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ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ. .*
Πολλοί πιθανόν άπδ τού; μικρούς μας άναγνώστας 

οΰτε εΐδόν ποτέ, οΰτε ήκουσάν τι περί άεροστάτου. 
Ιοοδ έχουν δν έμπροσθεν. των. Τδ αερόστατον κατα* 
σκευάζεται έκ μεταξωτού υφάσματος ήλειμμένου μέ 
ειδός τι κόλλας, διά νά έμποδίζεται ή έξοδος τοΰ αε
ρίου, μέ τδ οποίον γεμίζουν αύτό.

Τδ άερόστατον είναι, ως βλέπετε, εκ τής προχειμέ- 
νής εικονογραφίας στρογγυλόν, ώς σφαίρα, χαΐ έξω
θεν αύτου είναι δίχτυ ον άπδ λεπτά σχοινιά, τδ όποιον 
χρησιμεύει πρδς δύο σκοπούς, νά προφυλάττη τδ άε' 
ρόστατον καί νά κρεμούν απ’ αύτδ τδ χαλάθιον, είτε 
λέμβον. έντβς τοΰ οποίου κάθηνται οί άεροναΰται.

Τδ άερόςατον γεμίζεται άπδ δν είδος άερί», ύδρογό
ου χαλουμένυ, τδ όποιον είναι πολύ έλαφρότερον τοΰ 
άέρος τοΰ άτμοσφαιρικου· έχει δε εις τδ κάτω μέρος 
δπήν, ήτις ανοίγει χα'ι χλείει χατά τήν βούλησιν τοΰ 
άεροναυτου. Ό αεροναύτης, άφοΰ γεμίσει τήν σφαί
ραν με τδ αέριον τούτο χαΐ λάβει τροφάς χαί ολί
γους σάκχους γεμάτους άμμου χαί μίαν άγκυραν μέ 
σχοινίον έμβαίνει είς τδ χαλάθιον, τδ όποιον βλέπετε 
χρεμάμενον ύποκάτω, καί λέγει είς τους πέριξ νά 
λύσουν τδ άερόστατον, τδ οποίον κρατείται δεμένον είς 
πασσάλους· άμα δέ λυθή, άρχίζει ν’ άναβαίνη μέ με- 
γάλην ταχύτητα· έάν ήναι άνεμος πηγαίνει όπου τδ 
ωθεί· ανέρχεται 3έ πολλάκις 3—4—6 καί έτι πλείονα 
μίλια υψηλά, όταν δέ ό άεροναύτης θέλη νά καταβή ανοί
γει τήν δπήν καί άφίνει τδ έντδς αέριον νά έξέλ.θη· 
έάν δε πάλιν θέλει νά άναβή ρίπτει τούς σάχχους 
τής άμμου. Όταν ήναι ισχυρός ό άνέυος τάξει 
δεύει 30—40 μίλια τήν ώραν. Υπολογίζεται δέ, 
δτι άν ποτέ ε’ρεθή ό τρόπος νά κυβερναται διά πη
δαλίου, ώς τά πλοία, ί)ά δόνανται νά μεταβαίνουν οί 
άνθρωποι άπδ τήν Ευρώπην είς τήν Αμερικήν χαί 

τάνάπαλιν είς τρεις περίπου ημέράς! ένφ τώρα χρειά
ζονται τουλάχιστον έννέα.

7 Τώρα άς έλθωμεν είς τήν εικονογραφίαν. Ποΐα 
είναι τά παιδία τά δποΐα φαίνονται έντδς τοΰ καλα
θιού καί πώς εόρέθησαν έχει; Τά παιδία έκείνα ή- 
σαν άδελφια—τέχνα γεωργού τίνος, ο στις χατφκει εξω 
της πόλεως Β. έν ’Αμερική· εύρέθησαν δέ έχει ώς 
εξής· έν σάββατον μετά μεσημβρίαν δ γεωργός μετά 
τής οικογένειας του παρατήρησε πράγμα τι Αψηλά, 
είς τά σύννεφα, τδ όποιον δέν ήδύνατα νάδιακρίνη 
τίήτο—τδ άντιχείμενον έκείνο δλίγον χατ’ δλίγον ηΰ· 
ξανε χαί τέλος ήλθε καί έπεσε πλησίον τής οικίας των.

Άπδ περιέργειαν δλοι έτρεξαν νά βουν τί ήτο τδ 
παράξενον έκείνο πράγμα· εΰρον· δέ πρδς εύχαρίσ^η- 
σίν των ένα άνθρωπον, οστις είχεν έξέλθει του κα
λαθιού χαΐ προσεπάθει νά κράτηση' τδ άερόστατον 
διά τής άγκυρας.—Άφοΰ δέ τδ κατόρθωσε προσε- 
κάλεσε τά παιδία νά τδ έξετάσουν έκ τοΰ πλησίον 
ή σφαίρα έ κινείτο είς τδν αέρα καί ύποκάτω αύτής 
.τδ καλάθιον κρατούμενα άπδ τής άγκυρας χαί τοΰ 
σχοινιού, τδ όποιον ό αεροναύτης έκράτει καΐ τδ· ό
ποιον έδωκεν είς τδν γεωργόν, ένφ έ κείνος άπε κρίνε το 
είς τάς έρωτήστις τών παρισταμένων.

Ό πατήρ τών παιδίων πρδς εΰχαρίστησίν των τά 
έσήκωσε είς τάςχεΐράς του καΐ τά εθεσεν άνά έν έν
τδς τοΰ καλαθιού· ό νέος οΰτος τρόπος της διασκεδ ά
σε ως τά χατευχαρίστησε· διότι πρότερον δέν εΐχον 
ίδεΐ άερόστατον. Μετά τούτο τδ άφηνε νά ύψωθη δλί
γον είς τδν άέρα καί έπειτα πάλιν τδ κατεβ ίσασε 
καί έξέβαλε τδ μεγαλείτερον αύτών. Δυστυχώς 
βμως ή έλάττωσις του βάρους ήτο τόσον μεγάλη, 
ώστε τδ άερόστατον διά μιας ύψώθο μέ τόσην ορμήν 
ώστε άπέσπασε τδ σχοινίον άπδ τάς χειρ ας τοΰ'πάζ 
τρος καί τήν άγκυραν καί άνυψώθη είς τδν άέρμ μέ· λ' 

............... .......  
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τα δύο αλλα παιδία, τα όποια έντρομα άρχισαν νά 
φωνάζουν και νά κλαίουν κα'ι νά ζητούν βοήθειαν· 
έπίσης οί γονεΐς, άλλ’ ανωφελών τό άερόστατον εί; 
δλίγα λεπτά ήτο πολύ μακράν άπ’ αυτών. Διηλθεν 
άνωθεν τής πόλεως και τά δύστυχή παιδία έφώνα 
ζον εί; του; έκσταιικους ,πολίτας διά βοήθειαν άλλα 
ποΰ βοήθεια εί; τά νέφη! Μετ’ολίγον τδ άερόστα- 
τον έγεινεν άφαντον έντδς τών νεφών, διό ;ι -ήτο άνε
μοί σφοδρός.

Τέλος έπήλθε καΐ ή νύς· ό 5’ ’Ιωάννης, οςιςήτο τριε 
τής ήρχισε νά φοοήται καΐ νά κρυονη· ή αδελφή το 
όμως ή Έλλένη, ήτις ήτο δκτώ ετών, έογαλε τή'- 
ποοιάν ιη,ί καί έδίπλωσε μέ αυτήν τδν αδελφόν τη; 
καΐ τδν έβαλε είς τδ βάθος τοΰ καλαθιού διά νό 
πλαγιάση, άφοΰ πρώτον έκαμαν, κατά τδ σύνηθες 
τήν προσευχήν των διότι ή Έλλένη ήτο καλδν κο· 
ράσιον καΐ έγνώριζε καλά τήν Γραφήν. Έπροσερ 
χήθηααν δέ εις τδν θεόν νά ιά φύλαξη καΐ νά τά 
οτείλη παλιν είς τους γονείς των.

'Η νΰς θά ήτο σκοτεινή, άν δέν συν έβαινε νά ήτο 
κατ’ εκείνην τήν εποχήν μύγας τις κομήτης είς τδν 
οδρανδν, οσπς εοιδεν αρκετόν φώς.

Ό-μτκρδς Ιωάννης έπεσε μετ’ δλίγαν είς ffetfiuv 
ύπνον, άλλ’’ ή' Ελλένη έσυλλαγίζετο· και προσηύχετο 
καθ’ δλη,ν- τήν· νύκτα·· τέλος περί τά έςημερώματα 
παρετήοησεν οτι έκρέματο Ιν σχοινίον εκ τής σφαί· 

ν μας· εκ περιέργειας οέ ώ έλαβε, τδ έτράοησε και
....... .............................. ..........  

ήσθάνθη παρεοθδς, δτι το· αερόστατων κατέβαινεν ώς 
νά τδ έσειρέ τις, Τοΰτο τήν ένεθάρρυνε και έςηκο- 
λουθησε νά τδ τραβά, έως οδ· τδ άερύστατον έκάθι- 
οεν έπΐ τών δένδρων το ο κήποι» ενός άνθρωπο ο; δτι; 
δι’άνεξηγήτου αιτίας μή δυνάμενος νά «οιμηθήέςήλ- 
θεν έξω καΐ ίδών τδ παράξενον εκείνο πράγμα έπΐ τών- 
δένδρων, έ φώναξε τήν οικογένειαν καί τούς άνθρώπυς 
που; του· καΐ βλοι όμοΰ έξήλθον εις τδν κήπον. Τά 
παιδία άμα ήκουσαν Ανθρωπίνους ομιλίας ήρχισαν 
να φωνάζουν, ό δέ Ιωάννης νά ζητη ψωμί· έκεΐνοιδέ 
άφοΰ τά έξέβαλον, τά έπεριποιήθησαν καλά, και μα- 
θόντες πόθεν ήσαν καί πώς συνέβη νά εΰρεθοΰν έντδς 
τοΰ αεροστάτου, τά άπέοτειλαν εις τους γονείς των 
μέ μουσικήν, καί οί- γονείς των καί όλοι οί πολιται- 
έβγήκαν εις προϋπάντησίν των και τά όπεδέχθησαν· μέ 
χαράν μεγάλην I

Ούτως ό Θεός είσήκόυσε τήν προσευχήν τών παι
διών έκέίνων καί τά έσωσε ν. Λεπτομερέστερα περι
γραφή τοΰ συμδάνΐοί τούτου έύρίσκεταΐ' είς τδν «’Α
στέρα τής ’Ανατολής» άριθμ. 752.

' ‘ ' ΚΙΝΕΖΟΣ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΣ.

Ή Κίνα είναι μία τών- μεγίστων · αυτοκρατοριών 
τοΰ κόσμου κατά τήν έκτασιν καΐ. ή μεγίστη κατά 
τδν πληθυσμόν, πεοιέχουσα περί τά 400- έχατομμύ- 
ρια κατοίκων’ οί κάτοικοί της ουτοι άπ ο τελούνται έκ 
δύο φυλών, τής έγχωρίου καΐ τής Ταταρικής, ήτις 
πρό τινων έκατονταετηρίδων είσέβαλεν είς τήν· Κίναν 
κατέκτησεν αυτήν καΐ έξαχολθυθεί νά τήν κυβέρνφ*

"Ολον τδ Κράτος διαιρείται και ύποδιαιρειται είς 
πολλάς. έπαρχίας; είς έκάστην τών όποιων διόριζε· 
ται ύπδ τής Κεντρικής Κυβερνήσ’ως είς διοικητής— 
οί διοικηται ούτοί έκλέγονται εκ τών νέων οσοι φα- 
νώσι διά διαγωνισμού ρί ίκανώτεροι είς τάς περί τήν 
διοικητικήν έπιστήμην γνώσεις των.

Πάντες οί θελοντες νά υπηρετήσωσιν ώς υπάλλη
λοι πρέπει νά διέλθωσι διά τών έξής δοκιμασιών- είς 
πάντα δήμον ύπαρχουσιν έπιτροπαϊ τής Κυβερνή
σεων, τών όποίων καθήκον είναι νά έξετάζωσε τούς 
προσερχμένους νέους διά διαγωνισμού—δ διακριθείς 
είς τάς έςετάσεις ταύτας καΐ λαβών πρωτοβάθμιον δί. 
πλωμα δύναιαι μετά §ν έτος νά παρουσιασθη είς τήν 
επιτροπήν τήν έδρεύουσαν είς τήν πρωτεύουσαν.έκα
στη; έπαρχίας—έάν καΐ εις τάς- έςετάσεις ταυτας 
λάδέβ τδ αΰτδ δίπλωμα,, παροιχπάζεται μετά έτερον 
έτος είς τήν επιτροπήν την έδρεύουσαν είς τήν πρω- 
τευουσαν τού νομού· έπιτυχών δέ και είς τάς έςετά- 
σεις ταύτας. πέμπεται είς Πεκΐνον όπως οπουδάση 
καί συναγωνισθή έκεΐ μετά τών άλλ,ων νέων τών 
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έί όλων τών έπαρχιών συναθροισμένων.
Έάν ήναι πτωχοί καΐ δέν ουναται νά Cvj'J'Q έν Πε- 

κίνιρ, οί συμπολίταί τοο, οί κάτοικοι τοΰ αυτοί χω
ρίου ή κωμρπόλεω; πλη οίνου οι τά έξοδα τοο δι* εκου
σίων συνεισφορών.

'Η εί; τά γράμματα ίκανότη; έκτιμαται πολύ περισ
σότερον έν Κίνφ παρ’είς άλλο μέρος τδ-ζόσμυ. 'Οέιτι- 
τυχών εί; τά; έν Πεκίνφ τελευταία; εξετάσεις άποστέλ- 
λείάι εί; τδ μέρος -τή; γ'εννήζζώς του καί περιάγε
ται έν θριάμδφ καθ’ δλον τδν τόπον οί γονείς, το ο 
γίνονται εύγενεϊς καί δλοι οί συγγενείς του έντιμοι.

Τά υψιστά αξιώματα τοΰ Κράτους εΐναι ανοιχτά 
είς πάντα;, χαι εί;'αώτου; του: πτωχότατου:.

Τά μέρη οπού γίνονται αί εξετάσει; εΐναι πολύ
περίεργα. Μεγάλαι περιοχαί γή; καλύπτονται ύπδ 
άπειρων μικρών κελίων, κατεσχευασμένων έκ τού
βλων- έκαστον τών κελιών τούτων εΐναι 5 1/2 πόδα; 
υψηλδν, 4 ποδ. πλατύς καΐ 5 μακρόν. Έκαστο; τών 
υποψηφίων κατακλείειαι βί; έν τούτων καί δέν τώ 
έπιτρ'έπεταί νά έξέλθη έκεΐθεν κατά τά; τρεις ή. τέσ-
σαρας ήμερά;-τών-έξετάσεων· φέρει δέ μεθ’ έαυτοο 
τήν τροφήν του και Εξετάζεται αυστηρώ; πριν είσέλ- 
Οφ μήπως φέρη έπάνω· του- βιβλίον ή. χειρόγραφα.

■ 'Η προκειμένη εικονογραφία παριστα μανδαρίνον 
έν στολή χαθήμενάν· τδ έπΐ τοΰ πίλου του πτερδν του 
ταοΰ δειχνόετ τδν βαθμόν τού, τδ μπρίκι ον περιέχει 
τδ τσάι του, τδ βιπίδιον μεταχειρίζεται διά νά ; 
αερίζεται καΐ τά άνθη πρδ; ευχαρίστησή» του, ό Οπι- 
οδεναύτοΰ ίστάμενο; εΐναι- υπηρέτη;, Εΐίίε νί είσή- ,

γετο χάΐπαρ’ ήμΐν δ διά διαγωνισμού τρόπο; τοΰ 
διορίζειν του; υπαλλήλου; καΐ μάλιστα τού; διδασκά
λου; καΐ καθηγητά;.

ΔΕΝ ΔΙΝΑΜΑ1 ΝΑ ΠΒΟΣΕΤΧΩΜΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΡΑ ΜΟΤ.

Κοράσιίν- τι Ιγονάτιοε κατά τδ σόνηθε; ΐνα εδχα- 
ριστήση τδν θεόν διά τά; ευλογίας τή; ήμερα; και 
ζητήση τήν σκέπην του κατά τήν νύκτα, ’Όταν δ’ ε- 
φθασεν εί; τδ μέρος δπου· αυνείθιζε νά λέγη, «Εύ· 
λόγησον, θεέ, τήν αγαπητήν μου μητέρα καΐ ... ή 
φωνή του διεκόπη. υύωσε τού; όφθαλμού; του πρδ; 
τήν μητέρα του, έμπροσθεν τή; οποία; ήτο γονατι- 

σμένον καΐ εϊπε μετά συγκινήσεως, «4άν ήμπηοώ, μα· 
γζα./ιμ, νά προσέχωμα.ι πλέον οιά τί>ν πατέρα

'Η μήτηρ περίμεινασα ολίγα; ςιγμά; ΐνα παρέλθη ή 
οογκώηοί; τη;, τήν παρακίνησε νά έξακολουθήση τήν 

-προσευχήν της. Οί γλυκείς δφαθαλμοί τη; άπήντη- 
σαν πάλιν τού; ίδικού; τη; καΐ μέ τρέμουσαν φωνήν 
βώμήτερ,—ειπε,-'-δέν δύναμαι νάτδνάφήσω έξω 
άπδ τήν προσευχήν μουι» θά εΐπω». Ευχαριστώ cot, 
θεέ μου, 8τι· εϊχόκάοτε πατέρα.» ΤΕκτοτε οΐ έξηχο- 
λοόθησε νά τδν .σομπεριλαμράι ητοιρυτοτρόπω; εί;. 
τά; προσευχές της.

Τδ περιστατικδν τοΰτο ■ μα; >έ>νθυμ-ίζει άλλο τοΰ αώ
του είδους. Παιδίον τετραετές, τοΰ όποιου ή αγαπητή 
μήτηρ' άφηρπάγη άπ’ άδτρυ δΐά τοΰ' δάνάνοο, γόνα- 
τίσαν τήν έπόμϊνήν ΐή; ένταφιάσεώ; τηΐ ήμέραν έμ
προσθεν τών γονάτων του π'άτρος 'τ'οο,'ήρχισε νά 
λέγη τήν συνήθη ‘τμ πρόσευχήν,-'Όταν'δ’ εφθασεν εί; 
τδ «θεέ ευλόγησαν τδν.άγαίτητδν πάτερακλπ. έστάίΐη- 
εί; τδ μέσον τής λίςεω; μά—-καί ύψώσάν τού; 
οφθαλμού; 'είς τδν πατέρα το ο, ΛΙΥμαμά μυ,-παπά,— 
εΐπεν,—εΐναι εί; τδν ούράνδν έύτοχή;Γ· »αΐ κόψαν·-πά-- 

: λιν τήν κεφαλήν τ» ·Βοήθησαν με, θεέ, έξηκολοόθησε 
νά γείνω καλόν’παιδίον, ωγε ο'ταν άποόάνω νά υπάγω 
καΐ έγώ εί; τον οδρανδν, δπου.εΐναι ή αγαπητή μου 
μήτηρ*» καΐ έζτοτέ οσάκις -προσεύχεται7 μετά τοΰ π»·, 
τρός του έξακολουθέΐ νά συμπερίλάΐβάνη7 όυτω ~ως 

'■ είφ τας προσέυχά; το a· κάΐ τήν μ ήτερά το υ. ,
Πόσον καλδν καΐ εύχάριστον πράγμα διά τά παιδία' 

νά ένθσμώνται τοιυτοτρόπως-τού; ευσεβείς γονείς των!

ΚΑΔΟΝ ΚΟΡΑΣ1ΟΝ,
θέλεις μικρή μου άναγνώστρια νά μάθη; τί είναι 

καλόν κοράσιον ; Άκούσον. Εΐναι τδ ρΰδον τή; μή
τρα; τη;, .Είδε; ποτέ ρόδον (τριαντάφυλλον) μετά 
τήν βροχήν; Εΐναι πολύ εΰωσμον πράγμα. Άλλα 
τδ εδωοέστατον ρόδον έν τιρ κόσμοι δέν εΐναι ουδέ 
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χατά τδ ήμισυ τόσον εΰώδες, όσον Sv καλόν κοράσιον, 
βπερ άγαπα, υπακούει χαί χάμνει τήν μητέρα τοι*  εύ- 
τυχή. Τί είναι δέ χαχόν κοράσιον; ή αχανθα τής 
μητρός της. ΙΙοΐον εΐναι ωραιότερον, τδ ρόδου ή ή 
ακανθα; Βεβαιωΐ τδ ρόδον, θά εΐπηί.~ Βεβαιότατα· 
χαΐ έχεις δίκαιον· έν Θυμού χαΐ σδ, λοιπδν, δτι πρέπει 
νά ήσαι τδ ρόδον χαί οδχί ή άκανθα τήί μητρός σου.

* Ό Συντάκτης Μ, Δ. ΚΑΔ0110ΘΑΚΗΣ.

ΚΑΛΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ.
Θέλεις χαί σΐ> μικρέ μοο άναγνώστα νά μάθης τί 

εΐναι χαλδν παιδιον; Άχοοσον*  εΐναι ό μαργαρίτης 
και ή χαρά το ο πατρός του. Ναΐ, τδ μικρόν παιδιον, 
τδ όποιον αγαπά, υπάκουει χαί χάμνει τδν πατέρα 
του ευτυχή, εΐναι ό μαργαρίτης χαί ή χαρά τοΰ πα
τρός του. Ένφ τδ χαζόν παιδιον εΐναι αίσχος χαι 
λύπη του.

Λοιπδν αγαπητά μου παιδία έάν ήσθε κοράσια πρέ
πει νά ήσθε τά ρόδα τών μητέρων σας, έάν δέ παι
δία οί μαργαρΐται τών πατέρων σας. Πασαν ώραν, 
πάσαν ήμέραν, πάντοτε. Έάν δέν δύνασθε, ζητήσατε 
βοήθειαν άπδ τδν Χρίστον καί αυτός θά σάς κάμη 
Ικανά χαι τοιουτοτρόπως και σείς θέλετε εΐσθαι ευ
τυχή καί τούς γονείς σας θά κάμητε τοιοότους,

ΚΑΛΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ.

Προσπαθείτε πασαν ήμέραν νά χάμνετε τοδλα'χι- 
στον μίαν καλήν πράςιν· είς Sv έτος αΰται θά άνα- 
βαίνουν είς 365 ! Παλαιός τις φιλόσοφος οσάκις δέν 
εΐχεν εδχαιρίαν νά κα'μη κάνέν καλδν μίαν ήμέραν έ- 
λεγεν, δτι έχασεν αύτήν τήν ήμέραν. Είς τδν άλλον 
κόσμον τίποτε 3έν δυνάμεθα νά πάρω μεν άπδ τά 
πράγματα τοΰ κόσμου τούτου. Μόναι αί καλαΐ πρά
ξεις μας παρακολουθούν έκεϊ.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΗ ΤΙΣ.
Κάμνε δ,τι σου λέγουν Αμέσως. Ποτέ μή περί- 

μενε νά σο! τδ είπωαι δΐς—Κάμνε το άχριδως καί 
οδχΐ κατά τδ ήμισυ ή κατά τδ τρίτον. Κάμνε τό μέ 
ίλαρότητα, χωρίς νά σκυθρωπάζη; καί χωρίς ν’ άν- 
τιλέγης. Μόνη ή μετά χαράς ύπακοή άρέσκει είς τδν 
θεδν καί τοδς άνθρώπους.

«Πόσον άγαπώ τδν Νόμον Συ!—ίλεγεν δ Δαβίδ,— 
τδν μελετώ δλην τήν ήμέραν.»

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ EP12THSE1S.
1) Ποια εΐναι τά ονόματα, τά όποια άποδΚόύτάΙ είί τδν 

Χριστόν έν τή ‘Αγία Γραφή καϊ τών όποιων τά άρχιπά 
γράμματα άιέοτελοΰν τδ ‘Ελληνικόν άλφάόητον ;

3) Μέ τί πάρομοιάζέται ή Χριστιανική,θρησκεία;

3) Ή είδωλο λατρεία τοΰ λαοΰ τοΰ θεοΰ μέ τί παρομοιά- 
ζεται έν τη Γραφή;

ΒΡΑΒΕΙΑ διά τους λΰσοντας τάς Ίερογραφικάς ερωτήσεις.
Ιον Ταμείον τής Μ. Διαθήκης· όταν ένθυμήται τις μίαν 

λέςιν τοΰτο τοΰ δίδει τό κεφάλαιο ν καϊ τόν στίχον.
2ον ‘Ιερά Γράμματα χρυσοδεμένα μέ παραπομπάί
3ον „ ,, άπλοδεμένα μέ „
4ον ‘Ιερά Βιβλία ώνεϋ παραπομπών
δον Νέα Διαθήκη, παράφρασις Βάμβα χρυσό δεμένη μέ χέρι 

καϊ παραπομπά;
6ον Ν. Δ. χρυσοδεμένη μέ παραπομπές
7ον Ν. Δ. άπλοΐεμένη μέ παραπομπάί
8ον Ν. Δ. χρυσοδεμένη μέ χέρι τή; τσέπης.
ίων Ν.,Δ. χρυσοδεμένη τή; τσέπης.

ΙΟον Παλαιό Διαθήκη.

Σχήματα διά της σκιάς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Όσοι μάς πέμπουν άρθρα διά τήν ’Εφημερίδα τών Παί- 

0ων καϊ δέν τά βλέπουν δημοσιευόμενα πρέπει νά έννοώσιν, 
δτι δέν ένεκρίθησαν. Οί τοιοΰτοι άν θέλω οι νά τά λάοωσιν 
δ πίσω πρέπει να πέμπω σι καί τά ταχυδρομικά.

— “Ό ‘Αστήρ τής ‘Ανατολής, Έφημερις οικογενειακή άπαξ 
τής έβδομάδας έκδιδομένη—συνδρομή έτησία δραχ. 6 προ
πληρωτέα. Είναι ή μόνη έφημερϊς δι’ οικογένειας είς τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν καί περιέχει (ίλην ποικίλην, εύχάριστον καί 
διδακτικήν δί δλα τά μέλη τής οικογένειας.

— Πολλοί παραιτο νοΰνται ότι δέν λαμβάνουν τδ φύλλου 
των τακτικώ;. Αυεούμεθα διά τοΰτο- άλλ’ ημείς τά πέμιτο- 
μεν τακτικώί καί χάνονται είς τά ταχυδρομεία—’ Εν 5σψ οί 
ταχυδρομικοί υπάλληλοι είναι καταχρασταί, οϊτε συντά- 
κται καί οί συνδρομηταί θά ΰποφέρωσιν- ήμεις χάνο μεν τοιε- 
τοτρόπως κατ’ έτος ύπέρ τά δθό φύλλα!

— Λυπούμεβα, δτι δέν ΘυνάμεΘα νά δημοσιεύωμεν τε
μάχιά τινα μουσικής, ώς ΰπεσχέθημεν διότι μόνον εις έχει 
τοιαΰτα στοιχειά- καί οΰτος δέ ζητεί τόσον άκριβά, ώστε οί 
πόροι τής μικρά; έφημερίδος δέν έπαρκοΰν δι’ αύ .δ—Θά προ- 
σπαθήσωμεν νά διορθώσωμεν το πράγμα άλλως πως.
_ Μέ λύπην της ή Έφ. τών Παίδων αναγγέλλει τδν θάνατον 
ένός τών μικρών φίλων καί άνταποκριτών της, τδν έκ Ναυ
πλίου Κωνσταντίνον Φαρμάκην τοιαΰτα τρυφερά φυτά μετα
φυτεύονται έν τψ ΙΙαραδείσω τοΰ Θεοΰ, ϊνά ύπδ τήν άμεσον 
έποπεείαν του αΰζάνωαιν είς αιώνιον εύδαιμονίαν. Είθε δ 
Κύριος να παρηγόρηση τούς τεθλιμμένους γονείς του. Ο κ, 
Φαρμακόπουλος θέλει τοΰ λοιποΰ ένεργεΐ ώς ανταποκριτής μας.


