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ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
Ούτως ίνομάζοντάι πέντε' στήλαι κείμεναι έ

ξωθεν τής πόλεως Βομβάης, ίν Ίνδοστάν, καΐ 
χρησιμεύουσιν ώς νεκροταφεία παραδόξου τινός φυ
λής, καλουμένης Παυσεις εϊτέ ΖΖυρο.Μτραι.

Ή φυλή αΰτη κατάγεται έκ Περσίας. καΐ είναι 
θρησκευτική αϊρεσις συστηθεϊσα ύπό τίνος προφή

Πύργος της σιωπής

dfid. 2. 
βίωμα τής κορυφή; τοΰ πυργου εκ των άνωθεν.

του άκμάσαντος πρδ τής ίποχής τοΰ Μωΰσέως τής 
Γραφής έν Περσίιρ

Οί πύργοι οδτοι εΐναι κυκλοτερείς 1 2—15 πο
δών υψηλοί καΐ 40 ποδ. πλατείς έκαστος, έκ γρα
νίτου καθαροΰ,καΐ έν τώ κέντρφ εκάτου ύπάρχει 
φρέαρ βαθύ.

Τό μεταξύ τοΰ στομίου τοΰ φρέατος καΐ τής ε
ξωτερικής περιφερείας έκαστου πύργου διάστημα 
εΐναι χωρισμένου, όπως φαίνεται είς τδ .σχήμα 
άριθ. 2., είς τρία μέρη είτε κύκλους' έκαστος δε 
τών κύκλων τούτων φέρει λάρνακας, είτε μνήμα
τα άνοικτά, έπι τών όποιων τίθενται τά λείψανα 
τών τεθνεώτων. Καΐ είς μέν τδν έσώτερον κύκλον 
4) τοποθετοΰνται τά πτώματα τών παιδιών, άρ- 
ρένων τε καΐ θηλέων, είς τδν δεύτερον, 2) τά τών 

γυναικών, καΐ είς τόν τρίτον, 3) τδν καΐέξώτερον, 
τά τών άνδρών,

Ή ταφή τών άνθρώπων τής περιέργου ταύτης 
φυλής, ήτις άποτελεΐται έκ πλουσίων καΐ εύκατα- 
στάτων άνθρώπων, διεσπαρμένων καθ’ δλην την 
Ίνδοστάν, γίνεται ώς έφεξής*

Ευθύς, άφοϋ άποθάνει 0 άνθρωπος, ό νεκρός του 
περιτειλίσσεται είς λευκόν ύφασμα καΐ μεταφέρε
ται υπό τών συγγενών είς ένα τών πύργων τούτων, 
όπου τοποθετείται είς ενα τών μνησθέντων κύκλων 
κατά τήν Νικίαν και τό γένος του καΐ ifίνεται 
εκεί εκτεθειμένον.

Μόλις οί νεκροθάπται οδτοι άπέλθωσι καί κο
πάδια γυπών κατέρχονται καΐ εύωχοϋνταε έπ’ αύ- 
τοΟ. Οί συγγενείς μετά τινας ήμέρας έπιστρέφον
τας λαμβάνουσι τά δστά, γυμνά κρεάτων, καΐ τά 
^ίπτουσιν είς τό έπι τδκέντρον φρέαρ καΐ,ούτωτε- 
λειόνουσι τά τής ταφής I
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Ο ΣΩΤΗΡ

*Ητο νδξ, δτε μήτηρ τις μετά τών τριών τέ
κνων της έπέστρεφεν είς τήν οικίαν της διά μέσου 

I σκοτεινών καί μονηρών διόδων έπί τών Άλπεων, 
j Ή νυξ ήτο ψυχρά, ή δέ μήτηρ είχε πάντοτε πλη- 
'. σίον τη; τά δύω μεγαλείτερα παιδία, τό δέ μικρό

τερου έκράτει είς τάς άγχάλας διά νά προφυλάττφ 
από τοΰ ψύχους.

Οδτοι έσύροντο ταχέως έπί έλπύθρου υπό τοϋ 
πιστοί των ίππου,συλλογιζόμενοι περί της χαρϊς, 

, ήτις μετ’ολίγον περιέμενεν αύτούς φθάνοντας εις 
τήν όρεινήν οικίαν των*  άλλα δέν έγνώριζον τδν 

. χίνδυ.ον,δστις περιέμενεν αύτούς.
Μετ’ ίλίγον ήκούσθησαν μακρόθεν αδύνατοι ί- 

λολυγμοΐ λύκων. Αί φωναί καθίσταντο κατά μι
κρόν δυνατώτεραι καί δ αριθμός ηΰξανεν έπί μάλ
λον κατά πδσαν στιγμήν.

’Αμέσως έπήλθεν είς τήν μητέρα η ίδέα ότι αύ
τή καί τά μικρά της ίμελλον νά γείνωσι βορά άγέ- 

■ λης πειναλέων λύκων. Ό καλός ίππος έγ»ώριζε 
[ τόν κίνδυνον,όστις περιέμενεν αύτόν τε καΐ τό πο- 
t λύτιμόν φορτίου του, όθεν διπλασιάσας τήν τα
χύτητά του ίτπευδε πρδς σωτηρίαν πάντων.

[ Άλλ’εί; μάτην, διότι ή ταχύτης του δέν ητο 
άρκΐτή νά σώση τήν κυρίαν του μετά τών τέκνων

I της άπδ τάςίδόντας ιϊκοσι πειναλέων λύκων,τών § 
ποίων οί σπινθηροβολούν τες οφθαλμοί καΐ αί έςω
τών στομάτων αύ.’ών κρεμαμέναι γλώσσαι καθί 
στον θέαμα τρομερώτατον.

Ούίέν καταφύγιου υπήρχε πλέον, ή δέ κατα^ρο- 
φή ήτο βεβαία/Εν μόνον μέσον σωτηρίας υπήρχε, 
0ν μόνον, τούτο δέ ητο νά ρίψη ή μήτηρ έν άπδ 

! αύτά εί; τούς λύκους, καΐ ένώ ούτοι ετρωγον τδ 
I παιδίον, αύτή καΐ τά λοιπά δύω νά δυνηθώσι νά 

φθάσωσιν ασφαλώς είς τήν οικίαν των. ’Αλλά φρι- 
( κτή ιδέα ! Έθεώρει τά αγγελικά πρόσωπά των 
( καΐ ήσπάζετο αύτά μετά τής μητρικής έκείνηςά- 
ί γάπης και φιλοστοργίας, τά όποια μόνον μήτηρ 

ό’ύναται νά αίσθάνηται, και μετά φρίκης έσυλ- 
. λογίζετο διά μίαν τοιαύιην σκληράν καΐ Υπάν

θρωπον πρδξιν.
| ’Ολίγα ίτι λεπτά καΐ εμελλον νά άπολεσθώσιν. 

Οί όλολύζοντες λύκοι άπεΐχον μόνον όλίγα βήμα- 
' μα,διότι άυτη ήσθάνετο έν τφ προσώπφ αύτής τήν 

θερμήν άναπνοήν αύτών.
j Έτι μικρόν καί αύτή καί τά προσφιλή αύτής 

ίμελλον νά καταβροχθισθοΰν ύπό τών αίμοβόρων 
; τούτων ζώων/Η αγάπη ίμως πρδς τά παιδία τέ

λος δπερίσχυσε, ρίπτει έαυτήν ώς θυσίαν ύπέρ 
. τών τέκνων της, καί ίν τφ άμα καταβροχθίζεται 

• άπδ τών πειναλέων λύκων !

Παιδία δέν ήτο τοιαύτη φιλόστοργος μήτηρ δ 
Κύριος ήμών ’ίησοϋς Χριστός;

Τώρα σας ερωτώ τί πράττετε σείς διά νά απο- 
δείξητε τήν άγάπην σα; είς τοιοΰτον Σωτήρα, δ- 
στις έγεινε θυσία διά τήν σωτηρίαν πάντων ή
μών *, Ή καθημερινή διαγωγή καΐ τά έργα σας 
είναι σύμφωνα πρδς τάς έντολάς αύτοϋ ; Είναι ή 
καρδία σας πλήρης αγάπης καί ευγνωμοσύνης πρδς 
αυτόν; Έάν ήμεθα μαθηταΐ του πρέπει νά δεί- 
ξωμεν τούτο καί διά τών έργων μσς καί ούχί μό
νον διά τών χειλέο.ν καί τής γλώσσης.

Πολυξένη Γ.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ
(Σονίχιια- ϊοι προηγούμενου άριθμον) 

ΑΟΟΛΙΘίϊΜΑΤΑ ΤΗΝ ΣΙΛΟΪΡΙΑΡίίΙΝ ΠΕΤΡΠΜΑΤίΙΝ

Είς τδ παρελθόν φύλλον εϊπομεν,δτι οί πρώτο 
κάτοικοι τοϋ πλανήτου μας ήσαν ζώα ύδατογενή,ι 
έκ τής οίκογε<είας τών πολυπόδων, τά δέ λείψανα 
αύτών άπαντώνται καθ’όλον τδΣ ,λουριανδν ς-ρώμα.

Μέ τά απολιθώματα τούτων εύρίσκομεν έν με-

Τ^ί.Ι.ΰιτων χζ.ί.

γάλγ άφθονίφ καί λείψανα μαλακίων. Μεταξύ δέ 
τών άστεροειδών ή οικογένεια τών κ^ίΓΟ’ίιάώχ ά ■ 
παντώται ήδη κατά πρώτον.

Καθ’ όσον S’ άναβαίνομεν πρδς τ-ά άνω τοδ Σι- 
λουριανοΰ στρώματοςτά ιιαΛάχια άπαντώντειπο
λυπληθέστερα καί διακεκριμένα κατά τήν μορφήν*  
ούτω λ. χ. εύρίσκονται τά λιίψανα τών κεφαλοπό- 
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δων, άτινα ίμοιάζουσι τδν νΰν ύπαρχοντα παυτ/- 
καί άλλα τοϋ είδους τούτου.

Τά.κεφαλόποδα ταΰτα, τινά τών οποίων εΐχον 
γιγάντειον μέγεθος, ήά&ν λίαν σαρκοβόρα καί διά 
τών κλαμών αύτών συνελάμβανον καί κατεβρόχθι 
ζον πϊν τδ προστυχό*.  Τά κεφαλόποδα ίμως τής 
Εποχής ταύτης ήταν Ατελεστέρου όργανισμοΰ Εκεί
νων· έκ τής αύτής οικογένειας, τά όποια Ανεφά- 
νησαν κατόπιν.

Έκ τών όστρακοδέρμων τής εποχής ταύτης δ 
Αξιολογώτερο; καΐ πολυπληθέστατος τύπος εΐναι 
0 τών τριλοβιτών, πρδς τά όποια ούδέν τών ζών*  
των ίστρακοδέρμων φέρει τήν έλαχίστην Αναλο
γίαν.

Οί Τριλοβΐταε ήταν Αληθή όττρακόδερμα, κα
λυπτόμενα ύπδ κελύφους, τδ όποιον Εληγε πρδς 
τά.όπισθεν είς Ελαστικήν άκραν*  εΐχον δέ κεφαλήν 
συνισταμόνην έκ μεγαλειτέρων πλακών καί φέρον
ταν ίφθαλμους λίαν πολυσυνθέτους.

Κατά τούς άνατόμους τών άρυκτώνό Εφθαλμδς 
τών ίστρακοδέρμων τούτων συνίς*ατο  έκ 40 σφαι
ροειδών φακών ευρισκομένων είς ιδιαίτερον χώρι- 
μα Εκαστος! τόσον δ’ Εξείχε τής κόγχν.ς, ώστε 
τδ ζώυν έκ τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης, όπου κατώ- 
κει, ήδύ-ατο νά βλέπη παν πρίγμα,τδ όποιον ήτο 
τριγύρω του. Εύρέθη προσέτι, ότι εις όλους τους 
τριλοβίτας τών μεταγενεστέρων πετρωμάτων, οί 
όφθαλμοΐ είναι οι αύτοί.

'Π κατασκευή τών οφθαλμών τών παναρχαίων 
τούτων ζωϋφίων Υποδεικνύει, ότι πολλά Εκατομ
μύρια έτών πρδ τής δημιουργίας τοϋ Ανθρώπου, δ 
Αήρ,το*  όποιον Ανέπνεον,καΙ τδ φώς, τδ οποίον Ε- 
βλεπον, ήταν τά αύτά μέτά καθ’ ημάς, καί οτι ή 
θάλασσα πρέπιΐ νά ήτο τότε καθαρά ώς καί σή
μερον' διότι άν τδ ύδωρ ητο τεθολωμένον, ζωΰφιον 
ζών είς τδν βυθόν τής θαλάσσης δέν θά είχε χρείαν 
τοιούτου λεπτοϋ καί πολυπλόκου ίργάνου τής δ- 

ράσεως. Ακολουθεί

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ.

ί Τδ Λονδίνου, ή μητρόπολις τοΰ Βρετανικού Κρά
τους, εΐναι ή μεγίφη πόλις έν τω κόσμο). Έάν λά- 
βωμεν ως κέντρον τδ κεντρικό τα τον σημεϊον αύ- 
τοΰ,τδ Charin-cross καί φέρωμεν απ' αύτοϋ μίαν 
γραμμήν (Ακτίνα) μέχρι τής π:ριφερείας τής πό- 
λεως, τδ μήκος· τής γραμμής τκύτης θά ήναι ίσον 
μέ 16 μίλια, άπασκ 5' ί πόλις κατέχει Εκ τα σι ν Γ 
σηνμέΤθΟ περίπου τετατραγωνικά μίλια!

Έκ τόν ί Εκατομμυρίων ψυχών, αϊτινες άπο- 
τελοϋσι τούς κατοίκους του, αί ί 00 χιλιάδες εΐναι

:Ι Αλλοδαποί έξ όλων τόν χωρών τής δφηλίου. Έν 
αύτ^ κατοικοϋσι πλειότεροι ’Ιουδαίοι παρ’δσοι 1 
εΐναι είς δλην τήν Παλαιστίνην, περισσότεροι Πα*  
π·κο! παρ’ όσοι είναι είς την ’Ρώμην, περισσότε
ροι ’Ιρλανδοί, παρ’έσοι εΐναι είς τδ Δουβλίνου,την ! 
πρωτεύουσαν τής ’Ιρλανδίας, περισσότεροι Σκώτοι1 
παρ’ δσοι κατοικοΰσιν είς τδ Έδιμβοϋργον, τήν 1 
πρωτεύουσαν τής Σκωτίας. |

Είς τδν λιμένα τοϋ Λονδίνου ευρίσκονται καθ’ ( 
έκάστην περί τά 1000 πλοία αραγμένα καί 9 
χιλ. ναϋται, καθ’Εκάστην δέ προστίθενται είς τδν ' 
πληθυσμόν του έκ γεννήσεων καί μεταναστεύσεων I 
έξ άλλων μερών 120 άτομα —ήτοι 40 χιλ. κατ’: 
έτος. ' |

Κατά μέσον όρον 28 μιλ-ων νέοι δρόμοι ά^οί j 
γονται καί 9000 οικιών κατασκευάζονται κατ’ i 
έτος. |

Κατ’ίτος διανείυονται διά τοϋ ταχυδρομείου 
του περί τά 238 Εκατομμύρια επιστολών I

Πέρισυ ύπήρχον έν αύτφ 420 ειδικοί ιεραπό
στολοι, εκτός τών τακτικών ιεροκηρύκων, κατη
χητών καί άλλων εύσεβών Ανδρών καί γυναικών, 
οΐτινες ίργάζονται πρδς ψυχικήν ώφέλειαντώνκα
τωτέρων τάξεων τής κοινωνίας.

(Έκ τοϋ Levant Herald)

ΑΘΩΟΤΠΣ KAI EKOXm

’Αγαπητάμου παιδία, έχω νά σάς διηγηθώ μίαν 
λυπηράν ιστορίαν συνεχομένων μέ τήν ίνώπιόν σας 
εικόνα. *Οθεν  σάς παρακαλώ νά ψ^ψετε μίαν μα
τιάν έπ*  αύτής καί νά μέ Ακούσετε.

*Π προκειμένη είκών παριστάνει τδ Ενδον Ενός 
κελλίου είς μίαν τών φυλακών τής ’Αγγλίας*  5 ί- 
στάμενος κύριος είναι εις τών περιφήμων ζωγρά
φων, Εχων Εμπροσθέν του πίνακα μέ δύο πρόσωπα, 
τδ εν παιδίου, καί τδ άλλο άνδρός, είς τά πλάγια 
δ’ αύτοϋ κάθηται άνθρωπος έχων κεκαλυμμένον τδ ί 
πρόσωπον μέ τάς χεΐρας καΐ φέρων έπί τοϋ άριστε- 
ροΰ βραχίονας τδν Αριθμόν 26 τοΰ κελλίου του.

θέλετε νά μάθετε τήν ιστορίαν τών προσώπων ' 
τούτων ; Ιδού αίίτη. *0  ζωγράφος πρό τινωνέτών ] 
έπιΟ-υμών νά Απεικόνιση τήν Αθωότητα, έπεσκέ- 
φθη διάφορα σχολεία καί είς έν έξ αύτών παρε- 
τέρησε παιδίον, τοϋ όποίόυ ή φυσιογνωμία ήτο ά- 
ποτύπωσις τής Αθωότητος*  τήν ζωγραφιάν τοϋ ; 
παιδιού Εκείνου έπήρε καί τήν βλέπετε εις τήν μορ
φήν τοϋ έπΐ τοϋ πίνακας παιδιού.

Μετά τινα έτη έπισκεφθεις μίαν τ&ν φυλακών ' 
τοϋ Λονδίνου παρετήρησε τδν έν τ^ είκόνι καΟή- | 
μενον νέον,εΐδε δέ δτι ή φισιογνωμία του Εφερε τδν : 
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τύπον τις ένοχίς,καί αποφάσισε να τον ζωγραφίσ^' 
άφοΰ δέ έ.τελείωσε τδ έργον του, έντδς τοΰ κελ- 

λίου, άνοιξε, τάιν θηκνιν του καί έκβαλών τ9;ν ει
κόνα τίς άθωόττιτος, έθεβεν αύττ,ν επί τοΰ πίνα- 
κος αντίκρυ τίς είκόνος τοϋ καταδίκου διά νά δεί- 
ξη είς αύτδν ττιν διαφοράν.

Άλλά καί *τοΰ  ζωγράφου ί συγκίνιςσίς δέν ίτο 
μικρά δταν ^κουσεν έκ τοΰ στόματος αύτοΰ τό?ν ι
στορίαν τις ζω?ίς του καί είδε τάιν τρομεράν με- 
ταβολ'ίν.

*Η ά^ωοτης χαΐ # ένοχή -

Άγαπ-ητοί μου φίλοι προσέχετε πως ζίτε έν ξ> 
εϊσθε παιδία — διότι χιλιάδες παιδίών προέτόι-

Άλλ*  δ ταλαίπωρος νέος μόλις έρβεψε τδ βλέμ
μα τουΐπί τίςμορφίς τον παιδιού καί άνεγνώ- 
ρισε τδν εαυτόν του είς τά,ν μικράν έκείντςν Ηλι
κίαν, καλύψας δέ τδ’ πρόσωπον μέ τάς χεϊράς του 
άνίλόΟν) είς δάκρυα καί ολολυγμού.ς I 

μάζονται διά καταισχύνην καί θάνατον είς αυτχν 
t)jv τρυφεράν καί άθώαν ίλικίαν. *Ώς  τδ μόνον δέ 
προφυλακτικδν μέσον κατά τοιούτσυ τρομερού τέ
λους είναι τδ Εύαγγέλιον, καί τούτο σ£ς συνιστώ 
έγκαρδίως.
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0 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΜΑΡΕ1ΤΙΣ
*Ολοι βεβαίως οί μικροί μου ίναγνώσται ηχού

σαν πολλάκις είς τήν έκκλησίαν άναγινωσκόμενον 
τδ Εύαγγέλιον, τδ όποιον περιέχει τήν διήγησιν 
τής συνομιλίας του Κυρίου Ίησοϋ Χρίστου μέ τήν 
Σαμαρείτιδα πλησίον τοΟ φρέατος ’Ιακώβ, καΐ δέν 

ριβτάνεται δτι έπορεόετο είς τήν Γαλιλαίαν καΐ 
περί τήν μεσημβρίαν δφθασεν έξωθεν τής πόλεως ■ 
Σιχάρ κουρασμένος και δικασμένος ίσως δέ καί 
πεινασμένος, διότι λέγεται, δτι οί μαθηταί του 
εΐχον ίπάγει είς τήν πόλιν διά νά άγοράσωσι τρο- 
φάς, καΐ έκάθησε παρά τδ φρέαρ τοθ Ιακώβ.

Λ.’ ' ‘J’ r\UlrllP ;Μ5υί|,11ΐπ·!ί!·
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άμφιβάλλω δτι τοΐς ήρεσεν. Άλλ’ αραγε έσυλλο- 
' γίσθησαν ποτέ τΐ μας διδάσκει ή ίστορία εκείνη; 
( "Οσοι άπδ σάς δέν έσκέφΟητε περί τούτου, τά 

έπδμε/α έλπίζω, οτι Οά «δρετε ευχάριστα καΐ δι
δακτικά.

Είς τήν Ιστορίαν ταύτην δ Ίησοίς Χριστδς πα- 

ssscfsaewewrassssss^maaaffl

Μετ’ δλίγον δέ ήλθε γυνή τις ίκ τής πόλεως, 
διά νά άντλήσ$ 3δωρ*  ή γυνή αδτη ήτο Σαμαρεΐ- 
τις, καΐ επειδή μεταξύ τών Σαμαρειτών καί τών 
’Ιουδαίων υπήρχε τόσον μίσος, ώστε ούδεμίαν σχί- 
σιν είχαν πρδς άλλήλους, ή γυνήέξιππάσθη, δταν 
δ ’Ιησούς, δστις ήτο ’Ιουδαίος, τή ίζήτησεν ΰδωρ 
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νά πίφ, καί τήν ίπορίαν της ταύτην Ζξέφρασεν είς 
αύτόν.

Έ τούτου λαβών ίφορμήν ί Κύριος Ίησοϋς Χρί
στος ήρχισε κατά μικρόν άπό τοΰ υδατος νά δ- 

τόν νοϋν της είς αύτεξέτασιν, συναίσθησιν 
τώνάμϊρτ.ών της, μετάνοιαν καί πίστιν είς έαυ- 
τόν, ώς τόν έπαγγελθέντα Μεσίαν. Τόσον τελεία 
δέ καί γνησία ήτο η είς Χριστόν ίπιστροφή της, 
ώστε άπό τήν χαράν της ϊδραμεν είς τήν πόλιν 
καί ίχραζεν είς τούς συμπολίτας της, «’'Ελθετε, 
ίδετε άνθρωπον, δστις μοί είπε πάντα όσα ίπρα 
ξα' μήπως είναι δ Μεσίας;»

Έκτής ίστορίας ταύτης μανθάνομεν. 1) Τήν πρδς 
τό θέλημα τοϋ Θεοϋ άφοσίωσίν του—ήλθε νά ζη- 
τήση καί νά σώση τό χαμένον καί διά τοϋ το χά
ριν τούτου άφινε χατά μέρος καί φαγητόν καί πο- 
τόν, καί ύπνον καΐ άνάπαυσιν. 2) Τήν μιγάλην του 
άγάπην πρός τούς αμαρτωλούς' δπ.υ εδρισκι, δ
που ίβλεπε κανί να, έπεθύμει χαί έζήτει νά τόν ώ- 
φελήσ^. 3) Τήν μεγάλην του συγκατάβασιν’ κα- 
τήρχετο μέχρι τών κατωτάτων στρωμάτων τής 
κοινωνίας' έπλησίαζε καΐ συνανεστρέφετο μέ τούς 
χειρίστους τών άμαρτωλών. 4) Τον φιλόσιοργον 
τρόπον Χαί τά κατάλληλα μέσα, διά τών δποίων ί- 
ζήτει νά φέρη τούς άμαρτωλούς είς μετάνοιαν. 5) 
Τήν δ ποιαν ^σθάνετο χαράν διά τήν έάιστροφήν 
αύτδν, χαράν, ή δποία τόν ίκαμνε νά λησμονεί καί 
αύτήν τήν πεινάν καί δίψαν του.

’Αγαπητά μου παιδία, δ Κύριος ’Ιησούς Χριστός 
εΐναί δ αυτός συμπαθής καί εΰσπλαγχνος Σωτήρ 
τώρα πρός δλους τούς αμαρτωλούς. Καί τώρα, ώς 
τότε προσφέρει τό ζών δδωρ, τό Πνεδμά του τό 
"Αγιον, είς τους διψώντας δ? αύτδ. Καί τώρα προ
σβάλει πάντας λίγων, έλθετεπρδς με πάντες'φά- 
γετε, πίετε, χορτάσθητε, άνεν άργυρίου καί άνευ 
τιμής. Καί τώρα διά τοΰ πνεύματός ταυ, τίς 'Α
γίας Γραφής καί τής θείας του Προνοίας δδηγεΈ 
καθ’ ίκάστην δλους ήμάς εί; μετάνοιαν, Άγαπ£ 
τού; πάντας καί θέλει νά σωθώσινοί πάντες, «διό
τι δέν ήλθενά κρίνιρ τόν κόσμον, άλλά διά νάσω- 
θΰ^ δ κόσμος δι’αύτοϋ.» Ιδίως δμωςάγαπα τά μι
κρά παιδία καί τά προσκχλεϊ νά έρχωνται πρός 
αύτόν διά νά τά εύλογή.

Λοιπόν τέκνα μου άγαπάτε καί υπακούετε αύ- 
τόν καί θά ήσθε ασφαλή καί εΐς τόν παρόντα κό - 
κόσμον καί εις τόν μέλλοντα.

0 ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΑΕΛΦΙΙ.
(συνέχεια ΐάε προηγούμενου γόλλον)

Ή ’Ισαβέλλα, ούδέν γνωρίζουσα περί τής μι
σαλλοδοξίας καί τοϋ διωγμού, άτινα έπεκρατούν

ματα, ως λ.χ. τόν άρχιεπίσκοπον μέ την συνοδείαν
.'... >tr t /........._l S '......... _ .·.../______  — .1. -Λ..

εις τήν Σεβίλλην, μετά χ*ράς  έδέχθη τήν δπό τοϋ 
άδελφοΟ της γενομίνην πρότασιν τοΰ νά έπι- ■ 
στρέψη μετ’ αύτοϋ, άφοΰ μάλιστα αί τελευταΐαι 
παραγγελίχι τών γονέων της ήσαν σύμφωνοι πρός 
τοΰτο. |

Άπεφασίσθη λοιπόν δ ’Εμμανουήλ νά λάβη μεθ’ ] 
έαυτοϋ τήν άδελφήν του, ή δέ Ισαβέλλα νά έγ- 
καταλείψη τό ταπεινόν ίκεΐνο χωρίον διά τάς ά- ‘ 
άνω τάτάς συνασεροφάς τή; πολυτελούς Ισπανικής 
κοινωνίας. Νέος κόσμος ήδη ήνοίχθη ένώπιον τών 
οφθαλμών τής Ισαβέλλας, περί τοϋ όποιου ούδέ 
κΐν εΐχεν δνειρευθή ποτέ. 'Ο ’Εμμανουήλ έπιθύμει· ■ 
νά είσαγάγη αύτήν αμέσως είς ,δλας τάς διασκεδά- 
σεις τής έποχής, έκείνη όμως δσάκις το-.οΰτόν τι 1 
τή προετείνετο, έρριπτε βλέμμα λυπηρόν έπί τών 
πένθιμων αύτής φορεμάτων καί παρεκάλει αύτόν 
νά μή βιάζη αύτήν νά λάβη μέ ος είς πράγματα, 
διά τά δποϊα οΰδεμίαν είχε δ'-άθεσιν. «Άλλ’ έχεις 
άνάγκην διασκεδάσεως καί άλλαγής θέας»,"έλε- . 
γεν δ ’Εμμανουήλ,— «καί πρέπει νά εΰρφς φίλας, 
μέ τάς δποίας νά εξέρχεται.»

«Ακόμη, ’Εμμανουήλ,» — άπεκρίνετο ή Ισα
βέλλα,— «είμαι πολύ εύτυχής καθώς εΐμ.αι' άγα- ’ 
πώ νά κάθημαι είς τόν κήπον υποκάτω τών δέν- ί 
δρων μέ τήν Εργασίαν μου, νά βλέπω τούς δια- , 
βάτας, καί νά συλλογίζωμαι πόσον διαφορετικός 
είναι ί βίος ουτος τοϋ προτέρου μου.»

— «Άλλά μένεις μόνη πάρα πολύ.»
— «'Η βηρέσα είναι καλή συντροφιά, άδελφέ

μου*  μοΐ διηγείται δλα ίσα συμβαίνουν είς τόνέ- 
ξωκόσμον’ μοί λέγει μύθους τής 'Ισπανίας, καθώς 
ή Λουίζα μοί έλεγε τούς μύθους τής 'Ελβετίας, ■ 
καί προχθές μέ κατίπεισε νά δπάγω νά ϊδω τόν 
ώραϊον ναόν τής μητροπόλεως.» |

«θά σέ συνοδεύσω έγώ δ ίδιος καμμίαν έορτήν 
καί θά σοί δείςω πολλά ώραϊα καί περίεργα πράγ- ' 

του έξ ίερέων καί διακόνων, πορευόμενον πρός τήν | 
ΆγίανΤράπεζαν,καί τά πλήθη, τά ίποΐα έρχονται ϊ 
νά πρόσκυνήσωσι*  θά άκοΰσης δέ καί τήν ώρα'αν 
μουσικήν αρμονίαν τοϋ μεγάλου εκείνου δργάνου 
καί τών ψαλτών. Διατί σείεις τήν κεφαλήν σου; 
δέν σοί άρέσκουν τά τοιαΰτα ;»

«*Ω,  ’Εμμανουήλ, θλίβομαι πολύ 8ταν βλέπω 
πώς οί άνθρωποι λατρεύουν τόν Θεόν έδώ 1 Είς τήν 
'Ελβετίαν ή θεία λατρεία είναι πολύ διάφορος τής 
ίδώ γινομένης. Πόσιν έλυπήθον μεταβάσα προ
χθές είς τήν μητρόπολιν καί ίδοΰσα τήγ Θηρέσαν 
πεσοΰσαν έμπροσθεν μικρού τινο; μαρμάρινου ά- 
γάλματος καί ίνοίγουσαν δλην της τήν καρδίαν 

είς αύτό ! καί . .. .»
— «Σιωπή, Ισαβέλλα,—είπε σοβαρώς δ Έμ- 
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μανουήλ,» δέν δύνασαί νά όμιλής τοιουτοτρόπως 
εδώ, ούδέ είς έμέ. Βέβαια, σοί φαίνεται παράξενου 

1 καί νέον κατ’ άρχάς, άλλά μετ’ίλίγον πιθανόν καί 

σδ νά προσεύχεσαι κατά τδν αύτδν τρόπον καί επί
σης θερμώς δσον καί ή θηρέσα. β

| «Ποτέ, ’Εμμανουήλ, ποτέ I» —- άπεκρίθη στα- 
θερώς ή Ισαβέλλα, ένφ τά δάκρυα έπλήρωσαν τους 
Οφθαλμούς της.

| ■ «Έδωκα τήν υπόσχεσή μου είς άμφοτέρους τοδς 

1 άγαπητους· γονείς μας πριν άποθάνωσι, ποτέ νά 
1 μή έγκαταλείψω τήν απλήν πίστιν καί-πνέομα

ι τικήν λατρείαν τοΰ Εύγγελίου*  ίτι δέ καί είς τδν 
ιερέα μας πρ’ν άναχωρήσω, πάντοτε νά έχω ώς ό- 
δηγόν μου τήν 'Αγίαν Γραφήν, καί ποτέ έκουσίως 

! νά μή παραβώ τά παραγγέλματά της. *Ω,  Έμμα- 
! νουήλ, είς ούδέν μέρος ή 'Αγία Γραφή μάς λέγει νά 
προσευχώμεθα είς άλλον πλήν τοϋ έπουρανίου η
μών Πατρός.»

| Ό ’Εμμανουήλ ίστρεψε τδ πρόαωπον καί διε- 
σκέλισε δίς ή τρις τήν μαρμαρινήν αύλήν, ενώ ή ’Ι
σαβέλλα έκάλυψε τδ πρόσωπον έντδς τών χειρών 
της, λυπηθεϊσα μέν, διότι είχε δυσνρεστήσει τδν 
άδελφόν της, άλλ’ αΐσθανομένη δτι είχε λαλήσει 

I τήν αλήθειαν. Όθυμδς τοΰ ’Εμμανουήλ δέν διήρ- 
κεσεν επί πολδ, διότι ήγάπα τήνάδελφήν του πε
ρισσότερον ή ώστε νά πριξινήση λύπην είς αύτήν*  
έπλησίασε λοιπόν καί τής εΐπε — «Δέν είσαι εύ- 

! τυχής έδώ; Δέν ίκαμα καλά νά σέ λάβω μαζύ μου;» 
«Όχι, άδελφέ μου, είμαι πολδ ευτυχής, διότι 

σέ εχω πάντοτε πλησίον μου, «αί διότι τδ πάν εί
ναι τόσον ώραϊον καί νέου, άλλά ...»

«’Αλλά τί ; ήρώτησεν 6 Εμμανουήλ.»
«Άλλ*  ένίοτε μοί φαίνεται δτι θά ήμην πρόθυ

μος νά έγκαταλείψω δλα ταΰτα, έάν μόνον ^δυ- 
νάμην νά ίμιλήσω μέ τδν Ιερέα μας είς τήν Ελβε
τίαν, καί νά έκκλν,σιασθώ είς τήν μικράν μας έκ- 
κλησίάν έκεΐ. Μή δργίζεσαι, άδελφέ μου, έάν αί- 
σθάνωμαι καί ομιλώ ούτω πώς, διότι ούδένα ϊχω 
έδώ νά μοί 5μιλ^ περί τών πραγμάτων, είς τά ό
ποια περισσότερον ένδιαφέρομαι.»

«'Ημείς λέγομεν πάντα είς τδν πνευματικόν 
' μας, καί τοιουτοτρόπως τδ βάρος πίπτει άπδ τών 
' καρδιών μας, καί εχομεν ειρήνην,» άπεκρίθηό Έμ- 
■ μανουήλ, τότε δέ φοβούμενος μήπως άκουση έναν- 
, τιωματικήν τινα άπάντησιν, έφίλησεν αύτήν καί 

έξήλθε. (’Ακολουθεί).

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Περίεργός τις διαθήκη ή-οίχθη κατ’ αύτάς έν 
Βιρολίνφ περιέχουσα ήθικδν μάθημα άζιον νά γεί- 

1 νη γνωστόν καθ’ δλον τον κόσμον.

Πτωχός τις άπέθανε πρό τίνος, πρδς θαυμασμόν 
δέ πάντων εδρέθη, δτι είχεν άφήσει 34 χιλιάδας 

πρωσσικά- τάλληρα, ήτοι 130 περίπου χιλιάδας 
φράγκων. Τούτων τάς μέν 30 χιλ. εΐχεν εΐ·ς σάκ- 
κον, καλώς έσφραγισμένον; και διέταττενά δοθώ- 
σίν είς τήν γενέθλιο.ν αύτοϋ κωμόπολιν έν Βαυα*  
ptcp, χίλια δέ είς φίλον τινά, μέ τδν δποϊον είχεν 
έλθει είς έριδας πρδ τοΰ θανάτου του, τάς δέ λοι
πά; 3 χιλιάδας είς τού; τρεις αδελφούς του.

Έν τϊί διαθήκη ώρίζετο ^ητώς ούδείς τών τεσ
σάρων τούτων νάάκολουθήση τδ λείψανόν του είς 
τδν τάφον,δ δέ παραπούσας νά χάνχι τά χίλια τάλ- 
ληρα, τά όποια τφ άνήκον.

Τδν 5ρον τοΰτον της διαθήκης ίξεπλήρωσαν οί 
τρεις άδελφοί του, μη συνοδεύσαντες τδ λείψανόν 
του είς τδν τάφον’ άλλ*  ί φίλος, μέ τδν όποιον εί
χε μαλώσει, έπροτίμησε νά χάση τά χίλια τάλ- 
ληρα καί συνώδευσε τδν νεκρόν μέχρι τοΰ τάφου.

Μετά τήν ταφήν ί σάκκος, δστις ήτοέσφραγι- 
σμένος καί έπρεπε νά ς-αλη είς τήν κωμόπολιν τις 
γεννήσεως του, ήνοίχθη καί έντδς αύτοϋ εύρέθη άλ
λη διαθήκη φέρουσα Ημερομηνίαν νεωτέραν τίς 
πρώτης, είς ήν i διαθέτης τών 30 χιλ. ταλλή- 
ρων διέττατε νά δοθώσιν ,αδται ώς καί τά μερί
δια έκείνων, οΐτινες δέν ήθελον συνοδεύσει τδ λεί
ψανου του είς τδν τάφον, είς τδν συνοδεύσαντα, 
ή τοδς συνοδεύσαντας αύτδ, έάν ήσαν περισσότε
ροι τοΰ ένός.

Ούτως ί φίλος, οστις έπροτίμησε νά χάση τά 
χίλια τάλληρα,καί συνώδευσε τδν νεκρόν τοΰ φί
λου του μέχρι τοΰ τάφου, έκληρονόμησεν όλην τήν 
περιουσίαν τοΰ πτωχοί» έκείνου άνθρώπου!

Όποιον διδακτικόν μάίημα μάς παρέχει ήπα~ 
ράόο&ς α5 τη διαθήκη 1

ΠΟΙΚΙΛΑ

— Έν μι$ των χωμ«πόλιων της Μασσεχιυσί-ττης τα 
ΐκ των φόρων των βχίλων ιίσπρ«ττόμιν« χρισιμιΰιων πρ ip 
άγβρΑν βιδλίων Sti τήν ϊημνοίχν βιίλιοβήχϊ]ν. Εύχόρκβα 
τν τνιοΰτον νά γιίν^ κί  «ν ΆΟιίναις Sxtu ί,πίρχονβι τό- 
sit σχόλίΐ, i'oai σχιϋν χ«ί ίν Κωνσταντινβνπόλιι.

*

— Iltpl τά οίο 5ισεχ«τ»(ΐ[Μ5ρι« ατρίϊια ·»ωΖοΰνται χ«τ  
ΐνοί εΐς μόνην τήν πόλιν τής Νέας Ύόρκνίί’ τα ΐί ατρ{- 
®ια ixitva ϊΐναι τριπλάσια n«ρίπου των Εύρωπαϊχων !50 
Βί ίκατορ,μ,ύρca τάλάχρα έξοίιίονττι ττρώς αγοράν αύτών!

*

— Είς τάς Ήνωμίναι -πΛιτιίαρ τίς ’Ατριχης ίημ,ο- 
σΐϊίονται χατ’ ΐτος ττιρί τάς ίννέα χιλιά&χς ίφϊΐρ«ρίίων ! 
ήτοι πιρισσόττραι παρ’ ίσαι Βημ«σιιύοντ«ι είς ό'λ«ί τάς 
αλλας χώρας τής γης !

— Είς τό στέμμα της Βασιλίσσης Βικτωρίας ύπάρχou
st 1363 άόάμαντις μπριλλιάντα, 1254 άόάριαντις μόό— 
/foot χαί 147 ΐμέθοστοι, ί'ν μΐγα fouScvvov, 17 βάιτφιι- 
ροι, 11 σμάραγΒο: 4 μικρά fouiivia, χαί 227 μαργαρίτας!

— Γυναικείος Ηρωισμός. Κατά τό 1838 συνέ
βη ίν Διμέγ^ τίς Γαλλίας nufxaci, ήτις άπίτίφρωσς τί
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έχει παρθεναγωγείου τών παπικών καλογραιών. Καΐ αί μέν 
χαλογραΐαι χαΐ αΐ μαθή τριαι έσπευσαν εύθύς νά έξϊλβω- 
σιν Αριθμηθεΐσα’ όμως, Αφού έξήλθον, είρον ϊτι ελιπεν 
ΐν μικρόν κοράσιον πενταετές τήν ήλικίαν.

Τό δωμάτιο?, είς S έχοιμάτο, διότι ή πυρκαϊά συ?έΰη 
τήν νύκτα, ήτο είς τό άλλο ixpw τοϋ χτιρίου, ό'πίρ ήδη 
ίλόκληρον περιείάλετο ύπό τών φλογών, χαΐ ούδεΐς έτόλμα 
νά ^ιίρκινδυνεύσ^ τήν Ιδίαν ίαυτοϋ ζωήν ΐνα βύνη τήνζω
ήν έχείνου, ■

Αίφνης όμως μία έκ τών μεγαλειτέρων νεανίδων έξελ- 
θοΰσα της χορείας τών λοιπών, »*Εγώ, — εΐπε θά προσπα
θήσω νά τί σώσω,» καί ευθύς ι ίσε πήδησε διά της καιομί- 
νης θύρας χαί ίχάθη άπδ τής ίι|εως τοΰ έκπεπληγμένου 
πλήθους! - .

Μετ’ όλίγον δέ ίφάνη φέρουσα είς τάς Αγκόλας της τό 
ήμιχοιμώμενον κοράσιον, καί κατέθεσεν αυτό μεταξύ τών 
συμμαθητειών της έν τώ μίσφ τών ένθουσιωδών χειροκρο
τημάτων τοΰ λαοΰ.

Ό Βασιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος μαβάν τό περιστατι
κών επεμψεν είς τήννεάνιδα τί χρυσοϋν παράσημου τοΰ Λε
γεώνες τής τιμής, λοχαγός δε τις, ίστις έγένετο μάρτυς 
αΰτσπτης του ήρωϊσμοΰ της, 5λαίεν αυτήν ώς σύζυγον 
αύτοΰ,

Ό λοχαγός εκείνος είναι ήδη πρόεδρος τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας, ή δέ ήρωΐς εκείνη είναι ή,κυρία Μακμαών !

— Τό λογικόν είναι ή δόξα τής Ανθρώπινης φύσεως*  8- 
στις δέ δΐοικεΐται ύπό τοΰ λογικού αύτοΰ καΐ ούχΐ ύπό των 
παθών τον, είναι εγγύτατα πρός τούς θεούς, (Κλαυδιανίς.)

— Ή φωνή τοΰ λογικού πρέπει νά ύπακούηται περισσό
τερον, ή οίαδήποτε (οπή τής φύσεως ήμών' πάσα δέ κλίσις 
δφείλει έπι τέλους νά ύποκύπτη εις τό λογικόν,

(Άδδισων.)
— Ό μή βέλων νά μεταχειρίζηται τό λογικόν αύτοΰ εί

ναι φανατικός· ό μή δυνάμενος νά μεταχείρισή αύτό εί
ναι· μωρός καί ί μή τολμών νά τό μεταχειρισθή εΐναι δού
λος. (Βύρων.)

— Κατά τόν νόμον τών Αιγυπτίων Αφοΰ κατεδικάζετό τις 
τρις δι’ Αργίαν, Ικηρύττετο άτιμος. Ό Δράκων έτιμώ- 
ριι τήν άργίαν, δια θανάτου. Ό δέ Χόλων ύπεχρέωσε τόν 
"Αρειον Πάγον νά έξετάζτι περί τοΰ τρόπου, δι1 ου ϊκαστος 
έκίρδιζε τά πρός τό ζην, -και νά τιμωρώ τούς Αργούς. Τοι- 
οΰτος νόμος πρέπει νά είσαχθ^ καΐ εν Άθήναις δπου ύπάρ- 
χουν άπειροι Αργοί.

(Έκ τομ Άστέρος τής ’Ανατολής)

ΑΙΝΙΓΜΑ

Δσώ συλλαΰαΐ μέ γράμματα πέντε μ’ άποτελοϋσι. 
Διδάσκαλοι καΐ μαθηταΐ όνομα μέ καλοΰσιν. 
"Ονομα, ϊπερ ίμποιώ είς τούς Ανθρώπους τρόμον, 
Άρχει ενίοτε αυτούς νά προσεγγίσω μόνον*  
Πολλάκις δέ καΐ θάνατον Αμέσως επιφέρω, 
Άλλά καΐ όσους μ1 Αμελούν στόν τάφον πάντα φέρω. 
Διακόσια έίδομήκοντα τά δύο μου μετροϋσι, 
Καΐ τ’ άλλα δέ τά τρία μου διακόσια Αριθμοΰσι. 
Τήν κεφαλήν μου Απηνώς άν θέλιρς ν’ Αφαιρέσφμ, 
Χωρίς τόν τόνον μου άλλου ποσώς νά μεταθέσφο, 
θά μέ ίδφίς μεταίληθΐν είς χρήσιμον τι ζώον. 
Ναι, φίλε, χρησιμότατο?, Αλλά όκνόνκΓ Αίώον,

A. Α.

Λίσις τοΟ άν τφ προηγοόμίνφ φύλλιμ αινίγματος 

ΆχρΙς—’Άχρις—ρίζ—fc.

ΙΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποία ήτο ή σπουδαιότατη εποχή τής ζωής τοΰ Ίακώί ;
2. Ποία τρία μεγάλα ζητήματα ΐκήρυξεν ί Παύλος ίπΐ 

τοΰ ’Αρτίου Πάγου ;
-3. Ποΰ εγραψε τήν Άποκάλυψίν του 0 'Αγιος ’Ιωάννης ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΣ

’Επειδή ίγένοντσ παράπονα ένεκα τής μή δημοσιιύσιως 
τών ονομάτων όλων εκείνων, ίσοι ελυον τά αινίγματα, 
ένφ εϊχομεν προκηρύξει ϊιι τεΰτο ήτο Αδύνατον, έ'νεκα τής 
πληθύος αύτών καΐ 8τι 10—12 μόνον θά έδημοσιεύοντο, ε
πειδή καΐ μετά τοΰτο πολλοί παρεπονοΰντο, διά τοΰτο Απι- 
φασίσαμεν νά μή δημοσιεύομεν οΰδενός τό ονομα, έως οΰ οί 
μικροί συνδρομηταί μας, τούς όποιους δέν θέλομεν νά πι- 
κράνωμεν, στέρξωσιν είς τήν διά κλήρου δημοσίευσιν τών 
όνομάτων.

—Οίλύσαντες τάςίερογραφικάς ερωτήσεις ήσαν δύο, 0 έκ 
Βώλου Μιχαλάκης Στ. Μιχαηλίδης καΐ ό έκ Σύρρυ Αημή- 
τριος Παππαδόπουλος*  καΐ είς μέν τόν πρώτον έδόθη ώς 
βραίεΐον Ζαλακώσα άπαντα,είς δέ τόν δεύτερον έπαινος 
Αφοΰ κατά τά προκηρυχθέντα δέν δυνάμεθα νά τφ προσφέ- 
ρωμεν βραδεΐον, διότι ύπερίαίνει τό 15 έτος τής ήλικιας 
του. Ελπίζομε? όμως, δτι ή ΐκ τής Ανεϊιφήσιως τής Γρα
φής ωφέλεια θά ή ναι Αρκετή ΐκανοποίησις τών κόπων τευ.

— Έβημοσιεύθη έν ίδιαιτέριρ φυλλαδίφ μΐ 11 εικόνας τό 
ώραΐον διήγημα τής  Κυρά Καλής,» καΐ δύναται νά στα- 
λή ταχυδρομικώς είς τόν Αποστίλλοντα μίαν δραχμήν είς 
τήν διεύθυνσιν τής εφημερίδες τών Παίδων.

*

— Επίσης έξεδόθη καΐ έτερον άραΐςν καί διδακτικόν 
διήγημα, 0  Χρήστος καΐ τό παλαιόν του ϊργανον,» ϊπερ, 
πωλειται.παρά τ^ διευθύνσει τής «Έφημιρΐδος τών Παίδων· 
έν όδφ Έρμου Αριθ. 79 Αντί δραχμής.

*

— Εΐναι περιττόν νά χάνουν τά ταχυδρομικά οί γράφον- 
τες νά τούς πέμψωμεν τό φύλλον. Πικρά πείρα μας ϊδει- 
ξεν, ότι εΐναι καλλίτςρον διά τε τούς συνδρομητάς καΐ τούς 
συντάκτας νά μή στέλλωμεν είς ούδένα τό φύλλον Ανευ 
προπληρωμής  λοιπόν £ς έσωκλείφ ό βουλόμένος νά γείνφ 
συνδρομητής 1,20 είς γραμματέσημον καΐ άς τά πίμπφ 
ταχυδρομικώς είς τήν διεύθυνσιν τής «Έφ. τών Παίδων» 
καΐ Αφεύκτως θά λαμίάνφ τό φύλλον.

*

— Σινιστώμεν είς τούς γονείς τών μικρών ήμών συνδρο
μητών τόν Αστέρα τής Ανατολής, εφημερίδα έίδόμαδιαί- 
αν, είδικώς δι’ οικογένειας συντασσομένην, περιέχουσαν ύλην 
ποικίλη?, εύχάριστον καΐ διδακτικήν, ή έτησία συνδρομή 
τής όποιας εΐναι εύτελεστάτη, β δραγ,μάς μόνον. Πρός ευ
κολίαν δέ τών έπιθυμούντων νά έξιτάσωσιν οΐ ίδιοι τό 
ποιόν αύτής ειδοποιούμε?, ότι δεχόμεθα συνδρομάς καί διά 
τριμηνίαν. Λάόετε καΐ Αναγνώσατε αύτήν καΐ θά τήν εΰ~ 
ρετε Αξίαν καΐ ώφέλιμον είς όλα τά μέλη τής οικογένειας 
σας. Είναι ή μόνη τοΰ είδους τούτου διά οικογένειας καΐ 
έκτός τής-Άμαλθείας τής Σμύρνης ή πρεσβυτέρα όλων τών 
άλλων έφημερίδων, των δημοσίευομένων είς τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν,

■ι οομχο» -


