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0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΟϊΝΖΑΣ.

Έν τή καρδιφ τής ’Αφρικής ύπάρχει χώρα 
τις καλούμενη, Νίάμ, — νιάμς^ ή τις κατοικεΐται 
ύπδ άγριας καί βαρβάρου φυλής, τής όποιας ό βα
σιλεύς παρίσταται καθήμενος έπί τοΰ θρόνου του,: 
είς τήν προκειμένην εικονογραφίαν.

Είς τδν Γερμανόν περιηγητήν Δοκτορα Sehwe* 
infurth χρεωστοΰμεν τάς έξης περί τής φυλής 
εκείνης πληροφορίας μας.

Οί άνθρωποι τής φυλής τα ότης,—λέγει δ Δρ, S., 
έκτος τών άλλων χαρακτηριστικών όλων .τών άλλων 
αφρικανικών φυλών νοστιμεύονται πολδ καί τήν άν. 
θρωπινην σάρκα—εΐναι άνθρωποφάγοι—> καταβρο- 
χθίζοντες πάντα δυστυχή αιχμάλωτον, όςις ήθελεν 
εχει τήν δυστυχίαν νά πεαη εΐς τάς χεΐράς των. 
Όταν δέν δυνανται νά φάγωσι όλόκληρον τδν άν' 
θρωπον, ή δταν οί αιχμάλωτοι ήναι πολλοί, τούς 
κόπτουν είς κομμάτια, τά καπνίζουν καί έπειτα 
Εκθέτουν είς τδν ήλιον ΐνα ξηρανθοΰν μετά δέ 
ταΰτα τά άποδηκευουσιν πρδς με έλουσαν χρήσιν.

'Η φυλή, όταν δέν έχη πόλεμον μέ άλλας φυ. 
λάς, καταγίνεται είς τήν γεωργίαν καί τδ κυνή. 
γιον. Α ί καλόβαι των είναι αρκετά καλαζ ό ο^ 
βασιλεύς έχει τους αύλικοΰς καί λοιπούς ύπαλ- 
λήλους, οιτινες τδν βοηθούν είς τήν διοίκησιν των 
υποθέσεων τοΰ Κράτους.

Ή πολυγαμία εΐναι έν χρήσει—δ βασιλεύς εχει 50 
γυναίκας, αιτινες συναιρίζονται ποία νά περιποιηθή 
περισσότερον τδν δεσπότην της, ιδίως, όταν πρόκηται 
διά τδν καλλωπισμόν τής βασιλικής κεφαλής του, καί 
τής χρίσεως. τοΰ σώματος αΰτοS δι* έλαιου.

ΌΔρ. S. ευρε προσέτι καί τινα φυλήν πυγμαίων, 
άναφερομένων ύπδ του'Ηροδότου καί Αριστοτέλης,

τ ών οποίων τΐ> άνάστημα είναι 4 ποδών καί 6 δα 
κτυλων, άλλ* οί όποιοι εΐναι εςυπνοι, δραστήριοι καί 
έπιδέξιοι περί τήν χρησευ τοΰ τόξου^ καί τής λόγχης.

’Εκτός τής δσφόος, πέριξ τής όποιας κρεμώσιν εΐ- 
δόί τι σκεπάσματος, δλον τό άλλο σώμα των άφίνουσι 
γυμνόν. Πολλήν δέ φροντίδα λαμβάνουν δ-ά τδν στο
λισμόν τής κεφαλής των, ό βασιλεύς κατ’εξοχήν, όπως 
φαίνεται είς τήν εικονογραφίαν μας.
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
{Έε προηγούμενοι» άριθμίν.)

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ.

Πόσον ώραΐον, πόσον άναγχαΐον εΐναι τδ φώς τυ ήλίϋ 
διά τά φυτά, διά τδν άνθρωπον καί τά λοιπά ζώα! ποΐος 
άπδ ήμας ήθελε νά οτερηθή έντελώς αύτοΰ ώ<ςε νά 
μή δύναται νά βλέπη τήν πέριξ αΰτοΰ ώραίαν φυσιν, 
καί τά πρόσωπα τών άγαπητών συγγενών καί φίλων 
ταυ! Έρωτήσατε τους τυφλούς καί θά σας εϊπωσι 
πόσον λυπούνται διότι δέν δύνανται νά ϊδωστ τδ φώς.

θαυμαστόν πράγμα καί μυστηριώδες τδ φώς, καί 
όμως εΐναι άπλούστατον ώς άπαντα τά έξαίσια του 
"Τψίστου έργα.

Τι εΐναι λοιπόν τδ ώραιον τούτο, Srcep καλού μεν 
φώς, καί τδ δποΐον έπιχίει χαράν καί άγαλλίασιν 
έφ* ολην τήν ήφήλιον ;

ΟΕ κλειστοί τών μικρών αναγνωστών μας καί αύ- 
τοι πιθανόν οΕ ήλικιωμένοι δέν ηχούσαν, ούτε άνέ- 
γνωσάν ποτέ τά γενόμενα περί φωτός πειράματα καί 
άνακαλύψεις, διότι δυστυχώς τοιαΰτα έπιστημονιχά 
καί ωφέλιμα πράγματα δέν δημοσιεύονται παρ’ ήμΐν, 
δπως καί δ λαδςμανθάνη δ,τι αί έπιστήμαιάναχαλό- 
πτουσι καθ’ έκάατην πρός διδασκαλίαν καί ευχαρί
στησή του ανθρώπου· άλλ’ αί δημοσιεύσεις σονί- 
στανται ώς έπι τδ πλεΐστον εις μυθιστορήματα, τά 
ΰποΐα δχι μόνον δέν διδάσκουσι,—δέν ώφελοΰσιν, άλ
λά καί βλάπτουσι τοδς άναγνώστας.

Τδ φώς, μικροί μου φίλοι, εΐναι είς τδν δφθαλμδν 
8, τι δ ήχος είς τδ ώτίον, —δέν εΐναι υλη, δέν εΐναι 
πραγμα, άλλ’ άπλώς άποτέλεσμα κυματισμοΰ τοΰ λε
γομένου α Ε θ έ ρ ο ς.

Εΐναι ήθη άλήθεια αναντίρρητος, ότι καθ* ΰλον τδ 
Σόμπαν εΐναι διακεχυμένη υλη τις, ο όσια τις άπεί- 
ρως άραιοτέρα τοΰ άέρος —α ί θ ή ρ καλουμένη καί 
ή υλη αΰτη εΐναι δ αγωγός του φωτός καί τής θερ- 
μότητος.

Εΐναι δέ περίεργον, δτι χαί αυτά τά χρώματα, τά 
δποΐα ήδύνουσι τδν δφθαλμδν, δέν εΐναι άλλο τι είμή 
άποτέλεσμα τών ποικίλων κυματισμών τής ύλης ταύ- 
της έπί τδ νευρον τής δράσεως.

ΟΕ άστρονόμοι έπέτυχον νά κατασκευάσωσιν έρ- 
γαλεΐα, διά τών δποίων απέδειξαν, δτι πασα καύσι- 

■ μος υλη πυρακτουμένη θέτει είς χίνησιν τδν αιθέρα 
: τοΰτον, ήγουν προξενεί ειδικούς τινας κυματισμοδς 

είς αύτδν, οΐτινες, όταν μέν ή πυράχτωσις ήναι μι
κρά, φθάνοντες μέχρις.: ήμών, μας προξενούν τδ αί
σθημα:: τής θερμότητος, όταν δέ δψωθή μέχρις έρυ- 
θράς, ητότε μετά.: τής θερμότητας προξενούν είς τδν 

όφθαλμδν καί τδ αίσθημα τοΰ φωτός. Έν άλλαις λέ- 
ίεσι κατώρθωσαν διά των έργαλβίων τούτων νά προσ- 
διωρίσωσι πόσοι τοιοΰτοι κυματισμοί τοΰ αιθέρας τού
τοι» απαιτούνται διά νά μας χάμωσι νά αισθανθώ μεν 
θερμότητα, πόσοι διά νά ίδωμεν φως, χαι J-πόσοι διά 
νά διακρίνωμεν έκαστον <τών χρωμάτων 1! Πόσον 
θαυμαστός 0 άνθρώπινος νους I Βεβαίως κατ’ είκβνα 
χαί δμοίωσιν Θεού έπλάσθη το μικρόν τοΰτο πλάσμα, 
ό άνθρωπος!

Γό φως είναι τδ ταχύτατον ίλών τών γνωστών 
είς ήμας πραγμάτων, διότι διατρέχει 200 περίπου χι
λιάδας μιλίων χατά παν δεύτερον λεπτόν της ώρας, 
χα! διέρχεται τδ μετάξι» τοΰ ήλίου καί της γης διά
στημα. τδ όποιον εΐναι ΐσον μέ περίποΰ 95 έκατομ- 
μύρια μιλίων, είς 8 πρώτα χαί 17 δεύτερα λεπτά 
τής ώρας. Καί όμως ύπάρχουσι χαι άλλα τινά ταχύ
τερα καί αύτοΰ τοΰ φωτός, τά δποΐα οί μικροί μας 
άναγνώσται θά μάθωσιν, δταν ήλιχιωθώσιν. .

ϊ
ΣΕΛΗΝΗ | ΟΓΗ

Ή προκειμένη εικονογραφία δύναται νά δώση ά- 
μυδράν τινα ιδέαν τοΰ μεγέθους τής σφαίρας τοΰ ή
λίου. Έν αυτή δ μέν μέγας χόχλος παριστάνει τήν 
Εξωτερικήν έπιφάνειαν τής ήλιχιαχής σφαίρας, δ μι- 
κρδς τήν πέριξ τής γης τροχιάν τής Σελήνης, ή δέ 
γή κατέχει τδ κέντρον τής ήλιαχής σφαίρας. Έκ τού
του φαίνεται, οτι έάν ή σφαίρα τοΰ ήλιου ήτο κενή 
(κούφια) καί ή γή έβάλετο είς τδ κέντρον της μετά 
τής σελήνης είς τήν αύτήν άπόστασιν, είς τήν δποίαν 
εδρίαχεται φυσικά, ού μόνον ή σελήνη ήδύνατο νά πε
ριστρέφεται περί τήν γην άνεμποδίστως, άλλά χαί άλ
λο διάστημα ίσον σχεδόν μέ τδ άπδ της σελήνης είς 
τήν γήν θά έμενε πέρα τής τροχιάς αυτής: μέ άλλας 
λέξεις, ή σφαίρα τοΰ ήλίου εΐναι τόσον μεγάλη, ώστε 
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κατέχει χώρον διπλάσιο» περίπου τής μεταξύ τής 
γης και σελήνης αποστάσεως 11

Ποιος δόναται νά έννόηση 8» τοιουτον τεράστιον 
σώμα I καί όμως δ ήλιόϊ μας παραβαλόμενος μέ άλ
λους αστέρας, εΐναι μικρότατος. ’Ενώπιον τοιούτων 
έργων τοΰ ©εοΰ, δέν εΐναι ποσώς παράδοξον δτι δ 
μέγας Αστρονόμος Νεύτων Απεκάλυπτε τήν κεφαλήν 
του, δσάκις ήκουε προφερόμενον τδ όνομα τοΰ θεοΰ.

Δίκαιον δ' είχε καί ό προφητάναξ Δαβίδ, δταν δ 
ψάλλε, «Όταν θεωρώ τούς ούρανούς σου, τδν ήλιον, 
τήν σελήνην καί τούς Αστέρας, τά όποια σύέθεμε- 
λίωσας, τί εΐναι 6 άνθρωπος, ώστε νά ένθυμήσαι αδ·' 
τδν; ή ύ υίδς τοΰ Ανθρώπου ώστε νά έπισκεπτηΟαι 
αΰτόν ;» (ψαλμ. ή. 3—4.)

Καί δμως τί ακούομεν χαθημέραν είς τους δρό
μους καί άπδ αύτά τά παιδία·; τόσον φριχτός βλασφη
μίας, ώστε Ανατριχιάζει νά τάς άκούη τις I! Έλπίζο- 
μεν, δτι ούδείς τών μικρών Αναγνωστών μας μετα
χειρίζεται περί τοΰ ‘1’ψίστου καί Παναγάθου τούτου ■ 
θεοΰ καί Πλάστου του τοιαυτην βλάσφημο» καί αι
σχρά» γλώσσαν, όποιαν αί μοσχομάγγαι τών ’Αθηνών.

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΪΑΛΤΕΡΟΣ

άναφερόμενου εΐς τήν ποΜορχίαν 
τοΰ Στρασβούργον.

(ϊυνΐχτια· ίί» προηγούμτνον έρι6.)

— Πάτερ, μήτερ,— εΐπον Αμφότερα τά παιδία, Α- 
φοϋ έπέσιρεψαν τήν εσπέραν έχείνη» είς τδν οΐκον,— 
καί ήμεϊς πρέπει νά καταταχθώμεν είς τδν στρατόν 
διότι δέν εΐναι ούτε όρθδν, ούτε ίντιμον ήμεϊς εξ 
δλων τών νέων τής πατρίδος μας νά μείνωμεν δπίσω.

Τήν ίπομένην ήμέραν ό Μαρτίνος προσέφερεν 
εαυτόν είς τδ γραφεΐον τοΰ πεζικού καί γενόμενος 
δεκτός έφόρεσε τήν στολήν του καί λαβών τδ όπλον 
του έπέστρεψεν είς τήν πατρικήν οικίαν τέλειος στρα
τιώτης.

Ή θέα του Μαρτίνου, ένδεδυμίνου τήν στρατιω
τικήν στολήν διήγειρε κατά πρώτη» φοράν φθονε
ρά αισθήματα είς τήν καρδίαν τοΰ Ούάλτέρου, βστις 
καί αναστήματος μικρότερου Από τδν Αδελφόν τόυ 
ήτο καί ισχνός τδ σώμα καί πελιδνός τήν οψιν, καί 
διά τοΰτο έφοβειτο μήπως δέν ήθελον τδν δεχθή, 
Αφοΰ μάλιστα έβλεπε», οτι πολλοί υψηλότεροι καί 
ισχυρότεροι του Απερρίπτοντο,

Έπί πολλάς ήμέρας ό Οδάλτερός με τέβαίνε τα- 
χτικώς είς τά γραφεία τής έγγραφης, Αλλά τδ πλή
θος τών Ιθελοντών ήτο τόσον πολύ, ώστε δεν ήδό- 
νατό νά εύρη ευκαιρίαν νά παρουσιασθή καί αύτός. 

Τέλευταΐον Απεφάσιάε νά έγερθή καί νά ύπάγη 
είς §ν τών γραφείων τούτων ένωριτέρόν δλων τών 
άλλων, διά νά έχη τήν πρώτην θέσιν, δταν άνοιξη 
ή θόρα- πρδς τοΰτο παρεκάλεσε τήν ύπηρέτρειαν νά 
τδν σηκώση είς τάς τρεις μετά τδ μεσονύκτιον, έπει- 
δή ό τόπος τής έγγραφήΐ Απείχε περίπου μίαν ώ
ραν Από τής οικίας του- ή δέ καλή Μαργαρίτα οχι 
μόνον τδν έξυπνη σε κατά τήν δρισθεΐσαν ώραν, Αλλά 
καί καφφέ δι1 αύτδν είχε προετοιμάσει, διά νά μή 
ύπάγη έξω μέ κενόν στόμαχον κατ’ έκείνην τήν 
πρωϊνήν ώραν.

Ή πρώτη πραξις του Ούάλτέρου Αφοΰ έξήλθε 
τής μητρικής οικίας ήτο νά ύψώση τούς οφθαλμούς 
ίου είς τδν Αστερόεντα ούρανδν καί νά παρακαλέση 
τόν θεόν νά εύοδώση τήν έπιχείρησίν του καί νά 
Ικπληρώση τάς εύχάς του, 0 δέ θεός τδν είαήκουσε.

—Μήτιρ, — εΐπεν έπιστρέψας είς τδν οΐκον,— εί
μαι τέλος πάντων καί έγώ στρατιώτης, — αίριον θά 
φορέσω τήν .βασιλικήν στολήν.

— Καί πώς θά δυνηθής νά ύποφέρης σϊ>, δστις 
εΐσαι τόσον ίσχνδς καί ώχρός;—εΐπεν ή μήτηρ.

—Μή σέ μέλει—θά ΐδης, on θά ήμαι καλλίτερος 
Απδ πολλούς άλλους, οί όποιοι φαίνονται τώρα ισχυ
ρότεροι μου.

Καί τφ οντι μετά τίνων ήμερων γύμνασιν, 6 Οΰ- 
άλτερος μετεβλήθη έντελώς- τδ πελιδνόν καί χλωμόν 
τής όψεως έξηφανίσθη, δ δέ ίσχνδς καί Αδύνατος μα
θητής παρουσίαζε» εΰρρωστον καί ισχυρόν στρατιώ
την, καί τδ κάλλιστον κατέστη δ εννοούμενος τών 
Αξιωματικών του..

Ή μήτηρ έχαίρετο μέν, διότι οΐ υϊοί της Απήρ- 
χοντο είς τδ πεδίον τής μάχης πρδί δπεράσπιόιν τής 
πατρφας γης καί έλευθερίας, Αλλ’ Αφ’ έτεροί) έθλί- 
βετο, διότι έμελλε νά στερηθή Αμφοτέρουί διά μιας.

—Ή ’Ελισάβετ είπε ποτέ, πρδς τδν ΑύζΟγόν τη^,— 
έχάθη, καί τώρα, θά έπιστρέψη Αρά γε ό εις του
λάχιστον τούτων Ασφαλώς έκ τοΰ τρομερού τούτου 
πολέμου;

—Έχε θάρρος,Ακριβή μου,— εΐπεν 0 σύζυγός της. 
ΤίπΟτε δέν δύναται νά μάς συμβή, τδ όποιον ό 
Θεός δέν έχει προίδει, και τδ όποιον δέν εΐναι κα
λόν δι’ ήμάς. Ήμεΐς θά προσευχώμεθα νά μετά· 
στρέψη δλα πρδς τδ καλόν καί νά μας βοηθη, ώστε 
νά πράττωμεν καί ημείς πάντοτε τδ καλόν.

Ή Αναχώρησις τών στρατευμάτων ήτον αδιάκο
πος. ΚαΘ’έκάστην Αποσπάσματα στρατιωτών ήρχοντα 
είς Βερολινον καί δΐηυθύνοντο διά του σιδηροδρόμυ 
είς τά πεδία τής μάχης.

‘Ημέραν δέ τινα, ή μήτηρ τοΰ Μαρτίνου καί Ού· 
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αλτέρου δπήγεν είς τδν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου 
ΐνα προσφέρη Αναψυκτικά έδέσματα είς τούς κεκοπι- 
ακότας στρατιώτας* έφθασε δέ καθ’ ήν ώραν τάγμα τι 
έκ τής ’Ανατολικής Πρωσσίας έμελλε ν* άναχωρήση- 
Εύχαριστηθεϊσα άπδ τήν όψιν ένδς στρατιώτου, τφ 
προσεφερε Sv Αντιτυπον τών Ψαλμών τοΰ Δαβίδ, εί- 
ποΰοα,

— Παρακαλώ, λάβε τδ βιβλίόν τοΰτο, τέκνον μου.
~Ό στρατιώτης τδ έλαβε καί εΐπε· «Σέ ευχαριστώ 

κατά πολλά, Πολδ πιθανόν νά τδ χρειααθώ, διότι ποιος 
ήξεόρεί πόσοι άπδ ήμας θά πέσω σι; καί τότε θαήναι 
μακάριον νά έχωμεν τδν λόγον του θεοΰ μαζύ μας·» 
Ταΰτα δ’ εϊπών έθεσε μιαν δραχμήν εΐς τήν χεΐ- 
ρά της.

—Ό σκοπός μοο ήτο νά σας τδ χαρίσω,—εΐπεν ή 
κυρία Έλζιν—μή δεχθεΐσα τά χρήματα.

— Λοιπδν, — προσέ&ηκεν δ στρατιώτης, — 
πρέπει νά σοϊ ειπω έν πράγμα. Εΐμαι άπδ τήν ανα
τολικήν Πρωσοίαν καϊ έν οσιμ ’Ανατολικός Πρώσσοι 
έχει είς τήν τσέπην του μιαν πεντάραν πάντοτε πλη- 
ρόνει δι’ δ,τι λαμβάνει.

Ένιρ δϊ ταΰτα συνέβαινον μεταξύ τοΰ στρατιώτου 
καί τής κυρίας Έλζιν, αίφνης παρουσιάζεται ό γη
ραιός βασιλεύς, Βιότι ήθελε νά ?όη μίαν Ακόμη φο
ράν τούς πιστούς ύπηκόους του. Ένφ ο ή βασιλική 
άμαξα έβραδοπόρει διά τών όδών χιλιάδες λαοΰ συ- 

' νωθοδντο τίς πρώτον νά φιλήση τήν έκτεταμένην χεΐ- 
ρα τοΰ άγαπητοΰ βασιλέως των, οστις έν τιρ μέσφ 
τών ένθερμων ζητωκραυγών, ήκοόετο, λόγων, »Τέ
κνα, θά έπιστρεψω πάλιν ταχέως.»

’Επειδή δέ κατά πάσαν στιγμήν δ Μαρτίνος και 
ό Ούάλτερος ήδυναντο νά κληθώσιν είς τδ τάγμα των 
έσπέραν τινα ό πατήρ προσεκάλεσεν αυτούς καί ένώ- 
πιον τής μητρός τούς άπέτεινε τους έξης λόγους.

*—Μάκρος Αποχωρισμός είναι ένώπιόν μας, τέκνα 
μου, καί μόνος δ ©εδς γινώσκει άν θά έπανίδωμεν 
Αλλήλους. Ίσως σεϊς νά έπιατρέψ ητε και νά μας εδ- 
ρητε Αποθαμμένους. Τώρα εΐσθε νέοι και πρέπει 
νά σας ειπω 5,τι γνωρίζω περί τής Αδελφής σας. 
Κανείς Από ήμάς δέν τήν εΐδεν, Αφοΰ 6 Δανιήλ εκεί
νος τήν ένυμφεύδη. Πικρώς μέμφομαι έμαυτδν δτι 
τήν έδωκα διά σύζυγον είς τοιοΰτον άνθρωπον, διότι 
ήτο κακός και Αχρείος καί μας έπροξένησε βαθεΐαν 
θλίψιν.»

— Καλά τδ όποπτεόθην Ιγώ,-*-έξεφώνησεν δ Ού· 
άλτερος,—Δέν σοϊ τδ είπαν, Μαρτίνε;

— «Τδ δέ χείριστον εΐναι,— έξηκολοόθησεν δ πα
τήρ ι " ή έπιρροή, τήν όποιαν πιθανόν νά έξήσκησεν 
έπ’ αύτήν. Πόσον μάλλον θά έπεθύμουν νά τήν έβλε- 

, πον δυστυχή παρά διεφθαρμένην ! Άλλ’ Ακούσατε !
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’Ολίγον μετά τούς γάμους των, δ Δανιήλ ήλθεν καϊ 
ήθελε νά δανεισθή χρήματα παρ’ έμοΰ. Είχα ολίγα 
Αλλά δέν ήθέλησα νά τοΰ τά δώσω, διότι έφοβούμην, 
οτι ήτο σπάταλος* Αλλ’ ή άρνησίς μου τδν ήρέθισε, 
καϊ μολονότι τδν παρεκάλεσα ένθέρμως καΐ τιρ παρέ
στησα τήν άμαρτίαν καϊ Ανομίαν τής διαγωγής τοο, 
αύτας Ανεχώρησεν δρκισθεϊί, δτι ούδέποτε θά έβλε
παν πλέον τήν θυγατέρα μου.

• Μετ’οΰ πολύ ήκοασα, δτι έδραπέτευσεν έκτης 
Λειψίας ένεκα των χρεών του, διότι 0 νόμος τδν κατε- 
δίωκε. Όθεν μετέβην έχει καί έθυσίασα παν δ,τι είχα 
διά νά φυλάξω έντιμον τδ ΰνομα τής Αδελφής'σας* έ
πειτα έκαμα μυρίας έρευνας περί τών φυγάδων,άλλ’Βπί 
ματαίιρ’ ούδείς έγίνωσχε πού μετέβησάν. -’Ίσως εΐναι 
ήδη εν Γαλλία, Αφ’ δποο ■ ή Αδελφή σας δέν τολμά 
νά γράψη. Έάν ή ’Ελισάβετ θεωρή τήν διαγωγήν 
τοΰ Ανδρος της ύρθήν ή: μή δέν γνωρίζω. Οά εδιδον 
παν ο,τι έχω, έάν ήδονάμην νά μάθω, δτι ή Ελισά
βετ μου εΐναι εισέτι Αθώα και Ινάρετος. Δέν δύναμαι 
νά πιστεόσω, βτι Ιλησμόνησεν όλο τελώ ς τάς έντολάς 
τοΰ θεοί—-τοΰτο θά ήτο φοβερόν.

« Καί τώρα, τέκνα μου, ήξευρετε τι έλεύκανε τάς 
τρίχας τής μητρός σας καί έμοΰ τόσον προώρως, καί 
σας παραγγέλλω νά έρεύνήσήτε διά τήν άδελφήν σας! 
έαν δε τύχη νά τήν ευρητε, έν ω ήμεϊς δέν ύπάρ* 
χωμεν πλέον είς τήν ζωήν, . νΩ, τότε σάς ικετεύω 
συγχωρήσατε αύτήν, και λάβετε αύτήν είς τήν οικίαν 
σας, διότι μέ τδν Δανιήλ έκεΐνον δέν υπάρχει τι καϊ 
λόν. Έάν δέ παρεξετράπη τής όδοΰ τοΰ θεοΰ και έ· 
Κησμόνηαεν Αύτδν καϊ τους γονείς της, καΐ τότε πά
λιν σάς παρακαλώ μή τήν έγκαλείψητε, Αλλά κάμετε 
β,τι Βυνασθε δπως συλλογιαθή και ένθυμηθή τδν θεόν, 
ώστε ολοι ήμεϊς νά συναντηθώμεν τουλάχιστον πάλιν 
έν τφ ούρανφ.»

Τούς λόγους τοΰ πατρδς ήκολοόθηαε γενικός θρή
νος· άμφότεροι δέ οί υίοι έλαβον τήν δεξιάν του καϊ 
κατεφίλησαν αυτήν,

—Τύ άπ ο θαμμένου τέκνον εΐναι καλλίτερου άπδ τδ 
κακόν καΐ δέν προξενεί τοσαύτην θλίψιν είς τούς γονείς 
τυ, — ϊπρόσθεσεν ό πατήρ,—Έάν δ εΐς άπδ σας πέση 
έντιμως είς τήν μάχην, ήμεϊς δέν θά τδν κλαύσωμεν 
τοσον πικρώς, βσον έκλαόσαμεν και κλαίομεν διά τήν 
Έλισάββετ.Έξακολοθήτε νά ήσθε γενναίοι και έντιμοι· 
μή λησμονήτε τδν Θεόν καΐ τδν Σωτήρά σας Ίηαΰν 
Χριστόν, Είθε δέ’Εκείνος κατά τδ μέγα καί πλούσιον 
Αύτοΰ έλεος νά μας Αξιώση νά έπανίδωμεν Αλλήλ- 
λους, άν ούχΐ έν τή ζωή ταύτη, τουλάχιστον εΐς έ- 
κείνην τήν αίωνίαν καϊ ατελεύτητου έν τοΐς ούρανοις.»

Ό Μαρτίνος καΐ Ούάλτερος ησθάνθηααν εαυτούς
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κατά tv Ετος μεγαλειτέρους ενεχα τής ομιλία; ταυ- 
της τοΰ άγπητοΰ αύτών πατρός. (ακολουθεί.)

ΚΟΜΜΙ ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΝ.

Τδ κομψόν χαί ώραΐον δένδρον, τδ δποΐον βλέ- 
πουσιν οί άναγνώσται μας είς τήν προκειμένην εικο
νογραφίαν, εΐναι τδ δένδρον, έκ τοο οποίο ο παρά
γεται τδ τόσον ωφέλιμον εί; τδν κόσμον χόμμι τδ έ- 
λαστιχόν. Τδ χόμμι τοΰτο δέν εΐναι είμή δπδς λευκό; 
καΐ γαλακτώδης, οστις ρέει έκ τών εντομών, τάς ό
ποιας χάμνουσιν είς τδ δένδρον, άπαράλλακτα δπως 
γίνεται είς τά πεόχη πρδς σύναξιν τής βητίνης, καΐ 
συνάγεται είς δοχεία, καΐ άποξηραινόμενος στέλλεται 
είς τδ έμπόριον ύπδ τδ όνομα τοΰτο. .

Έκ τοίί κόμμεος τοότοο χατασχευάζουσιν υποδή
ματα, Εργαλεία, φιάλας, καΐ ύφάσματα, τά δποΐα εΐ
ναι άδ ιάβροχα.

Εσχάτως άνεκαλόφθη Ετερον δένδρον κομμιοφό- 
ρον, δπερ-παράγει δπόν τινα στερεώτερον τοΰ έλα- 
στικοΰ κόμμεος, δστις ένεκα τής ιδιότητάς τοΰ ν’ ά
ν αλόηται είς θερμόν ύδωρ καΐ νά ακληρύνηται ψυ
χραινόμενος εύρέθη εύμεταχειριστότερος του Ελαστι
κού κόμμεος και άντικατέστησεν αύτδ εις δλας τάς 
χρείας τοΰ άνθρώπου.

Ό δπδς ούτος γνώριζε ται ύπδ τδ όνομα Γοΰττα 
Πέρχα, καΐ ήδη κατασκευάζονται έξ αύτοΰ παντοει
δή πράγματα, δποδήματα, έμβάδες, Επανωφόρια, υ
φάσματα άδιάβροχα, βακτηρίαι, λαβαΐ μαχαιριών 
καΐ περονών, χειρουργικών Εργαλείων, κονοιλοφόροι, 
θήκαι, σωλήνες κλ.

Άμφότερα τά δένδρα ταΰτα φύονται αυτομάτως 
είς τήν Βραζιλίαν, τήν χώραν του μεγίστου έπί γής 
ποταμού, Άμαζώνος, παρά τάς όχθας τοΰ όποιου 
φύεται προσέτι καΐ τδ τοσοΰτον ώφέλιμον είς τδν 
άνθρωπον δένδρον, δ φλοιός τοΰ δποίοο εΐναι ή λε- 
γομένη κίνα, έκ τής δποίας κατασκευάζεται ή θειϊκή 
Εκείνη, ήτις εΐναι τδ είδικδν φάρμακον κατά τών δια- 
λειπόντων πυρετών.

Ό Ιϊανάγαθος ήμών θεδς προϊδών τάς άσθενείας, 
καΐ πόνους, είς οΰς δ άνθρωπος έμελλε νά ύπακόψη 
μετά τήν πτώσίν του, διέσπειρεν έπί. τής γής καΐ τά 
αναγκαία πρδς τοΰτο φάρμακα, δπως δι’αύτών άνα- 
κουφίζηται καί ίάται. "Οθεν οφείλομεν νά ήμεθα εύ- 
γνώμονες είς αύτδν καΐ διά τοΰτο, καθώς καί διά 
πάντα τά λοιπά δώρα του, καΐ νά προσπαθώμεν νά 
συμμορφουμεθα μέ τδ άγιον αύτοΰ θέλημα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΑ.
ΝΙΝΕΤΗ.

Αί χώραι αί κείμεναι παρά τδν Εύφράτην ποτα
μόν, υποτίθενται ύπδ πολλών οτι ήσαν αί πρώται 
χώραι, αΐτινες Εκατοικήθησαν ύπδ τών άν&ρώπων 
μετά τδν κατακλυσμόν· τδ βέβαιον δ’ εΐναι, ατι ήσαν 
αί πρώται πολυάριθμοι χώραι. Τδ κλίμα, ή εύ- 
φορία τής γής, τδ επίπεδον τοΰ τόπου, ή ευκολία τής 
συγκοινωνίας, ή αφθονία υ&ατος καΐ ξυλιάς, δλα ήσαν 
βοηθητικά καί συντελεστικά διά κατοικίαν. Όθεν οί 
άνθρωποι Εξέλεξαν τά μέρη έκεΐνα, έκτισαν πόλεις, 
έ σύστησαν βασίλεια καΐ έπεδόθησαν είς τήν καλλιέρ
γειαν τής γής καΐ τών τεχνών καΐ έπιστημών.

Πρώτον μεταξύ τών βασιλείων τούτων ήτο τδ 
τής ’Ασσυρίας, πρώτη δέ τών πόλεων ή Νινευή, 
ήτις έκτίσθη, ώς υποτίθεται, ύπδ τοΰ Νίνου, τδ 2229 
π. X.—Ή πόλις αυτή άναφέρεται είς τδ βιβλίον τοΰ 
προφήτου Ίωνα ώς πόλις πολυάνθρωπος σφοδρά «0- 
δοΰ τριών ήμερων,» άλλά πολλά κακή. Είς αύτήν δ' 
Εστάλη δ προφήτης Εκείνος νά κηρύξη μετάνοιαν, δ- 
περ και ίπραξεν άναγχασθείς ύπδ τοΰθεοΰ, καΐ δ βα
σιλεύς καί οί κάτοικοι αύτής μετενόησαν καΐ δ Κύ
ριος τους έσυγχώρησεν. Ή έπίσκεψις Εκείνη τοΰ ’Ιω
νά έγένετο τδ 862 π. X., ώστε ή Νινευή έξηκολου- 
θει άνθοΰσα Επί χίλια τριακόσια καΐ Επέκεινα έτη ! 
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: Ή ίστορία της Νινευή &ΐν«τ σκοτεινή καί μεμιγμέ- 
νη μετά πολλών μύθων. Τοΰτο μόρο» γνωρίζομε» 
μετά θετικότητος, δτι το 606 π. X. έχυριεύΟη ύπδ 
τοΰ Ναβουχοδονόσορος βασιλέως τής Βαβυλώνας.

Έπ'ι πολλούς αιώνας ή τοποθεσία τής μεγάλης 
ταότης πόλεως δέν έγνωρίζετα καί έπΐ πολΰν είαέτι 
χρόνον θά έμεινε πιθανόν άγνωστος, 3» Άγγλος τις 
Αρχαιολόγος, δ κ. Λαΰάρδος τό 1848 δέν έπεσκέπτε- 
το τά παρά τδν Ε&φράτην έκεϊνα μέρη καί δι’ ανα
σκαφώ» δέν Ανεκάλυπτε τήν κεχωσμίνη» έκείνην πό· 
λιν, Αί Ανασκαφαί έκεΐναι έφορον είς φώς πολλά 
πράγματα, τά όποια παριστάνουν οΰ μόνον τήν μορ
φήν τών κατοίκων, άλλά καί τήν ένδυμααίαν, τήν 
θρησκείαν, τδν τρόπον τοΰ πολεμεΐν, τάς ίερβτελε- 
οτείας καί πολλά ήθη καί έθιμα αύτών. ‘Όλα δέ 
ταΰτα είναι κατατεθειμένα είς τδ Βρετανικόν Μοο. 
σεΐον.

ΤΟ θαυμαςιον ωρολοπον
Υπήρχε πρό τίνος χρόνου έν Στρασδοόργφ τής 

’Αλσατίας έν τφ πβριφήμφ μητροπολιτικψ ναιρ ώρο
λόγιον θαυμάσιο», περί τού οπαίου περιηγητής τις 
έγραψε τά έξης.

«'Η θήκη, έντδς τήΐ όποιας τδ ώρολόγιον τοΰτο εί
ναι στημένο», είναι οιηρημένη είς διάφορα χωρίσμα
τα, τρία έξ αύτών, τά κατά τήν βάσιν, είναι ώρισμένα 
είς τδ νά δεικνύωστ τάς εκλείψεις τή; σελήνης, τοίνς 
καιρούς τοΰ έτους καί άλλας αστρονομικά; κινήσεις· 
ύπεράνα» τοΰ κέντρου είναι άμαξα πάριοτώόα τδ θέ
ρος, ήτις κινούμενη πρδς τά έμπροσθεν, δίδει τόπον 
είς τδ φθινόπωρο», καί τοΰτο είς τόν χειμώνα καί οΰ- 
τος πάλιν είς τήν άνοιξιν. Έχει όπάρχει σκιάθηρόν 
(ήλιακδν ώρολόγιο») τοΰ όποιου αί χεΐρες είναι πλη ■ 
σίον τής δωδέκατης Ιχουσαι μικρόν τινα άγγελον εί; 
έκάστην άκραν όπεράνω τούτου είναι τά δώδεκα 
σημεία τοΰ Ζωδιακού κύκλου, υψηλότερο» τούτων 
ή Σελήνη κατά τδ ήμισυ φωτεινή καί κατά το έτε
ρον σκοτεινή, ετι όψηλότερον αγαλμάτων τι παριστά- 
νον τδν Χρόνον έχαντα δρέπανο» είς τήν χεΐρά του. 
Τπεράνω δε πάντων ΐσταται 0 Χριστός.

«Άλλ* ήδη είναι δωδέκατη ’ Πάντων οί δφθαλμοί 
είναι προσηλωμένοι έπΐ τδ αΰτδ πράγμα, πάσα φω
νή παύει, Ιδού ό πρδς Αριστερόν μικρός άγγελος ύ- 
ψόνειτήν ράβδον του καί κτυπφ τδ τύμπανό» του, ό 
δέ ήχος όμοιάζων τδν τοΰ κώδωνος έπαναλαμβάνε- 
ται Αμέσως ύπό τίνος γέροντος, δστις προπορεύεται 
βραδυπορών πρδς το Αντίθετον μέρος. Ό Χρόνος α
κολουθεί κρούω» κώδωνα κατά τήν διάβαοιν αυτού. 
Τετράκις ό άγγελος κτυπφ, ινα σημάνη τά τέσσαρα J
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τέταρτα τής ώρας, καί μετά ταΰτα Αρχίζει δ έτερος 
άγγελος τδ έργον του Αναστρέφω» τδ όποιον έκρά* 
τει είς τάς χεΐράς του, ώρώμετρον ίξ άμμου. Εΰβδί 
δέ τδ ώρολόγιον κτυπψ άπαξ, δίς, τρίς, τετράκις- ό δέ 
πετεινός, δστις ισταται δψηλά έπΐ του στυλοθάτου 
το, άρχεται νά κινήται! Ίδέ τον, χτυπ^ τάς πτέρυγάς 
τοοτρί»! κράζει! ψιθυρισμός δέ διέρχεται δι’όλης 
τής συνοδείας τών παρόντων. Τδ ώρολόγιον έξακολυ- 
θεΐ σημαίνον, πεντάκις, έξάκις, έπτάκις, δκτάκι», καί 
πάλιν δ μαγικός πετεινός έπαναλαμδάνει τδ μέρος 
του-—έννεάκις, δεκάκις, ένδεχάκις, δωοεκάν.ις, καί διά 
τελευταία» φοράν αί χρυσοειδεϊ» πτέρυγες συγκρού
ονται, ή δέ κραυγή τοΰ πετεινού Αντηχεί είς τους θό* 
λους τή» μεγαλοπρεπούς έκκληαίας!

«Μετά τοΰτο δε φαίνεται Αργά καΐερχομενός έκ 
ΐοΰ άνω πατώματος άνήρ καί καθώς διέρχεται έμ
προσθεν τοΰ Χρίστου στρέφει πρδς αυτόν καί κλίνει 
εδσεβάστως τήν κεφαλήν, 6 δέ Χριστός έκτείνει τήν 
χεΐρα και εΰλογεΐ αύτόν· μετά τούτον έρχεται άλλος, 
καί κατόπιν αΰτοΰ έτερος επαναλαμβάνει τδ αύτδ, 
suit ου οί δώδεκα Απόστολοι, τούς όποιους τά δμοιό- 
ματα ταΰτα παριστάνουν, διέλθουν Απ’έμπροσθεν του 
Χριστού καί λάόωσι τήν εόλογίαν του. Κατόπιν δέ 
τούτων δ Χριστός στραφείς πρδς τούς παρόντας καί 
έκτείνων τάς χεΐρά» του ευλογεί αυτού;, καί οδτω 
τελειόνει τδ αργόν τοΰ ώρολογίαυ, κατ’ εκείνην τήν 
ήμέραν τά δέ πρόσωπα τοΰ δράματος αναπαύονται 
μέχρι τής έπορένης ήμέρας, ΐνα έπαναλάβουν.έκ 
νέου έκαστον τδ μέρος αύτοΰ.

Τδ θαυμάσιο» τούτο ώρολόγιον κατβστράφη μετά 
τοΰ ναοΰ κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως είς τδν 
Γαλλογερμανικδν πόλεμον.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ.
Ό ποντοπόρω» μέ δμμα βλέπει έκθαμβο» τδ λεΐδν, 

Τδ χωρίς άρχήν καί τέλος ώπεάνειο» πεδίο»· 
Είς τδ κέντρο» μένει κύκλου; δστις φαίνεται ν’ αΰξάνη, 
Καί ποτέ τήν φεύγοοσάν του περιφέρειαν δέν φθάνει· 
Τοΰ νοδς έκει δέν έχει πέρας ή ταχυπορία, 
Ουδ’ ορίζοντα έμπρός τηΐ άπαντα ή φαντασία.

Ή ψυχή μα» έλευθέρα 
Τάς έκτάσεις διατρέχει μέ τδν ουρίαν Αέρα.

Κύλιε τά κύματά σου, Θάλασσα!., μυρίοι στόλοι. 
'Έρχονται, πηγαίνω», τρέχυν εί» τδν τράχηλόν σου όλοι. 
Σείεσαι. καί τών μελών συ τών βαρέων, τών μεγάλων, 
Καί ό εις καί άλλος πόλο; συναισθάνονται τδν σάλον. 
Θάλασσα I ό άμετρος σου και Ακάματο» βραχίων, 
Έγκολπδται τήν γην δλην, ώ; ή μήτηρ τδ παιδίον,

Καί άτιθασσος, άγρια, 
Μάχεσαι μέ τούς τυφώνας, μάχεσαι μέ τά στοιχεία.
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Τήν γην δλην δ βραχίων τοΰ άνθρωποι» άλλοιόνει· 
Πλήν τδ κράτος του πλησίον τών ακτών «οι» τελειόνει. 
Ότβ ήχησεν ή πρώτη τής δημιουργία; ώρα, 
Νέα έρευσες, καί νέα καβώ; τότε βέβις τώρα. 
Τήν παλφβοιαν τής τύχης και τδ άστατόν της πνεύμα, 
Παριστφ τό ύπ Ανέμου κυματούμενόν σου ρεύμα, 

Και είς σέ ή τοΰ απείρου
Έκτασις Αντανακλάται ώς εις κάτοπτρου σαπφείρου. 

Α. ΣΟΤΤΣΟΣ.

ΑΛΗΘΕΙΑ.
— Κύρος ό βασιλείς τής Περσίας έρωτηθείς ποτέ 

ποίον ήτο τό πρώτον πράγμα τδ όποιον έμαθεν, άπε- 
κρίβη, «Λα λ£γο> τήν άλή&ααν.ι

Ή Αλήθεια είναι μία τών άξιεραστοτάτων Αρετών, 
αΐτινες στολίζουσι τόν νοΰν. Εΐναι άπλουν άλλά πο
λύτιμον στολίδιον, δ δέ κάτοχος αδτής, αδιάφορου είς 
ποίαν κοινωνικήν τάξιν ανήκει, θέλει Απολαμβάνει τό 
σέβας καί τήν υπόληψιν πάντων τών φρονίμων Αν
θρώπων. ________ _ .

01 ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΙ. (8.)
Τέλος

Ή μεΐς οί πα ρε πί δη μοι Πρό; τήν οδ ρά νι ον Σι ών, 
’Εν τή έ ρή μιρ ί λα ροΐ, Νυν ψαλ μφ δοΰ μεν καθ’ δ δόν,

D. Ο.

Εϊν’ δ δοι πό pot 
Έ πλό θη χά pt

Πως ή στο λή σας 
Αδ τή ’ςτδ αι μα

χα θα ρά; 
τι αδ τοΰ.

ή λαμ πρά 
τοΰ Χριστού

:ε a

2. ’Ολίγοι χρόνοι, τδ πολύ,
Κι’ δ δρόμος παύει βαθμηδόν, 
Έτι όλίγοι στεναγμοί, 
’Ολίγοι κόποι καθ’ οδόν.

Πώς ή στολή σας κ, τ. λ.

3. Τ2 μακαρία Χαναάν, 
Δυνάμεθα ’ς τάς οχθας Σου 
Νά ίδωμεν γην ίλαράν,

Ναόν χαΐ πόλιν τοΰ θεοΰ;

Πώς ή στολή σας χ.τ. λ.

4. Άγρύπνως καΐ μέ προσευχήν 
Διαπερνώμεν τήν δδόν, 
‘Οδόν ευθείαν καί στενήν, 
Πλήν φέρουσαν πρδς τόν θεόν.

Πώς ή στολή σας κ. τ. λ.

Wn
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ί ”Αν καί δ αμαρτωλός πράττη κακόν έκατον- 
τάχις, καΐ μακροημερεΰη., έγώ δίχως γνωρίζω βε
βαίως δτι θέλει εΐσθαι καλόν εί; τοδς φοβοομένυς 
τόν Θεόν, οΐτινες φοβούνται άπό προσώπου αυτου·»

* Είς δέ τόν άαεβή δέν θέλει εΐσθαι καλόν, και 
δέν θέλουσι μακρονθή αί ήμέραι αύτοΰ, αΐιινες πα
ρέρχονται ώς σκιά· διότι δέν φοβείται άπό προσώ
που τοΰ Θεοΰ.» (Έκκλ. Κεφ. ή. 12—13.)

« Μή πλανασθε· Φθείρουσι τά καλά ήθη αί κα- 
καί συναναστρόφαί. n (Α’ Κορινθ. ιέ. 33.)

ΚίΜΗΜΒ 
1 L ΊΜΙΜΕ

ϋΐ 'τ/ίΜ

ιγ»ι Ιιιΐ tjMra^a^aEB liHiw fliJiiJn 1 Hill! βΒΐΙίι Sit (lafl lilfllt

will 1 * IjPa I

Παιδίον ζητούν την εύ λογΙαν τοΰ θεοΰ εί; το γεΰμα·.

Ποτέ, ώ τέκνον μου, θερμώς
Μή λησμονής εΐ; τόν Θεόν
Νά δέεσαι διηνεκώς
Είς πάντα τόπον καί καιρόν.

"Αν όνειρα εΐδες γλυκός
Άν φόβος ή καΐ ταραχή,
Νά κλαόσης σ’ έκαμαν πικρά,
Έπίμενε έν προσευχή.

Προσεύχου, ναι, είς τόν Θεόν,
Τόν τρέφοντα τά πετεινά,

’Άρτον καΐ σ'υ από αυτόν 
Μέ χείλη ζήτει ταπεινά.

Άν πλοότη σ’ εδωκε πολλά, 
Εδγνώμων εσο πρός αυτόν, 
Άν σ’άφαιρή τά αγαθά, 
Τό γόνυ κλΐνε είς Θεόν.

Τοΰί προσφιλείς σου τούς γονείς 
θά έλθη δ οδυνηρός 
Καιρό; νά άποστερηθής, 
Καΐ συ θά μόνης δρφανός.

Βέβηλου; τότε θά ίδής 
Νά μή προαεΰχωνται ποτέ. 
Τοιούτους νά μή μιμηθής. 
Σέ -πρόσεχε, ώ φίλε πάι.

Λυσις τοΰ έν τφ προηγοομένϋ φόλλφ αινίγματος 

77λ?ΰτος·.

Έγένετο δπό του έν Πάτραις συνδρομητου μας 
Ίω. ‘Ραφτόπουλου. .

ΐΚΡΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποιος ήτον ό πρώτος έν τη Γραφή άναφςρόμενίς οΐρα 
τιωτικός άρχηγός;

2) Ποίος έθεμελίωσε τήν Σαμάρειαν ;
3) Ποιος ήτον δ μαθητής, τόν όποιον ό Πέτρος άνίοτησιν 

έκ νεκρών ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 
*

—Ειδοποιούνται of άπανταχοΰ συνδρομηταί μας, 
δτι δφείλουσι ν’άποστείλωσι τήν συνδρομήν των πρό 
του τέλους τοΰ τρέχοντος έτους, άλλως δέν θά 
οταλή εις αύτο'ος τό -φόλλον τοΰ ’ Ιανουάριου του 
επομένου έτους.

—Αί σύνδρομα! πρέπει νά οτέλλωνται διά τοΰ τα
χυδρομείου είς γραμματόσημα, αί δέ έπιστολαΐ πρέ
πει νά έπιγραφωνται «πρός τήν Διεόθυνσιν της 
Έφ. τών Παίδων.»

—Έάν τις θέλη παρά τής . Διευθυνσεώς πληρο
φορίας όφείλει νά πέμπη καΐ τά ταχυδρομικά τής 
άπαντήσεως, συνιστάμενα εις λεπτά 20· ' διότι άλ
λως ή Διεόδυνσις δέν δύναται ν’ άπαντφ ένεκα τή; 
μεγάλης δαπάνης: τών ταχυδρομικών.

—Σύνδρομα! γίνονται και σώματα τών παρελθόν
των έτών τής Έφημ. τών Παίδων καΐ τόο Άστέ- 
ρος τής Άναίόλής* εόρίακονται έν τή Αποθήκη τών 
Άγιων Γραφών έν όδφ Έρμοΰ αντίκρυ τοΰ χρυσο
χοείου τοΰ κ. Στεφάνου. 

. ..


