουν ότι Επιτυγ
χάνει τις είς τόν βίαν, εάν κερΒίση τά πρός τό ζην, ή αν 
ιτλούτησεν, άλλ’ άνθρωπός τις ημπορεΐ" νά άποκτήση 
ταΰτα καί όμως νά μη επιτυχή εΐς τόν βίον. Έάν έπλού- 
τησε μέ τήν απώλειαν τής υγείας του, ή μέ Βόλον, ή 

ί ρί άλλα άτιμα μέσα, έ βίος τοΰ τοιούτου δέν ήμπορει
1 νά ονομασθή επιτυχής.

1
8. "Οτι άλλαι .ζωαί, αΐτινες χατά τινας θεωρούνται 
ανεπιτυχείς, πρέπει χατά τήν ύψίστην έννοιαν, νά χη- 
ρυχθώσιν ώς επιτυχείς. Ό jlto; τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ 
Χρίστου, ύπό μίαν ϊποψιν, ητο αποτυχία, διότι τήν ζωήν 
του Βιήλθεν ΐν πτωχέ ίφ χαί τήν έτελείωσεν έν άφανείφ καί 

αισχύνη. Μανθάνομεν έχ τοϋ Ευαγγελίου οτι έστεφανώθη 
με στέφανον έξ άκανθων, έρραπίσθη, χαΐ ένεπτόσθη, χαί 
όμως ποτέ ό Χριστός δεν ητο τόσον επιτυχής, ώς όταν 
τόν έχρέμασαν είς τόν σταυρόν, διότι ίτελείωσε τό έρ
γο ν, το όποιον έΒόθη ε ς αυτόν να έχτελέση.

Ό Μίλτων τελειώσας τόν «Άπολεσθέντα Παράδεισον» 
ίπώλησεν είς βιβλιοπώλες άντί μόνον δέκα πέντε λιρών, 
ελλά διά τοϋτο δέν δυνάμεια νά εΐπωμεν οτι δ Μίλτων 
άπέτυχεν εΐς τήν ζωήν του-

"Ο,τι ημπορεΐ να θεωρηθή από τινας ώς αποτυχία,
3 ήμπορεΐ νά είναι επιτυχία έν τή αληθέστατη σημασίμ. 
ή Ύπάρχουσι μίλα ταΰτα πράγματά τινα, άτινα χατ’ 
J ευθείαν τείνουσιν εις την επιτυχίαν τοϋ βίου.

Τό πρώτον μεταξύ τούτων είναι ή g»i Λερ-χία, ίνευ τής 
όποιας Βέν ήμπορεΐ νά ύπαρξη επιτυχία, χαΐ πρόοδος. 
Ζώμεν είς καιρούς, χατά τους όποιους ί- συναγωνισμός 
εΐνε μέγας, και άν τις δέν εργάζεται, χαί πολύ μάλιστα, 
παραγκωνίζεται χαί μένει όπισθεν. Εινε αληθές τώρα, 
καθώς ητο χαΐ εις τάς ημέρας τοΰ Σολομώντος, δτι 
εή χειρ τοϋ επιμελούς δέν στερείται.»

Τινές νομίζουν ότι Βΰνανται να απαλλαχθούν-άπο πολ- 
λήν εργασίαν, διότι έκ «ρύσεως είναι ευφυείς καί Ικανοί, 
Βτι ή έπιτηΒειότης ή ευφυΐα δύνανται νά αντικαταστή
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ανακαλυψα; την ’Αμερικήν, πριν Βυνηθή ν’ αποχτή-[ρισμενοτ οχαηόν έν τώ βϊω, καΐ τα όποια συν-ιόιώ 

_τ.-_ ....» >οα * »· · ;> χαθιχέτευσεν j π^ός επιτυχίαν, άλλ’ ή ελλειψι; ηθικών άρχών καθωιϊση τρία' μικρά πλοία καί ISO άνδρας, 
έναλλαξ τήν Γένουαν, τήν Πορτογαλλίαν, τήν Βενετίαν, 
τήν Γαλλίαν, τήν ’Αγγλίαν καί τήν Ισπανίαν. Ό Χιού 
Μίλλερ, δστις κατέστη εΐς έκ τών πρώτων συγγραφέων 
περί γεωλογίας έν τή έποχή του, ΐμαθήτευεν εις ενα 
μαρμαραν, και ενώ εΐργάζετο εΐς τό λατομείον, είχεν 
ήδη αρχίσει νά σπουδάζητό στρώμα τοϋ ερυθρού ψαα- 
μολίθου τον κειμένου κάτωθεν τοΰ αργιλώδους. Ό Γεώρ
γιος Στέφενσον, ί εφευρέτης της ατμοκινήτου μηχα
νής ητο κοινός εργάτης εργαζόμενος εΐς τά ανθρακωρυ
χεία. Ό ’Ιάκωβος Οΰάττ ό εφευρέτης τών ατμόπλοιων 
ητο πτωχόν, Χαΐ φιλάσθενου παιδίον, καΐ τόσον αδύνατον 
ώστε δέν ήδύνατο νά ΰπάγη εΐς τό σχολεΐόν. Ό ’Ιωάν
νης Καλβινος, τοϋ όποιου αί θεολογικαί γνώσεις άπό 
τόν 17ον αιώνα έξασκοϋν μεγάλην επιρροήν μέχρι τών 
ήμερων μας, έβασανίζετο άπό ασθένειαν καθ’ δλον αΰ
τοΰ τόν βίον. Πότε ήσαν αί περιστάσεις ευνοϊκά! είς 
όποιανδήποτε μεγάλην ή καλήν έπιχείρισιν, χωρίς *ά 
άναγκασθοϋν νά γείνωτι τοιαϋται ύπό τής άποφάσι- 
στίκότητος κα! τής φιλοπονία; ς

Καί δταν ακόμη αΐ περιστάσεις ηναι εΰνοϊκαί ΰπό 
πάσαν ϊποψιν, πάλιν ή φιλοπονία είναι άναγκίαα πρός 
επιτυχίαν. Κα’ι άν γεννηθώμεν καθώς λέγει 0 λόγος «μέ 
έν άργυρονν κοχλιάριο ν είς τό στίμα μας», πάλιν 
δέν δυνάμεθα νά μή εργαζώμεθα. Καί άν δέν εργαζώ
μεθα μετά μόχθου, ή ζωή καθίσταται είς ήμας φορτίον. 
Ή εργασία καθιστά τήν ζωήν πλήρη καΐ εύτυχη, άπο- 
μακρύνουσα από τόν νοΰν δλας τάς κατά φαντασίαν α
σθένειας, καΐ ίσοσταθμίζουσα καί κανονίζουσα δλα; τάς 
κινήσεις τής ψυχής.

Έάν, λοιπόν, έλπίζωμεν νά έπιτόχωμεν εΐς τόν ^ίον, 
όφείλομεν νά εργαζώμεθα μετά μόχθου. ΛΑΐ μή εΐσελθη 
εΐς τόν νοΰν μας ή ιδέα δτι είμεθα ΰψηλής τάξεως κυ- 
ρίαι ή κύριοι, καί διά τοΰτο δεν πρέπει νά κά.ανωμεν τί
ποτε. Ή οκνηρά ζωή είναι ζωή άθλια, καΐ έξ ανάγκης 
εινε τοιαύτη, διότι ϊ θεός ϊχει ΰποβχεθή πολλάς ευ
λογίας εΐς τοΰς φιλοπόνους, άλλ’ οϋδεμίαν είς τους οκνη
ρούς- Αυτός δέ δ θεό; εργάζεται καΐ θέλει δπως αυτός 
οΰτω καΐ τά τέκνα του να έργάζωνται επίσης.

Τό δεύτερον πράγμα, δπερ τείνει κατ’ ευθείαν πρός 
επιτυχίαν έν τώ βιφ εΐναι σκοπΐ>< ώρισμενσς. ’Αν - 
θρωπός τις ή μπορεί νά τρέχη ίσον δύναται, εΐς άγώνά 
τινα εν τώ σταδίω* ό ίδρώς ήμπορεϊ να ρέη από το 
μέτωπίντου, καί έκαστος μΰς νά ηναι τεντωμένος, αλλ’ 

, άν δέν τρέχη πρός τήν εύίεΐαν διεύθυνσιν, έάν τρέχη 
' μακράν από τό τέρμα, άπασα αΰτοΰ ή ταχάτης δέν τόν 
ώφελεΐ. Καί αύτή ή καθ’ έξιν επιμέλεια δέν είναι άρκε-

■ τή, άν μη έχωμεν μίαν διακεκριμένην ιδέαν περί τοϋ 
σκοπού ήμών, Ό κόσμος είναι πλήρη; άπό ανθρώπους, 
οΐτινες ζοΰν άνευ σκοπού έν τω βίω, καί ο! τοιοΰτοι 
τελειώνουν πάντοτε εΐς τό μηδέν.

Τό τρίτον ουσιώδες μέρος πρός επιτυχίαν εν τφ βίω 
εινε ό ή^ιχός χαραχεηρ, μέ τά διάφορα αΰτοΰ στοι
χεία, δηλ. μέ τήν τιμιότητα, τήν αλήθειαν, τήν στα
θερότητα, καΐ τήν έγκράτειαν.εΉ τιμιότης είναι ή καλ- 
λίστη πολιτική», είναι έν έξ εκείνων τών κοσαι«ών αξιω
μάτων, τά όποια εμφαίνουν τήν πείραν τοϋ άνθρωπί- 

|νου γένους. ”Εν μικρόν ρήγμα κάτι βυθίζει μέγα πλοίον. 
ιΜία ακατάλληλος χορδή εις μίαν κιθάραν καταστρέφει 
ί τήν άρμονίαν τής υ,ουσικής της. Και όποιαδήποτε κη- 
> -■ -1 >l , 
καταστροφήν. ’Βαπορεΐ" ϊχωμεν τά άλλα προσόντα |'
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αύτά άχρηστα.
Τό τελευταϊον αΰσιδδες πράγμα πρός επιτυχίαν ίν' 

τή ζωή εΐνε ή sx της θρησκείας άπορρέουσα. ^ριαιιε-; 
τ<«ή αίσΐκ καΐ εΛπίς. Ή φιλοπονία μας, καί «ί όρ-' 
χαί μας, ήμποροΰ* νά ήναι δλα, καθώς πρέπει νά ήναι 
όμως άς ένθυμώμεθα 3τΐ ή χριστιανική πίστις διατη
ρεί τόν άνθρωπον γενναιόκαρΟον μεταξύ πολλών απο
τυχιών. Καϊ δταν τις άνήρ ή γυνή κατασταβή πλούσιο; ή 
επιτυχής ε’κ τάς επιχειρήσεις του, καί περιστοιχήιαι 
άπό τάς αναπαύσεις τοΰ βίον, ό τοιοΰτος δέν δύναται νέ 
αισθάνεται εΐς τό τέλος τοϋ βίου του. δ'ι ύπήρξεν επι
τυχής, εάν το ενώπιον του μέλλον ηναι σκοτεινόν.

Ό καρδινάλιος Οΰόλσκυς, οστις ύπηρξεν ό ευνοούμε
νος τοΰ βασιλέως, Χαί δστις ειχεν επί μακρόν χρόνο'; 
την κυδέζνησιν τής ’Αγγλίας εΐς τάς χεφάς^του, βταν! 
έξεπεσεν άπό τήν ίύναμιν, τήν όποίαν ειχεν, ειπεν,« ’Em 
εΐχον υπηρετήσει τόν ©εόν μου τόσον πιστδς, ίσον 6αφ| 
ρετησα τόν βασιλέα μου, δέν θά μέ ίγκατέλειπεν έ’| 
ήλικίφ, 8τε εχω λεύκάς τάς τρίχας τής κεφαλής μοοίι: 
’Αληθώς ό κόσμος είναι άθλιος παρηγορητής, διά τοϊ«’ 
οστις τόν εμπιστεύεται εύρίσκεται έπϊ τέλους ήπατη-, 
μένος. | 

Η ΜΑΥΡΗ ΩΡΑΙΟΤΗΣ.

αύτοβιογραφία ένός ίππον, 
("IS* προηγούμενο» φύλλον)

ΚΕΦ. VI.
Ελευθερία.

Ήμην ευτυχέστατος έν τή νέα μου θέσει, Τά 
πάντα ήσαν τοιαϋτα, ώστε συνέτεινον προς <ΰ-| 
χαρίστησίν μου. "Ολοι οσοι εΐχον νά κάμουν μι 
έμέ, ήσαν καλοί, τδ δ ’ ιπποστασίου μου ήτο υψηλόν 
καί εύάερον. Τί άλλο ήδυνάμην νά έπιθυμήσω;

Καΐ όμως υπήρχε κάτι τι, τδ όποιον δέν εΐχον,] 
καΐ τδ όποιον έπεθύμουν. Τούτο δ’ ήτο ή Ζίενύε· 
φία ! Κατά τά τρία πρώτα καΐ ήμισυ ε’τη της 
ζωής μου εΐχον πάσαν τήν έλευθερίαν, τήν όποίαν 
έπεθύμουν, άλλά τώρα άπδ εβδομάδος εΐς εβδο
μάδα καΐ άπδ μηνάς εΐς μήνα καί ίσως άπδ έτους 
εΐς έτος πρέπει νά ίσταμαι εΐς Ιν ίπποστάσιον, 
νύκτα και ήμέραν, εκτός δταν μέ χρειάζωνται, 
άλλά και τότε πρέπει νά ήμαι επίσης ευσταθής 
καί ήσυχος, ώς οίοςδήποτε άλλος ήλικιωμένος ίπ
πος, δστις ειργάσθη έπί 20 έτη. Λουριά έδώ, 
λουριά έκεΐ καΐ χαλινός εις τδ στόμα μου, καΐ 
παρόψια ύπεράνω τών οφθαλμών μου !

Λέγων ταΰτα δέν επιθυμώ νά δώσω αίτίαν εΐς 
τινα νά συμπεράνη δτι παραπονούμαι/Οχι, διότι 
γνωρίζω δτι οΰτω πως πρέπει νά ήναι τά πράγ
ματα, ’Εκείνο, τδ όποιον θέλω νά εΐπω διά τού-

δυνάμεώς καΐ ζωής, δστις συνείθιζε νά ήναι ύς' 
, νά ΰψώνη τήν κεφαλήν του καΐ.

ί

την ουράν του καΐ νά καλπάζϊ) μέ πλήρη ταχύ
τητα όπουδήποτε ήθελεν, έπειτα νά έπιστρέφη εΐς 
τούς συντρόφους του ρωθωνίζων, διά τοιοΰτον ίπ
πον είναι σκληρόν νά μή εχη πλέον ποτέ τήν 
ελαχίστην ελευθερίαν νά πράττη ώς βούλεται.

Έκτός τούτου, όταν εΐχον ΰλιγωτέραν τή; συ
νήθους άσκησιν ήσθανόμην έαυτόν τόσον ζωη
ρόν καΐ είθυμον, ώστε, όταν ό Ιωάννης μέ ωδή- 
μι εξω διά γύμνασιν, πράγματι δέν ήδυνάμην 
νά κρατηθώ ήσυχος. Μέ δλην τήν προσπάθειάν 
μου ή επιθυμία νά πηδήσω ή νά χορεύσω ή νά 
«νατιναχβή μοΐ έπήρχετο,πιστεύω δέ δτι πολλάκις 
πρέπει νά τοϋ έπροξένησα ’ισχυρούς αλωνισμούς. 
Άλλ’ έκεΐνος ήτο πάντοτε καλός καί υπομονητι
κός. Συνείθιζε δέ νά μοί λέγη, «ήσυχα, ήσυχα 
Ιπαιοί! περίμενε ολίγον και θά έχωμεν έξαίρε- 
!τον τρέξιμον, τδ όποιον θά άφαιρέση τδ γαργά- 
Αισμα άπό τούς πόδας σου!» Εύθύς δ’ άφοϋ ΐξηρ- 
ίγόμεθα τής πόλεως μοι ε’διδε τήν έλευθερίαν νά 
ΐάλθωμεν ολίγα μίλια ταχέως καΐ μετά τοΰτο μοΐ 
ίΐπανέφερεν οϊκαδε επίσης ζωηρόν ώς πρότερον, 
Ιμόνον ελεύθερον τής νευρικότητος, ώς ώνόμαζεν 
'.τήν ανησυχίαν μου.'Ίπποι ζωηροί, όταν δεν έχουν 
ικανήν γύμνασε» καθ* έκάστην, συχνάκις ονομά
ζονται φοβιτσιάριδες, ένφ άπλώς θέλουν νά παί
ξουν, τινες δέ ιπποκόμοι τούς τιμωρούν διά τούτο, 

ί ίάλλ’ ό ’Ιωάννης έγνώριζον οτι τοΰτο ήτο άπλώς 
ι ’μεγάλη ζωηρότης. ‘Αλλ’ όμως είχεν tStov τρό- 
[Ιχον νά μέ κάμνη να εννοώ εκείνο, τδ όποιον 
]ήθελε, διά τοϋ τόνου τής φωνής του, ή διά τής 
άφής τών ηνίων. "Οταν ητο σοβαρός καί άπο- 
φασισμένος, πάντοτε τδ έγνώριζον έκ τής φωνής 
του,τούτο δέ εΐχε περισσοτέραν επιρροήν μέ έμέ, 
παρ’ άλλο τι, διά τοΰτο καί τδν ΰπερηγώπων.

Έλησμόνησα νά εΐπω ότι κάποτε ειχομεν τήν 
ελευθερίαν μας έπί τίνας ώρας. Τούτο συνήθως 
ΐγίνετο τάς ώραίας Κυριακάς τοϋ καλοκαιριού. Ή 
άμαξα ποτέ δέν έξήρχετο τήν Κυριακήν, διότι 
ή έκκλησία δέν ήτο πολύ μακράν άπδ τήν οι
κίαν μας.

"Οταν μάς άπέλυον έξω εΐς τους αγρούς, μοί έ- 
προξένει μεγάλην εύχαρίστησιν. Ή χλόη ήτο 
πολύ μαλακή καί δροσερά ΰπό τούς πόδας μας. 
δ άήρ πολύ εύώδης, ή δ’ ελευθερία νά κάμνωμεν 
ί,τι μάς ήρεσκε πολύ ευχάριστος· νά καλπάζωμεν 
νά πλαγιάζωμεν, νά κοιλιώμεθα, ή νά βόσκωμεν 

'ιΐς τήν γλυκεΐαν χλόην! Τότε ειχομεν προσέτι 
-· - - « Λ» · / Α ί
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ώραίχν ευκαιρίαν διά συνομιλίαν, ένφ ίστάμεθα.

ΰ ύπο τήν σκιάν τής μεγάλης Καρυδιάς.
! ΚΕΦ. VII.
» 'Η Πιπερόρριζα.

' ί Ήμέραν τινά, ενφ ή Πιπερόρριζα και εγω ϊστά-

μεδα μόνοι εΐς τήν σκιάν, ειχομεν αρκετήν συνο-Ι 
μιλιάν. Αύτή έπεθΰμει νά μάθγι δλα τά περί ’ 

έμού, πώς άνετράφην καΐ πώς εξημέρωσην καί 
έγώ τής εΐπον περί αύτών.

— ’Αχ, εΐπεν αΰτη, έάν εΐχον τήν ανατροφήν 
σου, ήδυνάμην νά ήμαι επίσης καλής οιαθέσεως 
ώς σύ, άλλά τώρα δέν πιστεύω οτι θά γείνω ποτέ 
καλή ίππος.

— Διατί ; εΐπον έγώ.
— Διότι ολα υπήρξαν διάφορα μέ έμε, άπε- 

κριβη έκείνη. Ποτέ δέν εΐχον τινά, ίππον ή άνθρω
πον, δστις ήτο καλός προς έμε, ή τον δποΐον έγώ 
έφρόντιζον νά εύχαριστήσω. Διότι έν πρώτοις άπε- 
χωρίσθην τής μητρός μου, ευθύς αφού άπεγαλα- 
κτίσθην, έβλήθην δέ μεταξύ άλλων πωλαρίων, 
ούδέν τών όποιων έφρόντιζε δι* έμέ, και διά κα- 
νέν άπο αύτά δέν μοί εμελεν. Κύριον καλόν, ώς 
ό ιδικός σου, νά φροντίζη δι’ έμέ καΐ νά μοι όμι- 
λή, και νά μοί φέρη νόστιμα πράγματα νά τρώ
γω, δέν εΐχον. Ό άνθρωπος, εΐς τοϋ όποιου τήν 
φροντίδα ήμεβα, ποτέ δέν μοί άπέτεινε μίαν κα
λήν λέξιν εις ύλην μου τήν ζωήν. Δέν έννοώ νά 

Ιεΐπω μέ τοΰτο, ότι μάς κακομετεχειρίζετο, άλλ’ 
δμως δέν τφ έμελλε περί άλλου τινός, εΐμή νά 
φροντίζηνά παρίχη εΐς ημάς άφθονου τροφήν καί 
προφυλακήν τον χειμώνα, δταν δέν ήδυνάμεθα νά 
βόσκωμεν εΐς τούς αγρούς έξω. Μονοπατιού τι 
διήρχετο διά τοϋ άγροϋ, δπου έβόσκωμεν, συχνό- ΐ 
τατα δέ τά μεγάλα παιΕία,διερχόμενα έκεΐθεν έρ- | 
ριπτον πέτρας καθ’ ήμών διά νά μάς καμνουν νά 
καλπάζωμεν. Έγώ ποτέ δέν έκτυπήθην άπδ καμ- 
μίαν πέτραν, άλλ’ ίν άλλο ώραΐον πωλάριον έλα
βε μίαν κακήν πληγήν εΐς τδ πρόσωπον, ή όποια 
( -
Ήμεϊς δέν τοΐς έδίδομεν καμμίαν άφόρμήν, και 

διά τοΰτο ή διαγωγή των μάς έξηγρίωνε περισ
σότερον, έφθάσαμεν δέ εΐς τδ συμπέρασμα, δτι τά 
παιδία εΐναι εχθροί μας !

('Ακολουθεί.)

θά έσχάρχν άσχγιμίζουσαν αύτο έπί ζωής* |
<ΤΥ ~ -Μ ’£·ετ» _ ..__ VAfl

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ.

Π,ρό τίνος καιρόν <5υνέ6η μία ά.πό τάς άυνή- 
θβις πλημμύρας είς τάς ’Ινδίας, ού μόνον δέ οί 
κάτοικοι, άλλα καί τά άγρια θηρία ήναγκάδθηόαν 
νά ί^ύγωοι διά την ζωήν των. Μεταξύ τών σια- 
ραάνρθέντων ύπό τών ρευμάτων ηάαν δνδρες 
τινές έπί μιας όχεδίας, μια Τίγρις, καί έν βρέφος 
κοιμώμενον άόύχως είς τΐιν κούνιαν του-

ΊΙ Τίγρις άμα είδε τΐιν δχεδίαν κατερχομένην 
διευθύνθη σϊρός αύτήν καί χωρίς φόβον άνηλθε 
καϊ έξηπλώθη παρά τούς πόδας τών Ανθρώπων, 
ένφ έκείνοιΛδόντες την κούνιαν κατέβαλον ύπερ- 
ανΰρώπους προσπαθεί ας νά’άώόωάι τό παιδίον 
καίιτό κατώρθωόαν, Οΰτω δ’&νδρες, γυναίκες, τό 
βρέφος καϊ η Τίγρις όυγκρατούμενοι ύπό τοΰ κοι-
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πόλεων τής Μικράς ’Ασίας, £κειτο δέ παρά r«s 
εκ/ίολάς tow ποταμού Καϋστρου.

Κατά *την μυθολογίαν έθεμελιώθη ύπδ τών 
’Αμαζόνων, όταν αύται κατέβηβαν άπο τάς έκβο- 
λάς tow ποταμού Θερμόδοντος διά νά πολεμήσω- 
σι κατά τοϋ Θησέως. Έκατοικεΐτο ίλ άπδ Κά
ρας καί Αέλεγαί, οΐτινες έξεδιώχθησαν ύπδ τών 
’ Γονιών άποικιών ύπδ τόνΆνδροκλον, τδν υΐδν 
τοϋ Κόδρου, τοϋ τελευταίου βασιλέως τ&ν Α
θηνών.

Ή Έφεσος ένεκα τοϋ ναοϋ τής ’^ρτε'μιθος, 
είς τδν δποϊον προσήρχοντο μυριάδες προσκυ
νητών, εΐχε ταχέως αυξήσει είς μεγάλην καί 
πλουσίαν πάλιν, ήτις έκυβερνάτο άπδ Γερου
σίαν καί Βουλήν, διετήρησε δέ τήν ανεξαρτη
σίαν της μέχρι τής έποχής τοϋ Κροίσου βασι- 
λΐα>( τών Λυδίόν, δστις προσήρτησεν αύτήν είς 
τδ βασίλειόν του.'-άπδ τών Αυδών μετέβη δια
δοχικές είς τήν κυριαρχίαν τ&ν Πιρβών, των Μα
κεδονίαν καί τών ’Ρωμαίων, ίπΐ τής διοικήσεως 
τ&ν οποίων κατέστη πράγματι «δ οφθαλμός 
τής Ασίας». Κατά τδν Μεσαίωνα ήρχισε 
νά παρακμάζει, τώρα δ*είναι σωρός έρειπίων.

Ή "Εφεσος ήτο μία τ&ν πόλεων, αιτινες διε- 
φυλονείκουν τδ προνόμιον, ότι έν ανταις είδε τδ 
φως τοϋ κόσμου τούτον δ ποιητής "Ομηρος’ 
ήτο δέ ή γενέτειρα πόλις τοϋ διάσημου ζωγρά
φου Χαρρασείου, πιθανόν δέ «αΐ τοΰ Άπελ- 
λοϋς, έκ άέ τ&ν φιλοσόφων τοϋ Ηρακλείτου 
καϊ τοϋ' Ερμοδώρου καϊ τοΰ ποιητοΰ Ίππό- 
νακος, τοϋ έφευρέτου τής παρωδίας.

‘άλλά τήν κυρίαν δόξαν της ώφειλεν είς τδν 
λαμπρόν ναόν τής ‘άρτέμιδος, μετά τήν κατα
στροφήν τοϋ όποιου ύπο τ&ν Γότθων, και αύτή 
ή πόλις ήρχισε νά παρακμάζη.

Η πρώτη θεμελίωσις τον ναοϋ τούτου έγέ- 
νετο πρό τής έγκαταστάσεως τ&ν 'ιωνικών αποι
κιών είς τήν Μικράν Ασίαν, έλατρεύετο δ* έν 
αύτώ ή θιά "Αρτεμις, έμεγεθύνθη δέ καϊ επτά
κις άνεκαινίσθη δαπάνη δλ-ρβ ^ήδ Ασίας, καϊ 
οΰτω κατέστη έν τών επτά θαυμάτων τοΰ κό
σμον. Τδ μίικος τοϋ ναοϋ τούτου ήτο 425 πόδ. 
τδ δέ πλάτος 225’ ή σκέπη, ήτις συνίστατο έκ κέ
δρου, έστηρίζετο έπϊ μαρμάρινων... ύποστηριζο- 
μένων ύπδ 128 «τύλων, έκαστου βο ποί, τδ ΰψος, 
κατά δέ τδν Πλίνυον έκαστος βτύλορ #το δώρον 
ένδς βασιλέως.

Τδ άγαλμα τής θεάς Άρτέμιδος ήτοέξ έλε- 
φαντόδοντος πεποικιλμένον μέ χρυσόν, ήτο <5λ ό 
μέ^ιφτο? τών ελληνικών ναών κατεχων χώρον 
τε'σσαρας φοράς μεγαλείτερον τοΰ χώρου τοϋ 
κατεχομένου ύπδ τοϋ Παρθενώνας έν Άθήναις.

Ή άρχιτεκτονική ώραιότης τοΰ έσωτερικοΰ 
καθίστατο λαμπροτέρα έκ τής παρουσίας τ&ν 
έργων τ&ν έξοχωτάτων γλυπτών καϊ τοϋ πλού
του, πρδς τά όποια μόνον τδ έν Αελφοΐς Μαν
τείαν ήμιλατο.

Καθ'ήν νύκτα έγεννήθη δ Αλέξανδρος τδ 
356, δ μεγαλοπρεπής ούτος ναός κατεκάη ύπό 
τίνος Ήρατοστράτου, δστις διά τούτου ήθέλησε 
νά άποθανατίση τδ όνομά του. Μετά τινα έτη 
όταν δ ’Λλίξαυδρος διήλθε διά τής Εφέσου καϊ 
έπρότεινε νά άνοικοδομήση αύτόν, οί Έφέσιοι 
ήρνήθησαν νά δεχθ&σι τήν προσφοράν έπϊ τώ 
δρω νά έγγραφη τδ όνομά του έπϊ τοϋ μετώπου 
τοϋ ναοϋ, άνηγέρθη δέ διά συνεισφορών εξ όλων 
τών Ίωννίων αποικιών.

Τδ δικαίωμα τοϋ ασύλου έξετείνετο έπϊ εν 
στάδιον γύρω τοϋ ναοϋ, άλλ' έπειδή ή πόλις 
έπλημμύρησεν άπδ κακούργους δ αύτοκράτωρ 
Αύγουστος κατήργησεν αύτό.

Τήν "Εφεσον έπεσκέφθη δ 'Απόστολος Παύ
λος καϊ είς αύτήν ίδρύθη μία τών πρώτων 
χριστιανικών έκκλησιών, ήτις «υ^καταριθμεΐται 
μεταξύ τ&ν επτά έκκλησιών, τ&ν άναφερομένωϋ 
είς τήν Άποκάλυψιν. Είς τήν έκκλησίαν ταύτην 
έστάλη ή πρδς'Εφεσίους έπιστολή τοϋ Παύλου.

Είς τήν "Εφεσον προσέτι συνήλθε καϊ μία 
τών έπτά Οικουμενικών Συνόδων τδ 431, έπϊ 
τής βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ 2»». Έπί ένδς μέ
ρους τής αρχαίας 'Εφέσου εϊναι κτισμένου πε
νιχρόν τι Τουρκικόν πολίχνιον, καλούμενου 
"Αγια Σουλούκ. Το ύλικδν τοϋ ναοϋ καϊ τ&ν 
τειχών, φαίνεται έχρησίμευσαν πρδς αλλας χρή
σεις, διότι δεν εύρίσκονται έκεϊ τοιαϋτα έρεί- 
πια. Πόσον παροδική είναι ή δόξα τών άνθρω- 
πίνων πραγμάτων I Μακάριον τδ έθνος, μα
κάριος δ λαός, τοϋ όποιου Θεός εϊναι δ Κύριος.

ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕϊΕΛΙΞΕΩΓ
Πιστεύω δτ' ήκούσατε τδν τοΰ Δαρόίνου μύθον, 

δν νά πιστέύη ήρχισεν ή τάέις τών εΐιήθων.
Ό μύθος εϊν’ άπίστευτος διά τδ τερατώδες 

καί διά τδ παράλογον, κούφον καί γελοιώδες.
Μάς λέγει είς τδν μύθον του δ μέγας δ Δαρόϊνος 

δη έγώ καί σείς, μικροί, κι’ δ ίδιος έκείνος,
Κ* έν γένει δλ* οί άνθρωποι κατάγονται άπδ μία 

Μικρή Μαϊμού έίακονστή έπί πολλή σοφία,
Καί 6χι άπδ τής Γραφής τήν Εΰα τήν καΰμένη, 

έέ ής δλοι, πιστεύεται, 8τ* εϊσθε γεννημένοι.
Τούτο δέ άνεκάλυψ’δ σοφδς δι* ένδς νόμου, 

δν έγραψε κι’ άνέπτυίεν έντδς μεγάλου τόμου.
Καί νόμον έ £ε λ( £ εως ώνόμασ’ έπομένως, 

άλλ’ έν τή άναπτύίει του τά 'μπέρδευα’ δ καϋμένος.
Κατά τδν νόμον δέ αύτδν ή πέτραις καί τά φύκια 

Σιγά, σιγά έγείνανε μικρά, μικρά ίωΰψια.
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Καί ταΟτα πάλιν βαθμηδόν μέ τόν καιρόν γενήκαν 

ΐχθΰς, πτηνά, τετράποδα καί μετεμορφωθήκαν.
Τέλος ίφάν’ ή Μαϊμού ή πρωαδαμιαία,

it ήί παρήχθ' ό άνθρωπος μέ λογικόν, μέ φρένα. 
Συμφώνως λοιπόν καί έγώ τφ νδμψ τοΰ Δαρδίνου.

©ά κάμω μγάν έίέλιέιν, άλλ’ όχι ώς τήν Εκείνου. 
Βλέπεις ένα μικρό παιδί πώς δλωε μετεδλήθη

στό σώμα καί στό πρόσωπον κΐ άκόμη καί οτά ήθη. 
Καί κουκουδάγια Εγεινε γ' ώραΐον τό παιδάκι, 

ποΰ άλλοτε ώμοίαέε ώς ένα άγγελάκι.
Συνείθιζε τό δύστυχο πάντοτε νϊ κυττάίη 

μέ ίκπληέιν καί έκστασιν, ώς ϊταν τις τρομάίη.
Καί ήνοιγε τά 'μάτια του μ* δλην τήν δύναμίν του, 
δπόταν τψ ώμίλει τις κ* ήκουε τήν φωνήν του.

Ένεκα τούτου ήρχισαν τά μάτια νά Αλλάίουν 
καί κουκουβάγιας τής γλαυκής τελείως ν’ όμοιάίονν.

Κατά μικρόν θ’ ή κεφαλή κι* δλον όμοΰ τό σώμα, 
καί τό παραδοέότερον τ" ώραΐόντου τό στόμα.

Όλα έμετεολήθησαν ώς φαίνεται κατ’ ένα 
νόμον άπλοΰν καί φυσικόν, άλλ’άγνωστον σ'ίμένα.

Πώς ήμπορεΤ τοιοΰτόν τι νά γείνη, θά είπήτε;
Ναί, ήμπορεΐ πολύ καλά, γχαυτό; μή Απορείτε ! 

Άφοΰ ύ πίθηκος αότός ήλλαέε, ’μετεβλήθη,
κ’ έγεινεν. μέγας άνθρωπος μέ νοϋν, ψυχήν καί ήθη, 

Είναι τάχα Απίστευτου νά γείνη κουκουβάγια
παιδί μέ τήν έίίλιξιν, άν όχι μέ τά μάγια ;

Κ.

έϊ jVNOisir;.

α*. Ή άνοιξις ήλθε 
τά 8έν8ρα ανθίζουν 

κι* δ κόσμος σκιρτά, 
«^s

γ'. Τ’ άρνάκια πηδούνε 
επάνω στα χόρτα 

γεμάτα χαρά, 
«θ’

ε'. Τά κρύα ποά παύουν, 
τά χιόνια μάς λνώνουν 

επάν* στά βουνά.

ζ'. Αυτός ποΰ φροντίζει 
να 6ί8η στην ώρα 

αύτα τά καλά.
Έν Σμύρνη, τη 6 ’Απριλίου, 1893.

Ιωάννης Τγν. Παπανικολης.

β'. Χαρά βασιλεύει 
εις ολα τά ζώα 

χ’ ή φύσις γέλα.

8'. Ό ρύαξ γεμάτο; 
στον 8ρόμο του τρέχει 

μέ κοότφ πολύ.
*0»

ς"'. Άγάπην μεγάλην 
να εχωμεν πρέπει 

«τον Πλάστην αύτών.

η'.^Ούδέν άλλο θέλει 
η μόνον άγάπην 

απ’ 3λους ήμάς.

Π«ΐχ£λ<χ

— Τά δάση εϊναι περισσότερα είς τήν Αμερικήν ή εΐς 
τήν Ευρώπην, περιέχουσι δέ 412 νέα εβη δένδρων, τινα των 
δποίων μεταφυτεύίησαν ίν Ευρώπη.

— Διά νά δύνανται νά λαμβάνουν σημειώσεις καί είς 
τό σκότος οί ρεπόρτερ; προσκολλοϋν ) οπτόν ήλεκρικόν φως 
είς τό άκρον του μολυβδοκονδύλου Τωνί

— ΕΙς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ύπάρ. 
χουν εν ίνεργεία 67*19 ταχυδρομικοί σταθμοί, εις 65,000 
ΟΟ0 κατοίκων, δηλ. αναλογεί εν ταχυδρόμε ιόν είς 1000 ψυ. 
χάς !Ι Αύτό θά εϊπη διευκόλυνσις της αλληλογραφίας.

— Ναοί καί ιερά πλεονάζουν «ς τήν’Ιαπωνίαν" έκ τών 
ί πρώτων υπάρχουν 108,000 μέ 53,606 ίερεΐς καί 193,242 

έκ τών δευτέρων μέ 14,643 υπαλλήλους. Εϊς δέ ναός ή ιερόν 
αναλογεί πρός 192 άτομα !

— Επαινετή είναι ή ύπό της Αστυνομίας άπαγόρευσις 
τοϋ ν’ άνοίγωσι τά καταστήματα πρό τής 8ης πρωινής ώ
ρας. Άλλ’ ή εντολή είναι, ούχϊ θέλεις αγιάζει τήν Κυριακήν 
μέχρι τής 8η< πρωϊνής ώρας, άλλά βέλει αγιάζει τήν Κυρία- 
κ ήν ήμέραν δηλ. ΐλόκληρον, καί ούχί μέρος αύτής. 
Άς έλπίσωμεν ϊτι αυτός ό λαός ώς χριστιανός θά συνέλίη 
και θά αποφασίση νά τηρή την Κυριακήν,ήμέραν άφ’ έαυτοϋ 
άνευ αστυνομικής διαταγής.

— Κατά τά 1#92 υπέρ τάς 900,000 ανθρώπων αποίκη
σαν είς τάς Ήν. Πολιτ. τής Αμερικής.

— Ό Αριθμός τών παιδίων τών μαύρων κατοίκων τών 
Νοτίων Πολιτειών της ’Αμερικής, όίτινα συχνάζουν είς τά 
σχολεία, ανέρχεται είς 1,322,663, διδάσκονται δέ ύπό 22,833 
διδασκάλων τοϋ αύτοΰ χρώματος.

— ’Αγγλική τις έταιρία άνέλαβε τήν κατασκευήν σιδηρο
δρόμου διά τής Παλαιστίνης, θά καταλήγη δέ είς τήν Ά
κρην καί Χαλφάη. ~ ,

___ Τ6 ΰψιστον κατοικούμενον μέρος τής γής μας'είναι 
τό Μοναστηριού τών Βουδιστών έν Χαλίστη τής θιβέτης, κεί
μενον εΐς ΰψος 16,000 ποβων άπό της Επιφάνειας της ία. 
λάσσης.

Μέτά τοϋτο Ερχεται ή Γα4/ρα, σιδηροδρομικός τις σταθ. 
μός έν Περού 15,633 ποδ. υπέρ τήν θάλασσαν. Πλησίον 
του μέρους τούτου υπάρχει συραγξ 3,847 ποδ. μακρά , ητις 
κιΐται 600 πόβας ύπεράνω τής γραμιιής της διηνεκούς χίόνος· 

Τελευτάϊον έρχεται χωρίον τι κατοικούμενον ύπό μεταλ- 
λευτών έπί τοΰ ορούς Λίνκολν τήί Πολιτείας Κολοράδο τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, κεΐται βέ τοϋτο είς ΰψος 14,257 ποδ. 
ύπεράνω της έπιφανείας τής θαλάσσης.

— Εΐς τό περί μελισσών Αμερικανικόν Περιοδικόν 
λέγεται ότι Ιν ταΐς Ήνωμ. Πολιτείαις τής ‘Αμερικής 
3,000,000 ανθρώπων ένασχολοΰνται κατ’ίτος εις τήν μελισ
σοτροφίαν, ό δ’ αριθμός τών κυψελλών ανέρχεται εΐς 3,000, 
000, άποφίρουσι δέ περί τάς 75,000,000 λίτρας μέλιτος έτη- 
σίως, άξίας 810,000,000 ταλλήρων ή 4,500,000,000 φραγ;, 
κηρόν δέ αξίας 3,000,000 φραν. Όποια πηγή πλούτου διά 
τήν ’Ελλάδα ήβύνατο νά άποβή ή μελισσοτροφία, έάν έκαλ- 
λιεργείτο πρεπόντως I

— Κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις, τά μικρά 
πτηνά ζοϋν ίθ—20 έτη. Ή άγρια χήν ζή,περισσότερον τών 
1Ο0 έτών, οί βέ κύκνοι καί ίως 300! Ή μακροζωία τών 
πτηνών αναπληρώνει τήν μικράν αυτών γονιμότητα καϊ τήν 
μεγάλην θνησιμότητα τών νεογνών των,
_Τύ μίγιστον ύδραγωγεϊον, τό όποιον έκτίσθη ποτέ έν 

τώ κόσμω ητο τό κατασκεύασαν έν Περού τής νοτίου Άμε- 
ρικής υπό τών ιθαγενών “/πχας, καϊ τό όποιον είχε μήκος 
360 μιλίων I _

__  *Η βαθύτατη καταμέτρησις τοΰ βυθόν τής θαλάσ
σης, ήτις μέχρι τοΰδε έγένετο, ήτο ή,γενομένη μεταξύ τής 
νήσου Τρίσταν δ’ Άκούνα καϊ τών ίκύολών τοϋ ποταμού 
Ρίο δέ λα Πλάτα εΐς τήν Νότιον Αμερικήν, εΰρίθη δέ δτι 
ητο 8 3(4 μιλίων, ή 46,236 ποδών !

— ΟΕ Αγροί, είς τούς όποιους καλλιεργείται 0 καφφές 
έν Βραζιλία κατέχουσι χώρον ίσον μέ 200,000 εκταρίων καί 
περιέχουν ανω τών 80 Εκατομμυρίων φυτών τοΰ καφφέ,ήτοι 
πλέον τών 400 εΐς έκαστον ίκτάριον. Παράγει δέ έκαστον 
φυτόν κατά μέσον opov μίαν λίτραν καφφέ εις κόκκους κατ’ 
έτος καί απασχολεί ή καλλιέργεια αΰτη τοϋ καφφέ περί τας 
800,000 ανθρώπων.

___ Τύ δένδρου, τό όποών παράγει τϊν καρπόν τής 
Βανάνας, είναι τό ενφορώτατον τών καρπίμων δένδρων έν τφ 
κόσμω, 3ιίτΙ παρίγίί τετραπλάσιον καρπόν παρ’ 6τι παρά
γουν αί πατάτες καϊ 30πλάσιον τοϋ σίτου 1

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΛΤΙΙΧΕΙΣ

1. Πότε οί Ίσραηλΐται δι^ρίθησκν εΐς δύο βασίλεια ·
2. Πώς ωνομάζοντο ;
3. Πόσα έτη διήρκεσε Εκαστον ;
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Αινίγματα.
Είς την εξοχήν μονάχα;, φίλε Κώστα, έχλανώμην 

Καϊ της φύσεως σπλείατως την μαγείαν εθεωμην.
Προ των οφθαλμών μου τέρας αίφνης έπαρουσιάσθη, 

Καί ή προσοχή μου Βλη πρόι αυτό ευθύς ίστράφη.
Παραπλεύρως ήαολούθη ζεύγος ζωων ευκίνητων, 

Καί προθΰμως ύπό τούτων κοά πιστώς υπηρετείτο.
Εις τούς ωμούς τον βαίέως μαύρος δράκων έχοιματο, 

"Ο στις* όταν έξυπνοΰσεν χαΐ αγρίως ίμυκατο, 
Πυρ άπό τούς ρώθωνάς του έξεχεϊτο πβνταχόΐεν, 

Κ' ή φωνή του αντηχούσα ίζηκούετο μακρόθεν.
Δυστυχές πτηνόν τρόμαξαν ϊμπροσθέν του Ισηχωθη, 

Άλλ’ 0 δράκων εξυπνήσας έν τω άμα έτεντώθη.
Έχυσεν άπό τό στόμα Αστραπήν καί μίγαν κρότον, 

Καΐ νεκρόν ευθύς τό ζώον ίπεσεν, έπΐ τον τόπον.
ΠοΓον εΤν αύτό τό τέρα; είναι ευχολον να εΰρης, 

Έάν φίλτατέ μοι Κώστα, είς τήν εξοχήν όβεύης.
Γριΐγι/ιαε<κΰ5 JHapatfSSrac 1. Ν. Ζωγραφικής.
Ποταμός της Μικρασίας είμαι, Sv σύ μου συμπλέξη; 

Τά στοιχεία τεχνηέντως θά μόρφωσης πλείστας λέξεις. 
ΙΙρώτον έμφρονα γυναίκα κατά κλειστόν συντελούσαν. 

Ειτα νήσον των Κυκλάδων εύφραή τε και ανθούσαν.
Τόν ερωτικόν πρός τούτοις μήνα, κάλλους πλημμυρουντα 

Αριθμητικήν Βέ ότι μίαν είς τόν αριθμοΰντα, 
Καΐ αιγών ίέ καΐ Αγέλης 
Κατοικίαν, έάν θέλης

'Er βιασαΛονίκ^, Άχιλλεύς Βίκος-

3— Τά πρώτα μου αποτελούν τοΰ σώματός σου μέλος,
Ποϋ είς αυτό ύπάρχουσιν τά δάκρυα χαΐ ό γέλως, 

Τά δύο τελευταία μου άνθη πολλά ίηλοΰν, 
Σύμβολου ταπεινότητας κι1 αγάπης έκδηλοΰν.

Λυτά τά δύο φίλε μου χ>’ ακόμη Sv στοιχείου, 
Θ’ αποτελέσωσιν ευθύς νήσον τών Ίονίων.

'Έτ ________κ. ΐ.
Πρόβλημα.

4— Νά συμπληρωθώσι αί στίγμα) διά τοι-
ούτων ψηφίων, τά όποια άναγινω- 
σκόμεναι χαθέτως καΐ όριζοντίως να 
δίδωσιν τάς αύτάς λέξεις. 

Κουδαράς.

SΣ

Σ2 ·
Άβήτησι, Πετρούλα S πετσί ώτου.

'Απίή Άκροβτιχίς.
5— Συ*ίσταμαι έκ τεσσάρων λέξεων, χαί τών τεσσάρων 

τούτων λέξεων τά ονόματα είναι ονόματα διαφνπρ

τετραπόδων ζώων χρησίμων είς τόν άνθρωπον, τών 
τεσσάρων τούτων ζώων τά Αρχικά γράμματα λαμ- 
βανόμενα άποτελοΰσι τό ονομα ένός τών ίπτα σα
φών τής αρχαιότητας.

Έν Βόλιρ, 'Αγγελος Εύσ. Άγγελέβης.

Πρόβλημα.

(>—’Αντικαταστήσου τάς στιγμας
διά γραμμάτων, ούτως ώστε *
όριζοντίως καΐ καθίτως, εΐς ν
σχήμα σταυρού ν* άναγινώ- * * 1
σκηται τό όνομα μιας μι- 
χράς νήσου των Κυκλάδων

Έν ΐ/ειραεεϊ, Γρηγ. Λ. Γρηγορόπουλος.

τών Αινιγμάτων
τών έν τώ φΰΛΛω τοΰ μηνάς ιανοναρίον 1893

1— Λέμβος—Λέσβος 
1— Κηρίον
3— Μ—ητη— Ρ 

I—ουδαι—Α 
X- α — Φ 
Λγγλί — Δ 
Η—λαχάτ-Η 
Λ—£αη — Α

4— Λ—Ν—τη 
θ—-I—γγάνω 
A—Κ—rtlOV 
Jf—Δ—ιναλο* 
Α—1—νας
Σ—Α—λαμΐς

5— Ρ—ωσσία 
Α—ιας 
I—μαλάϊα 
Δ—ιεγος 
Ε—υνομος 
Σ—ωχράτης 
Τ—ηλέμαχος 
Ο—μηρός 
S.—-όλων

Ανται.
Νικόλ. Μ. Κόράς 3.4.5. Γεώρ. ’Αργαλειός 5, Δημ. X. 

Δεληχούρας 5- Ευδοξία Κ. Νικήτα 3, Μελπομένη Ν. Μάρ 
χου 3.4. “Αγγελος Ε. Άγγελίδη; 3.4.3. Παναγ. Β. Δη" 
μίπουλος4,5. Αναστάσιος Δ. Κούτρας ό. Κ.Σ. Κουδαρα4 
3 4. Αίχατ, Γ, Γεωργαχοπούλου 3.4.5. Μαρίχα Κ. Ά- 
νίσου 4.5. Περικλής Γ. Μηλωνας 3.4.5. Ευαγγελία II. 
Ραντοπούλου 3.4. Δημοαθ. Ν. Βραχάμης 3.4. Πάτροκλος 
I. Περγάμαλης 1,2.3.4.5. Άθηνα Κ. Νιχολαΐδου 3.4. 
Γεώργ. Δ. Δημύπουλος 3,5. Ηρακλή; Δ. Σταυρόπουλος 3. 
.3. ’Αγλαΐα I. Μιχροπούλου 4.5. Δημητροΰλα Ε. Άγα- 
4ητοϋ 3.4.5. Κλεονίκη Δ. Γιαννοπούλου 4.5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμ.α Ευαγγελίου έν Άθήναις κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. ρ.. καί άπό 5—6 μ., (λ. 
έν τη κατά τήν Πύλην τοϋ Ακριανού καί τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός Έλληνςκ^ Ευ
αγγελική Έκκληβία.

— Έν τή. ΆποΟάκμ τών Αγίων Γραφών ΰπάρ- 
χουΰτ δώματα τοΰ Άότέρος τής ’Ανατολής, ολό
κληροι όειραί Έψημ. Παίδων καί αί τρεις Οειραί. 
τών Παιδικών Διηγημάτων. j

—Προόέτι λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά καί ήθικά φυλλάδια καί ,βιβλία.

—Περί γινέττως τ<ι^ ατ^ρώπωμ. Άρ/ιοη'ατ χΓρισεία· 
ι-ίΡγιο? χαι επεστη^ης· νχο I. Σπα^εσούνη, τύποις Α 
ΚωνστανηνΒου 8ρ. 7. Το συνιστώμεν είς πάντα νέο’ 
καί πάσαν οικογένειαν.

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

Σνν^ρομί) «Ιΐαιίιχών Αιηγημάτων,^ 8 κα/ ίτος, ίν Έλλάάι ίο Κεπτ. έν τώ ’Εξωτεμικώ βο is» 
Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων αΝεϊΤΗ ΚΛνεταντινιαου 1893—3418,


