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ΜΙΚΡΟΙ ΤΙΝΕΣ ΣϊΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

— Χρυσοΰλα! 
Πηνελόπη I ελα 
’δώκαύμένη, φω
νάζει ή Μαριγώ 
άρχίζυσα νά άνα- 
γινώσκη, 

Ε'ίοοποιτ/σεΐΐ ’. 
«Παραχαλουντα 

οί τής Έφημερί 
δος τών Παίδων 
συνδρομηταΐ ό
πως προ πληρώ 
σωσι τάς συνδρό- 
μάς των διά τδ. 
1871 πρδ τοΰ τέ- | 
λους τοΰ τρέχον
τος μηνός! » ■

— Καλέ, έγώ 
έστειλα τήν συν
δρομήν μου, καί 
δέν με μέλει,

— Καί έγώ 
τήν ίδιχήν μου, 
λέγει ή Χρυσού- 
λα, καί εϊμαι ξέ
νοιαστη.

— Καί έμέ δ 
πατήρ μου δα μέ 
κάμγ) συνδρομη
τήν αυτήν τήν εό· 
0θμάδα, λέγει ή 
Πηνελόπη. Ίδε 
δμως παρακάτω* 
βραβευβεκ λέ
γει!

— Μάλιςα ά-

η ΑΡΑΚΜίΟΧ Λ· „

tafcTO ETOXTOtf 
k\ WLV. KSLWCVSYE 
toovmw'i *

νέκραξεν ή Μα
ριγώ. «Αί μέν έ- 
ρωτήσεις άρχον- 
ται άπδ 1 Ίανυα- 
ρίου 1871 * αί δέ 
βραβεύσεις περί 
τδ τέλος τΚετκς!»

— Καΐ τί θά 
εΐπουν αυτά; έ- 
ρωτφ ή Χρυ- 
σοόλα.

— Δεν μας λέ
γει, αποκρίνεται ή 
Μαριγώ* νομίζω 
όμως, έξεΰρω. 
Μάς εΐπεν δ κύ
ριος Δοΰαρ μιαν 
φοράν δτι έχει 
σχοπδν νά βάλη 
είς τήν έφημερί- 
ΰα μας έρωτήσεις 
ίχ τών 'Α γίων 
Γραφών, καί οσοι 
θά οίδυν τάς καλ
λίτεροι Αποκρί
σεις θά λαμβά
νουν βραβεία.

— 11 ώ! λέγει 
ή Πηνελόπη, αύ· 
τδ εΐναι καλδν 
πράγμα, θά δοκι
μάζω καί έγώ νά 
λύσω τάς έρωτή- 
σεις ταύτας.

Καί έγώ! φωνά
ζει δ μικρδς πεν
ταετής Γεώργιος.

—Καί ποιος εΐναι δ κύριος Δοϋαρ; έπερωτφή[ —Ώ! εΐναι φιλέλλην καί πολύ φίλος τοΰ κυρίου 
Χρυσό όλα. | ΚαλοποΘάκη.
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— Καλά I λέγει ή Πηνελόπη· άφ ού φαίνεται 
γνωρίζεις δλον τδν κόσμον είπε μας ποιος είναι καί 
ό κύριος Καλοποθάχης.

— 'Ο κύριος Καλοποθάχης είναι 6 καλός μας συν
τάκτης της έφημερίδας μας, και τώρα ταξειοευει εις τά 
ξένα. Συντάττει δέ μίαν άλλην μεγάλην έφημερίδα 
ό Άστήρ τής 'Ανατολής και δ πατήρ μοο λέγει δτι 
καί αυτή εΐναι τιρ δντι εΰθηνοτάτη καί ώφελιμω- 
τάτη διά μίαν οικογένειαν.

—Αληθέστατα δλα αδτά, μικροί μοο φίλοι, α
φή σατέ με όμως νά κάμω μίαν σαφέστερα» έςή· 
γησιν, Τήν πρώτην είδοποίησιν βλέπω δτι καλώς 
έννοεΐτε. Περί δέ τής δευτέρας λέγομεν οτι άληθώς 
άπεφασίσαμεν νά καταχωρίσω μεν άπδ 1 ’ Ιανουάριου 
1871 τρεις κατά μήνα ερωτήσεις έκ τών ‘Αγίων 
Γραφών. Αί δέ πρδς αύτάς Αποκρίσεις παρακαλοΰ- 
μεν νά σταλώσι περί τδ τέλος του έτους γραμμέναι 
επί χαρτίου τδ όποιον θά σχεδιάζω μεν επίτηδες διά 
τδν σκοπόν τούτον. Πρδς δέ τοός πέντε πρώτους 
έπιτυχεστέρους είς τάς αποκρίσεις παΐδας θά δωρή- 
σωμεν τά έξης βραδεία.

Πρώτον βραθέϊον.
Ή παλαιά διαθήκη κατά τες θ', είς 4 τόμ. Βίμ. έκδ. Άθην.
Ή Παλαιά κα'ι νέα ϊιαθήκη έν μεταφράσει είς 1 τόμ. χρυ

σόδετος μετά παραπομπών ΐκδοσι; Κανταέριγίας.
Αί έπιστημονικαί. καί βιομηχανικά! Ανακαλύψεις μι τ’ «χά

νων κλπ. ύπδ τοΰ Κυρίαν Φατσέα.
‘Ιστορία της άνακαλύψεώς τής ’Αμερικής ύπδ Εύστ. Ά. 

Σιμού, (εύρισκομίνη ύπδ τά πιεστήριά μας.)

Δεύτερον βραβεΐον.
Ή παλαιά καί νέα διαθήκη έν μεταφράσει ίκδοσις Καντα- 

δριγίας έίς 1 τόμον δεμ. μετά παραπομπών.
‘Η καινή διαθήκη έν πρωτοτύπφ χρυσό δ. μετά παραπομπών. 
Ή πρόοδος τοΰ Χριστιανοί μετ’ εικόνων.
Ιστορία τής άνακαλύψειος τής Αμερικής ύπδ Ε. Α. Σίμου.

Τρίτον βραθειον.
Ή παλαιά καί νέα διαθήκη μετά παραπομπών,
Ή καινή διαθήκη έν πρωτοτύπψ μετά παραπομπών χρυσίο. 
’Ηθικά διηγήματα μετά 30 εικονογραφιών.

Τέταρτον χαί Πέμπτο» βραβείου.
Ή παλαιά καί νέα διαθήκη μετά παραπομπών.
Παιδική ζωολογία μετά 78 εικόνων χαλκογραφημένων.

Είς τδ τέλος τοΰ έτους, θεοΰ θέλοντος, θά δια- 
νείμω μεν τά βραδεία ταΰτα άμερολήπτως κατά τήν 
κρίσιν τοΰ συντάκτου καί δύο τριών κληρικών ή άλ
λων καταλλήλων κριτών, οιτινες έπί τουτφ θά συνέλ- 
Θωσιν όπως άποφασίσωσι τάς έπιτυχεστέρας άποκρί
σεις· κατόπιν δέ θά δημοσιευθοΰν καί τά ονόματα 
τών έπιτυχόντων.

Τώρα, άγαπητοι παΐδες, έλπίζομεν καί προσευχό- 
μεθα όπως άξιώση ημάς ό έπουράνιος ημών Πα

τήρ διά τδν σπουδαίου τούτον αγώνα τδ ερχόμενον 
έτος, καΐ έκτος τών βραβείων νά ευρίσκετε είς τήν 
έρεύνησιν ταύτην τών Γραφών τέρψιν καί ευλογίαν 
εις τάς ψυχάς σας.

Ό κανονισμός του διαγωνισμού θά δημοσιευθη 
είς τδ επόμενον φυλλον τοΰ Ίανουαρίου.

ι0 φίλος σας 
Ίάχωβος X Διίύαρ'

Η ΤΙΜίΟΤΗΣ Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΔΙΑΓΩΓΗ.

’Ημέραν τινά ό Δους Βυκλοΰ εΐς έκ τών πλουσιω- 
τάτων Λόρδων της Σκωτίας ήγόρασεν έν τη πόλει 
Δάλχειθ δπου εΐχε τά ανάκτορά του άγελάδα τινά. 
Τήν Ακόλουθον πρωίαν καθώς ό Δοδξ άπλοόστατα 
ένδεδομένος έκαμνε τδν συνήθη περίπατόν του είδε 
παιδίον τι κοπιάζον έπί ματαίφ νά έλαύνη τήν άγε
λάδα πρδς τήν οίχίαν του, διότι ή άγελάς ήτον ά- 
γριωτάτη, καί τδ παιδίον αυτό ήτον δλως δι’ δλου 
αρχάριον καί άνίδεον. Έν τοότοις τδ παιδίον ίδδν 
τδν Δοΰκα καΐ μή γνωρίζον αύτδν τφ έφώναξεν είς 
τήν χυδάικήν διάλεκτον τοΰ τόπου.

— Βρέ! δρέ! ελα ’δώ, βοηθάμε νά πγάσω έτου- 
το τδ ζό.

‘Ο Δοΰξ προσποιούμενος δτι δέν ήχουε ήκολουθει 
τον περίπατόν του* τδ δέ παιδίον δλω άκουράστως 
έφώναζε βοήθεια, καί βοήθεια. Έπΐ τέλους δμως 
ίδδν οτι δέν εκαμνε τίποτε μέ τήν αγελάδα, Ανέ
κραξε μετ’ Απελπιστικής φωνής.

— Έλα ’δώ βρέ! βοήθησε με, και τη άληθείφ 
δ,τι λάβω τδ μισό θά σέ τδ δώσω τοΰ λόγου σου.

Υπήγε λοιπόν ό Δοδξ και τδν έβοήθησε.
—- Καί τώρα, έλεγεν δ Δους, καθώς οί δύο έπο- 

ρεΰοντο όμου, πόσα νομίζετε βτι θά λάβετε δι’ αυ
τήν τήν έργασίαν;

— Αύτδ δέν το ξέρω Ακόμα, είπε τδ παιδίον, 
άλλ’ δτι κάτι θά λάβω είμαι βέβαιον, επειδή οί άφεν- 
τά&ες εΐς τδ μεγάλο σπίτι εΐναι πολύ καλοί ’ςέ δλους.

Άφ’ ου έπλησίασαν στενήν τινα όδδν παρά τη οι
κία ό Δους έΒραπέτευσεν άπδ τδ παιδίον καΐ άνήλθεν 
είς τήν οικίαν διά μιας άλλης όπισθεν θυρας (δρσοθυρας.) 
Κράξας δέ τδν υπηρέτην του καΐ θέσας είς τάς χει
ρ άς του μίαν λίραν εΐπε — Δώσατέ την είς τδ παι
δίον τδ όποιον έφερε τήν άγελάδα. — Καΐ εύθυς δ 
δους ίπανήλθεν είς τδ τέλος της αύτής οδοΰ δπως 
Απάντηση τδ παιδίον έπιστρέφον άπδ τήν οικίαν (έ- 
παυλιν.)

— Λοιπόν, πόσα έλάδετε; ήρώτησεν ό Δοόξ.
—° Εν σελίνι, άπεχρίθη τδ παιδίον, καΐ βρίστε τδ 

μισό, μπάρμπα.
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— "Εν σελίνιον! έπανέλαβεν ό Δουξ· δεν έλάβετε 
περισσότερον;

— “Οχι, εϊπε τδ παιδίον, καΐ θαρρεύεσαι πώί δέν 
εΐν’ αρκετά;

— βεβαίως οχι, είπεν δ Δοόξ· πρέπει νά εγεινε 
λάθός τι· άλλά καθώς έχω γνωριμίαν μέ τδν Δοΰκα 
εΐμαι πεπεισμένος δτι έάν έπιστρέψωμεν δπίσω έτι 
περισσότερον θά λάβωμεν.

’Επέστρεψαν λοιπόν μαζί» οί δόο. Ό δέ Δαυξ κτυ- 
πήσας τδν κώδωνα διέταξε νά παρουσιασθώσιν εύθυς 
δλοι οί ύπηρέται ένώπιόν τοο.

— Τώρα, εΐπεν δ Δοδξ πρδς τδ παιδίον, δείξατε 
μοι έζεΐνον δστις σέ εδωχε τδ σελίνι ον.

—Ήτον έκεΐνος έχει μέ την ποδιά, εΐπε δάκτυ
λο δειχτούν τδ παιδίον πρδς τδν άρχυπηρέτην.

— *0 δυστυχής υπηρέτης τότε πεσών Ιπΐ τών γο
νάτων τοο χαί όμολογήσας τδ σφάλμα τοο έζήτει 
αυγχώρησιν, άλλ* ό Δοδξ άγανακτήσας τδν διέταξε 
νά δώση είς τδ παιδίον τήν λίραν, καί νά παύση άπδ 
τής στιγμής ταυτης άπδ τήν υπηρεσίαν του.

— Έχασες, εΐπεν ό Δοδξ, τά χρήματά σου, τήν 
θέσιν σου κάΐ τδν χαρακτήρα σου διά τής άπατης 
ταότης· μάθε λοιπόν διά τδ μέλλον οτι ή ημιότης 
είναι ή χαλλίατη διαγωγή.

Τώρα τδ παιδίον έγνώρισε ποιος ήτον δστις τδν 
έβοήθησε νά έλαση τήν άγελάδα. Ό δέ Δοδξ ευ- 
χαριστήσας διά τήν άνδρίαν καΐ τιμιότητά τοο τδ παι
δίον τδ εστειλεν εί; τδ σχολεΐον καΐ τφ έπρομή- 
θευεν άλας τάς άνάγκας τοο.

01 ΠΙΔΑΚΕΣ (γκίσιρ ίσλανδωτΐ) ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ.

Οί πίδακες εΐναι θερμαΐ πηγαϊ οΐ- 
τινες κατά καιρούς άναβλόζουσι βι- 
αίως μεγάλας ποσότητας ζεστού (ζέ
οντος) καί κοχλάζοντας υδατος. Εύ- 
ρίσκονται δέ αύται μόνον είς Ορη ή- 
φαίστεια ή ηφαιστειογενή μέρη καΐ 
τούτου ένεκα κατατάττονται μεταξύ 
τών άλλων ηφαιστείων φαινομένων. 
Τδ δέ όνομα γχίαερ παραγόμενον 
έκ τής Ισλανδικής λέξεως γχίσα ση- 
μαινουσης, έκβολή ορμητική, δηλοΐ 
διαπιδυόμενα ή τινασσόμενα θερμά 
πηγαία υδατα.

Έν Ίσλανδίφ έντδς διαστήματος 
δυο τετραγωνικών μιλιών (32 στα
δίων) δπάρχυσι πλέον τών έκατδν 
τοιοΰτοι πίδακες, 'Υποτίθεται δέ 
οτι πηγάζουσιν άπδ άτμών συρ-

ρεόντων εΐς τά έγκατα τής γης έκ τής έστίας τοΰ κέν- 
τρε τοΰ πυρδς καΐ τής φλογδς καΐ ισχυρότατα δτερον 
άπολυομένων έκεΐθεν. Ή πηγή ή τις άναδίδει τους πί
δακας τούτος έχει μέν τήν άρχήν της είς όρος τι πυρί- 
πνουν, έν δέ τή έκροή αυτής έρχεται είς, συνάφειαν 
μετά ζεστών καΐ πυρικαότων πετρών, καΐ ούτως είς 
τήν έκβολήν της άναπέμπεται ζεστός άχνδς καΐ άνα- 
φαίνεται ή ώραία άναβλυτική τοΰ υδατος κινησις 
(διαπίδυσις.) Μετά τινα δέ καιρόν έκ τοΰ υδατος 
τούτου περίφραγμά τι οίονεί λίθου κιλικίαυ γινόμενον 
πέριξ της δπής τοΰ πίδακος αποτελεί ουτω πως κρα
τήρα μετά χαμηλών πλευρών, ώς έν τφ λεγομένφ 
Μεγάλφ Ίσλανδικφ πίδακι τής προκειμένης είκονο 
γραφίας, εχοντα 60 ποδών διάμετρον. Αί δέ μεγα
λοπρεπείς εκρήξεις τοΰ κρατήρος τούτου έπέρχονται 
μάλλον ή ήττον άνά πάσαν ήμέραν.

Η έκρηξις πίδακός τίνος προαγγέλλεται δϊ’ δπο- 
κώφου τινδς ψόφου ή ήχου, και ούτως οί θεαταΐ ει
δοποιούνται νά ύποχωρήσωσιν είς διάστημα άσφαλές. 
Έπειτα τδ δδωρ έν τφ κρατήρι άναβράζει όρμητικώς, 
ή δέ γή ελαφρώς σείεταν τέλος δέ μετά βίας μεγί
στη στήλη υδατος πήδα εις διάστημά εκατόν μέχρι 
διακοσίων ποδών καΐ διαπηδφ έκτεταμένας νεφέλας 
άτμοΰ. ’Υστερον δ κρατήρ κενοΰται, ακολούθως δέ 
τούτου άλλη στήλη άτμοΰ όρμητικωτάτη άναβλυ- 
ζομένη επιστεγάζει τήν έκρηξιν.

Έν τή Νέα Ζηλανδίφ καΐ Καλλιφορνίφ ύπαρχον 
καΐ άλλοι πλέον μεγάλοι πίδακες. Οί τής Καλλι- 
φορνίας πίδακες μάλιστα (οί έπικαλουμενοι πλου- 
τώνειοι καΐ ήφαίστειοι) άναβλύζουσι πυκνάς στήλας 
άτμοΰ είς ΰψος 200 ποδών καί δ βρόντος τών ύδά- 
των αυτών ακούεται έως εις διάστημα οκτώ σταδίων.
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ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ.

Ό Σχίλλερος ό περίφημος Γερμανός ποιητής έν ώ 
ήτον έτι παιδίον μικρόν εόρέβη ποτέ έν μέσω σφο
δρά; κακοκαιρίας έπανω είς τήν κορυφήν μεγάλου 
δένδρου, Έρωτηθείς δέ τί σκοπόν είχε καΐ* έςέλεξε 
μίαν τοιαύτην θέσιν είς τοιουτον καιρόν εΐπεν οτι, ή 
άστραπη ?jTO τόσον ωραία, ωοτε ήθελα νά ΐόα> 
πόθεν %λθεν.

ΔΙΑΤΙ ΑΙ ΓΑΛΑ! (γάταφ ΝΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟ- 
ΣΩΠΟΝ; — (Μύθος.)

Γαλή τις ποτέ ήρπαξε στρουθίον καΐ έμελλε νά τό 
to άγη· είς δέ τήν κρίσιμον στιγμήν ταύτην τό ςρόυ- 
θίον εΐπεν « Ουθεΐς εδγενής οδδέποτβ τρώγει έάν 
πρώτον δέν νιφθή τδ πρόσωπον. » ‘ΙΓγαλή θαομά- 
σασα τήν. παρατήρησιν ταύτην καΐ θέσασα'τδ ςρου- 
θίον κάτω ήρχισε μέ τδν πόδα της νά νίπτηται, Έπΐ 
τούτου δμως τδ στρουθίον εφυγβν. Έκπληκτος τότε 
καΐ ώργισμένη είς τδ ■ άπροσδόκητον τούτο συμβάν ή 
γαλή εΐπεν,—Όσον καιρόν θά ζήσω θά τρώγω πρώ
τον, και έπειτα θά νίπΐωμαι, πραγμα τδ δποΐόν 
ζάμνοον, δλαι αί γαλαι μέχρι σήμερον καί δέν θά και
νοτομώ άλόγως.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΝ ΤΗι ΓΡΑΦΗι.

()ί έν ’Αφρική 'Ολλανδοί γεωργοί συνήθως' με
ταχειρίζονται τούς έντοπίους Μαύρους μετά μεγάλης 
περιφρονήσεως, δπω^'ποτέ οί ’Αμερικανοί γεωκτη- 
ται τους δουλους. Ημέραν τινά λοιπόν καθώς εΐς 
τών γεωργών τούτων έζήλθεν έφιππος άπήντησε 
καθήμενον έπΐ τής όδου Μαΰρον τινά καί άναγινώ- 
σκοντα. Κρατήσας δέ τόν ίππον του πλησίον αδ- 
τοΰ χλευαστικώς τδν ήρώτησε.

— Τί βιβλίον είναι οπυ έχεις έκεϊ καΐ διαβάζεις;
— Ή Γραφή, άπεκρίθη δ Μαύρος.
—Ή Γραφή! έπανελαβεν ό γεωργός, αυτό τδ βι

βλίο ν καθ’ ολόυ δεν εΐναι διά σέ.

— Εΐναι, μα'λιστα, εΐπεν δ Μαύρος μετά θάρρυς, 
διότι έν αυτή βλέπω τδ ονομά μου.

~ Τδ ονομάσου! Καΐ ποΰ; εΐπεν 5 γεωργός, 
καταβαίνων άπδ τοΰ ίππου του, δείξε μου το,

— Ιδού! εΐπεν ό πτωχός δούλος, θέσα; τδν δά
κτυλόν, του έπΐ τής λέξεως αμαρτωλοί (1 Τιμ. ά. 
25). Ίδοό· &μαρτ<ολοί\ τούτο εΐναι τδ όνομά μου. 
Έγώ εΐμαι αμαρτωλός, διά τοΰτο έμέ εννοεί.

Ό γεωργός άπεστομώθη και άναβάς τδν ίππον τοο 
άνεχώρησεν.

Τοιουτοτρόπως, μικροί μου άναγνώσται, καΐ σεις 
δύνασθε νά έκλάβητε τήν Γραφήν ώς τήν ίδικήνσας 
βίβλον, έπειδή όχι μόνον εΐσθε αμαρτωλοί, άλλά το 
άλλο σας όνομα «τέκνα,» «μικρά τέκνα» καΐ «παϊ- 
δες» εόρίσκεται εΐς πολλά μέρη αότής πολλάκις.

Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ.

Ο Παύλος γραφών πρός Κορινθίους περίπου είκο- 
σιτέσσαρα έτη μετά τήν άναγέννησιν αδτοΐί ομολογεί 
εαυτόν ώς « τδν έλάχιστόν τών ’Αποστόλων. » — 
(ά. Κορινθ. ιέ. 9), Άφ’ ού διήλθεν άλλα πέντε έτη 
κηρύττων τδν λόγον τοΰ θεού δέχεται κατώτερον βαθ
μόν — « τδν πλέον έλάχιστον πάντων τών αγίων ν__
(πρδς Έφεσίους γ1. 8). Μετά δέ έν έτος μετά ταΰτα 
λαμβάνει τήν ταπεινοτάτην θέσω κατόπιν βλωνίτών 
αμαρτωλών «τών όποιων πρώτος εΐμαι έγώ» — 
(ά. Τιμόθεον: ά. 15).

ΣΠΟΓΔΑΙΑ ΕΙΔΟίίΟΙΗΣΙΣ, Έπώυμοΰντε; νά διευκολύ- 
.,ωμεν τού; απανταχού τή; Ελλάδος καΐ εί; τό Έςωτερινον 
ουνδρβμητά; τής φημερίδος τών Παίδων εΐς 
τήν λήψιν τών-φΰλλων των κ,αΐ οΰτω' νά παύσή παν παράπο
νο ν, προτέίνομεν, άστε είς πόλεις καΐ χωρία, Οπου δέν Ιγρ- 
μ.εν ήμεϊ; ίδιον αντιπρόσωπον, καΐ οπού υπάρχουν περισσότε
ροι τών’!? συνδρομητών, εί; τούτων νά διορισθή έκ συμφώνου 
Ειπδ πάντων αντιπρόσωπος, καί αύτός έπ όνόματι πάντων 
νά μας πέμψ-ρ' τόν κατάλογον τών επιθυμούν των νά έςαχο- 
λουθήσωσι την συνδρομήν των, ή νά έγγραφώσιν ώς συνδρο- 
μηταϊ διά τό έτος 1871- Διά τοΰ τρόπου τούτου διά μιά; μό
νη; επιστολής 5λοι δύνανται νά έγγραφώσι συνδρομηταΐ χω
ρίς ν' άναγκαζηται έκαστο; χωριστά νά γράφη πρός την διεύ- 
θυνσιν καί θά λαμθάνωσι προσέτι καΐ εν φύλλον έίς τά πέντε 
δωρεάν.

Παρακαλούνται οί άνταποκριταί μα; ούτοι νά μας πέμψωσι 
τού; νέου; καταλόγου; ?να τουλάχιστον μήνα πρό τή; λήΐϊως 
τοΰ τρέχοντος έτους όπως Βννηθώμεν νά τακτοποιήσω μεν 
αύτού; καΐ άποστείλωμεν τά φύλλα είς πάντα; πατά τήν πρώ- 
την Ίανουαρίου 1871.

— Έν τή απουσία τοΰ Συντάκτου ΐλάβομεν και άνεγνώ. 
σαμεν μετά μεγάλη; εύχαρίστήσεως τας περί τοΰ Παύλου 
διαφόρου; άποκρίσεις. μα'λιστα τά; τών Σταματίου Δ. Βάλ
βη εξ ’Αθηνών καΐ Μανυήλ 1. Εύστρατιάδε έκ Καλαμών, λυ- 
πόύμεθα όμως διότι ένεκα τής εκτάσεώ; των δέν δϋνάμεθα 
νά τά; καταχωρΐσωμεν εί; ·τό ,φύλλον.

Έδένθημεν καί τό έκ Σύρκ . άρΟρον ’Αποτελέσματα 
άμαθει ας άνωνύμω; ώραών μέν, παραπολύ «έ έκ- 
τεταμένον διά τά; στήλα; ήμών. Άρθρα καλά προθύμω; δε- 
χόμεθ «καΐ καταχωρίζομε-:. Πρέπει Ομως νά εΐναι 1) βραχέα, 

' 3) εύανάγνωστα καΐ 3) ενυπόγραφα.


