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«Μάλιστα, — » άπεκρίθη δ Κωστής· καί εύ- 
θύς πολαπλλασιάσας χαί προσθέσας τούς διαφό
ρους άριθμούς ευρεν δτι ή κυρία είχε δαπανή
σει 5,980* ίπειτα δε στραφείς πρδς τδν πατέ
ρα του, «τής έκόστισε πάρα πολύ, — είπε μετά 
θαυμασμού I

«Ναί, υίέ μου, πάρα πολύ,» έπανέλαίεν δ 
πατήρ. «Άλλ’ είπέ μου, δυναβαι σύ νά πλη- 
ρώσης τδ ποσόν τούτο j »

«Καί πώς νά τδ πληρώσω έγώ, όστις δέν I- 
χω είμή μόνον τρεις δραχμάς, τάς δποίας δ πάπ- 
πος μου μοϊ ίδωκεν τδ νέον ϊτος; »

«Καί όμως συ είσαι το παιδίον, τδ όποιον χρε- 
ωστεις δλον τούτο τδ ποσόν καί κάτι περισσότε
ρον είς μίαν καλήν καί περιποιητικήν κυρίαν!»

Ό Κωστής τδν έκότταζεν £κ6αμοοί. «Ναί! 
υίέ μου,— » έςηκολούθησεν ό πατήρ, — «σύ είσαι 
άκριδώς δώδεκα έτών καί ή μήτηρ σου έφρόντι- 
σε διά ού έκ γενετής’ σέ άνέΟρεψε, σέ έπρομή- 
6ευοε μέ κατοικίαν καί μέ ένδύματα, σοί Ιδωκε 
τά μέσα νά σπούδασες καί §ως τώρα ^ζησες μύ 
άνεσιν καί μεγάλην περιποίησιν. Καί όμως 
χΟές, βτε σδ είδα μέ τδ πρόσωπον καΐεδασμέ- 
νον, διότι σέ ^στετλεν είς τήν αγοράν, «Ίδο6,— 
εΐπα,— ό Κωστής, άν καί χρεώστη τόσα χρή
ματα είς τήν μητέρα του, τά όποια 3έν δύναται 
ν’ άποδώση, πάλιν μουρμουρίζει, διότι τδν στέλ- 
λει είς μίαν μικράν δπηρεϊίαν, καί τοΰτο, υίέ 
μοιη με Ιλόπησε πολύ.»

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΤ ΚΟΣΤΗ.

Παιδίον τη Κω3τής χαλούμενον, δωδεκαετές 
τήν ήλικίαν, ήτ? ΐδ πρώτον τής τάςεώς του εις 
τήν άρτθμητιχήν. Μίαν εσπέραν, ένφ ή μήτηρ 
του υπήγε νά έπιβχεψθή ασθενή τηα γειτό- 
νισσαν, αύτός ένησχολήίΐη προσθέτων διαφόρους 
άριθμούς είς τήν πλάκα του. Άφοΰ δέ άπέ- 
ρασεν άρχετή ώρα τοιουτοτρόπως, στραφείς 
πρός τδν πατέρα του εϊπεν·

«Πάτερ, δέσατε μου παρακαλώ §ν πρόβλημα 
καί θέλετε ΐδεΐ πόσον ταχέως θά τύ λύσω.

«Πολύ χαλά,—» ειπεν δ πατήρ του. «’Ιδού 
εν· Κυρία τις εύγενής εδρί ποτέ εις τδ κατώ- 
φλιον τής θύρας τής οίκίας της tv βρέφος έαπαρ- 
γανωμένον, τδ όποιον εύσπλαγχνισδ εΐσα έπήρε 
καί άπεφάσισε νά τό υίοΟετήση. Άφοδ δέ τδ παι
δίον Ιφθασεν εις τδ δωδέκατον έ'τος τής ήλιζίας 
του, ή κυρία αδτη Ικαμε τον έ;ής λογαριασμόν,

’ Εδαπάνησα εί; μισθοδοσίαν καί τροφήν μιας 
τροφού άνά 55 δρχ. τδν μήνα έπί 3 §τη.

Είς ενδυμασίαν τβΰ παιδιού άνά 100 δραχ- 
μάς τό έτος.

Είς τροφήν έπί 10 Ιτη άνά 200 τδ έτος.
Εί; βιβλία καί δίδακτρα » 60 » έπΐ 6 ετη 
Είς κατοικίαν καί ζημίας » 20 » έπί 12 » 
Είς ιατρόν καί ιατρικά » 200
«Δύνασαι τώρα,» έξηχολουΟησεν δ πατήρ, 

— «νά ευρης πόσα έδαπάνησεν ή κυρία αυτή 
διά τό παιδίον τούτο μέχρι τού δωδεκάτου έτους 
τής ήλικίας του;

ί
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«Διά τοΰ τρόπου τούτου σκοπεύεις νάπληρώ- 
σης τδ χρέος σου πρός τήν μητέρα σου; Αύτή 
δπέφερε πολλά, διά τά όποια δέν θά δυνηθής 
ποτέ νά τήν Ανταμείψης διά χρημάτων. Τί 
δύνασαι νά της ανταποδώσης διά τήν όποίαν 
καθ’ έκαστην λαμβάνει φροντίδα διά σέ; διά τάς 
αγρυπνία; καί τάς ανησυχίας της, &ταυ Ασθενής; 
διά τάς περιποιήσεις καί τήν μεγάλην πρός σέ 
στοργήν της; *Αρτον δύνασαι νά Αγοράσης καί 
ενοίκια νά πληρώση;, Αλλά τήν άγάπην ποτέ. 
Διά τούτο υίέ μου, πρέπει νά υπάκουη; χαί νά 
Αγαπφ; τήν μητέρα σου.»

Ό Κωστής ήσθάνθη τήν αλήθειαν των πά- 
ρατηρήσεων τοΰ πατρό; του καί μετά δακρύων 
δπεσχέθη ότι είς τό έςής ήθελεν Αγαπφ καί ύ- 
πακούει τήν μητέρα του, είς τήν όποιαν έχρεώ- 
στει τό παν,

Δέν δύναταί τις άρά γε νά έφαρμόση τό διή
γημα τούτο είς πολλούς έκ των μικρών Αναγνω
στών καί άναγνωστριών τής «Έφημερίδος των 
ΐϊαίδων;» Καί δέν είναι λογικόν νά περιμένω- 
μεν νά ίδωμεν τούς τοιούτους μιμουμένους τήν 
καλήν απόφασιν τοΰ Κωστή ; ήμεϊς τουλάχιστον 
όχι μόνον συμόουλεύομεν τούτο, άλλά καί πιστεό- 
ομεν, ότι δλοε όσοι μέχρι τοΰδε όπωςδήποτε έ- 
λύπησαν τούς γονείς των, θέλουσι συναισθαν- 
θή τδ σφάλμα των και Αποφασίσει τοΰ λοιποϋ 
νά Αγαπώσι καί δπακούωσι τον πατέρα καί τήν

α τω ν.

ΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΜΗι ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΪΔΓΟΝ.

Εις διάφορα μέρη του κόσμου έσυστήθησαν 
προ πολλοΰ έταιρίαι της έγκρατείας, σκο- j 
πύς τών δποίων είναι νά Αποτρέπωσι τούς Αν
θρώπους Από τοΰ νά μεταχειρίζωνται τά μεθυ
στικά ποτά και οδτω νά τούς σώζωσιν άπδ τά 
ολέθρια Αποτελέσματα τής μέθης. Αί έται- ί 
ρίαι αύται έχουσι βεβαίως κανονισμούς, εΐς δέ 
Από τούς πρώτους όρους των είναι ή ύπόσχε- 
σις, τήν όποίαν πρέπει νά δώση πας όστις . 
θέλει νά γείνη μέλος των έταιριών τούτων, ■ 
ότι δένθά δόκιμά σ η ποτέ καν έ ν 
είδος μεθυστικού ποτού ούτε ώ ς

ιατρικόν. At έταιρίαι αύται εχουσι τά; συ
ναθροίσεις των, εις τάς δποίας εκφωνούνται πολ
λοί λόγοι καί γίνονται πολλά! παρατηρήσεις υπέρ 
τής έγκρατείας καί κατα τής Ακρατείας, καί πολ
λοί πολλάκις, δεδομένοι εις οινοποσίαν, έπείσθη- 
σαν νά παραιτήσωσι τό πάτον, πορευθέντες είς 
τάς συναθροίσεις ταυτας. Είς μίαν τοιαύτην 
συνάθροισιν Ιιυχε νά παρευρεθή παιδίον τι, τοΰ 
όποιου δ πατήρ ήτο. δομένος είς τδ πίνειν 

και αφού έπέστρε- 
ψεν είς τήν οικίαν 
του, καί ό πατήρ του 
ϊμαθε ποΰ ήτο, τδ 
ήρώ-τησεν είρωνικώς 
« Καί τί τάχα ώφελή- 
θης Από τήν πολυλο
γίαν έκείνην ;β

«Έμαθα, Απεκρί- 
θη μετριοφρονώ; τδ 
παιδίον, — ότι δεν 
πρέπει νά δοκιμάσω 
ποτέ μεθυστικόν πο
τών- διότι δ· διδόμενος 
είς τά ποτά χάνει 

1) Τά χρήματά του·
2) Τόν καιρόν του
3) Τόν χαρακτήρά του
4) Τήν υγείαν του
5) Τήν Ανεξαρτησίαν του
6) Τήν Αξιοπρέπειαν του·
7) Τά αισθήματα τού
8) Τδ αυτεξούσιόν του
9) Τήν όπόλη.ψιν τής οίκογενείά; του
10) Τήν Ανάπαυσιν τής οικογένειας του-
11) Τήν ευτυχίαν τής συζύγου καί τών 

τέκνων του
12) Τό μέλλον των παιδιών του.
13) Τήν τιμήν τής πατρίδας ταυ
14) Τήν ζωήν του
15) Τήν ψυχήν τουϊ
ά Κατά τούς γενόμένούς επισήμους δπολογι 

σμούς, — έςηκολούθη,σε λέγον τό παιδίον, — πε
νήντα χιλιάδες (γυναίκες καί Ανδρες) κΛταόαί- 
νουσι χατ πρόωρα είς τον τάφον fwwa τής 
μέθης. Πόσον τρομερόν πράγμα το οίνοπο- 
τειν Γ Είς τάς Απλός καί ανεπιτήδευτους ταύ· 
τας παρατηρήσεις τοΰ παιδίου ό πατήρ έμεινεν
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άφωνος* ή os κατόπιν διαγωγή του άπέδείςεν, 
βτι 6 μιζρδί έκείνος υίός too ήτο δ σωτήρ fye 
μόνον αύτοϋ, άλλά καί ίλης τής οίκογενείας του.

Μικροί μου άναγνώσται, απέχετε άπο τά με
θυστικά ποτά.

Π22 ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΗΝΑΙ ΕΥΤΥΧΗΣ.

«Μήτηρ, — εϊπεν ή μικρά Μαρία, — έμαθα 
ιιά ήμαι ευτυχής, — πολύ εύτυχής.

— Πώς ; κόρη μου, — επτεν ή μήτηρ της.
— ’Εάν προσπαθώ πάντοτε νά ζάμνω τούς 

περί εμέ εύτυχεν; και νά λησμονώ τδν έαυτόν 
μου, — άπήν τησε τό καλόν κοράσιον.

ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΥ (Ψωμιοδ).
Περί άρτου! καί τί τάχα &ά μας είπει 6 συντάκτης 

τη; «’Εφημερίδος των Παίδων» περί πράγματος τόσον 
κοινού ~~ περί πράγματος τδ όποιον γνωρίζομεν καί 
μεταχειριζόμεθα άπδ τά μιαρά μας ’νύχια; πιθανόν ν’ 
άν'ακράξωσι πολλοί τών μικρών άναγνωστών τής «Έ· 
φημερίδος τών Παίδων», βλέποντες τήν άνωθι έπι- 
γραφήν* καί μόλον τοΰτο, μικροί μου φίλοι, είναι πολ
λά πράγματα άναφερόμενα είς τδν άρτον, τά όποια, 
φοβούμαι, πολλά άπδ σας δέν γνωρίζουν, καί περί 
τών όποιων δεν έσκέφθησαν ποτέ. Οΰτω λ. χ. πότε 
και ποΰ είσήχθη κατά πρώτον ή κατασκευή του άρ
του. Ποιος δ εφευρέτης κλπ.

Περί τών δυο πρώτων αί γνώσεις μας είναι πολύ 
περιωρισμέναι. Είς τδ βιβλίον τής Γενέσεως^ κεφ. 3; 
19 ευρίσκομεν τήν πρώτην ιστορικήν μνείαν περί άρ- 
τβ, τό όποιον δείχνει, δτι ή χρήσίς τυ είναι παλαίοτάτη.

Οί Κινέζοι άποδίδουσι τήν είς Κίναν εισαγωγήν τής 
κατασκευής τοΰ άρτυ είς ενα από τους σοφούς των Σιύ* 
Νοϋνγ βνομαζόμενον, Οστις εζησε περί τά 1998 π. X.

Οί Αιγύπτιοι έθεώρουν τήν "Ισιν ώς έφευρέτριαν 
τής καλλιέργειας τοΰ σίτου καί τής κατασκευής τοΰ 
άρτου.

Οί αρχαίοι ’Ελληνες άπέδιδον τήν έφεΰρεσιν τής 
κατασκευής τοΰ άρτου είς τήν Δήμητραν καί τον Τρι- 
πτόλεμον.

Οΐ πρώτοι κάτοικοι τίϊ.ς ’Ιταλίας έκοπάνιζον τδν σί
τον (βπως τώρα οί άγριοι τής Αμερικής κάμνουσι 
τδν άραβόσιτον) καί τδν έτρωγον βράζοντές τον ώς 
μπουλουγούριον.

• Είς τάς χώρας, όπου δέν είναι είσέτι γνωστή ή dp- 
τοποιία, οί άνθρωποι τρέφονται, δπως καί πρδ τής ε
φευρέσεων αύτής, μέ όρύζιον, βίζας διαφόρων φυτών, 
καρπούς δένδρων, κρέας ζώων και δψάρια.

Οί κάτοικοι τών- Ινδιών καί άλλων μερών τής ’Α
σίας καί ’Αφρικής τρέφονται ακόμη καί τώρα αποκλεί
σει κώς μ’ε βρασμένον δρΰζιον.

Οί κάτοικέ τής Νοτίου ’Αμερικής μέ εΐδός τις ρί- 
ζης άλευρώδυυς, τήν όποιαν κοπανίζουν ή άλέθυν καί 
άναμιγνόοντες με νερδν τρώγουν ώμήν, ή βρασμένην 
ή χαί ψημμένην είς κλίβανον ή είς τήν στάχτην.

Οί ’Εσκιμώ, οί κάτοικουντες τάς κατεψυγμένας ζώ- 
νας, τρέφονται κυρίως έκ τοΰ πάχους θαλασσίου τί
νος φώχης, ήτις ζή είς μεγάλας άγέλας είς τάς βο
ρείους έχείνας θαλάσσας, καί έκ τοΰ κρέατος τών 
πτηνών, τά όποια Επισκέπτονται τά μέρη έχεΐνα κατά

’ Αρτ&χαρτ.ος.
Οί κάτοικοι τής Πολυννησίας είς τδν Ειρηνικόν Ώ 

κεανδν ζοΰν άπδ τδν καρπόν ενός δένδρου, καλούμε
νου άρτοδένδρου, ‘Ο καρπός οΰτος, άρτόκαρπος κα
λούμενος, τήν εικονογραφίαν τοΰ όποιου βλέπουσιν 
Ενταύθα οί άναγνώσται, ομοιάζει με πεπόνιον καί τρώ
γεται άφοΰ ψηθή είς κλίβανον ή εις τήν χόβολην- έ
χει δε γεΰσιν ψημένου ψωμιοΰ άλειμμένυ μέ βουτυρον.

Οί κάτοικοι τής Εύρώπης συνήθως τρώγουσιν αρ 
τον κατασκεύαζα μεν ον άπδ σίτον, κριθήν, αραβόσιτο ν, 
καλαμβόκιον, σίκαλιν, ή καί βρώμην, τινές, ώς λ. χ. 
τδ πλειστον τών Ιρλανδών, οί κάτοικοι της μεσημβρι
νής Γαλλίας καί μέγα μέρος τών Γερμανών τρέφονται 
μέ πατάτας.

’Επειδή δ άνθρωπος δέν δόναται νά ζήση χωρίς 
τροφήν περιέχουσαν αμυλον (άλευρον) ή ευεργετική 
χειρ τοΰ θεοΰ έχει έπιδαψιλεόσει τδ άναγκαϊον τοΰτο 
συστατικόν της ύπάρξεώς του είς άπαντα τά μέρη τής 
γης έν είδει καρπών, ριζών, κόκκων, κλπ. ώστε δ άν
θρωπος νά μή πάσχη έκ τής έλλείψεως αΰτοΰ.

Είς τήν Νέαν 'Τόρκην υπάρχει μηχανή τις, ήτις 
κοσκινίζει καί άλέθει τδν σίτον, κρισαρίζει και ζυμόνει 
τδ άλεόρι, τδ κάμνει είς ψωμιά, τδ ρίπτει είς τδν 
φούρνον καί όταν ψηθή τδ έκβάλει καί τδ παραδίδει 
πρδς πώλησιν χωρίς νά βάλλη άνθρωπος τδ χέρι του. 
Ή μηχανή αυτή κατασκευάζει πολλάς χιλιάδας άρ
των πάσαν ημέραν.

Καλόν νά μάθη χωρίς νά πάθη, 
ΐίλήν άφοΰ πάθη καθείς, άς μάθη 
Νά μή γλιστρήση πάλιν είς λάθη.



ΕΦΗΜΕΡΙ2 ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

ΝΑΥΤΙΛΟΣ.
Ή εικονογραφία αυτή παριστφ ζώον θαλάσσιον 

άνήχον είς τήν μεγάλην κλάσιν τών όστραχοδέρμων. 
'Ομοιάζει ώς βλέπετε, μέ κοινόν χοχλίαν (σάλναγχαν,) 
άλλ’ εΐναι πολύ περιεργότερον άπδ τούτον είς τήν κα
τασκευήν καί είς τδν τρόπον τής ζωής.

'Ο ναυτίλος Siv έχει τδ άνω μέρος *τή πλατύ, τής 
κόγχης too ανοικτόν, δπως 6 κοχλίας," άλ^ά κλειστόν, 
γεμάτον όμως άπδ τρύπας· τό μέρος τούτο διαιρείται 
διά μιας γραμμής χονδρής εις δύο μέρη: τδ όπίσθιον 
τδ οτενώτερον, τδ όποιον είναι ολίγον ύψηλότερον, καί 
τδ Εμπρόσθιον χαμηλότερο?. ’Επάνω είς τδ όπισθιον 
κατοικεί τδ ζώον, Mil ώς φαίνεται Επίτηδες Ετέθη είς 
τδ μέρος τούτο ύι» τού πανσόφου Δημιουργού, διά να 
δόναται νά οιεοθόνη τάς κινήσεις τού μικρού του 
πλοιαρίου, ώς ό'ήηίαϊιούχος κυβερνά τδ πλοιόν του 
καθήμενος είς τά όπισθεν πλησίον του πηδαλίου.

'Η κόγχη τοΰ ναυτίλου είναι λεπτή ως χαρτίον, άλ
λα στερεά καί δίδει αρκετόν εισόδημα είς τούς Κινέ
ζους, οί &ποιοι πιάνουσι τοΰ; ναυτίλους, καί άφοΰ 
τούς καθαρίσωσι καλά, σκαλίζουν Επάνω εις τάς κόγ- 
χας των διάφορα- αντικείμενα, τάς φέρουν έπειτα είς 
τήν άγοράν καί τάς πωλοΰν μδ πολύ κέρδος.

Τδ ζωόφιον, τδ όποιον κατοικεί την κόγχην ταύτην 
καί το όποιον κυρία»; είναι δ ναυτίλος, συνίσταται, Εκ 
τοί» σώματος καί 6 ή 8 βραχιόνων, οΐτινες όμοιάζου- 
σι μδ τους βραχίονας τοΰ Εκτάποδο;· οί δύο άπδ του 
τους εΐναι Εφωδιασμένοι με μεμβράναν λεπτήν, ολοι 
δέ ε/ουσι τους λεγομένους μυζητήρας, τους όποιους 
οί υδν όκτάποδες μεταχειρίζονται διά νά προσκολ- 
λώνται είς τους βράχους καί νά κρατώσι τήν λείαν 
των, ό 3ε ναυτίλος δι’ άλλον σκοπόν, τον όποιον εύθΰς 
θά μάθετε.

Άφοϋ σάς εϊπον περί τής κατασκευής τοΰ μικροδ 
ναυτίλου, πρέπει τώρα νά σάς αναφέρω καΐ μερικά 
πράγματα άναφερόμενα είς τήν ζωήν του μικρού μας 
ποντοπόρου.

'Ο ναυτίλος δέν κατοικεί, όπως οι κοινοί κοχλίαι 
είς τά παραθαλάσσια, προσκολλημένος είς βράχους
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καί πέτρας, άλλά ζή είς ανοικτάς θαλάσσας,—είς wfe 
ωκεανούς· δλν τοΰ άρέσει δ περιορισμός—θέλεηάριή 
κτόν καί καθαρόν άέρα, καί άγαπα νά παίζη [ίε τά’ 
κύματα τοΰ ωκεανού.

Έν 3σφ είναι τρικυμία, ώς καλός ναυτικός εδρίσκε- 
ται ασφαλώς αραγμένος είς τδν βυθόν τοΰ ωκεανοί», 
δπου είναι αχρα γαλήνη καί ή συ χιά. Εύθΰς δμως 
άφοΰ παύση ή θαλασσοταραχή, άναδαίνει είς τήν Επι
φάνειαν, υψόνει τους δυο βραχίονας, οί όποιοι έχουν 
τήν μεμβράναν καΐ ρίπ,τει μερικούς από τούς άλλους 
άπδ τδ ΐν καί άπδ τδ άλλο μέρος τής κόγχης του· έ
πειτα στρέφει τήν πρύμνην πρδς τδν άνεμον ανοίγει 
τά παιηά του, ήγουν τάς δύο μεμδράνας, τάς οποίας ό 
άνεμος φουσκίvst, καί διά τής βοήθειας τών άλλων 
βραχιόνων, τοΰ; όποιους μεταχειρίζεται ώς κουπία 
καί πηδάλιον, διευθύνει τδ σκάφος του οπού θέλει, 
οΰτω δ1 Εξακολουθεί ν’ άπερνσ τδν καιρόν του διασκε- 
δάζων έως ου βαρυνθή ή άρχίση νά φυσσφ άνεμος 
ισχυρός καί νά ύψοΰνται τά κύματα καί τότε καταβι- 
βάζει τά πανιά του, πέρνει μέσα τά κουπιά του καί 
καταδαίνει είς τδν λιμένα του!

Αλλά, μοΰ φαίνεται ώς νά ακούω τινά από σας νά 
έρωτοΰν, καλά· άλλά πώς δόναται ν' άναίαίνη καί νά 
καταδαίνη είς τόσον μέγα βάθος εν τοιοΰΓον μικρόν 
καί αδύνατον ζώον ;

Ιδού πως. Ένθομεισθε δ.τι είπομεν Οτι τδ ανω 
μέρος τής κόγχης του, τό πλατύ, είναι κλεισμένου, άλ
λά γεμάτον άπδ τρύπας· οάον τδ Εσωτερικόν τής κόγ
χης έπομένως είναι κενόν· τώρα, τάς τρύπας ταΰτας 
σκεπάζει μΕ τούς μυζητήρας μερικών από τούς βρα
χίονας του, καί δταν μεν θέλη νά καταβή είς τδν βυ
θόν, άφίνει τδ θαλάσσιον νερδν καί εισέρχεται διά τών 
τρυπών καί γεμίζει τδ κούφωμα, τδ όποιον γενόμενον 
τότε βαρύτερον βυθίζεται· δταν δέ θελη ν’ ά?αβή ά- 
φαιρεΐ διά τών μυζητήρων τδ ύδωρ, γίνεται Ελαφρό
τερος χαί άναβαίνει.

Πόσον άπλοΰς, άλλά πόσον θαυμαστός ό Οργανισμός 
του μικρού τούτου ναυτίλου! ποιος δόναται νά ϊδη ή 
νά άναγνώση περί αδτου χωρίς νά ύψώση τδν νουν 
του είς τόν Πάνσοφον καί Παν αγαθόν Δημιουργόν !

Είναι ώραΐον θέαμα νά βλέπη τις μυριάδας τοιου- 
των ζώων διαπλεόντων τδν ώκεανδν μέ τά λευκά, 
κυανά καί κόκκινα πανία των απλωμένα! Έν ώρα 
γαλήνη δλη ή Επιφάνεια τοΰ ωκεανού οσον δόναται 
νά ίδη δ δφθαλμδς είναι σκεπασμένη μΕ τά μικρά 
ταΰτα άχάτια.

Τιμή έτησίας συνδρομής τής Έφημ. τών Παίίων 
Διά τοΰ; Εντός τοΰ Κράτους .... λεπ. 50, 
Διά τους έν Τουρκία ......... δρ. I.

, Διά τούς έν Ευρώπη έν γίνει.... „ 3.


