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ΕΝΠΕΡΙΕΤΔΤΙΚΟΝ ΤΟΓ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ·.

Ό Γαλιλαίος μετά τήν τύφλωβιν αύτον έζη 
είς τήν εξοχικήν αύτοϋ έπαυλινίέν 'Λρκέτρι, ο
πού είχεν ίξοριοθή νβτερα άπό πολλούς κατα- 
διωγμούς. Πρωίαν τινα άκριβώς μετά ?ι» έτος 
άπό της έν Ρώμη καταδίκης του έοκέπτετο περί 
τοϋ πικρού παρελθόντος τον καϊ τών άλλων κα
κών, τά οποία ύπέφερε. Ή βκέψις τον έκείνη 
τόν έκαμε περίλυπου και ήθέληβε νά μείνη είς 
τό μικρόν του δωμάτιον. Λιά νά άποδιώξη δέ 
ολω<; διόλου άπό τόν εαυτόν τον τώ? λυπηράς 
ίκείνας βκέψεις ήρκεβε νά περιπατή είς τό δω
μάτιό» τον. Λέν ήρκέθη όμως sig τούτο, ήθελε 
νά κινήται και νά άναπνέη περισσότερον ελευ
θέριος, καϊ ληβμονήβας δτι ήτο τυφλός έξήλθεν 
άπό τό δωμάτιόν του έξω. Ταχέως ή έξηρεθι- 
σμένη διάνοιά του ήρχισε νά πραϋνηται καϊ 
καθόσον έπροχώρει ήσθάνετο άνακούφιβιν είς 
τόν εαυτόν του καϊ ή καρδία του διετίθετο εν- 
νοΐκώτερον μέ τόν έαυτόντου, τήν άνθρωπό- 
τητα καί ακόμη μέ αύτούς τούς εχθρούς του. 
’Επί τέλους τόσον ήσύχασεν,&βτε αί παρελθοϋοαι 
έκεϊναι τρικνμίαι τοϋ βίον τον τόν έπροξένησαν 
γέλωτα, καί, έλέγχων τόν εαυτόν του διά τήν 
άδυναμίαν, ή οποία τόν έκυρίενοε, έπεθύμησε 
πάλιν νά εΐνε μεταξύ των φίλων τον, άλλ* εύ- 
θύς ένόησεν ότι παρά πολύ ειχεν άπομακνρνθή 
άπό τήν κατοικίαν τον. Είξευρε, εΐνε άληθές, 
πολύ καλά Todg δρόμους τοϋ άγαπητον τον λό
φου, έπϊ τον όποιον έβάδιζε, άλλά μετά τήν 
τύφλωσίν τον ποτέ τον δέν ειχεν έξέλθει τής 
οικίας. Πον άρά γε νά ήτο; Πον ήθελε νά 
ύπάγη ; Τό παν πέριξ του ήτο ήσυχου. Πρός

στιγμήν έφοβήθη καϊ έστάθη ακίνητος. Μέ μίαν 
βιαίαν κίνησιν τών χειρών τον έφερεν αύτάς 
είς τούς όφθαλμούς του καί, τρίβων αυτούς, 
ανέκραξε, «Οί οφθαλμοί αυτοί, οί όποιοι μο'ι 
εΐχον δείξει νέον ούρανόν τώρα ούτε ένα μι
κρόν μέρος τής γής ταύτης θέλουν νά μοϊ δεί
ξουν. ’Λλλ’υπομονή.» Και έμεινεν έκεΐ μέ 
έσταυρωμένας τάς χεΐρας ώβάν νά έπερίμενε 
κάποιον νά έλθη sig βοήθειαν τον.

Μετά τινα λεπτά ένόμισεν ότι ήκονοε τόν 
κρότον οιδηράς άκρας ράβδον έπϊ τών λίθων. 
Λαβών τότε θάρρος έφώναξε: «.’Λδελφέϊ » — 
ϋ,Ποΐος εΐνε αύτοϋ·,» ήτο ή άπάντηοις. <ίΤί θέ
λεις ; Θέλεις ίοως νά μον δώοης κάτι τι; » — 
«’ίϊ 1 θέλω ού νά μον κάμης μίαν χάριν,» εΐπεν 
ό Γαλιλαίο. Καϊ ό ξένος άπεκρίθη : αΛνδτν- 
χώς δέν θά ήμπορέΰω νά κάμω τήν ίπιθνμίαν 
οον, πτωχέ μον, διότι πρό όλίγου έκλαια μέΰα 
είς τήν καρδίαν μον διά τήν σημερινήν μου 
αποτυχίαν. ’Λλλ' όχι, όχι—βτάοον, έπι τέλους, 
είμεθα άδελφοϊ τφ όντι καϊ πιριΰδότερον μά- 
λιβτα άπό τούς πλουοίους μέ αυτήν τήν πτω
χείαν μας. Νά, έδώ έχω ένα μεγάλο καλό ψωμί. 
Μοϋ το εδωκαν είς τό Γκίοέλλο (έπανλις τοϋ 
Γαλιλαίου), θά κάμης δέ καλά νά ύπάγης καϊ 
βύ έκεΐ, διότι έκεΐ κατοικεί ένας καλός κλού
βιος άνθρωπος. Νά, πάρε το. *Λλλά ποϋ εΐ- 
βαι·, »

«Σέ εύχαριβτώ, δέν χρειάζομαι τό ψωμίβου, 
καλέ μου φίλε. Είμαι τυφλός καϊ ή μόνη χά
ρις, τήν όποίαν έπιθυμώ νά μοϋ κάμης, εΐνε νά 
μέ όδηγήβης είς τήν κατοικίαν μον.» — « Τί; νά 
βέ όδηγήοω είς τήν κατοικίαν βου 1 Κύριε έλέ· 
ηβον I *^λη·ί>β>3· έδώ θά έφαρμοβθ^ τό : Τυ-
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ψλό§ τυφλόν όδηγεί' διότι νά σοΰ είπώ τήν 
άλήθειαν άφότου έγεννήθηκα δέν εΐδον ποτέ 
μου τδν ήλιον I »

Ό Γαλιλαίος άυεβτέναξε λυπηρά' δ ό’Ι «1- 
Aog έξηκολούθησεν: « Συγγνώμην αν tfi έξε- 
λαβα ώς τυφλόν. Άνθρωπος ανευ οφθαλμών 
κάμνει πολλά σφάλματα. Άλλ* άς ύπάγωμεν. 
Γνωρίζω καλά τδ μέρος, ν «Θελεις τότε νά με 
όδηγήσης είς τδ Γκίοέλλο ; Είξεύρεις τδν δρό
μον', »—<ιΚαϊ έκεΐ θέλεις νά ύπάγης;^—«Ναι.»
— «Τότε ας ύπάγωμεν. ΖΖοδ εΐνε τδ χέρι σου ;» 
—«Λάτο.» Καϊ αφού επί τινα στιγμήν έζή- 
τησεν ό εις τοΰ άλλου τήν χεΐρα έπϊ τέλους τάς 
ε&ρον. ΚαΧ τοιουτοτρόπως άνεχώρησαν.

« Απ' έίώ,» εϊπεν δ τυφλός ξένος· «μοΰ φαί
νεται 5τι καΧ σν είσαι γέρων, πόθων ίτών εί
σαι, άδελφέ;»— «'Τπερ τα έβδομήκοντα,» εϊπεν 
ό Γαλιλαίος — «'ίϊ, είμαι πλουσιώτερός σου είς 
τά χρόνια,—είμαι δγδοήντα δύο. Αλλά τί μΧ 
τούτο’, Τά φορέματα σου δεν φαίνονται νά εΐνε 
πτωχού άνθρώπου. *&, σάς παρακαλώ, Κύριε, 
νά με συγχωρήσης. Τά πτωχά μου φορέματα 
θά..,ι>—«Καί παρακαλώ διατί δεν με λέγεις 
τώρα, άδελφέ;» — « Άλλα σύ...—"Ώ, έγώ—έγώ 
είμαι ένας δυστυχής τυφλός, δ όποιος θά ΐμενε 
αβοήθητος είς τδν δρόμον μΧ τά καλά μου αύτά 
φορέματα, αν δεν μΧ έβοηθέ ι ένας άδελφδς 
ώς σύ.ν

Έπί τινα καιρόν άμφότεροι σιωπηλοί έβάδι- 
ζον, εως ου ό κώδων τοΰ χωρίου είδοποίησεν 
αυτούς ότι εύρίσκονται πλησίον της έπαύλεως.

ο. Επιθυμείς αληθώς νά ύπάγης είς την 
έπαυλιν τον Γκιοέλλου ; Γνωρίζεις έπίσης καί 
τδν καλδν κύριόν της, τδν Κύριον Γαλιλαίον^
— «Ναί, τδν γνωρίζω’ σύ τδν γνωρίζεις ;» — 
«Ναί, άρκετά καλά, — καί μΧ τοΰτο θέλω νά 
είπώ ότι, αν καί δεν τδν ειδά ποτέ, όμως ποτΧ 
δΧν έφυγα άπδ την πόρτα του χωρίς ψωμί και 
ποιος δεν τδν γνωρίζει; Ό κόσμος λέγει ότι 
εΐνε μέγας άνήρ, άλλ' οί σύντροφοί μου και έγώ 
τδν όνομάζομεν καλδν άνθρωπον, διότι κανείς 
δΧν έννοεΐ τήν φιλανθρωπίαν καθώς έκεΐνος, 
καΧ διά τοΰτο όλοι τδν άγαπώμεν, αν καί δεν τδν 
γνωρίζωμεν μΧ τούς οφθαλμούς μας I» Ούτως έ
χει μέ τδν Κύριον Ιησοΰν Χριστόν καΧ με τούς 
πιστεύοντας είς αύτόν. Τδν άγαπουν άν καΧ δεν 
τδν εΐδον ποτέ.

Έν τώ μεταξύ είς τήν οικίαν τοΰ Γαλιλαίου 
μαθητής τις τοΰ μεγάλου διδασκάλου, εί&ηλθεν 
είς τδ δωμάτιον είς τδ δποΐον άφήκε τδν με- 
λαγχολικδν γέροντα, άλλ' εύρεν αύτδ κενόν καί 
τήν θύραν του ανοικτήν.

ΜΧ πολύν φόδον έφώναξε τούς φίλους και

τούς ύπηρέτας καϊ τούς έστειλε διά νά ίξετά- 
σωσι καΧ ενρωσι τδν προσφιλή τυφλόνϊ'Οτε τδν 
εύραν έφώναζον άπδ χαράν’ καΧ 0 νέος εύθής 
έτρεξε πρδς αύτον πλήρης εύ^νωμοσύνης, διότι 
τδν είδε ασφαλή. «Κύριε Γαλιλαΐε, τί φόβον 
πούμας έπροξένησας!» καί λέγων ταΰτα δ μα? 
θητής κατεφίλει τήν χεϊρα τοΰ διδασκάλου ‘ Μό
λις τώρα παρετήρησε καί τόν ξένον σύντροφόν 
του, όβτις έν τώ μεταξύ ένόησε ποιον εϊχεν 
όδηγήσει.

ΠρΙν δε παρέλθη ή έκπληξις τοΰ πτωχοΰ ό 
Γαλιλαίος, έναγκαλισθεΧς αύτόν, άνέκραξε: ^Ι
δού, φίλε μου I ιδού ένας άδελφδς τοΰ Γαλι
λαίου. Ή φιλανθρωπία μάς έκαμεν άδελφούς. 
ΜΧ έσωσας, φίλε μου, Άεν είξεύρεις ότι καϊ δ 
Γαλιλαίος εΐνε τώρα τυφλός ; Παν 5,τι δΧ τώρα 
είμπορεΐ νά έλαττώση τήν δυστυχίαν του, εΐνε 
νά βοηθή τούς άλλους, οί όποιοι ύποφέρουσιν. 
Έλα, ή οικία μου θά εΐνε καϊ ίδική σου καΧ τδ 
ψωμί μου -ψωμί σου. ®ά ίδης δΧ δτι καϊ οί πλού
σιοι είμπορεΐ νά γίνουν άδελφοΧ καθώς καϊ οί 
πτωχοί.»

Είς τήν καρδίαν τοΰ πτωχοΰ τυφλόν διεχύθη 
τότε άπειρος τρνφερότης καί εύγνωμοσύνη καϊ 
φιλών τήν χεΐρα τοΰ μεγάλου διδασκάλου δέν 
είμπόρεσεν οάδέ λέξιν νά είπη άπδ τήν πολλήν 
του συγκίνησιν.

Η ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΈΟΐ ABBA ΚΝΕΪΠ.

Έν Βιρσσόφεν, μικροί ζωμοτΐόλιι της Βαυα
ρίας, ίιρεός τις καθολικός, ό ΆββΚς Κνιία:, ίνερ- 
γιϊ θαυμασίας θεραπείας κλειστών είδών νοσημά
των, διά της υδροθεραπείας. Έχει ιδίαν μέθοδον, 
δι’ ής πρώτον έθεραπεύθη αύτός, κατόπιν δέ ά- 
πεφάσισε νά την έφαρμόσγι πρδς όφελος τών όμοιων 
του. 'Η φήμη του διεδόβη εις δλην τήν Ευρώπην 
καί μέχρι τής ’Αμερικής καί τών Ινδιών, προσ
έρχονται δέ τόσα πλήθη νά τόν συμβουλευθώ- 
σιν, ώστε τά ξενοδοχεία της μικράί κώμης δέν 
έχουν τόπον δι ’ αυτούς, καΐ αναγκάζονται νά κοι- 
μώνται είς τάς σιδηροδρομικά; άμάζας.

Όπως δλοι οΐ έμπειρικοί, δ Άββάς Κνείπ 
έχει τήν άξίωσιν οτι δύναται νά ΐατρεΰη κάθε 
είδος άσδενείάς διά τής μεθόδου του, τδ βέβαιον 
δε εινε δτι πολλάκις ίπιτυγχάνει ίκεϊ δπου πολ
λοί διάσημοι ιατροί άπέτυχον.

Ή μέθοδός του διαφε'ρει άπο την κοινήν υδρο
θεραπείαν Ιδίως κατά τοΰτο,ότι άντί νά δίδη ευ
θύς τήν ψυχρολουσίαν, ντούς τούς καταιωνισμούς 
και άλλα συνήθη μέσα,άτινα εΐνε λίαν σφοδρά διά 
πολλάς κράσεις, άρχίζει οιά σειράς διναμοτικών



ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 2049

μΐβων διά τών όποιων συνειθίζει βαθμηδόν τδ 
σώμα είς^τά δραστηριότερα μίτρα.

Έν πρώτοις έρχεται δ avev υποδημάτων ns- 
ρι'πατο^, κατ’άρχάς μεν μέ περικνημίδας μόνον, 
άργότερον δέ μέ γυμνούς πόδας. Ό περίπατος 
οδτος διαρκεϊ άπδ 10 λεπτά έως 2—3 ώρας.

Ό περίπατος ini τοϋ υγρόν χόρτου, ίκτε- 
λεϊται καθ’ έκαστην πρωίαν έπί 15 — 45 λεπτά 
τής ώρας, συνήθως, ίνφ ή πρωινή δρόσος μένει 
«κόμη έπί τοΰ χόρτου, ενίοτε όμως, άφου κατα- 
βραχή δ χόρτος διά τοΰ ποτιστηριού.

Τδ θέαμα τόσων ανυπόδητων Κυριών καί Κυ
ρίων, περιπατούντων καί άνταλλασσόντων χαι
ρετισμούς καί φιλοφρονήσεις, ώς εάν εύρίσκοντο 
εΐς τήν μουσικήν, είναι λίαν πρωτότυπον. Έν 
έλλείψει χόρτου δ περίπατος ούτος γίνεται έπί 
λιθοστρώτου έδάφους καταβεβρεγμένου διά ψυχρο- 
τάτου ΰδατος. Μετά τδν περίπατον καθαρίζονται 
άπλώς οί πόδες άπδ τήν προσκολληθεϊσαν άμμον, 
και τίθενται άδπόμγιστοι έντδς τών περικνημίδων 
καί υποδημάτων.

Ανώτερος ετι βαθμός του 6κλι;ρυντικοΰ πε
ριπάτου είναι δ έπί τής χιόνος, ή της πάχνης.

Οί περιπατούντες πρέπει νά κινούνται άδια- 
κόπως έπί τής ώρας το ολιγώτερον, ϊνα έπι- 
ταχύνωσι τήν κυκλοφορίαν του αίματος.

Πρδς τούτοις εΐνε υποχρεωτικόν τό ποδόλουτρου 
εις τόν ποταμόν, δστις διέρχεται το Βερσόφεν, 
τοΰτο γίνεται δις τής ημέρας, πρωί καί μετά 
μεσημβρίαν.

Τό ΐσχυρότερον ίλών τών σκληρυντικών μέ
σων είναι ή λεγομένη περίχυβις τά>ν γονάτων, 
διά ποτιστηριού. Τό μέσον τοΰτο είναι λίαν δυσ
άρεστο ν, άλλά φαίνεται οτι εΐνε αποτελεσματι
κόν εΐς πολλάς παθήσεις τών ποδών. Υπάρχει εν 
παράδειγμα, οπού οι όνυχες ειχον πέσει, και μετά 
τινα καιρόν άνενεώθησαν διά τής μεθόδου ταύτης,

Ό Άββάς οέν παραδέχεται τά θερμά λου
τρά, τό πολύ παραδέχεται τροποποίησίν τινα, 
δίδων εναλλάξ ψυχρόν λουτρδν έπί 10 λεπτά, 
και θερμόν έπί εν λεπτόν, καί οΰτω καθ’εξής 
επί 33 λεπτά τής ώρας. Θεωρεί άπ’ ίναντίας τό 
ψυχρόν λουτρδν του σώματος Ολοκλήρου ώς λίάν 
ωφέλιμον, άλλά μόνον έάν τό σώμα ήνε θερμόν, 
’Εάν ύπάρχη τδ παραμικρόν ρίγος, ή έάν οι πό
δες ήνε ψυχροί απαγορεύει τό λουτρόν. «Δέν δι
στάζω,» λέγει, «νά διισχυρισθώ, βασιζόμενος έπί 
μακράς πείρας καί προσεκτικής μελέτης τοΰ ζη 
τήματος, δτι όσον θερμότερου και όσον μάλλον 
ί ορωμέ νον εΐνε τό σώμα, τόσον μεγαλητερα είναι 
ή ωφέλεια τοΰ ψυχρού λουτρού.» Συνιστφ δέ νά 
μή διαρκέσγι πολλά λεπτά τό λουτρόν, ΐνα μή|

άφαιρεθή ή θερμότης του σώματος. ’Απαγορεύει 
νά σπογγίζωνται οΐ ίξερχόμενοι τοΰ λουτρού, πρέ
πει νά ένδυθώσιν άμέσως, (τά ένδύματα όμως νά 
ήνε λίαν στεγνά,) καί νά περιπατήσωσιν ή άλ
λως πως νά κινηθώσιν, έντδς δέ ολίγων λεπτών 
τό σώμα ολον εΐνε στεγνόν.

Έκτος τής έξωτερικής θεραπείας, τδ ύδωρ χρη
σιμεύει καί ώς φάρμακον είς πλεϊστας άσθενείας 
καί παθήσεις. Οΰτω, λ. χ. οί πάσχοντες έκ χρο
νιάς δυσκοιλιότητος όφείλουσι νά πίνωσιν ε’κ δια
λειμμάτων όλην την ημέραν. Πρδς τούτο, φέρουσι 
μεθ’εαυτών μικράν φιάλην, καΐ καθ’ έκάστην 
ήμίσειαν ώραν ροφώσιν ολίγον ύδωρ. Λέγεται οτι 
ή μέθοδος αδτη εφερε τά κάλλις'α αποτελέσματα.

Όπως καί &ν έξηγηθή τό πράγμα, δ εμπειρι
κός οΰτος και αΰτοδίδακτος ιατρός ωφέλησε καί 
ωφελεί καθημερινώς πλείστους ανθρώπους, πτω
χούς έπίσης καί πλουσίους, διότι δέν δέχεται πλη
ρωμήν. Ώς ευεργέτης δέ τής πασχούσης άνθρω - 
πότητος είναι πρόσωπον ενδιαφέρον καί άξιον 
σεβασμού.

AFKTOTPOS
"0 τεράστιος Ήλιος.

Εις τον άπειρον χώρον τοΰ ουρανού ΰπάρχουσιν άλ
λοι ήλιοι, οί δποΓοι εΐνε καταπληκτικώς μεγαλείτεροι άπό 
εκείνον, 6 όποιος μας δίδει θερμότητα, φως καΐ ζωήν. 
Ό άστήρ’Αρκτοϋρος, δστις εΐνε γνωστός οτι εΐνε ήλιος 
άλλου πολύ μεμακρυσμένου συστήματος πλανητών, α
πέχει 11,500,000 φοράς μακρύτερον ή όσον b ίδικός 
μας φωτοβόλος ήλιος άπό ήμάς. Ή διάμετρός του εΐνε 1 
74,000,000, ή δε περιφέρεια του περί τά 224,000,000 
[χίλια I *0 ήλιος μας μόλις ίχει διάμετρον 066,000 μι
λιών, τοΰθ* δπερ άποδεικνύει ότι δ ’Αρκτοϋρος εΐνε του
λάχιστον 551,000 φοράς μεγάλε Ετερος κατά τον όγκον 
τοΰ ΐδίκοϋ μας άρματηλάτου Φαέθωνος!

------- —
ΕΠΙΜΟΝΗ.

Τά κατωτέρω εΐνε παρμένα άπό τάς παραδό
σεις ενός εργοστασίου έν Γλασκώβη τής Σκωτίας. 
Προ τριάντα έτών έν παιδίον μέ γυμνά πόδια καί 
κουρελιασμένα ρούχα παρουσιάσθη εΐς τό γραφειον | 
τοΰ διευθυντού ένδς έργοστασίου καί έζήτηβε παρ’ 
αυτού εργασίαν μιτακομιστού.

— « Αυτή ή ίργασία άπαιτεϊ πολύ τρέξιμο,» 
εϊπεν δ διευθυντής μέ χειρονομίαν καί μέ ενα βαράν 
τόνον της φωνής.«Έπειτα τό πρώτο πράγμα πού 
χρειάζεται δι’ αυτό εΐνε νά εχης παπούτσια.»

Τό παιδί λυπημένον άνεχώρησε. Έζη δέ μέ 
διάφορα έργα, τά όποια εκαμνε τήν ημέραν είς 
τήν άγοράν καί τήν νύκτα έκοιμάτο μέσα ’σένα 
σταΰλον. Πριν περάσουν δύο μήνες, είχε κερδήσει 
τόσα χρήματα όσα έχρειάζοντο διά νά άγοράση



2050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1893
ένα ζευγάρι παπούτσια. Τότε παρονσιάσθη πάλιν 
ενα πρωί εΐς τόν ίδιον διευθυτνήν μέ τά παπούτσια.

— «Νά, τώρα έχω παπούτσια, κύριε,» εΐπε μέ 
χαμηλήν φωνήν τό παιδί.

— «Ώ, ειπεν δ διευθυντής καί μέ δυσκολίαν 
εΰρεν άλλην πρόφασιν. «θέλεις εργασίαν εδώ; μά 
δεν εινε δυνατόν, παιδί μου, νά τήν εΰργς μέ αυτά 
τά £οϋχά σου θά λερώσγς τδ κατάστημα.»

Το παιδί διά μίαν στιγμήν ίδίστασε και έπειτα 
έξήλθε χωρίς νά ειπη λέξιν. Έξ μήνες ειχον πα-

γράφης» εΐπε. «Δέν ε’χομεν καμμιά θέσι γιά 
’σένα.»

Τδ πρόσωπον τού παιδιού έγεινεν ώχρόν, άλλά 
χωρίς νά ειπη καμμιάν λέξιν ή νά έκφράση κανεν 
παράπονον άνεχώρησε καΐ πάλιν. Τήν φοράν ταύ
την ΰπήγε δέκα πέντε μίλια μακράν άπό τήν 
πόλιν και εύρεν εργασίαν εΐς ενα σταϋλον, δ ό
ποιος εΰρίσκετο πλησίον εΐς έ'να νυκτερινόν σχο
λείου. Εΐς το τέλος τοϋ έτους παρουσιάσθη καΐ 
πάλιν εΐς τδ ίδιον γραφεϊον:

Τά Τσακάλοα.
ρέλθει άπο τότε καί μίαν ήμέραν μέ νέα φορέματα 
άπο πρόστιχο καΐ χονδρο πανΐ παρουσιάσθη πά
λιν εΐς τόν διευθυντήν. Τό ένδιαφέρον του τήν 
φοράν ταύτην διηγέρθη καί πρώτην φοράν δ διευ
θυντής παρετήρησε τδ παιδί μέ προσοχήν. Τδ αδύ
νατον καί χωρίς αίμα πρόσωπον τοϋ παιδιού έδεί- 
κνυεν ότι επί πολλούς μήνας ε’κοπτε άπό τό φα
γητό» του διά νά κατορθώση νά απόκτηση τά 
φορέματα ίκεϊνα. Τότε δ διευθυντής ήρώτησεν 
αύτό διαφορετικότερα και εύρε μετά λύπης του 
ότι δέν εϊξευρεν ούτε νά άναγινώσκη ούτε νά γράφη.

— «Διά νά σε δεχθώμεν εΐς τδ κατάστημά μας 
εινε άνάγκη νά μάθης καΐ νά διαβάζης και νά

— «Εΐμπβρώ τώρα νά γράφω -καΐ νά διαβά
ζω», είπε συντόμως.

«Τοϋ ε’δωκα εργασίαν,» έλεγεν δ διευθυντής 
υστέρα άπδ πολλά έτη, «μέ τήν πεποίθησιν δτι 
μέ τόν 'καιρόν θά ήτο δυνατόν νά πάρη καΐ τήν 
ΐδικήν μου θέσιν, άν άπεφάσιζε νά άποκτήση αύ
τήν. Οί άνθρωποι ολίγον κατ ’ όλίγον προοδεύουν 
εΐς τάς έργασίας των, άλλά τδ παιδί έκεϊνο εΐνε 
τώρα 6 πρώτος υπάλληλός μαςί»

ΤΣΑΚΑΛΙΑ.

Αίττι εΐναι ίι κοινή όνομαΟία, διά τής όποιας 
εΐναι γνωότόν τό εΐς τήν προκειμένην εικόνα 
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παριότανόμενον ζφον, τά όποιον όχι μόνον ομοι
άζει έξωτερικώς με τούς κύνας, άλλά καί Ανήκει 
είς τήν οικογένειαν τών κανών, έχει δέ τά μέ
γεθος κυνός μεσαίου Αναστήματος.

Ή μηλωτή τον εΐναι χρώματος ιφαροϋ, άμαυ- 
ρΰτέρα έπΐ τών νώτων, καί ζωηροτέρα ύπό τήν 
κοιλίαν, Εΐς τινα τών ζώων τούτων φύεται είς 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών ώτων εϊδός τι κέρατος,

"Οταν κανέν Τσακάλι άρπάάμ καμμίαν όρνιθα, 
ή άλλο τι ζωον μικρόν, τά μεταφέρει είς τόπον 
άόφαλή, έπειτα έξετάζει τά πέριξ μέρη μήπως 
εΐναι κρυμμένον έκεϊ πλησίον κανεν ζφον ΐσχυ- 
ρότερόν του, ώς λ. χ. λύκος, ή λέων, Λ τίγρις, 
καί άφοϋ βεδαιωθμ οτι δέν ύπάρχει, τότε ειδο
ποιεί τινάς τών συντρόφων του, έρχεται είς τό 
μέρος όπου είχε κρύβει τήν λείαν του καΐ λαβήν

Λ1;ζϋήρ.ν.τα. έκ τή^ Οχλάσαης.
τό όποιον οί κάτοικοι'τών Ινδιών έκ τιμούν πολύ 
ώς φυλακτήριον, τό φέρουν δέ κρεμάμενον άπό 
τοϋ λαιμού πάντοτε.

Τά Τσακάλια ζοΰν Αγεληδόν, ένίοτε 2θθ τον 
Αριθμόν, επιπίπτουν δέ κατά τών μικρών όρ
νιων, τών όρνίθων, τών χηνών, χοιριδίων κτλ. 
έπιφέροντα μεγάλας καταότροφάς. ’Εν έλλείψει 
ζώόης τροφής καταφεύγουν καί είς τά θνησιμαία. 
Είναι δέ τολμηρά καί όυνάμα πονηρά ώς ή άλώ- 
πηξ ζώα, ύποκρινόμενα πολλάκις τόν άποθαμ· 
μένον, διά νά έξαπατήόωόϊ τήν λείαν των καί 
ούτω νά τήν συλάθουν εύκολώτερον. 

αύτήν, έρχεται μετ’ αύτών εΐς μέρος Ασφαλές 
καΐ έκεϊ εύωχούνται όλοι έν όμονοίμ I

Τά Τσακάλια εΐναι κοινά καθ’ ολην τήν Εύρώ- 
πην καί Ασίαν, Ακούονται δέ κατά πάσαν νύκτα 
αί φωναί των έπΐ τά όρη καί τούς λόφους."Οταν 
γαυγίζουν πολλά όμοϋ άποτελούν ήχον όξύν 
καϊ μελαγχολικόν.

Τά Τσακάλια ώς καϊ αί άλώπεκες έκπέμπουν 
έκ τοϋ σώματος αύτών βαρεΐαν άηδή όόμήν, ήτις 
εΐς τά έξημερούμενα ολιγοστεύει καϊ έπΐ τέλους 
έξαλείφεται. ’Εξημεροΰνται εύκόλως καϊ χρησι
μεύουν ώς οί κύνες είς τάς οικίας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΤΣΗΣ.

Ό ούρανδς καί ή Υή καί πάντα τα έν αύτοΐς είνε 
πλήρη πρακτικών μαθημάτων είς τούς θέλοντας νά 
μάθουν καί ωφε
ληθούν έζ αύ
τών. Οί άρχαΐοι 
έπωψελ ού ν τ ο 
περισσότερον ή- 
μών τών νεωτέ 
ρων έκ τής θε
ωρίας καί έίετά- 
σεως τής φύσε- 
ως, ό δε λόγος 
είνε δτι ήμεΐς 
μέν έχομεν άπει- 
ρίαν βιβλίων, κα] 
άλλων μέσων 
ή σπουδή τών δ- 
ποίων άπορροψφ 
δλον τδν καιρόν 
καΐ δλην τήν 
προσοχήν μας, 
ένώέκεΐνοι στε
ρούμενοι αύτών 
προσηλούντο ά- 
ποκλειστικώς είς 
τήν θεωρίαν τής 
ρύσεως, Είς τδν 
λόγον δέ τούτον 
όφείλομεν τάς ύ
ψη λάς έμπ νεά
σεις καί τάς βα- 
θείας κρίσεις , 
τάς δποίας κα- 
τέλιπον είς ήμάς 
περί αύτής cl 
σοφοί τής άρ- 
χαιότητος.

Μεταζύ τών 
φυσικών άντικει- 
μίνων, ή θάλασ
σα μάς διδάσκει 
πολλά καί ωφέ
λιμα μαθήματα, 
ή δέ προκειμένη 
είκών παριστά 
γέροντα ναύτην 
διδάσκοντα τδν 
υίόν του τινά
τών μαθημάτων ΚαγγουροΟ
τούτων, τά ό
ποια νομίζω ωφέλιμα καί διά τούς μικρούς άναγνώ- 
στας τής Έφ. τών Παίδων.

Τδ πρώτον πράγμα, τδ δποΐον κάμνει μεγίστην έν- 
τύπωσιν είς τούς τάίειδεύοντας τούς ώκεανούς είνε 
ήάπέραντος έκτασις τών ύδάτων. Πρό 
τής χρήσεως άτμοπλοίων καί άκόμη καί τώρα, οί τα- 
έειδεύοντες St* Ιστιοφόρων διέρχονται πολλάκις μήνας 
χωρίς νά ϊδωσι ,έηράν· ήμέραν παρ’ήμέραν έέ απλού τα ι 
Ενώπιον αύτών, έφ’ δσον ρλέπει δ δφθαλμός, ή αύτή 
άπέραντος δψις—θάλασσα ! Ή θεωρία τής Εηράς τών 

έπομένην σελίδα.)

Τό τρίτον είναι ;τδ ήρε μον

δρέων, λόφων, πεδιάδων καί κοιλάδων δέν δύναται 
νά παράσχη είς ήμάς τήν (δέαν τού άπεράντου τό
σον, δσον ή θάλασσα. Έν τώ μέσι^ αύτής λαμβάνο- 
μεν κατά πρώτον τήν (δέαν τοΰ άπεράντου καί άρ- 
χίζωμεν νά έννοώμεν μικρόν τι περί αύτοϋ.

Τδ δεύτερον 
είνε ή σ $ ο - 
δρότης καί 
τρομερότης 
τών κυμάτων 
της. Ποιος διήλ- 
θέ ποτέ τδν ώ· 
έεανόν έν καιρφ 
(σχυράς τρικυ
μίας καΐ δέν έ- 
έεπλάγη, και έ- 
τρόμαέε μέ τδ 
θψοε, τήνδρμήν 
καί τήν άγριό- 
τητα τών κυμά
των του, ύψου- 
μένων ώς δρη 
ύπέρ τήν έπιψά- 
νειαν αύτοϋ καί 
έ παπειλούντα 
καταστροφήν είς 
πάν τδ προστυ
χών; Πόσον φο
βερά και τρομε
ρά ή θάλασσα έν 
καιρφ θυέλλης I 
Τί δύναται νά 
σταματήση τήν 
δρμήν τών μαι- 
νομένων κυμά
των της! Ού 
δέν δύναται νά 
δώσγι είς ήμάς 
άκριβή Ιδέαν τής 
σγοδρότη τος 
τών φυσικών 
τστοιχείων δσον 
ή θάλασσα έ£η- 
γριωμένη. Π ό - 
σον τρομερά πρέ
πει νά είνε ή κα- 
τάστασις τού 
άνθρώπου έκεί- 
νου, τοΰ δποίου 
ή καρδία παρο- 
μοιάζεται μέ έ- 
ίηγριωμένην θά
λασσαν !
καί γ α λ ή ν ι ο ν

α ύ τ ή ς έν καιρώ νηνεμίας. Ούδέν ώραιότερον καί 
εύχαριστότερον τής θαλάσσης έν γαλήνη εΰρισκομέ- 
νης.Οί ίχθΰς, τά θαλάσσια πτηνά,οί ταςειδεύοντες, τά 
πάντα φαίνονται συμμετέχοντα τής καταστάσεως αύ
τής, Είναι ό καθρέπτης, ή άντανάκλασις καταστάσεως 
τήν δποίαν ποθοϋσι πάντα τά έμψυχα 5ντα, Είναι 
άπεικόνισμα ψυχής διατελούσηςέν είρήνη πρδςέαυτήν, 
πρδς τδν θεόν της καί πρδς πάντας.
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Τά τρία ταϋτα μεγάλα μαδήματα δ ναύτης γέρων 

προσεπάθησε νά έντυπώση είς τίν υίόν του, καί ταϋτα 
παραινεί καί ή Έφ. τών Παίδων τούς μικρούς άνα- 
γνώστας της νά ένθυμώνται δσάκις ταξειοεύουν καί 
να έπωψελώνται έ£ αύτών.

-------- Q ι----------

ΚΑΓΓΟΓΡΟΓ ΠΓΓΜΛΧΟΣ,

Τδ παρισινόν κοίνον θεΚται άπό τίνος παρά
δοξον ζεύγος πυγμάχων, τον “Αγγλον αθλητήν 
Λώνοερμα,ν καί Καγγουρον τινα, ήν συνήντησε 
τδ πρώτον είς τάς πεδιάδας τής Αυστραλίας, καί 
ήτις έπετέθη κατ’ αύτοϋ. Ό Λάνδερμαν όμως 
πυγμάχος πεπειραμένος άντέτεινεν εις τάς αύστρα- 
λιακάς μεθόδους τής πάλης τήν άγγλικήν τέχνην, 
ήτις τέλος ύπερίσχυσεν, ύ δέ άγγλος άπήγαγε 
τδν αντίπαλόν του αιχμάλωτον εΐς τήν ’Αγγλίαν, 
δπου άσκεΐται μετ’ αύτοϋ ίιαρκώς καί ελπίζει 
νάκαταστήσγι τδν μαθητήν του τέλειον πυγμάχον.

Έν άρχή της παραστάσεως 6 Τζάκ (ούτως 
ονομάζεται ή Καγγουροϋ) τείνει σοβαρώς τήν δε
ξιάν εις τδν κ. Λάνδερμαν, μετά δέ τάς φιλο
φρονήσεις ταΰτας άνταλλάσσει μετ’αύτοϋ σειράν 
γρονβοκοπημάτων ισχυρών. Κατ’ άρχάς μέν τη
ρεί ακριβώς τούς κανόνας τής αγγλικής πυγμα
χίας, άλλ ’ ολίγον κατ' ολίγον ίξαπτόμενος, λη
σμονεί τήν εύρωπαϊκήν εθιμοτυπίαν, καί στηριζό- 
μενος επί της ισχυράς του ούράς,ήτις δύναται νά 
βαστάσγι δλον τδ βάρος τοϋ σώματός του, έπιτί- 
θεται κατά τοϋ διδασκάλου του διά τών οπισθίων 
του ποδών ώς καί διά τών εμπρόσθιων.

"Αμα φθάση είς τό σημείον τούτο δ Λάνδερ
μαν, οιά σειράς επιτηδείων γρονθοκοπημάτων τδν 
άνατρέπει εύθϋς, ύ δέ Τζάκ παραδεχόμενος τδ 
μάθημα καταπραΰνεται άμέσως, καϊ εξακολουθεί 
μαχόμενος κατά τούς κανόνας. Όταν δέ δοθή 
τδ σημεϊον τής άναπαύσεως άποσΰρεται εΐς μίαν 
γωνίαν τής σκηνής καί παρατηρεί μέ βλέμμα ίκ- 
πλήξεως τούς χειροκροτοϋντας αύτδν θεατάς. Ή 
δδναμίς του εΐναι ε'κτακτος παραβαλλόμενη πρδς 
τήν δύναμιν τοϋ ίσχυροτάτου άθλητοϋ. Ένώ δ 
βοηθδς τρίβει καί σπογγίζει τδν Λάνδερμαν, ό 
Τζάκ, άναπαύεται, χωρίς νά ίχη τρίχα ΰγράν, 
ούδέ κ&ν νά άσθμαίνη !

ΠΐΡΣΟΙ ΕΝ ΤΩ1 ΟΚΕΛΝΩι.

Καί δ Ωκεανός έχει τούς ζωντανούς φανούς του> 
ήτοι τά φωσφορώδη ζώάτου, μεταίύ οέ αύτών τά μα
λάκια καί ή θαλασοία άνεμώνη εΐνε πολυάριθμα. ’Ενί
οτε ταϋτα φαίνονται ώς στήλαι πυρές, Ινίοτε ώς λάμ- 
ποντες άστέρες καί άλλοτε πάλιν ώς πύρινοι δρεις 
άπαστράπτοντες μέ έρυθράς, πρασίνας, καί χρυσδς 
καί κυανός άκτΤνας.

Πολλά φωτεινά θαλάσσια πλάσματα εΐνε πολύ μι
κρά, δχι μεγαλείτερα άπδ ένα σπινθήρα· άλλά τά μικρά 
ταϋτα πλάσματα άποτελοΰσιν ένίοτε τοιαδτα άθροί- 
σματα, ώστε έν τώ Ίνοικώ ώκεανφ τδ ύδωρ φαίνεται 
ώς μία μεγάλη πυρίνη θάλασσα. Φυσιοδίφης τις, 6 
δποΐος είχε λουσθή είς μίαν τοιαύτην θάλασσαν έν τώ 
Ειρηνική ώκεανώ, ίλεγεν 8τι τδ οώμά του έπί πολλάς 
ώρας ύστερον ήτο άκόμη φωτεινόν, καί αύτή άκόμη 
ή άμμος λάμπει άπδ αύτά τά μικρά ζωύφια δταν τά 
fjouya καί έλαφρά γεύματα τά έναποθέτουν έπ’ αύτής.

Ό βυθδς τής θαλάσσης φαίνεται μεγαλοπρεπής μέ 
τούς άστέρας του (είδος ιχθύος) καί άλλα φωτοδόλα ζωΐ- 
φΐα, τινά τών δποίων ίχουσι χρώμα πορφυροδαφές καί 
σκορπίζουσιν έλαφρόν χρυσό πράσινον ψώς, ένώ άλλα; 
έκ^έμπουν άργυροχρους λάμψεις καί έν είδος μάλιστα 
μεταί,ϋ αύτών φέρει έπί τής κεφαλής τήν νύκτα χρυ
σού ν φώς. Έν άλλο είδος πάλιν φαίνεται δτι εΐνε 
στολισμένου μέ μαργαρίτας καί ώς έκ τούτου προφανώς 
λάμπει καΐ αύτό κατά τι να τρόπον, καί αύτοί οί κά- 
όουροι είς τά θερμά κλίματα φαίνεται δτι ίχουσι ψώς· 
διότι δταν συλλαμδάνωνται άπδ τήν στενοχωρίαν των 
καί τήν άγανάκτησίν των γίνονται φωτιά πραγμαπκώς.

Έν είδος πάλιν άπδ τούς καρχαρίας είνε λίαν φω
τεινόν τήν νύκτα καί μετά τδν θάνατον αύτοϋ άκόμη 
έπί πολλάς ώρας ώς ώραΐός τις λαμπτήρ φωτίζει.

Ποεχόλα.

__ Τά ρυτά τών βαβών εΐναΙ πλουσιώτερα εις τήν Βό
ριων Αμερικήν ή είς τήν Ευρώπην. 412 είίη ενρίσχονται 
ιχεΐ-, βνω μόνον 158 τοιαΰτα ΰπάρχοοσιν έν Ευρώπη. [

_  Ή Αμερικανική Έφημερΐς τών Μελισσών λέγει δτι 
3,000,000 άνβρώπων έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτιίαις τρέ-| 
fovei μιλίβσας, έξ ών παράγεται κατ’ έτος περΐ τας 75! 
έχατομ. λίτρων μέλιτος, αξίας 10,000,000 όολλαριιον καί 
κηρόν αξίας 660,000.

Αίκα τρεις τρόποι Sii vdt γ«ί/η κανείς μακάριος.

1. Ιδού μακάριος δ άνθρωπος τόν δποΐον ελέγχει δ Θεός,
Βιότι αύτδς πληγόνει καϊ επιδένει.

2. Μακάριος δ λαός, τοΰ όποιου δ Κύριος εΐνε δ θεός
αύτοϋ.

3. Μακάριες έκεΐνος, του δποίου βοηθός εΐνε δ Θεός τοΰ
’Ιακώβ.

4. Μακάριος δ άνθρωπος, όστις εδρηκε σοφίαν καί δ άν
θρωπος δστις απέκτησε σύνεσιν.

5. Μακάριος δ άνθρωπος δ φοβούμενος παντοιε.
6. Μακάριος ίστίς δέν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο το

δποΐον αποδέχεται.
7. Ό ελεών τούς πτωχούς είνε μακάριος.
8. Ό έλπίζων έπί τόν Κύριον εινε μακάριος.
9. Είναι μακάριος δ φυλάττων τόν νόμον,
10. Έάν πάσχητε διά τήν δικαιοσύνην, εΐσθε μακάριοι.
11. Έαν όνειδίζεσθε διά τό άνομα του Χρίστου εισ&ε

μακάριοι.
12. Ιδού μακαρίζομεν τούς ΰπομένοντας.
13. ’Εάν έξεύρετε ταϋτα μακάριοι είσθε έάνκάμνητε αΰτα.

ΙΕΡΟΓΡΛΦ1ΚΑΙ ΕΡΛΤΗ£ΕΙ£.
1. Ποια βέν6ρα ήσαν άπηγορευμένα νά κδπτωνται;
2. Ποιος όιώρισε φόρον 50 σίκλους έπί έκαστον άτομο»;
3. Ποιοι ήσαν έλαρροί τούς πόβας ώς έλαφοι;
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Αινίγματα. zfwrAiJ Άκ$οβτι%ίβ.

1 — Τοΰ ΰβοιποροΰνιος, φ&2, (ΐμαι σύντροφοί π αν τοϋ, 
Καί τά ράρη τον βαστάζω χαΐ βαστάζωμ’ύη’ αυτόν.

"Αν μ’ άλλάξης το χιφάλι ’τότε θά μί λυπηίής, 
Έϊιειδή τόν σύντροφόν μου έχασα ή δυστυχής.

Θέλεις ύπό οψί' άλλη
Μορφή αλόη νά προβάλν];

'Εχγαλέ μου τό χςφάλι, 
Καί Θά 8^ί θεάν μςγάλην, *

Της αρχαίας έποχήί.
"Αν έπιίυμης Si πάλιν φόνους νά σου προξενώ,

Βάλε θήτα τήν αρχήν μου xal ώί τό θέλεις θα γεσνω, 
Πλήν τό τελευταΐον ίμως ίχιι Εννοιαν διπλήν, 

Ml τά "δια ψηφία χαΐ χωρίς μεταβολήν.

’Λ0ήχησε, Κ. Ρ. Κ.

4 — Συνίσταμαι ίχ πέντε λέξεων. Τούτων ή μίν πρώτη ειν 
τό ονομα σοφού τίνος τής άρχαιότητος, ή δευτέρα, πόλι 
τής νίωτέρας Ελλάδος, ή τρίτη εύρίσχεται εις Ενι 
τών δάχτυλων, ή τέταρτη πρύβισις,, χαΐ ή πέμπτη τι 
ονομα νομοβέτου χαΐ βασιλίως τής Σπάρτης.

Τών λέξεων τούτων νά μέν αρχικά γραμματα αποτε· 
λοΰσι τό ονομα προφήτου χαΐ ^ασιλέωί τοϋ ’Ισραήλ, τς 
51 νελιχά μιας νήσου τοϋ Αιγαίου.

Έν 'ΡοσεοΕίω (’Ρωσσια) Γ. I. Μπλίτας.

Πρόβλημα άπψόοΛτον.

5 — Δώδεχα αετοί, «εντήχοντα δύο πέρδικες χαΐ τριαχόσιαι 
έξήχοντα πέντε Τσίχλαι έγέννησαν Εν ώόν.

. . . . Γ. I. Μπ.

2 — Είμαί τι οπερ πολλάχις τούς πλανήτας άποχρύπτω, 
Τά δυο πρώτά μου Sv βγάλιρς, 
Καί τό μέσον μςτσβάλης, 

Πάλιν τήν επιρροήν των, λύτα, σοι άποχαλύπτω, 
'Γπό σημασίαν άλλην, 
Κ’ Ιδιότητα μεγάλην.

Άίηχησι, Λ, Λαμπαδάριος.

"Εμμετρος απλή άχφοβτίχίς.

3 — Τό όλον μου έχ λέξεων πέντε άπο τελείται, 
Έξ ών ή πρώτη ποταμός χαΐ έν Ευρώπη χεΐται.

Τήν 31 δευτίραν Θά εύρής, πλήν πρέπει νά προσέξης, 
Άστίρος τινό; τ’ ονομα μεγάλου νά έχλέξης.

Ή τρίτη δέ έπώνυμον βίας τίνος εμφαίνει, 
Καί ή τετάρτη τόν υιόν τοΰ ’Αβραάμ σημαίνει.

Ή πέμπτη είναι νήσος τις έχ των αρχαιότατων, 
Τό πάλαι ουσα Ενδοξος έχ τών χραταιοτάτων.

Τά άρχιχά S1 γράμματα τούτων έάν ληφβοϋν, 
'Ενα τών υιών Πριάμου πάραυτα αποτελούν.

'Er ΙΙειραιει, A. 1. ’Αση μάχης.

Αν</ει$ τ&ν Αινιγμάτων

τ&ν έν τ& φνλλω τον μηνΙ>3 Ιανουάριον 1893
1. Στά—μνα—μνα.
2. Πύλη—"Υλη
3. Καν—'Αρης—Κανάρης
4. Φα—Σούλι—Φασούλι

5. Σ—απφώ 
Ο—λενος 
Κ—οδρος 
Ρ—ωμϋλος 
Α—ρχιμήΒης 
Τ—ραϊανος 
Η—ρόδοτος

6. Κ—ολομβία 
Λ—οβάτης 
Ε—ρανώ 
Ο—ρχομενός 
Β—ενιαμίν 
Ο—νος 
Τ—3ωρ 
Λ—υρα 
Ο—λυμπος 
Σ—ολομών

Σ—τοχόλμη

Ανται.
Μαρίχα Ν. Γεωργοπούλου 1.3.6. Γρηγ.Λ Γρηγορόπου- 

λος 3. Έλπινίχη Ε. Καρχαβία 3.6. Γ. Σ. Άργαλειας 3.5. 
Μιλτ. Κ. Γέρονιχολόπουλος 3.5. Τριαντ. Μ. Δαμάσχης
1.3.5.6. Εύγενεία Γ. Άρβανιτάχη 1.3.6. Φώτιος Πασσας
1. Κωνστ. Σ. Κούβαρας 1.4.5.6. Μαρία Δ. Ζερβού 2.3.5, 
Γεώρ. Σχρυμιζίας 2,3.4.5. Νιχ. Ε. Καλταράχης 3.5.6. 
'Ελένη Θ. Κωστούλα 2.5.6. ΔημοσΘ. Γ. Νικητάχος 1.2.
4.5. Αγλαΐα Π. ΙΙεριβολάχη 5.6. Κωνστ. Γ- Σαραντό- 
πουλος 3,5,6. Άλτάνα Δ. ’Αναστασίαν 3.4.5.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ϋήρκγμ,α Εύα,γγελέον έν ΆΟήναις κατά 
Κυριακήν άπό 10—11 π. μ. καί άπό 5—6 μ. μ. 
έν τή κατά τήν Πύλην τοϋ ’Ακριανού καΐ τούς 
Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός Έλληνεκ^ Εΐ>- 
αγγελοκ?; Εκκλησία.

— Έν τή, ΆποΘήκμ τών 'Αγίων Γραφών ΰπάρ- 
χουόι όώματα τοΰ Άότέρος της Ανατολής, όλό- 
κληροι δειραι Έφημ. Παίδων καί αί τρεις σειραί 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

—Προσέτι λόγοι διά ιεροκήρυκας και άλλα θρη
σκευτικά καί ηθικά φυλλάδια και .διδλία.

—Καί πάλιν ουνιότώμεν είς τάς οικογένειας τών 
Συνδρομητών τής Έφ. τών Παίδων τδ Έ γ κ υκ λ ο- 
παιδικόν λεξικόν τών κ.κ. Μπάρτ καΐ Χίρστ 
ώς λίαν άναγκαϊον διά πάδαν οικογένειαν.

— Τό Σπήλαιον τών λμάτών διήγημα τερπνό- 
τατον καΐ διδακτικώτατον διά οίκογενείας μέ ει
κόνας- τιμή μόνον μία δραχμή όυμπεριλαμδανο- 
μένων και τών ταχυδρομικών.

Συνδρομή «ΙΙαιδικών Αιηγημάτωνρ 8 κατ’ ίτος, tv ’ΕΙλάδι 4ο λεπτ. έν τώ Εξωτερικά» 60 Λεπ 
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