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ΤΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΕΝΟΣ HPOOS.

(Διήγημα διδακτικόν)

6ci Tijv Έφημ. τ&ν Παίδων.
εκ Ηαρισίων,

'Ο i/Aiog δύων Εχρωμάτιζε rag Επάλξεις (ΐε- 
yaAos^EjroCg τίνος πύργον τής Γαλλίας, ούχι 
μακράν τής κωμοπόλεως Αινάν, Επϊ τής Βρετ~ 
τανικής παραλίας. Κατά τδ έτος 1328 δ κύριος 
καί κληρονόμος τον πύργου τούτου ήτο οκταε
τής παΐς, δνόματι Βερτράνδος, οστις κατφκει 
αύτόν μετά τής χηρευσάσης μητρός του, κυ
ρίας ’Ελεονόρας, καϊ των νεωτέρων τον αδελ
φών, 'Αλίκης, Οΰγου, καί Κορυσάνδρας.

Η ώρα τον δείπνου εφ&ασε, καί ή κυρία 
'Ελεονόρα Εφώναξε τδν οίκονόμον,

— Abv είναι πρεπον έγώ καΐ τά παιδία νά 
περιμένωμεν περισσότερον τδν κύριον Βερ- 
τράνδον — &ά δειπνήσωμεν χωρίς αύτόν.

Ό Βερτράνδος Ελειπεν άπδ τδ πρωί. Ειχεν 
ίξελθει, εΐς τήν συνή&η τον ιππασίαν, μετά τοϋ 
ά«οΛουθου του Βερνάρδου καί δεν είχεν Επι
στρέφει ούτε είς τήν ώραν τον μαδήματος, ούτε 
διά τδ γεύμα τήν μεσημβρίαν. Ή μήτηρ του 
δεν Εφοβείτο πτερι v^g άσφαλείας του, διότι εΐ- 
χεν άκραν εμπιστοσύνην είς τδν Βερνάρδον, 
<U1' άπέδωκε τήν άπουσίαν του είς άμε λείαν 
διότι δ Βερτράνδος δέν ήτο φιλομαθής καί ά - 
πεφάόιόε νά τδν τιμωρήβι; μετά τήν Επιστρο
φήν του.

Μόλις εΐχον γευϋ-ή μερικών δρεκτικ&ν, καϊ 
ίνω δ οικονόμος ήτοιμάζετο νά &έση έπϊ τής 
τραπέξης τδν άχνίζοντα ζωμόν, Εμφανίζεται δ

Βερτράνδος, Αμα είδεν οτι εΐχον άρχίσει τδ 
δείπνου χωρίς αύτοϋ, κατελήφ&η ύπδ αίφνιδίου 
θυμοί», πετ& τδν σκούφον του είς τδ άλλο ά
κρον τής αιθούσης, και δι ένδς ορμητικού κι
νήματος ανατρέπει τήν βαρεΐαν καρίνην τρά
πεζαν, Τά άργυρά σκεύη και ποτήρια έκυλίσ&η- 
σαν κατά γής μετά πατάγου, τδ άλας καί τά 
γλυκύσματα άνεμίχ&ησαν, δ οίνος Εχύ&η και τά 
όπωρικά Επλεον είς τδ δξος. Τδ κίνημα ήτο τό
σον αιφνίδιου, ώστε ή κυρία Ελεονόρα Εμεινεν 
άφωνος, Ενώ τά τρία μικρά, ήρχισαν νά κλαίουν 
μεγαλοφώνως.

*Αλλ' έν ριπή ύρ&αλμοϋ, ή όργή τοϋ Βερ- 
τράνδου μετεβλή&η είς μεταμέλειαν καϊ αισχύ
νην, καί τρέμων, κάτωχρος καϊ ταπεινός, ήλύ-ε 
καϊ έγονάτισεν Ενώπιον τής μετράς του, ώς νά 
παρέδιδεν έαυτδν αιχμάλωτον.

— « Κάκιστε υίέ ! I! άνεφώνησεν αύτη — 
« θά τιμωρη&ής δπως ά^ίζεις. Έδ& ! Αεωνάρδε· 
πάρε μου τδν άνυπότακτον τούτον παΐδα καί 
κλεΐσέ τον είς τδν Πύργον τοϋ Βορρά. Μόνον 
ξηρδν άρτον καί ίίδωρ νά τιδ δώσης. » ‘Ο Βερ
τράνδος Εκλινε ταπεινώς τήν κεφαλήν.

— Κυρία μήτηρ μου, εΐσϋ·ε πολύ καλή νά 
σκέπτησ&ε μήπως πεινάσω, Εν& έγώ σας έστέ- 
ρησα τοϋ δείπνου σας. Έφώναξεν δ Βερτράν- 
δος— ""A ! Πόσον είμαι δυστυχής 1 . . . Εΐχον 
άρχίσει τήν ήμέραν τόσον καλά, καϊ τήν τε
λειώνω τόσον έλεεινώς I

— « Πάρετε τον άπ' Εδώ ! Abv &έλω νά τδν 
βλέπω, *Ας τιμωρη^η όπως ά^ιξΐί, εΐπεν ή 
’Βλεονδ^Λ, ήτις ήσϋ'άνετο τήν καρδίαν της συγ- 
κινουμένην Ενώπιον τής μετάνοιας τοϋ υίοΰ 
της, καί δεν ή^ελε νά Ενδώση είς τά μητρικά 
ταΰτα αισθήματα πρδς βλάβην τοϋ παιδός.
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*0 Βερτράνδος άπήχ&η υπό τοϋ ύπηρέτου, 
άλλά τά τρία μικρά, βλέποντα 3τι δ αδελφός 
των οδηγείται είς τήν σκοτεινήν φυλακήν, ήρ- 
χισαν νά κλαίουν καί νά ζητούν συγχώρηβιν 
δι' αύτόν.

— « Ησυχάσατε 1 — είπεν ή μήτηρ των. — 
«. dev έ^,εύρετε τί ζητείτε ! »

Τήν στιγμήν έχείνην εισέρχεται ά ίΐκόΖουθυς 
τοϋ Βερτράνδου, Βερνάρδος, 8βτις μαθών τδ 
λυπηρόν συμβάν, έξεπλάγη και είπε — « είναι 
λυπηρόν, διότι δ κύριος Βερτράνδος είχεν άρ- 
χίσει τόσον καλώς τήν ήμέραν I »

— « Τί θέλεις νά εΐπης μέ τοϋτο ; » — ή- 
ρώτησεν ή κυρία 'Ελεονόρα — « Ποίαι είναι 
αί λαμπροί «-νταΐ πράξεις, τά άνδραγα&ήματα 
ταΰτα ; ’ΛΑς τά μάθ-ω καΐ έγώ I »

Ό οικονόμος ειχεν ήδη τακτοποιήσει τήν τρά
πεζαν, καί ή οικογένεια παρεκά&ισεν έκ νέου 
ένώπιον τοϋ αχνίζοντας ξωμοΰ, ενώ δ Βερνάρ
δος διηγείτο τά συμβάντα rijg ημέρας ώς έξή9·

— α ’Sig ήξεύρετε, Αέσποινα, έΐ-ήλ&ομεν πρωί 
είς τήν συνή&η ιππασίαν μας, καί διευδννό- 
με&α πρδς τήν παραλίαν, άλλά δεν είχομεν προ
χωρήσει μίαν λεύγην, δτε εΐδομεν πυκνόν κα
πνόν εξερχόμενον έκ τής στέγης αποθήκης τινδς, 
ήτις άνήκεν είς υποστατικόν τι μεμονωμένου.

Ό μικρός μου κύριος ή&έλησε νά τρέξωμεν 
ευθύς νά σβύσωμεν τό πϋρ, άλλ' έγώ έδίστασα ·

— « Είναι άούνατον — » τφ λέγω —«Εί
μαι μόνος, «αί τδ πΰρ φαίνεται 8τι έλαβε μέ- 
γάλας διαστάσεις, Τί δύναμαι νά πράξω μόνο®;»

— <ι 'Αλλ' είμαι κ' έγώ μετά σοϋ,» αποκρί
νεται δ κύριος Βερτράνδος. — « ’Ενώ σύ άνοί- 
γεις τήν θύραν τοϋ σταύλου καί σώζεις τά κτή
νη , έγώ θ-ά σπεύδω νά φέρω τούς χωρικούς, οΐ- 
Ttvig έργάζονται είς τούς άμροΰς, μακράν, καί 
οΖοι όμοϋ #ά δυνη&ώμεννά σβύσωμεν τό πϋρ.»

Οί λόγοι ούτοι τοϋ μικροϋ μου κυρίου με 
έκαμαν νά έρυ&ριάσω.

— « Τούς γνωρίζετε λοιπόν, είπαν, τούβ χω
ρικούς τούτους. Ή^εύρετε ποϋ θά τους εύ- 
ρητε ; »

— « Πώς δεν τούς γνωρίζω ; — » άπεκρίθη 
δ κύριος Βερτράνδος.

« Ή μήτηρ μου πλέκει και υφαίνει τά ένδύ- 
ματά των. Είναι ύπήκοοί μου, καί είναι χρέος 
μου νά φροντίζω περί τών συμφερόντων των.»

Ταΰτα είπών έκέντησε τδν ίππον του καί 
άπεμακρύνθη, έγώ δ'ί έ&ραυΟα τήν θύραν τής 
αποθήκης, έ^ήγαγον τούς βόας και κατώρθωσα 
νά σώσω έκ τοΰ Χυρδς δ λίγα δέματα άχύρου.

(’Ακολουθεί.)
.... .........................................

Η ΜΑΓΡΗ OPAIOTHE.

η η
αυτοβιογραφία ένός ίππον-

(“ISe προϊίγούμενον φΰλλον}

Κατά τήν ίποχήν ταύτην συνεΐθιζον νά ίστα
μαι ίν τφ στάβλφ, μέ έξύστριζον δέ πάσαν ήμέ
ραν καλώς, έως ού τδ μαλλί μου έλαμπεν ώς τά 
πτερά τοϋ κόρακος.

Κατά τάς άρχάς τοϋ Μαρτίου άνθρωπός τις 
απεσταλμένος άπδ τδν κ. Γόρδωνα ήλθε και μέ 
παρέλαβε. Ό κύριος μου, άφοϋ με έχάϊδευσε, μέ 
άπεχαιρέτησεν, εΐπών, « Ύγίαινε Μαυρούλη μου! 
Έσο καλός καί κάμνε ολα τά δυνατά σου διά 
νά εύχαριστής τον νέον σου κύριον.»

’Εννοείται δτι δεν ήμποροϋσα νά τφ εϊπω, 
«Έχε υγείαν, αφέντη μου, διότι, ώς ήξεΰρετε, 
τά άλογα δέν έχουν γλώσσαν, άλλ’ έτριψα τήν 
μύτην μου εΐς τάς χεϊράς του ώς σημεϊον ευγνω
μοσύνης και αποχαιρετισμού και ήκολούθησα τδν 
άνθρωπον τοϋ νέου κυρίου μου. ’Επειδή δέ έζησα 
ετη τινά μέ τδν κ. Γόρδωνα, νομίζω καλδν νά 
σας εϊπω τινα περί τοϋ τόπου έκείνου.

Τδ υποστατικόν τοϋ κυρίου Γόρδωνος ε’κειτο εΐς 
τά άκρα τής κωμοπόλε ως Βέρτουϊκ. Εισέρχεται δέ 
τις εΐς αύτδ διά μεγάλης σιδηράς πύλης, παρά τήν 
όποιαν ήτο ή θέσις τοϋ θυρωρού, έπειτα λεωφόρος 
ομαλή καί πλατεία περιφραττομένη άπδ τους κορ
μούς μεγάλων δένδρων, ε’φερεν είς τήν οικίαν και τούς 
κήπους. Πέρα δέ τούτων έκειτο ή παλαιά μάνδρα, 
τδ παλαιδν δάσος, καί τά ιπποστάσια, Εΐς ταΰτα 
υπήρχε τόπος διά πολλούς ίππους καΐ άμάζας, 
άλλ’ έγώ θά περιγράφω μόνον το ίπποστάσιον, εΐς 
τδ οποίον με έτοποθέτησαν. Τοϋτο ήτο πολύ εύ- 
ρύχωρον μέ τέσσαρα φάτνας διά τέσσαρας ίππους. 
Μεγα κινητόν παράθυρον έβλεπε πρδς τήν αυλήν, 
τοϋτο δέ καθίστα τδ μέρος εκείνο εΰάερον καΐ συν
άμα ευχάριστου.

Ή πρώτη φάτνη ήτο μέγα τι τετράγωνον 
διαχώρισμα κλειόμενου πρδς τά σπισθεν διά ξύλι
νης θύρας. Αΐ άλλαι ήσαν κοινά φατνώμανα ίπ
πων καλά , άλλ’ ούχί τόσον μεγάλα όσον ή 
πρώτη. Αΰτη είχε χωριστήν έσχάραν διά σανόν, 
καί χαμηλόν παχνί διά άραβόσιτον. ’Εκαλείτο 
δέ ή φάτνη αΰτη έλευθέρα, διότι δ ίππος, δστις 
έβάλετο ίκεϊ, άφίνετο λυτός νά κάμνη ο,τι ή
θελε, σάς βεβαιώ δέ ότι εινε πολύ ευχάριστου 
πράγμα νά έχη τις έλευθέραν φάτνην 1

Εις τήν λαμπράν ταύτην φάτνην δ ιπποκόμος 
μέ ε'βαλεν, ήτο δέ καθαρά, άνευ κακής οσμής 
καΐ ευάερος. Ποτέ πρότερον δέν ήμην είς τοιουτον
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pepo;, καί τά πλάγια δέ δέν ήταν τόσον υψηλά, 
ώστε ν’ αποκλείουν την όψιν, διότι ήδυνάμην νά 
βλέπω διά τών άνωθι σιδηρών χιγκλίδων δλα τά 
πέριξ.

Ευθύς άφοϋ μέ έτοποθέτησεν έχει, μοί έοωκεν 
ολίγην βρώμην, μέ έχάϊδευσε, μοΐ ώμίλησε και 
έπειτα άνεχώρησεν.

Άφοϋ εφαγον τήν βρώμην ήρχισα νά κυτ- 
τάζω τριγύρω. Έντός τής κατόπιν τής ίδιχής 
μου φάτνης ϊστατο μικρόν, παχύ, λευκόν ίππά- 
ριον με δασειαν χαίτην, πολύ ώραίαν κεφαλήν 
καΐ νόστιμον μικράν ^ϊνα.

'Ύψωσα την κεφαλήν μου έπΐ τών σιδηρών 
κιγχλίδων τών άνωθι τής φάτνης μου καΐ εΐπον 
εΐς αύτόν, «Τί χάμνεις; πώς ονομάζεσαι;»

Έκεΐνο έστρεψε τήν κεφαλήν του όσον τδ σχοι- 
νίον, μέ το όποιον ήτο δεμένον, τω έπέτρεπε, καΐ 
εϊπεν ’Ονομάζομαι Χαροπούλι. Είμαι πολύ 
ώραϊος, χαΐ φέρω επί τής ^άχεως μου τάς νεαράς 
κυρίας, καΐ ένίοτε σύρω τήν κυρίαν μας είς τήν 
χαμηλήν καθέκλαν της. Αί κυρίαt με άγαποϋν 
πολύ, επίσης καί^ό ^’Ιάκωβος. Θά σέ έχω γεί- 
τονά μου ;

— Μάλιστα/απεκρίθην.
— Καλά τδ λοιπόν, είπε τδ Χαροπούλι. Ελ

πίζω οτι είσαι καλός καΐ ήμερος, διότι δέν με 
αρέσει νά γειτονεύω μέ ένα, δ όποιος δαγκάνει.

— Ακριβώς τήν στιγμήν εκείνην έφάνη ή 
κεφαλή ενός ίππου έπάνωθεν μιας μαχρυνής φά
τνης .Τά ώτά του ήσαν έρριμμένα πρδς τά όπισθεν, 
οί δέ οφθαλμοί του έφαίνοντο μάλλον ώργισμέ- 
νοι. Ήτο υψηλή χαστανόχρους τις φορβάς, μέ 
μακρον ώραϊον λαιμόν, έκύτταξε δέ πρδς έμέ καΐ 
είπε, «Συ λοιπόν είσαι, δστις μέ έξεδίωξες έκ τής 
φάτνης μου 1 Εϊνε πολύ παράξενον οιά ένα πω- 
λάριον, καθώς σύ, νά έλθη καί νά διώξη μίαν 
κυρίαν άπό την κατοικίαν της I

— Μέ συγχωρής, κυρία μου,—εΐπον, — Έγώ 
οέν έδιωξα κανενα—-δ άνθρωπος, οστις μέ έφερε, 
μέ ε"θεσεν έδώ,· χωρίς έγώ νά ε"χώ νά κάμω τίποτε 
με τοϋτο—όσον δέ περί του οτι είμαι πωλάριον, 
άπατάσαι, διότι άπέρασα ήδη τά τέσσαρα έτη 
καΐ λοιπόν είμαι τέλειος ίππος. Μέχρι τοϋδε δεν 
ήλθα είς λόγους. ούτε μέ ίππον τινά, ούτε μέ φορ- 
βάδα, έπεθυμώ δέ καΐ εΐς τδ έξης νά]ζήσω εΐ· 
ρηνικώς μέ όλους.

— Καλά,—εϊπεν ή φορβάς,—θά ίδωμεν. Εν
νοείται ότι δέν έπιθυμώ νά έλθω εΐς λόγους μέ 
νεανίσκον, όποιος είσαι σύ.Έγώ δέν άπεκρίθην είς 
ταΰτα τίποτε.

Μετά μεσημβρίαν, όταν αύτή έξήλθε, τδ Χα
ροπούλι μοΐ εϊπεν ολα τά περί αυτής.

2033
— Ή άλήθεια είναι αυτή — είπε το Χαρ- 

σπούλι, ή κυρά Πιπερόριζα έχει μίαν κακήν έξιν 
νά δαγκάνη και νά βουτά (άρπάζη) καΐ διά 
τοϋτο την ονομάζουν Πιπερόρριζαν, δταν δέ ητο 
εις τήν μεγάλην, τήν έλευθέραν φάτνην, συνείθιζε 
νά βουτσί (άρπάζη) παρά πολύ. Μίαν ήμέραν έ 
δάγκασε τδν ’Ιάκωβον είς τδν βραχίονα καΐ τον 
αίμάτωσεν.Επίσης ή δεσποινίς Φλώρα καΐ ή δε
σποινίς Τζέσση, αί δποιαι μέ ύπεραγαποϋν, ίφο
βούντο νά ε”λθουν είς τδ ίπποστάσιον. Πρότερον 
συνείθιζον νά μοΐ φέρουν νόστιμα πράγματα διά 
νά φάγω, μήλα, ή καρρότα, ή έν κομμάτι ψωμί, 
άλλ’ άφοϋ ή Πεπερόρριζα ίτέθη εις τήν φάτνην 
εκείνην, δέν έτολμοϋσαν νά ερχωνται καΐ ουτω 
τάς έπεθύμουν πολύ. ’Ελπίζω τώρα, οτε συ εί
σαι είς αύτήν, θά ερχωνται πάλιν, έάν σύ δέν 
δαγκάνης, ή δέν βουτάς.

— Έγώ, τφ εΐπον, ποτέ εΐς τήν ζωήν μου δέν 
έδάγκασα άλλο τι εΐμή χλόην, σανόν και άραβό- 
σιτον, δέν δύναμαι δέ νά έννοησω ποιαν εΰχαρί- 
στησιν ευρίσκει ή Πιπερόρριζα εΐς αύτό.

— Δέν νομίζω,—είπε τό Χαροπούλι,—οτι ευ
ρίσκει εύχαρίστησιν εΐς αύτδ—άλλά τής εγεινεν 
έξις, διότι λέγει ΐίτι κανείς ποτέ δέν ήτο περι
ποιητικές εΐς αύτήν καΐ λοιπδν διατί νά μή δαγ- 
κάνη ; Βεβαίως είναι χακή έξις, άλλ’ είμαι βέ
βαιος ίτι ίάν αληθεύουν οσα αύτή λέγει πρέπει 
νά τήν καχομετεχειρίσθησαν πολύ, πριν έλθη έδώ. 
Ό ’Ιωάννης κάμνει ΐί,τι ήμπορεϊ διά νά τήν εύ- 
χαριστήση, έπίσης καί δ ’Ιάκωβος, ό δέ κύριος 
μας ποτέ δέν μεταχειρίζεται μάστιγα, έάν δ ίπ
πος φέρεται καλά, ώστε μοΐ φαίνεται ότι αύτή 
ήδύνατο νά φέρεται καλλίτερον. Βλέπεις! προσέ- 
θηκε με βλέμμα έξυπνον, έγώ είμαι δώδεκα έτών 
καί γνωρίζω πολλά πράγματα, σοΐ λέγω δέ ότι 
οέν υπάρχει καθ’ όλην την χώραν καλλίτερος τό
πος δι ’ ενα ίππον άπδ τούτον. Ό ’Ιωάννης είναι 
δ κάλλιστος ιπποκόμος είς· τδν κόσμον, είναι δέ 
εΐς τήν θέσιν αύτήν δέκα και τέσσαρα έτη, και 
όμως ποτέ δέν έστάθη τόσον περιποιητικόν παι- 
δίον όσον αύτός, ώστε ΐίλον το σφάλμα είναι τής 
Πιπερόρριζας δτι δέν έμεινεν εΐς τήν φάτνην, είς 
τήν όποιαν είσαι σύ τώρα.

(άκολουβεϊ).

ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΙΝΑΙΟΣ.

Ό διάσημος οντος φυσΊοοίψης ήτο Σουηδός τήν καταγωγήν, γεννηθείς τήν 23 Μαρτίου 1707, έκ νεαρίίς δ’ηλικίας έδεί- κνυεν ισχυρόν κλίοΊν πρός τήν Βοτανικήν.
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/Ο πατήρ του ήτοΤεροκήρυξ, Α δέ μήτηρ τον θνγάτηρ ίεροκήρνκος, άμφότεροι δέ έπόθουν νά ίδωσιν αύτόν άκολουθοΰντα τό έργον τοΰ τε πατρός καϊ τον πάπον τον. Αλλά τον Κάρολον Α καρδία καϊ ό νους εϊσαν έντελώς άφωσιωμένα είς τό φυτικόν 

λογίαν, Α παρά τίνΐ ράπτη, άλλ’ ό ιατρός αύτον τόν παρήνεσε ν ’ άφήσμ τόν νίόν | αύτον ν’άκολονόήση τήν κϊφίσιν του, ΰπο-' σχεθεϊς νά τόν παραλάβη πλησίον τον καϊ νά τόν διδάξη τά πρώτα μαθήματα της φυσικής Ιστορίας, όπερ καϊ έγένετο, διά πο-

Κ,άρολος ΛχνναΧος.

βασίλειον, δπον δήποτε δέ εΰρισκε βιβλίον τι περϊ βοτανικής κατεβρόχθιζεν αύτό.Τινές τών φίλων τον πατρός τον σννε- ΰούλευααν αύτόν νά τόν στείλη ώς μαθη- τενόμενον παρά τινι ύποδηματοποιώ,άφοΰ δέν είχε κλίσιν, ούδέ θέλησιν διά τήν θεο- 

λνχρονίου δέ καϊ πολυμόχθου έργασίας, οικονομίας καϊ ύπομονης, διελθών-διά πολλών στενοχώριών καϊ’ θλίφεων κατόρθωσε νά διορισθη βοηθός τοΰ καθηγητοΰ τής Βοτανικής έν τώ Πανεπιστημίω τής πα- τρίδος τον Στοκόλμης, μετ’ ού πολύ δέ
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σικής ιστορίας διά τίνος εισαγωγής εΐς τήν κατάταξιν τών φυτών δλως νέας, ή όποια καί περ εΐς πολλά άποδει^θεϊσα
καϊ διεδέχθη αύτόν εΐς την διδασκαλίαν της Βοτανικής μόλις τό 25 έτος της ηλικίας του άγων.

Ό χόμ,ών. (ίδέ έπορένην σελίδα.)

Ό Κάρολος Λιναϊος έπήνεγκε γενικήν ι έσφαλμένη ΰπό νεωτέρων καϊ άκριόεστέ- αναστάτωσήν εΐς τόν κλάδον τούτον τής φν-j ρων παρατηρήσεων, δεικνύει δμως τήν
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μεγάλο αν καϊ βαθύνοιαν τοΰ άν - 
δρός.

Ο ΧΕΙΜΓΣΊΧΓ.

Βαρύς χειμώνας επια<τε· ή φύτι ναρκωμένη
Δέν βγάζει πλέον λούλουδα· οί κήποι Εέν ανθίζουν 

Ή έξοχη μένει γυμνή καί παραπονεμένη
Καί μέα’ τα ίίέντρα τί ξέρα οί άνεμοι σφυρίζουν.

6^»
Πότε αστράφτει καί βροντφ καί πότε σκοτεινιάζει, 

Καί πότε τρέχει δυνατά καϊ πέφτ’ αργά το χιόνι.
Σύννεφο μαϋρο καί πολύ τόν ουρανό σκεπάζει,

Ένώ διπλώνεται ή γή σέ κάτασπρο σινδόνι.

Καθ’ άνθρωπος στο σπίτι του μαζώνεται καί κλείεται 
Κι’ άπ’ ϊξω ό ψυχρός βορριίς αδιάκοπα φυσάει.

Άπό τούς πάγους τού; πολλούς δ δρόμος δεν πατιεται 
Καί κάπου, κάπου χώνεται διαβάτης να περνά η.

·©*
Με σ’ τη θερμή του κάμαρα, τήν ώμορφη εκείνη, 

11’ ούτε βορριάς άκούγιεται, ούτε το. χιόνι μπαίνει.
Κοντά στήν κόκκινη φωτιά ποΰ κρύω δέν άφίνει, 

Ό ευτυχής ό πλούσιος τά μέλη του ζεσταίνει.

Για τόν χειμώνα τόν βαρύ εκείνον δέν τόν μέλει,
Μέ τά διπλά τά τζάμια του, τά βοϋχα τά πολλά του, 

Τούς πάγους όλους αψηφά, τής αστραπές τής θέλει,
Γιατ’ εχει χρήματα πολλά, έχ’ όλα τά καλά του.

80S
Μά πόσοι, πόσοι δύστυχοι κρυώνουνε, πεινούνε 1

Πόσα παιδάκια ορφανά δακρύζουν τά καϋμένα, 
Γιατί δέν έχουν τά φτωχά, ροϋχα νά σκεπαστούνε

Καί μεσ* τό χιόνι τρέμουνε χλωμά καί παγωμένα!

Πόσα παιδάκια άρρωστα, γυμνά δυστυχισμένα
Μεσ* τόν χειμώνα τόν βαρύ στό κρύο δέν αντέχουν 

ΚΓ ενα πρωί τά βρίσκουνε στο δρόμο πεθαμμένα,
Γιατί καλύβα καί φωτιά, γιατί δέν έχουν I

Σε?;, που μέ χίλια αγαθά μεσ' τά παλάτια ζήτε, 
Συλλογισβήτε τό φτωχό, τά δάκρυα που χύνει.

*Ελεημοσύνη κάμετε κι’ ανταμοιβή θά βρήτε,
Γιατί δανείζει τό Θεό δ δίδ’ ελεημοσύνη.

,Κρυςταλλια °Χ>ίγςοβεργη .

ΚΟΑΟΜΒΟΣ.
|*Ιίε προηγούμενον φύλλον·)

Ένώ εύρίσκετο είς τήν διανοητικήν ταύτην κατά- 
στάσιν ίλαβενέπιστολήν παρά τοΰ βασιλέως τής Πορ
τογαλίας Ίωάννου τοΰ 2ου, δι’ ής τόν προσεκάλει νά 
υπάγη^ πρός αύτύν.

Ό Ερρίκος loc τής 'Αγγλίας τό αύτό έτος διέ
ταξε τόν παρά τή 'Ισπανική αύλή πρεσβευτήν του νά 
έλθη είς συνεννόησιν μετά τοΰ Κολόμβου, άλλ’ ο Κο
λόμβος διά δύο ισχυρούς λόγους έπροτίμησε νά μένη 
έν Ίσπανί?.—Τελευταίου δμως άπελπισθείς έκ τής Ί-

σπανικής Αύλής, άπεφάσισε νά μεταδή είς τήν Γαλ
λίαν καί έκεϊ νά δοκιμάση τήν τύχην του, Θετών τά 
σχέδιά του ένώπιον Καρόλου τοΰ βου τής Γαλλίας, 
παρά τοΰ όποίου είχε λάβει έπιστολήν.

ΠρΙν άφήση τήν ’Ισπανίαν έπεσκέφθη τό Μονα- 
στήριον, δπου είχεν άφήσει τόν υιόν του ύπό τήν προ
στασίαν τοΰ άγαθοΰ 'Ηγουμένου Ζουάν Περέζ, δστις 
τοσοΰτον συνεκινήθη έκ τής άθλίας καταστασεως τοΰ 
Κολόμβου, ώστε διά τής συνδρομής φίλων τινών καί 
ιδίως τοϋ έίομολογητοΰ τής βασιλίσσης Ίσσαβέλας, 
κατωρθώθη νά προσκληθή ό Κολόμβος παρ* αύτής είς. 
τό στρατόπεδον τοΰ Σάντα Φέ, δπου έγένετσ δεκτός 
ύπό τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης, φορών τήν έν- 
δυμασίαν, τήν όποιαν είχε προμηθευθή διά τών χρη
μάτων, τά όποΤα ή βασίλισσα Ίσσαβέλλα τφ είχε πέμ- 
ψει πρός τόν σκοπόν τούτον, διά νά μή παρουσιασθή 
είς τήν αύλήν μέ τά συνήθη του πενιχρά ένδύματα.

’Ενώπιον τών δύο τούτων βασιλικών προσώπων δ 
Κολόμβος έίέθηκε τά σχέδιά του, καί έθεσε τούς δ- 
ρους, καθ’ οδς ήδύνατο ν’ άναδεχθή τήν έπιχείρισιν· 
θά έγίνοντο δέ άποδεκτά άν μή ό άρχιεπίσκοποο τής 
Γρανάδας δέν έχαρακτήριίε τούς όρους τούτους ώς 
αύθάδεις.

Ό.Κολόμβος δένέστερξε νά μεταβάλη αύτούς ούδέ 
κατά μίαν κεραίαν, άλλά τεινάξας τήν κόνιν τών ύπο- 
δημάτων του ένώπιον τών δύο Μεγαλειοτήτων, άνε- 
χώρησεν άπ’ έμπροσθεν αύτών καί άμέσως άφήκε τήν 
πόλιν. Δέν είχεν δμως τάξει δεύσει πλέον τών δύο 
μιλίων, καί ειδικός παρά τών βασιλέων απεσταλμένος 
κατέφθασεν αύτόν καί τόν έπανήγαγέν είς τήν Κορ- 
δόβαν, ένθα μετά πολλάς συζητήσεις καί φιλονεικίας, 
καθ’ ας ή βασίλισσα Ίσσαβέλλα έδείχθη ύπέρμαχος 
τών σχεδίων τοϋ Κολόμβου, κηρύξασα, δτι ήτο άπο- 
φασισμένη έν ανάγκη νά πωλήση καί αύτούς τούς ά- 
δάμαντας αύτής διά να έφοδιάση τόν Κολόμβον μέ 
τά αναγκαία χρήιιατα, άτι να άνέβαινον είς τό ποσόν 
τών η ο,οοο φλωρινίων, οί δροι τής συμφωνίας ύπε- 
γράφησαν έν ΣάνταΦέ τήν ιγ’Απριλ.ιηοα, περιεΐχον 
δέ πέντε άρθρα τά έίής. ι) “Οτι ό Κολόμβος καί οί 
άρρενες κληρονόμοι του θά κατεΤχον τήν θέσιν τοΰ 
Ναυάρχου έπί πάσας τάς χώρας, βσαι ήθελον άνα- 
καλυφθή ύπ' αύτοΰ. 2) Ότι αύτδς θά ήτον άντιδα- 
σιλεύς καί γενικός διοικητής, έχων τό δικαίωμα νά 
προτείνη είς τήν βασιλικήν έγκρισιν τούς διαφόρους 
διοικητάς τών έν λόγφ χωρών. 3) Ότι θά έλαμβανε 
τό Ιν δέκατον δλης τής καθαράς άίίας τών μαργα
ριτών, πολιτίμων λίθων, χρυσού, άργύρου, άρωμάτων, 
καί έμπορευμάτων, άτι να ήθελαν άπρκτηθή έντός. 
τής δικαιοδοσίας του. φ) Ότι αύτδς καί οί ύπ* αύτόν 
θά ήσαν οί μόνοι δικασταΐ είς δλας τάς διενέξεις, αϊ- 
τινες ήδύναντο νά έγερθώσι μεταξύ τής δικαιοδοσίας 
του καί τής 'Ισπανίας καί 5) δτι αύτδς θά ήδύνατο 
είς οίονδήποτε καιρόν νά προκαταβάλη τό έν τέταρ
τον οίαςδήποτε έπιχειρίσεως, νά λαμβάνη δέ άνάλο- 
γον μερίδιον τών κερδών.

’Εκτός τούτων διά γράμματος προνομιούχου έπετρέ- 
πετο είς τόν Κολόμβον νά λάβη τόν τίτλον τοΰ Δ ό ν.

Τήν 8 Μαΐσυ ό υίός τοϋ Κολόμβου νέος Διέγο 
διωρίσθη διαγγελείς τοϋ Πρίγκηπρς διαδόχου Ζουάν, 
καί τήν 12 Μαίου ό Κολόμβος άπεχαιρέτισα τόν βα
σιλέα καί τήν βασίλισσαν διά ν4 έπιτηρήση είς τήν 
προετοιμασίαν τής έκστρατείας έν Πάλος.

(ακολουθεί.)
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ΟΙ ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ.

Ό ’Αριστοτέλης ένόμιζεν οτι οί κωφάλαλοι 
ΐΐν ήούναντο νά άποκτήσουν γνώσεις. Ό δέ άγιος 
Αυγουστίνος δτι δέν ήδύναντο νά διδαχθώσι την 
χριστιανικήν θρησκείαν. Είς τάς ήμέρας μας καί 
αυτά τά μικρά παιδία γνωρίζουν καλλίτερον παρά 
τον μέγαν φιλόσοφον τών ’Ελλήνων Άριστοτέ- 
λην καί τόν μέγαν Πατέρα τής ’Εκκλησίας Αυ
γουστίνον ώς πρός το ζήτημα τοΰτο.

Κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον εν σώμα 
έκ 400 στρατιωτών άπετελεΐτο εντελώς έκ κω
φαλάλων. Ό Φράνκ Μπώτλερ, Γκώεν Ρήδ, καί 
Φέλιξ Μάρτιν ήσαν βωβοί καί κωφοί καλλν 
τέχναι 1 Ό Καγγελάριος Μόλλερ, εκ Πέτρου 
πόλεως, ήτο κωφός καί βωβός πολιτικός άνήρ. Ό 
καθηγητής Βερθιέρ ήτο ό πρώτος κωφός καί 
βωβός, δστις έλαβε τό παράσημου τοΰ Λεγεώνας 
τηςΖΊΪμης. ’Εκτός τούτων μεταξύ τών κωφών 
καί βωβών συγκαταριθμοΰνται πολλοί ιεροκήρυ
κες, οΐτινεςζδιά σχημάτων κηρύττουν τόν λόγον 
τοϋ Θεοϋ εις τούς συναδέλφους των.

Μεταξύ τών πολλών ανεκδότων περί τής τά- 
ξεως ταύτης τών ανθρώπων, άτινα ο αναγνώστης 
δύναται νά άναγνώση είς τό ύπό τοϋ διευθυντοϋ 
σχολείου τινός κωφάλαλων Ρόε, (Ανέκδοτα καί 
περιστατικά τών κωφαλάλων) το ακόλουθον είναι 
παθητικότατου,

Ή Κόμησσα Όρκνεϋ, ήτις ύπανδρεύθη διά 
σχημάτων τό 1753, ολίγον μετά τήν γέννησιν 
τοΰ πρωτοτόκου τέκνου της, ενέβαλεν εΐς μέγαν 
τρόμον τήν τροφόν αυτής ώς εξής: “Ελαβε λίθον 
μέγαν καί κρύψασα αύτόν ΰπο το σάλι της οιευ- 
θύνθη ακροποδητί πρός τήν κούνιαν, οπού έκοι- 
μάτο τό μικρόν. Έφαίνετο δέ ίκ του προσώπου 
της δτι κατείχετο άπό ζωηρόν τι συναίσθημα. Ή 
τροφός, ήτις, ώς δλαι αί χωρικαί τής κατωτάτης 
τάξεως έν ’Ιρλανδία, ήτο πολύ δεισιδαίμων, είδε 
με τρόμον αυτήν πλησιάσαν τήν κούνιαν καί 
ύψώσασαν τόν λίθον ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ 
βρέφους, καί ετρεξε νά τήν ίμποδίση, νομίσασα 
δτι έσκόπευε νά συντρίψη δι’ αύτοϋ τήν κεφαλήν 
αΰτοΰ. Άλλά πριν προφθάση νά τήν έμποδίση, 
ή Κόμησσα έρριψε τόν λίθον επί τοΰ πατώματος, 
ένώ είχε προσηλωμένους τούς οφθαλμούς αυτής 
έπί τοϋ βρέφους.' Ό κρότος, τόν δποΐον ίπροξέ- 
νησεν ό λίθος, έξύπνισε τό παιδίον καί τό έκαμε 
νά άνασκιρτήση. Είς τήν θέαν τούτου το προσωπον 
τής Κομήσσης έφαιδρύνθη, ριφθεϊσα δ’ έπ’ αύτοϋ 
τό έσφιγξεν εΐς τάς άγκάλας της καί ίκάλυψε 
τό πρόσωπόν του μέ θερμά φιλήματα. Ή φιλό
στοργος μήτηρ έφοβεϊτο μή τό παιδίον ίγεννήθη 

ώς αύτή κωφάλαλον, και λοιπόν κατέφυγεν είς 
τήν δοκιμήν έκείνην, ήτις τήν έβεβαίωσεν οτι τό 
παιδίον ήδύνατο ν’ άκούη!

Ταξειδιώτης τις περιοδεύων είς τήν Νέαν ’Αγ
γλίαν, έφθασε τό εσπέρας είς μίαν κωμόπολιν 
άργά καί διευθυνθείς είς τό μόνον έκεϊ ξενοδο
χείου, κατεκλίθη άμέσως εΐς τό ύποδειχθέν είς 
αύτόν δωμάτιόν χωρίς νά δειπνήση

Τό πρωί άνοίξας τούς οφθαλμούς του ειδεν, 
απέναντι του άλλον άνθρωπον βάζαντα τά υποδή
ματά του. Τοΰτον ήρώσησε, ποια ώρα ήτο, άλλά 
με απορίαν του δέν έλαβε καμμίαν άπάντησιν.

Έξελθών τοϋ δωματίου άπήντησε δύο κυρίους 
περιπατοϋντας καί άπέτεινεν είς αύτούς τήν 
αύτήν ΐρώτησιν, άλλ' αύτοί;ίξηκολούθησαν περι
πατούν τες είς τόν διάδρομον χωρίς ν’ άποκριθώ- 
σιν εΐς τήν ίρώτησίν του.

Τέλος κατέβη είς τήνΆραπεζαρίαν, δπου εύρε 
περί τούς 20 κυρίους τρώγοντας έν σιωπή. Εΐς 
τών υπηρετών τώ ΐ'νευσε τότε^νά καθήση, άφοΰ 
δέ έκάθησεν, ή ρώτησε τόν £να τών δμοτραπέζων 
νά τφ έξηγήση τί ίσημαίνον ολα έκεΐνα. Άλλά 
καί παρ’ αύτοϋ δέν έλαβε καμμίαν άπόκρισιν ί

Τότε έν άπελπισίοι στραφείς πρός τόν ύπηρε- 
τοΰντα νέου,®Δέν μοϋ εξηγείς,—είπε,—τί σημαί
νει δλη αΰτη ή κωμφδία;» «Ό, άπεκρίθη δ 
ύπηρετης, τό ξενοδοχείου τούτο είναι διά κωφα
λάλους, καί δλοι ούτοι εΐνε -κωφάλαλοι 1»

Δύο κυρίαι κωφάλαλοι εΐχον έν σκυλάκι, τό 
όποιον έγαύγιζεν, άμα έκτυπα τις τήν έξω θύραν. 
Άλλά βλέπον δτι αί κυρίαι του δέν έσηκώνοντο, 
έπήγαινεν εΐς αύτάς καί τάς ίτράβα άπό τό φό
ρεμα, εως ού έσηκώνοντο και τότε τάς ώδήγει εΐς 
τήν θύραν.

Άλλη δέ τις κυρία κωφάλαλος εΐχε γάταν, 
ήτις βλέπουσα ότι ή κυρία της δέν ήκουε τόν 
κρότον τής θύρας, όταν έκτύπα τις, έκαμνεν έν 
πήδημα έμπροσθεν τής κυρίας της καί έπειτα 
τήν εκύτταζεν άσκαρδαμηκτί είς τό πρόσωπον, 
ίως ού έπήγαινε καί ήνοιγε τήν θύραν !

— Γιγάντεεος άρΑχνη. Περιηγητής τις, δστις περιήλβε 
τας πλείστας χωράς της Νοτίου Αμερικής είίιν είς δάσος 
Αράχνην ύχερμεγίβη, πνίγονσβν μικρόν τι πτηνόν, τό δποΐον 
εϊχ* συλληφβή είς τδν Ιστόν της, Τδ σώμα τής Αράχνης ταύ
της είχε μήκος 7 δτκτύλων, τά Si μίίη της επίσης 7 δα
κτύλων, Ό περιηγητής ώνδμασε τήν γιγάντειον κβΐ Αιματη
ρόν ταύτην Αράχνην Μςγάλην πτηνοράγον.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιος εφΐνευσεν άνθρωπον μέ πάσαλον καί σφυρών ;
2, Που έτάφη δ Ιησούς τοϋ Ναυή ;
S. Ποιος εΐχε προσκέφαλου έκ τριχών τράγων ;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙ? ΑΥΤΩΝ.
Αινίγματα.

1.—Δυό συλλαβαί μ’ άποκελοΰν, 3ξ βϊν’ τα γράμματά μου, 
Τέσσαρα εΐναι σύμφωνα, δυο τά φωνήεντα μου.

"Αν, λύτα, άφαιρίση; τήν πρώτην συλλαβήν. 
Νόμισμα δέλεις μ* εΰρει είς τινα έποχή».

Er ΚαρίαμίΛη, Γ. ϊκρίρΛζέας.

2,— Είς τόν οΐκον σου ύπάρχω απαραίτητος έγώ.
"Αν Si μ* άποκιφαλίσ^ς είμαι τί συχαμερώ, 

Καί αηδίαν προξενώ 
Καί τάς νόσους προχαλώ.

’Εν litipaiti, S. Καμ.πιώτης.

ΑκροΟτιχίς.
β.—Ξυνίσταται έχ Βίχα λέξεων, τούτων ή μέν πρώτη απο

τελείται έχ του όνόματος χράτρυς τινός τής Αμερικής, 
ή δευτέρα όνομα ποταμού τίνος τής ’Ρωσσίας, ή τρίτη 
όνομα μιας των ίννία Μουσών, ή τέταρτη όνομα αρ
χαίας πόλεως τής Βοιωτίας, ή πέμπτη τό όνομα ένός εχ 
τών υίων τοϋ Πατριάρχου Ίαχώβ, ή ίχτη όνομα ζώου 
τινός τετραπόδου, ή ίβδόμη όνομα πράγματος τινόε λίαν 
άναγχαιοτάτου τοΐς άνθρώποις, ή όγδόη όνομα Μουσι
κού τινός οργάνου, ή έννάτη όνομα ίρους τίνος τής 
Θεσσαλίας, ή 81 Βεχάτη τό όνομα ένός περιφήμου ίιά 
ν^ν σοφίαν χαΐ τήν δόξαν Βασιλέως τοϋ Ισραήλ.

Τά αρχικά γράμματα τών δέκα τούτων λέξεων, λαμδανό- 
μενα αποτελοϋσι τό όνομα ένός αρχαίου φιλοσόφου.
Έν Ιθάκη, Νιχύλ, Κ. ΠαυλΑτος.

3.— Το πρώτον είναι σύνδεσμος, τό δεύτερον θεός, 
τό, σύνολόν μου γίνεται ήρως θαλασσινός.

'Er Ιθάκη, Κ. Κουβαρβς.

ztiiffiig τών Αινιγμάτων 
τών ίν τφ φύλλφ τοϋ μηνος ’Οκτωβρίου 1892.

4.— Είμαι πόλις τις γνωστή.
Καί πολύ έζακουστή.

"Αν δυο γράμματα μοϋ ϊίσης
“Οσπριον 6* άποτελέσιμ.

Έν Πειραιεε, Δ. I. 'ΑσημΛχης.

"Εμμετρος Απλή άκροοτιχίς.

5.— Τό Βΐον μου άπό οχτώ λέξεις άποτελείται, 
Τούτου ή λύσις, ρίλτατε, άπο ύμας ζητείται.

Περίφημου ποιήτριαν ’στην πρώτην μου θά εύρης , 
Και της δποίας τ’ όνομα πιστεύω νά ειξεύρης.

Είς τήν δευτίραν απαντάς έν όρος τής Ελλάδος, 
Είς δέ τήν τρίτην άναχτα ’στό ίίστυ τής Παλλάδας.

Είς τήν τετάρτην πάλιν δέ χωρίς ν’ άργοπορήσηί.
Τής ’Ρώμης πρώτον ιδρυτήν ίί ν’ αναγνώρισης

S’ τήν πίμπτην μαθηματικόν, έχ των αρχαιότατων,
Τά μάλιστα επίσημον έχ τών ένδοξοτάτων.

Αύτοκράτορα 'Ρω μα toν εΐς τήν ίχτην β’ άπαντήσης,
"Αν ποτέ τήν Ιστορίαν ϊτυχε νά μελετήσης.

Στήν ίβδόμην Bi πατέρα βά ίδής της Ιστορίας 
Καϊ είς τήν όγΒόην πόλιν Βασιλείου Συυηδίαι.

Τά άρχιχά 61 γράμματα τούτων έάν συνίέσης 
Περίφημου φιλόσοφον ευθύς ό’ αποτελέαης.

Άίήνησι, Πέτρο Ολα Χπετσιώτυυ.

25,00

Ζ—άχυνίος 
Ε—λόετία

Πρόβλημα α'. 
3—15—Ίνίιαώς 75 —

Τ— δωρ 34—Όρβιδας 68 —
Σ—ελήνη 30—Πέπονας 15 — 

37—Καρπούζια 11,10
Κ—ϋρος 59—Πορτοχάλια5,90
0—ιτη 175 175,00
Δ—ωγένης
Ρ*—·«ξάνη 4—► 3—οχ* *ρί<χς £>j00
0—υρανία 2"— » Βούτυρο^δρΟΟ
Σ—αρδαν άπαλος 1— » Καφφέ 4,00

1— » Ζάχαρι 2,00
20— « Ώά 2,00

100— » Λεμόνια 3,00

5. 'Ο πλούτος Φνητος ή δόξα ά&άνατος. 
Ανται.

Π. Γ. Πάνος έξ ’ Αθηνών 5. Ίω. 3. Καμπιώτης ίχ Πει
ραιώς 3 5. Μαρία Τσιγαϊά έχ Λαμίας 2, 4. 5. Φωτεινή 
Π. 'Ροζάχου έξ Άρεοπόλεως 2.3.4.5. Ίω. Π. Κατέχος
3.4.5. Γ. I, Ππλέτας έχ 'Ρωσσίας 2.3.4.5. Δ. I. Ά- 
σημάχης έχ Πειραιώς 1.3.4.5. Σωτήριος X. Θεοδόσης ίχ 
Κερχύρας 2,3.4.5. Ίδομενευς Δ. Ψύχας έξ ’Αθηνών 2.3.
4.5. Μαριγοϋλα Τριανταφυλλοπούλου έχ Περγάμου 2.3. 
4. 5. Γεώργ. Δ. Αύγουστος έχ Μαραθώνας 1. 2. 3. 4. 5, 
Νιχόλ. Β. Βαχάλογλους έχ Σμύρνης 5. Μελπομένη Γ, 
Γιαγτζή Ιχ Μολεμένης 1.2.5. Δημ. I. Ταταράχης 5. Δη- 
μητροϋλα Κ. Κιραμιώτ^ έχ Νάξου 2.5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Κήρυγμα Ευαγγελίου έν Ά&ήναις κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. μ. χαΐ άπο 5—6 μ,. [Λ. 
ίν τή κατά τήν Πύλην τοΰ Ακριανού κα'ι τούς 
Στύλους τοΰ ’Ολυμπίου Διος Έλλ^νικΐ^ Εΰ- 
αγγελοκη ’Εκκλησία.

— Έν τη Άπόθήκγι τών 'Αγίων Γραφών ΰπάρ- 
χουΣι Σώματα τοΰ Άότέρος της 'Ανατολής, όλό- 
κληροι Σειραΐ ’Εφημ. Παίδων καί αί τρεις Σειραΐ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—ΠροΣέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας καΐ Αλλα θρη
σκευτικά καΐ ΰθικά φυλλάδια καΐ βιβλία.

—Καί πάλιν ΣυνίΣτώμεν είς τάς οίκογενείας τών 
Συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων το Έγ κ υκλο- 
παιδικόν λεξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καΐ ΧίρΣτ 
ώς λίαν άναγκαϊον διά πδΣαν οικογένειαν.

— Τδ Σπήλαιον τών λμότών διήγημα τερπνό
τατου καί διδακτικώτατον διά οίκογενείας μέ ει
κόνας* τιμή μόνον μία δραχμή Συμπεριλαμβανο
μένων καΐ τών ταχυδρομικών.

Συνιϊρομή «Παιδικών Λιηγημάτωυ,η 8 κκτ έτος, ίν 'Ελλάδι 4ο λεπτ. ίν τφ Έξωτερικώ «0 Aes. 

Έν Άβήναις εκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων aNESTH KfiNSTANTINIAOT 1893 — 3351.


