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Ally· £' 'Έζαατον -φύλλον τιμαται λεπ. 1(λ » » . Ίονρκίας » s —

ί Οί χατά τδν Τρωϊχλυ πόλεμον

ί ΕΞΟΧΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΙΣ.
j .
. Είς τΛν α£ιότιμ,ον φίλον μας καί συντα'κτην του ώ-

" ραίου καί διδακτικού έγχειριδίου τής Ελληνικής Αρ
χαιολογίας, καθηγητήν Ά.θ. ‘Ρουσό πουλάν, δφείλομεν, 
καί ημείς καΐ οί μικροί οονδρομηταί μας χα'ριτας, 
διά τήν οποίαν ευχαρίστως μας παρεχώρησεν α

, δειαν ν’Ανατυπώσωμεν είς τήν ·Έφ. τών Ιΐαίοων > 
τήν προ κείμενη ν εικονογραφίαν τών Ελλήνων ήρώων,

■- τών έκστρατευσάντων κατά τής Τρφ'άδος. Γδ βιβλίον 
1 τούτο το5 κ, ‘Ραοσοποόλοο, τδ όποιον βονισταταί εκ 
? 18 περ ίπ « το πογ ρ αφικών φόλλών κ αιπε p ιέχ ε ι δ ια φόρβ ς
ί ώραίας εικόνας, τιμαται δράχ. πέντε, καΐ ημείς τδ σο- 

νιστώμεν είς τδ κοινόν ώς λίαν διδακτικόν καΐ ώφέ-
I λιμόν.

Έκ τών προσώπων 'έών έν τη εικονογραφία μας τδ ■ 

φέρον τδν Αριθμόν I παριςφ τδν Μενέλαον, τδν σύζυγον 
της ώραίας Ελένης, αδελφόν δέ τβ ΆγαμέμνονΜ -καΐ 
βασιλέα τής Σπάρτης. Μετά τήν καταςροφήν τής Τρω- 
άδο; περιεπλανήθη μετά τής ‘Ελένης είς διάφορες τό
πο; ένεκα ίναντίων άνεμων καΐ τέλος έφθαοεν είς Σπάρ
την, δπου εζηοε τδ υπόλοιπον τής ζωής τοο. Μετά 
θάνατον έτιματο ώς ηοως, είτε ήμίθεος όπδ τών 
Σπαρτιατών, οιιινες έσύστησαν πρδς τιμήν αυτού καΐ 
μίαν εορτήν όνομα ζομένην Μ εν ελαία.

‘Q 2 Αριθμός παριστφ τδν Πάριν, τδν υίόν τοΰ.βα- 
σιλέως τής Τρωάδας Πρίαμε, καί Αρπαγα τής Ελένης.

*0 "Ομηρος τδν παρ:στα νέον ώραΐον, άλλάπαρίχλε- 
λυμένον -δνεκα τήςάσωτίας, καΐ περιφερόμενου τίρδς 
κορεάιν τών Αθεμίτων αυτού δρέξεων. Τήν Ελένην, 
είς τής δ ποιας τήν οικίαν έφιλοξενήθη, απήγαγεν ένφ 
δ όυζυγός της ήτο Απών έν Κρήτη, έγεινεν "αίτιος ., 
τοο Τρφϊκού πολέμου καΐ ρυτως έφερεν. έφ’ εαυτόν.
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τήν οικογένειαν το.ΰ πατρό; του καί τήν πόλιν too τε
λείαν καταστροφήν. Πρό τής κυριεόσεω; τή; Τρωά 
δο; έφόνευσε τόν Άχιλλέα διά ούλου, ένω έμελλενά 
νυμφεύθη τήν άδελφήν το Πολυξενην εί; τόν Ναόν τοΰ 
θυμό ραίο ο ’Απόλλωνος, ρίψας βέλο; κατά τοΰ μόνου 
τρωτού μέρους αύτοΰ,—τή; πτέρνα; τοο—’Αλλά και 
αΰτό; έπληγώθη υπό τοΰ Φιλοκτήτου διά βέλου; φαρ 
μακευμένου και άπέδανεν έν άγωνίφ.

Τήν διαγωγήν τοΰ Πάριδο; καί τά κακά αύτή; ά- 
ποτελέσμαια εί; δλόκληρον τό έθνος τοο, πρέπει νά 
έχ»ν πάντοτε πρό δφθαλμών πάντες οί νέοι, ώστε ν’ά
πο φεύγω σι τά; αθεμίτους έκείνα; ήδονάς, αί όποΐαι 
έπέφερον τήν καταστροφήν έκείνου καί ρίπτβυσιν εί; 
δυστυχίαν και πρόωρον θάνατον χιλιάδα; έκ τών άνο- 
ήτων ν'έων εί; πάσα; τά; χώρα; τή; Γή;.

«‘Η ευσέβεια, — λέγει ό Παύλο;,— είναι ώφέλιμο; 
είς πάντα, έχοοσα έπαγγελίαν τή; τε παρούση; ζωή; 
καί τή; μελλούσης.» (Α'. Τιμοΰ. δ', 8) ήγοον υπόσχε
ται ευημερίαν εϊ; τε τόν παρόντα κόσμον καί εί; τόν 
μέλλοντα, καί ταύτην πρέπει πάντε; νηπιόθεν ν’άπο- 
κτήσωσιν. (ακολουθεί.)

0 ΠΑ1Σ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
(Έκ τοΰ Άατέρος της Άυάτοάης.)

(Συνέχεια· ίδε άρώ. προηγούμενον.)

Ό‘Ιωσήφ εΐχεν ακούσει, δα οί Ινδοί (άγριοι Άμε 
ρικανοί) εΐχον πρό όλιγοι» διαπράςει τινά κακουργή
ματα μεταξα τών λευκών ολίγα μιλιά μακράν τοΰ μέ
ρους, δπου έκατοίκει, άλλ’οί γονείς too ένόμιζον δ α ή 
υπόδεσι; έκείνη είχε διαλυθή φιλικώς, καί τοιουτοτρό
πως δεν ίφαντάζοντο κανένα άλλον κίνδυνον άπ’αότΰς,

Ά.λλ’οί άγριοι εκείνοι άνθρωποι ήσαν έμπροσθεν του 
Ιωσήφ καί αΰ.τός έγνώριζεν άπό τήν πολεμικήν των εν
δυμασίαν καί άπό τά δπλα των, δτι εϊχον έλθει ά; έ- 
χθροί'καϊ κατ’ άρχά; μέν έστοχάσθη νά φυγή, σλλ’ εί
δε ν, δτι το&το ήτο άδύνατον, διότι νά κρυφθή δέν ήμ- 
πόρει, έπειδή τόπο; ασφαλή; δέν υπήρχε, καί τό νά έ- 
πιχειρήση νά υπερασπισθή έαυτόν εόλεπεν ανωφελές· 
δθεν άπεφάσισεν ώ; άνδρεΐον παιδίον, νά τού; άπαντή. 
ση μέ γενναιότητα, καί άν ήθελον νά πάρουν, τίπο 
τε άπό τήν οίκι'αν, νά τού; άφήση νά τό πάρουν, έλπί 
ζων μέ τοΰτο, δτι ίίά άνεχώροον χωρίς νά κάμουν άλ
λην ζημίαν.

Μόλις εΐχε τελειώσει ταΰτα εί; τόν νοΰν τοο, καί ίδ« 
οί ’Ινδοί δόμησαν εί; τήν καλύβην, έκύ-τταξαν τριγύρω, 
καί έπειδή δέν είδον βίμή τδ παιδίον,. περιήλθον δλα τά 
μέρη τη;, διά νά βεβαιωθούν δ.τι δέν ήτο κανείς επειτα 

,Γδέ έσόναξαν δλα τάτρόφιμαάαί'ολατά φορέμαιαδσα 
τοΐ; ήρεσαν καί άνεχώρησαν λαβόντε; μαζό των καί 

τόν μικρόν Ιωσήφ, εί; τόν όποιον έδωκαν νά έννοήση, 
δτι έπρεπε νά του; άκολουθήση, άν δέν ήθελε νά τόν 
κακοποτησωσιν.

‘Ο δυστυχή; 'Ιωσήφ, εΐδε διά μια; δτι ή άντίστασις 
δέν &ά τόν ώφέλει ποσώς, δθεν παραδοθεί; είςτήν όπε- 
ράσπισιν' τοΰ θεοΰ, έπεριπάτέι μέ θάρρος μεταξύ δύο 
'Ινδών, οί όποιοι διωρίσθησαν άπρ τόν αρχηγόν των νά 
τόν φυλάττωοιν,

Ό ήλιο; έπλησίαζε νά δόση οτε είσήλθον είς τα δά
σος, άλλ’άδτοί έξηκολού&ησαν δδεύοντε; έπί πολλά; ά· 
κόμη ώρας, καί δταν τελευταίον έσταμάτησαν, δ Ιω
σήφ έτηρεΰρ πολύ- προσεκτικώς. Ίον άφήκαν-όμως νά 
πλαγιά ση έπάνω εί; ξηρά τινα χόρτα πλησίον· τη; πυ
ρά;, τήν όποιαν ήναψαν, αυτό; δέ μετά ένθερμον προ
σευχήν είς τον θεόν, άπεκοιμήθη.

Διά πολλά; ημέρας ώδοιπόρουν χωρίς ν’άναπαοθΰν 
πολύ· τέλο; δέεφθασανείς §ν μικρόν’Ινδικόν χωρίον, 
καί έκεΐ άφήκαν τόν ’Ιωσήφ, ό όποια; ένεκα τή; μα- 
κρα; καί άδιακόπου οδοιπορία; είχε χαταβληθή τόσον 
πολύ, ώστε δέν ήδύνατο νά περιπατή. Άλλ’ όμως καί 
εί; τήν κατά στάσιν ταύτην είς τών Ινδών έμενε πλη
σίον του πάντοτε διά νά τόν φυλά ττη,. μάλιστα τόν με
τέφεραν διά νυκτό; εί; μικρόν τινα σκιάδα, τήν όπρίαν 
ειχον κατασκευάσει μέ χαμόκλαδα, καί δταν τό πρωί 
έξόπνησεν, ήσθάνθη: έαυτόν τόσον κακά, ώστε δέν ήδό· 
νατό νά σηχωθη- το δέ χειρότερον ήτο δττκανεΐ; έπί 
πολλά; ώρας δέν έφρόντισε δι’άύτόν. Τελευταίον όμως ■ 
παιδίον τι είς τήν ηλικίαν του, δυίό; ’Ινδού,, εί; τόν δ- 
ποιον άνήκεν ή σκιάς, ήλθε καί του ώμίλησεν δλίγα; 
λέξεις εί; τό άγγλικόν. Άφίνομεν εί; τούς άναγνώστα; 
μαςνά ουμπεράνωσι τά αισθήματα, τά όποια ήγέρθη 
σαν εις- τήν καρδίαν τοΰ μικρού ‘Ιωσήφ έ-ί; τήν φωνήν 
τής μητρικής του γλώσσης, διότι άφότου οί 'Ινδοί τόν 
ήοπασαν άπό τήν πατρικήν οικίαν δέν εΐχεν άκούσει 
οόδέ μίαν λέξιν, τήν οποίαν ήδόνατο νά έννοήση. Ό 
lisv τά δάκρυα έτρεχον ποταμηδόν άπό τοΰ; δφθαλμού; 
τοο, ένφ ελεγεν εί; τό Ίνδόπουλον πόσον άρρωστο; ή- 
σθάνετο δτι ήτο.

*Η κατάστασις τοΰ 'Ιωσήφ έκίνησε τήν συμπάθειαν- 
τοΰ άγριου·παιδός, δπερ τού ήτοίμασεν Sv άπό τά συ
νήθη ιατρικά τών άγριων καί άλλως πως τόν περιεποι- 
ήθη όσον ήμπόρεσεν, ώστε ό Ιωσήφ ταχέως άνέλαβε 
καί άμέσως έπεδόθη εί; τήν έργασίαν, τήν οποίαν τοΰ 
έδωκαν καί ή όποια ήτο νά χόπιη ξύλα εί; τό δάσος καί 
νά τά κουβαλάει; τό·μέρος, όπου τού έδειξαν,.διά νά 
χρησιμεύσουν διά τάς άνάγκα; τών Ινδών άλλά καί έ- 
δώ έπετηρεΐτο άκρ.ιβώς υπό τών ’Ινδών,

(άκολουθεΐ.)
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ΔΤναι βπουδαων διά πάντα άνθρωπον ’ύά μορφώ- 
στ) ε?; εαυτόν σταθεράν ^ρτμτχευτμάρ πϊστιν.

Ό Σίρ Χοόμφρεύ* Δαδί;, δσιις ούτε άποχλεισπκδ; 
ήτο, ούτε φανατικό;, άλλ* άνήρ διάσημο; ώ; πεπαιδευ
μένο; καί φιλόσοφο;, συνείθιζε νά λέγη, * Δέν ζη
λεύω τά; ιδιότητα; καί δυνάμει; το» πνεύματος καί 
τή; διάνο ία;, τά; όποια; παρατηρώ «ί; άλλους, άλλ* Αν 
άφινόμην έλευδεροί νά έκλέξω ποία; άπδ αυτά; ήθε
λαν νά εχω έγώ; 8ά έπροτίμων τήν 'Άταθεράν χαι ά· 
x/.ovijTov θρησκευτούν πΐαττυ άπδ πασα» άλλην εύ- 
λογίαν, διότι χάμνει τήν ζωήν άσκησιν Αγαθό τητος, δη- , 
μιουργει νέα; έλπίδα;, δταν δλαι αί Ιπίγειοι έλπίδε; ■ 
άφανίζωνιαι, καί έπιχέει έπάνω εΐ; τήν σήψιν χαΐ τήν 
καταστροφήν τή; ύπάρξεω; τδ λάμπρότατον χα! ώραι- 
ότατον όλων τών φώτων — έξεγείρέι ζωήν έν τφ θα- 
νάτφ, χαί έχ τή; φθορά; καί σήψεως δημιουργεί ώ- 
ραιότητα καί αίώνιον οόςαν.»

*Η παιδική χαί νεανική ήλιχία εΐναι δ καταλληλότα 
το; καιρό; πρδς άπόκτησιν τοιαότη; θρησκευτική; πί- 
στεως, χαί ή ‘Αγία Γραφή τδ προσφορώτατον μέσον ■ 
πρδ; χορηγίαν αυτή;· Προτρέπομεν λοιπόν πάνια; τ»; 
μικρού; μα; άναγνώατας χαί φιλμ; νά ζητήσβν διά τή; 
ύρθής χρήσεω; τη; Γραφή; ν* αποκτήσυν τδν θησαυ
ρόν τούτον, τδν όποιον έζήλευε τόσον πολύ ό περίφη
μο.; άγγλο; φιλόσοφο; Δάδις, χαί δ όποιο; μόνο; μέ
νει Αδιάφθορο; ύπδ τοΰ χρόνου χαί παρέχει τοιαύτα; 
χαί τοοαόΐα; εύλογια; εί; τδν κάτοχον αύτοΰ.

Ο -ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑΧΟΤ ΠΑΡΩΝ.
‘Ο Λόρδο; Κράβεν εζη εΐ; τδ Λονδϊνον, βίαν ή πα- 

νώλη; έπεσκέφθη τήν μητρόπολιν έκείνην καί έχαμνε 
τρομερόν θραΰσιν. Έκατοικουσε δ* είς τδ μέρο; έχεΐνο 
τή; πόλεως, είς τδ οποίον ή Ασθένεια έχαμνε τήν μεγί* 
στην θραΰσιν. Διά νά Αποφυγή λοιπόν τδν έπαπειλοΰν- 
τα κίνδυνον Απεφάσιάε νά μεταβη είς τήν εξοχικήν του 
κατοικίαν. Πρδ; τδν σκοπόν τούτον ή Αμαξά του μετά 
τεσσάρων ίππων ήτοιμάσθη. τά πράγματά του -έτέθη- 
σαν έπ’ αυτής χαί έά πάντα ήσαν έτοιμα διά τδ ταξεί- 
διον.

Έν^ί δέ άύτδΐ κατέβαινε τήν άλίμάκά μέ-τδν πΐλον ί 
ίνά χεΐρας χαί τήν μάστιγα ύπδ τήν μασχάλην διά νά; 
ΐμβη «ΐ; τήν άμαξαν,ηχούσε τδν μαύρον υπηρέτην του 
λέγοντα εί; £να άλλον Απδ τάς σϋνυπημέτα; τυ χαμηλή 
τήφωνη,,<νομίζω, ?Tt έπεώή δ κύριός.μας Αφίνειτδ 

I ΛονδΐνΟν καί πορεύεται είς τήν ίξόχήν, διά νά αποφυγή 
τδν χίνδυνόν, πιςευεί, δτι ό θεό; τ» πρέπει νά ,ζή εί; τήν 
έξοχήν Λαί ούχί τήν πάλιν,» Όμαύρος-εΐπε ταΰτα 
ΰχιΛιά νά περιπαιξη τδν χίίριάν τρύ, Αλλά διότι .αύτώ; 

ίπΐστευεν είλιχρινώ; εί; τήν ΰπαρξιν πολλών θεών,άλ
λ’ οί λόγοι του έπροξένησαν ίοχυράν έντόπωσίν εί; τδν , 
νοΰν τοΰ Λόρδου Κράβεν καί τδν έκαμαν νά σταματήαη I 
•·Ο θεδς,—είπε Χάθ’όαυτόν,—ζη Απανταχού τή; Γή; ί 
καί δύναται νά μέ διαφύλαξη εί; τήν πόλιν ώ; καί εί; 
τήν έξοχήν. θά σταθώ λοιπόν δποϋ είμαι. ‘Η Αμάθεια 
τοΰ πτωχού τούτου μαύρου μοί έδωχεν Sv ώραΐον καί 
διδακτικόν μάθημα. Κοριέ συγχώρησαν τήν Απιστίαν 
μου είςτήν θείαν σου Πρόνοιαν, ήτις μοί έκαμε νά δρα
πετεύσω έκ τών χωρών σου,* ’Αμέσως δέ διέταξε νά 
χαταβιβασθώάι τά πράγματά του, χαί νά δισζευχθώσιν 
οί ίπποι άπδ τή; άμαξης, έξηκολούθησε δέ μένων εί; 
τήν πόλιν, καί μολονότι περιήρχετο τά; οικία; τών γει
τόνων του προσπαθών νά Ανακούφιση τήν δυστυχίαν 
των, δέν προσεβλήθη δμως άπδ τήν θανατηφόρον έκβί- 
νην Ασθένειαν, άλλ' έπέζηοε, λαβών παρά τοΰ Κυρίου 
ύγειαν καί μακράν ζωήν διά τήν πρδς Αύτδν έμπιστο- 
σύνην τβ.

ΑΝΑΚΑΛΤ4ΊΣ ΓΗΣ ΑΨ1Δ0Σ {^φας.)
Εΐναι Αλήθεια άξιοπερ&ργο;, δτι ή άψίςδδν έγνωρί- 

ζετο εΐ; τοΰ; άργμίαϋ; χρόνο»;. Οί Αιγύπτιοι δέν έ- 
γνώριζον τά; ιδιότητα; αύτής, Sv χαί σπανίω; μετε- 
χειρίζοντο ξύλα εί; τδ χτίριά των. ΟΙ διάδρομοι εί; τά; 
Μεγάλα; Πυραμίδα;, αί δποΐαι έχουν κυρτά; οκέπας, · 
κατ'άρχά; έκαλόπτοντο άπδ μονολίθου;, εί; τοΰ; δ- ί 
ποί«; άφοΰ άφηρμόζοντο βδιδον διά τή; σμύλης τδ 
κυρτόν σχήμα.

Οί Χαλδαΐοι επίσης δέν έγνώριζον τήν χρήσιν τη; 
άψι'δος. Οί κρεμαστοί κήποι τή; Σεμιράμώο; έστηρί 
ζοντο έπί πλακών, τά οέ άπομηνάρια τώνστηλώνεί; 
τά έρείπια τής Περσεπάλεω; συνηνοΰντο δμοΰ διά τε
μαχίων μαρμάρου τεθειμένων όριζοντίως,

Έ« καί αδχοί οί πολυμήχανοι χαί εύμήχανοι'Έλ- 
ληνε;, δν καί αφήκαν δείγματα τέχνη;, πρδ; τά όποια 
τά έργα των νεωτέρων δέν δάνανται νά σογχριθώίς 
δέν ήδυνήθησαν βμως ν* Ανεόρωσι τδ μυστήριον τή; 
αψίδα;.

Είναι δέ περίεργον, 5τ έχεΐνο τδ όποιον ή ανθρώ
πινος εδφυΐα δέν ήδύύήθη ν'άνεύρη, δ εί; τήν τύρφην 
(ήμιαπολώωμένην φυτικήν ούσίαν)ζών μόρμηξ έγνώ- 
ριζε νά χαΐασχβυάζη. ‘Ο μιχρδ; ουτος Αρχιτέχτων χα- 
ςασκβυάζει τά καμαρωτά οικήματα του άνεύ πηλού 
οτηριζόμενο; απλώς εί; τήν Ap/ήν τή; Αψίδά;!

• Όταν οί δίκαιοι μεγαλονθώτιν. 6 λαδ; εύφράίνβ 
rar άλλ*δταν δ Ασεβής έξουσιάζη, στενάζη ό λαός.»

(Παρ. χ(Λ 2)
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AXTI^OWOMIKA.
(Συνίχιια- ϊίε προηγούμτνον αριθμών·.)1

ΠΕΡΙ ΕΚΛΕΙΨΕΩΝ. | 

Οίμιχροί μα; άνα- I 
γνώσται, ώ; χαί οί ή- I 
λι πιωμένοι γνωρίζοο* I 
αιν. έκ πείρα; τί είναι I 
έχλειψι; ‘Ηλίοα χαί I 
Σελήνης, ώστε δέν I 
dvai χρεία νά δώ· I 
σωμεν τδν 0ρισμδν I 
αύτής, Η

Αί έκλείψει; δια»·* I 
ροΰνται εί; όλζάς ή I 
έχτελεΐ; χαί εί; με- I 
ριχά:· προέρχονται Η 
δέ, τοΰ μέν Ηλιου, I 
όταν ή Σελήνη ευρε- R 
θή μεταςδ- τοΰ Ή· £ 
λίοο καΐ τή; Γή; I 
χαι’ εΰθεΐαν γραμ- | 
μήντής δέ Σελήνη;,; 
δίαν ή Γή εόρεθη . 
μεταξύ. τοΰ ‘Ηλιου ; 
*αί Σελήνη;.

ιΊ1 τροχιά της Γης διαχόπτουσα. ibv μετετυρολα- 
' γιχύν ίαχτύλίον χατά τού; μήνας Αύγουστον

'' ' ’ χαί Νοέμβριόν. ‘ .

Β άπεδείχθη έπϊ τέ· 
Β λου; ή 6ρθή· 
Β Κατά τά; Ί^νο- 
Β μένα; έρευνας οί 
Η ‘διάττοντε; οΰτοι ά· 
Β στερεί ε^αι ούρα* 
Β νια σώματα άναρι· 
Β βμητα, διεσπαρμέ- 
Β να καθ’ Ελον τδ 
Β πλανητικόν σύστη- 
Β μά μα; χαί περι- 
Β στρεφόμενα πε'ριί 
Β τοΰ Ήλιο, είς τρο- 
Β χιά; πολύ έλειψο*. 
Β βιδεϊς ή έλειπτι- 
Β χάς, χαι οτι οί διά- 
Β φορΰι πλάνη ται εί;' 
Β τήν περί τον Ή- 
Β λιον χίνησιν αυτών

■ οοναντώοι τά αώ-
• μα τα ταΰτα ποτέ 

μεν δλίγα, άλλοτε 
παμπληθή χαι

Όταν ή· Σελήνη' συμπέβη νά ήναι.μεταξύ’τοΰΉ ,διά τήί Ελκτικής- των δυνα'μεώ; τά αόρώσιν προ; 
ΐέαυτού;.

Ή Γή μα; προσέτι συναντφ χατά τήν περί τδν Ή
λιον πορείαν τη; τοιαΰτα σώματα πάσαν ήμέραν χαΐ 
Ελκει αυτά προ;την έπιφάνειάν της, Αναφλέγονται δέ

λίοο χαΐ τή; Γή; κατ’εδθεΐαν γραμμήν, άλλά πλησιέ- 
στερον εί; τήνΓήν, ή έχλεϊψι; είναι όλιπή. χαθ’ όσον δ 
Απέχη περισσότερον- άπδ τής Γης, χατά τοσοδτον ή 
έχλειψ.ι; είναι μερική. - ' ’
■ ■*Αλλοτε. δέλομεν πραγματευόή περί τών έχλείψεων 
Εκτενέστερου, σαφηνίζοντας τά περί αύιών χαι δι ει
κονογραφιών. "Ήδη δέ. άφίνομεν τήν ώραίαν Σελή 
νην μα; χαι με ιαΰ αίνο μ εν εί; τά μετά τήν Γήν μας 
μέλη τοΰ. πλανητικού μα; συστήματος·, ιοί}; μετεωρο- 
λιββ»^, ·■

ΠΕΗ ΤΟϊ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΛΚΤΥΛΓΟϊ.
Όλοι βλέπομεν πασαν εσπέραν χαΐ νύχτα, αστέρα; 

διασχίζοντας τδν οΛρανδν έν-εΐδει χομητών οί αστέ
ρες ουτοι ονομάζονται εί; τήν άστρονομίαν άιάττον- 
τες εϊ.τε πίπτοντις. Τδ. φαινόμενον- τοΰτο. τών. διατ- 
τόντων- άστέρων ϊπησχόλησεν έπΐ πολδν χρόνον τθΰ; 
’Αστρονόμου;- χαΐ τινές μεν τούτων έθεώρο.υν αρτοδ; 
ώ; μετέωρα έχονπα τήν. άρχήν των εί; τήν άτμοσφαί
ραν μας, άλλοι δε ώ; σώματα· έςωβεν αδτή;έρχόμενα 
χαί πίπιόντα έπΐ τή; Γή;. ·Η τελευταία αίϊ.τη γ.νώμή 

ένεκα τής μεγάλη; δερμότητος, ή τι; άναπτόσαεται έκ 
τή; τριβή; αυτών μέ τήν ατμόσφαιραν καΐ τήςύπερ· 
βολικής των ταχΰτη.τος, καί διά τοΰτο πάσαν νύκτα 
βλέπομεν τοιοότοκ; διάτταντας αστέρας.

’Ιδίφ; δμως κατά τήν- Πϊην Αύγουστου καΐ 12—?
’ 13·ην Νοεμβρίου, ή πτώσι; τών τοιούτων αστέρων έπΐ: 
τή; Γή; εΐναι μεγάλη; καΐ δμοιάζεί μέ βροχήν έκ 
πυρος· διότι κατά τά; δόο έποχά; ή Γή διακόπτει 
τήν' τροχιάν τών σωματίων τούτων, βπω; φαίνεται 
καΐ εί; τήν προχειμένην ρίκονογρ.αφιαν, ήγουν συ- 
ναντφ πολύ μεγαλείτερον πλήδρ; αύτών κατά τήν 
πορείαν τη; πέριξ. τοΰ Ήλιου.

, ‘Υπελογίσθη όπδ του. διάσημου άμερικ αν ου Αστρο
νόμου Νεύτωνο;/δτι περί τά 7 έχατομμύρια διαττόν* 
των Αστέρων φαίνονται κατά παν- ή μερόνυχτων 
λη; τή; έπιφανείας τή; Γή;, μέ άλλου;' λόγους, δα 
έπ-τά'1 έ »α το μμύρ ια- το ιδ ότων σ ω μάτων έλχ ΰον τ αι· ύ πδ 
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τήί Γήί -πάσαν ήμερον- και φαίνονται εί; τοΰ; γυ· 
μνοΰί δφβαλμοΰ; ώ; διάττοντε; αστέρες, διά οέ- τοΰ 
τηλεσκοπίου ό άριθ μδ;τών. καθ’εκά σ τη ν-φ αινομένων 
διάττόντων άστέρων υπολογίζεται είς 400- έκατομ- 
μύρια!·
/ Κατά τδν Αύγουστον- καΐ Νοέμβριον δ·άριθμδς αυ

τών εΐναι χατ’ άναλογίαν έτνοιέΐται πολύ ιχεγαλειτερο;.
Μεταξΰ τών> ^μετεωρολογικών.-- τούτων σωμάτων 

συγχαταριθμοΰνται καί οί άερόλιόοι είτε. τά κοινώς, 
λεγόμενα αστροπελέκια, οί όποιοι π ίπ του σιν είς τήν 
Γήν χαΐ έξετααθέντε; εύρέθη.σαν, δτι συνίστανται έχ 
τών. αΰτών στοιχείων τ-,.. έξ οζκαί ή Γή μας, δηλ, έξ 
οξυγόνου, θείου, φωσφόρου άνΟραχο;, σίδηρο ο, χαλ
κού καΐ άλλων μετάλλων, χαί του; όποιους οί αρχαίοι 
’Ελληνες έπίστευ.ον δα είναι-τά βέλη του, Διδς, μέ.τά 
ό ποΐα αυ τδς έτιμώ ρει τοο; έχθρο ύ; το tj.·

-

ΤΑ 11Α1Δ1Α ΕΙΣ TO 1ΙΑΝΕΡ10Ν.
Ή

■Ή χ^ρά Καλή καί ή παραχατα&^χη τζ;ς.

ΚΕΦΑΛΛ10Ν τ.
Είΐ μιαν άπδ τά; νήσου; τών Νοτίων Πολιτειών. 

' τήί’Αμερική; υπήρχε- πρδ- εξήκοντα περίπου, έτών 
οικία, τή; όποια; έν τών μεγάλων καί αναπαυτικών

s^^ass^—asasHssisa

δωματίων έφώτιζ^· νυχτ» τινά τδ γλυχΰ ΧβΙ μάλαζαν 
γ&ί τή; Σελένη;,- εζσερχόμενον .διά τών μεγάλων πα- 

'ραθύρων, τά όποια· εΐχον άφεθή ανοιχτά·.
■. Είς. τδ. δωμάπόν. έχίΐνο έκοιμών.τ&ήσύ'χως έντδ;. 
■του αυτού λίκνου (κούνια;) δυο παιδία, ώς δυο πουλά·, 
κια-έντδς τή; α&τή; φωλεα;,

■ Αίφνης ήχουσθησαν προφυλαχτικά τινα βήματα εί;--

ΜΛΙ.·11'
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τδν διάδρομον χαί μετ’ δλίγον πτιρόυσιάβθη σιωπη- 
λώ; εί; τδ φώ; τή; Σελήνη; παράξενο; τι; μόρφή— 
—ή μορφή αυτή ήτο τή; πιστή; μαύρης δούλη; Κα
λής, ή τις έλθοΰσα έστάθη δπέράνω τών παιδιών καί 
έπί τινα; στιγμάς έφαίνετο δλω; "βυθισμένη εις βαθόν 
τινα συλλογισμόν.
" Άλλ- ή κατάστασί; ΐιΐίτη δλν διήρκεσέν έπΐ «ολό. 
Ό μέγα; χαθρέπτη?, δατι; έψωτίζετο άπδ τήν Σελή
νην, καΐ είς τδν δποΐον έφαίνετο ή μορφή τή; πιστής ■ 
υπηρέτριας, έπέσυρε τέλοςτήν προσοχήν τη; καί πρδ; ' 
στιγμήν τήν έκαμε νά θεώρηση τδ προσωΛόν τη; μέ ■■ 
παλλήν κατά τδ φαινόμένον εύχαρίστησιν felt# δέ '■ 
εΐπε καθ' έαυτήν «Ανόητη μαύρη, ΰιατί έξυδεόειί τά; ■ 
πολυτίμου; ταότα; στίγμάςάου θεωρούσα τδ μαΰρον ! 
πρόσωπόν Ο Ου εί; τδν χοΛρέπτηνγ Έάν ήναι άν άγχη 
νά τδ κάμω, πρέπει νά τδκάμω ταχέως,· καΐ έσυρεν 
έκ τής τσέπη; τη; χουτάκιον περιέχόν δόο μικρά χα- , 
ταπότια. Μέ τά καταπότια ταΰτα εί; τά; χεΐρα; τη; 
έπλησίασϊ τδν λίΧνΟν (κούνιαν) τών παιδιών άπδ τδ με- . 
ρος, ο π» έχοιμάτο τδ κοράσιον, καΐ παρεμερισασα τδν 
κωνοπολόγομ, Ά έσήκωσεν έλαφρά εί; τά; χεΐρά; της 
χαΐ μέ φωνήν τρσφεράν, νπάρε τοΰτο, κοχονίτσα 
Λοΰ, άμέσως, ΐΐπε, χαΐ μή κάμη; ταραχήν ώστε νά 
ξυπνίσης Αν άδελφόν σου κυρ Κάρολον.*

Ή μικρά Αοΰ ήνοιξετδ στόμα τη; χαΐ ελαίε τδ κα- 
ταπότιον, τδ όποιον ή κυρά Καλή τής έΒιυκεν έντδ; 
κουταλιού μέ Ψλίγον ύδωρ χαΐ τδ χατέπιεν. Τδ αδτδ; 
έκαμε καΐ φ& τδν Κάρολον* άφοΰ δέ τά παιδία έπη ραν ξ 
τά καταπότια έπλαγΐασαν ττάλιν πλησίον άλλήλων, ό
πως φαίνονται εΐ; τήν ’προχειμένην εικονογραφίαν. ί

Άφοΰ ή Καλή ®δωκ8 τά καταπότια εί; τά παιδία 
ήρχισε νά γεμίζημέγα τι παλάθιον μέ παν δ,τι ένό ϊ 
μιζεν δτι θά ήτο χρήσιμον "διά τά πα'δία. Καΐ κάτω ■ 
κάτω μέν έθεσε τάκάλλιστα τών ένδυμάτων, έπ’αΰ- 
τών δέ έβαλε διάιμάρα τίίιίίαϊριπά, σχβλαρίκια, δαχτυ- ■ 
λίδια και λαιμαρίαν;, μετ’σύτά ΰέ φλανέλλα; καί διά-; 
φορά άλλα μάλλινα ένδόματα -διά τδν χειμώναχαί δλα ; 
ταΰτα έσκόπασε μέ μίγα ·καΐ ΐβαρ!> στίλιον, άίίσσε τδ 
καλάθιον έφαίνετο ώ; αλλη0ιΐ?ωτδς'Βχο·»3Ηάναπό'τ« < 
μιευμένα τάδιά τά παιδία χρήσιμα -διά πολυνκαιρόν. ί

Άφοΰ δέ έτελείωσε τήν έργααίον τούτην παΐ^ρρι· 
ψε τελεοταΐον βλέμμα έπ’ αδΐοΰ, διηυθόν’θη -προς-τήν ξ 
κλίνην τών παιδιών καΐ λαβοΰσα εί; τά; χεΐρα; τη; 
πρώτον μέν τδ κορασιον, έπειτά-’δέ τδσταιδιοντά έθε 
σεν 'έλαφ-ρά έντδς που καλαθιού, τδ περιεχόμενον τοΰ ποιμενικδ; βίο; <ών πρώτων ανθρώπων τού; ήναγκαζέ 
6ποίου ήδη περι'εγράψαμεν, έπ-ειτα δέ επήρεν «ν σιν- 
δόνιον λευκόν καΐ ήπλωσεν αδτδ έπάνω τοΰ καλαθίβ, 
ώστε τά παιδία έκρόφθησαν άπδ ‘τή; οψεως πάντων. > 
Ένω δέ έθετε τδ κάλυμμα τοΰτο αίδ» βιίλιάριόν τι«. 
χρυσόδεμίνον,τδ όποιον εκειτυ έπΐ ποΰ πατώματα;,

τδ έλαβεν ΰνά χεΐρα; καΐ άφοΰ τδ ίτόλιξέν είς λευ- 
χδυ πανίον τδέδεαεν εί; τδ καλάθων μεταξύ τών παι
διών—ήτο τδ Εδαγγέλιον.

Μετά τοΰτο έδεσε- καλώ; τά; άκρα; τη; σινδόνο; δ id 
λεπτού σχοινίου, έσήκωσέν αύτδ εί; τά; χεΐρα; τη;, τδ 
ε&είίεν έπΐ ΐή; κεφαλής τη;, καΐ έξήλθετή; οικίας μέ 
βήμα στερεόν χαΐ ύπερήφανόν ώ; νά έφερε διάδημα 
srti τή; κεφαλή; τη;. (άκολουθεΐ.)

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΝΕΚΑΛΪΊΈ ·
κΙιαόοχος μέτάζί> τοίί ’Αλεξάνδρου Χαΐ 

τηί μητρά; αδτοΰ,

ΔΙΑΛΟΓΟΙ Α'.
Μήτίρ,—εΐπίν δ μικρά; Αλέξανδρο;, ένφ κβτεγί- 

νεΐο νά αχηματίση έχλειψίν τη; Σελήνη; διά τών 
σφωριδ ίων, τά δποΐα ή χυροΰλά του τψ είχε δώσει 
διά νά παίζη, — μα; λέγει ή Γραφή περί τή; χινή- 
σεω; τών Πλανητών περί τδν Ήλιον J

— Ή Γραφή, τέκνον μου, — εΐπεν ή του, — 
άπλώςμας λέγει, δτι δ θεδΐ έδημιοόργησε τάς ώραίά; 
ταυια; σφαίρας, xtti μόνον αναφέρει ποΰ καί ποΰ περί 
τών ποικίλων κινήσεων καί φαινομένων αύτών. Ή 
‘Αγια Γραφή, ώς γνωρίζεις, μα; έδόθη διά νά μα; 
δείξη την πρδ; τδν Ουρανόν δδΰν, καί διά τοΰ to δέν 
άναδέχ-εται νά μα; διδάξη έπιστήμας,

— Άλλ’ έγώ -ένθυμοΰμαι δτι μέ εϊπεί, δτι 6 θεδς 
κρατεί χρεμαμένην τήν Γην μας είς τδν άέρα χωρίς 
νά τήν έξαρια .άπδ τίποτεγ

— Μάλιστα, τοιαΰται έκφράβεις αποκτώνται εί; τήν 
'Αγίαν Γραφήν διά νά δειχθή ήίυναμις καΐ ή σοφία 
τοο μεγάλου Δημιουργού, αί δέ «αθ'θκάστην γινό
μενα·. ανακαλύψει; έπίθεόαιοΰαι τά; διαβατικά; ταυ· 
τα; διακηρύξει; τή; Γραφή;,

—Δέν μέ λέγεις, οέ παρακαλώ, μήτερ, πώς καί 
πότε άνεκαλΰφθησαν Ψΐ πλανηται καί αί κινήσει; των; 
Έγνώριζυν δ Άδ άμ καΐ ή Ε5α δλα ταΰ τα;

— Πότε άκριδώ; ήρχιυαν νά καταγίνωνται εί; τήν 
άξέτασιν τών -αστέρων όί -άνθρωποι, δέν γνωρίζομεν. 
■Φαίνεται -δμως <&μ ΐηρχιοαν vd πράττωσι τοΰτο πολύ 
ίναιρΙ;~·τίρδ τή; έποχής τοΰ Μωυσέωΐ.χαΐ αδτής τη; 
ίδρυσεω; τών πρώτων μοναρχιών τή; ’Ανατολή;, 
τη; Αίγυπηαχή; -χαίΒαβυλωνιχής. Ό άγροτιχδς καί

νά ζοΰν είς αδΰπαιθρον'καΐ νάίχουνύπεράνω των τον 
χάταατρον οδρανόχ, νά παρατηρούν δέ τά; κινήσεί; 
ιών ’ Αστέρων καΐ τής Σελήνη;, A! μεριχαΐ αΰται πα. 
ρατηρήσει; μβτεαίδοντο άπδπατρδ; εις υίδν ?χαΐ ωϊ- 
ΐως.έλαβετήνάρχήντης ή αστρονομία.
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—Ποια έθνη ήρχισαν χατ’ άρχάς νά σπουοάζωσιν 
έπισταμενως τήν αστρονομίαν ;

— Οί Αιγύπτιοι, οί Κινέζοι καί οί Χαλδαΐοι, χαί 
έσήμείοναν τά κυριώτατα βυμβεδηκότα είς πίνακας, 
ώ; λ. χ. έκλείψεις Ήλιου, Σελήνης, έμφανίσεις κο
μητών, χλ. Οί δέ Χαλδαΐοι ήσαν οί πρώτοι, οίτινες 
παρατήρησαν τήν έπανάληψ-ν τών αύτών έχλείψεων 
τής Σελήνης χατά πάσαν δεχαοκταετίαν.

— Παρετήρησα, ο π δ πατήρ μου ανεγνωσε σήμε
ρον τήν πρωίαν περί τοΰ δνείρου τοΰ ’Ιωσήφ, περί 
τοο Ήλιου χαΐ τή; Σελήνης χαΐ τών “Ενδεκα Άστε 
ρων χαί έσυλλογίζόμην δτι ίσως έννόει μέ τούς άστέ 
ρας τού; πλανήτας, άλλά πάλιν διατί νά εΐπη ίνδε- 
χα, ένφ γνωρίζομεν, δτι είναι πολύ περισσότεροι;

—Πιθανόν νά έννοουσε τοΰτο, —εΐπεν ή μήτηρ.— 
άφοΰ μέχρι πρδ μιχροΰ οί άστρονόμοι ένόμιζον, δτι οί 
πλανήται ήσαν δλίγοι* έπειδή δέν εΐχον τηλεσκόπια νά 
θεωρούν τδν άστερόεντα ούρανόν.

— Ποιοι ήσαν οί άστρολόγοι, τοΰς όποίοος αναφέ
ρει ή Γραφή; μήτερ.

— Κατ’ άρχάς ήσαν άνθρωποι χαταγινόμενοι είς 
τήν σπουδήν τής άστρανομίας, έπειτα δέ μάγοι, οί 
δποΐοι ύπεχρίνοντο, δτι διά τών άστέρων ήδόναντο 
νά προλέγωσι τά μέλλοντα χαί νά χάμνωσι θαύματα 
χαΐ τέρατα. Τοιοοτοι ήσαν είς τήν αδλήν τοΰ Φαραώ,; 
βασιλέως τήί Αίγυπτο ο χαΐ είς τήν τοο Ναδοοχοδο 
νόσορος, βασιλέως τής Βαβυλώνας, άλλά χαθώ; ή 
Εεόρεις ούτε τά θαύματα τά διά τοΰ Μωϋσέως γινό 
μένα ήδυνήθησαν νά χάμουν, ούτε τά ένόπνια τοΰ 
Φαραώ χαί Καβοοχόρονόσορος νά φανερώσουν χαι 
νάέςηγήσουν χαΐ διά τοΰτο έχασα* τήν ύπόληψιν χοά 
δόςαν, τήν όποιαν εΐχον πλησίον είς τοΰ; ίσχυροΰς 
έ κείνου; μονάρχας, καΐ τήν θέσιν αύτών χαθεΐξαν ό 
’Ιωσήφ χαι δ Δανιήλ.

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ.
Ό Σώκράτης δ «ερχόμενός ποτέ διά της άγορας, εΐ 

πεν εί; του; περί αυιόν, · Πόσα πράγματα υπάρχου 
σιν ένταΰθα, τά όποια δεν χρειάζομαι!·

Ευσεβής τις γάλλος ίεροκήρυΐ συνείθιζε νάλέγηί 
εί; τούς φίλους τοο, ·« Δέν χρεωστω τίποτε—Δέν μέ 
χρεωστοΰν τίποτε —Δέν έχω τίποτε, καί δέν χρειάζο
μαι τίποτε.»

‘Ο αύτάρκη; άνθρωπο; εύρίσχεται είς διηνεχέ; 
σομπόσιον. Πάσα ταραχή είς τδν τοιοΰτον όμοιάζει 
μέ τδν κρότον χαλάζης πιπτοόσης έπΐ τής στέγη; τής. 
οικίας ίχείνου, δστι; χάθηται ■ άναπαυτιχά έμπροσθεν 
μεγαλοπρεπούς χαΐ πλουσιοπάροχο ο τραπεζης έν-, 
τδ; τής οίχίας έκείνης. Αί περισσότεραι άνησυχίαι 

του άνθρώπου προέρχονται άπδ τάς έπιθυμία; του
— Ό αυτάρκης άνθρωπος άρχεΐται εί; δ.τι έχει χαί ι 
άς ο,τι εΐναι, έπομένως είναι έλεόθτρος τής ταραττοό- 
σης χαί χατατροχούσης έπιρροής, ή τις γενναταί έχ 
τή; έπιθυμίας,

ζΗ αύτάρκεια είναι, δπως πάσα άλλη άρετή άσκη- 
τή, τά δέ παιδία δόυανται νά διδαχθώσι χαΐ άνατρα- 
φώσιν είς αύτήν. "Οθεν συμβουλεύομε* τούς γονείς 
νά γυμνάζωσι τοο; ρΕούί χαί τάς θυγατέρας των είς 
τήν αύτάρχειαν, ίδίως διά τοΰ ίδιου αύτών παραδείγ
ματος, χαί άς ήναι βέβαιοι δτι αύτοί πρώτοι θά θε· 
ρίσωρι του; ωραίους αυτής καρπούς,

ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΘΑΥΜΑΤΑ.
Καί 3ν άχόμη δέν ύπήρχεν άλλος κόσμος έκτδς τής 

ήμετέρας Γή;, ούδέ περιεφέρετο si; τδ στερέωμα αλ
κή σφαίρα πλήν τής ήμετέρας, χαι τότε πάλιν θά ή
σαν άρχετά έ π’αδτής πράγματα δυνάμενα νά διεγεί
ρουν χαράν χαΐ άγαλλίασιν είς πάσαν χαρδίαν. Αί ώραι 
τοΰ έτους, αί Ήπειροι, οί ωκεανοί χαί αί θάλαοσαι, 
τά δρη καί οί ποταμοί, τά έμψυχα δημιουργήματα 
χαί αί άπειροι ένωσει; τής φυτικής καί άνοργ-νου «ρύ
σεως. ή άπειρος ποικιλία τών δένδρων χαί τών φυτών» 
τών άνθεων χαι ύπωρών εΐναι Εκανά νά δείξωσι τάς 
ακένωτους χαί άπειρους πηγάς τοΰ Ουρανίου ήμών 
Παιρός. Στρέψον τους όφθαλμοός σου οπουδήποτε 
καί άν θέλης. χαί έκεΐ θέλεις ευρει τόν Θεόν—έκεΐ θέ
λει; ευρει αύτδν ώς Δημιουργόν, Διατη ρητήν χαί Κυ
βερνήτην. «Ή Γή εΐναι πλήρης τής άγαθότηιος τοΰ 
Κυρίου. ■ (Ψαλμδς λγ', 5.)

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ.

‘Υπολογίζεται ύπδ τών έπιστημόνων δτι τδ φω
ταέριο* εΐναι τό εΰθηνότατον φώς, τδ όποιον ό άνθρω
πος δόναται νά μεταχειρισθή πρδς φωτισμόν τών οι
κιών και πόλεων.

Έν Άγγλίφ δ φωτισμός διά τοΰ φωταερίου κοστί
ζει 6 περίπυ εκατομμύρια λίρας — έ*ω ά* έγινε το δι'άλ- 
λυ τρόπυ 94 έκόσττζεν υπέρ τά 56 Εκατομμύρια λίρα;· 
καί δμως έν Άθήναις ό τρόπος ούτος τοΰ φωτισμού- 
εΐναι πολύ τών δι’ έλαίου πολοδαπανώτερος. Διατί;

Καθώς τδ ρόδον ούγκειται άπδ άνθη έύωδέστατα 
καί άπάνθας δ;υτάτα;—καί καθώς οί ούρανοί, ποτέ 
μέν εΐναι καθαροί, ποτέ δέ νεφελώδεις· καί σκοτεινοί 
ποτέ μέν γαλήνιοι, άλλοτε δέ θυελλώδεις, ουτω καί 
τοΰ άνθρώπου δ βίος εΐναι μεμιγμένο; μέ έλπίδας 
καί φόβοϋς, μέ χαράς καί λύπας, μέ ήδονάς καί θλίψειΐ.
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ΠΟΛΤΖΩΑ (ίδέ φυλλον Μαΐου σελίδα 411.)

Τθ ΜΕΠΣΤΟΧ ΪΙλΟΪΟΝ ΕΝ T& ΚΟΣΜΩ!.

Πρδ τη; κατασκευής τοΰ Μέγά'λόυ * Ανατολικού, τδ 
μέγιστο* μνημονευόμενο* εί; τήν Ιστορίαν πλοίο* ήτο 
έκείνο, τδ όποιον είχε κατασκευασθή διά τδν Πτο
λεμαίον τδν Φιλοπάτορα, βασιλέα τή; Αίγυπτού.

Τδ πλοίον τοΰτο ήτο 424 ποδών τδ μήκος, 58 τδ 
πλάτος , καί 60 τδ ύψος «πδ τής έπίψανείάς τοΰ 
οδατος.

Είχε 40 σειράς κωπίών, έκαστον τών όποιων ήτο 
58 πόδας μακράν, καί πλήρωμα 4,4<J'O άνδρών, έξ 
ων αί 4,000 ήσαν κωπήλαται.

Τό πλοΐον τοΰτο, ώς καί έτερον, 330 μακρδν καί 
43 πλατύ, τδ όποιον έπλεε είς μ'όνον τδν Νείλον, έ- 
χ'ρηβίμΐοον μόνον ώς θαλαμηγοί τοΰ βάσιλέως έκείνυ.

Σ. Σ. Έφ. ΤΙ. Τδ έπόμενον ώραΐον. α^ιγμα μας 
'άπεστάλη ύπδ φίλου, 6 στις άρέσχεται γραφών καί 
π'οίών είς τήν "δημώδη γλώσσαν.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Είμαι εμπρός σου 

Καί με βλέπεις'· 
Μόλον δτι 
Δέ μέ νοτόθείς.

Φήση μου έίνάέ 
Νά σε .κάνω 
Νά χασομραλφς 
Νά κλόθης.

Αΰσιί αινίγματος φυλλού Ίουνιοθ.
-Σόμπαν— Παν.

Το έλυσαν οΐ ϊξής· 
Καρόήμαννότίουλος ’Αθηνών. 
Μαρία *ΑΘ. Παξιμάδη Πειραιώς. 
Απόστολος Ν. Άργ op ύπουλος Πατρών.

Α'όσις αινίγματος φύλλου Τουλιού. 
’κίνή/>, ά,^ρ^Ηρ^

Τδ έλυσαν οί έξης.

■Μαρία Παξιμάδη έκ Πειραιώς.
Ίωάν. Α. Καντακίδης έξ ’Αθηνών.
Σόφια: Σάντου έκ Πειραιώς.
Χρηστός Γ. Γερακάρης έξ ’Αθηνών, 
Ήλίας.Δ. Ζίγγελης έξ ’Αθηνών.
Κωνστ. X. Ματζαγριωτάκης έκ Ναυπλίου·.

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

ϊ. Ιϊίσάι χίλιάδις ’Ισραηλιτών έξήλθον ;έκ τής Αίγυπτού 
διά τοΰ Μώνσίως ς

2. Ί'ίς έκ τών ’Αποστόλων τοΰ Χριστοί ήτό δημόσιος ίι- 
πάλλήλος είς τήν 'Τερουόαλήρ.

3. Είχον οί * Απόστολοι τοΰ Χριστόν ΐήν ΐΰναριν τοΰ 9ε* 
ραπεύεΐί πάντοτε άιβϋνείας;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
— Σώματα παρελθόντων έτών της Έφ. τών Παίδ. 

άπδ μέν τής ένάρξεώς της (1868) μέχρι του 1874 
πωλουνται άντΐ λεπτ. 80 διά τοδς έν ' Ελλάδι καί 1,50 
διά τούς έν Τουρκίφ, τών ταχυδρομικών τελών συμ
περιλαμβανομένων· τδ Βέ τοΰ παρελθόντος έτους 1874 
άν.τί 1,20 διά τους έν ‘Ελλάδι καί 2. δρ. διά τους έν 
Τουρκία.

— Είς ίτάντα ο στις ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν
δρομητών καί άποστείλει τάς συνδρομές είς τήν Διεό- 
θυνσιν, θά έκπίπτωντάιείκδσιπέντε τοΐς έκάτδν, καί 
προσέτι πληρώνωνται τά ταχυδρομικά τής Αλληλο
γραφίας.

Διεΰθυνσις Άστέρος ’Ανατολής καί’Εφ. Παίδων έν όδφ Έρμόΰ άπενάντι τοΰ χρυσοχοείου του κ. Στεφάνόυ.


