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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΡΟΧΜΩΝΙΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

Ή βασίλισσα Ελισάβετ έγεννήθη τό 1843 έκ πατρός Χερμάνου ήγεμονίσκου τού Βήδ, ήτο δέ ή μονογενής θνγάτηρ έν τώ οΐκφ τών γονέων της καϊ τόσον ζωηρά καϊ εύφνής, ώστε οΐ γονείς της ήναγκάσθησαν νά άρ- χίσονν νά τήν διδάσκουν γράμματα έκ τού τρίτον έτους τής ήλικίας της, διά νά δώσουν εΐς τό ένεργε- τικόν πνεύμα της τήν έ- νασχόλησιν, τήν όποιαν έφαίνετο ότι έχρειάζετο, ταχέως δέ έκαμε τελείας προόδους εΐς τά γράμματα καϊ εΐς τήν ^απτικήν.Άπό τού πέμπτου έτους τής ήλικίας της εϊχεν ένθερμον πόθον νά γείνη διδασκάλισσα δημοτικής σχολής, ήγάλλετο δέ σνναθροίζουσα τά jii- κρά παιδία τοΰ χωρίου της καϊ διδάσκουσα αύτά δ,τι αύτή έμάνθανε.Κατερχομένη δρομέως ήμέραν τινά τήν μεγάλην κλίμακα τής οικίας τού πατρός της, έγλίστρισε καϊ έπεσε κατά κεφαλής, πρϊν δμως φθάση εΐς τήν βάσιν τής κλίμακος, δπον βεβαίως θά εύρισκε τόν θάνατον, κύριός τις άνερχόμενος, συνέλαβεν αύτήν καϊ ούτως έσώθη άπό προώρου

Ή (ίααίλιβσβ τής Ρουμωνίβς 
Έλισίβιτ,

θανάτου. Ό κύριος έκεϊνος, δστις ΐτπε- δέχθη αύτήν εΐς τάς άγκάλας τον, ήτο ό μέλλων αύτής σύζυγος.Τό περιστατικόν έκεΐνο τής κλίμακος ό πρίγκιφ Κάρολος δέν έλησμόνησε καΐ άφοΰ έγένετο βασιλεύς τής Ρουμωνίας.Ό- τε μετά τήν εκλογήν τον ώς Κυβερνή- τον της Ρουμανίας (1869) έζήτησε τήν χεϊρά της Ελισάβετ, ήτις έν τώ με · ταξύεΐχε χάσει διά τού θανάτου πατέρα καϊ ά- δελφόν, μετά βραχείς άρ- ραβώνας δύο μηνών, έτέ- λεσε τούς γάμονς της έν τη πατρική της οικία έν Βήδ κατά τε τόν Δια- μαρτυρόμενον καϊ Παπικόν τρόπον, αύτής οϋσης Ευαγγελικής καϊ αύτού Παπικόν.Τφ 1870 ή βασίλισσα Ελισάβετ έγένετο μήτηρ θνγατρίον,άλλά μετά τέσ- σαρα έτη ό θάνατος άφή- ρεσε καϊ τό άντικείμενον τούτο τής άγάπης της. Έκτοτε έπεδόθη όλοφύχως εΐς τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καϊ ιδίως τής ποιήσεως, σννέγραψε δέ εΐς Ρονμωνικήν καϊ Γερμανικήν γλώσσαν διάφορα ποιήματα.Επειδή δέ ό Κύριος δέν έδωκεν εΐς αύτήν άλλα τέκνα, πρός έξασφάλισιν τής διαδοχής εΐς τόν Θρόνον τής Ρονμωνίας, 
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έξεήέ^βη διάδοχος τού βασιλέως Καρόλου ό Πριγκιή; Φεροινάρδος δευτερότοκος νίός τοΰ πρεσβυτέραν αδελφού τοΰ Καρόλου, δστις Προ όλίγων μηνών ένυμφειίθη τήν θυγατέρα τοΰ Λουκάς τοΰ Εδιμβούργου τοΰ ποτέ έκλεχθέντος βασιλέως τών Ελλήνων .Ή ποιήτρια βασίλισσα τής Ρουμωνίας δυστυχώς πάσχει ΰπδ χρονίου τίνος νοσήματος, δπερ απειλεί τήν πολύτιμον αύτης ύπαρξιν, τής όποιας τήν έπιμήκννσιν εύχονται πάντες οί άγαπώντες τοιούτονς γλυκείς, συμπαθείς καί σύναμα ισχυρούς χαρακτήρας.
-----------w -------------------

Η ΜΑΪΡΗ ίΙΡΑΙΟΤΗΕ.
Αυτοβιογραφία ένός ίππου-

("Ιδε προηγούρενον ψύλλον)

«Μετάτοΰτο μ έ άπιστε ιλαν είς το άλογοπάζα- 
ρον οιά νά πωληθφ . Εννοείται δτι δεν ήούνκν- 
το νά ύποσχεθοΰν οτι ήμην ελεύθερα ελαττωμά
των, όθεν οεν έγένετο λόγος κερί τούτου. Ή 
ωραία μορφή μου και τδ καλόν βάδισμά μου τα
χέως προσείλκυσαν τήν προσοχήν κυρίου τινός, καί 
τόν έκαμον νά πρόσθεση εΐς την τιμήν μου ολίγον 
περισσότερον, και ούτως διά δημοπρασίας κατεκυ- 
ρώθην εΐς αυτόν. Ούτος ητο μεταπράτης ίππων καΐ 
μέ έδοκίμασε πολυτρόπως και μέ διαφόρους χα
ψιάδες, ταχέως δ’ άνεκάλυψε τί δεν θά ήδυνάμην 
νά υποφέρω. Τελευταϊον μέ ηνιόχει ήσύχως άνευ 
τεντωτικου χαλινού, καΐ έπειτα μέ έπώλησεν ώς 
έντελώς ήσυχον ίππον είς ένα κύριον έκ της έξοχης, 
Ούτος ητο καλός κύριος καΐ έπερνοϋσα καλά μέ 
αυτόν. Άλλ’ δ παλαιός ιπποκόμος του άνεχώ- 
ρησε καί άλλος νέος έλαβε την θέσιν του. Ό νέος 
ούτος ήτο κακής διαθέσεως καί σκλήρας χειρός 
άνθρωπος — άλλος Σαμψών—καΐ πάντοτε ώ- 
μίλει μέ τραχεΐαν άνυπόμονον φωνήν. Έάν δέ δέν 
έκινούμην εΐς το ΐπποστάσιον την στιγμήν, καθ’ήν 
μέ έχρειάζετο, μέ έκτύπα μέ δ,τι έτύχαινε νά 
κράτη είς τάς χεϊράς του. Πάν ίήτι ίπραττεν ήτο 
χονδρόν, καΐ ηρχισα νά τόν μισώ.Ό,τι έπεθύμει 
ήτο νά με κάμη νά τόν φοβοΰμαι,άλλ’ έγώ ήμην 
ύψηλοφρονεστέρα ή άστε νά υποταχθώ οιά τοι- 
ούτου τρόπου, καί μίαν ημέραν ΰτε μέ είχε πα
ροργίσει περισσότερον τοΰ συνήθους, τό όποιον τόν 
έκαμε νά θυμώση μεγάλως, μέ έκτυπη σε κατα
κέφαλα μέ την μάστιγα τοΰ ήνιόχου.Άλλ’ άπ’ 
εκείνης της ημέρας ποτέ ίέν έτόλμησε νά πα- 
τήση πλέον είς την φάτνην μου, διότι έγνώριζεν 
οτι εϊτε τά χαλιά μου, είτε οί όδόντες μου ήσαν 

έτοιμα δι’ αύτόν. Μέ τόν κύριόν μου ήμην έντε
λώς ήσυχος, άλλά δυστυχώς έπείσθη εΐς οσα 6 
ιπποκόμος τφ είπε, καΐ λοιπόν άπωληθην πάλιν;

«Ό αυτός μεταπράτης ήκουσε περί έμοϋ καί 
εΐπεν δτι έγνώριζεν ΐν μέρος, οπού θά εμενον εύ-. 
χαριστημένη. Είναι λυπηρόν, έπρόσθεσεν, τόσον 
λαμπρός ίππος νά καταστραφή δι’ελλειψιν καλής 
δεξιάς πείρας,» τό δ’ αποτέλεσμα τής συστά- 
σεως τοΰ ανθρώπου εκείνου ήτο οτι είμαι εδώ 
τώρα. Άλλ’ εΐχον πεισθή καθ’ εαυτήν, ότι οί! 
άνθρωποι ήσαν οι φυσικοί εχθροί μου και δτι έπρε
πε νά ΰπερασπίζωμαι τόν εαυτόν μου. Βεβαίως 
ένταΰθα τά πράγματα εινε πολύ διαφορετικώτερα, 
άλλά ποιος ήξεύρει πόσον καιρόν θά διαρκέση ή 
κατάστασις αΰτη ; Έπεθύμουν νά ήδυνάμην νά 
σκέπτομαι περί τών πραγμάτων,όπως σκέπτεσαι 
σύ, άλλά δυστυχώς μετά τοιαΰτα καΐ τοσαυτα 
παθήματα δέν δύναμαι.»

— «Άλλά, τώ εϊπον, θά είναι μεγάλη εν
τροπή έάν σύ έλακτιζές ποτέ ή έδάγκανες τόν 
Ίωάννην ή τόν ’Ιάκωβον.»

«Δέν σκοπεύω νά πράξω τοΰτο, εϊπεν αύτη, 
ενόσω εϊναι καλοί πρός έμέ. Πράγματι έδάγκασα 
μιαν φοράν τον ’Ιάκωβον πολύ κακά, άλλ’ ό 
’Ιωάννης τφ εϊπεν,«Μεταχειρίσου την μέ καλωσύ- 
νην,» και άντε νά μέ τιμωρήση,ώς περιέμενον, ό 
’Ιάκωβος ήλθε πλησίον μου μέ τόν βραχίονά του 
τυλιγμένου καΐ μοΰ £φερεν ολίγα πίτυρα καΐ μέ 
έχάί’δευσε, καΐ ε’κτοτε ποτέ πλέον δέν τόν έδάγ
κασα, καΐ ούτε θά τόν δαγκάσω.»

Σημ. Συτεάίεωο. ’Επειδή ή παρούσα αυτοβιογραφία 
τής Μαύρης Ώραίότητος είναι βιβλίου πολυσέλιδων, 
αλλά καΐ διδακτικώτατον, άπεφασίσθη να δημοσιευβή 
δλόκληρον διά μιας αντί ολίγον κατ’ ολίγον διά της 
«Έφ. τών Παίβων,» 6ά τε&ή δέ ή τιμή του τόσον *ύ- 
θηνή, ώστε όλοι οί συνδρομήταΐ*τής ’Εφ. τών Παίδων 
νά δύνανται νά το άγοράσωσιν. "Οθιν διακόπτεται ή 
περαιτέρω δημοσίευσίς του διά τής Έφ. τών Παίδων.

ΟΙ TZPEIS ΈΪΕΧΙΕΕ 
(Αια, ιήτ ’£φ, τΆ>· Παίδων.} 

(’Εκ το& γαλλικού.) 
ύπδ Ζ.

Κατάτό iS$o, χήρα τις πτωχή δζη μέ τό παι
διού της είς μικράν τινα κωμόπολιν τής Γαλλίας, 
κειμένην έπί τοΰ Λίγειρος.'Ήτο πλύότρα, μόλις 
δέ καί μετά δυδκολΐας κατόρθωνε νά ζμ και 
νά τρέφμ τό εξαετές παιδίον της, τρΐβουδα καί 
κοπανίζουοα άπό πρωίας μέχριςέό  πέρας, ένφ ό 
μικρός Γιαννάκης, ίόχνός ώς γάτος τοΰ δρόμου 
άλλά στερεός καί εύλύγιότος τό δώμα, έξυπνος δέ 
καί τρυφερός τά αίόθήματα, έπαιζε με άλλα παι- 
δία έπί τής όχθης τοΰ ποταμοΰ όπου έπλυνε Λ 
μήτηρ τον, L
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Έκ της συντροφιάς ταύτης έμαθεν, οτι υπάρ

χουν έορταί, όπόταν πίπτουν άπό τόν ουρανόν 
ώραϊα δώρα διά. τά καλά παιδία, τρουμπέται, 
μολύβδινοι Ατρατιώται, ζαχαρένιοι πετεινοί καϊ 
άλλα πολλά παρόμοια, Δι’ αύτόν όμως μέχρι 
τοϋδε τίποτε δέν είχε πέσει, ούτε τό ΝεονΈτος, 
ούτε τά Χριστούγεννα, τάς έορτάς έκείνας δέν 
τάς έξεχώριζε άπό τάς άλλος ήμέρας είμή καθ’ 
όσον ή μήτηρ του τόν έφίλει περισσότερον.Τίποτε 
άλλο. Ένόησε, χωρίς νά τοΰ το εϊπμ-κανείς, δτι 
τά δώρα εΐνε διά τούς πλουσίους, καί δτι αύτδς 
καί ή μητέρα του ήσαν πτωχοί, άφοϋ έκείνη μέν 
έπλυνε διά τούς ξένους άπό πρωίας μέχρις δάπέ- 
ρας, άμφότεροι δέ δέν έτρωγαν άλλο τι είμή ζω
μόν μέ λάχανα καϊ άρτον.

Έπλησίαζον τά Χριστούγεννα. Οί σύντροφοι 
τόΰ Γιαννάκη εΐχον τώρα καθημερινήν ομιλίαν 
περί τών δώρων, τά όποια ό μικρός Ίηΰοϋς θά 
τούς έφερε. Ό Γιαννάκης ήκουε καϊ δέν ώμίλει, 
άλλ’ έπαυσεν άπό τοΰ νά παίζμ ώς πρότερον, 
τό έσπέρας δέ ήκολούθει τήν μητέρα του μέχρι 
τής οικίας, σκεπτικός καΐ σιωπηλός, μόλις έγεύ- 
ετο τοΰ λιτοΰ δείπνου του, καΐ έπλαγίαζεν 
εύθύς, όχι ΐνα κοιμηθμ ήσύχως, άλλά πυρετω- 
δώς άλλάζων θέσιν είς τήν κλίνην, καϊ μουρμου- 
ρίζων λέξεις Ασυναρτήτους είς τόν ϋπνοντου.

Ή δυστυχής μήτηρ ένόμισεν ότι τό παιδίον 
της ήπείλει καμμία έπικίνδυνος Ασθένεια. Τόν 
έξήταάε προόεκτικώς, άλλ’ αί παρειαί τον ήσαν 

j ροδιναϊ καϊ γεμάται, ή δέ θερμοκρασία τοΰ σώ
ματός του δέν ήτον έκτακτος. Τί έχει λοιπόν ; 
Μελαγχολεί; Άλλά ποίους λόγους στενοχώριας ή 
μελαγχολίας δύναται νά ε"χμ παιδίον εξαετές ; 
Τόν ήρώτησεν έπϊ τέλους τί έχει, και έμαθεν ότι 
ό Γιαννάκης ήτο λυπημένος, διότι έφοβεΐτο μή
πως καϊ έφέτος πάλιν, όπως τά άλλα έτη, ό μι
κρός Ίησοϋς δέν τω φέρμ κανένδώρον, καΐ έπε- 
θύμει ,·—ώ ! πόδον έπεθύμει ένα καραγκιόζηνι: 
«Διότι, βλέπεις μητέρα, τά ρίπτει κάτω άπό τό 
τζάκι, καί τό τζάκι μας εΐνε τόσο χαμηλόν, όπου 
δέν θά τόϊδμ. !»—Ιδού ό φόβος του, καί ή ίδέα 
αΐιτη τόν παρηκολούθει ημέραν καϊ νύκτα. 
’Απελπισία κατέλαβε τήν πτωχήν χήρα, ΓΓοΰ νά 
ί'ύριι τά χρήματα νά άγοράόμ καραγκιόζην διά 
τόν μικρόν της,όκτώ ημερομίσθια μόλις θά έφθα- 
νον, καϊ μήπως δέν έπρεπε νά φάγουν κατ’ αύ- 
τάς τάς όκτώ ήμέρας ; τούλάχιότον ό Γιαννάκης 
έπρεπε νά χορτάόμ, διά τόν εαυτόν της δέν τήν 
έμελε τόσον. ΤΗτον είς μεγίότην στενοχώριαν, 
ζιόθάνετο δτι δέν είχε πλέον δύναμιν νά έργαόθμ 
περισσότερον παρ’ο,τι είργάζετο ήδη. Ό ήχος 
τοΰ κοπάνου της τό έδείκνρε φανερά. Πώς νά 
κάμιι; τΐ νά εϊπμ είς τό παιδίον, ϊνα τό παρηγο- 
ρήσμ, νά τό κάμμ νά ληάμονήσμ τήν έορτήν καϊ 
τά δώρα; Αύτά έόκέπτετο γονατισμένη έπί τής 
όχθης τοΰ ποταμού κοπανίζουόα καϊ τρίβουόα. 
Τέλος, άπηλπισμένη, έλαβε κακήν άπόφασιν.«Θά 
τοΰ εϊπω έν ψεΰμα, έδκέφθη, είναι Αμαρτία,» 
άλλά τί νά κάμω ; — τήν έσπέραν έκείνην είπε.

— Γαιννάκη μου, έχω κάτι νά σου εϊπω, ποΰ 
θά άέ λκπήάμ, ’Εφέτος τά Χριστούγεννα κανείς 
δέν θά λάβμ δώρρν.» —

— «Διατί μητέρα ;» — ήρώτησε μέ πολλήν
όυγκίνηάιν καϊ λύπην ό Γιαννάκης. ·
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— «Διότι, καθώς μανθάνω, ό μικρός' Ίησοϋς 

εΐνε Ασθενής. "Ώστε τοΰ χρόνου πλέον θά χαρίση 
τά δώρά του. — Άλλά θά εΐνε ώραιότερα.»

—«Ά κρίμα !» — άνεότέναξεν ό Γιαννάκης — 
«Άς έγίνετο καλά ! »

Τήν έπαύριον ή μήτηρ, Ολίγον τι ήσυχων έρα, 
έτριβε καϊ έξέπλυνε μέ νέαν δύναμιν. Άλλά τήν 
έσπέραν, δταν έπέστρεψαν άπό τόν ποταμόν, 
είδε μετά τρόμον, δτι έκ νέου ό μικρός είχε τό 
κατηφές του ύφος, τό τεταραγμένον του βλέμμα.

— «Τί έχεις, πουλί μου; ήρώτησε τρέμουσα.—
:— «'Έχω........... ,. έμαθα πώς ό μικρός Ίησοϋς

δέν εϊναι άρρωστος διόλου I—
— «Ποιος τό λέγει ;»—
—« Τά παιδιά. Μέ περιγέλασαν, δτε τούς τό 

είπα,—Καί λέγουν πώς θά φέρμ μάλιστα κάτι 
καραγκιόζηδες....! !—

Τήν νύκτα έκείνην ή πτωχή χήρα δέν έκοι- 
μήθη. Όλην δέ τήν Ακόλουθον έβδομάδα έσκέ- 
πτετο πώς νά κατορθώσμ νά οίκονομήόμ τά 
χρήματα διά τόν καραγκιόζην. Ό Γιαννάκης δέν 
έλεγε τίποτε, άλλ’ έμελαγχόλεί νυχθημερόν.

Δέν άντεϊχε πλέον ή μήτηρ του. Μίαν ήμέραν 
λέγει.

—« Μή κλαίμς. Αΰριον θά πάγω νά έρωτήσω 
τόν Δεσπότην, άν τυχόν καΐ δέν εΐνε άρρωστος ό 
μικρός Ίησοϋς, δπως ένόμιζα.—

—«Καϊ λές τότε θά μου φέρμ Ενα καραγκιόζη ;
—«Ναί, βέβαια.»
Ό Γιαννάκης έρρίφθη εΐς τάς άγκάλας τής μφ- 

τρός του καί τήν έφίληόεν έπανειλημμένως.
—«Ναί, άλλ’ άν τύχμ καΐ δέν γείνουν παι

χνίδια δταν έλθμ στό σπίτι μας, Κ . . . . άν με 
ληόμονήσμ;—

—«Μείνε ήόυχος, — Αύτός δέν λησμονεί κα
νένα.»

Ταϋτα λέγουόα έκοψε τεμάχιον άρτου διά τόν 
Γιαννάκην, άλλ’ ή χείρ της έτρεμεν,—Τότε έφό
ρεσε τά Κυριακάτικά της, δηλαδή, φόρεμα χω
ρίς κηλίδας ή τρύπας, καϊ άντι νά ύπάγμ είς 
τόν ποταμόν, έλαβε τήν όδόν πρός τήν πόλιν, 
διότι ή καλύβη των ήτο είς τά προάότεια. ΤΗτο 

’ περίλυπος καί έβάδιζε μέ κεφαλήν έοκυμμένην, 
άναάτενάζουσα καϊ δακρύουσα. "Οτε ύψωσε τό 
βλέμμα, ήτο έντός τίίς πόλεως, καϊ άντικρύ με
γάλου έμπορικοΰ παιγνιδίων Τό βλέμμα της εύ
θύς άνεζήτηόε καϊ εύρε μέγαν καϊ πολυτελή κα
ραγκιόζη ν ποικιλόχρουν, μέ μικρούς κώδωνας 
άνηρτημένος άφ’ δλα τά μέρη τοΰ σώματός του.

—Αύτόν θά έδιάλεγε ό Γιαννάκης, άλλά θά 
εΐνε Ακριβός ί—Έπί πολλήν ώραν δέν έτόλμα νά 
έρωτήόμ τήν τιμήν, άλλ’ έπϊ τέλους ήρώτησε.

—«Τρία φράγκα ; τρία φράγκα; Καϊ ποΰ νά 
τά εύρω;—Πώς; » — Άλλ’ αύτήν τήν στιγμήν 
τη έφάνη δτι ήκουε τόν μικρόν της κλαίοντα 
ήσύχως. Δέν άντείχε πλέον.—

— «Άς γείνμ ο,τι θέλμ· εΐπε ·—■ θά τόν Αγο
ράσω. "Εχομεν Ακόμη όκτώ ήμέρας έως τοΰ Χρί
στου. Μέ ξερό ψωμί περνώ έως τότε, καϊ μέ τά 
νυκτέρια θά οίκονομηθοΰν καϊ αύτά τά τρία 
φράγκα. Τί χαρά ποΰ θάτήνέχη τό παιδί μου;. 
Θεέ μου ! διατί μάς έκαμες πτωχούς, καϊ διατί 
οί πτωχοί νά Αγαπούν τόσον τά παιδιά των ;»—

(άχολ<κ)&ιΓ|.|
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ου ;
Ι 'Ισπανίας χαΐ τ®8 άργιδουχίβης τής Λδβτρίας 
\Χριθτίνης,γεννη&εΙς τήυ 17 Μ^ου 1886 

μετά τον θάνατον τοϋ πατρόςιαδτοϋ Άλφόνσόυ 
άπο&ανόντος εκ φ&ίσεως, ώστε ήδη βγει τδ 7 

έτος τής ήλικίας του. Καίπερ δε παιδίον είσέτι,

*Ο βασιλβϋς x5J$ Ισπανίας ’Λλφόνσος.
μερίδος τ&ν Παίδων βλέπουβιν εί$ τήν χροχει-Ικέκτηται. Sftiog φαντασίαν καί &άρρο$ και ijto· 
μένην εικονογραφίαν, είναι vii>g τον Βασιλέας μονήν άλη^&$ Ισπανικήν, ή di μήτηρ τον 
’Λλφάνοον νίοϋ τή$ βαβιδίσσης '/βσαβε'λαΐ τή$Ι άαεδείχ^η ή καλλίστη παιδαγωγός^ ήν ή Ί-
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βπανΐα ηδννατο vic έπι^νμήΰη πρόδ άνατροφην 
τοΰ μέλλοντος βαΰιλέω; της.

Μα&οΰΰα παρά τ&ν αρμοδίων on τήν ήμί- 
ρ«ν ίκείνην εϊχεν έγγραφη είς τά ληξιαρχικά 
βιβλία τή£ Μαδρίτης το χιλιοβτδν παιδίον ύπδ 
το δνομα Άλφόνδος κατά το έτος έκεΐνο, 8περ 
ήτο τό πρ&ιον τοΰ θανάτου τον άνδρός της, 
ή βαβίλιβΰα Χριοτίνα, ΰνγκινη^εϊοα βα&έα>ς 
νπδ της ένδείξεως τοιαντης ονμπα^είας τών 

είς τάς Γραφάς, οΰτω καϊ τό όρος ©α(5ώρ, όπου ό Κύριος ήμών μετεμορφώθη, έγένετο κατά τούς χρόνους της καλογηροε- πιδημίας τό καταφϋγιον πολλών πρεσβευ- όντων δτι διά τών σωματικών κακουχιών ήοΰναντο νά κληρονομήσωσι τήν βασιλείαν τών οΰρανών. Έπϊ της κορυφής τοΰ ορούς τούτου ό ’Αμερικανός περιηγητής Ριγκουέ ευρε δύο μοναστήρια, ένΈλληνι-

ΤΓό όρος θαόώρ.
υπηκόων tijs πρός αότήν, ίΰτειλεν είς τδν χι
λιοστόν ’Λλφόνΰον, όστις ήτο νιος άντιγρα- 
φέως, ‘έν άργνροϋν κουπάκι, ϊν κουτί περιέχον 
?ν μαχαιρίδιον, κοντάλιον και περόνιον, έτι δϊ 
καί ?ν κοντίδιον περιέχον ΐοραίαν φωλιάν με 
ανγά καί ίν τεμάχιον χαρτίον, είς το δποϊον 
faav γεγραμμίνα τά έξης : «Είς τδν χιλιοστόν 

’ Αλφόνΰον άπδ μέρος τή§ γνναικάς, τήν όποιαν 
δύο ^έλφόνβοι, κατέοτηδαν εύτυχή.»

Τδ ’όρος Θαβώρ,δπεας παρίβταται είς Εικόνα τινά 
εΰρε^εΐβαν είς τά άρχεΐα τοΰέκεΐ ΜοναΟτηρίον.

"Οπως πολλά άλλα μέρη άναφερόμενα 

κόν κοϊ έν Λατινικόν. Οί καλόγηροι τοϋ τελευταίου ησαν ένησχολημένοι εΐς άνα- σκαφάς. Ή θέα έκ της κορυφής τοϋ όρους Θαόώρ εϊναι έκτεταμένη καϊ μεγαλοπρεπής, καταλλήλως δ’έξελέχθη τό όρος τοϋτο πρός τήν μεταμόρφωσιν τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστού.Σπουδής Αξιόν έν τοΐς μοναστηρίοις δέν ϋπάρχει,οί δέ μοναζόντες έκεϊΚαλόγη- ροι είναι άληθώς είς ελεεινήν κατάστασιν.
---------- I Μ 0 —ι
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Είχε δέ αυξήσει μεγάλως καί κατά τδ μέγεθοί· 

Μεταξύ τών ζώων έχομεν ελέφαντα,·τοϋ όποιου 
ή ήλικία ύπολογίζεται είς 107 ε’^η I

Μεταξύ των ανθρώπων ύπάρχουσι παραδείγ- 
μανα ανθρώπων,* οΐτινες έζησαν ' περί τά 300 
έτη. Τοιοΰτοι ήσαν ό Σίρ Μωυσής Μοντεφιερε. 
Ό δέ Πάρ, άπέθανεν εις ήλικίαν 152 ετών, 
άλλ’ οΰχι έκ γήρατος.

Ή μακροζωία φαίνεται έξαρτωμένη κατά τι 
έκ τής χώρας και τοϋ κλίματος. Ψυχρόν και 
ζφογόνον κλίμα ώς τό τής Δυτικής ’Ιταλίας 
είναι λίαν ευνοϊκόν πρός μακροζωίαν.

Τό 76 π. X. εϋρίσκομεν κατά τήν στατιστι
κήν τοϋ αΰτοκράτορος ότι εις τά μέρη ταΰτα τής 
’Ιταλίας 54 πρόσωπα ειχον σημειωθή ώς έκα- 
τοντούτεις, 2 ώς 125 ετών, 4 ώς 130 καί 3 ώς 
140 έτών.

Ει; τήν ’Ιρλανδίαν, είς ήν καί ό μέσος ό'ρος τής 
ζωής είναι μικρός,άπαντώνται παραδείγματα με
γάλης μακροζωίας.

Ή εξοχική ζωή συντείνει εις τήν μακροζωίαν, 
ένφ σπανίως ευρίσκει τις ανθρώπους εννενηκον- 
τούτεις, οΐτινες έζησαν καθεστηκυΐαν ζωήν εΐς τάς 
πόλεις.

Ή μακροζωία μόλα. ταΰτα δέν έξαρτάται 
ούτε έκ τοϋ κλίματος, ούτε έκ τοΰ ε"ργου, άλλ’ 
απαντάται είς τάς μάλλον άντιθετους περιστά
σεις. ΌΆγιος Αντώνιος, Εστις λέγεται ότι έζη- 
σεν 105 έτη, έτρωγεν άρτον βιβρεγμένον εις ΰ- 
δωρζκαί ουδέποτε έπλύθη, ή,ήλλαξεν Ενδυμασίαν, 
καί έζησε πάντοτε μόνος είς τάς έρημουςί

Ό κ. Σιβρέλ, 6 διάσημος Γάλλος χημικός 
τήν αυτήν περίπου ήλικίαν άγων, ε“τρωγε διά 
πρόγευμα δύο αυγά καί πίταν κατεσκευασμένην έξ 
δρνιθος, καί έπινε περί την ήμίσειαν όκάν καφφέ 
μετά γάλακτος τήν ήμέραν. Διά γεύμα είχε τα- 
πιόκα σούπαν μέ τριμμένον τυρί, μίαν κοτολέ
ταν, ένα βότρυν σταφυλών, τυρί, καί τρία ποτή
ρια υδατος. Ούτε ψάρι έτρωγεν, ούτε οίνον έπινε. 
Ήτο δέ καθ’ υπερβολήν καθαρός, καί έζη είς 
τούς Παρισιους καί τά περίχωρα.

Τινές ζώσι μακράν ζωήν είς τό πείσμα τών έξεων 
αυτών. *0 μακαρίτης Λευκίας, οστις επί πολλά 
έτη έδίδαξε τήν ’ιατρικήν έν τφ ήμετερφ Πανε- 
πιστημίω, άπέθανεν σχεδόν εκατοντούτης, άν καί 
ήτο λίαν έκδοτος εΐς τήν πνευματοποσίαν. Άγ
γλος τι:, οστις άπέθανεν 97 την ήλικίαν, συνεί- 
θιζε νά πίνιρ μεγάλην ποσότητα ρακιού καθ’ έ- 
κάστην καί νά καπνίζη τδ χείριστον είδος τοϋ 
καπνοΰ.

Ό Αίδέσιμος Ούλλιέλμος Δάβις, οστις απί
θανε τδ 1790 είς ήλικίαν 105 έτών, κατά τά

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΤ ΓΗΡΑΤΟΣ.

ΌλοιΛηρος περίοδος τής ανθρώπινης ζωής 
δύναται κάλλιστα νά διαιρεθώ είς τρεις περιό
δους—την της άναβάβεως η νεότητας (1 —25), 
τήν τής ίβορροπΐας η ωριμότητας (25—50) χαί 
τήν τής παρακμής (50—75). Τά γηρατεΐα δύ- 
νανται νά έλθωσιν εις οΐονδήποτε έτος μετά τά 
50. Δΐν πρέπει όμως νά ΰποτεθή ότι ή τελευ
ταία περίοδος τελειώνει πάντοτε με τδ 75θ έτος 
τής ήλιχίας, διότι έχομεν πολλά παραδείγματα 
μακροβιότητος, καθ’ ήν τά γηρατεΐα δέν ήρχι- 
σαν εί μή μετά τδ 80 έτος, τής ζωής έπεχτα— 
Θείσης πέρα τοΰ 100 έτους, έν φ άπ’ εναντίας 
είς πολλάς περιστάσεις τά γηρατεΐα ήρχισαν 
κατά τδ 20 έτος τής ήλικίας ! Έκ 1000 προ
σώπων γεννν,θέντων τήν αυτήν ήμέραν τά 100 
περίπου φθάνουν τδ 75 έτος τής ηλικίας των, 
38 το 85 καί 2 τδ 95.

Οί φθάνοντες τδ 70 έτος έν Νορβηγία απο
τελούν τδ £ν τρίτον τοϋ πληθυσμού τής χώρας, 
έν Άγγλίςε τδ έν πέμπτον, εν Γαλλι^ τδ ίν δγ- 
δοον καί ίν ’Ιρλανδή τδ ίν ενδέκατον.

Κατά τους γενομενους υπολογισμούς δ μέσος 
όρος τής ζωής κατά τδν 17 αιώνα ήτο 13 έτη— 
κατά τδν 8 αιώνα 20, καί κατά τον παρόντα 
36 ετη. Οί άνθρωποι άλλοτε εθεωρούντο γέρον
τες ευθύς μετά τδ 50 έτος τής ήλικίας των.

Είναι πολύ ένδιαφέρον νά συγκρίννι τις τήν η
λικίαν- τού ανθρώπου προς τήν ήλικίαν άλλων 
οργανικών όντων. Είς τδ φυτινον βασιλείου ή 
ζωή είναι ΰπερβαλ όντως μακρά. Μεταξύ τών 
δένδρων τινά φθάνουσι μέχρι 400 ετη, άλλα μέ
χρι 500—ή καρυδιά μέχρι 6θ0—ή έλαια μέ- 
χρις 700—ή κέδρος μέχρις 800—ή δρύς μέχρις 
1500—ή κυπάρισος μέχρι 2,500. Ό διάσημος 
φυσιοδίφης Ούμβόλτος ύπελόγισε τήν ήλικίαν 
δένδρου τινδς άνήκοντος είς τήν οικογένειαν τής 
χυπαρίσου είς 5,700 ετη! !

Μεταξύ τών ιχθύων ό Δόκτωρ Ρίτσαρσον δέν 
ευρίσκει θανάτους εκ γήρατος, ούτε πιστεύει ότι 
υπάρχει δριον ζωής παρ’ αΰτοΐς, έκτος καθ’οσον 
άλλήλοτρώγονται. ’Ιχθύες, οΐτινες συνελήφθησαν 
καί έφυλάχθησαν, έζησαν πολλά έτη, καθ’ όσον 
δέ ηΰξανον εις τά έτη ηΰξανον καί είς τδ σώμα. 
Μία χελώνη συλληφθεϊσα είς τδ ακρωτήριου τής 
καλής Έλπίδος και δραπετεύσασα κατά τδ τά- 
ξείδιον πλησίον τής Αγγλίας μέ τδ έτος έσκα- 
λισμένον έπί ένδς τών πετάλων της, ερρίφθη 
κατά τινα τρικυμίαν εις τάς άκτάς τής καλής 
Έλπίδος καί εΰρέθη, οτι είχε ζήσει άπδ τής επο
χής τής πρώτης αυτής συλλήψεως 250 έτη ί
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35 τελευταία, ετη της ζωής του δέν εκκμε καμ- 
μ.ΐαν σωματικήν άσκησιν.'Ηρχιζε δέ την ήξεραν 
τρώγων ζωμόν. καί ψωμί ήλειμμένον μέ βοΰτυρον 
καί ΐτελείωνεν αυτήν μέ βραστόν κρέας θερμόν 
καί πολύν οίνον.

At άγαμοι γυναίκες ζώσεν ίσον καί αί έγγα
μοί. Τό γένος επιρρεάζει πολύ τήν ήλικίαν. Τά 
κοράσια αποθνήσκουν βραδύτερου τών άρρένων. 
Μολονότι περισσότερα αγόρια γεννώνται κατά τό 
αυτό έτος σύν τφ χρονω δ θάνατος μεταξύ τών 
άρρένων φέρει είς ισορροπίαν τά δύο γένη,

Ό μέσος ορος του ύψους γεροντος ύπέρ όγδοη- 
κοντούτους είναι 5 ποδών καί 6 δακτύλων, γυ
ναίκας δέ τής αυτής ήλικίας 5 ποδ. καί 3 δακτ. 
*0 σφιγμος εις μέν τούς άνδρας είναι 73 παλ
μούς, εΐς δέ τάς γυναίκας 78, Ή άναπνοή είς 
μέν τούς άνδρας 18, είς δέ τάς γυναίκας 22.

Ό μέσος ορος τοϋ άριθμοϋ τών όδόντων είς μέν 
τούς άνδρας είναι 16, εΐς τάς γυναίκας 43, ενώ 
το εν τρίτον τών άνδρών και τό ήμισυ τών γυ
ναικών οέν έχουσιν όδόντας καθόλου.

Πιστεύεται ΰτι ΰπώρχουσιν ίχνη είς τό ζωικόν 
βασίλειον νόμου, οστις δρίζει τά έσχατα όρια τής 
ζωής αυτών εΐς πεντάκις τόν χρόνον τής αΰξή- 
σεώς των’ δ χρόνος σίτος είς τόν άνθρωπον είναι 
21 έτη, έπομενως ή ζωή τοϋ ύγιοϋς ανθρώπου 
πρέπει νά φθάση 105 έτη. ’Επειδή όμως σπα- 
νίως ό άνθρωπος γεννιέται εντελώς ελεύθερος ά- 
σθενείας, ή ζωή τών άνθμώπων ποικίλει μεγά- 
λως. "Εκαστος άνθρωπος αρχίζει τής ζωήν του 
μέ τινα ζωικήν δύναμιν, ή καθώς τό ώρολόγιον 
είναι κατεσκευασμένον νά βαίνη ώρισμένον και
ρόν ΰπό ώρισμένους ορούς. Έκ 500 παραδειγμά
των ανθρώπων 80 έτών την ήλικίαν, οί πλεΐ- 
στοι κατήγονται ΐκ μακροζώων γονέων, ειχον δέ 
καλάς οικίας, καλήν όρεζιν και καλήν χώνευσιν, 
έτρωγον μετρίως ή ολίγον, ε’πινον ολίγα πνευμα
τώδη ποτά, καί δέν ήσαν ύποκείμενοι είς αρθρί
τιδα ή ρευματισμούς, και όμως εΐς 82 περιστάσεις 
οί πλησιέστεροι συγγενείς των ήσαν φθισικοί.

------ - Μ- -------

Η ΙΛΙΑΧ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ.

Παρ’ δλων ήδη δμολογεϊται δτι ή Ίλιας τοΰ 'Ο
μήρου είναι έν των έέοχωτάτων ίργων τής άνθρωπί- 
νης διανοίας. ’Αλλά καίπερ τοιοΟτσν δέν δΰναται νά 
συγκριθή πρδς τήν Αγίαν Γραφήν, Ποΰ τής Ίλιάδος 
δυνάμεθα νά εΰρωμεν άπλότητα καί συνάμα πάθος 
δυνάμενα νά παραδληθώσι πρδς τήν διήγησιν τοΰ 
Μωόσέως; Ποΰ αξιώματα ίσα πρδς τήν σοφίαν τών 
ΙΙαροιμιών τοΰ Σολομώντος, ή ύψος, τά όποιον νά μή 
ώχρι? ένώπιον τών συλλήψεων τοΰ ’Ιώβ, τοΰ Δαβίδ, 
τοΰ Ήσαΐα, τοΰ Ίωάννου;

Τίς άναγώαας τήν Ίλιάδα δέν παρετήρησε πό
σον ματαίως δ “Ομηρος άχωνίζεται νά οώση άίιοπρέ- 
πειαν είς τήν μυθολογίαν τής έποχής του ; Τίς δέν 
είδεν δτι ή θρησκεία τών συγχρόνων του, άνίκαvoc νά 
ύποοτηρίέη τήν πτήσιν τής φαντασίας του, βυθίζεται 
έ£ Αδυναμίας υπό τούς πόδας αύτοΰ; Είναι τφ δνη 
λυπηρόν νά βλέπη τις τόν γέροντα 'Ομηρον άγωνι- 
όόμενον νά έλευθερωθή άπδ τάς ιδέας τοΰ ύλισμοΰ, 
καί ίπειτα βυθιύόμενον είς τόν ποταπδν μύθον περί 
τοϋ Διός, καί τής Ήρας, τοΰ ’Απόλλωνος καί τής 
Άρτέμιδος I Έκ τής μελέτης τής Ίλιάδος τοΰ 'Ομή
ρου βλέπομεν δτι τδ φώς, τδ δποίον προσεπάθησε νά 
χύση έπί τήν Ανθρωπότητα, διδάσκει ήμάς, δτι ή θρη
σκεία τών ήμερών του ήτο άνα£ία τής Ανθρώπινης 
διανοίας. «Μοί φαίνεται, λέγει δ Λογγίνος, δτι δ “Ο
μηρος 8ταν περιγράφη τάς έριδας, καί τάς ζηλοτυ
πίας, τά δάκρυα καί τάς φυλακίσεις καί τάς άλλας 
θλίψεις τών θεοτήτων του, κάμνει, καθ’ δσον έίαρτάται 
H αύτοΰ, τούς άνδρας τής Ίλιάδος του θεούς, τούς 
δέ 'θεούς, άνδρας. Εις τούς Ανθρώπους, όταν θλίόων- 
ται, δ θάνατος θέτει τέρμα τών κακών, άλλ’ ώς πρδς 
τούς θεούς, κάμνει ού μόνον τήν φύσιν, άλλά καί τάς 

Αθλιότητας αύτών ά τελευτή τους 1 »
Αέν έχει ούτω μέ τήν Γραφήν. Ό Θεός, δν περι

γράφει, είναι άέιος ού μόνον ψόέου καί ύπακοής, άλλά 
καί θαυμασμού καί σεβασμό0 καί Αγάπης. Ehfei Θεδς 
Αγιος καθ’ ύπόστασιν καί είς τάς ένεργείας αύτοΰ, 
Θεδς άντάίιος τών άίιώσεων καί Απαιτήσεων αύτοΰ 
έπί τά λογικά όντα, Ή είναι Γραφή Βιβλίον φωτίζον 
τήν διάνοιαν, μα λακ όνον καί έέαγνίζον τδ ήθος καί με
ταποιούν τδν άνθρωπον είς άληθές άπεικόνισμα τής 
θεότητας

Ού μόνον δέ ή Ίλιάς τοϋ 'Ομήρου, άλλ* ούδέ άλ
λο τι προϊόν τής Ανθρώπινης διανοίας δύναται νά συγ- 
κριθή ούτε κατά τδ ύψος, ούτε κατά τήν έπιρροήν 
αύτοΰ έπί τούς Ανθρώπους" πρός τήν Γραφήν.

‘Εξ λόχοι

άώ τοΐς άτοώυς πρέίτει νά πιστεόωμε* και ψιπεσκρω. 
μΐ;8α τώ* derfr.

1} Διότι είναι πιστός καί αληθινός είς τάς υποσχέσεις του 
(Έβρ. 23). ,

2) Διότι ή πρός τόν θεόν εμπιστοσύνη είναι αναγκαία 
«ρός σωτηρίαν. «Πιστευτάτι εις τόν Κύριον Ί. Χριστόν καί 
θέλετε σωΐή». (Πράξ. ις    .31).*123

3) "Ενεκα τής ειρήνης, ήτις παρακολουθεί- τήν έμπιστο,

ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΔΤΗΪΕΙΪ.

1. Ποιος ίκοψε τούς αντί χειρ ας 70 βασιλέων ;
2. Πότε έγίνετο πανήγυρις 3 ήμερων;
3. Τίς Προφήτης ητο βουκόλος ;

βύνην πρός τόν θεόν, «Δικαιωΐέντες, λοιπόν, ix πίστεως, 
καί μόνον έχομεν πρός τόν Θεόν Βια τοΰ Κυρίου ήμων Ί. 
Χρίστου,· (Ρωμ. ε',1.). , ~

4) "Ενεκα τής Ευνάμεως αυτής, « Πάντα είναι Ευ νατά 
είς τόν πιστεύοντα.» (Μαρ. θ'. 33).

5) "Ενεκα τής παντοΕυναμία; καί αγαθότητας τοΰ θεού. 
«Ό Κύριος είναι ισχυρόν προπύργιου έν τη ημέρα τής ταρα
χής.· (Ναοϋμ α'. 7).

6) "Ενεκα των συνεπειών τής απιστίας, « Θέλουσιν έχει 
τό μερίϊιον αΰτων είς τήν λίμνην τήν χαιομένην μέ πΰρ καί 
θειον.» (Άποκάλ. κα' 8).
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, ΓΡΙΦΟΙ, ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ.
1

Λίνίγματα.

1—· Είμαι κράτος, Jv μί ξίφος ίν τφ μίσφ μι χωρίβrfi, 
Δυο ίσα μέρη, φίλε, παρ’ ευθύς θά σχήμα τίσης.

Τότε θά παρατηρήσιρς 
Ότι έκ των δύο τούτων 
Άποστρίφεσαι τό πρώτον.

Καΐ τό δεύτερον επίσης.
’Sr Χρυσσξί της Κρίσσηζ, “όλγα Α. Λθβνασιίδου.

2" “Αν ζώ καί ίμως βάπτωμαι, τοιαύτην φύσιν έχω, 
Όστε π’ αν τις τον θάνατον κατεσπευσμένος τρέχω, 

Ό θάνατός μου γίνεται γεννήτωρ της ζωής μου, 
Κ' ή γεννωμένη μου ζωή αιτία τής Θανής μου.

•Afrjrwt, 'ίδομ. Δ. Ψύχας.

3— ·Εγω τήν κάραν ποιητών καί βασιλέων στέφω,
Κ* ύπέρ χρυσίον καθαρόν τιμήν καΐ δόξαν ϊχω.

Αν 5μως εις τήν λήγουσαν προώρων μέ τονίστε, 
’Ανδρών μωρών κατάλυμα ευθύς Θά άτενίσης, 

Κ’ ίντός αυτοί συντρίμματα της δόξης ίσως εΰρης, 
'Αλλά ίγώ μακράν αύτών υπάρχω νά είξεύρης.

’Er ά/αραάωπι, Ίω. Ν. Ζωγραφάκης,

4— "Οταν Εχω τό κεφάλι,
Καθαρίζω τάς οικίας.

"Οταν τις αυτό μου βγάλη, 
Θά εκπέμπω εύωβιας.

Έν EapJajtv.lr), JlfavSp. ϊοφίολίας.

"Βμ^ετρορ απλή '.-ίπροστιχές·

5— Τό ολον μου ίκ λέξεων πέντε αποτελεϊιαι,
Έζ ών ή πρώτη πόλις τις καΐ έν ’Αγγλία κείται.

Τήν βέ ϊευτίραν βά εΰρής, άλλ’ όμως νά προσέξης, 
Τ’ άνομα στρατηγού τινός μεγάλου νά ίκλέξ^ς.

Ή τρίτη μου δέ εύοσμον άνθος τι 6ά έμφαίνη. 
Καΐ ή τετάρτ' ομηρικόν επίρρημα σημαίνει, 

Ή πέμπτη εΐναι ποταμός *στήν Αίγυπτον, ω Λυτά,
Κι’ αν δϊν μέ ξεύρης άνοιξον τόν χάρτην της καί κΰττα. 

Τά αρχικά βί γράμματα τούτων έάν ληφθοϋν,
Αΰτοκράτορα τής Ρώμης αίμοδόρον βά δηλοϋν,

Έν Πβιραιεΐ, Ίω. Σ. Καρπιώτης.

'Λπλή ‘'Αχ$Μίτιχί$·

6—' Συνίσταμαι έκ λέξεων ΐξ, τούτων ή μέν πρώτη εΐνε τό 
όνομα τής μητρός τοϋ Άγαμέμνονος, ή δβυτέρα άνομα 
όρους τινός της Ελλάδος, ή τρίτη άνομα μίας νήσου 
τών Ίονίων, ή τέταρτη τό ονομα της θυγατρός τοϋ 
Μίνωος, ή πέμπτη κράτους τής νοτίου Ευρώπης, καί ή 
έκτη το άνομα ποταμού τινός τής στέρεας 'Ελλάδος.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων λαμβανόμενα 
άποτελοϋσι τό άνομα μιας τών τριών χαρίτων.

*Er Λαμία f Δημ. Κ. ΝτΔλΟις.

Λνβεις τών Λΐνιγμάτων χ.τ.λ.
τών έν τώ φυλάω τοΰ μήνό$ Ιουνίου 1893.

1— Άνβραί—Θράξ
2— Άστηρ—Στατήρ
3— Κλήμα—Σταφυλή—Οίνος,
4— Λ—ουκας 5— Κ—αισάρι —· Α

Ο—Βησσεΰς Α — χαά — Β
Υ—πάτη Ρ — αλο — Τ
Θ—<οδόσιος Δ—ουναβι -—> Σ
Η—ρα Α — μασι — S
Ρ—όδος Μ— αργαρίε— I
Ο—υράλης Υ—ώρογόνο— Ν
Σ—ιμιών Λ — ευ —> 1

Η — ρ „ Α

ΛΰΤΛέ.

'Ελένη Σ. Ήλιοπούλου 1. Ίδομενεΰς Δ. Ψΰχας 1.2.3.
4. Όλγα Α. Άβανασιάδου 1.2.4. Μαρία Ν. Ζαχαροπού. 
λου 1.2.4. Πέτρος Κ. Καλούδης 1.4. Γεώρ. Σ. Άργα- 
λειάς 4, Λουκία Ε. Εύβυμιάδου 1.2.4. Νικόλ. Κ. Δα
μιανός 1.4. Καλλ. Κ. Καρδαμίτση 1.2.4. Άργυρώ Μ. 
Ζευγωλίδου 1.2. ’Αριστείδης Γ. Καλιβοΰρτσης 1.2,4, ’Ι
ουλία Ν, Πετροπούλου 2.4. Μαριάνβη Β, Άλεξανδροπού- 
λου 1.2.4. Θεμιστοκλής Π. Πετρίτσης 1.2; Αλεξάνδρα 
Δ. Κουλουριώτου 1.4. Βασιλική Μ. Άντίππα 4. Στυλ. 
Ε. Άντί π πας 1.2.4. Καλιρρόη Έΰστρ, Νικολαρα 1.2. 
Δημοσβ, Ν. Νικολαίδης 1.4. “Αγγελος Σ. Άγγελίβης 
1. 2. 3.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
— Έν τμ Αποθήκη τών 'Αγίων Γραφών ΰπάρ· 

χουδι δώματα τοΰ Άδτέρος της ’Ανατολής, όλο- 
κληροι ιίειραΐ Έφημ. Παίδων καί αΐ τρεις ΰειραΐ 
τών Παιδικών Διηγημάτων.

— *Εγχ«»ρίδτον θεολογίας.
— Τά θεμέλια της ’Ιστορίας
— Βοήθημα Ίερογραφικόν-
— Αήγοτ έν Χίθοτς.

—Προδέτε λόγοι διά Ιεροκήρυκας καί άλλα θρη
σκευτικά καί ηθικά φυλλάδια καί 6ι<5λία.

— «Ό Παπ.πα Τρέχαςά τοΰ Κοραή.— Ή Κυρά Καλή.— Παγκόσμιος φιλολογία.
— Τά Σπήλαιον τών λμδτών διήγημα τερπνό

τατου καΐ βιδακτικώτατον διά οΐκογενείας μέ ει
κόνας* τιμή μόνον μία δραχμή συμπεριλαμβανο
μένων καΐ τών ταχυδρομικών.

—Ό γέρω Τρέφης καΐ τό παλαιόν όργανόν τον-
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