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Ο ΖΕϊϊ.
‘Αφινοντες τήν χώραν τών ’Αστεροειδών καί προ- 

βαίνοντεί πρδς τά πρόσω, βλέπομεν έμπροσθεν ήμών 
τδν πλανήτην Δια αίωρούμενον έν τφ στερεώματϊ ώς 
γίγαί μεταξδ τών συναδέλφων τοο πλανητών.

Ό Ζείις είναί ό μέγίστύ; τών πλανητών τοΰ ‘ΉλιμΤ/ 
κ&3 μας σΟατήματοΐ, σχήματος σφαιροειδούς άλλά W8J 
πιεσμένος χατά τοος πόλους, χαί Απέχει άπό μέν τ@ 
Ήλίοο πεντα'χις οσον ή Γή μας, ήτδι 591 έχατομ+>\ 
μόρια χατά μέσον δρον, άπό δέ τής ί ης περίπου 500/ 
έχατομμύριά μιλίων.
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'Η διάμετρό; το» εΐναι 85 έκατομμ. μίλια, ήτοι 11 
φορά; μεγαλειτέρα τή; θιαμέτρυτής ήμετέρας Γή;, ή 
δ’έπιφάνειά τ» 115 φορά; μεγαλειτέρα τή; έπιφανείας 
τή; Γή;. ‘Ο όγκος το προσέτι εΐναι 1,400 περίποφο- 
ρά; μεγαλείτερος το5 τής Γή; μα;, ή δέ ολη το 300 
ιτβριττΒ φορά; μεγαλειτέρα τή; ΰλη; τή; Γής, και όμως 
ή πυκνότης αύτή; εΐναι ιση μόνον μέ τδ Ιν τέ
ταρτον τή; πυκνότητα; τή; Γής, ήτοι δλίγον τι άνωτέ- 
ρατή; τδ υδατος,—δπερ σημαίνει ότι τά αποτελούν τα 
τδν πλανήτην έκεΐνυν σώματα πρέπει να ήναι είσέτι 
εί; ρευστήν κατάστασιν,

Ήβαρυτης, είτε ελκτική δΰναμίς του, εΐναι κα 
τά δόο καί ήμίσειαν φορά; μεγαλειτέρα τή; ελκτική; 
δυνάμεω; τή; Γή;, ώστε σώμα τι , τδ όποιον ζυγίζει 
10 δχάδας έπΐ τή; Γή; μας, θά ζογίζη 25 έάν με- 
ταφερθη εί; τδν Δια, Έκ τούτου επεται, δτι καΐ τά 
ζώα καΐ τά φυτά καί πάντα τά έμψυχα όντα, άν υ
πάρχουν τοιαΰτα έπΐ τή; έπιφανείας του, θά ήναι πο
λύ μικρότερα κατά τδ μέγεθος άπδ τά ύπαρχον τα έ
πΐ τής έπιφανείας τής ήμετέρας Γής.

Ό Ζεϋ; , &ν καΐ τοσοΰτον μεγαλείτερος τήί Γής 
μας, κινείται δμιμς καΐ περί τδν άξωνά του και περί 
τόν Ήλιον μέ ταχύτητα πολύ ύπερβαινούσαν τήν τα
χύτητα της Γής. Περί τδν άξωνά του στρέφεται είς 
10 περίπου ήμετέρφ; ώρας- δθεν κινείται 25 περίπου 
χιλ. μίλ. τήν ώραν, καί πέρις το 5 Ήλιου είς 4,332 
1]2 ήμέρας, ή 12 περίπου ήμέτερα έτη, έπομένως 
Τρέχει 30 χιλ. μίλια τήν ώραν 1 ήγουν 80 φοράς τα
χύ τερον σφαίρας κανονιού !! Ποιο; δύναται νά σχη- 
ματίση ιδέαν τινά τοιαμτης ταχΰτητος !!

Έάν φέρωμεν τδν Δία εί; τήν αύτήν άπόστασιν, 
εί; τήν όποιαν εΐναι ή Σελήνη μας, θά φαίνεται ώς 
δίσκο;, του οποίου ή δια'μετρος θά ήναι 34 καΐ επέ
κεινα φοράς μεγαλειτέρα τής διαμέτρου τής Γής καΐ 
θά κατέχει έν τιρ στερεώματι χώρον 1,200 φοράς 
μεγαλείτερρν τοΰ χώρου, τον όποιον κατέχει ή παν
σέληνο; ! !

Ένεκα τής θέαεω; του αςωνος τοΰ Διδς πρδς τήν 
τροχιάν το, αί ήμέραι καΐ αί νύκτες εΐναι ϊσαι άπαντα- 
χοΰ τής έπιφανείας του. Είς τούς πόλους έπομένως ή 
ήμερα εΐναι ίση μέ 6 ίδικά μας έτη καΐ ή νυξ με άλλα 6, 
Πόσον τρομερόν τδ σκότος έκεϊί Ό Ζεύ; συνοδεύεται 
είς τήν περί τδν Ήλιον περιστροφήν τοο ύπδ τεσσάρων 
Σελήνών, ή μία τών οποίων εΐναι μεγαλειτέρα τής 
ήμετέρας Σελήνης, αί δέ άλλαι τρεΐ; μιχρότεραι;

Τδ στίγμα τα όποιον φαίνεται έπΐ τής έπιφανείας 
τής σφαίρα; ταυ Διδς είς τήν όπισθεν εικονογραφίαν 
δεικνύει τδ συγκριτικόν μέγεθος τή; μεγαλειτέρα; Σε- 
λήνης του πρδ; αύτόν. Πόσον μικρά, πόσον άσήμαν- 

το; φαίνεται! Σχεδόν ώ; κόκκος άμμου έπΐ τή; έπι
φανείας του ! Απέχουν 5δ άπδ τή; σφαίρα; τοΰ Διδς 
ή μεν πλησιεστέρα 270 χιλ. μίλ. Ή κατόπιν αύτής 
443 χ. μ., ή τρίτη 707 χ. μ. καΐ ή τέταρτη 1,243, 
000 μ. Έκτελουν δε τήν περί τδν Δια περιστροφήν 
των ή μέν πρώτη είς I 1/2 περίπου ήμέρας, ή δευ
τέρα εί; 3 1]2, ή τρίτη είς 7 1/2 καΐ ή τέταρτη είς 
ΙΟ 1/2 ήμερα;· ώστε ή ταχότης των είναι πολύ με- 
γαλειτέρα τής ταχΰτητος τής Σελήνη; μας.

Ό πλανήτης Ζευς μέ τάς τέσσαρας σελήνάς του, 
είς τάς οποία; εδρίσχονται άποστάσεις, κατέχει χώ
ρον, του όποιου ή διάμετρος, άν ύποτεθή ώς σφαίρα, 
εΐναι ιση μέ 2 1)2 έκατ. μιλ.!!

ΟΔΥΣΣΕΥΣ.
(lot εικονογραφίαν φύλλου μην ο; Αύ γούστου.)·

Ό αριθμό; 4 παριστάτδν ποΛυμήχανον Όδυσσέα* 
ούτος ήτο βασιλεύ; τής νήσου Ιθάκη; καΐ εΐ; έκ τών 
ηρώων, οΐτγνεςέξεστράτευσαν κατά τήςΤρφα'δος. Μυ-' 
θολογεΐται, ότι δταν άπεφασίαθη νά έκστρατευσωσιν 
οί Έλληνες κατά τη; Τρφάοος, ό ‘Οδυσσεύ;, δστις 
εΐχεν ύποσχεθή ^εί; τδν πατέρα τής Ελένης νά βοη- 
θήση τδν έχλεχθέντα ύπ’ αύτή; γαμβρόν, έάν ποτέ 
άλλο; τις τοΰ τήν άφήρει, ύπεκρίθη τδν τρελόν καΐ 
ζευξα; βουν καΐ όνον ήροτρόα σπέρνων άλας είς τδν 
άγρόν. ‘Ο Παλαμήδης, δστις έστάλη νά τδν προσκα- 
λέση, άνεγνώρισε τδ τέχνασμα καΐ διά νά τδ άναχαλό- 
ψη έπήρε τδν υίδν τοΰ Όουσσέω; Μενέλαον καΐ τδν 
έθεσεν είς τδ μέρος, όπόθεν έίμελον νά διέλθωσιν τά 
ζώα.—‘Ο ‘Οδυσσεύ; άμα έφθασεν έχει έσταμάτησεν, 
ώμολόγησε τήν άπα'την καΐ ήκολοόθησε τούς Έλλη
να; με δέκα πλοία,

Πριν όμως έκστρατεΰσωσιν οί Έλληνες κατά τής 
Τρφάδος ό‘Οδυσσεύ; έστάλη μετά του Μενελάου 
καΐ Παλαμήδου έκεΐ πρδ; τδν σκοπόν του νά πείση 
τούς Τρφας νά παραοώσωσιν είς αύτδν τήν ‘Ελένην 
άλλ’ άπέτυχεν,

‘Ό ‘Οδυσσεύ; άνεκάλυψε τδν Άχιλλέα, δστις εΐχε 
μετεμφιεσδή είς γυναίκα καΐ έζη μεταξύ τών θυγα
τέρων τοΰ βασιλέως Δυκομήδους, θέσας ένώπιον αύ- 
τών γυναικεία αθύρματα καΐ τόξον.

Όταν, τά ελληνικά πλοία έκωλΰοντοΰπδ έναντίων 
ανέμων, ν’ άποπλεόσωσιν άπδ τής Αύλίδος, δ δέ ’Α
γαμέμνων έφαίνετο αδιάθετος νά θυσιάση τήν κόρην 
του Ιφιγένειαν πρδς έξιλέωσιν τής θεάς Άρτέμιδος, 
ό ‘Οδυσσεύ; μετέβη κρυφίως είς Σπάρτην καΐ κατα- 
πείσας τήν μητέρα τής Ιφιγένειας Κλητεμνήστραν 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ' 475

έλαδκ την ’Ιφιγένεια» χαΐ ίφερεν αυτήν είς Αδλίδα; 
δπου καί ίθυσιάσθη.

Καθ’ δλόν τδ δεκαετές διάστημα τόΰ Τρψΐχοϋ πό
λεμοι» 6 Όδυσσεός διεχρίθη διά τήν ανδρείαν, σύνεσιν 
καΐ Ιπιδείιότητα περί τήν πολιτικήν χαι στρατηγικήν 
έμονομάχησε δε μό διαφόρκ; Τρώα;, τους οποίου; χαί 
ένίζησε χαί τέλος έσυμβούλευσε τού; "Ελληνα; νά Χα· 
τασχευάσωσι τδν περίφημο» Δούριον "Ιππον, έντδς τής 
κοιλίας τοΰ. οποίοι» έκρύφθη αύτό* χαί άλλοι τινες χαι 
οδτω σόνετέλεσεν εί; τήν χυρίευσιν χαί χατεδάφιβιν 
τή; Τρφάδος.

Μετά τό τέλος τοΰ Τρφϊχοϋ πολέμου έξ έπλευσε με
τά τών έναπολειφθέντων συντρόφων του otd τήν πα
τρίδα του Ιθάκην, δπου έφθασε μετά δεκαετή περι- 
πλάμησιν εί; διάφορα μέρη τής ‘Ελλάδος χαί τής Ι
ταλίας, χαί ευρών τοί»; μνηστήρας τής συζύγου του 
Πηνελόπης τρώγοντας χαί πίνοντας έν τή οίκίφ τΟυ, 
τοΰ; έφόνευαε χαί έζησε τό υπόλοιπον τής ζωής του 
μετά τής συζύγου χαί τοΰ υίόΰτου Τηλεμάχου τιμώ
μενο; χαί άγαπώμενος όπό τών υπηκόων του-

Τά χατά τήν έπάνοδον αύτοϋ είς τήν πατρίδα του 
συμβάντα έί-ιστορεΐ δ γέρων Όμηρο; εί; βιβλίον ιδι
αίτερον χαλούμενον 'Οδύσσειαν, τό όποιον 9ά άνάγνώ- 
σωσιν οδοί τών μικρών μας φίλων σπουδάσουν ποτέ 
είς τό Γυμνάσιόν.

ΧΑΛΥΨ1. (ΑΤΣΑΛΙ)

Ό Χάλυψ δέν εΐναι άλλο είμή σίδηρος ηνωμένος με
τά μιχράς ποσότητος άνθραχος — δύο έπί τόϊ; έχατόν 
συνήθως.·—Τοΰ χάλυβο; &πάρχουν διάφοροι ποιότη
τες άναλόγως τή; μίςεως αύτοΰ μετά τοΰ άνΟραχος. 
Όσφ δέ χάλλίτέρα; ποιότητας είναι δ χάλυύ, τόσφ 
σκληρότερος καί έπομένως χρησιμότερος είς τόν άν
θρωπον· άντίχει δέ χάί εί; τήν έπιρροήν τοΰ άέρος 
Χάί τής υγρασίας περισσότερόν καί εΐναη έπιδεκτικό
τερό; μεγαλειτέρα; στέλπνότητος.

”Αν καί ή χρήσι; τοΰ σίδηρου είναι άρχάιοτάτη, ό- 
πήρξεν δμιιίς έποχή, καθ ήν δέν τον έγνώριζον οι άν
θρωπον δθεν αντί αύτοΰ μετεχειρι'ζοντο άλλα μέσα είς 
τά; χρεία; των· κα? άρχάς μεν λίθους σκληρούς έκ 
χάλικος (άτσαλόπετρας) έπειτα χαλκόν καί τελευταΐον 
τόν σίδηρον. Έκ τούτου οί Ιστορικοί διαιρούν τόν χρό
νον άπό τής δημιουργίας τοΰ ανθρώπου μέχρι σήμε- 
ρυν είς τρεις μεγάλα; διαιρέσεις ά) τήν άιάίνην έπο- 
χήν, β ) τήν χαΐζίνην η όρειχαλχίνην καί γ') τήν σιάη- 
ρα,ν· αί δύο πρώται καλοϋνταικαί προϊστορεχάί, διότι 
δέν έχομεν αύθεντικήν περί αύτών Ιστορίαν, ή τρίτη 
«ττο/»αή .

SitlB=-·- .. .......................... ..... . . --------------------------------------

Κατά τήν λιθίνην έποχήν, οΕ άνθρωποι έν Ευρώπη 
τουλάχιστον, φαίνονται, δτι έκτιζαν'τάς κατοικίας των 
έντδς λιμνών, πρδς προφύλάξιν από τών θηρίων καί 
τών ληστών αί δέ κατοικήσεις έκεϊναι ένεκα πυρκα- 
ϊών ή άλλων αιτιών έγκαταλείφθησαυ, τά μέρη έκεΐ- 
να άπεχερσώθησαν, τά δ’ έρείπιά των κατεχώθησαν- 
ΤΙοη δέ χαί έν Ελβετία καί αλλαχού ανασκάπτον
ται καί έκ τών λειψάνων τών έν τοϊς χώμασι τεδαα· 
μένων μανθάνομεν τόν τρόπον τής ζωής, τροφή; καί 
ένδυμασίας τών παλαιοτάτων έκείνων άνθρώπων.

Τοιαΰται λίμνάι υπάρχουν καί έν Μακεοονίφ, χαί 
έν αδτάΐς άναφέρεί δ 'Ηρόδοτος, ίτι κατέχουν άνθρω
ποι έπΐ πασσάλων κατασκευάζοντας τάς κατοικίας των 
χαί ού μόνον αδτοί έτρέφοντο, άλλά χαί τά κτήνη των 
έτρεφον μέ ίχθ 3; I

ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΗΝΑΙ ΤΙΣ ΑΘΕΟΣ.

Άνθρωπο; άθεος είς τήν άχριβή σημασίαν τής λέ- 
ςεως, ήγύν άνθρωπος μή πιστευων είς τήν ΰπαρξιν Θε5, 
εΐναι αδύνατον νά ευρεθή. Τό πολύ, πολύ, τό δποϊον 
δύναται νά εϊπη καί αύτό; ό μέγιστος τών άπιστων εΐ
ναι , δτι κανέν ές δσων είδε χαί βλέπει δέν άποκαλύ- 
πτει είς τόν νοΰν του τον θεόν άλλ’ ούδέποτε δό- 
ναται έν είληοινείοι νά εΐπη « Jiv δπά/τ/ει Θεσς,ν 
έως ου άναβή μέχρι τοΰ άπωτάτου άστέρος χαί βυθι- 
σθή είς τά κατώτα μέρη τήί Γής καί τής θαλάσσης, ; 
έρευνήση παν πράγμα καί πάντα τόπον, ού μόνον εί; I 
τόν ήμετερον κόσμον, άλλ’ είς άπαν τον Σόμπαν, χαί I 
δέν δυνηθή ν’ άνακαλύύη ίχνη τή; ύπάρίεως Αΰτοΰ, 
Διά νά ειπη τι; μετά βεβαιότητας, *Δέν υπάρχει Θεός,» 
πρέπει νά αναλάβη ό ίδιος μίαν ιών θείων τελειοτή
των,—τήν Παργνωαίαν, καί τότε,άλλά μόνον τότε,- δύ
ναται νά εεπη, « Ήςεύρω τά πάντα — ήςεύρω δτι δεν 
υπάρχει Θεός.»

ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΉΘΕΙΑ.

Ό αότύχρότωρ τής Κίνα; μισθοδοτεί τάχτίκώς, S- 
πωί πάντες οί ηγεμόνες, διαφόρους ιατρούς, άφαιρεΐ δ
μως από τής μισθοδοσίας των τό άνάλογον μέρος κα
τά τά; ημέρας, καθ’ας εΐναι ασθενής! ώστε οί καλοί 
εκείνοι Άσκληπιάδαι εύχονται τό έναντίον παρ’δτι οί 
ιατροί άλλων βασιλέων καΐ ηγεμόνων καί μικρότερων

• ετι τούτων ανθρώπων τή; Γή; κάμνουσιν !
—Λέγεται, οτι δ διάσημος πολιτικός καΐ φιλόσοφο; 

άμεριχανός Φραγχλϊνος εΐχέ ποτέ ύπηρέτην, δστις ού- 
δέποτε άνεγνώριζεν ότι έσφαλε. Τέλος ό Φραγχλϊνος 
έχασε μίαν ήμέραν τήν υπομονήν τοο, καί τόν άπέλυσε 1 
τη; ύπηρεσίας του είπών, νΦίλε μου, συ καί έγώπρέ- 
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πει νά χωρισθώμεν , διότι δέν έχω Απαντήσει μέχρι 
τοϋδε άνθρωπον, δστις ήτο δι'έγ μόνον πραγυ-α καλός, 
—νά ^ιχαωλο^ΐαι, διά δέ τά άλλα δέν ήςιζεν έναν 
παράν!

Μεήικηράτςς.

Μ1ΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΡΧ1ΤΕΚΤ2Ν.

Ήμεις θαομάζομεν τήν μεγαλοπρέπειαν καΐ τδ 
αάλλος τών ορατών Αντικειμένων της φύσεω.-, άλλά 
μικράν έχαμεν Ιδέαν περί ιών θαυμαστών Αραιοτή
των τοΰ κεκρυμμένου άπδ τών δφθαλμών ήμών κό
σμου, καί δέν θά εϊ/ομεν ομοεμίαν άνευ τής βοη- 
θείας τοΰ μικροσκοπίου.

Τδ έργαλεΐον τούτο ανοίγει ένώπιον ήμών νεον κό
σμον θαυμαστών πραγμάτων και κάμνε.ι έτι καταφανέ
στερα ν τήν παντοδυναμίαν, π αν σοφίαν ^αΐ Αγαθότητα 
τρδ θεοΰ ήμών.

'Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ μικροσκο- 
σχοπικόν τι ζωΰφιον μετά τής κατοικίας του, ί60 
φοράς μεγαλείτερον του πραγματικού το» μεγέθους. 
Τδ ζωΰφιον.ταΰτο εΐναι ώς ή μέλισσα θαυμαστός Αρχι- 
τέκτων, χαΐ κτίζει τήν οικία·, του μέ πλίνθους ωοει
δείς μετά θαυμασιας σύμμετρες καΐ κάλλους. Είναι 

ξέ περίεργον, δτι άν χαΐ ή οικία ήναι κτισμένη μέ τοι- 
ούτυ σχήματος πλίνθους, δμως δέν μένυν κενά μεταξύ 
διαστήματα! Ούτε πτηνδν, ούτε άλλο τι ζώον, ούο’ 
αύτδς δ άνθρωπος δύ αται νά ύπερβ^ κατά τήν Αρ
χιτεκτονικήν τδν μικροσκοπικδν τούτον Αρχιτέκτονα.

Όχι μόνον δέ κτίζει τδν οίκον του, άλλά καΐ κατα
σκευάζει τάς πλίνθους ή ιδία και τάς θέτει τήν μίαν 
έπί τής άλλης χωρίς τή; βοήθειας άλλου τίνος.

‘Η μηχανή, διά τής δποίας κατασκευάζει τάς πλίν
θους, είναι έντδς τοΰ σώματος — συνίσταται δ’ έκ τεσ
σάρων τροχών, δύο τών όποιων είναι είς έκάτερον 
μέρος του σώματος. Οί τροχοί οΰτοι βάλονται εις 
κίνησιν όπδ τοΰ ζωυφίου καί διά τής κινήσεως αύτών 
σχηματίζεται ισχυρόν ρεΰμα ΰδατος (διότι τά ζωύφια 
ταΰτα εΐναι προσκεκολλημένα έπί τών φύλλων ένυ
δρων φυτών) τδ όποιον φέρει μεθ’ έαυτοΰ ού μονον 
τροφήν διά τδ ζωΰφιον, Αλλά καί τήν Αναγκαίαν διά 
τά; πλίνθους υλήν και τά μεν μόρια τά χρησιμεύον- 
τα πρδς τροφήν τρώγει, τά δέ πρδς πλίνθους οδηγεί 
εί,· τινα μηχανισμόν, διά τοΰ οποίου διερχόμενα σχη
ματίζονται είς σφαίρας καί έξ έρχονται έτοιμα προς 
χρήσιν 1 Τδ γράμμα —α—δεικνύει τό στόμα, πρδς τδ 
όποιον τδ υπό τών τροχών σχηματιζόμενον βευμα τοΰ 
υδατος φέρει τήν τροφήν καΐ τήν ύλην διά πλίνθους, 
τό δέ— β — τδ μέρος, δπόθεν ή ΰλη έξέρχεται κατα
σκευασμένη είς στρογγύλας πλίνθους.

Τα ζωΰφιον τοΰτο δόναται νά κινήται καθ’ δλας 
τάς διευθύνσεις έντδς τοΰ σωληνοειδοΰς οίκου του, 
ώστε 3ιά τής ευκινησίας του ταΰτης κατορθώνει νά 
κτίζη τδν οΐκόν του άνευ βοηθού.

*Αν και μιχροσκαπικδν, άγαπφδμως καΐ αύτδ τήν οι
κογένειαν, καΐ διά τοΰτο έρχεται είς γάμου κοινωνίαν, 
και δταν Απόκτηση τέκνα δεικνύει μεγάλην στοργήν 
δι’ αύτά ! περισσοτέραν άπδ τήν οποίαν δεικνύουν δυ
στυχώς πολλάκις πολλοί τών λογικών ανθρώπων*

ΑΓΑΠΗ ΑΝΤΙ ΑΓΑΠΗΣ.

I» Εΐχον. ώράΐον μικρόν άρνίον ;
Μέ τδ μαλλίον λευκόν ώς χιών, ί

Κγ'δταν έπήγαινα στδ σχολεΐον, ί
*Ηρχετ’ δπίσω μου χοροπηοών.

2, "Εμειτο τότε είς τδ σχαλειον 
Έξηπλωμέναν, καΐ χαροπον 
Τρώγω.ν τά ψίχαλα τών. παιδιών, 
Καΐ γλυκογλεΐφον τάς χεϊοας αύτών.

3, Τί τάχα κάμνει μικρά άρνία
Νά έχουν αισθήματα τρυφερά;
Μόν’ ή αγάπη, καλά τεκνία, 

“Ητις άείποτ’ Αγάπην γεννά.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙ5 ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ. 
"Η

Ή χυρά Καλή χαί η παραχαταβήχη τν/ς.

(Σονίχβια· Κ. προηγοίψ. άριβ.)

Άφουήΰπηρέτρια έλαβε τήν έπιστολήν. άπδ τάς 
χεϊρας τής Καλής είσήλθεν είς τήν οίχίαν άφησασα ή- 
μιανοιχτήν τήν θάραν, έξωθεν. τής όποιας έχάθησεν ή 
κόρά Καλή μέ τά παιδία της- ένω. δέ περιεμενεν έχει 
άπάντησιν, προσπαθούσα νά τά διασχεδάζη δειχνΰου. 
σα είς αδτά Sv παχΰ γοοροονάχι, το όποιον χατά σομ· 

βεβηκδ; διέδη χήν στιγμήν έχείνην έχεΐθεν, τής έφά- 
Vjj, δτι ήχοοσεν ένδον τής οίχίας δργίλας φωνάς άνα- 
φερομένας είς αυτήν· έχ περιέργειας δέ χινουμενη 
προσήλωσε τήν προσοχήν τ·ης είς τά λεγάμενα χαΐ 
ήχουσε τδν έίής διάλογον·

—Τί! χαΐ μαύρης θά γείνω ξενοδόχος! Ουδέποτε θά 
τό χάμω!' Ποία ένόμιαεν δ χαπετάν ‘Ιερεμίας, δτι εί
μαι έγώ;

—Άλλά μήτερ,—εΐπε νεαρά;τις φωνή,— ήξεόρεις; 
5τι δέν θά έχωμεν νά πληρώσωμεν τδ ένοίχιον. ’Er 
πειτα τά παιδιά εΐναι λεοχά — τδ δν μάλιστα εΐναι
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τό λευκότατοι* παιδίον, τδ όποΐόν πότε εΐοον.
— Τδ ένοίκιον! ναι, τδ άναθεματιστενόν εκείνο έ

νοίκιον! Έχεις δίκαιον, καί νομίζω, οτι πρέπει νά τήν 
δεχθώ μεν. Τί δέν έχει νά όποφέρη τις είς τοϋτον τδν 
παλιόκοσμον ! Όοήγησον τήν μαορην μέσα.

Έ Καλή, ήτις, ώς ειπομεν, εΐχεν Ακούσει δλην τήν 
συν διά λες ιν, έσηκώθη άμα ήκουσε τήν τελευτάίαν λέ- 
ξιν τής μητρδς καί ήτο έτοιμη νά δεχθή τήν πρόσ- 
κλησιν νά είσέλθη· μετ’ δλίγον δέ ώδηγήθη δπδ τής 
θογατρός τή; οίκοδεσποίνης εΐς τήν τραπεζαρίαν οπ» 
ευρε καθήμενόν μικρόσωμον χαΐ συνοφρυωμένων τι 
γύναιον, δπερ μόλις έφαίνετα ίκανώς ισχυρόν νά όμι- 
λή τόσον μεγαλοφώνως καΐ δργίλως, οσον πρδ μι
κρού έπραξεν.

Ή κυρά Καλή έχώιρέτηάεν αυτήν μέ πολλήν ευ
γένειαν , εξέβαλε τδ σάλιον άπδ τήν ράχιν τής 
μικρά; Λοΰ, έθεσε τδν κυρ Κάρολόν έπί τών πο
δών του καί αΰτή έστάθη μέταξδ αύτών άναμένουσα 
ν’ άκουση τήν άπόφασιν τής κυρίας Σμΐθ, ή όποια τέ
λος πάντων ήνοιξε τδ στόμα της.

— Λοιπόν δ πλοίαρχος Ιερεμίας σέ έστειλεν έδώ ;
— Μάλιστα, κυρία μόύ, άπεχρίθη μέ πολλήν με

τριοφροσύνην ή κόρά Καλή. ’HvayxaoSvjpiVj νά έλ· 
θωμεν έδώ τοΰτο τδ καλοκαίρι, καί πρέπει νά φρον- 
τίσωμεν μόνοι μας, έπειδή ή κυρά μου δέν ήμπό'ρεσε 
νά έλθη μαζό μας.

— Καλή, — εΐπεν ή κυρία Σμίθ, δλίγον τι φιλο- 
φρονεστερον, δ πλοίαρχος 'Ιερεμίας μέ γράφει, δτι δ- 
νομάζεσαι Καλή, και οτι είσαι τίμια κάϊ έργατική γυ
ναίκα. Νομίζεις δτι θά ήμπορέσης νά πληρώνης τδ 
ένοίκιόν σου τακτικώς;

—Τδ δνομά μου εΐναι αδτδ, κυρίά μόύ,—άπεχρίθη 
ή Καλή, δρθώσασα τήν κεφαλήν της· ή κυρά μοο μοί 
τφ έδωκεν, όταν μέ έβάπτισεν, όπως γίνεται είς τήν 
βάπτιαιν όποιου δήποτε λευκού παιδιού. Λνδ ήμάι τί
μια ή. οχι, κυττάξετέ με είς τά ’μάτια και άποχρίθητε 
σείς. "Αν ήμαι έργατική, ή όχι, δς τδ ειπούν οί δόο 
οΰτοι βραχίονες καί τά δάκτυλα ταΰτα. Σάς φαίνονται 
δτι εΐναι τεμπέλικα: καΐ έδειξε δύο ς<βαριις βραχίονας.

Περί 3έ τοΰ ένοικίου —, έςηκολούθησεν ή κυρά Κα
λή, — τά τεκνά τής κυρας μου: δεν εΐναι χωρίς χρή. 
ματα’ ουτω δ*ειποΰσα έκτύπησε τήν τσέπην της, ό δε 
ήχος τών λιρών ,- τάς όποιας ό πλοίαρχος Ιερεμίας 
τής εΐχε δώσει, ήτο άρκοδσα άπάντησις.

— Είσαι πολύ παράξενη, — εΐπεν ή κυ'ρία Σμΐθ ς 
.μόλον τοΰτο κΰτταξε τδ δωμάτων, τδ όποιον θά σέ 
δώσω, άν σέ άρέση· ή κόρη μου θά σέ τδ δείςη.

Ή κυρά Καλή ήκολουθησε τδ κοράσιον είς τδ έτε
ρον δωμάτων καΐ μετά μικρόν έπιθεώρησιν έπέστρε-

ψεν είς τήν οικοδέσποιναν καί τής εΐπεν «Τό δωμάτιον 
εΐναι μικρότερον παρ’ οττ έπεθυμοϋν νά έχω, άλλ’ ό
μως έπειδή έΐναι καθαρόν καί Ιχει καί δόο παράθυρα 
πρδς τόν δρόμον διά τά παιδία, δά τό πάρω. Δέν έχεις 
κάτι τι νά βάλης είς αυτό , διότι δέν εΐδα μήτε κα- 
θέκλας, μήτε τραπέζι, μήτε άλλο τι.»

— θά άγοράσης τά έπιπλα όΐι, — εΐπεν ή κυρία 
Σμΐθ,— έγώ μόνον ένόιχιάζωτδδωμάτίον Οπως έχει 
διά πέντε τάλληρα τδν μήνα.

Άφοΰ έκλείσθη ή συμφωνία, ή κυρά Καλή έφερε 
ία παιδία της εί; τδ δωμάτιον καΐ καθήσασα πλησίον 
των τά έλαδεν είς τάς άγκάλας της καΐ τά ένανάρισε 

. τραγφδήσασα Sv έκ τών άραίων τραγφδίων τών τό
σον άγαπητών είς'τουϊ μαύρους τών νοτίων έκείνων 
Πολιτειών, έως ο δ τά άπεκοίμισε. Τά έθεσε τότε έπί 

: του πατώματος, τά έσκέπασε μέ Sv άπδ τά χονδρά σά
λια τά όπόΐα εΐχε φέρει μαζΰ της, καΐ κλειδώσάσα 
τήν ΐΙόραν, διεύθόνθη πρδς Sv τών έπιπλοποιείων, τό 
όποιον έκειτο δλίγον μακράν τή; οικίας, διά νά άγθ
ράση τά άναγκαΐα έπιπλα διά τά παιδία καΐ δι’ Ιαυτήν, 
καΐ πριν έξυπνίσωστ τά παιδία έπέστρεψε παρακολου
θούμενη άπδ ένα βαστάζον^ δστις έφερε τρεις καθέ
κλας, ένα τραπέζιου, ένα νιπτήρα μετά τής λεκάνης 
καΐ τοΰ λαγηνιού, τρία πιάτα τενεκένια, τρία μαχαίρια, 
τρία περόνια, τρία κουπάκια, τρία κουτάλια, Sv τη
γάνι ον καΐ ένκρεόδάτίον διά τά παιδία· αδτή δλέςέ- 
λεξε μίαν θέσιν πλησίον τής έστίας, όπου έστρωσε 
τήν ψάθαν της.

Μετά δε τοΰτο έστησε τό κρεββάτί, έτόπόθέτησε 
τήν τράπεζαν καί τάς καθέκλας καΐ έτακτοποίησε τά 
λοιπά της έπιπλα τόσον καλώς, ώστε δταν έξόπνησαν 
τά παιδία έπηοοΰσαν άπδ τήν χαράν των ίο όντα δλα 
έκεινα τά πράγματα καΐ τήν τράπεζαν έστρώμένην 
καί έτοίμην νά προσφέρη είς τά μικρά λιτόν, άλλά 
θρεπτικόν γεύμα έκ κρέατος καΐ άρτου.

Καί δμω; ήτο ευτύχημα διά τά παιδία, δτι ήσαν 
σόνειθισμενα νά μένωσι πολλάκι; μακράν τής μητρός 
των- διότι άλλως δέν θά ήμπόρουν νά υποφέρουν 
τόσόν εόκόλω; τήν παρούσαν κατά στάσίν των.

Ο πατήρ των, στρατηγός Λα Τοόρ, ήτο γάλλος τήν 
καταγωγήν καί εΐχε νυμφευθή πλουσίαν τινά άμερικα- 
νίοα, μεθ’ής έζη ευτυχώς είς τό όπόστατιχόν των, 
έως ου έξερράγη ό έμφύλιος πόλεμος, Οπότε ήναγ- 
κάσθη νά λάθη μέρος είς αυτόν υπέρ τών άνθενωτι- 
κών, χαΐ πληγωθείς είς μάχην τινα κατέστη άνίκα- 
νος νά υπηρέτη είς τόν στρατόν;

Η πληγη του όμως και το*, θεραπευθεΐσα τδν εΐχεν 
έξασθενησει. έπι τοσούτον, ώστε οί ιατροί τόν έσυμ- I 
δουλευσαν άλλαγην κλίματος, πρδς σωτηρίαν τής 
ζωής τού.' ι.
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τόπου είς τόπον, π αρ ακολουθούμενος χαί ύπδ τής ά- 
γαπητής του συζύγου.

’Εννοείται, δτι είς τάς περιπλανήσεις ταύτας οέν 
ήδύναντο νά φέρωσι μεθ’ έαυτών χαΐ τά τέχνα των, 
ώστε ταΰτα έμεναν άδιαχόπως ύπδ τήν προστασίαν 
χαΐ-φροντίδα τής πιστής ύπηαετρίας Καλής, τήν ό
ποιαν ή κυρά της έπήρεν, ένφ είσέτι ήτο νήπιον χαί 
τήν άνέθρεψε.ν ώς ίδιον αύτής τέχνον. (ακολουθεί.)

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΝΕΚΑΛΪΨΕ;
(Ίδε προηγούμενοι αριθμόν.)

Δυστυχώς δ Κοπέρνικος άπδ φόβον δέν εδημοσί
ευσε τήν άναχάλοψίν του είμήκατά τδετος τοΰ θα
νάτου του.

— Κρίμα! εΐπεν 0 Γ. έλπίζω, δτι άλλος τις ήτο £- 
τοιμος νά λάβη τήν θέσιν του.

—‘Ο Τόχος Βράχης, εϋγενή; τις Δανός.
—Άνεκάλυψεν αύτδ; τίποτε;
Μάλιστα- άλλ’ δμως είχε την παράξενον ίδιαν, δτι 

οί πέντε πλανήται, Έρμήί, ’Αφροδίτη, Άρης, Ζεδ; 
καΐ Κρόνος έστρέφοντο περί τδν Ήλιον , καί δτι ό 
Ήλιος με δλου; τούτους έστρέφετο περί τήν Γην!

Τί άνεκάλυψεν;
—Τα' ήλιαχά ώρολόγια χαί έκαμεν άλλας διαφόρυς 

ανακαλύψεις.
— Ποιος τδν διεδέχθη ;
—Ό συνεταίρος χαΐ φίλος του *Ιω. Κέλπερ, § γερ- 

μανός, Αύτδς δέν παρεδέχετο τάς έσφαλμένας δόξα- 
αίας τοΰ Τάχου, χαί διά καλλίτερων και άχριβεστέ- 
ρων παρατηρήσεων καΐ υπολογισμών έπεβεβαίωσε 
τήν γνώμην τοΰ Κοπερνίχου περί τοΰ ‘Ηλιακού μα; 
συστήματος.

—Ποΐος έρχεται μετ’ αυτόν ;
—‘Ο Γαλιλαίος. Α&τδς έςεπαιδεύθη ώς χειρουρ

γός είς τήν Πίζαν τής’Ιταλίας- άλλά μίαν ή μέραν 
ενφ ήτο είς τδν μητροπολιτικδν ναδν , παρετήρησεν 
ένα τών χρεμαμένων πολυελαίων , δστις χατά τύχην 
έτέθη εί; χίνησιν χαΐ έςηκολουθει κινούμενος πρδς τά 
έμπροσθεν χαΐ όπισθεν μέ τινα τάίιν, ήτις αντιστοι
χούσε μέ τδν ρυθμόν τοΰ σφιγμοΰ, τοΰτο δέ τδν ώ· 
δήγησε νά έπινοήσ.η τδ έλατήριον τών ωρολογίων f

—Τί έπενόησε κατόπιν ό Γαλιλαίος ;
—Ήθέλησε ν’ άποοιίςη, δτι ή χοινώς έπικρατοΰ- 

σα ιδέα, οτι τά βαρύτερα σώματα πίπτουσι ταχύτε
ρου είς τήν γην άπδ τά ελαφρότερα, άνέδη είς τδν 
περίφημον κεκλιμόνον πύργον τής Πίζης , χαΐ έ- 
κεΐθεν ενώπιον άπειρου πλήθους θεατών, Ιρριψ,ε δύο 

σώματα ισομεγέθη, άλλά τδ Sv πολύ έλαφρότερον 
τοΰ άλλου, χαί άμφότερα εφθασαν είς τήν Επιφάνειαν 
τής γής 6μοΰ. Τδ περιστατιχδν τοΰτο έγένετο άφορ- 
μή άλλης απουδαιοτέρας άναχαλύψεως,—τής βαρύ· 
τητος.

Ό Γαλιλαίος έπενόησε προσέτι τδ Οερμόμετρον 
χαί τδ τηλεσκόπων 1609 π. Χ·

—Τί παρετήρησε μέ τδ τηλέσκόποιον ;
—Τάς χηλίδας τοΰ Ήλιου, τάς ανωμαλίας τής έ- 

πιφανείας τής Σελήνης, τάς φάσεις του Ά’ρεως καί 
τή; ’Αφροδίτης καΐ τδν δακτύλιον του Κρόνου | Άλλ’ 
δ Πάπας καΐ οί Καρδηνάλιοι δέν ευχαριστούντο μέ 
τάς ανακαλύψεις ταΰτα;, και ιδίως μέ τήν χίνησιν της 
Γής χαί είς τά 1600 είχαν χαύσει τδν ‘Αστρονόμον 
Βρουνον έν 'Ρώμη διά τάς δοξασίας ταύτας. Καί αύ
τδ; 3’Ά Γαλιλαίος, ένιρ ήτο γέρων έφέρθη ποτέ ένώ- 
πιον τοΰ Πάπα καί ήναγκάσθη πρδς στιγμήν άπδ 
φόβον νά δμολογήση, οτι δ Ήλιος και όχι ή Γή έ· 
κινείτο—μόλις δμως έστρεψε τά νώτα χαί άμέσως 
έςεφώνησε “Καί δμως κινείται!” Τόσον τρομερόν 
πραγμα εΐναι ή δεισιδαιμονία!!

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τρεις συλλαβαί μέ γράμματα πέντε μ’ άποτβλοΰσι, 
Τρακόσια δέ πλήν δέκα SE, άπαντα άριθμοΰσι 
ΑΓ εδλάβειαν οί έμφρονες καΐ σέβας “μέ προφέρουν 
Καί έπαινουντες έκ ψυχής τδ όνομά μου χαίρουν- 
Διότι εΐναι σεβαστόν, καΐ αγαστόν, καί θειον, 
Άςίω; δέ τδ φέρουσιν οί ζώντες άγνδν βίον. 
Οί τήν καρδίαν καθαροί, οί άμεμπτοι τά ήθη, 
Οί πράττοντες έργα φωτός, λαμπρά καΐ χρηστοήθη- 
Οί άγαπώντες έκ ψυχής πάσαν δικαιοσύνην, 
Πάσαν πράξιν θεάρεστον, έλεος, σωφροσύνην, 
Καρδίαν ταπεινόφρονα, πρφότητα, ειρήνην, 
Πρδ; πάντας άγαθότητα, εύθύτητα, γαλήνην 
Μισουντε; δέ παν πονηρόν, παράνομον, κι’άχρεΐον· 
Παν άντιβαϊνον ’στοΰ θεού τδ θέλημα τδ θειον- 
Οί είς τό αΐμα, δηλαδή, τδ του Άμνοΰ λουσθέντες 
Κ* ύπδ τοΰ θείου Πνεύματος άνωθεν γεννηθέντες. 
Μόνοι αυτοί εΐν’ άξιοι τδν τίτλον μου νά φέρουν 
Κ’ έν ταπεινότητι πολλή ν* άγάλλωνται, νά χαίρουν. 
Διότι είναι όνομα μεγάλης σημασίας, 
Άρμόζον εί; τους πράτταντας έργα θεογνωσίας. 
Εΐν' ονομα συνώνυμον χριστιανού τελείου, 
Οΰχί μόνον κατ’ ονομα άλλά κάθ’ ολ1 άίίου, »
Μ’ αύτδ δοξάζομεν. ήμεις τδν θειον Ποιητήν μας, £ 
Τδ Πνευμά του τδ Άγιον, τδν μέγαν Λυτρωτήν μας. Ί 
Μ’ αδτδ ύμνουν οί’Άγγελοι, αινούν οί σεσωσμένοι, 
Δοξολογούν έν ουρανοί; οί οεδιχαιωμένοι,
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Πρεσβότερος Απόστολοι, προφήται, Πατριάρχαι 
’Αθώα βρέφη, μάρτυρες, Sotot χ'Ίεράρχαι 
Τδν Παλαιόν τών ί,μερών* τδν άναρχαν, τδν θειον, 
Ως χαί τό δι’ ή μάς σφαγέν κ’αίματωθέν ΆρνΙον. 
Μ’ αύτδ τδ θειον όνομα πληροΰσι τούς αιθέρα; 
Φωναί όμνοοσαι τόν Θεόν νυχτδς χαί 8ι* ήμερα;. > 
Καί κάντε; οί δοξάζοντές χ’ αίνοΰντες τδν Θεόν μοο 
Κάμνουν χρήσιν τοΰ θετιχοΰ μόνον βνόματό; μοο* 
Οδ δ Ουράνιο; Πατήρ πολΰ ευαρεστείται, 

Βλέπων πώς πάνυ εΰαεβώς αίνϊΐτατ χαί υμνείται. 
Καί τοΐ παρ’ βλων γίνεται τοΰ θετιχοΰ μοο χρήσι; 
Τών δόξαζόντων έν τη γη χ’ έν ούρανφ επίσης* 
Άλλ’ δμως πόσον λυπηρόν χαί πρόξενον Ανίας 
Νά βλέπη τι; άνδράρια νά ζουν εί; άμαρτ ία;, 
Νά πράττουν παν Αμάρτημα, αισχρό τη τ’ Αδικίαν, 
Καί άναιδώ; νά έχτελοϋν πάσαν παρανομίαν* 
Καί μολαταύτα Ασεβώς, Αν όμως, άνοικεία·; 
Τδ όνομά μοο τδ σεπτόν νά φέρουν Αναξίως! 
Μάλιστα δ δ τινές αυτών κ’ είς τοΰτο δέν αρκοΰνται 
Αλλά ζητοΰν ανώτερα χαί ιδιοποιούνται* 

Δέν τοΐς άρχει νά του; χαλούν μ’άπλοΰν τδ θετικόν μκ, 
Αλλ' δμως θέλουν χι’ απαιτούν τδ μυυ ί
Αλλοίμονον I ό μέν Θεό; ατό θετικόν ν’ άρκήται, 
Ο δ* άθλιο; σχώληξ τή; γή; νά μή εδχαριστήται! 
Τώρα τδ τρίτον γράμμα μου έάν τδ Αφαιρέσης, 
Κι’ Αντί δασεία; στήν Αρχήν ψιλήν άν έπιθέση;, 
Θά ϊδη; χά τι, θαυμασμόν χαΐ σεβασμόν σημαίνον, 
Σύγχρονα»; 8έ φριχίασιν χι’ Αποστροφήν έμψαίνον. 
Από αυτό τδ τρίτον τοο τώρα έάν έχβάλης 
Τδν τόνον δ’ έκ τοΰ τόπου του έάν δέν μεταβάληέ 
Θά Κη; πέντε βασιλείς, ένδοξους χαΐ'γενναίους, 
Καθώς χαί ?να ποιητήν οόχί μεγάλου κλέους, 
Τδ δεύτερον τών πέντε μου εί; τήν άρχήν άν θέση; 
Τδν τόνον δέ ολοτελώς άν δέν τδν μετάθεσης 
Θά ίδη; πλειστού; ευγενεΐς καί στρατηγούς‘Ρωμαί»;, 
Μάλιστα κι αδτοκράτορα απαράμιλλου χλέους^ 
Καί ευσεβή Χριστιανόν, φιλόξένον, Αρχαίο ν, 
Εύεργετουντα αφειδώς καί πράγματι γεν ναών. Κ.

Λόσι; τοΰ έν τω προηγούμενη φυλλίρ του Νοεμ
βρίου αινίγματος.

’Ιχθύς =±= 1219— ' Ίθύ;—υς — Ίπ^ίηόοΰ^ Χ=ι 
Χριστός, Θ=θεοΰ, Ύ=Τίδς, Σ=Σώτήρ.

Τό έλυσαν οί έξης συνδρομήταί.
’Εξ ‘Αθηνών μέν Έλίζα Όρίγόνη Εδλ. Δ. Μέά· 

σαλας» 'Ελένη Άχ. Γέροντα, Φανή Χρ. Βάφα, 
Παναγ. Γεννήματα;, Δήμητρα Βρανά, Μαρία Γ. 
Σαμίο», Γ. Καρ αγίαν ύπουλος. Έκ δέ Πειραιώς, 

Μαρία ΓΙαξιμάδη, Στυλιανή 1. Καρδαπάτη, καί Εμ
μανουήλ I. Εύστρατιάδης. Έπ Συρου 2= Λεω. Κου· 
τσοδόντη; καί Σΐυλιανδ; Γ. Κουχούλης χαΐ Ιω. Μπο 
γάχος έκ Καλαμών,

ΙΕΡΟΓΡαΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

V Ποίαί <£λλας ΛναμΑαίας Ιχει ό ούρίν«ς ΠαροΒαβύ? |
2* Ποίας ήζ^λασις;
8* Τί αηΐΛαίνει έν τη Γραφή ή φρά?ις, βασιλεία τφν 

Ο ί» ρ α ν ώ ν ί

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

— Παραχαλοδνται οί θελοντες νά λύσωσι τάί ίε· 
ρογραφιχά; έρωτήσεις νά μα; στείλωαι τα; λύσει; 
των διατεταγμένα; κατά μήνα.

Ή άπονομή τών βραβείων δά γείνη εί; τδ τέλος 
Φεορκαρί» 1876. "Οθεν πρέπει νά έχωμεν τάς λύσει; 
15 τουλάχιστον ημέρας πρδ τής έποχής εκείνης.

Οί ευρισκόμενοι μακράν τών’Αθηνών ή έχτδ; τή; 
Έλλάδο'; παρακαλοΰνται νά φροντίσωΟιν, άν χριθρυν 
άξιοι βραβείου, νά τδ λάβωσι, διότι ήμεΐ; δέν δυνά- 
μεθα νά τά στέλλωμεν εί; τά; ιδιαιτέρας των κατοι
κίας. -

Οί μέλλοντες νά ζητήσω σγ τδ βραβειον τόΰτο πρέ
πει νά ήναι κάτω τών 15 έτών. ώ; χα.ι άλλοτε έδη- 
μοσιεόσαμεν, διότι μεγαλειτέοας ηλικίας δέν δεχόμεθα 
είς τδν διαγωνισμόν ταΰτον. ■' ’

Τά βραβεία θα ήναι 10* τά δ'ε δνόματα τών βρα- 
βευθέντωνθά δημοσιευθώσιν είς τό φΰλλον του Μαρ
τίου,

— Καί πάλιν παραχαλοΰνται οί Αρχαίοι μα; συν- 
δρομηταϊ χαί συνδραμήτριαι ν’ ανανεώσωσι τήν συν- 
δρομήν των έντός τοϋ Δεκεμβρίου, πρδς ευκολίαν τής 
συντάξεως καί έγκαιρον λήψιν τοΰ φύλλου του Ια
νουάριου, διότι άι.λω; οέν θά τοΐς άποστείλωμεν αδτό. 
, ;— Σώματα παρελθόντων έτών της Έφ.,τών Παίδ. 
άπό μέν τής ένάρξεώ; της (1868) μέχρι τοΰ 1874 
πωλόΰνται αντί λέπι. 80 διά τοΰ; έν * Ελλάδί χαΐ 1,50 
διά τούς έν Τουρκία, τών ταχυδρομικών τελών συμ
περιλαμβανομένων* τό δέ τοΰ 1874 χάί 1875 Αντί 
1.20 διά τούς έν Έλλάδι χαί 2. δρ. διά τούς έν 
Τουρκία.

■ Άστήρ τήί’Ανατολής, β Έφημερίς διά οίχογε- 
νείας, άπαξ τής έβδομάδας έχδιδομένη, περιέχαυσα 
ύλην ποιχίλην χαί διδακτικήν, ιση δέ μέ τάς μεγαλει- 
τέρα; ’Αθηναϊκά; έφημερίδα; χατά τό μέγεθος, Τιμή 
έιήόια προπληρωτέα δρ. 6. Στέλλεται δωρεάν εί; τδν 
βστι; ήθελε κάμει 20 όυνδρομητάς εί; τήν ’ Εφημερίδα 
τών Παίδων.

Διεύθυνσΐ; ’Αστέρες’Ανατολή; καί’Εφ. Παίδων έν όδψ 'Ερμοΰ αριθ. 267.
■ ι ιι·'-'·ι ·ι."Ίι j=gaMM^s^saasaaiaaagsaaa^,,^0r< .iiTljlr.ii';*!''' i';-==smMii


