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'5S νογμκοσύνη το<5 Ολου των

— «Παπά,—εΐπεν ί; μικρά Αικατερίνη πρωίαν τινά είς 
τδν πατέρα της, >) έπιτρέπεις σήμερον, όποϋ είναι ωραία 
ήμερα, είς τδν ’Αλέξανδρον και έμέ νά υπάγωμεν είς 
της θείας μας ; μάς έπροσκάλεσε. προ / δες. >

1—«Βεβαίως, αγαπημού,»—εΐπεν ό πατήρ.
—ι(Νά πάρωμεν 

μαζό μας καί τδν 
Πλάτωνα; » ήρώ- 
τησεν δ ’Αλέξαν ■ τ 
δρος.

—ιι" Αν θέλη νά | 
σας άκολουΰήση , 
διατί δχι;»

Μετ’ έλίγον τά 
δύο παιδία, προπο- 
ρευομένυ τοϋ Πλΰ- 
τωνος, έκίνησαν διά 
τήν οίκίαν τής θείας 
των, ήτις δέν άπεΐ- 
χε πολύ τής ίδικής 
των, έφΰασαν δ’ έ- 
κεϊ άσφαλώς, αλλά 
ένεκα τής έπελ&ού- 
σΊ' βΡ°Ζήΐ δεν ήμπόρεσαν νά διασκεδάσουν μέ τά έ- 
ξαδέλφιά των είς τδν ώραιον κήπον τοϋ θείου των.

Τέλος, άφοΰ επάυσεν ή βροχή, ό ’Αλέξανδρος, δστις 

0 Εξυπνο; ίίλούτων.

ήτο μεγαλειτερος -τής Αικατερίνης, έλαβεν αυτήν άπδ 
τήν χεΐρα καί έξεκίνησαν διά τήν πατρικήν οίκίαν, άφοϋ 
άπεχαιρέτησαν τήν θείαν καί τάς έξαδέλφας των. “Ο
ταν δμως έφθασαν είς τδ μέρος, δπου ήτο ή γέφυρα 

όπεράνω τοϋ βυακος, τδν όποιον έπρεπε νά περάσουν 
πριν φδάσουν είς τήν οίκίαν, ηυραν, δτι τήν είχε παρα
σύρει τδ ρεύμα, ένεκα τής βροχής καί δέν ήδυναντο νά 
περάσουν!

— Τώρα τινά κάμω μεν ;» εΐπεν ή Αικατερίνη. «Νά 
οωνάςωμεν δέν μάς ακούουν, ούτε νά μας ιδουν ήμ- 
πορουν. "Ας έπιστρέψωμεν δπίσω είς τής θείτσας.»

—«’Ανοησία!» — 
εΐπεν ό ’Αλέξαν
δρος. «Άςστείλω- 
μεν τδν Πλοότωνα 
νά φωνάξη τδν πα
τέρα, νά έλΕΙη νά 
μας πάρη.»

— ί Καί τί τδν 
έκαμες τδν σκύλον, 
άνβρωπον,γιά νά σέ 
ζυβαλή ειδήσεις;»

— «Σέ φαίνεται 
παράξενον. Άλλ’ έ- 
γώ άνεγνωσα, δτι 
οί σκύλοι κάμνουν 
πολύ μεγαλείτερα 
πράγματα άπ’αδτδ, 
ψωνίζουν, πηγαίνυν

είς τδ ταχυδρομείον μέ έπιστολάς, φέρουν τά συρτά 
τών κυρίων των, κτυποϋν τδν κώδωνα της Ουράς κλπ.» 
Ταϋτα θέ είπών, έχάϊδευσε τδν Πλούτωνα διά τής μιας 
χειρδς, διά δε τής άλλης τω έδειξε τήν διεύΟυνσιν τής > 
οικίας, καί τω είπε. «Κύτταξε έκεΐ πέρα, Πλουτων· ί 
τώρα, πήγαινε είς τδ σπήτι καί πέ τοΰ παπα, δτι εΐαεθα; ' 
έδώ. Άκοΰς ;» ί
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—'0 Πλοότων έκότταξε πρδς τδ ΰποδειχθέν μέρος, 
έπειτα πρός τόν ’Αλέξανδρον, έσεισε τήν ούράν του, 
καί βιφθεΐς είς τδ ύδωρ τοϋ βόακος έπέρασεν είς τήν 
άντιπέραν όχθην καΐ διά των δένδρων έγένετο ά
φαντος,

— «Νά ίδής, — εΐπεν ή Αικατερίνη, οτι ό Πλοότων 
θά ύπάγη εις τήν οικίαν καί θά ’ξαπλωθη είς κανέν 
μέρος, iwf ημείς θά περιμένωμεν έδώ!»

,— «Έχω περισσό τέραν ΰπόληψιν είς τδν Πλουτωνα, 
είπεν δ ’Αλέξανδρος, καΐ θά ΐοής, οτι δέν θά κατα" 
δεχθη νά φερθή τόσον χωριάτικα, οσον συ φαντάζεσαι!»

Τοιουτοτρόπως τά παιδία συνομιλοΰντα διεσκέδαζον> 
δταν αίφνης παρουσιάζεται ό Πλοότων είς τδ αντίκρυ 
μέρος γαογίζων καί πηδών μετ’ ου πολύ δέ έφάνη 
καί δ πατήρ πρός μεγάλην χαράν τών παιδίων, δστις 
οδηγούμενος υπό τοϋ πιστοΰ σκύλου διέβη τδν ρόακα 
είς τδ μέρος, δπου ήτο άβαθής, ήλθεν είς τά παιδία 
καί λαβών αυτά είς τάς άγκάλας του τά διεπόρθμευσεν 
άσφαλώς είς τδ άλλο μέρος.

—«Τώρα, παπά,» είπεν ή Αικατερίνη, άφοΰ έπάτησεν 
είς τήν γήν, «πώς έκατάλαβες, δτι εΐμεθα έδώ; »

—«'Όταν ήλθεν ό Πλοότων είς τήν οικίαν, έγώ άνε" 
γίνωσκα μίαν εφημερίδα, ένόμισα δέ, ότι καί σεις ήλθετε 
μαζΰ, άν καί δέν ήκουσα τήν φωνήν σας· άλλ’ αυτός ρ.έ 
έπλησίασε, μέ έιηασε άπδ το φόρεμα και έζήτει νά μέ 
έκβάλη έξω. Τότε έννόησα, δτι κάτι τι έτρεχε, καΐ 
σηκωθείς τδν ήκολοΰθησα, καΐ αυτός μέ ώδήγησεν έως 
έδώ !»

—«Δέν σέ τδ είπον !» άνεφώνησεν ό Αλέξανδρος, 
«δτι ό Πλοότων έχει περισσοτέραν γνώσιν, παρ’ οτι συ 
νομίζεις; Εύγε Πλοότων! είς τδ εξής θά σέ άγαπώ 
πολδ περισσότερον.»

——

Ο άρωΒεόφ.
I I

Τά πτηνά ταΰτα εΰρίσκονται είς πλεΐστα μέρη τοΰ κό
σμου, μεταβαίνουν δέ είς τά θερμότερα χλίματα τδν 
χειμώνα. Συνήθως βλέπει τις αυτά ίστάμενα μόνα είς 
λίμνας, ρεύματα ή έλώδη μέρη, άναμένοντα τήν τροφήν 
των, μέ τδν μακρδν αότών λαιμόν κεκρυμμένον μεταξύ 
τών ώμων των. "Αμα όμως ϊδουν ίχθυν ή έρπετδν πλη- 
σιάζον, έκτείνουν αίφνης τδν τράχηλόν των καί αρπά
ζουν αύτό.· Τδ πάλαι εις τήν Εύρώπην, ό έρωδιδς έ- 
θηρεόετο διά μέσου έτέρου τινός πτηνού, τοΰγίέρακος, 
ύπδ τών βασιλέων καί εδγενών, άκόμη δέ καί αί χυρίαι 
έλάμβανόν μέρος είς τήν θήραν ταύτην, καί μάλιστα 
έγίνοντο λίαν έπιτήδειαι είς αδτήν. 10 έρωδιδς όμως, 
τδν όποιον τότε έθη ρ ευ ον, δέν είναι δ αύτδς μέ τδν ό
ποιον παριστφ ή είκών, άλλ*  είχε χρώμα σταχτερόν, κλί-

1 νον πρδς τδ κυανοΰν τής θαλάσσης, μέ είδος μελαίνης 
περικεφαλαίας έκ πτερών έπί τής κεφαλής του.

'Ο έρωδιδς πετφ είς μέγα ΰψος, έ’χων τοδς πόδας 
του κρεμαμένους όπισθεν, τήν δέ κεφαλήν καί τδν τρά
χηλον άκουμβώντα έπΐ τής βάχης. Συνήθως κάμνει 
τήν φωλεάν αΰτοΰ έπί ύψηλών δένδρων πλησίον τών 
ποταμών καί τών βάλτων ή φωνή αδτοϋ είναι τραχεία. 
Ή τροφή του συνίσταται έκ βατράχων καί άλλων έρπε- 
τών, ιχθύων, έντόμων καΐ μικρών ζώων· οθεν, άν καί 
θηρεύεται, δέν χρησιμεύει όμως τδ κρέας αύτοϋ διά 
τροφήν.

Ερωδιός ό λαμπόπτερος.

'Ο έρωδιδς εδρίσκεται ού μόνον είς τήν Εύρώπην, 
άλλάκαί είς τήν’Ασίαν και ’Αμερικήν. Είςτινας τών
χωρών τής ’Ανατολής, αί πτερωταί περικεφαλαία! τών 
πτηνών τούτων χρησιμεύουν’ άς κόσμημα είς τους 
ήγεμόνας καΐ μεγιστάνας. * Ο έρωδιδς τής ’ Αμερικής εί
ναι τοσοΰτον χαριεις καί μεγαλοπρεπής εί; τά κινήμα- 
τά του, τοσοΰτον δέ άραΐος τά πτερά, ώστε ό μέγας φυ
σιολόγος Ώδουμπδν, ώνόμασεν. αύτδν «βασιλέα τώνύ- 
δάτων.» ,

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΕΝΤΕΕ ζπντεε,
. (Διήγημα Έλίίτικόν)

Μετάφρααις ίλευβίρα έκ τοΰ Αγγλικού.

(Ίΐί προηγούμενον ψύλλον.)

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

ί? Παππούς χαΐ ό εχχονος.

«Ήτο έπόμενον μετά τοιαυτην χιονιάν, —· εΐπεν δ
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τάς χέΐράς του· δ δέ γέρων, μάλλον πεπειραμένος τοΰ 
’Ιακώβου, εύθϋς άφοΰ ήδυνήθη νά φθάση έκεΐ ένεκα 
τής χωλότητός του, λαβών τδ δεμάτιον εΐς τάς άγκά
λας του φλέγον, έρριψεν αύτδ εΐς τήν έστίαν, είπε δέ 
εΐς τδν ’Ιάκωβον νά παραμερίση παν ο,τι ήτο καύσι
μον άπδ πλησίον τής έστίας ινα μή διαδοθή τδ πυρ 
εΐς τά πέριί.

Τήν διαταγήν ταύτην 6 ’Ιάκωβος έξετέλεσε μετά 
σπουδής, έπειτα δέ έσπευσε πρδς τδ μέρος, οπού ήτο 
δ γέρων. Έν τφ μεταξύ, αί φλόγες είχον διαδοθή εΐς 
ολον τδ δεμάτιον, δ δέ καπνός καΐ ή θερμότης ήτο 
τόσον μεγάλη, ώστε έκινδυνευον νά πνιγούν έξ αύτών. 
«Ίδοδ μία άπρονοησία, τήν δποίαν έκάμαμεν, ’Ιάκωβε,» 
είπεν δ γέρων, «έάν ειχομεν προβλέψει δλιγον ΰδωρ, 
δέν θά περιηρχόμεθα είς τδν κίνδυνον τούτον νά ψη
θώ μεν ώς ποντικοί, βίζ τήν τρύπαν των· μέ ένα μόνον 
κάδδον, θά έσβύναμεν τδ πΰρ· άλλά τώρα πρέπει νά 
κάμώμεν ο,τι δυνάμεθα πρδς άπολότρωσιν μας. . ’Εμ
πρός, λοιπδν—κάμνε 3,τι μέ βλέπεις κάμνοντα.» Λα
βών δέ διά τίνος σιδήρου, έκεΐ που εύρεθέντος, μέρος 
τοΰ καιομένυ άχυρου, έσήκωσεν αύτδ ύψηλά έντδς τής 
έστίας, διά δέ τής βοήθειας τοΰ σχηματισθέντος έκ 
τοΰ ισχυρού πυρδς βεύματος, άνεσυρθη προς τά ανω 
καΐ έγένετο άφαντον τδ παράδειγμα τοΰ γέροντας έμι- 
μήθη καΐ δ ’Ιάκωβος, καΐ διά του μέσου τούτου εΐς δ- 
λιγα λεπτά κατόρθωσαν νά διαφύγουν τήν έπαπειλοΰ- 
σαν αύτούς πνιγμονήν, κατά' μικρδν δέ να σβυσουν 
και αύτδ τδ πυρ, ώστε άπδ τοϋ άπλετου φωτδς, εις 
τδ όποιον ήσαν ένεκα τών φλογών, εύρέθησαν ήδη είς 

βαθύ σκότος.' , ,
«Πόσον εύγνώμονες πρέπει νά ήμεθα είς τδν θεόν,» 

είπεν ό γέρων, «οτι μας διεφύλαξεν άπδ τδν τρομε
ρόν θάνατον τοΰ νά καώ μεν ζώντες μετά τοΰ κτηνοστα- 
σίου I καΐ τοΰτο, διότι δέν έλάβομεν τάς αναγκαίας προ
φυλάξεις καθ’ ένδς τοιούτου συμβάντος. "Ας κάμωμεν 
λοιπόν διά μιας 3,τι δέν έκάμαμεν έως τώρα· δς άνοί- 
ξωμεν δπήν τινα είς τδ παράθυρου καΐ άς πληρώσωμεν 
τδν κάδδον έκεΐνον χιόνος, οΰτω θά εχωμεν. ΰδωρ 
πρδςπόσιν καΐάλλας χρείας ώςκαΐ διά παν άπρόοπτον.»

Αχρείος ό ‘ νστάσπου.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Κύρου, άνέβη εις τδν θρόνον 
τής Περσίας Καμβύσης ο υιός αύτοϋ· ήτο δέ ό Καμ- 
βύσης σκληρός τύραννος, καί όταν άπέθανε, Μάγος τις 
ή Ίερεδς Πέρσης παρουσιάσθη καΐ διισχυρίζετο, δτι 
ήτο υίδς του Κύρου, καί πραγματικά»ς έβασίλευσεν έπι 

τινα καιρόν ώς τοιοΰτος.
Επτά όμως έκ τών εύγενών τής Περσίας, εΐς τών

γέρων.»' Έλα τώρα πλέον έίς τήν φωτιάν νά στε- 
γνώσης τά φορέματα σου, διότι είσαι, καθώς βλέπω 
βρεγμένος, και άλλα ροΰχα Βέν εχομεν ν’ άλλάίης. 
«Δέν φοβούμαι άπδ τέτοια μικρά πράγματα, παππού· 
γνωρίζεις, δτι είμαι συνειθισμένος εΐς τάς βροχάς καί 
τήν υγρασίαν.»

«Ναι,., τέκνον μου, άλλ’ άλλως έχει τδ πράγμα έ
δώ, οπού εΐσαι κλεισμένος χωρίς νά κινήσαι, ώστε α
κόυσαν τήν συμβουλήν μου καΐ έλα πλησίον της φω

τιάς. »
«Ίδου, κατά τήν συμβουλήν σου· έπιθυμώ δέ άπδ 

τουδε νά κάμνω ακριβώς όπως μοί λέγεις· διότι 
καί τδ Εύαγγέλιον τδ λέγει, καί έγώ αύτδς τδ ηΰρα, 
δτι τά παιδία πρέπει νά ύπακούουν τούς γονείς των 
πάντοτε, παρακαλώ δε νά μέ συγχώρησης, διότι έξ 
αιτίας της παρακοής μου έκλείσθημεν έδώ μέσα εΐς 
τδ κτηνοστάσιον άλλοτε “θά σέ ύπακουω κατά γράμ
μα. ’Ιδού τδ χέρι μου πρδς θεβαίωσιν!»

f Ο γέρων έθλιψε τήν χεϊρα τοΰ παιδιού εΐς τήν ίδι- 
κήν του, Ινιρ οί όφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων 
ένεκα τής εύχαριστήσεως, τήν δποίαν ήσθάνθη έκ τής 
ειλικρινούς ταύτης διαβεβαιώσεως τοΰ’Ιακώβου.

«Έχε τήν εύχήν μου, τέκνον μου. ιΟ θεδς βε
βαίως θά σέ εύλογήση, έάν προσπαθής νά ζής κατά 
τδ θέλημά του τδ άγιον.» Τώρα δέ, άφοΰ ούτως, ηύ- 
δόκησε νά κατακλεισθώμεν έδώ ύπδ τής χιόνος, άς 
μή χάνωμεν τδν καιρόν μάς έπΐ ματαίφ. Προτείνω δέ 
νά χρησιμοποίησης τδ χαρά και τήν μελάνην, τά όποια 
έφερες μαζό σου, κρατών είδος ήμερολογιου όλων ό
σων μας συμβαίνουν καθ’ έκάστην έδώ.»

«’Αξιόλογα!» άνεφώνησεν δ ’Ιάκωβος, «θά ευχα
ριστηθούν πολδ καί οί γονείς μου καΐ τά άδέλφιά μου, 
νά άκοόσουν αύτά' κάμμίαν έσ πέραν, όταν έπιστρέψω- 
μεν οΐκαοε. Ά{ άρχίσωμεν δέ άπδ σήμερον 24 Νοεμ
βρίου,»

«Κάλλιστα !» είπεν ό γέρων «άλλά μοί φαίνεται, 
δτι καίεται κάτι τι· δέν αισθάνεσαι τούτο;»

«Έτσι μοί φαίνεται,» άπεκρίθη ό ’Ιάκωβος· ςραφέντες 
δέ πρδς τά όπισθεν παρετήρησαν μετά φρίκης, οτι τδ πυρ 
είχε διαδοθή άπδ τοΰ μέρους, δπου συνείθιζον νά ρί
πτουν τήν στακτήν, είς έν δεμάτιον άχυρων, τδ δποϊον 
ό ’Ιάκωβος είχε τοποθετήσει έκεΐ προσκαίρως, χωρίς 
νά σκεφθή, δτι ήδυνατο ν’ άναφλεχθή έκ τίνος έναπο- 
μείναντος έν αυτή σπινθήρος.

Άμφότεροι εύρέθησαν έν ριπή οφθαλμού έπΐ τους 
πόδας των, καί ό μέν ’Ιάκωβος δι’ ένδς πηδήματος εύ- 
ρέθη πλησίον τοΰ καπνίζοντος δέματος, και ήρχισε νά 
κτυπα αύτδ μέ τάς χεΐρας του,· νομίζων διά τούτου νά 
σβέση τήν άρχομένηννά άναδίδεται φλόγα· άλλά δυστυ
χώς άντΐ τούτου ύπεξέκαυσεν αύτήν, έκαυσε δέ καΐ
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όποιων ήτο καί 0 Δαρέΐος ό υίδς τοΰ' Υστάσπου, συν. 
ομοσαντες κατ’ αυτοί τον έςεθρόνισαν χαί τον έφόνευ- 
σαν. ’ Επειδή δέ δέν συνεφώνουν ποιος έξ αύτών νά βα
σιλεύ ση, άπεφάσισαν νά όδεύσουν έφιπποι ημέραν τινά, 
καί εκείνος, τοΰ όποιου ο ίππος ήθελε χρεμετίσει πρώ- 

τεχνασματος τοΰ ιπποκόμου του, καί ούτως άνέβη έπί 
τοΰ θρόνου του Κόρου. 10 Δαρεΐος οΰτος είναι εκείνος^ 
οστις άναφερεται έν τφ Βιβλίω τοΰ Έσορα, 5τι ίπί- 
τρεψεν είς τους Ίουδα ίβς νά ανοικοδομήσω σι τδν ναόν 
τής Ιερουσαλήμ κατά τδ διάταγμα τοΰ μεγάλου Kops·»

Δορειο; ό υιός τοϋί, ϊττάοπον.

■τος, ν’ άναγνωριθθη ύπδ τών άλλων βασιλεύς 1 Τϊαράξε-j 
οΌς τρόπος Εκλογής βασιλέως, και δμως πολλάκις χει· 

I μότεροι τοΰΔαρείδυ άνθρωποι άνεβησαν είς θρόνους βα- 

| οιλικόυς δι” όμοιων καΐ χειροτέρων μέσων.
Έκ ιών επτά εΰγενών έπέτυχεν ο Δαρεΐος διά τίνος 

οίτινες εΓχον Ιμποδισθή δ*ά  τών μηχανορραφιών τών Σα
μαρειτών. Έκτος τουτου ό Δαρεϊος έδωκεν είς αυτους 
δπίσω ολα τά χρυσά καί άργυρα σκευή, τά δποΐα εΐχε 
μεταφέρει 1$'Ιερουσαλήμ είς Βαβυλώνα ο μεγας Να. 
βουχοδονόσομ



ΜΑΡΤΙΟΣ, 1880 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΙΛΩΝ

Έπΐ τής βασιλείας τοο οί Πέρσαι είσεβαλον είς τήν 
1 Ελλάδα, έλπιζοντες νά καδυποτάςουν καί τους άλλους 
Έλληνας, δπως επραξαν είς άλλα πολλά έθνη- άλλ’ ευ*  
ρον πολλήν διαφοράν μεταξύ τών’Ελλήνων καί.’Ασία
ν ΐ», διότι νικηδέντες κατά κράτος είς τδν Μαραθώνα! 

αυτή άπέτυχεν ένφ δέ ήτοίμαζε στρατδν μέγαν, Γνα 
προσδάλη του; "Ελληνας διά τε ξηρας καί ίίαλάσσης, δ 
δάνατος έπήλΟε καί ή έκστρατεία έγένετο ύπδ τοΰ υίοΰ 
τοο Ξέρξου μετά τής αύτής καί έτι χειροτέραί τύχης.

Λαιτός δ άρδς τής Αίγυπτου.

ύπδ τοΰ Θεμιστοκλέους, ήναγκάσθησαν νά άπέλδουν της;
4 Ελλάδος κατησχυμένοι.

Ο λωτόξ·

Μετά τούτο « Ααρειος έξεστράτευσε κατά τών Εζυ- Τδ δνομα τοΰτο φέρουν διάφορα εΏη φυτών τήν 
ΐίώοι, τών σημερινών'Ρώσσων, άλλά καί ή Ικμιρατεία σήμερον πολλή δμως υπάρχει διχογνωμία περί τοΰ, 
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ποιον εΐναν -ώ φυτδν, το όποιον ήτο γνωστόν εΐς τούς 
αρχαίους ύπδ τό όνομα τοϋτο. Πιθανόν νά ήτον δζί- 
ζ υ φ ο ς λωτδς, βστις εδρίσκεται τήν σήμερον είς τήν 
Τόνισα καί εΐς άλλα πολλά μέρη τής ’ Αφρικής, έπειδή 
τό φοτόν τοϋτο άνταποκρίνεται κάλλιον πρός τήν περι
γραφήν τοΰ λωτοΰ, τήν δποίαν δίδει ό Πολύβιος, ύπδ τοο 
όποιου περιγράφεται ώς ακανθώδης θάμνος, φέρων 
καρπόν ισομεγέθη με τόν της ελαίας, καΐ όμόΐάζων κατά 
τήν γείσιν μέ τους φοίνικας. Τά διάφορα είδη τούτου 
φέροοσι καΐ διαφόρους καρπούς, άλλά πάντες εΐναι ευ
χάριστοι τήν γεΰσιν.

‘Ο'Όμηρος, είς τό εννατον στοιχεΐον της Όουσσείας, 
στίχον 34—d 93 άναφέρει φυλήν τινα ανθρώπων, τους 
όποιους ονομάζει Λωτοφάγους, οίτινες κατοικούν τήν 
βόρειον παραλίαν τής’Αφρικής, καΐ οΐτινες έζήτησαν νά 
κρατήσωσι παρ’ αότοΐς τόν * Οδυσσέα καΐ τους συντρό
φους αώτου, προσφέροντες είς αυτούς νά φάγωσιν έκ του 
λωτοΰ, οστις έκαμνε τόν τρώγοντα έξ αύτοΰ νά λησμο- 
νήση τήν πατρίδα του, καΐ νά μή ίχη πλέον έπιθυμίαν 
νά έπιστρέψγ] είς αύτήν. Τόν κίνδυνον δμως τούτον 
άπεφυγον διά τής φρονήσεως καΐ δραστηριότητας του 
‘Οδυσσέως, οστις τούς φαγόντας έξ αύτοΰ ήνάγκασε 
διά της βίας νά έμβωσιν είς τό πλοΐδν, άποπλεύσας 
ταχέως έκ τής γής έκείνης. Τδ άπλοΰν τούτο συμβε- 
βηκός, όπερ έν δλίγοις μόνον αναφέρει ό "Ομηρος, ά- 
νέπτυζεν είς λαμπρόν τι ποίημα, «Οί Λωτοφάγοι,» 
δ ένδοξος ποιητής τής’Αγγλίας κ. Τέννυσον.

‘Ως φαίνεται, καΐ όί "Αραβες έγνώριζον, ή μάλλον, 
έπίστευον είς τήν μαγικήν ταύτην ιδιότητα του λωτοΰ, 
διότι ονομάζουσιν αύτδν «καρπόν τόΰ πεπρωμένο,» βστις 
θέλει τρώγεσθαι έν τφ Παραδείσφ I

' Η προκειμένη εΐκών παριστφ τδν ίερδν λωτόν τής Αί
γυπτου. 1 Ωραιόν τι ύδρόβιον φυτδν, άφιερωμένον ίδίως 
είς τδν Όσιριν καΐ τήν ’Ίσιν, και θεωρούμενον ώς 
έμβληματικδν τής δημιουργίας τοΰ κόσμου. Είς τά ιε
ρογλυφικά καί τά κοσμήματα τών μνημείων τής Αί
γυπτου, τό φυτδν τούτο κατέχει έπίσημον θίσιν. Αί κιο- 
νοστιχίαι τών ναών έν θήβαις καΐ έν Φιλαΐς τής Αί
γυπτου, έχουσι κιονόκρανα έσχηματισμίνα έκ τοΰ φυλλυ 
τοΰ λωτοΰ καΐ σϋμπεπλεγμένα μέ φοίνικας. Δέν υπάρ
χει δε μνημεΐον αιγυπτιακόν, έπι τοΰ οποίου νά μή πα- 
ρίσταται ή θεά “Ισις, έστεφανωμένη μέ φύλλα λωτοΰ, 
ή κρατούσα άνθοδέσμην έξ αύτών. * Γπάρχουσι δέ καΐ 
βωμαικά τινα λείψανα,' είς τά όποια εΐναι έγγεγλυμμέ- 
νος ό λωτός.

’Ακόμη καί οί Βραχμάνες θεωρό ΰσι τδ φυτόν τού
το ώς ιερόν· είς δε τοός ναούς αύτών ό Βράμμας πα- 
ρίσταται ένίοτε καθήμενος έπΐ καθέδρας έκ λωτών.

Ή ζυγκργά. τοΐί φιλοσόφου.
(itf ιί θ ο ς.)

'Υπήρχε ποτέ καλόγηρός τις, δστις κατά τάς ώρας 
τής άνέσεώς του ένησχυλεΐτο είς βαθείας σκέψεις και 
σοφούς διαλογισμούς· τοότυ ένεκα έπωνομάσθη «ό φιλό
σοφος. » Ούτος έκ νεαράς ακόμη ήλικίας έλαβε τήν ίδέαν 
νά κατασκευάση ζυγαριάν, διά τής οποίας νάδόναται νά 
ζυγίζη ούχΐ ζάκχαριν καΐ άλευρον καΐ τά παρόμοια, 
άλλά σκέψεις, καΐ πράξεις καΐ έλατήρια, 
ακόμη δέ καΐ άνθρώπους! — πράγμα όπερ φαί
νεται λίαν παράδοξον, .άν όχι άπίστευτον, Άλλ’ ό' κα- 
λόγηρος εΐχε σταθεράν τήν πεποίθησιν, δτι ήθελε δυ- 
νηθή νά κατασκευάση τοιαύτην τινά ζυγαριάν, πρδς τδν 
σκοπόν δέ τούτον καθ’ εκάστην ήμέραν είργάζετο έπν· 
μελώς είς τδ κελλίον του έπΐ πολλά ετη, έωσοΰ μίαν 
ήμέραν, οτε ήδη ή κόμη του εΐχε λευκανθή, ρί δέ Οφθαλ
μοί του άπωλέσει τήν λάμψιν αύτών, έπληρώθη ό πόθος 
τής ζωής του, διότι ή ζυγαριά έκειτο ένώπιόν του τε
λεία καί έτοιμη διά δοκιμήν !

'Η χαράτοϋ καλογήρκ ήτο απερίγραπτος· άπεφάσισε 
δέ εύθυς νά κάμη τήν δοκιμήν καΐ πρώτον μέν θέτει είς 
τήν μίαν τών δυο πλαςίγγων τήν κεφαλήν του περιφήμβ 
έκείνυ άπιστε, άλλά εύφυοΰςάνθρώπυ, τοΰ Βόλταίρ«, είς 
τήν έτέραν δέ έν τεμάχιον χαρτιού, έπί τοΰ ύποίου ήτο 
γεγραμμένη ή προσευχή του Τελώνου, — «Κύριε ίλά- 
σθητί μοι τφ άμαρτωλφ·» άμέσως δέ καί μ ετά θαυ
μασμού βλέπει τήν πλάστιγγα, είς τήν δποίαν ήτον 
ή προσευχή, κατερχομένην, τήν δέ κεφαλήν άνερχομέ- 
νην μεθ’ ορμής έως είς τήν ύροφήν 1 '

Μετά ταΰτα έθεσεν είς τήν μίαν πλάστιγγα τδν Μέ
γαν ’Αλέξανδρον, είς δέ τήν έτέραν έν έκ τών ίματιών, 
τά δποΐα ή Δορκάς κατεσκευαζε διά τούς πτωχούς· μ’ 
δλον δτι δέ δ ’Αλέξανδρος ήτο περιβεβλημένος σιδη
ράν πανοπλίαν, τδ Εμάτιον κατήλθε και ό ήρως άνήλθεν !

’Ακολούθως έθεσεν είς μίαν τών πλαστίγγων μίαν 
ολόκληρον σειράν νοσοκομείων, τά όπόια εΐχεν οικοδο
μήσει πρδς τδ θεαθήναι καΐ έπαινεισθαι Φαρισαίος τις 
φιλόδοξος, εΐς τήν έτέραν δέ τδν δβολδν της χήρας, — 
ίτε, ώ τοϋ θαύματος! δ- μικρός δβολός ύπερεζύγισεν 
ολόκληρον τήν σειράν τών οικιών και ή ζυγαργά εκλινε 
πρδς τδ μέρος αύτοΰ !

Τά πειράματα ταΰτα ένεθάρρυναν αύτδν νά επιχεί
ρηση καΐ άλλα — είς έκαστον δέ πείραμα εΰρισκεν 
άποτελέσματα δλως άνέλπιστα καΐ παράδοξα, ώς λ. χ. j 
τδ νά ζυγίζη περισσότερον έν άροτρον άπδ δέκα πολε- 
μικάς άμάξας, έν καρφίον περισσότερον άπδ έν πολυ
τελές δώρον, έν μόνον δάκρυον μιας πτωχής χήρας 
περισσότερον παρά χρυσήν περικεφαλαίαν, χαλκίνην ά- 
σπίδα καΐ σιδηροΰν -δόρυ ! Προσέτι διά πειραμάτων εύ- ·.

I
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ρεν, οτι μία μέλισσα ύπερέβαινε κατά τδ βάρος δύο 
λαμπρώς ένδεδυμένας κυρίας, δτι ολίγα γραμμάρια τι
μιότατος καΐ φρανήσϊίος ήσαν πολύ βαρύτερα παρά 
δέκα ιατρούς, δέκα δικηγόρους, δύο ύπασπιστάς τοϋ 
βασιλέως καϊ ένα ύπουργόν ! Άλλά τδ παράδοξον ήτον, 
δτι ένφ είς λαμπρός άδάμας ήτον έλαφρότερος παρά 
μίαν πατάταν, δμως 6λόκλήρα όρη έκ χρυσού δέν ήδύ- 
ναντο νά φέρωσι τήν ζυγόν είς ίσσοροπιαν, δταν έτί- 
θετο εΐς τήν έτέραν πλάςιγγα δ είς έκεΐνος μαργαρίτης, 
«δ μαργαρίτης τής μεγάλης τιμής.»

Τέλος δέ διά νά μή πολυλογώμεν, ό καλός ήμών 
καλόγηρος έθεσεν εΐς τήν μιαν πλάστιγγα ολόκληρον 
τδν κόσμον, εΐς τήν έτέραν δέ μίαν μόνην ψυχήν—τήν 

ψυχήν ένδς έπαίτου—δτε, ώ τοΰ θαύματος ! ή ζυγαριά 
τοδοΰτον όρμητικώς εκλινε πρδς τήν πλάστιγγα, ήτις 
εμπεριείχε τήν ψυχήν, ώστε δ κόσμος άνεπήδησεν εΐς 
τδν αέρα και τρυπήσας τήν στέγην του μοναστηρίου 
έπλεεν εΐς τήν ατμόσφαιραν, δπου εΐναι μέχρι τής 
σήμερον!

Καϊ τώρα, μικροί μου φίλοι, 5ν καΐ ταΰτα σας φαί- 
νωνται παράδοξα καϊ άπίστευτα, είναι δμως αληθέστατα, 
συμβουλεύω δέ έκαστον έξ ήμών, δστις δέν έννοεΐ αύτά 
νά παρακαλέση τήν μητέρα, ή τδν πατέρα, ή άλλον τινα 
μεγαλβιτερόν του, νά τοϋ έξηγήση τδν μύθον τής ζυγα
ριάς τοΰ φιλοσόφου καλογήρου.

12®ρίεργον 
δένδρο?.

' Η προκειμένη εΐκών 
παριστφ δένδρον τι ά- 
νήκον εΐς τδ γένος τών 

' συκών, δπερ εύρίσκε- . 
; ται εΐς τά δάση τών 
J ’Ινδιών.' Ο καρπός αύ

τοΰ εΐναι μικρός καΐ ο
μοιάζει κατά τε τδ σχή
μα καΐ τδ χρώμα μέ 
τά έρυθρά κεράσια. Τά 
φύλλα, τά δποΐα εΐναι 
καθαρά καΐ ίχ«σι σχή
μα καρδίας, χρησιμεύ- 
ουσιν ώς ποάτα είς τϋς 
’Ινδές. Άλλά τό περί
εργον τοΰ δένδρο τότυ 

’Ινδική Χυκή.

εΐναι οί κλάδοι αύτοΰ, οίτινες κλίνυσι πρδς τήν γήν καΐ 
κρέμανται καθώς σχοινιά, έωσου φθάσαντες μέχρι του 
έδάφες, βιζωθώσιν έν αύτφ. Έκει δέ αύξάνει ό κορμός 
άύτών καΐ γίνεται νέον δένδρον, άναφύει δέ νέους κλά
δος, οίτινες πάλιν κλίνοσι πρδς τήν γήν καΐ ψ(ζώνονται 
έκεΐ καΐ οδτω καθεξής, έωσοϋ σχηματισθή μέγα δάσος 
έκ τών κλάδων τύτων, οίτινες όμοιάζουσι μέ στύλους ύ- 
ποστηρίζοντας πρασίνην οροφήν έκ φύλλων. “Εν έκ 
τών δένδρων τούτων ηύξησεν έωσοΰ εΐχε τριακοσίους 
πεντηκοντα μεγάλους κορμούς, τρεΐς χιλιάδας δέ μικρό*  
τέρων κλάδων, οίτινες ετεινον πρδς τήν γήν, δπου μετ 
■δλιγον ήθελον ριζωθή. ΟΕ κλάδοι-ούτοι είναι πλήρεις πι
θήκων, άγριων ταώνων καΐ ποικίλων άλλων πτηνών, ύ- 
ποκάτω δέ τής σκιάς αύτοΰ έπτά χιλιάδες άνδρών εύρόν 
ποτέ καταφύγιον. Τδ περιφημότατου δμως δένδρον τοΰ 
εΐδυς τούτου λέγεται, δτι εύρίσκεταν εΐς τήν νήσον Κεύ-

λάνην. Μεταξύ τών 
κορμών αύτοΰ διέρχον
ται δύο όδοΐ, εΐς δια
στήματα δε ικανά άπ 
άλλήλων φύονται ω
ραίοι φοίνικες, ύποκά- 
τω τής σκιάς αύτϋ· τήν 
μεσημβρίαν δέ ρίπτει 
σκιάν 23,146 περί
που τετραγωνικών πή- 
χεων.

Τδ δένδρον τοϋτο 
καταχρηστικώ ς Ονομά
ζεται συκή, διότι δ 
καρπός του δέν Ομοιά
ζει καθόλου μέ τά 
σΰκα.

IZOTKJLZkJk..

Γαλλικήτκ έφημερϊ; «ή Εσπέρα.» Εμπεριέχει λίαν εύχάρι- 
στον περιγραφήν τής άρχιδουκίσσης Χριστίνης, νέας βασιλίσαης 
τής ‘Ισπανίας. Αυτή ίχει σώμα λεπτοφυές καϊ χάριεν, πρόσω
πον Ελκυστικόν, κόμην ξανθήν, καϊ χεϊρας πολύ μικράς. 'Η φω
νή αύτής είναι γλυκυτάτη, γνωρίζει δέ καλώς τήν μουσικήν 
είς δέ τήν ζωγραφικήν, ίδίως είς τόν χρωματισμόν τών άνθ,έων 
έξέχει. Έκ παιδικής ήλικίας υπήρξε πάντοτε εύπεώής είς τούς 
διδασκάλους καϊ τάς διδασκαλίσσας, καϊ Επιμελεστάτη είς τάς 
σπουδάς αύτής. Καϊ τώρα δέ άκόμη, οσάκις έρχονται νά ίπισκε- 
φθώσιν αύτήν αϊ πρότερον αύτής διδαβν.άλισσαι, ύποδίχεται αύ- 
τάς μέ πάσαν Ινδεςζιν άγάπης καϊ σεβασμού, άμέσως δέ σπεύ
δει κώ φέρει σκαμνία διά νά άκουμβήσωσι τους πόδας αύτών ίπ’ 
αύτά, κώ προσκέφαλα διά τό άνάκλιντρον. Εύχαριστεϊται δέ 
πολύ νά ςπισκέπτηται καϊ αύτή αύτάς είς τάς οικίας αύτών, 
’Επίσης δέ τρέφει μεγάλην ώγάπην και πρός τους παλαιούς ίιπη- 
ρέτας τής οίκσγινείας «ύτής. Όταν τις ί» τών διδασκάλων αΰ- 
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Τής Επαινεί αύτήν διά τήν πρόοδόν της είς τινα τέχνην ευχαρι
στείται καί δεικνύει τόσην χαράν, όσην δεικνύει μικρόν παιδίον 
ίταν έπβινήται διά την καλήν τον διαγωγήν. “Εχει ψυχήν 
λίαν συμπαθή καί ευεργετικήν, ήτις παρακινεί αύτήν είς τό νά 
κατασκευάεη πλήθος Ενδυμάτων κατ’ έτος, άτινα διανέμει είς 
πτωχά παιβία- πρό δύο δέ ετών κατεγίνετο μετά μεγάλη; Επι
μέλειας είς το ϊργον τοΰ συλλέγειν έν Εκατομμύριου γραμμα
τοσήμων διά πτωχήν τινα κυρίαν έν Μονάχιρ, προς τήν όποιαν 
πλούσιος τις "Αγγλος είχε προτείνει νά δώση Εν λαμπρόν κλειδο
κύμβαλου άντί Ενός Εκατομμυρίου γραμματοσήμων. Τήν συλλο
γήν δε τούτην κατώοθωσε νά τελειώση διά τής βοη θείας τοΰ 
θείου αυτή; τοΰ άρχιδουκίς Φραγκίσκου Καρόλου.

“Οτε δέ ΐ αύτοκράτωρ δώρισε πρό τίνος αύτήν ήγουμίνισσαν 
μοναστηριού τίνος έν Πράγη, ή Αρχιδούκισσα έχυσε πολλά δά
κρυα καί έμεινεν απαρηγόρητο; Εωσοΰ έμαθεν, δτι ό τίτλος ού- 
το; δέν ήνάγκαζεν αύτήν νά γείνη καλογραία ή νά μείνη άνύ- 
πανδρος.

Κρίβεις τύπου
περί της «Εφημερίδας των Παίδων,λ

ΟΜΜΟΝ*

ΖΕχομβν προ ήμών ΐό δωδέκατον ΐήί *EqpjfJXSpf·  

Βο; τών ΜΙαίδων είς έν τεύχος δεοεμένον. Τό ανα- 
γινώσκομεν, θαυμάζομεν τά; εικόνα; αύτοΰ, καί δέν δυνάμεθα 
νά πεισθώμεν, 5τι τόσφ ωραίον καλλιτεχνικά!;, τόσιρ δέ καλώς 
καί Επιμελώς γραφόμενον περιοδικόν έκδίδεται παρ’ ήμίν υπό ό
ρους τόσψ προσιτούς είς πάντα;, ’Εσυνειθίσαμεν νά λέγωμίν, ότι 
έν Ευρώπη καί είς τόν άλλον κόσμον οί παΐδεε διδάσκονται καί 
Αναπτύσσονται ταχύτερου καί άσφαλέςερσν τών ήμετέρων, διότι 
έχουσι παντοία βοηθήματα πρόχειρα καί προσιτά. Όφείλομεν 
όμως νά δμολογήσωμεν, ότι δένγνωρίζομεν π αλλά π έριο δικά συγ
γράμματα γαλλικά ή Αγγλικά δυνάμενα νά θεωρηθώσιν άνώτε- 
ρα τής «Έφημερίδος τών Παίδων- ή λόγιρ ύλης, ή καί λόγιρ ει
κόνων. 'Απεναντίας πολλά περιοδικά γαλλικά είναι πολύ κατώ
τερα τής «Έφημερίδος των Παίδων» καθ’ολα, Χάρτη; ώραϊος, 
τύπος καθαρός καί ποικιλία ςοιχείων, εικόνες Εςειργαβμέναι, άλ
λα ι μέν έν Εύρώπη, άλλαι δέένταϋθα, ΰλη ποικίλη πεφροντι- 
σμένω; έκλελεγμίνη, καθιστώσιν αληθώς τήν «’ Εφημερίδα τών 
Παίδων» ένιαϊον παρ' ήμΐν άνάγνωσμα καί έν τών άριστων τών 
απανταχού έκδιδομένων τοΰ είδους τούτου. Ιστορία, διηγήματα 
ήθικά καί τερπνότατα- ζωολογία, Ανέκδοτα, ποιήσεις, μύθοι, 
βιογραφίαI μεγάλων άνδρών τής Αρχαιότητα; ή τών νεωτέρων 
χρόνων, ή άνδρών ώφελίμων είς τήν.Ανθρωπότητα, ποικίλαι ει
δήσεις, στατιστικοί, γεωγραφικοί, Αρχαιολογικοί, ή περί καλλι
τεχνίας, περί φυτών καί ζώων καί περί πλείστων ά-λλων, περί 
ών δφείλει δ άνθρωπος νά έχη γνώσίν τινα, περιέχονται έν τφ 
περιοδι φ τούτψ, τό όποιον έπρεπε μάλλον νά καλήται iixi· 
δική ’!By«i>xKor:xc.3aia.

«Μεταξύ τών Αρετών αύτοΰ oiv πρέπει νά παραλείψω μεν 
■Τήν εύθηνίαν της συνδρομής. Άντί 1 δραχμής ένΈλλάδι καί 
άντί 2 δραχμών είς τό Εξωτερικόν δΰναται νά λαμβάνη πάσα 
οικογένεια τήν «Εφημερίδα τών Παίδων.» Τελευταίου, φρο- 
νούμεν, ίτι όφείλονται μεγάλα; καί διά τοΰτο ευχαριστία! είς τδν 
συντάκτην τής εΈφημ. τών Παίδων» κ. Καλοποθάκην, διότι ή 
μικρά αυτή έφ η μερίς προάγει καί τήν Εθνικήν καλλιτεχνίαν πα- 
ρέχουσα Εργασίαν είς τους έν ’Αθήναι; ξυλογράφους καί δίδουσα 
«ύτόίς-αφορμήν νά μελετώσι πολλάκι; τά πρότυπα μεγάλων 
καλλιτεχνών.

«Τά Αλίγα ταϋτα δέν κρίνομεν βεόαίως Ανάλογα τής Αξία; τού 
περιοδικού τούτου, άλλ’ ικανά οπω; προτρέψωσι τάς οικογέ
νειας ένα έγγραφώσι συνδρομηταί είς τό κάλλιστόν τούτο παιδι
κόν σύγγραμμα.» (Έκ τής «Στοάς,»)

Αίνιγμα.

Τά πρώτά μου τά δύω 
Επίρρημα παράγουν 

τά δύο τελευταία
’ς τό έαρ μάς εισάγουν 

τά τρία Εν τώ μέσφ 
καί το προτελευταίων 

Σημαίνουν, λέγουν, λέγω
'ς τήν γλώσσαν τώνάρχαίων 

τά πρώτα μου τά δύω 
μετά τοΰ τελευταίου

τήν αρχικήν αιτίαν
του πρώτου, τ’ Απευκταίου, 

τοΰ προπατορικού μας 1 
Εγκλήματος παρέχουν, 

τ’ όλον μου δέ ποθοΰσιν
άπαντε; ϊνα έχουν, Ν, Κ. Μ. ;

—* J
Αύσις του αινίγματος τηυ μτρδς ’Ιανουάριου 1880.

Τ υ ρ δ ί — Τυρός. |

Τό έλυσαν ’Αθηνών, 'Ιωάννης Ζώταλης, Δ. X. Βουρνά- 
ζο;, 1], 1. ‘Ρόδιος, Γ. Ν. Αβάζου, Α. Δοτορά-ος, Κ. II. Ζά
βαλης, Γ. Π. Παπαζαφειρόπουλος. ίίατρώ*,  Εύφροσυνη Α. 
Δωγενίδου. Κερκύρας, Κλεοπάτρα Δ. Κανέτσου. Μεσο
λογγίου, Ν. 1. Χατζόπουλος, Γ. ' Αναγνωστόπουλος, Άνδρ. 
Γ. Ιΐαπαδημητρίου. Έ ρ μ ο υ π ό λ ε ω ς, A, Β. Κιτροέφ. Λει
ψίας, Καλλιόπη Νααύμ. Ναυπλίου, Κ. Σ. Βελίνης,

Αΰσις τοΰ Γρίφου του αδτοΰ μηνδς.
Γη.

'Αθηνών, Ιω. Ζώταλης. Δ. X. Βουρνάζος. Μεσολογ- 
γ ί ο υ, Γ. Αναγνωστόπουλος, Κ. I. Χατζόπουλρς. Ναυπλίου, 
Κ. Σ. Βελίνης. Έρ μο υπ ί λ ε ω ς, Α. θ, Κιτροέφ. ,

Αάσιζ τήζ· άπλης άχρασπχίδος. !
Βικτωρία. |

Τό έλυσεν ό Έ ρ μ ο υ π ό λ ε ω ς Α. θ. Κιτροε'φ. ι
—j 

ΙΕΡΟΓΓΆΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. ;

— ί
1. Ποιος Προφήτης μετεφέρθη αιχμάλωτο; είς Βαβυλώνα;
2. Ποιος Προφήτη; ήτο βουκόλος-,
3. Κατά τί ώμοιαζεν ο ’Ιωάννη; ό Βαπτιστή; μέ τόν Ί Ιλίαν;

ε 5 ο π ο t ή « ε t ς. |
.Άβτ^ρ ’<Α έφημερίς διά οίκογε- ■

νεία; μέ ώραία; εικόνας, Επί 23 ήδη έτη έκδιδομΕνη κατά πά- ϊ 
σαν εβδομάδα*  τήν συνιστώμεν είς πάσαν οικογένειαν- συνδρομή 
Ετήσια δρ. 6, έξαμηνία 3, τριμηνία ί.ΰΟ. Δοκιμάσατε έπί τρεις 
μήνα; καί θά τήν ευρητε Αξίαν καί κατάλληλον δι’ θλα τά μέλη 
τής οίκογενείας σας. j

— 'Όστις κάμει 20 συνδρομητάς είς τήν Εφημερίδα τών 1 
Παίδων λαμβάνει τόν ’Αστέρα δωρεάν Επί Εν έτος. j

ElSoiitltoQVT xt οί λύται τών ίερογραφικών Ερωτή- ΐ 
σεων, Ατι πρέπει νά στείλωσι τάς λύσεις αυτών όχι κατά μήνα, 
άλλά κατά το τέλος τοΰ έτους ΰλαςδμοΰ, j

— ΛΤΠΟΪΜΕΘΑ, ότι τίνές τών συνδρομητών μας άντιγρά- I 
φοντες άρθρα ή καί αινίγματα Εξ άλλων Εφημερίδων ή περιοδι- ’ 
κών τά πέμπουν ώςΐδια.


