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Τό Ύπουργεΐον τής Δημοσίας Έχπαιδεύαεως συνιστϊ χατ" επανάληψήν πρός τούς χ.χ. Σχολάρχας, Έλληνοδιίασχάλοος χαί
Δημοδιδασκάλους τό < Ιίαιδιχόν Περιοδικόν" ώς συντελούν είς τήν διανοητικήν άνίπτυξιν χαί ήΟεχήν μόρφωσιν τών παίδων.

Γά. παιοία έν τώ Ηεάτρω
(Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν πρός τούς γονείς τών συνδρομητών ήμών)

Ιίολλάζις έδόθη ήμ~ν άφορμή νά έξετάσωμεν άν πρεπη 
ή οχι νά παρίστανται ώς άκροαταί έν τώ θεάτρω καί τά 
παιδία. Τοΰτο έπέβαλλεν ήυ.ϊν νά πράξο>μεν ούχί μόνον το 
έζ τοΰ σκοποΰ τοΰ ο ϋαιϊϊεκ<>0 Ιίερεοο'χοϋ · άπορ- 
ρέον καθήκον ήμών πρός τούς μικρούς συνδρομητής, τής 
ήθικής αυτών διαμορφώσεως, άλλ' ενίοτε και ή οργή — 
ίσως φανή παράδοξον — τήν οποίαν έδοκιμάζομεν, δτε 
έν τώ θεάτρω τήν ησυχίαν τών άζροαζομένων, τήν περιέρ
γειαν καί προσοχήν αυτών έτάραττον ζαί διέκοπτον ότέ 
μεν αί θορυβώδεις ερωτήσεις τών παρακαθημ.ένων παιδιών 
προς τούς γονείς, ότέ δέ αί άταξία.ι ή ζαί οί κλκυθμηρι- 
συ.οί αυτών.

'Ήδη έξετάζομεν τό σπουδαΐον ώ; έζ τών συνεπειών 
ζήτημα τοΰτο, λαμβάνοντες αφορμήν έζ τίνος ύπό τόν 
αυτόν ώς άνω τίτλον κοινωνικο-φιλολογικοΰ, ώς είπεΐν, 
άρθρου τοΰ ζ. Ίω. Μ. Δαμβέργη, δημοσιευθέντος εν τινι 
φύλλω (τής '23 ’Ιουνίου’) τοΰ ύπ’ αύτοΰ διευθυνομένου έγ
κριτου καί λίαν τιμώντος τήν Ελληνικήν φιλολογίαν καί 
κοινωνίαν περιοδικού ή «*Κβ<»<>;».άί  ·.

Πρό τούτου έδει νά έξετασθώσι πολλά άλλα. σχέσιν 
έχοντα πρός τήν πνευματικήν αγωγήν τών παίδων περί 
τούτων όμως θέλομεν πραγματευθή γενικώς έπί εύρυτέρου 
θέματος «τής ανατροφής τών παίδων» έν έπομένοις φύλ- 
λοις. Έν τώ παρόντι ε’.δικώτερον παρατηροΰμεν ολίγα 
τινα έπί τοΰ έν λόγω ζητήματος, ώς έπικαίρου, βέβαιοι 
όντες ότι οί νονεΐς τών συνδοομητών ήμών θέλουσιν αυτοί 
μελετήσει εύούτερόν τό αφοριών τήν ηθικήν διαμορφωσιν 
τών προςφιλών αύτοΐς τέκνων ζήτημα τοΰτο, είς ό λογι- 
ζομεθα ευτυχείς ότι εχομεν συναρωγόν τόν προκαλέσαντα 
τήν έζέτασίν αύτοΰ διακεκριμένου λογογράφον κ. I. Μ. 
Δαμβέργην.

Τό θέατρον, ώς δυνάμενον νά συνένωση όλα τά πλεο
νεκτήματα τών έν τώ βίω συμβαινόντων μετά, τών πλεο
νεκτημάτων τών είδικώς πρός τοΰτο παρασκευασθε σών 
ηθικών διηγήσεων, αποβαίνει τό καταλ.ληλότα.τον πρός 
μόρφωσιν μέσον. ‘Αλλ’ όσον τοΰτο εΐνε αληθές καί αυτα
πόδεικτον διά τούς ύπερβάντας ήδη τήν εις μυρίους κιν
δύνους ύποκειμένην ευπλαστον καί τρυφεράν νεανικήν ηλι
κίαν, τοσοΰτον ούδεμιας χρήζει άποδείξεως καϊ τό έναν- 
τίον, ότι δηλ. ούδαμώς εΐνε μορφωτικόν στοιχείου διά τούς 
μή ύπερβάντας τό Πίον έτος παΐδας ζαί τάς μικροτέραί 
τών I.» έτών νεάνιδας.

Τοΰτο άφόβως δύναταί τις νά είπη ώς πρός τό πλεΐστον 
μέρος τών κωμωδιών, τραγωδιών ζαί δραμάτων, τά όποια 
πρό τών οφθαλμών ήμών άπό τής σκηνής διδάσκονται, 
διά τόν άπλούς-α.τον όσω καί ΐσχυρόταταν λόγον, ότι ταΰτα 
ούδόλως προώρισαν οί συγγραφείς αύτών διά τήν μόρφωσιν 
τών παίδων.

Ό διά παΐδας συγγραφών οφείλει νά μεταθέση εαυτόν 
καθ’ ολοκληρίαν έν τφ τρόπω, καθ’ ον ούτοι σκέπτονται. 
καί αισθάνονται" ούδόλως δέ βεβαίως δύναται ν’ άποβή 
μορφωτικόν παν σύγγραμμα ή δράμα ύπό άλλοίους όρους 
συντεταγμένου, πλήν έλαχίστων έξαιρεσεων, όπόταν δη
λαδή δέν υπάρχει φόβος ν’ άποβή επιβλαβές, ώς έπί δρα
μάτων πατριωτικών ή όλως Λ<ι«<·ι*ώ»·.

Εκτός τοΰ ρηθέντος λόγου, όςτις καί μόνος ίσως άρ- 
ζεΐ πρός άπόδειξιν τοΰ θέματος, λαλοΰσιν άφ’ εαυτών 
καί πολλοί άλλοι πρός τούς εΐδότας, ΐδόντας καί άκροα- 
σθεντας πολλά, δράματα καί ώς έκ τούτου δυναμένους 
νά κρίνωσι περί τοΰ έπιβίαβοΰς τούτων είς τά ήθη τών 
παίδων.

Εκτός λόγου χάριν τών σφοδρών συγκινήσεων τών έκ
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τοΰ δράματος προ ξεχυμένων άναποφεύζτως είς τδν παϊδα, 
καί αί όποϊαι είναι περιττόν νά εί'πωμεν διατί καί όπόσον 
εΐνζι Επιβλαβείς είς ζύτδν, έκτος άλλων λόγων υγιεινής, 
ούδαμώς έπιτρεπόντων τήν πέραν τή; 11 ώρας προ τοϋ 
•χεσονυκτίου—πολύ μάλλον καί περζν αύτοΰ—αγρυπνίαν 
ζαί την έν υπαίθριο διαμονήν τοΰ παιδδς, έξετάζομεν ζζί 
τούς έξης έζ τοΰ παριστανομένου ιδίως έργου προερχο- 
•χένους.

Έν τοΐς πλείστόες δράμζσι, τρζγωδίζις ζαί κωμφδίαις, 
έζτίθενται γεγονότα, την αφορμήν τών όποιων μόλις δύ
ναται νά έξηγήση ζαί άνεύρη ζζί ό μάλλον άνεπτυγμ.ένην 
εχων την κρίσιν ακροατής. Τά γεγονότα ταΰτα, δι’ ών 
κινείται ή ψυχή είς ελεον η άγανάκτησιν η φι7.ίαν, συμ
πάθειαν ή μίσος ή οργήν, ύποπίπτουσιν είς τά όμματα 
ζαί μόνον — τά εξωτερικά καί ούχί της διανοίας—τοΰ 
παιδός, προς7.αμβάνοντα ζωηρότερου τοΰ προσήκοντος χα
ρακτήρα, ούδαμώς βασανιζόμενα ύπό τοΰ λογικού, τό ό
ποιον παρά τή παιδική ηλικία δέν εχει τήν προς εύθυκρι- 
σίαν ικανότητα.

Ή πρώτιστη ώς έκ τούτου ζημία εΐνε ή ώς έκ τής μή 
κατανοήσεως τής έννοιας τοΰ συγγραφεως διαστροφή τών 
ηθικών αρχών, ήτις ηθική ζημία αποβαίνει άνυπολογις-ος, 
ώς έπαυξάνουσα, προϊόντος τοΰ χρόνου, έπί άνηθίκως διε
στραμμένου ΓΪ'πΊΐ·, δν άφήκεν έπί τής ευπλάστου καρδίας 
τών παίδων ά.,εξάλειπτον ή προξενηθεΐσα έκ τών άπο σκη
νής εκτυλισσόμενων προ τών όφθαλμω·· τών παίδων γεγο
νότων ζωηρά έντύπωσις. Διότι εΐνε γνωστόν, ότι έν τοΐς 
πλείστοις δράμασι καί κωμωδίαις δεινώς δοκιμάζεται ή 
καταγέλασα·. ό ενάρετος, ό φιλαλήθης, ό εύγενής τήν ζαρ- 
δίαν, εν ά-λλοις ή τιμιότης έμφανίζεται ώς κουφότης, 
χλευαζομένη διά τοΰτο, έν ά7.λοις τό έλατήριον τής ποά- 
ξεως εΐνε ερως προς το έτερον φΰλον, έν άλλοι; άλλο τι 
ασυνήθες είς τόν παϊδα, ώς έκ τούτου δέ άφευκτος εΐνε ό 
κίνδυνος τής κακής έκτιμήσεως άφ’ ένος, καί τής προς-

λήψεως άφ" ετέρου αύτών έν τή φαντασία τοΰ παιδός 
δΤ,ως—έπιβλαβώς—παραμεμορψωμένων.

Μήπως δύναταί τις μετά πεποιθήσεως νά ειπη ότι ή 
επερχομένη ικανοποίησες καί άνταυ.οιβή τοΰ άναξιοπαθή- 
σαντος τιμίου, φιλαλήθους ή ενάρετου ήρωος καί ή τιμω
ρία τοΰ πταίσαντος, έξαλείφουσι τήν έντύπωσιν την προ- 
ξενηθεΐσαν είς τόν παϊδα έκ τών πρό των οφθαλμών αύτοΰ 
κατά τήν δέσιν τοΰ παριστανομένου έργου παρζσταθεισών 
πράξεων, άφοΰ έκ τούναντίου ούδείς δύναται ν’ άρνηθή ότι 
αί πρώται αύται πράξεις προύξένησαν είς τόν παϊδα βαθύ
τερα·/ έντύπωσιν εκείνης, τήν όποιαν τελευταία τις αντα
ποδοτική πρζξις ήδύνατο ή μάλλον ήθελε νά προξενήση ;...

Δέν εΐνε συνεπώς αμάρτημα πρός τήν αθωότητα ν’ άνα- 
πτύσσωνται πρό τών οφθαλμών τών παίδων εικόνες, νά 
περιγράφωνται πράξεις καί σκέψεις κερί τής τζπεινότητο; 
τών οποίων ούδαμώς ετι έσκέφθησαν, αί όποια·, ούδόλως 
έ7.ήφθησαν έκ τοΰ γνωστοΰ αύτοΐς κόσμου, έζ. τών ύπ’ αύ
τών παρατηρηθέντων, αί όποΐαι άνζγκάζουσι τά παιδία 
νά βλέπωσι πρός τά κάτω, άντί νά άτενίζωσι πρός τά εύ- 
γενέστερα καί μόνον ; . . .

Έκτος τούτων εΐνε άνζμοισβήτητον, ότι. ό,τι ό ανε
πτυγμένος τήν ηλικίαν καί τόν νοΰν ακροατής αισθάνεται 
κατά τήν άπό σκηνής διδασκαλίαν, διαφεύγει συνήθως τών 
συναισθημάτων καί τής άντιλήψεως τοΰ παιδός, όςτις ένεκα 
τούτου παντελώς άεκ άιάόσχεεα, έκ τοϋ παριστανομένου 
έργου, τοΰ οποίου έν τούτοις ή άπό σκηνής διδασκαλία 
τούτον ζζί μόνον εχει κύριον σκοπόν.

Συνεπώς αύτη άποβαίνει ού μόνον επιβλαβής ήθικώς 
άλλά καί περιττή λίαν διά τόν άκροώμενον παϊδα, ή, διά 
νά εί’πωμεν θετικώτερον, ή παρουσία τοϋ παιδός έν τώ 
θεάτρω εΐνε περιττή ζαί —σωματικώς καί ηθικώς— 
έπιβλαβεστάτη.

«Ή μανούλα του θά ήναι λέγ’ ή κόρη ή απαλή, 
«Καί γιά τό μονάκριβό της ή φτωχή παρακαλεΐ» 
«Σκύφτει καί φιλεΐ μέ πόνο τό πουλί τό τρυφερό 
Και τοΰ λέγει «τρέξε, φώς μου, ’ς-ής μαμάς σου τό 

Καί τό ταίρι τό θλιμμένο [πλευρό».
Σμίγει πάλι τό καϋμένο.

Φτερωταίς συντρόφισαίς της, έχτισαν τά δυο πουλιά 
’Στά παράθυρα τής Φρόσως τήν άθώα τους φωλιά, 
Κι’ δταν άνοιξι προβάλλει κ’ ή Μυρτιά μοσχοβολεΐ 
Τραγουδούν πρωί καί βράδυ τή Φροσύνη τήν καλή.

Και φαιδρά κι’ άγαπημένα
Τήν ξυπνούνε τά καϋμένα. γ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

ΠΕΤΡΟΣ B^kKTT_A-E_Z\_
(Ίοε προηγούμενου τεύχος.’ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX

’Ένθα at ανησυχία; τ ·ΰ Πέτρου 
δέν έλαττοΰνταε.

Τήν ποωΐαν εΰρεν ζύτδν ή Μαρία πολύ
____  ζ_. ...... ... εΐχε δυσαρεστήσε·. φανερώ

σκεπτικόν, ζζί 
'ίσασα το 

τάς θωπείας ζζί 
νά μειδιάση. Ό 
ε’.ς τάς ζγκά7.ας 
στοργ-ής, ώς έάν 
άποχαιρετισμοΰ.

• ’. Έφθασεν 
τήν όποιαν τοσον 

■ I

----- Α
νομισασα οτι αυτή τον ε 
ονου.ά του είς τδν ζατάδιζον, έδιπλασιζσε 
τάς περιποιήσεις της διά νά τδν κάμ.η 
Πέτρο; λίαν συγζεζινημένος τήν έλαβεν 
του καί τήν ήσπάσθη μετά τινο; θλιβερά; 
οί άσπασμοί του ούτοι ήσαν άσπασμοί

*0 δυστυχή; Πέτρο; ήτον άπηλπισμένος. 
άπροσδοζήτως ή τρομερά εκείνη στιγμή, τή 
εΐχε φοβηθή. Ό ’Ιάκωβο; Λεμάνς εΐχεν έπιστρέψεγ και ή 
κακή μοίρα τδν εθεσεν άζριβώ; έπί τής όδου του.^ Π Μα-

• - · · · · - -.·----- ό_ε διήρχετο

τήν σύτασιν. τήν όποιαν υ.οί εζα.με; διότι μόλις αύτη έγνώ— 
ρισεν ότι ήμην έξάδελφός σου καϊ ότι ήρχόμην έκ μέρους 
σοΰ καί τής θυγατρός σου μέ έδέχθη εύχαρίστως . . , 
Εΐνε τόσοι άλλοι έξ εκείνων οϊτινε; έπεβιβάσθησαν μετ’ έ- 
έμοΰ ζαί οί όποιοι πολύ έδυσζολεύθησαν νά εύοουν κατοι
κίαν δέν μά; θέλουν εί; ζανέν μέρος '. μάς άποδιώκουν πζν- 
τα.χοθεν.»

Ό Πέτρο;εφόσον ό 
φιλοφρόνησιν εί; τδν 
έξέπληξε τήν Μαρίαν, 
την φοράν έλησμονησε 
καί αύτή ή ιδία βλέπουσα

Mix. Ε. Κανακακβς

■ της οοου του. 
έπ7.ησιζσεν. ( 
άναγνωρίση ! Μήπως τον 
θείας Προνοίζς ; Μάτην 

έπί δεκαπέντε ετη διά τών 
άφοσιώθη ε'-ς αύτήν, και η7>- 

Ο “ί , 
δέν άνήκεν ε’ς αυτόν 

Μζρίαήτο θυγάτηρ ά7.7.ου· άνήκεν εις τόν άνθρωπον τ 
το·.·', όστις εΐχε φθάσει άπδ τδ κάτεργον είς τήν εξορίαν, 

ς εΐχεν αποκτήσει ίσως και

ΦΡΟΣΥΝΗ και

θά σάς ’πώ τήν ιστορία τοΰ πουλιού τή θελκτική. 
Είν' ωραίο τραγουδάκι, κάθε λέξις μουσική· 
Χθες μοΰ τιομαθε τ’ αηδόνι καί 'ς τόν ίδιο τό σκοπό 
Γιά τή Αίζα θά τό ψάλω, γιά τή Φρόσω θά τό πω.

Τώρ’ άρχίζω τό καϋμένο
"Αλοα, βήτα νά μαθαίνω.

Μια φορά, κυνηγημένο άπό γερακιού φτερό, 
Έπεσ’ ένα περιστέρι στής Φροσύνη; τό πλευρό, 
Άπό τήν πολλή τή ζάλη καί τόν φόβο τόν πολύ 
Σ τήν ποδίτσα της τρυπώνει τό ταλαίπωρο πουλί

Καί ψυχρό καί παγωμένο 
τρέμει, τρέμει, τό καϋμένο.

«Καλώς ήλθες ! τοϋ φωνάζει ή Φροσύνη μέ χαρά, 
«Καί'ς τόστήθος τηςτό θλίβει,τοΰ χαϊδεύει τά φτερά.
«Έλα τώρα...μή φοβάσαι τό γεράκι τό σκληρό. 
«Έκλεισα τά πέντε, βλέπεις, καί ’ςτά έξη προχωρώ

Κι όλο τρέμει φοβισμένο 
Τό πουλάκι τό καϋμένο.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

«θά σοΰ κόψω γλυκύ φώς μου, γύρω γύρω τά φτερά 
«Νάμή τρέχης ’ς-ά λαγκάδια, νά μή λυώνης 'ς-άνερά, 
αθά σοΰ στρώνω σεντονάκι σάν τό χιόνι καθαρό, 
«Νά ξυπνάς νά μ’ άγκαλιάζης μέ τό άσπρο σου φτερό.

Μά εκείνο φοβισμένο
Τρέμει, τρέμει, τό καϋμένο.

«Έπειτα ..γιά συλλογίσου, ή μανούλα σου νά ζή ! 
«Κάθε Κυριακή ταίς κούκλαις θέ νά παίζωμε μαζή. 
«'Στον κρυφτό, ς-ήν τυφ’Ζ ομΰγα πότε θά σέ κυνηγώ, 
«Πότε σύ μέ τό φτερό σου θά μέ φθάνης τό γοργό.

Κι' ολο. τρέμει φοβισμένο 
τό πουλάκι τό καϋμένο.

Καί ιδού, εμπρός της άλλο περιστέρι θλιβερό.
Αχ, καί τά πουλάκια κλαΐνε 'ς-ής όρφάνιας τόν καιρό· 

Πότε στρέφει ’ςτή Φροσύνη καί τριγύρω της βογκά, 
Πότε τό φτωχό τής στέλνει χίλια λόγια βιαστικά.

Κι' άπ’ τή θλίψι μαραμένο, 
κλαίει, κλαίει τό καϋμένο.

οία ήτον εκείνη ή οποία τον 
πλησίον της χωρίς νά τον 
ώδήγησεν έκεϊ ό δάκτυλο; τής 
λοιπόν ό Πέτρο; τήν άνέθρεψεν 
φροντίδων πατρός, μζτην άφοσιώθη ει; αυτήν, κα 
πισεν ότι θά τώ έθέρμανε τδ γήρας^ του, μάτην εΐχε κοπιά
σει δι’ αύτήν τόσον '. ΊΙ Μαρία δέν άνήκεν εί; αυτόν.

το θυγάτηρ άλλου· άνήκεν εί; τόν άνθοωπον του- 
—, όστις εΐχε φθάσει άπδ τδ -- 
γηράσας προώρως, καί ό οποίο 
νέα; κακίας. Πτωχή, Μαρία! Τί Οά εκαμνεν. εάν τήν πζ?ε- 
λάμβανεν ό άνθρωπο; αύτό; ; Τί θά τήν έδίδασκε ί Πως 
θά τήν διέτρεφε ; ΙΙοΐα παραδείγματα κζϊ συμβουλάς θ’, 
τή έδιδε ; Δέν θά ήρχετο στιγμή, κατά τήν όποιαν ή Μ*"  
ρία, θά ελεγεν είς τόν Πέτρον; «ΓΙέτρε,, Πέτρε. διατί όέν 
ί.' άφησες ν’ άποθάνω π7.ησίον τής μητρός μου ;»

Ό Πέτρος έσκέπτετο πάντα ταΰτα καθήμενο; 
σθεν τής εστίας. Έν τούτοι; έπρεπε ν’ άποφζσίση 
χεν ΰποσχεθή εί; τδν Ιάκωβον Λεμάν; · 
αύτοΰ, ζαί θά τδ έ'κζμνεν, όπως τδν έμποδίση νά έπανα- 
πέση ε’ς τό ζακόν ήτον ό πατήρ, τής Μαρία; '.

Αίφνης άνεπήδησεν έζ τοΰ καθίσματος άζουσας νά κτυ- 
πώσι τήν θύραν τής ο’ζια; του.

■ — Είσέλθετε !
Ή Ούρα ήνοίχθ- 

σ.άτιον ήτον ό Ιάκωβος Λεμάν.
τερον τρομακτικόν απο 
καθαρίσει τά ένδύματά 
τήν ζόυ.ην του.

• ’Ηλθες, τώ λέγει 
έζ τή; έπισκέψεώς του.

— Μάλιστα, άδελφέ μου, ήλθα. Έσζέφθην ό 
νά υ.ή εΐχε; ζαιρόν νά έ7.θης, ζζί έζήτησα άπδ τι 
χον τήν διεύθυνσίν σου . . . Σάς ευχαριστώ δέ

Ιάκωβος ώμίλει, δέν έκαμε ζαμμίαν 
εξάδελφόν του, πράγμα τδ όποιον 
διότι εβλεπεν ότι ό πατήρ της πρώ
τα καθήκοντα τής φιλοξενίας, δι’ ό 

δν 'Ιάκωβον ορθιον είσέτι τώ. 
εδωκεν εν κάθισμα καί τδν παρεζάλεσε νά καθίση.

■ Εύχαρις-ώ, μικρά μου έξαδέλοη, 
γλυκυτέραν τήν φωνήν του,εύχαριστώ 
πρός τδν Πέτρον τώ είπε· ΙΙέτρε, είσαι 
Καί έγώ εΐχον τέκνα· μοι άπεθανον. 
εχω άζόμη 'έν ή σύζυγός μου εμε7.7.ε 
κοσμον δτε έξορίσθην έκεϊζάτω.»

Ό Πέτρος γ,σθάνθη τότε φρικίασιν 
του. Ό ’Ιάκωβος έξηζο7.ούθησε :

«Τί ν’ άπέγεινεν ή δυστυχής ; δέν 
άπδ 15 ετών καί όμως ήξευρε νά γράφη ! Έγώ.

πζρεζ 
έξαδέλ λέγει ούτος καθιστών 

εΐτα δέ στρεφόμενος 
ευτυχής πατήρ. . .. 

Ι’ίς γνωρίζει ; "Ισως 
νζ τδ φέργ, εις τδν

μέχρι τών οστών

εμ.προ-
• τό εΐ- 

νά. φροντίση περ’·

! » λέγει ό Πέτρος τετα.ραγμένος.
Ιη ζζί είσήλθεν άνθρωπός τις ε’.ς τδ δω- 

ς. Τδ ύφος του ήτον όλιγώ- 
τήν παρελθοΰσα.ν εΐχεν έπιμ.ελώς 
του ζζί εΐχε κόψει τδ γένειον ζζί

έλαβον είδησίν της 
. S -ή h'pz- 

φον πάντοτε άλλ’αί έπιστολαί μου μοί έπεστρέφοντο· φαί
νεται ότι τδ τζχυδρομεΐον δέν τήν εΰρισκε . . . Γνωρίζεις· 
ΙΙέτρε τίποτε περί αύτής ;

— Έγώ τότε ήμην είς τήν ’Αμερικήν, 
τρος, χωρίς νά ϋψώση τούς οφθαλμού; πρ

— Μάλιστα. ά7.7.’ όταν έπεστρεψας ήδ 
παρά τής μητρός σου . . . τοΰτο δέν θο 
φορον . . .

— ΊΙ υ.ήτηρ μ.ου δέν ήξευρε τίποτε . 
νά ζάμ.ης τώρα ;

— Τί Οά κάμω ; Θά κάμω ό,τι δυνηθώ ! Έάν ήμην βέ
βαιος ότι δέν. εΐχον πλέον οΰτε σύζυγον ούτε τέζνον, θά 
είσηρχόμην είς ζανέν άτμόπλοιον ώς ναύτης,ή ώς έργάτης. 
ή ώς υπηρέτης ζζί θά άνεχώρουν είς τήν ’Αμερικήν.’Αλλά 
θέλω πρώτον νά μάθω έάν ή Μαρία ζή άζόμη καί "εάν άνέ- 
θρεψε τδ τέζνον μας ζαί διά τοΰτο πρέπει νά ύπάγω είς 
τον τόπον ένθα ήμην τελευταΐον. ΓΙρδς τοΰτο όμω; χρειά- 
ζομαιχρήματα ζζί διά τοΰτο ζητώ έργασιζν δύνασαι νά 
μ.έ είςζγάγης εί; τδ ναυπηγεϊον ;

— Σοί τδ εΐπον χθες· δύναμαι νά σέ παρουσιάσω, άλλά 
δέν ήξ·ύρωΑζν θά σέ παραδεχθώσιν ! . . Πρέπει νά έχης τά 
βιβλίον έζεΐνο, τδ όποιον δίδεται ύπό τή; άστυνομίας προς 
άσκησιν τοΰ επαγγέλματος· σημειώσεις τή; διαγωγή; σου

— Αί σημειώσεις μου, δέν εΐνε ζαζζί, δι’ ένα ζατάδι
ζον ! άλλά προέρχονται έκεϊθεν, δέν δύναμαι νά τδ κρύψω., 
καί όταν ίδοϋν τοιαύτας σημειώσει; τής διαγωγής μου

. . Τί σκοπεύεις:
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ίσως νά ·χοί εΐπουν βεβαίως : Έρχεσθε άπό το κάτεργον ! 
έκλεψες ; φύγε άπ’ 'εδώ ! δεν δίδομεν εργασίαν ε’ιμ.ή μόνον 
εις τίμιους ανθρώπους ! Άπόθανε άπό τήν πείναν, ή κάλ- 
λιον έπανάρχισε νά κλέπτης, δια νά σέ στείλουν πάλιν έκεϊ 
όπόθεν ήλθες!...

ΟΙ οφθαλμοί του έλαβον άγρίαν λάμψιν, καί μέ τον 
πόδα του έκτυπα τό έδαφος μετά μανίας.Ή Μαρία, ώς άγ- 
ηελος εύσπλαγχνίας, ώχρα άλλ’ αποφασιστική έπλησίασε 
τόν Ιάκωβον Αεμάνς καί εθεσεν έπί τοϋ ώμου του τήν τοέ- 
υ.ουσαν χεΐρα της.

• Έξάδελφέ υ.ου,· τω λέγει μέ γλυκεϊαν φωνήν. Ό ’Ιά
κωβος έσκίρτησεν ύψωσε τήν κεφαλήν καί τήν παρετήρη- 
σεν Τότε καί αυτός έγένετο ώχρός.

— «’Ώ πόσον ομοιάζει πρός τήν άλλην Μαρίαν, λέγει 
ό ’Ιάκωβος, τήν οποίαν τόσον συχνά, είδον ώχραν όπως αύ
τήν έδώ ... οτε εκαμνον καμμκαν κακήν πράξιν . . . "Ω ! 
υ.ή φοβείσαι, κόρη υ.ου, δέν κακοποιώ κανένα. Τι ήθέλατε 
νά. υ.οί είπητε- δέν ήκουσα !

— Έζάδελφέ μου, ήθελον νά σας εΐ’πω νά λάβητε θάρ
ρος. Θά ε.ύρητε εργασίαν ό πατήρ υ.ου θά σάς βοηθήση. 
Καί επειτα ήμεΐς θά ειμεθα έδώ καί θά σάς παρηγορώμεν, 
όταν θά εχητε καμμίαν λύπην θά σας εύχαριστή τοΰτο, 
δέν εινε αληθές ;

Ό ’Ιάκωβος τή-' ήκουε, ή δέ έσκ'.-ηρημένη καρδία του 
έμαλακύνετο ολίγον κατ’ όλίγον.

Πλήθος σκέψεων διήρχετο. διά. τοΰ εγκεφάλου του· ένό- 
μιζεν ότι εύρίσκετο είς τό βάθος ενός βαράθρου, άποτεθαρ- 
ρηυ-ένος, άπηλπισμένος καί ότι μία χειρ έτείνετο πρός αύ
τόν, καί μία φωνή τω ελεγε’ «δύνασαι νά άνέλθης ! δύνα
σαι νά άνέλθης!» Ή παράδοξος όμοιότης τής κόρης, ήτις 

ΚΑΤΑΒΎΘΙΣΙΣ
αθ’ όλας τάς ώρας τής ήμέρας, ό υ.ι- 
κρός Παυλάκης πείνα. Καί ό σκύλλας 
του επίσης καθώς καί αί όρνιθες ! 
Φαίνεται οτι ό άήρ τής εξοχής τοϊς 
δίδει τόσην όρεξιν.

Άλλά δέν τρώγουν όλας τάς 
ώρας· τά γεύματα γείνονται 

καί είς τάς έξοχάς καθώς 
καί είς τάς πόλεις τόσον 
διά τόν σκύλλον Άζόρ καί

τάς όρνιθας, όσον καί διά. τόν 
Παυλάκην είς ώρισμένας ώρας· 

μόνον ό.Άζόρ ροκανίζει κάποτε άπ’ έδώ κι’ άπ’έκεϊ, 
κανέν κοκκαλάκι κλοπιμαίο·'. το όποϊον κρύπτει εις 
καυ.υ.ίαν σούπαν καί μέ πρώτην εύκαιρίαν το τρώ
γει'’αί όρνιθες σκαλίζουν έδώ κ’έκεϊ διά να ευρουν 
κανένα κόκκον σίτου, κανένα σκώληκα, ή κοχλίαν και 
άλλα καί όΐίαυλάκης,επειδή παραπονεϊται ότι πεινή, 
επιτυγχάνει άπό ώρας είς ώραν τεμάχ_ιον άρτου, ή- 
λειμμενον υ.έ βούτυρον ή μέλι, το οποϊον τρώγει 
περίπατων συγχρόνως εις τήν αυλ.ην. 

Ό υ.ικρός αύτός κόσμος διήγεν έν ό;χο;οία· δια τοΰτο ό 
μικρός Παυλάκης περιπατεϊ τώρα έν τίϋ μέσω τών φίλων 
του κρασιών τήν φέταν του εις τας χεϊρας.

Ό ‘Άζόρ καί αί όρνιθες βλέπουν καλά’ όταν ό μικρός 
Παΰλος εχει κενάς τάς χεϊρας, δέν κινούνται άπό τήν θέ

ηύσπλαγχνίσθη αύτόν, πρός τήν γυναίκα, τήν όποιαν κα
τέστησε δυστυχή, έκαμε τόν ’Ιάκωβον νά κλίνη τήν κεφα
λήν καί νά κλαυση.

ΊΙ Μαρία πλησιάσασα τόν Πέτρον, τω λέγει χαμη
λή τή φωνή· «Τί κάθεσαι, πάτερ, δόσε τω όλίγον θάρρος ! 
Δέν βλέπεις ; κλαίει ! όπερ δεικνύει ότι κατά βάθος διατη
ρεί καλόν τι άκόμη. "Οταν ήμουν μικρά καί εκαμνον καμ- 
υ.ίαν αταξίαν, ή υ.άυ.υ.η υ.έ ετιυ.ώρει, άλλ’όταν ίκαυ.να τήν 
τιμωρίαν υ.ου, υ.έ έσυγχώρει. *0  πτωχός έξάδελφός σου 
έκαυ.ε τήν ποινήν του καί τώ απέδωκαν τήν ελευθερίαν του· 
πρέπει όλος ό κόσμος νά τον συγχωρήση, καί πρό πάντων 
ήυ.εϊς, οϊτινες ειμεθα συγγενείς του».

Ό Πέτρος ήτο τεταραγμένος. Πώς ήδύνατο νά τή άρ- 
νηθή ; δέν ήτον είς θέσιν νά κρίνη περί τοϋ δικαίου. Είχε 
χάσει τόν εγκέφαλόν του· τω έψαίνετο ότι είχε παρασυρθή 
ύπό άνευ.οστροβίλου.

Ή Μαρία θέλουσα νά καθυσηχάση τόν Πέτρον ώθησεν 
αύτόν δι- τοϋ άγκώνός της καί τω έκαμε σημεϊον νά προς- 
καλέση τόν Ιάκωβον νά φάγουν μαζύ. 'Θ ΙΙέτρος άφήσας 
υ.ακοόν στεναγμόν καί ϋποχωοήσας είπεν :

-— «Έξάδελφε, θά ποογευματίσητε μαζύ μας σήμερον, 
δέν είν’ αληθές ; Μαρία πρόσθεσε άκόμη εν πινάκιον διά 
τόν Ιάκωβον.»

'Η Μαρία έφαιδρύνθη. Μετά πέντε λεπτά οί τρεις συν- 
δαιτηυ-όνες ήσαν είς τήν τράπεζαν, ή κόρη πλήρης χαράς, 
ό Πέτρος σκεπτικός, ό δέ Ιάκωβος άφ’ ένος μέν ευγνωμο- 
νών διά τό καλόν, τό όποιον τώ εκαμνον, άφ’ έτερου δέ 
ζηλότυπων διά τήν εύτυχιαν τοϋ Πέτρου.

(Mme J. Colomb) ’ (ακολουθεί)
Ειγπνη Ε. Κανακακπ.

σιν του· άλλ’ όταν παρατηρήσουν τήν φέταν σοΰ Πκυλου, 
τότε τόν πλησιάζουν μετ’ ένδιαφέροντος.

Αί χάριν συμφέροντος κολακεϊαι δέν είνε σπάνια·. είς αύ
τόν τόν κόσμον : Τοΰτο εινε πολύ κακόν· άλλ’ ό ’Αζόρ καί

αί όρνιθες δέν έχουν μεγάλην λεπτότητα αισθημάτων, τήν 
οποίαν πρέπει νά έ'χωσιν οί άνθρωποι.

"Οταν ό Παυλάκης δέν πείνα πολύ καί εΰρισκετα.ι και 
είς καλήν διάθεσιν, εινε πολύ περιποιητικός πρός τούς φί
λους του· όλίγας ψνχας είς τάς όρνιθας, δύο τρεις μπου- 

κια.ϊς είς τον Άζόρ καί όλοι μένουν εύχαριστημένοι.
Άλλά σήμερον ό Παυλάκης πείνα πολύ',έκτος τούτου 

έπί τής φέτας του εχει γλύκισμα άπό βερύκοκκον, τό όποϊον 
προτιμά άπό όλα καί δυσκολεύεται νά προσφέρη καί μίαν 
μόνην ψύχαν.

Οΰτε αύτό τό αίσθημα δέν είνε καλόν . . . Ποϋ θά συ- 
νίστατο τότε ή άξια τής καλής πράξεως, έάν εδιδε κανείς 
μόνον άπό έκεΐνο, τό όποϊον αύτός δέν θέλει ;

Μέ τήν φέταν λοιπόν ό Παυλάκης εις τάς χεϊρας εξέρ
χεται τής οικίας.

Ό Άζόρ κοιμάται ήσυχα είς τόν ήλιον· αί όρνιθες 
σκαλίζουν τήν γην όλίγον μακρύτερον. Κάνεις δέν εΐναι είς 
τήν αύλήν θά ήτον ωραία ευκαιρία νά ρίξη κανένα βαπο
ράκι ε’ς το μεγάλον αύτο μαστέλο τό γεματον άπό νερό, 
τό όποιον έχουν άφήσει πλησίον τής θύρας, άλλ’ ό ΙΙα.υλά- 
Χης εχει κάτι τ· καλλίτερον νά κάμη αύτήν τήν στιγμήν. 
Θά ιδη..................άργότερον. . . όταν θά φάγη τήν φέταν
του. Όσον καλοί καί άν ήναι οί οφθαλμοί τοΰ Άζόρ, όταν 
κοιμάται δέν βλέπει διόλου· φυσικώς, άλλά τοΰτο δέν τόν 
στενοχωρεΐ, δ. ότι καθώς όλοι οί φύλακες σκύλλοι, έχει όξυ- 
τάτην άκοήν και γνωρίζει πάντοτε καί χωρίς νά βλέπη 
τι συμβαίνει τριγύρω του· ο Παυλάκης δέν είχε κάμει τρία 
βήματα εκτός τής οικίας καί ό Άζόρ έξετινάχθη άφυ- 
πνισθείς ώς σπίνος καί ρίπτεταικατά τής φέ.τας τοϋ κυ
ρίου του.

— * "Αλτ έκεϊ ! . . . Τό γλύκισμα δέν εγεινε διά τούς 
σκύά.λους . . .οΰτε διά τάς όρνιθας ! . . ,Έγώ ποτέ δέν σάς 
ζητώ τίποτε . . ε’.μπορεΐτε νά πάτε άπ’ έκεϊ ποϋ ήλθατε 
φίλοι μου : δέν ήτον άνάγκη νά τρέξητε τόσο γρήγορα ·»

Τά πτωχά ζώα έμειναν' μέ ανοικτόν τό στόμα άπηλπι- 
σμενα. Δέν ένόησαν μέν τούς λογους, άλλ’ ή έννοια αύτών 
εύκόλως ένοήθη μέ τόν τρόπον κατά τον όποϊον ό Παυλά
κης ύψωσε τήν φέταν ύπεράνω τής κεφαλής του '.

Τή άληθεία δέν ήτο πολύ ύψηλά, παρά μόνον διά τάς 
όρνιθας- διά. τόν Άζόρ όμως αλλάζει τό πράγμα- εχει πε
ρισσότερον πνεϋμα άπό τάς όρνιθας. » Ώπ !...·. Ιδού τον 
είς τούς δύο οπισθίους πόδας του! 'Όρθιος, είναι σχεδόν 
ίσως προς τον Παυλάκην, άλλ’ ό Παυλάκης είναι πε,ρα- 
χτήριοι·.1 Τοΰτο είναι ελάττωμα, το όποϊον πολύ συχνά 
άπαντάται εις τούς άνθρώπους παρά εις τά ζώα, (έάν 
έξαιρέσωμεν τήν μυΐκν ! ) Βλέπων λοιπόν τόν Άζόρ πηδή- 
σαντα τόν ερεθίζει καί διά. τής χειρονομίας :

— "Αρπαξέτο ! . . . . έμ.πρός, άρπαξέτο !...........Καί ό
Άζόρ, όλος χαρά, πήδα δυνατά διά νά άρπάξη τό κομ
μάτι- Άλλ’ ό Παυλάκης, έπιτηδειότερος άπό αύτόν, ύψώ- 
νει άμέσως τήν φέταν. . . άμέσως οπισθοχωρεί !

Καί γέλα μ.έ όλην του τήν καρδιά. Ό Άζόρ δυσαρε- 
στηθείς ερρηξε παραπονετικήν κραυγήν !

— ’Εμπρός άρπαξε το !
— Καί οπισθοχωρεί πάντοτε.............ότε αίφνης :
• Μπλούμ! . ..'..·

'Έφθασεν ό- 
πισθοχωρών 'έως 
εις τον μενάλον 
κάδον 1

Αύτός τώρα 
εξέβαλε τρομα
κτικήν κραυγήν!

Άλλ' ό ’Αζόρ 
δέν γέλα· είναι 
καλόν ζώον.Άλ
λως είναι πολύ 
τεταραγμένος’...

Κύπτων έπί 
τοϋ μεγάλου κά
δου. παρατηρεί μέ σοβαρόν βλέμμα τόν νικηθέντα αντίπα
λον του.

'Οποία άλ.λόκοτος θέσις !
Ό άνθρωπος βαδίζει ύπερηφάνως έπί δύο ποδών μ.έ τό 

σώμα εύθύ καί τήν κεφαλήν ύψηλά ! Ό Άζόρ παραδέχε
ται ταπεινώς τήν ύπεροχήν ταύτην τοΰ ανθρώπου έπί 
τών τετραπόδων ζώων άλ.λ’ είς τήν παρούσαν περίστα- 
σιν ήλλαξεν ιδέας !. . . .

Ιδού, καί ό Παυλάκης μέ τέσσαρας πόδας !...καί είναι 
είς τόν άέρα . . .κινούνται άτάκτως. . . . σπαράζουν ... ή 
κεφαλή είναι πολύ χαμηλά.... Τό υπόλοιπον σώμα άκόμη 
βαθύτερον. Ό Άζόρ δέν αναγνωρίζει πλέον τόν εαυτόν 
του ! Τήν στιγμ.ήν αύτήν ό Παυλάκης έχασε το γόητρον, 
τό όποιον είχε δια τον Άζόρ.

Όταν πίπτη κάνεις ανάσκελα άπροσδοκήτως, εις κά
δον πλήρη ψυχροΰ ύδατος, είναι πολύ τρομακτικόν ! Χά
νει τήν ετοιμότητα τοΰ "πνεύματος, άά.λά τό ένστικτον 
τής αύτοσυντηρήσεως είναι πολ.ύ δυνατόν ! . . .

Ό Πκυ'λάκης, ό όποιος χάρις είς τό ένστικτον τοΰτο 
μάχεται, άγωνίζεται, σφαδάζει ώς μανιακός, συναντα τέ
λος ύπό τάς χεϊρας του έν στήριγμα στερεόν προσκολλά- 
ται άμέσως είς αυτό, μ.έ τήν ένεργητικοτητα πνιγομέ- 
νου. Τό στήριγμα τοΰτο ήτον ό Άζόρ! Τόν πιάνει άπό τόν 
λαιμόν σφιγκτά. μ.έ κίνδυνον νά τόν πνίξη καί ό γεναϊος 
σκύλλος τον άφίνει νά τό πράττη καί τόν βοηθεΐ μάλιστα 
νά έξελθη έκεΐθεν.

Άλλ’ ή φέτα :...
Κατά τήν στιγμήν τής καταβυθίσεως ή φέτα έπετάχθη 

πέραν, και ό Άζόρ δέν ετρεξε νά τήν άρπάση !
Αί όρνιθες όμως δέν έ'πραξαν τό ίδιον. Έν ω ό δυστυ

χής Παυλάκης επάλαιεν είς τόν κάδον, αύται έλάμβανον 
λαμπράν ίκανοπυίησιν ! εδειξαν κακίαν ίσως, άλλά ήνόουν 
τί συνέβαινε ; ...

ΊΙτο τοΰτο άρά γε μ.νησικακία ’, · · . .έκδίκησις ; . . . 
πνεΰμα δικαιοσύνης, τό όποϊον απαιτεί νά τιμωρείται 
παν σφάλμ.α ; ...

Είναι φανερόν, ότι ό Παυλάκης δέν θά έκαμνε τό ψυ
χρόν τοΰτο λουτρόν, καί θά είχε φάγει τήν φέταν του μ.έ 
τό γλύκισμα, τό όποιον ήγάπα πολ,ύ, έάν τήν είχε μοι- 
ρασθή εύγενώς μέ τούς φίλους του, καί έάν δέν είχε πει
ράξει τόν καλόν Σκύλλον.

(Κατά τήν .Marthe Berlin).
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ικρόν πζιδίον. ό Νϊκος, περι- 

Μεπλανάτό ποτέ εσπέραν τινά 
εις τινα πολυθόρυβ&ν συνοι
κίαν τών ’Αθηνών πζρατη- 
ρών πολλά άλλα συνομήλικα 
παιδία. τή όποια έπαιζον 
κζϊ έγελων ολως άμ.έριμ.να 
διή την αΰριον.

Εις το προσωπον του ήτον εζωγρζ- 
φημένη ή λύπη, ή μορφή τής πενίας.

Ή ενδυμασία του, τό άσταθ’ες βά
δισμά του, τό απλανές μειδίαμά του 
έμαρτύρουν ζωηρώς οτι ητο πτωχόν, 

ερημον, άπηλπισμένο ν.
Καϊ άληθώς'έβάδιζεν άσκόπως μή φοβούμενου 

άν θά τό κατελάμβανεν ή νύξ μακράν τής οικίας του, 
μακράν τής πενιχρά; κατοικίας τών γονέων του.

ΊΙ ήμερα έκείνη, τίς βέβαιοί, ότι δέν θά ήτον ή τελευ
ταία δι’ αύτό, αν ή Θεία Πρόνοια άφηνεν έρημα προστα
σίας τόσα άλλα πτωχά,- μή δυνάμενα νά φροντίσωσι περί 
«αϊτών, ασθενή καί έρημα παιδία :

II
Άνθοωπό; τις, οχι πολύ πλούσιος, άλλ’ άποζών έκ μό

νης τής εργασίας του, έπιστρέφων κατά τήν εσπέραν έκεί
νην εις τήν οικίαν του, παρετήρησεν εξω αυτής τόν μικρόν 
Νίκον καθήμενον περίλυπου ε’.ς τό λιθόστρωτου.

Δέν άντιπαρήλθε πρό τοΰ ναυαγίου τούτου τής τύχης· 
ένόησεν οτι ό πτωχός αύτός παϊς ειχεν ανάγκην προστα
σίας καϊ περιθάλψεως, άναλογιζόμενος δέ ότι ήδύνατο νά 
τώ προξενήση καλόν τι έσταμάτησεν ώς άγγελος σωτη
ρίας πρό αύτοϋ καϊ, μειλίχιος καί γλυκύς, τόν έρωτα :

— «Μικρέ μου ; . . . Θέλεις νά γίνγ,ς ευτυχής ;»
*0 Νϊκος προςβλέψα; χαρωπός είς τους οφθαλμούς τοϋ 

άγνωστου σωτήρός του ήγέρθη άσυνειδήτως άναμένων σιω
πηλός καϊ ευπειθής τήν πραγματοποίησιν τής εύεργεσίας. 
τήν οποίαν τω ύπέσχετο ό ξένος αύτώ προστάτης, καϊ ή 
όποία δι’ αύτόν ήτον απροσδόκητος σωτηρία.

— «Άκολούθει με ·. . . »

Κόραξ καί Κύκνος

"Ενας χόραζ, είς τό Θάσος, χίχνον fi-Se μιά yopa
Ποϋ έ ίούζεζο με χάρι σΐ κρνστά.Ι.Ιινα νερά
Καί ένόμισε ’< τήν Λίμνην χαί αύτός ear πετάζγ
Καί Λουσθή είς τά νερά της, πώς τό χρώμά του θ' άΛΛάζη. 
Πειό ποΛ'υ θ'εν βασανίζει ό χνρ-κόραχας τόν τον 
μόνον μΐά χαί διό πιτάει άπ' τά ί·ζ·η τον βουνού

ΟΓΔΟΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
[[ρός λύσιν τών άπό τοϋδε (λέχρί τέλους τοϋ έτους δημοσιευθησομένων πνευματικών ασκήσεων.

Τούς όρους τοϋ διαγωνισμού καϊ τά βραβεία βλέπετε έν τώ Δ', διαγωνισμό, έν τώ φύλλω του μηνο; Ιανουάριου ε 
Ti ζποτίλέσαχτζ τοΰ ί'.χγων.ηιοΰ 3ηυ-οσιευ(|ήσοντχ·. «I; τό τεϋχος τοΰ <χη·/6; Ιανουάριου του ΐτου: Ι.11Η.

III

Παρήλθον έκτοτε πολλά έτη.
Ό Νϊκος έγένετο ευτυχής. Έξεπζιδεύθη ά.νέτως. Έ- 

φθασεν είς θέσιν. ώστε νά μή προσδοκά πλέον παρ’ άλλων ■ 
την σωτηρίαν του.

Ό προστατέυσα; αύτόν τω μετέδωκεν κζϊ οσζ εύγενή 
αύτός εΐχε προτερήματα. Τω έδίδαξε μουσικήν, καλλιγρα
φίαν, ζωγραφικήν κζϊ ο,τι άλλο ήδύνατο καλόν. Περιέ- 
θζλψε συν αύτώ παραλαβών είς τόν οίκον αύτοϋ κζϊ τήν 
οικογένειαν τοϋ πτωχού καί ανέλπιδος ποτέ Νίκου κατορ- 
θώσζς διά ι/.υοίων ποοσπαθειών καϊ υ.όνθων ν’ άναλάμύωσι 
και δι’ αύτήν γλυκεία', ήμέραι έλπιοος και ευτυχίας.

ΊΙ επιθυμία του πρό; τό διαρκώς ευεργετεί·/ τώ έδιδε 
καθ’ έκάστην καϊ νέας δυνάμει; πρός εργασίαν.

Κζϊ είργάζετο πάντοτε εύθύμως. ζών άνέτως, δοξολο- - 
γών τόν Θεόν καϊ διανέμω·/ τά εκ τής εργασίας του άγζθά 
ε’.ς τήν προστατευομένην ύπ’ αύτοϋ οικογένειαν.

Τά πάντα τοιουτοτρόπως έ'βαινόν καλώς.
’Αλλά—δυστυχία!—ήλθε καιρός, κατά τόν όποιον 

ήτον αδύνατος πλέον εϊς αύτόν ή συντήρησις τής εύτυχοϋί' 
ήδη οϊκογενείζ; τοϋ Νίκου.

ΊΙ εργασία πολύ όλίγην βοήθειαν τω παρείχε·/ εί; 
τοΰτο.

Είχε πλέον αύτός άνάγκην βοήθειας, περιθάλψεως, ευερ-- 
γεσίας '. , ,

Εινε λυπηρόν, άλλ’ άληθές ! . . . Μετά τινα καιρόν τί
ποτε, τίποτε δέν παρέμεινεν ύπενθυμίζον είς τον μακρό
θυμο·/ ευεργέτην τήν εύεργετηθεϊσζ.ν ύπ’ αύτοϋ οικογένειαν 
αΰτη έγκατέλειύεν αύτόν ανίκανον καϊ άδυνατοΰντα πλέον 
πρός έργζσίζν καϊ . . . εύεργεσίαν, τήν οποίαν τοσον αφει
δώς κζϊ πλουσιοπάροχος άπένεμεν ε·.; αυτήν.

Ό σκύλλος μόνον τοϋ Νίκου, μόνον ό σκυλλος δεν άπε- 
μακρύνθη άπ’αύτοϋ, άλλ’ ώς άνθρωπος αναγνωρίζω·/ τήν 
εύεογεσίαν παοέυ.εινεν, ϊνα μή φανή άγνωμων προς τον έκ-- 
θρέψζντα αύτόν ! . . . .

«Ί·εύ·'ετε. ώ '. φεύνετε τήν αχαριστίαν '....·

Mix. . .

(ΜΥΘΟΣ)
Καί χωρίς τροπήν 'ς την Λίμνην έπερίμεν’ εχει πέρα 
Νά ασπρίσουν τά πτερά του ’σάν τον χίχιον μιά ήμερα 
"Εως ότονθ'εν γνωρίζω πώς τό επαθ' ό χανμένος 
Και ενρέθη μιά ήμερα εί': τήν Λίμνην πεθαμένος 
Κ' επιμύθιου ’ς τόν μύθον υποθέτω πώς σά βρής : 
Φίσιν πονηρόν ν' άΛΛάζην, ενχοΛα θ’εν είμπορεΐς.

Ώ; <κ τοϋ συγχρόνου τών εξετάσεων τών δημοτικών 
κζϊ ιδιωτικών σ/ολείων-κζϊ παρθεναγωγείων παρευοεθέν- 
τε; εί; τινα μονον έκ. τών ένταΰθα καϊ έν ΙΙειρζιεΐ,έκθέτο- 
μεν έν όλ.ιγίστοι; τάς έκ τών εξετάσεων αύτών εντυπώ
σει; ήμών.

Έν τή Λ' Αημ. Σχολή τών χρρένων.

Αί έξετάσει; ήρχισζν θζυμασίω;, έξηκολούθησαν πανη
γυρίζω; κζϊ έληξαν λίαν έπιτυχώς. Εύρισκόμεθα διά τοΰτο 
εί; τήν δυσχεοή θέσιν νά μή έπαινέσωμεν ιδιαιτέρως ούδε- 
μίαν έκ _ τών διδαξασών, έκ φόβου είλικρινοϋς μήπως δέν 
άποδιόσωμεν τόν προσήκοντα έκαστη έπαινον. Άναγράφο- 
μεν μόνον τά ονόματα αύτών πρό; γνώσιν τών άναγνωστών 
ήμών ού μονον άλλά καϊ εί; άνάμνησιν τής έπιτυχοϋς διδα
σκαλία; καί τής ζωηρά; έντυπώσεως, ήν προύξένησαν είς 
τό πλήθος τών παρευρεθέντων καϊ τήν έπιτροπήν κατά 
τήν έτησίαν, ώς ειπεϊν, λογοδοσίαν αύτών αί διδάξασαι δε
σποινίδες Αικατερίνη Ζάκα, Μαρία Ρεμόνδου, "Ολγα Μα- 
γνήσαλη, Παναγιώτα Σουρή, κζϊ Έλισσάβετ Κουντου- 
ριώτου, ιδία δέ ή εύπαιδευτο; καϊ πεπειραμένη δεσποινίς 
Παναγιώτα. Θεοόώρον, ύπό τήν πεφωτισν.ένην διεύθυνσιν 
τή; όποία; έπετελέσθη ή γενική επιτυχία και είς τήν 
οποίαν διά τοΰτο οφείλεται δικαιότατος έπαινο; !

Έν τή II' Λημ. Σχολή τών Οηλέων.
Αϊ έξετάσει; εγένοντο έν συρροή πολλοϋ πλήθους, ε·Γ/·ρ- 

θέντος έν αρχή ύπέρ τής έπιτυχίας ζύτών τοϋ αίδεσιμω- 
τάτου αρχιμανδρίτου Παρθενίου, μέλους τής έξεταστική; 
έπιτροπής.

Κατά τήν διάρκειαν αύτών έβζσίλευεν ήσυχίζ καί τά- 
ζις οφειλομένη ε’.ς τήν δεξιάν καί εγνωσμένης ίκζνότητος 
διευθύντριαν δεσποινίδα Ασπασίαν Γρηγο/άχη. Ε’.ς τήν 
πανηγυρικήν ’επιτυχίαν συνετέλεσαν αί διδάξασαι γνωσταϊ 
και πεπειραμέναι δεσποινίδες Αικατερίνη Βζκαρόζα, Σο
φία Γαλανού, Εύνίκη Λοιδωρικιώτου, Παναγιώτα Στεφο- 
πούλου, 'Ελένη Βεσοπούλου και Έλισσάβετ Κλιτσινίκου, 
ταϊς όποίαις και δημοσία συγχαίρομεν μετά τής λογίας 
αύτών διευθύντριας δια τόν ζήλον καϊ τήν πρός τό καθή
κον άφοσίωσιν ώς καϊ όιά τό εύμέθοδον τής διδασκαλίας.

Έν τή Γ' Αημοτ. Σχολή τών Οηλέων.

Ε’.ς τά; έξετάσει; αύτής, διευθυνομένη; ύπό τής ίκανω- 
τάτης καϊ πεπειραμένη; δεσποινίδος 'ΕΛένης Γεωργίου, 
παοέστημεν δια ριύοκινδύνου, θαρραλεωτάτου καϊ καρτε- 
ροψύχου συνεργάτου ήμών κατορθώσαντος νά παραμείνη 
μέχρι τέλους έν τή πληκτική, στενοχώρω καί έτοιμορρόπω 
αιθούση τή; έν ·).όγ<·> κατ’ εύφημισμόν Σχολή; ! ! ! Έκ 
τών έκτεθεισών ήμΐν αρίστων εντυπώσεων ελλείψει χώρου 
άναγράφομεν μόνον τήν εύμέθοδον έξέτζσιν κζϊ διδα- 
σκαλίζν, μαρτυρούσαν τήν έγνωσμενην άλλως ικανότητα, 
τών διδαξασών δεσποινίδων, Βασιλικής Κορνίδου, συνερ- 
γάτιδος ήμών, Κιάρας Καλονα, Γεωργία; Πρεβεζιώτου, 
Χρυσή; Μητσοπούλου, Ζαφείρως Κωνσταντίνου καϊ ’Αθή
να; Μπουζοπούλου ίδια δέ τή; Ελένης Γεωργίου, διευ
θύντριας, ήτις έν τή έξετάσει τών Ελληνικών κζϊ ΓαΙ.λι- 
κών κζτέδειξεν επιμονήν άξιοθζύμαστον κζϊ έργζσίζν εν
συνείδητον κζθιστώσαν περιττόν πάντα άλλον έπαινον.

Έν τή Α’ Αημοτ. Σχολή Οηλέων
Κζϊ έν τή σχολή ταύτη διευθυνομένη έπαξίως παρά τής 

άρίστης διδασκάλου κ. Μαρίας Ξύόη, αϊ έξετάσει; έστέ_ 
φθησαν ύπό μεγάλη; επιτυχία; μζρτυρουμένης ύπό τ 
τής έπιτροπής κζϊ τών πζοζστάντων κατ' αύτάς, αϊτι- 
νε; έν τέλει συνεχάρησζν τήν τε διευθύντριαν και τό λοι
πόν προσωπικόν διά τήν εύμέθοδον κζϊ καρποφόρου διδα
σκαλίαν των.

Έν τή Ε-. Αημοτ Σχολή Οηλέων.

Όλω; άθορύβω; έγένοντο αί έξετάσει; τή; άνω σχο
λής, ήν διευθύνει ή ήμετέρα συνεργάτις κζϊ γνωστή λογία 
δεσποινίς Έ.ίένη Πετρίόον. Αί άπαντήσεις τών μαθη
τριών πασών τών τάξεων ’.δία δέ τής κ. ’Αριάδνης ’Απο
στόλου γνωστής διά τό εύμέθοδον τή; διδασκαλίας της 
έδικαίωσαν τήν άρίστην ιδέαν, ήτις ύπήρχε περί τής διευ
θύντρια; καϊ τών λοιπών διδασκαλισσών, τα~ς όποίαις από 
καρδίας συγχαίρομεν.

Έν τώ Α' Αημοτ ΙΙζρΟεναγωγείω ΙΙειρζιώς.

Πανηγυρικαϊ άληθώ; έγένοντο αί έξετάσει; τοϋ Α' Δη
μοτικού Παρθεναγωγείου Πειραιώς, τοϋ διευθυνομένου ύπό 
τοϋ διακεκριμένου Γυμνασιάρχου ζ. II Παπαναστασίου. 
Ιδία διεκρίθησαν διά τά; εύστοχου; απαντήσεις των αί 
μαθήτρια·, τής Β' τάξεω; αί διδαχθεΰσαι παρά τής εύπζι- 
δεύτου διδασκαλίσση; κ. Κα.ί.ίιόπης Χρηστοΰοιι.Ιίόου, ήτις 
διευθύνασα άλλοτε διάφορα έν Κωνσταντινουπόλ.ει Παρθε
ναγωγεία άφήκεν άριστα; έντυπώσει;, δι’ S καϊ εύτυχής 
δύναται νά θεωρηθή, ό ΙΙειραιεύ; ?χων τοιαύτην διδάσκα
λον μεριμνώσζν μετά μητρική; όντως αγάπης κζϊ άφο- 
σιώσεω; ύπέρ τής προόδου τών Έλληνίδων.

Έν τή Α' ·*αί  Β’ Αημοτ. Σχολή τών Οηλέων Πειραιώς.
Καϊ τών έν λόγω Σχολών τών διευθυνομένων ύπό τών 

διαπρεπών διδασκαλισσών κ. ΛτιμητροϋΛας Κωνσταντί- 
νου,χαί ’Ασπασίας Γσίτσίνη αί έξετάσει; έγένοντο λίαν έπι- 
τυχώ;. Αί καταπληκτικζϊ άληθώ; πρόοδοι τών μαθητριών 
τών άξιολόγων τούτων σχολών κατέδειξαν τήν λαμπρήν 
εργασίαν, ήν κατέβαλον διά τήν άνάπτυξιν τών μαθητριών, 
έφ’ ώ συγχαίρομεν αύτζΐς άπό καρδίας.
Έν τώ έν Πειραιεΐ Ίίιωτικφ Έκπαιίευτηρίω κ ΆΟ. Μπούχλα.

Τοϋ διακεκριμένου τούτου έν ΙΙειραιεΐ εκπαιδευτηρίου 
τοϋ εύδοκίμως διευθυνομένου ύπό τοΰ κ. ’Αθ. Μπούχ.ία. 
έγένοντο αί έξετάσει; έν μέσω τών γονέων καϊ πολλών κε- 
κλημένων. Αί έτοιμοι καϊ εύστοχοι άπζντήσει; τών μαθη
τών κατέστησαν άξιον συγχαρητηρίων τόν διευθύνοντα, 
όστις ούδέ κόπου ούδέ δαπάνης φείδεται όπως άνταποκρι- 
νηται εϊς τάς προσδοκία; τών γονέων τών,έμπιστευομένων 
αύτώ τά προςφιλή τέκνα των.

Έν τώ έν Πειραεΐ Ιδιωτ. Έκπκιόιυτ. κ. Κυρίλλου 1‘εωργιάδου.

Έν μέσω κόσμου έκλεκτοΰ έγένοντο αί έξετάσει; τοϋ 
κρατίστου τούτου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, όπερ διευ
θύνει ό κάλλιστο; καθηγητής ζ. Κύριλλος Γεωργιάδης. 
Αί εύστοχοι άπαντήσεις τών μαθητών έπέσυρζν τόν θαυ
μασμόν τών παρευρεθέντων γονέων κζϊ λογίων, οί'τινες 
μετά τό πέρα; συνέχαρησαν τόν τε διευθυντήν κζϊ τού; 
διδάξζντζ; έν τώ άρίστω τούτω έκπζιδευτηρίω.

Περί τινων άλλων 5η·ζ. σχολείων χαΐ εκπχιοευτηρίων, ελλεί- 
ψαντος χώρου έν τω πζρόντι τεύχει Οέλον.εν γράψει προσεχώς.
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ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ■ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

7&»r χατΰ τούς πράζονς ίζ pij> ac τρϊ \θ> το<: stave διιμοσιευθειοωι- er τΰ Ιΐίριοόικώ π>·ινματικΰκ άρχη-ηω·'

Τοΰ Α' βραβείου έτυχεν ή έκ Πατρών ΜΑΡΙΑ Π. ΘΕΟΧΑΡΗ έτών 12 λύσασα άπάσας τάς άσχήσεις: 
τοΰ Β' βρα€ε·'ου ε τυχόν 1) ΖΕολβέστρα ές’Αθηνών, έτβν 15, λ.ύσασχ 29 καί 2) Γ. Α. ίίετρόπουλος 

έκ Καλαυ,ών ετών 15),ύσχς28 έζ. τών δτ,[Λθτ'·ευΟε·.σών τριάκοντα ασκήσεων
ΕΠΑΙΝΟΥ έτυχον οί t) X. Α. Παξαρλής 2) Δαμάστρια τών Τίγρεων. 22) ΙΙηνελύπη Γ. Μερκοΰρη. 21) Όδυσσεΰς Άνδροΰ- 

τσος. Ευφροσύνη Βεργοπούλου, 20) Σεβαστή Μ. Κυπαρίσση. Έλευθ. Αύγ. ΙΙλάτωνος. Πολυξένη ΊΙλιάσκου. 10) Άττεκή Μέλισσα, 
Σΐβφ. I. ΙΙαρώδης. Λίματύφυρτος Πηλιορίτης. 10) ‘Ππειρώτης. Άντ. ΌΟ. Βολίκας 17) Σ. X. Βρέττας, καί Λαζ. Καλμούκης,

'OpH'jc .1ί:σε<Γ, aittoret.lar <>ί ί£ής ■

(Αθηνών Ί'· Ρουβινέτης,'Ηλιακή Άκτίς, Εΰανγελία’Ιωαννου. 
14, Αικατερίνη Ρετσίνα 12. Φανή Σωτηροπούλου, Σ. Μ. Καλ- 
λιαντζχκης 11, 'Ιππότης τής 'Ομίχλης. Α. Ταγκόπουλος, Είοήνη 
Πασά. Μαρία Δαπόντε 10, Δ. Κ. Λαμπαδάριο·,, Καλλιόπη και 
'Ελένη Χριστιχνοπούλου, ’Αγλαΐα Γιχννούκου, ’Ασπασία Ζα- 
φειροπούλου 9. Καλλιόπη Στεφάνου, ’Ατρόμητος Πολεμιστής, X. 
Πουλόπουλος, Όλγα Ματοπούλου, Μαρίνα Μ Οικονόμου 8, Υ
ψιτενής Κυπάρισσος, Α. Λιακόπουλος 7. Μέλαινα Μέτρα 6, 
Έμμ. I. Καναζ.άκηε, Εύαγγ. Μανδοαβίλης. Ν- Γ. Ευδαίμων, 
Λευκός αλέκτωρ 5, Υψιπετής αετός, Φώκος Κ. Λχμπαδάριος 
Λευκή Περιστερά, Φιλέρημον "Ιον, 'Εξοχική Καμπανία, Μαρία 
Γεωργακοπούλου, Θεά Άθηνα 4, Νικ. Μ. Φωτίου. Μσρίκα Δ 
Φαρμακοπούλου, ’Ανθούσα ’Αλόη, Μικρούλα Τραλαλά, ’Αδα
μαντία Σ. Πέοου, Ν. Καλογερόπουλος, Φωτεινή Κανδυλαράκη. 
Α. Α· Λιακόπουλος 3, "Ανθος τών Λειμώνων. Κ. Ν. Γεωργιάδης. 
Βύρων. I. Γ. Βάλλας 2, Ν. Κοκολάτος 'Ελένη I. Μπουρνία I. 
και αί χαοιτωμέναι φίλαι μου Έριεττα Λαμπαδαοίου καί Λεο
νόρα Γ. Λεκατσα καί πάλιν καν έ ν. . . (Πειραιώ:). Μελπομένη 
’Αθανασιάδου 10, καί Αικατερίνη Ι’ρυχωροπούλου 2.—(Πατρών). 
Άνδρ. Άργυρόπουλος 5, καί Άνδρ. Άντωνόπουλος 2.—(Σύρου) 
Β. Π. Διαμαντόπουλος 11, Μουσηγέτης ’Απόλλων 10, Άνδρεας 
Μπούοης, Παραδείσιου Πτηνόν 9, καί Νείλο; Ποταμός 4. — (Ζα

κύνθου)- Μαντείον τών Δελφών 4, Χ’ίκ'ος Γ. Ταβουλάοης- κα! Ρο
βέρτος Σίγουρος 3.— (Πύργου) Γορτύνιος Παίς 1.— (Μεσσήνης . 
I. Δ. Κοκολιάδης 3.— Λεβαδείας). Σοφία Μπούφη ζαί Μαρία 
Παπαθανασίου 4.— ; Ληξουρίου) Ταώς 14, και Τ'μόθεο; Μ. Χα- 
ριτάτος I.— (Ύδρας). Μικρός Διδάσκαλος 15, Α. Λαλεχός 12, 
Γ. Βατσαξής 8, Πανος Στασινόπουλο; 2, καί ό μικρός μου φίλος 
Παναγής Κουταλιανδς κ α ν έ ν. (Ναυπλίου). Πολικός Άστ-ήρ 
6, καί Κατίνα Παλαιτσάζ.η 5, ’Αργοστολιού) Βασιλικός Αε
τός 2.— (ΚαμαρΌυ) Ποιητής Αισχύλος.3. — (Μεσδανίου Λυγξ II 
καί Λάζαρος Κολυπάδης 4.— Άϊδινιου). ’Αφροδίτη Καψοκβίλη.
4.— (Άρ·, αλαστής;. Ξιφοφόρος ’Αετός 12, Ν. Καρτσώτης καί 
Μαρία Κουτρώτσου 4.— (Τσανγαράδα;), "Ανθος Μαίου 2.—(Βε- 
λεστίνουΙ I. Δ Τοιανταφυλλίδης 9. — ί Προμυρίου', Πολύγλωσσος 
Κίσσα 4.— (Σμύρνης) Εύστρ. X. Πατούνας 5, Μάρκος Μπέτσα- 
ρης. Κ. Κούβελος, 4, Στυλ, και Πάνος Κορδιάνει I. Λουβι’ρης. 
3, καί Κ. Πατούνας 2.— (’Αλεξάνδρειάς). Αικατερίνη Δραυ.η- 
λαοάκη 3. — ’ Αδοια,ουπόλεω;)· Όρέστης Γ. ’Αμεραί 12.— 
(Σουέζ) Κατίνα Μπιάζου 4.— κα'ι (Λονδίνου'. Μαρία Σπυρακο- 
πούλου 6.—

Οί τυχόζτες τοϋ Λ’ <αί ιΓ βραβείου θά λααβάνωσι έπί έν ετο- 
δωοεάν τό Περιοδικόν πρός δέ. τής τυχούσης τοϋ Λ’ βραβείου Μα_ 
ρέας II. βεοχίρη θα δημοσιευθή καί ή ε’.κών έν τώ ι Περιοδικό»» _

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ «β-
131 Αίνιγμα

Θεά φίλε μου θά είμαι 
όπως είμαι εαν μείνω, 
άλλ*  έν άνθος άν πρόσθεσης 
ακρωτήριου θά γείνω.

’Εστάλη ύπό I. Α. Βοτάκη.

133 Αίνιγμα
Όπως είμαι άν υ.’ άφίση:.
χ μ£ χποχεφαΛίση?. 
ή υ.’ άλλάξης τό κεφάλι, 
πάντα γράμμα θά προβάλλη

’Εστάλη ύπό Βοα τοΰ Συσφιγκτήοος

I 32 Αίνιγμα

Πόλιν και άνακτα έάν σύνδεσης, 
επίσης ανακτα θ' αποτελέση:.

’Εστάλη ύπό Σεβαστής Μ. Κυπαρίσση.

13 I Δημώδες
Ό,τι ’βρή ’απορεί νά φάη 
κιόταν πιή νερό Ίοιοάει.
’Εστάλη ύπό Έμμ. I. Κανακάζη.

133 'Ερώτησες
Τί βαδίζει μέ τήν κεφαλήν, όταν τί

θεται εις τόν πόδχ :
’Εστάλη ύπό Πηνελόπης Γ. Μερζούρη.

Λνσικ ασκήσεωκ,ΣΊ' tevyovc

1 4fi) "Ιος-Ίός.— 147' Άν-των-’ος= 
'Αντώνιος.— '48) Π. Ν. ςς=Πηνειοο. — 
149) Όζτάπους. — 150 Πηδ5.-λείσν=Πη- 
δάλιον —

Σ Υ Σ Τ
Ύπό τοϋ διακεκριμένου παο' ήμίν ζαθηγητοϋ τής Φυσικής κ 

ΙΙαναγ Κονδύλη έξεόιθη εσχάτως μέγα: ΙΙΪναξ μετρικοί) δεκα
δικού συστήματος διά τεσσάρων χρωμάτων εκτετυπωαένος. Εί
ναι χριστόν επιστημονικόν στόλισμ.α διά τα νραΦεία ζαί τά; αΐ- 
θούσας τών μικρών > αΐ μεγάλων συνδρομητών ημών καί τιμαται 
άδετος μέν δραχ. 2_30 έπ'κολλημένος έπί πανιού δραχ. β καί 
μετά ξυλίνης ράβδου πρός ανάρτησιν δρχχ. ·>. Σπεύσατε πχντες 
ν’ αποκτησητε τό απαραίτητον τοΰτο κόσμημα.

Π ώοαιοτατη μονόπρακτο: κωμωδία τοΰ έτεοου τώνδιευθυντών 
τοΰ Παιδικού Π ε ρ ι ο δ ι κ ο ΰ κ. Ν. Κοτσελοπούλου ό Κου- 
φιοκεφαλάκης, ήτις τοσοΰτον ήοεσε καί έχειροζροτήθη παοχστα- 
Οεισχ τόν χειμώνα από τής σκηνή; τοϋ «Νέου θεάτρου . εζδίδοται 
προσεχώς καλλιτεχνικότατα έκτετυπωυένη επί χάρτου στίλ.βον- 
τος. Πάσα αιτησις μετά τοϋ ά'τιτίμου όπερ ώρίσθη ε’ς μίαν Δρ. 
απκυθυντέον πρός τό Παιδικόν Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν ε’.ς ’Αθήνας.

Α Σ Ε I Σ
Έξεδίθη κατά μετάοοασιν γλαφυράν καί λίαν επιτυχή τοϋ φί

λου καί συνεργάτου τοΰ Π α ι δ ι κ ο ΰ Περιοδικό ΰκ Γεωρ. 
Άδρακταί. ν.ωστοΰ τοΐς πάσιν εκ πολλών δημοσιευμάτων αύτοΰ, 
τό αναμενόμενον λαμποόν σύγγραμμα "Ή γή σή? δουλείας- τοϋ' 
διασήμου έξερευνητοΰ τής’Αφρικής Ε. Στάνλεϋ. όστι: έπί 15 ετη 
πεοιελθών τήν ’Αφρικήν περιέγραψε μετά περισσής τέχνης καί 
κάλλους έν τώ έζόοθέν-t ήδη συγγραμματι τά ήθη καί τον βίον τών 
άγριων λαών. Συνιστώμεν θερμώς τοίς συνδοομηταίς ημών την 
άνάγνωσ’.ν ζαί άπόκτησιν τοΰ καλλιτε/ν.ζοΰ τούτου συγνραμματος. 
τό οποίον ετεοεν εί; οώ; δόκιμοί λίαν μεταφραστής κα'ι πεπειοα- 
μένρς λογογράφο;. Έκαστον άντίτυπον τιμαται δοαχμών τριών.

Γιάντα τά είδη τών βιβλίων καί -ής γραφικής ύλης δύνασθε 
νά εΰρητε καί εί: τό έπί τής όδοΰ Αιόλου νέον Βιβλιοπωλείον καί 
Χαρτοπωλείου τών κ ζ. Καροπούλου καί Σούτσου.


