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» » » 'Κξωτιριχω φΡ· »·
διετθγνχιε

’ fir ίδω Σταόίου άριέ*. .

Εες ου^ένχ, πλήν τών τακτικών 

ανταποκριτών, ατίλλιται ή «ΈφημιρΙ; 

τών Παίδων » 5ν«ν προπληρι»|ΐΐκ.

nisiia, eaxtis, αγαπη. 
(Έν έπενύόδτον).

Πρό πολλών έτών ή ήμέρα τών Χριστουγένων ήτο 
μία πολύ ψυχρά ήμέρα. Απασαι αί όδοί ήσαν έρημοι 
ίνθρώπους έκτός τής λεωφόρου, ήτις έκτείνεται πρός 
μεσημβρίαν τοΰ Σάκουάνα, καί τής μικρας στενής 
όδοΰ Μαζαρίνη, δπου δέν ήσαν ούδέ μία δωοεκάς 
άνθρώπων. Οί όλίγοι, οΐτινες ήσαν, δέν ΐδιδον καμ- 
μίαν προσοχήν είς ένα ύψηλδν γέροντα, δστις έοά- 
οιζε μετά μεγάλου κόπον, καί δστις μή έχων δύνα- 
μιν νά προχωρή πάντοτε, ϊστατο κατά διαλείμματα 
πρός άνάπαυσιν, στηριζόμένος έπάνω είς στερεάν ρά
βδον, πιέζων μέ τόν άριστερόν αύτοΰ βραχίονα έπίμη- 
κές τι πράγμα, δπερ ήτο περίτετυλιγμένου εΐς τι πε- 
πικιλμένον βαμβακερόν μανδύλιον. 'Εκτός δέ τής σω
ματικής αύτοΰ άδυναμίας ήτο ένδεδυμένος μέ άκατάλ- 
ληλα καί άνεπαρκή διά τόν χειμώνα ένδύματα.

Όταν ό γέρων έφθασεν είς τήν δχθην τοΰ ποτα
μού, έστάθη διά μίαν στιγμήν, ώς νά ήτο άναποψά- 
σιστος, τί νά πράξη, μετά ταϋτα έπέρασε τήν λίμνην 
τών τεχνών, χωρίς νά βλέπη ούτε πρός τά δεξιά ούτε 
πρός τά άριστερά. Είσελθών δέ διά τής μεσημβρινής 
πύλης, έπροχώρησε διά τής δέσεως Καρρουσέλ καί 
τών δασωδών μερών, άτινα κατά τήν έποχήν έκείνην 
έχώριζον τά Τουΐλερή άπό τό βασιλικόν παλάτιον 
καί τέλος εύρέθη είς τό κέντρον τών ώραίων Παρι- 
ο(ων.

Ζαλισθείς ίσως άπό τά φώτα, καί τόν θόρυβον τοΰ 
πλήθους, περιήρχετο τούς κήπους, χωρίς νά κάμη 
άπόφα σίν τινα έκ φόβου ή άδυναμίας. Έπί τέλους 
3μως ^στάθη είς τήν αύλήν τής Πηγής ύποκάτω μιας 
έυλίνης σκέπης είς τήν γωνίαν τής πολυσυχναζομέ- 
νης έκείνης διαβάσεως, καί έστηρίχθη στερεώς είς τόν 
τοίχον, άποθέσας δέ τήν ράβδον πλησίον του ήρχισε 
νά άνοίγη τό δέμα, δπερ ξψερεν είς τήν άριστε- 
ράν μασχάλην, καί δπερ περίείχεν έν βίολίον καί τό 
δοξάρι του. Έξετάσας τάς χορδάς τοΰ βιβλίου έ- 

δίπλωσε προσεκτικώς τό μανδύλιόν του έθεσεν αύτό 
είς τόν άριστερόν αύτοΰ ώμον καί ήρχισε νά τονίζη 

τό δργανον του. Αλλά ek τους πρώτους τόνους τής 
λυπηρός καί αισθηματικής έκφράσεως, τούς όποιους 
ήρχισε νά παίζη ό πτωχός γέρων, ίστη έκπληκτος, ί- 
δών δύο νέους άναιδεΤς, τούς όποίους ό ήχος έφείλ- 
κυσεν εΐς τό μέρος έκεΐνο, καί οί όποιοι ήρχισαν νά 
τόν περιπαίζουν διαφοροτρόπως χωρίς νά σίβωνται 
ούδ’ αύτήν τήν ήλικίαν του. Ό τρόπος τών νέων τόν 
έκαμε νά παύση, καθήσας δέ έθεσεν εΐς τά γόνατα 
τό βιολί του καί έψιθύρισε μόνος του : « Μέγιστε Θεέ! 
δέν δύναμαι πλέον νά παίζω,» μή δυνάμενος τί πε
ρισσότερον νά εΐπη έκ λύπης έσταύρωσε τάς χεΤρας, 
καί έκάθησεν έπϊ τού έδάφους.

Ό γέρων έμενεν εΐς τήν στάσιν ίκείνην έπί τινα 
λεπτά, ένώ είς τό άπέναντι μέρος τής διαοάσεως είσ- 
ήρχετο μία συντροφιά άπό τρεϊς νέους, οΐτινες ήσαν 
εύθυμοι. Οΰτοι δένεϊδον τόνγέρω βιολιστήν, διότι εΐς 
άπό αύτούς προσέκρουσεν εις τόν τεντωμένου πόδα 
του καί τοΰ δευτέρου έπεσε τό καπέλον άπό τήν κε
φαλήν, ένώ ό τρίτος ΰπεχώρησεν έκπεπληγμένος κα
θώς ό γέρων ήγέρθη ύπερηφάνως, άλλά άνευ προθυ
μίας, είς τούς πόδας του.

«Λυπούμεθα, κύριε, καί νά μάς συγχωρήστε, άλλά 
δέν σε εϊδομεν. Ελπίζω δτι δέν σε έόλάψαμεν ! » 
είπεν δ τελευταίος.

κ "Οχι, δέν με έολάψατε, άπεκρίθη ό γέρων, άλλ’ 
ένώ ό όμιλήσας έσκυψε νά πάρη τό καπέλον του είδε 
τό δργανον, δπερ ήτο είς τάς χεΤρας τού γέροντος. »

ι Είσθε μουσικός, κύριε; ε’πεν έκεΐνος μετ' εύ- 
προσηγορίας.

—Ήμην μίαν φοράν τοιοΰτος, είπεν ό γέρων μετ’ 
άναστεναγμοΟ, ένώ τά δάκρυα έρρεον είς τάς έρρυτι - 
δωμένας παρειάς του, άτινα ίδόντες οί τρεις νέοι ήλ- 
θον πλησιέστερον είς αύτόν. «Τί τρέχει; » ήρώτησαν 
δπαντες διά μιδς, « Μήπως ε’σθαι άσθενής, καί δυνά- 
μεθα νά σέ βοηθήσωμεν εΐς τι; »

Διά μίαν στιγμήν ό γέρων ήτο σιωπηλός, άλλ’ έ
πειτα βλέψας πρός αύτούς μέ έν βλέμμα, δπερ θά 
άνέλυε μίαν λιθίνην καρδίαν, έξέτεινε τό καπέλον 
του πρός αύτούς. « Δόσατέ pot τίποτε χάριν τής 
άγάπης τοΰ Θεού « έψιθύρισεν ήπίως. < Δέν δύναμαι 
πλέον νά κερδίζω τόν άρτον μου μέ τό βιολί μου, ο]
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δάκτυλοί μου έσκληρύνθησαν, καί ή κόρη μου Αποθνή
σκει άπδ φθίσιν καί Ανέχειαν, »

Ταΰτα άκούσαντες οί νέοι δέν ώμίλουν πλέον, Αλλά 
μία σύγχυοις περιεγράφετο είς τά πρόσωπά των, καί 
κατά πρώτην φοράν, ίσως είς τήν ζωήν των ήσχύν- 
θησαν ότι ήσαν πτωχοί, διότι καί οί τρεις όμοΰ δέν ή- 
δύναντο νάβοηθήσωσι τόν γέροντα μέ τά χρήματα, 
άτινα είχον. Αύτοί έκύταζον δ είς τδν άλλον διά τινα 
λεπτά, έπειτα εις έ£ αύτών είπεν.

«Δεκαέξι πεντάρες είναι τίποτε, φίλοι, χρειαζόμεθα 
περισσότερα, πολύ περισσότερα παρ’ δ,τι έχομεν οια 
νά άνακουφΐσωμεν τον συντεχνίτην μας. 'Απαιτείται 
έργασία, καί συνεργασία πρδς έπιτυχίαν τούτου. Σύ 
Άδόλφε,λάβε τό βιολίον καί συνώδευσε τόν Γουστά- 
δον, ένφ έγώ θά περιφέρωμαι μέ τδ καπέλον.»

Έν ριπή όφθαλμοΰ αί προετοιμασίαι έγειναν διά νά 
έκτελέσωσι τό σχέδιόν των: Ανάστρεψαν τούς γιακά- 
δας τών έπανωφορίων των, άψήκαν τά μαλλιά των 
νά πέσωσιν είς τά πρόσωπά των διά να οκεπάίωσιν 
αύτά, καί διά νά κάμωσι τήν άνακάλυψιν μάλλον δύσ
κολου, έστρεψαν τδν γύρον τών καπέλων των πρδς 
τά κάτω διά νά σκεπάσουν τούς οφθαλμούς τών. Έ
πειτα δ νέος, δστις ήτο δ άρχηγός τού κινήματος, 
δίδει τό σημείον διά νά προχωρήσουν.

«Είναι χριστούγεννα, Άδόλφε,» είπεν αύτόε, «καί 
ένθυμήθητι 0.Ί είς ταύτην τήν πρδξιν δ Παντοδύνα
μος ήμπορεΐ νά ήναι είς τό Ακροατήριον. Διά τούτο I 
παίζε όσον ήμπορείς καλλίτερα,»

Καί ό Άδόλφος παίζει κάλλιστα, βεβαίως, διότι μό
λις ήρχισε νά παίζη τό καρναβάλι τής Βενετίας,καίτά 
ράθυρα πέριέ ήρχισαν νά Ανοίγουν καί νά παρουσιά-: 
ζουν προθύμους άκροατάς, οί δέ διαβάται ϊσταντο άμα 
έφθανον είς τό μέρος, όπου ό Άδόλφος έπαιζε, καί 
τδν περιεκύκλοννΛΟταν δέ έπαυε νά παίζγι, τδν έπε- 
δοκίμαζον μετά πατάγου,ένφ τδ καπέλον τρΰ γέροντος 
δπερ ήτο τεθειμένον πλησίον είς τδν στύλον τοΰ φα
ναριού έγέμιζε ταχέως όχι μόνον άπδ χάλκινα νομί
σματα, Αλλά καί άπδ Αργυρά-

Οί τρεις νέοι προσεπάθουν νά τηρήσωσι τήν διέγερ- 
σιν τού λαού, διά τούτο Αμέσως τδ βιολί ήρχιζε πάλιν 
νά παίζ-η, Αλλά τήν φοράν ταύτην συνώδευεν αύτδ 
μία θαυμασίως γλυκεία συμμετρική καί καθαρά φωνή 
—ή φωνή τοΰ Γονστάβου, δστις έτραγώδει τήν προσ- 
σφίλή Καβαντίναν άπδ τό «τής κυρίας Βλάνς» μέ τό
σην γλυκύτητα, ώστε κατεγοήτευσε τούς άκροατάς. 
Έν τφ μεταξύ τό Ακροατήριον έγεινεν άσυνήθως μέγα, 
καί όταν ό Αοιδός έπαυσε νά ψάλλγι, τό χρήμα έ- 
πιπτεν ώο βροχή, είς τδ καπέλον τοΰ γέροντος. Ό 
ένεργών ώς δδηγδς τής συντροφιάς δέν είχε νά κάμη 
άλλο τι είμή νά τό συνάίη. Άλλ’ αύτός ήτο Αποφα
σισμένος όπως ό θερισμός γείνη καλός, καί σκεπά- 
ζων τό πρόσωπόν του δσον ήτο δυνατόν διά νά μή 
άναγνωρίζηται άπδ τδ πλήθος, έέηκολούθει νά συλ
λέγω τά χρήματα.

« Έν άσμα Ακόμη,» έψιθΰρισεν είς τούς συντρό- 
> φους του, καί έπειτα τελειώνομεν. Άς τραγφδή- 
σωμεν τδ τρίφωνον τού Saillaume Zell’, καί Ας έν- 
θυμώμεθα δτι άθομεν έκτός τού φιλανθρωπικού σκο
πού καί πρδς τιμήν τού Ωδείου.

Ούτω τδ έργον των έτελείωσε, καί τδ πλήθος βρα
δέως Απήλθεν—όχι βεβαίως άνευ παρατηρήσεων τί- 
νες νά ήσαν οί νέοι έκεΤνοι. «Αύτοί δέν είναι διά νά 
παίζουν είς τούς δρόμους,» «διότι αί φωναί αύτών 
είναι πολύ Ανθήρα! διά τοιαύτην έργασίαν.» "Αλλοι
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είπον «Βεβαίως αύτοί δέν είναι διά νά παίζουν εΐ 
τούς δρόμους, αύτοί έπραίαν τούτο διά νά μαζεύσου 
τίποτε, ή ίσως εύρίσκοντο εις δυσκόλονς περιστάσει 
καί έχρειάζοντο μίαν καλήν ποσότητα χρημάτων δι· 
τδ γεύμα τών Χριστουγέννων.» Καλά, τδ Απέκτησαν 

! είπε τρίτος, «Εκείνο τό καπέλο περιέχει μεγάλε 
τέραν ποσότητα χρημάτων παρ’ δτι ήμείς νομίζβμεν 
είδον δύο κυρίους, οϊτινες έρριψαν χρυσούν νόμισμα ί 
κ αστός.»

Τδ τοιοΰτον ήτο Αληθές, τδ καπέλον περιείχε μία 
σχετικώς μεγάλην ποσότητα χρημάτων, οί πλούσιε 
καί οί διακριτικοί μεταέΰ τών Ακροατών δέν έοκέ 
φθησαν νά έρωτήσωσι περί τών κεκρυμμένων έλατη- 
ρίων τής «δλως νέας» διασκεδάσεως, άλλ* άπλφι 
πρδς μαρτυρίαν τής έπιδοκιμασίας των έδιδον χρή- 
ματα Αφειδώς, και δταν ήνοιίε μέ τρέμοντα τρόποι 
διά νά λάβη τά περιεχόμενα είς τδ καπέλον του, ί 
γέρων έστη άφωνος άπδ έκπληξιν καί χαράν, καί ά· 
ναπνεύσας είπε:

«Τά δνόματά σας, δόσατέ μοι τά δνόματά σας, δ 
πως εύλογήσω αυτά δταν Αποθάνω, καί δπως ή κόρι 
μου μνημονεύη αύτά δταν προσεύχηται.»

«Τδ δνομά μου είναι Πίστις,» είπεν δ πρώτος νέος 
«Τδ δνομά μου είναι Ελπίς,» εϊπεν δ δεύτερος. 
«Τδ δνομά μου εΐναιΆγάπη,» εϊπεν δ τρίτος, ίστκ 

άπέβλεπεν είς τήν οίκονομικήν έπιτυχίαν τής έπιχει· 
ρίσεως.

«Καί σείς δέν ήίεύρετε ούδέ τδ δνομά μου,» εϊπεν 
δ γέρων μέ λυγμόν. «Ήμποροΰσα νά ήμαι δ πλέον 
άπατεών, Τδ όνομά μου είναι Τσάπνερ, είμαι ίί 'Αλ
σατίας, καί έπί δέκα έτη διηύθυνα. τήν ορχήστραν 
τής όπερας έν Στρασβούργφ. Άφ’ δτου δέ Αφήκα τήν 
πατρώαν χώραν έδνστύχησα. Σείς έσώσατε τήν ζωήν 
μου καθώς καί τήν ζωήν τής κόρης μου, διότι χάριν 
είς τήν συμπάθειαν σας θά δυνηθώμεν νά έπιστρέψω- 
μεν είς τήν πατρίδα μας. Ή κόρη·μου θά άναλάβη έκ 
τής άσθενείας της έν τή πατρίδι της, καί έγώ μεταξύ 
έκείνων, τούς όποιους γνωρίζω, θά ευρώ θέσιν νά διδά
σκω έκεΤνο, δπερ δέν δύναμαι πλέον νά μετέρχωμαι. 
Αλλά σάς λέγω δτι σείς θά είσθε μεγάλοι μεταξύ 
τών μεγίστων, δταν έγώ άπέλθω τού κόσμου 1 »

«’Αμήν,·είπον οί τρεις νέοι, όδηγοΰντες τδν γέροντα 
μουσικόν είς τδν δρόμον καί άποχαιρετούντες αύτδν 
διά τελευταίαν φοράν.

’Αλλά μέ δλον τδν κόπον, δνπερ έκαμον διά νά 
κρυφθώσι, αύτοί άνεγνωρίσθησαν ύπό τίνος έκ τοΰ 
πλήθους, δστις διηγείται τό άνέκδοτον.

Τδ όνομα τού νέου βιολιστοΰ ή το Άδόλφος Χέρμαν, 
τού τενόρου ή το Γουστάδος Τόγγερ, καί τοΰ έφευρέ- 
του τής διασκεδάσεως Κάρολος Γουνόδ.

Ή προφητεία τού γέροντος έίεπληρώθη κατά 
γράμμα. 01 τρεις ούτοι κατατάττονται μεταξύ τών με
γίστων έρασιτεχνών.

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΟΣ.

Ό Σουάροφ, δ μέγιστος στρατηλάτης της 
'Ρωσσίας ήτο άνθρωπος μικρόσωμος καί άσημος 
εις πάν άλλο πράγμα ίκτός της Ισχυράς ύυνάμεως 
τοΰ νοδς καί τοΰ χαρακτήρός του.

Εις την νεότητά του ήτο άσθενικός, άλλ’ εγέ-
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νέτο νεαρώδης διά της χρήσεως της ψυχρολουσίας 
και τής άπλης διαίτης. Πολλάί λίκάναι ψυχρού 
ΰδατος «ρρίπτοντβ έπί το σώμά του καθ’ έκάστην 
πρωίαν, είς τήν τράπεζαν του έπεκράτει μεγάλη 
λιττότης.

Περιεφρόνει τά] ενδύματα καί ήδύνετο γυμνά- 
ζων τούς στρατιώτες του μέ μόνα τά ΰποκώμισσά 
των καί ενίοτε μέ τάς περικνημίδας των κατε- 
βασμένας μέχρι τών αστραγάλων.

Συχνάκις έγείρετο καί περιήρχετο έφιππος κατά 
τδ μεσονύκτιον^ έχαιρέτα δέ προσηνέστατα τον 
στρατιώτην, τήν όποιον ήθελεν απαντήσει, πρώ
τον ώς βημεϊον εύαρεσκείας διά την έγερσίν του.

Διαρκοΰντος τοΰ πρώτου Πολωνικού πολέμου 
εΐ^ε δώσει διαταγάς διά μίαν προσβολήν κατά 
την ώραν τής άλεκτροφωνίας· κατάσκοπος δέ τις 
έφερε τήν εϊδησιν είς τδν Ιχθρόν, οστις μέν περι
μένει αυτόν είμή περί τά χαράγματα δέν ελαβε 
καμμίαν προφύλαξιν κατά τάς πρώτας ώρας τής 
νυκτός. Ό Σουάροφ υποπτευτείς προδοσίαν, περί 
τήν 1 Ιην τής νυκτός, έμιμήθητήν φωνήν τοΰ πε
τεινού καί έν άκαρεϊ άπας δ στρατός ήτο επί πο- 
δος, — έπιπέσας δε κατά τοΰ ανέτοιμου εχθρού,τον 
κατετρόπωσεν.

Εις τήν σκληραγωγίαν έμιμεΐτο τδν Αγησί
λαον. Ότε δέ ήρωτήΟη ποτέ, άν έξεούετο τήν 
νύκτα,άπεκρίδη—«Όχι— άλλ’δταν αισθάνομαι 
νωθρότητα καί θέλω νά έχω αναπαυτικόν ύπνον, 
εκβάλλω το εν τών σπιρουνιών μου ! »

ΔΙΑ ΠΟΙΟΝ ΜΕΣΩΝ Ο ΘΕΟΣ 
ΛΑ.Δ.ΕΙ ΠΡΟΣ TOPS ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Δια τής φωνής τοΰ Υίοϋ του· ('Ε6ρ, 2.)
Διά τής φωνής τοΰ Λίγου του, τής Γραφής. (Ησα.νε'.! 1 .) 
Δια τής φωνής τών υπηρετών του, των κηρύκων χα) 
διδασκάλων τής Γραφής. (A‘. Κορινθ. α'. (7. 18.) 
Διά τής φωνής τής συνίώήσεως. (Ψαλ. id' 37 — 39.) 
Διά τής φωνής τής Ιστορίας. (Κορινθ. Γ. 1 — 11.) 
Διά τής φωνής τής σιωπής (ψαλ. μς'. 10.)
Διά τής φωνής ενός υμνου(ψαλ. μ'. 3.-1Ιράζ Ις·'. 25.) 
Διά τής φωνής παιδιών. (Ματθ. κά. 16.)
Διά επιστολών παρά φίλων. (Β'. Κορινθ. Γ. 10.) 
Διά τής ζωής τών αγαθών ανθρώπων. (Έβρ. ιά.) 
Διά τής Πρόνοιας του. (ψαλμ. λζ'. 23.)
Διά τής φωνής τοΰ Πνεύματός του. (Ίωάν. ις·'. 13-Ά- 

ποκάλ. κδ'. 17.)
«Λάλει Κύριε, διότι b δοΰλός σου ακούει.»

— Ο σοφάς Χασάν έκάθητό ποτέ είς τήν θυραν τής 
οικίας του, δτι τρεις νίοι διήλθον βρομαίως πλησίον του.

Τίνος κατόπιν τρέχετε, τέκνα μου ; ήρώτησεν αυτούς δ 
Χασάν.
~ ’Βγω εϊπεν ό πρώτος τρέχω κατόπιν τής ηδονής.

— Καί εγώ είπεν ό δεύτερος επιζητώ τά πλούτη, διότι ή 
ηδονή δυ»αται νά εύρεθή μόνον εις τά πλούτη.

— Καΐ σύ παιδί μου ; ήρωτησε τδν τρίτον-
— Έγώ εΐπε μετριοφρόνως ί τρίτος, τρέχω κατόπιν τοΰ 

καθήκοντος. Ταΰτα είπόντες έξηκολούθησεν έκαστος τήν ιδίαν 
του όδόν.

Μετά τινα έτη ό Χασάν ταξειΒεύων απήντησε τρεις αν
θρώπους. Πλησιάσας δέ τδν γεροντότερον εξ αυτών, Μοΐ φαί- 
νεται, τώ εϊπεν, δτι σύ ήβο δ νέος δστις έτρεχες κατόπιν τής 
ηδονής πρδ τινων ίτών. Τήν ίπρόφθασες ;

— Όχι, πάτερ, - άπεκρίθη δ άνθρωπος. *Η ήβονή δέν 
είναι είμή φάντασμα, τδ δποΓον φεύγει καθ’ ίσον τήν πλη
σιάζει τις.

Λυπούμαι δτι δέν ήκολούθησας τήν ορθήν όδδν υίέ μου, 
εΐπεν δ Χασάν.

— Καί σΰ τέκνον μου, τί ΐκαμες ; επέτυχες εκείνο κα
τόπιν τοΰ όποιου έτρεχες ; ήρώτησε τδν δεύτερον.

— Καί ή ήδονή δέν «ναι εις τά πλούτη! άπεκρίθη εκείνος.
— Καί σΰ υίέ μου, εΐπεν αποταθε'ς πρδς τδν νεώτερον ;
— Ένφ έπεριπάτουν μέ τδ Καθήκον, άπεκρίθη έκεΐνβς, ή ! 

Εϋχαρίστηαις έδάδιζε πάντοτε παρά τδ πλευράν μου, !
— Οντως έχει πάντοτε, εϊπεν 0 γέρων φιλόσοφος. Ή ή

δονή, τήν οποίαν έπιζητουσι τόσοι, ποτέ δέν καταφθάνεται. 
Μόνον δέ τήν σκιάν της συλλαμβάνουσιν οι έπιβιώ κοντές αυ
τήν. Αυτή συμβαδίζει πάντοτε με τδ Καθήκον, όσοι δέ κά- 

| μνουσι τδ Καθήκον σύντροφόν των, ϊχουσι συνάμα καί αυτήν 
σύντροφον αύτών.

ΦΕΝΑΚΗ (ΠΕΡΟΥΚΑ)

Ιο ονομα φενάκη ε’δό&η είς τά ψεύτικα μαλ
λιά, τά όποια κατ' άρχάς μίν μετεχειρίζοντο οί 
φαλακροί, κατόπιν δε καί οί μή τοιοϋτοι κατά 
τον συρμόν.

Αί φενάχαι ήίαν ίν XPVai,j αυτών τών 
αρχαιότατων χρόνων, &ς τούτο φαίνεται είς vi
vas τών Αιγυπτιακών μουμιών, καί είς τά ανά
γλυφα τά άνακαλυφ&όντα είς τά ερείπια τής 
Νινευη.

Κατά τον Ιβο* μ. Χριστόν αιώνα ό βυ^μος 
τον φορεΐν ψευδή μαλλιά κατέστη γενικός με
ταξύ των κυριών τής Εύρώπης. Λεγεται δε Άτι 
ή βασίλισσα τής 'Αγγλίας ‘Ελισάβετ ήτο χάνο-; 
χος ονχΐ δλιγώιερον τών 80 τοιούτων φενακών: 
διαφόρου είδους ! Ή δε Μαρία τ^ς Σκωτίας ε~ : 
συνεί&ιζε χαδ' ολην τηΐ’ ζωήν της νά φέρη «οι- > 
χίλλας φενάχας. j

Κατά 170* ομεος αιώνα είς τήν φενάχην έδά9η 
άλλη σημασία. 'Αντί δε νά χρησιμεύη χρος κά- j 
λυψιν τών φυσικών Ελαττωμάτων ή ττμδς έξω- > 
ραΐσμόν, ίχρησίμευεν &ς διακριτικόν σημεΐον 
στολής. Ώ,ς τοιοΰτον δΐ διακριτικόν σημείον $- 
φερεν αύτήν κατά πρώτον Λουδοβίκος ό ΐδος 
όταν «ί τρίχες τής κεφαλής του ίπεσαν. 'Αλλί ό 
διάδοχος αντοϋ Λουδοβίκος & δέρ ήσπάσ&η
τήν συνή&ειαν τοΰ πατρός τον μέχρι τοΰ 1673. 
Είς δε τήν έποχήν Καρόλου τοΰ 20U to φέρειν 
φενάκην κατήντησε γενική ί'ξις- Κατά μικρόν 
όμως τό Ε&ος τούτο ήρχισε νά παραιτήται καί
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ήδη έν Αγγλία περιορίζεται μόνον είς τον δι
καστικόν κλάδον, τοϋ δικηγορικού συμπεριλαμ
βανομένου, καί τον Πρόεδρον τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων-

Ή προκειμένη είχαν παριστάνει ενα τών δια- 

οστις άνήλθ·£ν είς υψηλήν διχαστικήν Φέσιν, τήν 
τοϋ Συμβουλίου τής Βασιλίσσης χαι Αικαστον 
τον Άρχιγραμματικοϋ τμήματος1, τοϋ Άν<οτά~ 
του δικαστηρίου τοϋ δικαστικού κλάδου.

Κατεσχευάζοντο δε καϊ κατασκευάζονται έί-

<Κ»*νάκη (ϊίβρούκα).

σήμων δικαστών καί δικαστικών συγγραφέαν 
τής Αγγλίας τδν ΣΙρ Έδουάρδον Φράν, δστις 
ίζησε κατάτά μίσα τοϋ παρόντος αί&νος έν’Αγ
γλία, εΐναι δε ο πρώτος μεταζύ τ&ν Κουακερεον, 

σέτι φενάκαι ίκ διαφόρων υλικών, olov μετά- 
ξης, λιναριού χαΐ ίν&ν τινων φυτικών, αιτινες 
δμοιάξουσι μεγάλως τάς άν&ρωαίνους τρίχας.



rFo σχολβϊον.
προσχαλεΐ να μάθωμεν εκεί πράγματα τόσα
Όσα μ’αγάπη θά μάς πή

Χαμογελούσα, χαρωπή,
Μέ τή γλυκεία της γλώσσα ·

# *θ»
θα μάβωμεν ποώς εκαμε τον ήλιο, τον αέρα

Ποως με αμέτρητη.'στοργή
Μέ άνθη στόλισε τή γή,

Μέ άστρα τδν αιθέρα.
s@a

θά μάβωμεν ποών τήν αύγή ϋμνοίίνε τά πουλάκια
Μέ φτερβυγίσματα φαιΐρά

Μας ΑΧΟΓΡΛ — ΜΑ AZAX

Μεταξύ τώ'; άρχαίων Άρΐων έί,ατρεύοντο δύο 
θεότητες, έκ τών όποίων δλα τά άλλα δντα πα- 
ρΛχβηδαν— δ Άχούρα—Μάδζας—καΐ δ Άγγρο— 
Μάντος. — Ό πρώτος ήτο τό πάνδωρον, πανόσ
ιον, ζών δν, ή Πνεύμα, τό όποιον παρίΐγαγεν δλα 
δόα ηοαν άγα&ά και έράδμια, καλά καΐ φωτεινά. 
*0 δεύτερος Λτο τό όκοτεχνόν, καΐ μελανόν Πνεύ
μα, τό όποιον άπ’ άρχΛς, ύπ-ήρξεν έχθρός τοϋ 
Άχούρα — Μάδζα.

Ό Άχούρα—Μάδζας έ&εωρεϊτο ώς δημιονργός
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τής ζωής, υλικής τε καί πνευματικής. Αύτός έ- 
ποίηόε τά ούράνια χώματα, τήν γην, τό ϋδωρ και 
τά δένδρα, πάντα τά καλά πλάσματα, καί πάντα 
τά Αγαθα και Αληθή όντα. Αυτός ήτο Αγαθός, ά
γιος, καθαρός, Αληθής — ό άγιος θεός —ό Αγιώ- 
τατος — ή καθαυτό ούσία τής Αλήθειας— το αρι· 
στον πάντων τών δντων—ό Αρχηγός τής αγιότα
τος. Κάτοχος παντός Αγαθού, ύγείας, πλούτου, 
Αρετής, σοφίας, Αθανα
σίας, έξ αύτοϋ δέ προ- 
ήρχοντο πΑντα τά Αγα
θά είς τούς Ανθρώπους, 
είς τούς εύσεοεϊς καί 
δικαίους, είς τούς όποι
ους έχάριζεν ού μόνον 
έπίγεια Αγαθά, άλλά καί 
πολύτιμα πνευματικά 
δώρα, Αλήθειαν, εύσέ- 
όειαν, καλήν διάνοιαν, 
καί αίώνιον εύδαιμο - 
νίαν.

"Οπως δέ όντήμειβε 
τούς Αγαθούς,ούτως έτι- 
μώρει καί τούς φαύλους, 
καί τοϋτο κυρίως άνή· 
κεν είς αύτόν.

Ό*Αγγρο—Μάνιος Αφ’ 
έτέρου ήτο ό αίτιος καί 
ποιητής πάντων τών 
κακών, ΑγωνιζΟμενος νά 
καταύτρέ-φμ πάν καλόν, 
τό όποϊον ο Άχούρα — 
Μάδζας είχε πράξει, ή 
έπραττε. Τά φυσικά καί 
ήθικά κακά ήσαν είς τήν 
διάθεΰίν του καί διέ- 
θετεν αύτά κατά βουλή- 
άιν. ’Εξ αύτοϋ προήρ- 
χοντο οί σεισμοί, οί κε
ραυνοί, αί καταιγίδες, ή 
χάλαζα, οί λοιμοί, τά ά
γρια θηρία, οί φαρμακε
ροί οφεις, οί ποντικοί, 
οί κώνωπες—δλα ταύτα 
έπλάάθηόαν ύπ’ αύτοϋ 
διά νά βασανίζουν καί 
φονεύουν τούς Ανθρώ
πους καί ν* Αλληλοτρώ- 
γωνται. Αύτός έπενόησε 
καί είόήγαγεν είς τόν 
κόόμον τά Αμαρτήματα 
τής λχιάτείας,τοϋ φόνου, 
τής Απιστίας, τής άν- 
θρωποφαγίας. — Αύτός 
εγείρει τούς πολέμους 
καΐ τάς ταραχής, διεγεί- 
ρων τούς κακούς κατά 
τών Αγαθών, καί Αδια- 
κόπως άγωνιζόμένος νά 
κώμη τήν κακίαν νά ϋ- 
περίάχύσμ κατά τής Α
ρετής. — Δυστυχώς ό’ Αχούρα — ΜΑδζας ούδεμίαν 
Sjjei έπ’αύτοϋ κυριότητα—τό μόνον δπερ δύναται 
νά πράξμ είναι νά προάέχμ πάντοτε τόν Αντίπα
λόν του καί νά έπιζητμτήν Αποτυχίαν καί ήττάν 
του. Νά τόν νικήάμ δμως κατά κράτος δέν δύ
ναται, διότι ένίοτεκαίαύτός Αποβαίνει νικητήςΐ

Ή προκειμένη είκών παριστάνει τόν Αγαθόν 
Θεόν Άχούρα — Μάδζαν.

■η q γ»ι ----------------

Η ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΙΟΤΗΣ.
π η ι 

ή αύτοδιογραφία ένός ϊππου- 
(Ίδε προηγούμενου φύλλον) 

ΚΕΦ. II.
Πριν κλείσω τά δύω ετη, συνέβη κάτι τι, τδ 

όποιον ποτέ δέν έλησμό- 
νησα. Κατά τάς πρώτας 
ημέρας τής Άνοίξεως 
εγεινεν δλΐγη παγωνιά 
την νύκτα,και λεπτή τις 
όμίχλη έσκέπαζε τούς 
καλλιεργημένους άγρούς 
και τά λειδάδια. 'Εγώ 
και τά άλλα πωλάρια 
έβόσκομεν εΐς τδ κάτω 
μέρος τοϋ άγροϋ, δτε ή- 
κούσαμεν μαχρόθεν ήχον; 
όμοιώζοντα μέ φωνάς! 
κυνών. ί

Τό πρεσβϋτερον πω- 
λάριον ύψωσε την κεφα
λήν του,ετέντωσε τά αύ
τιά του καί είπε, « ’Εκεί 
πέρα είναι λαγωνικά !» 
καΐ άμέσως ήρχισε νά 
τρέχη άκολουθούμενον 
άπδ ήμάς τά άλλα, πρδς 
το άνω μέρος τού άγροΰ, > 
άφ’ δπου ήμπορούσαμεν 
νά βλέπωμεν άνωθι τής 
φράκτης εΐς ικανήν άπό- 
βτασιν. Ή μήτηρ μου 
και άλλος τις ίππος τής 
καβάλλας έστεκοντο προ
σέτι πλησίον και έφαί- 
νοντοτο οτι έγνώριζον τί 
νέβν.ινεν.

•— Έπέτυχον ένα λα
γών, είπεν ή μήτηρ μου, 
έάν δέ έλθουν πρδς τά 
έδώ,θά ίδωμεν τό κυνήγι.

Μετ’ ολίγον δλα τά 
λαγωνικά ετρεχον με με-

γώλην ορμήν διά μέσου τοϋ άγροϋ, δστις (γειτό
νευε με τον ΐδικόν μας καΐ ήτο έσπαρμενος σι
τάρι. Ποτέ μου δέν είχον ακούσει τόσην ταραχήν, 
δσην ε'καμναν τά σκυλιά εκείνα. Δέν έγαϋγιζον, 
οΰτε ούρλίζοντο, οΰτε κάν έγόγγυζον άλλά με δλην 
των τήν δύναμιν έξέπεμπον φωνάς όμοίας μέ τδ 
γά 1 γά, α, α ! γάου ! γά, α, α, άου ! —

Κατόπιν άπό τούς κύνας ήρχοντο μερικοί άν-
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θρωποι έφιπποι, φέροντες άλλοι μέν πράσινα επα
νωφόρια, άλλοι δέ κόκκινα, δλοι δέ έτρεχαν Βσαν 
ήδύναντο δρομαίος. Ό γηραιός ίππος έφύσα καΐ 
τούς παρετήρει μέ πολλήν περιέργειαν, ήμεΐς δέ 
τά πωλάρια έπεθυμοΰμεν νά τρέξωμεν μέ αυτούς, 
αλλά ταχέως άπεμακρύνθησαν άπο ήμίίς είς τούς 
άγρούς καΐ αιφνιδίως (σταμάτησαν. Οΐ χύνες ε“- 
παυσαν γαυγίζοντες χαΐ περιέτρεχον πανταχοϋ 
μέ τάς φίνας των πρός τό ε’δαφος όσφραινόμενοι.

— Εχασαν τήν μυρωδιών, εϊπεν δ γέρω ίπ
πος. “Ισως δέ δ λαγώς νά τούς διαφυγή.

—Ποϊος λαγώς j ηρώτησα.
—Δέν εΐξεύρω, είπεν δ γέρω ίππος, ποϊος λα- 

γώς* πιθανόν νά ήναι εις άπό τούς ΐδικούς μας, 
δστις έξήλθε τών άγρών μας. Οίοςδήποτε λαγωός 
καί άν είναι, είναι κατάλληλος—διά τούς ιππείς 
χαΐ τούς κύνας νά τον κυνηγωσιν. Δέν εΐχε δέ 
τελειώσει τήν δειλίαν του, κα'ι ιδού ιππείς καΐ 
χύνες έστράφησαν πρός τδν ίδικόν μ ας άγρόν, εΐς 
τδ μέρος δπου αί ύψηλα'ι όχθαι έπε κρέμαν το τοΰ 
χειμάρρου.

—Τώρα θά Ιδωμεν τον λαγών, είπεν ή μή- 
τηρ ριου, καΐ κατ* αύτήν τήν στιγμήν εΐς λα
γώς ε'ντροριος ίκ τοΰ φόβου τών κυνηγών καί τών 
σκύλων, ώρμησε πρδς τδ υποστατικόν μας, διω
κόμενος άπδ τούς κύνας, οί δποΐοι διεπέρασαν τδν 
χείμαρρον, άκολουθούμενοι ύπδ τών ιππέων τρε
χόντων δλοταχώς, ίξ ή οκτώ τών όποιων έ- 
πήδησαν εΐς τήν αντίπεραν όχθην τοϋ χειμάρρου 
καΐ έτρεχον κατά πόδας τών λαγωνικών. Ό τα
λαίπωρος λαγώς έφθασε μέχρι της φράκτης καΐ 
θά έξέφευγε των λαγωνικών, άλλά δυστυχώς δι ’ 
αύτόν εύρεν αύτήν τόσον πυκνήν, ώστε δέν ήδυ. 
νήθη νά διέλθη δι ’ αύτής καΐ οίίτω τδν κατέφθα- 
σαν οί κύνες, ηχούσαμεν μόνον όξιΐαν φωνήν καΐ 
τδ πών έτελείωσεν—δ λαγώς έφονεύθη, θά κατε- 
βροχθίζετο δέ ύπδ τών κυνών, άν μή εΐς τών ιπ
πέων δέν άπεοίωκεν αυτούς διά τοΰ μαστιγίου 
του. Ό ΐππεύς ούτος ελαβε τότε τον λαγωδν ίκ 
τοΰ ποδδς καΐ τδν έπέδειζεν εΐς τούς συντρόφους 
του, συντετριμμένου καΐ αίμοσταγοΰντα, αύτοΐ 
δέ έφαίνοντο λίαν εύχαρι στημένοι !

Ώς προς έμέ τόσον εξεπλάγην έκ της θέας 3- 
λων τούτων, άστε δέν παρετήρησα τί συνέβαι- 
νεν εΐς τόν χείμαρρον άλλ’ όταν έστρεψα τούς 
οφθαλμούς μου πρδς τά έκεϊ, λυπηρά σκηνη πα- 
ρουσιάσθη ενώπιον μου. Δύο λαμπροί ΐπποι κα- 
τέκειντο, δ εΐς άγωνιζόμενος εντός τοΰ ύ’δατος, δ 
δέ άλλος στενάζω ν έπΐ τής χλόης. Έκ τών ιπ
πέων δ είς έξήρχετο έκ τοΰ ΰδατος, κεκαλυμμέ- 
νος άπδ λάσπην,, δ δέ άλλος έκειτο ακίνητος.

—“Εσπασε τόν λαιμόν του, εϊπεν ή μήτηρ μου.

—Καλά τά έπαθεν, είπεν έν άπό τά πωλά- 
ρια.

Τό αύτό ησθάνθην χαΐ έγώ, άλλ’ ή μήτηρ ριου, 
δέν συνεμερίσθη τών αισθημάτων μας, εΐποΰσα, 
«“Οχι, δέν πρέπει νά δμιλήτε ουτω πώς. Άλλ’ 
άν και εγήρασα, χα'ι είδα καΐ ηχούσα πολλά, 
δέν ήδυνήθην δμως μέχρι τοΰδε νά εννοήσω διατί 
οί άνθρωποι άγαποΰν τόσον πολύ αύτό τό παιγνίδι. 
Συχνά τήν παθαίνουν αυτοί, συχνότερα δέ βλά
πτουν καλούς ίππους καΐ καταστρέφουν καλλιερ
γημένους άγρούς, καΐ όλα ταΰτα διά ένα λαγών, 
ή μίαν άλώπεκα, ή ίνζαρκάδιον, τά όποια ήμ- 
ποροϋσαν νά έχουν ευκόλως δι ’ άλλου τρόπου . 
Άλλ’ ήμεΐς εΐμεθα άλογα καΐ δέν γνωρίζομενίο 

(ακολουθεί.)

IIOIKT^kA..

— θυμοσοφία ίππου. ΤαχυΒρίμος τις είχε Βύο ίππους, 
από πολλοϋ Βί χρόνου οί ίπποι συνίΒεσαν στενήν προς αλ- 
λήλους φιλίαν. Μίαν νύκτα Β σταϋλος τοΰ εν λόγω ταχυϊρύ
μου ηνσίχθη καί & εΐς των Βύο ίππων έκλάπη. Οί μυστικοί 
αστυνόμοι, ετίΐησαν αμέσως εΐς κίνησιν, άλλ' ovBiv ηδυ- 
νήθησαν ν' ανακαλύψουν. Άλλ* ά ιδιοκτήτης ϊίν άπηλπίσθη.

Μίαν ήμέραν ϊζευξε τόν άπομείναντα ίππον καΐ έκηγε νά 
ίπισκεφΐη ένα σταΰλον, εΐς τόν όποιον ΐπωλοϋντο ίπποι 
Βια δημοπρασίας. Ένω δέ ίποριύετο έκεϊ*, εΐς αρκετήν άπό- 
στάσιν από τοϋ μέρους έκείνου, ό ίππος ήρχισε νά γίνεται 
ανήσυχος καΐ τέλος εζίπιμψιν ισχυρόν χραιμετισμόν, είς τόν 
όποιον έτερος χραιμετισμός άνταπεχρίβη ίκ τοΰ εν λόγιρ 
σταύλου.

«Ό ίππος μου πρέπει νά ηναι εΐς τόν σταΰλον εκείνον, 
είπεν ό ταχυδρόμος, καί είσελΟων είς τόν σταΰλον έκεΐνον 
παρετήρησε πρός χαράν του τόν κλαπέντα ίππον δεδιμένον 
εκεί πρός πωλησιν ί Εννοείται 8τι ό άνθρωπος, δστις μετέ. 
φερεν αυτόν έκεϊπρός πώλησιν δέν παρουσιάαθη, ό δέ'τα- 
χυΒρόμος έπανέκτησε τόν ίππον του. Τό περίεργον ητο, ότι 
όταν ο! 8υο φίλοι εΰρέβησαν πλησίον άλλήλων, ήρχισαν νά 
επιδεικνύουν τήν χαράν των διά ποικίλων κινήσεων τής 
κεφαλής.

— ΑιΛ τούς πάσχοντας έκ πυρετόΏ, Άντΐ-πάγου, 
ας βρέχεται έν κομμάτιαν πανίου όσον μιας παλάμης, δι- 
πλοϋν, καΐ άφοϋ κινηβήεΐς τόν αέρα ολίγον,άς ΐπιτίβεται εΐς 
τό μέτωπον τοϋ αρρώστου, πρΐν Βε ζεσταβή αύτό, ας είναι 
έτοιμον άλλο ϊμοιον τιμάχιον πανίου, καΐ ας βάλλεται είς 
τήν θέσιν τοΰ πρώτου, άφοΰ επίσης κινηθή ΐλίγον είς τόν 
αέρα, έάν ή αλλαγή αΰτη τών πανιών έέακολουθήσν) έπΐ ή* 
μίσειαν ώραν, ό ασθενής αισθάνεται μεγάλην άνακονφισιν.

— *Η μάλλον κατωκημένη γειτονία είς οίανδήποτε 
πΐλιν εΐς τον κόσμον είναι μία εΐς τήν πόλιν τής νέας 'Τ- 
όρκης,ήτις κατοικείται άπό 2,985 ατόμων — τόσον πυκνά 
δε είναι κατφκημένη, ώστε εάν έπρόκειτονά πατοικηθή ίν 
τετραγωνικόν μίλιον κατά τήν αυτήν αναλογίαν τών ατόμων 
πρός τόν τόπον, θά ηδΰνατο νά χωρέσφ περί τό 1,000,000 
ψυχών I Φαντάσθητε άν δύνανται χοίροι νά συνοικήσωσιν 
είς τόσον μικρόν τόπον, καΐ 8μω; είς τήν μητρόπολιν τοΰ 
Νέου Κόσμου, ανθρώπινα οντα συναγελάζονται ώς χοέροι I

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ EPBTHSEIS.

1. Πω; παρεσχευάζιτο τό ΰίωρ τοϋ διαζυγίου ;
2. Ποιος βασίλευε άκεφνλακίσόη μειά 40 ετών φυλακήν ;
3. Ποσάκις άλλάζοντο οί άρτιοι τής ηροίέσε»;;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Άμμίτρορ άπλη «χροοτοιχίς.

1— Το συνολόν μου έκ τεσσάρων λέξεων αποτελείται, 
Ή πρώτη είναι πόλις τις χαϊ έν Έλλά3ι χείται. 

Ή δέ ΐευτέρα. τ’ όναμα χράτους τινός Ευρώπης,
Ή τρίτη είναι πραγμά τι γνωστόν ΐν τοΐς άνθρωποις.

Ή δέ τβτάρτη τ* ονομα ένός των πλανητών, 
Όσης συχνότατα σχορπα τά σχότει τών νυχτών.

'Er Ileifaiti, α. Ί. Άβημάχης.

'Απλή ^κροστίχί?.

2— Συνίσταται εξ 6 λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη είναι τό 
Κνομα ίνός τών βασιλέων τών αρχαίων Περσών, ή 6ευ- 
τίρα όρος τινός της 'Ελλάδος, ή τρίτη τό όνομα ίνός 
χυνιχοϋ Φιλοσόφου, ή τετάρτη τό όνομα της γυναιχος 
τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή πέμπτη τό όνομα μιας 
τών Μουσών, χαΐ ή έχτη τό όνομα βασιλέως τινός τών 
Βαβυλωνίων.

Τά άρχιπά γράμματα τών λέξεων τούτων λαμβανδμενα 
αποτελοΰσι τό ίνομα ίνός Ευπατρίδου βασιλέως της Άτπχής.

*£r Α'ορινίω, Κ. Π. Τουμ.πανΔνης.

Πρόβλημα πρ&τον.

3 — Πλούσιός τις πύριος ί'στειλεν ένα τών υπαλλήλων του 
είς τήν αγοράν, δώσας εΐς αυτόν δραχμς έχατόν έίδο- 
μήχοντα πέντε, οπωΐ άγοράση δι’ αυτών, έχατόν ίβ- 
βομήχοντα πίννε χομάτια έχ τών έξης εΐόών, ήτοι Ίν. 
διά νους, όρνιθας, πέπονας, χαρπάξια, χαί πορτοκάλια, 
ή δέ τιμή των μέν πρώτων ήτο δραχμάς πέντε, τών δευ
τέρων δραχ. δύο, τών δί τρίτων λεπτών πεντήχοντα, 
τών τετάρτων λεπτών τριάχοντα, χαΐ τών πέμπτων λε
πτών δέχα. Πόσα έξ έχάστου είδους έν τών ανωτέρω 
ηγόρασεν;

Έχ Σαΐσμΐνος, Τ. Π. Λ.

Πρόβλημα δεύτερον.

4— Κύριός τις εϊωχεν εΐς "τόν υπηρέτην του δραχμάς εΐχο. 
σιπέντε διά νά ψωνίση χρέας, βούτυρον, χαφφέ, ζά. 

χαριν, αυγά, χαΐ λεμόνια, ή τιμή τής όχας τοϋ χρία 
τος ητο πρός δραχμας Βύο, τοϋ βουτύρου τέσσαρας, τοί 
χαφρέ ίπίσης τέσσαρας, τής ξαχχάρεωί δύο, χαΐ ίχά 
στου αΰγοϋ λεπτών δέκα, χαΐ έχάστου λεμονιού πρός λε 
πτά τρία. Τώρα, πόσα ίξ έχάστου είδους ήγόρασεν ;

’Εν Λαμία, Γ. Λαμιεϋς.

Τετράγωνον.

5 — Έν τώ παρόντι τετραγώνω Πλοϋ — ξα — α
χεϊνται άτάχτως αί συλλαδαι ή — τος —τος
ίνός γνωμιχον, τοϋ όποιου βά — δό —βνη
τήν λύσιν προσδοκά ό ποιήοας. να — τος — 0

Έν Πάτραις, Πολύβιος Ν. Κορύλλος,

Ανβει$ των Αινιγμάτων
τ&ν έν τφ φύλλω τον μηνός Σεπτεμβρίου 1892

7— Ή Χειλή - Χείλη

1— Φυλαχή—Υλακή 6— Α—χιλλίως
2— Άστήρ—Άσήρ—Άήρ Λ— ίων
4— Ώρολόγιον Ε—υρυπίδης
3— Άρτεμις—*Ιον 1S —άνθιπος 

Α—σπίς
5— Ε — υρ - Ε Ν—εωστέ

Κ — ονια — Κ Δ—«6ΐδ
Τ — ώι — Τ Ρ-ίον
Q —ραίζ — ω 
Ρ —* ρ

Δ—γγλία

Αύται.

Φωτεινή Π. 'Ροζάχου 2.4.5-6.7. ’ίωάν. Σ. Καμπιώτης
2.6. Γιώρ. I- Μετάλλινος 2.5.6 7. Γεώργιος Ίω. Μπλέ- 
τας 2.4.5.6.7. ΜαρΓχα Ν. Μελισσιιοϋ 2,4.5.7, Αίχατ. 
Γ. Αυγερινού 2.4.7. Δημήτριος Δ. Καλογιάννης 2.4.5,6.7. 
Δ. I. Άσημάχης 6.7. ’Ηρακλειώτης 2.4,5.6.7 Κ.Σ. Κου. 
6αρας 1.2.6 7. Γεωργία J. Βλα&ανοϋ 2.4.7. Καλλιόπη 
Δ. Δημητραχοπουλου 2,4.5.7. Σωτήριος X. θεοδόσης 2.
4.5.6.7. Μαριγώ Γ. Ναυπλιώτου 2.4.5 7. Ευάγγελουλα 
Ν. Πετράκη 2. 7.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμ.α Ευαγγελίου έν Άδήναις κατά 
Κυριακήν άπο 10—11 π. μ. καΐ άπό 5 — 6 μ., [λ. 
έν τγ κατά την Πύλην τοϋ 'Ακριανού καΐ τους 
τύλους τοϋ ’Ολυμπίου Δώς Έλλν)νεκϊί Ευ- 
αγγελοκγί Έκκλησίκ.

— Έν τμ Άποθήκμ τών Άγιων Γραφών ύπάρ- 
χουσι σώματα τοϋ Αστέρας της ’Ανατολής, δλό- 
κληροι σειραϊ ’Εφημ. Παίδων καϊ αί τρεις ΰειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προσέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά καί ήθικά φυλλάδια καί δτδλία·

—Και πάλιν όννιάτώμεν εϊςτάςοίκογενείας τών 
συνδρομητών της Έφ. τών Παίδων τδ Εγκυκλο
παιδικόν λεξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καϊ Χίρστ 
ώς λίαν άναγκαϊαν διά πάσαν οικογένειαν.

— Τδ Σπήλαιον τών λμότών διήγημα τερπνό
τηταν καϊ διδακτικώτατον διά οίκογενείας μέ εϊ- 
κόνας’ τιμή μόνον μία δραχμή συμπεριλαμβανο
μένων καϊ τών ταχυδρομικών.

ΣυνΛρομή «Παιδικών Αιηγημάτων,» 8 κα/ έτος, έν ‘Ελλάδι 4ο Αεπτ. έν τώ ’Εξ,ωτερικφ 60 λεπ· 
Έν Άθήνσις *» τον Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΟΓ 1892.—3246


