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ΑΛΗΘΗΣ ΗΡΩΙΣΜΟΣ.

'Ο ευσεβής, ’Ιωάννης Μενάρδο;, ήτο πρωρέός (*)  
άτμοπλοιου τίνος ταςειδεόοντος τάς παραλίου; πόλεις 
της Αμερικής,

(*) Είς τά μιγάλα τών ποταμών καί τής ίκτοπλοίας 
άτμόπλοια, ό πηδαλιούχος ϊσταται όχι όπισθεν «ίς τήν πρύ
μνην, όπως κοινώς γίνεται, άλλα προ; τήν πρώραν έντός 
δωματίου έπί τούτφ ΰπιράνω του καταστρώματος κατς- 
σκεοασμένου, διά νά ΰόναται νά βλέπη προς τά έμπροσθεν 
καί έζεΐθεν -χυδερνφ τό πλοΐον, ίθεν χρησιμεύει καί άντί πρω- 
ρές (σκοπού.)

'Ημέραν τινα, ένφ είσέτι ήταν μακράν τής ίηρας, 
έφάνη καπνός έξερχο μένος εκ τής άποθήχης τόϋ πλοίϋ 
ό Βέ πλοίαρχος εστειλεν ένα ναύτην νά ϊδη πόθεν έ· 
Εήρχετο, ‘Ο ναύτης έπιστρεψας ώχρός καί καταπε- 
φοβισμένος, εΐπε, «Κύριε πλοίαρχε τό πλοΐον καίε· 
ται.»

«Φωτιά! Φωτιά!» ήκοόόθη διά μιας είς ολον 
τό πλοΐον καί ευθύς πλήρωμα καί έπιβάται έοραμον 
είς τάς αντλίας και έκαστος κατά τάς δυνάμεις του 
έβοήδει όπως κατασβεσ&ή ή πυρκαιά. Αλλ’ είς μά
χην, διότι ή άποθήκη ήχο πλήρης ρητίνης καί τό 
πλοΐον ή το άδΰνατον νά σωΟή.

Τότε οί έπιβάται έδραμον είς τδν πρωρέα και τον 
ήρώτησαν

«Πόσος καιρός άπαιτεΐται διά νά φθάσωμεν και τήν 
ξηράν;»

u Γριά τέταρτα τής ώρας,» άπήντησεν δ ’Ιωάννης.
«Δυνάμεθα νά πλησιάσω μεν έχει πριν καταστραφή 

τό πλοΐον;» ήρώτησαν καί πάλιν.
«Μέ μεγίστην δυσκολίαν,· άπεχρίθη δ πρωρεύς. 

ε’ίδοΰ, ό καπνός εΐναι πολύς· υπάγετε εις τήν πρύ
μνην του πλοί», &ν θέλετε νά σωθήτε.»

Οί έπιβάται και τό πλήρωμα κατέφογον είς τήν 

πρύμνην, 0 δέ Ιωάννης έμεινε μόνος είς τήν πρώραν 
κυβςρνών τό πλοΐον. Φλόγες πορός μετ’ ολίγον καί 
καπνός πυκνότατος τόν περιεκόχλωσαν, άλλ’ αυτός έ 
μεινεν είς τήν θέσιν του άτρομήτως έκπληρών τό κα
θήκον του.

«Ιωάννη! ‘Ιωάννη!» έφώναξε διά τής σάλπιγγας 
ό πλοίαρχος έκ τής άλλης άκρας τοΰ πλοίου· διότι 
δ καπνός είχε πλέον καλύψει τόν πρωρέα καί τό πΰρ 
εμπόδιζε τον πλοίαρχον .νά μετά6ή είς τήν πρώραν.

«Έοώ εΐμαι, κύριε πλοίαρχε,» άπήντησεν ό ’Ιωάν
νης.

• Ποΰ διέυΟονόμεθα τώρα;»
• Πρός άνατολάς,» άπήντησεν ό πρωρεύς, 
βΣτρέψον τό πλοΐον πρός τό Νοτιοανατολικόν, καί

ρίψε το είς τήν ξηράν,· διέταξεν ό πλοίαρχος.
Έν τοότοις τό πΰρ δλονέν έπροχώρει πρός τήν πρώ

ραν, δ δέ γενναίος ‘Ιωάννης περιεκοκλώθη ήδη άπό 
τάς φλόγας. Αί τρίχες τής κεφαλής του έκάησαν 
καί ή μία του χειρ κατέστη άχρηστος.

Τό πλοΐον έπλησίαζεν δλίγον κατ’ δλίγον είς τήν 
ξηράν, ό δέ πλοίαρχος έπανειλημμενως έσάλπιζε τό 
όνομα τοΰ ΊωάννοΟ διά νά μάθη άν άκόμη έζη, διότι 
ή ζωή δλων έκρέματο άπό τήν καλήν χρήσιν τοΰ 
πηδαλίου. "Οσάκις δέ 6 πλοίαρχος τόν έκάλει έκεΐνος 
άπέκρίνεΐο, «Έδώ εΐμαι!»

«Είμπορεΐς ν’ άνθέξης άκόμη πέντε λεπτά;» ήρώ- 
τησεν δ πλοίαρχος.

«Τη ^οηθείφ τοϋ θεοΰ θέλω προσπαθήσει,» άπήν
τησεν ό Ίωάννηί, μέ έκλείπουσαν φωνήν.

Τό πλοΐον έπι τέλους εφθασεν είς τήν ξηράν καί ό
λο ν τό πλήρωμα καί οί έπιβάται έσώθησαν, άλλ*  ό ευ- 
γενής ’Ιωάννης έκάη καί έπεσεν είς τήν θάλασσαν 
θύμα τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τής αΰταπαρνήσεώς του διά 
των οποίων έσώθησαν τόσαι ψυχαί. ΐ
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Τήν άνορα τούτον τιμώμεν και έγκωμιάζομεν διά 
τον ηρωισμόν και τήν αΰταπάρνησίν τον, άλλά πόοφ 
μάλλον πρέπει νά εύγνωμονώμεν ζαΐ νά άγαπώμεν τδν 
Χρίστον, δστις ήρνήθη τά πάντα και άπέθανεν υπέρ 
τοΰ άνθρώπου, οστις τδν έχθρεΰετο καΐ τδν έμίσειΐ 
«Διότι, — είναι γεγραμμένον, — ένφ ήμεΐτ ήμεθα έτι 
Αμαρτωλοί, ο Χριστός ύπδρ ημών άπέθανεν.» ('Ρωμ. 
έ. 8.)

ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ.

Έσκέφθητε άραγε ποτέ, μικροί μου φίλοι, 3ιατί δ 
θεός Οκαμί τάς χεΐρας σας όποιαι είναι, καί όχι καθώς 
τών πετεινών, ή τής γάτας, ητών άλλων ζώων ; Προ; 
όφελος έκείνων, οί όποιοι ποτό δέν έσκέφθησαν περί 
τούτου, ΐδοίι τι συσταίνει είς τήν μελέτην των εις εί 
λικρινής φίλος τών παιδιών.

Ο Θεός επλασε τήν χειρα τοΰ άνθρωπο» τόσον 
δαυμασίως Διά νά κτοπφ; Όχι.— Διά νά τσουγρανι- 
ζη ; Όχι—Διά νά τσιμπφ καΐ νά σπρώχνη ; *0/ι.__
Διά νά άρπάζη; ’Οχι.— Διά νά κλέπτη; Όχι. — 
Διά νά ξεσχίζη; Όχι—Αί κακαΐ χεΐρες κάμνουν τά 
τοιαοτα. Ό θεάς δέν μας έδωκε τάς ώραίας μας 
χειρ ας διά νά πράττωμεν τδ κακόν, άλλά διά νά κά· 
μνωμεν τδ καλόν, διά νά τάς μεταχειριζώμεθα εις καλά 
και ωφέλιμα πράγματα.

Αί χαλαΐ χεΐρες βοηθούν τήν μητέρα, βάλουν έκα
στον πράγμα είς τήν δέαιν του, κουνούν τδ παιδί, δ
ταν κλαιη, οδηγούν τά μικρότερα αδέλφια και περι
ποιούνται τά άδΰνατα. Δέν χύνυν, ούτε σπάζουν, ούτε 
καταστρέφουν, άλλ’ εΐναι προσεκτιχαΐ χεΐρες καΐ κα- 
θαραι.

Ό θεός έοωκεν είς τάς γάτας όνυχα; διά νά πιά
νουν καΐ ξεσχίζουν· είς τά πουλιά πτερά διά νά πε- 
τούν- εις τούς σκύλους δδόντας διά νά δαγκάνουν- είς 
τάς όρνιθας ράμφη διά νά τσιμπούν άλλ’ είς τά παι
διά έδωκε χεΐρας διά νά έργάζωνταν τάς κατεσκευασε 
δέ τόσον . ωραία ώστε ήμπορουν νά κάμνουν πάσαν 
έργασίαν—τά 28- κόκχαλα, άπδ τά οποία έκαστη χειρ 
συν,ίσταταη είναι τόσον κατάλληλα και τόσον άρμοδίως 
συνηρμοσμένα μεταξύ των διά κλειδώσεων, ώστε ή 
χειρ άναιγει και κλείει καΐ κινείται μέ μεγάλην ελευ
θερίαν καΐ ευκολίαν.

Έσκεφθητέ ποτέ τι δόναται νά πράξη ή χειρ σας;
Πιάνει, κρατεί, δψόνεΐ, τραβφ, κόπτει, συνάζει, σκά

πτει, πλύνει, ράπτει, γράφει, υφαίνει, στό-πτει, πλέ
κει κτλ.

Ό θεός βεβαίως δέν έκαμε τάς χεΐρας διά νά 8- 
κνηρεύουν. Χεΐρες έρραψαν τά φορέματα σας καΐ 
επλεξαν τάς κάλτσας σας. Κατασκευάζουν άρτον, άλ-
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μέγουν τά πρόβατα, τά γίδια καΐ τάς αγελάδας· κάμνβν 
βοότυρον, σκυπίζουν, σιδερόνουν καΐ συνάζουν τούς 
καρπούς,

’Επειδή λοιπόν δ θεός μάς έδωκε τοιαυτας χεΐρας 
πρέπει ήμεϊς νά μεταχειρ'ιζώμεδα αΰτάς μέ τρόπον 
ώστε νά τδν εύχαριστώμεν.

Άδιάφορον άν αΐ χεΐρες ήναι λευκαΐ ή μαΐίραι, πα- 
χεΐαι ή ίσχναΐ, μεγάλοι ή μικροί, σκληραΐ ή άπαλαΐ 
πρέπει νά έργάζωνται, νά ήναι τίμιοι, περιποιητικοί, 
καθαραΐ και έν γένει καλαΐ χεΐρες. Θά δώσωμεν δέ λό
γον είς τδν θεόν διά τήν χρήσιν τών χειρών μας, κα
θώς καΐ διά τήν χρήσιν της γλώσσης μας—διά πάντα 
αργόν λόγον, δστις έξέρχεται άπδ τδ στόμα μας.

Η ΑΝΟΙΚΤΗ θΐΤΑ.

Δυστυχής τις χήρα ειχδ τέσσαρα παιδία, έκ 
τών δποίων τό μεγαλείτερον ώνομάζετο 'Ροβέρ
τος καί ήτο μόλις δκταετές. Μίαν έσπέραν, 
φοΰ βλην τήν ήμέραν δέν εΐχον φάγει τίποτε, 
ήτο’μάζοντο-νά κοιμηθούν χωρίς νά δειπνήσουν’ 
άλλ’ ή μήΐηρ> ή δποία ήτο ευσεβής καΐ έγνώρι- 
ζεν βτι δ θεός ήδυνατο νά τούς βοηθήση, 5ίω- 
σε τήν κσρδιαν της πρδς Αυτόν καί έπεκαλέσθη 
τήν εύσπλαγχνίαν του.

’(λίαν δέ έ τελείωσε τήν προσευχήν της, ό 
'Ροβέρτος τής εΐπε· εΜήτερ, δέν λέγει ή Γρα
φή βτι β θεές ίστελλέ. ποτέ κόρακας &ΐ; ενα άν
θρωπον καί τοΰ ίφεραν άρτον ; »

ί-Μάλιστα, τέκνον μοο, τούτο συνέβη πρδ πολ- 
λοΰ.»

ΓΑλλά καΐ τώρα,» εΐΐτεν δ 'Ροβέρτος, «δέν 
δόναται τάχα δ Θεός νά μας ςείλη άρτον διά τοΰ 
ΐδίου μέσου; *Ας άνοίξωμεν τήν Ούρχν καΐίσως 
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£λθη χάνει; κόρας νά μας φέρη άρτον.» Ταΰτα 
είπών &πήγδ και ήνοιςε την δοράν. Οί διαβά- 
ται τώρα ήμπόρουν νά βλέπουν έντδς τοΰ δω
ματίου, τδ όποιον έφώτιζε πενιχρόν λυχνίφιον. 
Μετ' όλίγον έτυχε νά διαβαίνη Απ’ έκεΓ δ Δή
μαρχο; τής πόλεως καί ίδών τήν θύραν Ανοι
κτήν καί τήν μητέρα περιτρυγιρ ισμένην Από τά 
χαροποιά τέκνα τη;, παρεκινήθη νά είσέλθη.

«Καλή μου, Κυρία, είπεν οδτος, «Διατί έχεις 
τήν δοράν σου Ανοικτήν εί; τοιαύτην ώραν;»

Ή αιφνίδια έμφάνισις τοΰ- εδγενοΰς Δημάρ
χου είς τήν πτωχήν καλόοην τής χήρα; τήν έ- 
τα'ραςε· βθεν καί έσηκώθη μέ βίαν, καί αφού 
τδν έχαιρέτησεν, Απδζρίθη·

«Κύριε, έπειδή έντδς όλίγου έμέλλομεν νά 
κοιμηθώμεν χωρίς νά δειπνήσωμεν, δ μικρός μ« 
'Ροβέρτος έσζέφθη, βτι Sv ήνΟιγε τήν Ουράν, δ 
θεός βεβαίως θά ίστελλε ζαΐ πρδ; ή μας κανένα 
κόρακα μέ τροφήν.

Ό Δήμαρχος έγέλασεν εί; τους λόγους τού
τους και ειπεν βτι δ 'Ροβέρτος δέν ήπατατο πο
σώς, διότι πραγματικώς ήλΟεν εις κόρα; διά νά 
τούς δείξη ποΰ ευρίσκετο άρτος. Αμέσως δέ 
Ιλαβε τδ παιδίον εί; τήν οικίαν του, καί μετ’ ο
λίγον τδ Απέστειλε πρδ; τήν μητέρα του μέ χα
λάζιου γεμάτου άπδ τροφάς, τάς δποίας άμα εΐ- 
δον τά λοιπά παιδία ήρχισαν νά πηδούν καί νά 
χειροκροτούν άπδ χαράν.

Άλλ' είς τήν χαράν των δέν Αλησμόνησαν 
νά ευχαριστήσουν τδν θεόν, βστις εϊσήκουσε τήν 
προσευχήν των. Ό δέ 'Ροβέρτος, Αφού έτε- 
λείωσε τδ δείπνου, δπήγεν είς τήν Ανοικτήν θό- 
ραν ζαί ΰψώσας τοΰ; δφθαλμοΰς πρδ; τδν θεόν 
είπε, «Σέ εδχαριστοΰμεν, θεέ, έπειδή είσήκ«σες 
τήν προσευχήν μας καί μα; άπέστειλες τους κό
ρακας μέ τροφάς.»

Σεις δέ, μικρά μ» παιδία, μάθετε νά προσεύ- 
χησθε είς.τήν νεότητά σας είς τδν θεόν, καί Αύ- 
τδς δέν θά σας λησμονήσει είς τδ γήρά; σας.

Άποιου ίχαβτον παηίον πρέπει νά ήναι.

’Αξιέραστο*, φιλάνθρωπον, αυτάρκες, έπιμε- 
λέί, γνώσεως επιθυμητικόν, συγχωρητικίν, πρφ- 
ον, έντιμον, φίλεργου, δίκαιον, ευμενές πρός 
πάντα;, εδπειθές, εθσεβές, ήσυχου, ειλικρινές, 

φιλάληθες, ένάρετον, φρόνιμον, υπάκουου είς τά; 
καλά* συμβουλάς, ζηλωτής τών καλών.

"Οποίον άεν πρέπει νά ήναι.

Θυμώδες, καυχώμενον, φυλάργυρον, Απατη
λόν, φθονερόν, σκληρόκαρδων, δκνηρόν, ταραχο
ποιόν, Αμελές, Απιλήσμον, ίδιοτελές, Αχάριστου 
Ανυπότακτου, μή ζηλωτής τών κακών.

Ποια τά κάάάωτα πρά.γμΛτα, τά οποία 
πρέπει νά δίδ% τις.

Τδ κάλλιστον πράγμα, τδ όποιον είμπορείς νά 
δώση; είς τδν έχθρόν σου, είναι συγχώρη- 
σ ι ς·—είςτόν δπεναντίον as, ά ν οχ ή·—εις τδν 
φίλον σ«, τ ή ν κ α ρ δ ί α υ· —είς τον υίόν σου, 
καλόν παράδειγμ α*—είς τδν πατέρα σ«, 
π ρ ο τ ί μ η σ ι ν— είς τήν μητέρα σου, φέρ- 
σιμόν (διαγωγήν,) τδ όποιον νά τήν κάμνη 
νά καυχαται διά σέ· —■ εί; τδν έαυτόν σου, σ έ- 
β α ί'—είς πάντας τους Ανθρώπους, Αγάπην.

ΚΡΕΜΕΖΟ.
Ή χρήσι; του κρεμέζου είναι τόσον κοινή είς δλην 

τήν Ελλάδα, ώστε τδ γνωρίζουν πολύ χαλά καί αύτά 
τά μικρά παιδιά, Δι’ αυτου βάφουν κόκκινα αί μητέ
ρες μας τά πανιά καΐ τά νήματά των, οί βάφει; τδ 
μετάξι των, καΐ ολο ι ημείς τά αυγά τής Λαμπρά;. Τδ 
τι είναι δμως τδ χρεμέζο τούτο δεν γνωρίζουν οί πε
ρισσότεροι, και περί τούτου θά εΐπομεν δλίγα.

Τδ κρεμέζο γενικώς θεωρείται άπδ τδν λαδν ώς 
προϊόν φυτού, ώ; σπόρο; ή κάτι το too τον· Αλλ’ ή ιδέα 
αυτή είναι έσφαλμένη, διότι ή πολύτιμος αΰτη βαφή 
είναι όχι φυτδν, Αλλά ζώον,—εντομον, Απδ έχει να, τά 

; οποία δνομάζονται ή μ ι π τ ε ρ α- ομοιάζει δε εί; τάς 
έξεις του μέ τδν λευκόν μόρμηκα και τδν μεταξοσκώ
ληκα, όπως θά ΐδομεν εύθύς.

Τδ εντομον τούτο εΐναι γέννημα χαι θρέμμα τοΰ 
Μεξικού- .Απαντάται πολυπληθές εί; τά; Απέραντους 
έρημίας του, όπου Αφθόνως φύεται τδ κόκκινου είδος

■ τήί φραγκοσυκιάς, Απδ τδ όποιον τρέφεται.
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Τά έντομα ταυτα είς τήν φυσικήν των κατάστασιν 
έναποθέτουΟι τόν σπόρον των (τά αύγά των) είς τω· 
οΰτον μέρος τής φράγκο συ χιά;, ώστε νά προφυλάττεται 
άπδ τήν βροχήν καί τάς αλλας έπηρείας τής άτμθ· 
σφαίρας. "Οταν ΰέ ίλθη δ καιρός, κατά τόν όποιον 
ανοίγει, τά σκωληκάχια διασκορπίζονται είς τά φραγ- 
κοσυκόφυλλα καί τρέφονται από αύτά, δπως ό μετά* 
ξσσκώληξ, έως ου οιίλθυον, ολα; τάς μεταμορφώ
σεις των, καί νά ένωθώσι κατά ζεύγη είς γάμου κοι
νωνίαν.

Εΰθύς άφόΰ γείνει ή έγκυμοσύνη, τό 9 ήλυ, τδ όποιον 
εΐναι άπτερον, προσχολλαται στερεώς είς Sv μέροί 
τοΰ φύλλου και αρχίζει νά έξογκόνεται, νά φΟυσκόνη, 
ίωςοό καταντήσηνά χάση τδ σχήμα καί τήν μορφήν 
τοΰ εντόμου, καί τότε όμ&ιάζει μάλλον με ύλην έκκρι- 
νομένην άπδ τδ φυτόν,

Είς τήν κατάστασιν ταυ την συνάζονται, φονεύονται 
διά βραστού υδατος, η είς θερμούς κλιβάνους καί με-1 
ταφέρονται εις τδ έμπόριον διά νά χρησιμεύσουν είς 
τήν βαφικήν,

Οί αΰτόχθονες τοΰ Μεξικού έγνώριζόν τήν άξίαν 
καί μετέχειρίζοντο τδ κρεμέζο πολύ πριν άνακαλυ- 
φθή ή ' Αμερική από τόν Κολόμβον, Είς τήν ευρώ- 
πην μετεφέρθη άπδ τους 'Ισπανούς, οί όποιοι έφυλα- 
ςαν μυστικήν τήν καταγωγήν του έπί πολλά έτη. Τέ
λος όμως έγνωστοποιήθη καί πολλαΐ άπόπειραι προς 
καλλιέργειαν αϋτου με κάποιαν έπιτυχίαν εγειναν είς 
διάφορα μέρη του κόσμου, είς κλίματα βμοια μέ τδ 
κλίμα του Μεξικού.

Ευθύς άφοΰ έγνωρίσθη ή άξια τοΰ κρεμέζου είς 
τήν Εύρώπην, ολαι αί άλλαι ούσίαι, μέ τάς όποιας ε- 
βαφον τά κόκκινα, έχασαν πολύ άπδ τήν άξίαν των, 
αΰτό δέ κατέστη έπιζήτητον. "Οδεν ή καλλιέργεια του 
είς τδ Μεξικόν έλαβε μεγάλην έκτασιν* αί φυτεΐαι τών 
έρυθρών φραγκοσυκιών έ πολλαπλασιαστή σαν, δ σπό
ρος τοΰ έντόμύυ ήρχισε νά συνάζεται καί νά φυλάτ- 
τεται μέ προσοχήν, τά 3’ έντομα νά περιποιώνται καί 
νά προφυλάττωνται άπδ κάθε πράγμα, τδ όποιον έμ- 
πόρει νά τάβλάψη, (καί έχουν πολλούς έχθρούς) έως 
ου τά θήλεα φθάσουν είς έκείνην τήν κατάστασιν, τήν 
όποιαν περιέγράψαμεν, καί τότε συνάζονται, ζεματί
ζονται η ξηραίνονται καί άποστέλλονται διά τοΰ έμπο- 
ρίου είς βλα τά μέρη του κόσμου.

“Εκαστος κόκκος, δη λ, έκαστον θήλυ, περιέχει περί 
τά χίλια αυγά 1

'Η προκειμένη εικονογραφία παριστάνει φύλλον 
φραγκοσυκιάς μέ διάφορα θήλεα εδώ καί έκεΐ ώς στίγ
ματα· προσέτι δέ έντομον πτερωτόν τδ όποιον είναι 
τό αρρεν.

Πόσον αγαθός 6 Πλάστης μας ! εκαμδν ανεξάντλη
του; προμήθειας οχι μόνον διά τάς άνάγκας μας, άλ
λα καί διά τήν εΰχαρίστησιν τής καλαισθησίας μας. 

Μικροί μου, φίλοι, όσάκις βλέπετε τδ κοκκινον χρώμα, 
τδ όποιον τά μικρά παιδιά τόσον πολύ άγαποΰν, μή 
λησμονήτε ότι δ θεδς τδ έκαμεν επίτηδες προ; ευχαρί
στησή σας, καί άγαπατε καί όπακοόετέ Τον πάντοτε.

'Η Αγία Γραφή,

Αί υποσχέσεις της 'Αγίας Γραφής ίμοιάζουν 
μέ τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου, αΐτινες λάμπουν διά 
τών παραθύρων είς τήν καλύδην τοΰ πτωχού, 
καθώς καί είς τδ παλάύον τοΰ πλουσίου.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔ0Π01ΗΣ1Σ.

^Εχομεν ήδη λάβει διάφορα άρθρα έκ διαφόρων έ- 
παρχιών διά τήν «Εφημερίδα τών Παίδων» καί τι- 
νάς έπιστολάς δπόδεικνοοόσας είς ήμάς τόν κατάλλη
λον τρόπον, κατά τδν όποιον οί συντάκται τών έπιςο- 
λών τούτων νομίζουσιν βτι ή έφημερίς πρέπει νά συν- 
τάττεται. Εδχαριστοΰμεν δε άμφοτέροος διά τά άρθρα 
καί τάς συμβουλάς των, καί νομίζομε» χρέος μας νά 
μίπωμεν είς μέν τού; πρώτους καί είς πάντας οσοι 
είς τό έξης μάς πέμψουν τοιαοτα άρθρα, δ τι πρώτον 
μέν τά άρθρα των πρέπει νά ή ναι βραχέα, έπειτα δέ 
γραμμένα έίς γλώσσαν άπλήν, και τέλος νά ή ναι πρα
κτικά και ο όχι φαντασιώδη, δπως μερικά άπό έ κείνα 
τά όποια έλάβομεν. Είς δέ τούς δευτέρους, δτι αί 
συμβουλαί των, άν κάΐ καλαι καθ’ δαυτάς, είναι τόσον 
πολλαΐ καί πολλάκις τόσον ■ έναντίαι ή μία μέ τήν 
άλλην, ώστε άληθώ; εόρισκόμεθα είς άμηχανίαν ποιαν 
άπδ αυτές νά έκλέξωμεν. Οΰτω λ; χ. ό εις θέλει 
νά •fcspiEjnr] τδ φυλλον μαθηματικά, ιστορικά, οικονο
μικά, οικογενειακά, γεωγραφικά, κτλ. κτλ.—6 άλλος 
διηγήματα τερψίνοα καί διδακτικά καί έ τρίτος άλλο 
τι. Επειδή δέ θά ήτο άδόνατον νά ευχαριστήσω μεν 
τούς πάντας «αί άν άκόμη ή έφημερίς ήτο δεκαπλασία 
άφ* δ,τι είναι, διάτοΰτο παρα καλό δ μεν τούς πάντας 
νά άφήσωσι τήν μικράν ταύτην φίλην τής νεολαίας 
νά βαδίση τδν δρόμον, τόν όποιον δ συντάκτης έχει 
χαράξει, βέβαιοι άντε; δτι θά καταβληθη πάσα προ
σπάθεια όπως παρέχη διδασκαλίαν, ώφέλειαν καί εδ-

Ιχαρίστησιν ε ίς πάντας.


