Jk
ΐ

ΕΤΟϊ K‘.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,

έτγ;β. έν Έλλάδι Λρ. 1.
»

»

»

Έξωτερικώ

»

ό&φ £ταάΙθυ αρι$* 39*

Προς τους
μικρούς συνόρομηΐάς τής

ΕΦΗΜ* ΤΩΝ ΠΛΙΘΩΝΑγαπητοί μου <ρΐΛοι.

Μέ πολλήν εύχαρίστησιν χαιρετίζω καί κατά τήν
νέανταύτην πρωτοχρονιάν
όλους σας — αγόρια και
κοράσια, — ευχόμενος νά
περάσητε τό νέον έτος μέ
υγείαν καί εύτυχίαν —· νά
ήσθε υπήκοοι εΐς τούς
γονείς καί διδασκάλους σας
κα'ι επιμελείς καί τακτικοί
είς τά μαδήματα σας. Πρό
πάντων όμως εύχομαι νά
αυξάνετε εΐς τόν φόβον
τήν αγάπην καί τήν ΰπακοήν τοΰ Θεοϋ, καί εΐς
τήν γνωσιν τοΰ Θελήματος
αυτού.
Μ ή λησμονείτε δέ, μι
κροί μου φίλοι, ότι ό και
ρός σας καΐ όλα τά αγαθά,

Ό Ι£(ώβτάκης ά«ο τοΰ

Προσοχή, παιδιά, ολίγη
Σας παρακαλώ νά δύστε,
Καί κανείς σας ας μή φύγν)
"Εως Stou νά άκοϋστε
"Οσα είναι γςά συμφέρον

Ύμων ίλών τών παιδίων,

Μικρών ή μεγαλειτέρων
Καΐ άπορων ή πλουσίων.
Δεν ειν’ καλόν νά κλαίωμεν όπόταν ηναι ψύχος,

Et^ Ουδέν®,

διευθύνεις
ΑΥ

Λί»ΙΟ. »»».
πλήν τών τακτικών

ανταποκριτών, στέλλεται ή «Έφημερις
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

τά όποϊα απολαμβάνετε,
καί όλαι αί εύκαιρίαι και
τά μέσα, τά όποϊα είναι
είς τήν εξουσίαν σας, είναι
τοσαΰτα τάλαντα, τά όποια
ό ουράνιος Πατήρ σας σάς
ένεπιστεύθη καί διά τήν
καλήν ή κακήν χρήσιν, τήν
καλλιέργειαν ή τήν παραμέλησιν των όποιων εϊσθε
άτομικώς υπεύθυνοι είς
Αυτόν, καί μιαν ήμέραν θά
σάς ζητηθή ακριβής λογα
ριασμός. Ανάγκη έπομένως νά κάμητε καλήν χρήοιν αύτών καί ούτω λάβετε
έπαινον αντί τιμωρίας.
Μ ή λησμονείτε, προσέτι
οτι εις σάς αποβλέπουν οί
γονείς σας διά στήριγμα,
καΐ ή πατρις διά κλέος. Είθε
δέ νά μή διαψεύοητε τάς
βήμ,α,τος. έλπίδας ούτε τών μέν,
ούτε τϋν δέ.
Ό συντάκτης
Μ. Δ. Καλοποθλκηε.

"Η όταν βρέχει, η βροντά κι’ακούεται ό ήχος.

"Η όταν γίνεται χειμών. καί πίπτει πολύ χιόνι,

Καΐ ό ψυχρος^βορρςας φυσά καί όλ’ ή γή πάγων*).
Καί δεν ’μπορούμε παντελώς να παίζωμεν τά βόλςα.
Νά τρίχωμεν είς τούς αγρούς, στούς κάμπους - μ ετά γίλοια.
Άλλ’ είς Θεόν εύγνώμονα νά εϊμεΟα παιδία
Ε“ιε χιονίζει ή βροντή κ’ είναι κακοκαιρία.
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ΧΑΪΔΗ

Κατ' επιτομήν ΐκ τον Γερμανικόν.
(”16ε προηγούμενοι ψύλλον.)

Φοβούμενη τάς ερωτήσεις καί τάς εξ αυτών
συνέπειας ή Δέτη ε"σπευδε διά τοΰ χωρίου Δόρφελ χωρίς κάννά κυττάξη δεξιά η αριστερά. Πολ
λοί εκ τών φίλων και γνωρίμων αυτής ήπόρουν
βλέποντες αύτήν τρέχουσαν καί τινες ήρχισαν νά
λέγουν, «Έπήρε λοιπόν., την Χαίδην άπό τόν πάπ
πον της! Είναι θαύμα δτι τό παιδίον είναι ζων
τανόν καί μάλιστα τόσον εΰρωστον!» Άλλ’ όλαι
αύται αί παρατηρήσεις δέν εμπόδισαν τήν Δετήν
άπό τήν πορείαν της διά του χωρίου. Έφθασε δέ
εγκαίρως εις τόν σταθμόν, καί έμβασα είς μίαν
τών αμαξών τοϋ σιδηροδρόμου διηυθύνθη κατ’
εύθεϊαν εΐς Φραγφόρτην.
Εΐς τήν οικίαν τοϋ κ. Σήμαν, έν Φραγφόρτη

εκειτο χωλή έπάνω εΐς αναπαυτικήν τινα πολυ
θρόναν, έπι τής όποιας μετεφέρετο άπό δωματίου
εΐς δωμάτιον είς το διάστημα τής ημέρας, ή μι
κρά του θυγάτηρ Κλάρα, Συνήθως άπερνοΰσε
τον περισσότερον καιρόν της εις το σπουδαστη
ρίου, οπού παντοειδή ωραία πράγματα είχον τεθή
έν τάξει, ώστε νά προξενούν εύχαρίατησιν εις τόν
οφθαλμόν. Εις τό δωμάτιον τοΰτο ή οικογένεια
συνήθως ουνήρχετο πρός διασκέδασιν καί άνάγνωσιν, και έδώ ή Κλάρα έκαμνε τό μάθημά της.
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εκείνην μέ το κοράσιον, τό όποιον επήγε νά φερνρ
ήκούσθη δυνατός ήχος τοΰ κώδωνος εις τήν έξώθυραν, ό ήχος δέ οΰτος έφερε τον άμαξαν τής οι
κίας, δστις ήτο επιφορτισμένος νά άνοίγη καί τήν
θύραν, δταν δέν ήτο έξω με τήν άμαξαν, είς
αυτήν.
— Ήμποροϋμεν νά ίδωμεν τήν κυρίαν Λουκίαν
τώρα, ή είναι πολύ άργά; ήρώτησεν ή κ. Δέτη.
— Αυτό δεν είναι ’δική μου δουλειά, άπεκρίθη
βαρβάρως ό ’Ιωάννης. Πήγαινε είς τόν διάδρομον
καί τράβηξε τό έκεΐ κρεμάμενον σχοινιού και δ
Σεβαστιανός θά σέ εϊπη.

Ή Δέτη έκαμε ώς τής εϊπεν ό ’Ιωάννης, άμε σως δέ παρουσιάσδη άνήρ τις φορών στολήν μέ
μεγάλα μετάλλινα κομβία, καί ήρώτησεν αύτην
τί έζήτει.
— Θέλω .νά μάθω, άν ήναι καιρός νά ϊδω μίαν
στιγμήν τήν κυρίαν Λουκίαν.

— Αυτό δέν είναι ’δική μου δουλειά, άπεκρίθη
όργίλως ό Σεβαστιανός* σύρε τό σχοινίον εκείνο,
(δείξας σχοινίον τι εΐς μίαν τών γωνιών) καί ή
κυρία Τινέτη θά σέ εΐπη περί τούτου.
Ή κ· Δέτη ε’συρε τό σχοινιού καί μετ’ όλίγας
στίγμάς έφάνη είς την κορυφήν τής κλίμακος ή
μορφή τής κ. Τινέτης, μέ λευκόν σκούφον είς τήν
κεφαλήν καί σκωπτικήν οψιν εΐς τό πρόσωπον.

— Ποιος είναι αύτοΰ κάτω; — έφώναξεν χωρίς
νά καταβή — καί τί ζητείτε ;
— ’Επιθυμώ, — άπεκρίθη ή κ. Δέτη, — νά ϊδω
Η Κλάρα σπανίως ήτο άνυπόμονος, την ήμέ
τήν κυρίαν Λουκίαν, έάν δεν είναι έξώρας.
ραν δμως εκείνην δέν ήδύνατο νά ήσυχάση· έστρε
Ή Τινέτη άπήλθε καί μετ’ ολίγον έφάνη πά
φε τους οφθαλμούς της πρός το μέγα ώρολόγιον,
έκύτταζε τόν ήλιον έκ τοϋ παραθύρου καί έφαίνετο λιν καί προσεκάλεσε τήν κ. Δετήν ν* άναβή,μετ* ό στενοχωρημένη, διότι δέν έ'βλεπεν εκείνο, τό όποιον λίγον δέ αυτή καί ή Χαιδη ϊσταντο ενώπιον τής
περιέμενεν. ’Επί τέλους καλέσασα τήν οικονόμου, κ. Λουκίας, ήτις έδεξιώθη αύτάς ψυχρώς καί μετά
έφώναξε μέ καταφανή λύπην, «Δέν θά έλθουν λοι μικράν έξέτασιν τοϋ έξωτερικοϋ τής Χαΐδης, ήρώ

πού ποτέ, κυρία Λουκία;»

τησεν αύτήν.

— Πώς ονομάζεσαι;
Η Λουκία, ακούσασα ταϋτα, ελαβε τό εργό
— Χαιδη,— είπε τό κοράσιον,—έχων προση
χειρου της καί έκάθησε πλησίον τής Κλάρας και
ηρχισε να κεντρί, Ή Λουκία, κατώκει είς τήν οι λωμένους τούς οφθαλμούς αύτοΰ είς αύτήν,
κίαν άφότου εΐχεν άποθάνει ή κυρία Σήμαν καί
—- Τί! έξεφώνησεν ή κυρία Λουκία. — Τούτο
διεύθυνε τά του οικου καί τούς ύπηρετας. ’Επειδή δέν είναι βεβαίως τό βαπτιστικόν σου όνομα!
δέ ό κ. Σήμαν ήτο ήναγκασμενος ένεκα τοΰ έρ
— Δέν γνωρίζω περί τούτου, άπεκρίθη άφεγου του νά άπουσιάζη συχνά, δλη ή διεύθυνσις λώς ή Χαιδη.
— Άλλά δέν πρέπει ν’ αποκρίνεσαι έτσι, πατοΰ οίκου εΐχεν άνατεθή εΐς τήν κ. Λουκίαν, ύπό
τον όρον όμως νά συμβουλεύηται και τάς επιθυ ρετήρησεν ή κυρία Λουκία, κινήσασα τήν κεφα
μίας τοϋ θυγατρίου του και νά μη πράττη τι λήν της. — «Μήπως τό κοράσιον είναι χωριατοεναντίον τής θελήσεως αΰτοϋ.
πούλα, κ. Δέτη;
Ένφ δέ ή Κλάρα μέ ανυπομονησίαν παρετή— Άνετράφη εΐς τά όρη τής πατρίδος καί δέν
ρησεν έκ δευτέρου ότι ήτο πολύ αργά και οτι έχει πείραν τών τρόπων, οί όποιοι είναι συνήθεις εΐς,
πιθανόν ή κ. Δέτη νά μή ήρχετο τήν ήμέραν τάς πόλεις — είπεν ή κ. Δέτη, — άλλ’ έχει καρ-
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δίαν καλήν καί αγαθήν καί ταχέως θά μάθη
νά συμμορφοϋται μέ τάς συνήθειας τοϋ πολιτι
σμένου κόσμου. Τό βαπτιστικόν της όνομα Είναι
Άδελχάϊδ.
(όχολονϊίϊ*.)
Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΛΟΣ

(Έκ τον ΓαΛΙικον)
(Συνέχεια χαΐ τίΐος.)
Ή ωρα τήν δποίαν δ Έρρΐκος τόσον ε’πεθύμει
καί έτρεμεν, Αφθασεν έπί τέλους. Όλα τά πρό
σωπα, τά δποΐα είχε συγκ αλέσει, ήσαν συναθροι
σμένα είς τόν κήπον. ΤΗτο λαμπρός καιρός· δ ή
λιος έλαμπεν, δ ουρανός έμειδία ώς νά ήθελε νά
γλυκάνη τό πικρόν ποτήριον του Ερρίκου. "Οχι
μόνον δέ οί φίλοι καί συγγενείς του ησαν χάρον
τες άλλά καί οΐ ύπηρέται τής οικίας, κατά τήν
άπαίτησιν τοϋ ίδιου. «Θέλω,» είπε, «νά ομιλήσω
ενώπιον όλων, καί σάς παρακαλώ θερμώς νά με
άκούσητε μέχρι τέλους χωρίς νά μέ διακόψητε.»
Όλοι ήπόρουν τί είχε νά ειπη, τό δποΐον άπήτει τόσους μάρτυρας καί τόσην σοβαρότητα, καί
ή μήτηρ του άνέμενε μέ ανησυχίαν νά άκούση
τήν έκμυστήρευσιν τοϋ φιλτάτου της υΐοϋ.
*Η φωνή τοϋ 'Ερρίκου έτρεμε κατ’ άρχάς, άλλά
μετ’ ολίγον έγεινε σταθερά. Ό Έρρΐκος Αλησμό
νησε πλέον τόν έαυτόν του, δέν εΐχεν είμή μίαν
σκέψιν, πώς νά άθωώση εκείνους, τούς οποίους εί
χε ν αδικήσει.
Ή εξομολόγησές του ήτο εντελής· δέν έκρυψε

τίποτε,
Ή μήτηρ του, ή Μαρία, δ ’Ιάκωβος τον ήκουον
καί άνετριχίαζον! Ναί, διότι δέν ε’ζήτει νά σκεπάση ή νά μετριάση τίποτε, άλλ’ άπ’ εναντίας
παρίστανε καί τά ελάχιστα σφάλματά του τόσον
μαϋρα καί αποτρόπαια, ώστε έκ μόνης τής φωνής
του οί άκροαταί του ένόουν τόν βαρΰν πόνον τής
καρδίας του και έδάκρυον.
"Αμα έπεράτωσε τήν λυπηράν ιστορίαν τών δύο
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Θεοϋ καί μέ θίλησιν σταθεράν, νά εξέλθη καί νά
άκολουθήση τήν δ δον τοΰ καθήκοντος. Ειδετε δ'λοι
ότι ΰπήρξα — ότι είμαι άκόμη ϊσως — φίλαυτος
καί δειλός, φίλος άπιστος, υιός άπατεών, άν άξιος

τής μητρικής αγάπης.................... »
— « Ά ! πτωχέ μου Έρρϊκε!»
μήτηρ του σχεδόν λιπόθυμος.

έψιθύρισεν ή

— « Ειδετε τί ήμην, τί είμαι, καί πρέπει νά
άναγνωρίσητε οτι τοιοϋτο παρελθόν δέν εξαγο
ράζεται είμή διά δλοκλήρου βίου άφοσιώσεως και
θάρρους. Ζητώ λοιπόν άπό τήν μητέρα μου εΐς τό
όνομα δλων όσους ήδίκησα καί έξηπάτησα, νά μοι
έπιτρέψη νά ακολουθήσω στάδιον, τό δποΐον δύνα
ται νά άναπτύξη εΐς τδν χαρακτήρα μου έκείνας
τάς ιδιότητας καί άρετάς, αΐ δποΐαι μοί λείπουν
τώρα. Πρέπει νά άφήσω ό,τι έχω αγαπητόν καί
επιθυμητόν καί νά αντιμετωπίσω τήν σκληρα
γωγίαν καί τους,κινδύνους, πρέπει νά γείνω ναύτης,
νά καταταχθώ ώς άπλοϋς ναυτόπαις καί νά ζήσω
όπως ζοϋν οΐ πτωχοί μας θαλασσινοί. Μόνον διά
τοΰ μέσου τούτου δύναμαι νά ελπίσω ότι θά επι
στρέφω ποτέ διώρθωμένος, καί ότι ή χειρ, τήν δποίαν
θά σας προσφέρω τότε θά ήναι χειρ έντιμου νε’ου,
άνταξία νά ,σφίγξη τήν ίδικήν σας χεϊρα.»

Ή μήτηρ τοϋ Ερρίκου άκούσασα τήν άπόφασιν του άφήκε κραυγήν άπελπίσιας. Ό Έρρΐκος
έγονάτισεν ενώπιον της.
— «Μήτέρ μου, θέλεις νά με ιδης έντιμον άνδρα; Έπίτρεψόν μοι νά φερθώ αύστηρώς προς
τόν έαυτόν μου, ένω το κακόν δέν είναι άκόμη άνεπανόρθωτον.»
— «Έχει δίκαιον,» ■— είπεν δ Ιάκωβος· πλησΐάζων δέ τον Ερρίκον και τοϋ έσφιγξε τήν χεΐρα

λέγων;
— «Σήμερον, Έρρϊκε, είσαι έντιμος παϊς.»
__ « Έχει δίκαιον,» είπεν δ μικρός Άρης.
— « Έχει δίκαιον,» είπεν δ θείος τοϋ Ερρίκου.

«Έσφαλε; Άς επανόρθωση τό κακόν.»
— «Ά! Έρρΐκέ μου, είπεν ή Μαρία έναγκαλιζομένη αΰτον—«έχεις δίκαιον. Ήξεύρεις οτι
έγώ «έ συγχωρώ, άλλ’ εννοώ πολύ καλά ότι πρέ
πει προσέτι νά ήμπορής νά συγχώρησης τόν έαυ
τόν σου.»
— « Έγώ,» είπεν ή μικρά έξαδέλφη, χωρίς νά
ζητήση κανείς τήν γνώμην της, έγώ εννοώ οτι
θέλει δ Έρρΐκος νά γείνη ναύτης, διότι καί έγώ
αγαπώ νά ταξειδεύω μέ πλοϊον. Όταν δ Ερρί
κος γείνη ναύαρχος, άν θέλη νά μέ πάρη νά κάμω
ταξεΐδι μαζύτου, θά ήμαι πολύ ευχαριστη

τελευταίων έτών δ Έρρΐκος έσηκώθη.
— « Έξωμολογήθην,» είπε, «τά σφάλματά
μου, καί εζήτησα συγχώρησιν παρά τοϋ Θεοΰ,
άλλά δέν ε"χω τήν άξίωσιν νά μέ συγχώρησητε
σείς, διότι εΐσετι δέν έξεπλήρωσα τήν ποινήν τών
πταισμάτων τούτων. Δέν ζητώ οΰτε άπό τήν μη
τέρα μου συγχώρησιν, οΰτε δύναμαι νά τήν ζη
τήσω, έάν πρώτον δέν αποδείξω, διά μακρας δο
κιμής ότι ή μετάνοια μου είναι ειλικρινής. Πι
στεύω δτι δσον μακράν καί άνπροβή τις είς τήν όλι- μένη.»
| σθηράν δδόν δύναται δμως μέ τήν βοήθειαν τοϋ
Ναί, δ Έρρΐκος είχε δίκαιον, ώς τό άπέδειξεν
ι
_
..
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η πόΐρα, ίιότι άφοϋ ίιά τή; έπιρςβΧείας, της εΰ- ναι συνταγματάρχης, διευθυντή; μιΧ; τών άναπειθίίας καϊ τη; γενναιότητάς του ^ιήλθε ίι’ όλων τολικών αποικιών της Γαλλίας καϊ στενός φίλος
τών βαθιών άπο τοϋ κατωτάτου, σήμερον, φίλ- τοϋ Ερρίκου, μετά τοϋ όποιου μάλιστα ύπηρετησεν
τατοι άναγνώσται, δ Ερρίκος είναι — οχ» ναύκλη- [ είς τάς τελευταίας εκστρατείας. Ή μήτηρ τοΰ
ρος — άλλά πλοίαρχος, έπι τοϋ παρόντος, καϊ είς Ερρίκου έσυνείθισε πλέον τούς κινδύνους τοϋ Ωκε
θέσιν να προβιβασθη εντός ολίγου. Ή καλή Μαρία ανού, και αναφέρει την τρικυμίαν χωρίς νά ώχριφ,
ταξει^εύει συχνά επί τοϋ θωρηκτοΰ τοϋ Ερρίκου' ...., όταν ό υιός τη; είναι εις την θάλασσαν.
τδ προνόρειον τοΰτο ίίίεται συνήθως μόνον εις την Ό δέ καλός θείος, πρό καιροΰ έπαυσε νά σφυρίζη
σύζυγον του πλοιάρχου. Μέ άλλα; λέξεις είναι σύ τόν προσφιλή του σκοπόν. Αΐ τελευταίαί του λέ
ζυγος τοϋ Ερρίκου. Ή μικρά ΐξαίέλφη προ και ξεις ησαν οί έξης. — «’Ήμην βέβαιος οτι ό ανεψιός
ρού εΐναι σύζυγος τοϋ ’Ιακώβου, δστις εγεινεν εις μου θά διορθωθή επι τέλους. Είχε καρδίαν εΰγενή,
τών ίιασημοτέρων συγγραφέων της Γαλλίας — άλλ* ή αδελφή μου τόν άνετρεφεν ε’ις τά βαμβά
διαπρέπει ιδίως ώ; ιστορικός. Ό μικρό; Άρη; el—1 κια. Ευτυχής δτι έσώθη.»

Εΐς τά
ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΑΕΙΟΝ.

ΕΪν’ εύτακτος κ’ επιμελής, εΐναι άγαθωτάτη.

Είναι νεανι; ζηλευτή, νεανις άγνοτάτη.
Αΰτδ τδ τελευταϊδν δέ μέ τ’ ανοικτόν βιβλίον
Μαθήτριαι καΐ μαίηταΐ πηγαίνουν ott> οχολεϊον

Καΐ έκαστος είς χεΐράς τον κρατεί καΐ τδ βιβλίον.
Ή πρώτη μέ τδ δάκτυλο εις τδ μικρό της στόμα,
Ώς φαίνεται δέν έλυσε τδ πρόβλημα ακόμα,

Καΐ προσπαθεί” να ’θυμηθή άν δύο φοραΐς πέντε
Κάμνουν ίκτω ή δώδεκα ή μήπως δεκαπέντε.

Τ’ άλλα τά μεγαλύτερα, δ Κώστας, ό Νικόλαε,
Ίδέ πώς καταγίνονται μέ τά; δυνάμεις όλας
Τδ μάθημα ποΰ θα εΐποϋν καλώς νά εννοήσουν,

Ku! μέ τήν επιμέλειαν τάς γνώσεις των ν* αυξήσουν.
Αί άλλαι άνομάζονται Ειρήνη καΐ Σοφία

Άλλ’ είναι τόσον αμελείς όσον άλλη καμμία.
Διότι καί τοι τριετείς, ποσώς φιλοτιμία.
Τήν άλλην δέ ποΰ βλέπετε τήν εύμορφη μικρούλα
Μέ ίλαρδν τδ πρόσωπον τήν λέγουνε Άνθοΰλα.

Ειν’ ορφανό, τδ δύστυχο, δλόρφανο παιδίον.

Καΐ τ’ ονομάζουν «τδ παιδί του Κανενδς^ οί άλλοι.
Γιατί μικρό άπώλεσε τής μάνας τήν αγκάλη.

Άλλά τδ 'πήρε μία γρηλ νά κατοική μαζύ της
Καΐ τακτικά είς τδ σχολειό τδ στέλλει σάν παιδί της.

Φίλον πιστόν και αληθή επιθυμεί” νά εύρη
Άλλά κανείς ώς ορφανό δέν θέλει νά τδ ’ξεύρη.
Μία καρδιά νά τ’ άγαπα σ’ εκείνο τδ σχολείο,

Καΐ κάθετ’ ολομόναχο επάνω στο θρανίο.
Κ’ ένα παράπονο πικρό τδ ϊχει τδ παύμένο

"Οτι τά πλούσια μισούν ϊν απωρφανισμένο.
~
Α. Α»
*Φύλαττε τήν γλώσσαν σου «πό κακοϋ
καΐ τά χείλη σου από τοΰ νά λαλώσι δόλον..
(Ψαλμ. 1δ'. 13).
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Άλλ’ είμαι τώρα ορφανό, χαΐ δέν έχω κανένα

Για νά φροντίζη ώς αυτή, καΐ τώρα δι* έμένα.
ΕΚ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ί

!

_

r

Αυτή τότε μ’ έδίβασκε καλό παιδί νά γείνω
"Οταν, δλ άποθάν’ αυτή καΐ έγώ στόν κόσμον μείνω

~-~—

Τάς συμβουλάς της τάς καλάς πάντα νά ενθυμούμαι,

’Εδώ δέ πάλιν βλέπετε τά "δια παιδία.
Τα ίδια -κοράσια όλα έν συνοδία,

Στά σπήτια των χαρούμενα νά επιστρέφουν τώρα

Διότι έτελείωσιν ή του σχολείου ώρα.
Τό ποθητόν του δέ καθ’ ίν ήρχισε παιγνιδάκι.
Αί δύω με τούς σβούρους των κ’ ή άλλη τό σχοινάκι.
Καί ή Σοφία στή μικρά, που λέγουν Φιλομήλα,

Κώ είς την πιό μικρότερη δίδει ωραία μήλα.

"Α* θέλω άπό τόν θεόν πάντα νά ευνοούμαι.
Στόν ουρανό θέλω κ’ έγώ να πάγω στή μαμά μου,
Έκεΐ" ποΰ θαχω πάντοτε α-ΰτή τότε σιμά μου.
’Εβω κανείς δέν μ’ άγαπα, ούτε yji μέ φροντίζει

Άλλά με άποστρέφονται καΐ πας τις με υβρίζει.»
»’Εγώ, τθϋ εΐπεν ή μικρά, θέλω νά μή λύπησαι.
Σέ συμπαθώ καΐ σ’ αγαπώ σάν ορφανό ποϋ είσαι·

Ίδέτε τή μικρότερη, πως χάφτει σάν λαμία

Καϊ σάν μικρή μητέρα σου θέλω είς σέ vi είμαι

Τ6 μήλο ποΰ της iSatxev ή φίλη της Σοφία.
Άλλ’ ή Άνθούλα ή καλή, ένω χοροπηδούσε,

■Δέν ειμπορεϊς, τό ορφανό εΐπεν είς τήν Άνθούλα,

Έγεινεν αίφνης κατηφής και πλέον δέν ’μπορούσε

Καί νά φροντίζω βιά σέ, καί μέ έσέ νά ήμαι.»

Νά κάμ-ρς τίποτε γ>α μέ γιατ’ είσαι συ μικρούλα.»

Άττό τό □Βχολεϊον.
Τήν λύπην καΐ τήν ταραχήν νά κρυψη την πολλήν της
"Οταν στραφεΓσα δέν είδε καί τόν συμμαθητήν της,

«ΝαΙ, είμπορώ, εΐπεν αυτή, για σέ πολλά νά πράξω,

Τό όρφαώ, τό δύστυχο καί παραπονεμένο,
Κ’ έπέστρεψεν είς τό σχολειό νά εΰργι Α καΰμένο.

Καί τότε τό βοήθησε τό μάθημα νά μάθγι,

Τό ευρε δε νά κάθηται περίλυπο καϊ μόνο

Καί ή μικρά τό γλύτωσε άπό τήν τιμωρία

Σέ μιά γωνία τοϋ σχολειού έγκαταλελειμμένο.
Τό πλησιάζει συμπαίώς καΐ τό ’ρωτά τί κλαίει;

Καϊ ήρχισαν είς τους αγρούς νά τρέχουν, νά πηδωσι

Άλλά αυτό δεν άπαντα καϊ μόνον κλαίει, κλαίει,

ιΤί έχεις ;* πάλιν τό ’ρωτά. ·Μή μ* έρωτας,» τής λέγει·

Καϊ τήν προστάζει απ' έκεΓ ογλήγορα να φευγ^.

Ακόμη καϊ τό μάθημα αΰτδ νά σέ διδάξω.»
Καί ίπειτα στό δάσκαλο τό είπε χωρίς λάθη,
Κ* έβγήκαν τότε μέ φαιδρών απ’ τό σχολειό καρδία.

Καϊ άνθη νά συνάζωσι, γλυκά νά τραγφδώσι.
Καί ουτω ή καλή κι’ άγνή Άνθούλα σάν μητέρα
Έφρόντιζε κ’ έδίδασχεν αυτό κάθε ήμέρα.

Έγώ, του λέγει, »συμπαθώ μέ τ’ ίρφανά παιδία

Καΐ τ* όρφανό πλέον αυτό δέν ητο λυπημένο,

Μ’ εκείνους οσοι πάσχουσι, φευ ί άπό δυστυχία,
Καϊ έτριξα νά σέ εύρώ γ_ιά νά σέ βοηθήσω,

Άλλ’ όλονέν προώδευεν είς τά μαθήματα του,

Καϊ ίσα δέν ένίησες γγά νά σου εξηγήσω.»

Έστέναξε το όρφανό καΐ εϊπε στή μικρούλα,
«Κ’ έγώ μητέρα, ώς εσύ, είχα ποτέ, Άνθουλα.

Ουτ’ αμελές, ώς άλλοτε, ούτε διεστραμμένο.
Κι’ όλοι πολύ έθαυμαζαν τήν Ικανότητά του.

Καϊ βαθμηδόν είς τό σχολειό όλους τούς ΰπερέδη
Εΐς όλα τά μαθήματα καΐ πάντοτε συνέβη
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Άλλ’ δ Χάρισων ύπέφερε τά πάντα μετά καρ
τερίας, καί ουδέποτε τόν εΐδον όργισθέντα. —
Ήμέραν τινά δ Βερνάνδος τφ είπε, πονηρώς μειδιών «Ό πατήρ σου Χάρισων θά εχη σκοπόν νά
σέ κάμη γαλακτοπώλην. Σέ συμβουλεύω δέ νά
A. Α.
μή ρίπτης πολύ νερόν είς τό γάλα σου.» — "Ολα
τά παιδία έκάγχασαν, άλλ’ δ Χάρισων άπεκρίθη
ΑΛΗΘΗΣ ΗΡΩΙΣΜΟΣ.
χωρίς νά φανή διόλου συγχισμένος.
— Μή φοβοΰ, άν γείνω ποτέ γαλακτοπώλης
Έκ τοΰ Γα.ΜΙίΧον
θά πωλώ μέ σωστά μέτρα και καθαρόν γάλα:
(ύιο της δεσποίκ% Λ. ΑΓΓΕΡΕΤΟΤ)
δύνασθε δλοι νά έμπιστευθήτε είς εμέ.»
Τήν επαύριον έγένετο ή διανομή τών βραβείων,
"Οταν ήμην εις το σχολεΐον, ύπήρχον μεταξύ δ Χάρισων δέ καί δ Βερνάνδος ελαβον τά πρώτα,
τών συμμαθητών μου δύο παιδία ολίγον έμοΰ καθόσον αληθώς ήσαν οΐ επιμελέστεροι καί ίκανώμεγαλείτερα ονομαζόμενα, Χάρισων και Βερνάν
τεροι τών μαθητών.
δος. Έθαύμαζον τόν τελευταιον τούτον έξαιρετιΜετά τήν διανομήν τών βραβείων δ διευθυντής
κώς, και τόν έμιμούμην είς ολας του τάς πράξεις. τοΰ σχολείου εΐπεν, οτι εΐχεν ιδιαίτερον χρυσούvj
Οΰτος δέν ήτο κατά βάθος κακόν παιδίον, άλλ’ μετάλλιο.ν, τό δποϊον σπανίως έδίδετο, οχι μόνον
ήγάπα νά δεικνύη πνεύμα, καί νά περιγελά τούς έ'νεκεν της άξίας αύτοΰ, άλλά καί διότι σπανίως
άλλους. Τόν έφοβουντο δέ όλοι ώς έκ τής συνή παρουσιάζετο ευκαιρία τοιαύτη. Τήν τελευταίαν
θειας του ταύτης τοΰ νά στρέψη τά πάντα εις τό φοράν ι— εΐπεν, ήτοι προ τριών (ετών, εΐχε δοθή
γελοίον, ήτις κατέστη είς αυτόν μανία, ώστε συν εις ένα εκ τών μαθητών δστις εΐχε σώσει τυφλήν
εχώς έζήτει αφορμήν διά νά περιγελάση τινά.
τινα κινδυνεύουσαν νά πνίγη καί έζήτει τήν ά

Το πρώτον η τδ δεύτερον να λάβ^ των βραβείων.
Άλλα τήν πρόοδον αυτήν τδ δρρανδ παώίον
Καΐ τήν μεταβολήν αυτόν zf
τή^ Ατυχίαν
Τά αποδίδει στην καλήν φροντίδα *αΙ φιλίαν.
Τής εύσεβονς αύτοΰ (Μ*ρας καλής συμμαθητρίας.

Ό Χάρισων άφ’ ετέρου ήτο νέος μαθητής, τόν δειαν νά διηγηθή μίαν ιστορίαν.
όποιον ολίγον έγνώριζον.
— « Προ ολίγου καιρού άνεπέτων είς τόν αέρα
μαθηταί
τινες χάρτινους άετούς έπΐ τής μεγάλης
Πρωίαν τινά, ε’νφ επηγαίνομεν είς τό σχολείον,
εϊδομεν αυτόν, όδηγοΰντα μίαν αγελαία είς χω δδοϋ, δτε εν παιδίον έφιππον ήρχετο έκ τοΰ μύ
λου- δ 'ίππος ετρόμαξεν ίδών ενα άετόν, και έρράφιαν τι, διά νά βόσκηση.
Μεταξύ ήμών ήτο καί ό Βερνάνδος, τφ παρου- ριψε κατά γης τόν άνάβάτην, δστις έκτύπησε πολύ
σιάσθη λοιπόν κατάλληλος ευκαιρία, διά νά ίείξη και δέν ήδύνατο πλέον νά σηκωθή.
Άνθρωποί τινες τόν άνήγειρον καί τόν μετέφετο σκωπτικόν του πνεύμα,
ρον είς τήν οικίαν του, οί δέ σκληροί μαθηταί
— Ή! φίλε μου ! ανέκραξε, σέ συγχαίρω διά
ήδιαφόρησαν, καΐ έξηκολούθησαν τό παιγν ίδιον,
τό νέον σου επάγγελμα 1 δέν μάς λέγεις πόσον πωμολονότι ούτοι ήσαν ή αιτία του κακοΰ.
λεΐς τό γάλα;
Έν τούτοις άλλο παιδίον, άπό μακράν ίδόν το
Ό Χάρισων άπεκρίθη είς τους χλευασμούς τού συμβάν, έπλησίασεν, έβοήθησε, συνώδευσε τόν πλη
τους, μειδιών φιλικώς, καΐ χαιρετών ημάς διά τής
γωμένου είς τήν οικίαν του, και έμεινε διά νά βοηχειρός, Άνοίξας δέ τήν θύραν τοΰ φράκτου τοΰ χω
θήση τήν μάμμην αύτοΰ, Έμαθεν άμέσως δτι
ραφιού εΐσήγαγε τήν αγελαία, καί έπανεκλεισεν
μόνος πόρος ζωής τής πτωχής γυναικος, ήτο τό
αυτήν προσεζτικώς, βεβαιωθείς ό’ ότι δέν ήδύνατο
γάλα τής αγελάδας της, καί τάρα τί θά επραττεν;
νά φύγη, ήλθε μαζύ μέ ημάς εις τό σχολεΐον.
Ήτο γραία και αδύνατος, δ δε έγγονός της, οστις
Το εσπέρας, όταν έσχολάσαμεν, έξήγαγε τήν μόνος ήδύνατο νά δδηγή τήν άγελάδα είς τήν
αγελάδα χωρίς κανείς νά γνωριζη ποΰ τήν έπή- βοσκήν, θά ήτο άνίκανος ίσώς έπΐ πολλάς εβδο
γαινεν. Έπι τρεις δ’ εβδομάδας έξηκολοόθει τοϋτο. μάδας I! ,. ..
Τά παιδία τοΰ σχολείου ήσαν όλα πλουσίων οι
« Μή άνησυχής καλή μου μητέρα, εΐπεν ό μα
κογενειών, καί τινα έξ αυτών, έπΐ κεφαλής τών θητής, ευκόλως δύναμαι νά σάς κάμω την υπηρε
οποίων ήτο ό Βερνάνδος, είχον τήν ανοησίαν νά σίαν αύτήν.» — Ή γραΐα έδέχθη μετ’ ευγνωμο
περιφρονώσι μαθητήν βόσκοντα αγελάδα,
σύνης. Άλλ’ αί φροντίδες τοΰ μαθητου δέν έμει
Οί χλευασμοί τοΰ Βερνάνδου ήσαν ατελείωτοι· ναν έ'ως έδώ, Έχρειάζοντο χρήματα διά τά φάρ
Προφασιζόμενος οτι δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν μακα, ή δέ μάμμη του ’Ερρίκου δέν εΐχε καί ήτο
οσμήν τοΰ σταύλου, δέν ήθελε νά κάθηται πλέον ανήσυχος. Ό μαθητής εύγενώς τήν καθησΰχασεν,
εΐπών, έγώ έχω όλίγας δραχμάς, τάς όποιας μοΰ
πλησίον του Χάρισων,
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έστειλεν ή μήτηρμου προχθές διά νέε αγοράσω υπο
δήματα, νομίζω δε ότι δύναμαι νά περάσω χωρίς
αυτά, διότι τό σπουδαιότερου είναι ν’ άναρ^ώση
τό παιδίον σας τό ταχύτερον.
—· ΤΩ! εΐπεν ή μάμμη δέν επιθυμώ νά μοΰ δώσητε τά χρήματα ταΰτα, ■ άλλ’ ’ιδού τά υποδή
ματα τά όποια ήγόρασα διά τόν ’Ερρίκον, έπειδή

κατάλληλα δι’ αυτόν. ’Έκτοτε ώδήγει τακτικώς
τήν αγελάδα εις τήν βοσκήν, μέ τά χονδρά εκείνα
υποδήματα. — "Οτε οί συμμαθηταί του τόν είδον νά βόσκη καθ’ (έκάστην μίαν αγελάδα, τόν

έχλεύασαν· τά χωρικά μάλιστα σανδάλια του,
έγένυντο αντικείμενου γενικής ίλαρότητος- άλλ'
ούτος έξηκολοόθει νά έκπληροι ευχαρίστως τό κα-

ήφκςστείοο &ες τάς
αυτός δέν θά δυνηθή έπΐ πολύν καιρόν νά περιπα
τήσω, θά μέ υποχρέωσης νά τ’ άγοράαητε, καΐ ού
τως εξοικονομείται τό πράγμα. 'Εκείνη δέν έσκέφθη
οτι οί μαθηταί δέν ήδύναντο νά φορούν τοιαϋτα
υποδήματα, άλλ’ δ έν λόγω μαθητής δέν έδίστασε
νά τά λάβη και τό έκαμε μέ τόσην εΰχαρίστησιν,
ίώστε ή γραΐα δέν έσκέφθη καθ’ όλου οτι δέν ήσαν
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θήκον, τό όποιον μόνος του εις εαυτόν επέβαλλε,
μή ζητών οΰτε νά έξηγήση τήν διαγωγήν του,
οΰτε νά κρυφθή, αισθανόμενος εαυτόν ευτυχή, διότι
έπραττε τό καλόν. — Χθες, έξηκολούθησεν 0 Διευ
θυντής, τυχαίως είς έκ των διδασκάλων μας, άνεκάλυψε πάντα ταΰτα.
— ’Αποτείνομαι τώρα πρός σάς, φίλοι μου, δέν
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είναι ηρωική ή διαγωγή τοΰ
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μαθηταϋ τούτου;»| τέστη «ρό πολλοΰ γραπτή, κα'ι 6,635 δύνανται νά άναγινώ·

σκουν καΐ τας δύο.
Έξ όλων 66,711 φέρουσιν ολόκληρον τήν ευρωπαϊκήν εν
δυμασίαν καί 61,828 κατά τδ ήμισυ—27,386 εργάζονται είς
τάς εργασίας τοΰ πολιτισμού, κατοικοΰντες εΐς 17,812 οικίας.
Τδ παρελθόν έτος 3,198 έμαθον νά άναγινώσκουν.
Έξ όλου του άριθμοΰ των ιθαγενών 30.544 είναι μέλη
χριστιανικών εκκλησιών, τούτων 3έ 14.550 είναι άνδρες καί 15,
294 γυναίκες. “Έχουσι δε ούτοι 155 εκκλησίας καί συνεισφέρουσι κατ’ έτος 90,000 φρ. διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ λαού
καί 35,000 πρδς άλλους θρησκευτικούς καί φιλάνθρωπους
σκοκους.
— Μαύροι έν ταΐφ ’Ηνωμένους Οολιτείαις τής Αμε
ταύτην!
ρικής. Είς άλας τας 'Ηνωμένας Πολιτείας δ αριθμός τών
*0 Χάρισων, ήγέρδη τεταραγμένος, καΐ έπροχώ- Μαύρων ανέρχεται είς 7 περίπου Εκατομμύρια ψυχών άπανρήσε πρός τον ίιοάσκαλον, οστις τω προσέφερε τό τες απελεύθεροι, ενώ προ 25 ετών ησαν όλοι ανδράποδα,
Βοΰλοι.
μετάλλων μέ ενθαρρυντικούς λόγους, ένφ οί συμ— .Μορμόνες έν ταϊς ’Ηνωμέναις Πβλιτείαις τής
μαθηταί του έχειροκρότουν παταγωδώς.
’Αμερικής. Ή θρησκευτική αυτή αίρεσις αριθμεί* 138,000
Έκτοτε προσεκολλήθην εΐς τον Χάρισων, καΐ ή ψυχών 1 τούτων εις μόνην τήν περιοχήν τής Ουτάχ κατοι
κούν 24,000 Σκανδιναυοί 1
φιλία του κατέστη μεγάλη ευλογία εΐς εμέ, καθ*
— Τά πλοΰτ-η τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
οτι έμίσει τόν φθόνον και τήν ματαιότητα, ΐίλαι ρικής, Τδ 1880 ό πλούτος τών Ηνωμένων Πολιτειών ύπεαΰτοϋ αΐ πράξεις ίιευθύνοντο άπό τήν πρός τόν λογίσθη είς 44 περίπου δΐς εκατομμύρια τάλληρα, ήτοι είς 250,
000,000,000 φράγκα. Τό ποσδν τοΰτο είναι ίκανδν νά άγοβεόν καΐ τον πλησίον αγάπην.
ράσγι ολόκληρον τήν ’Ρωσσίαν καί Τουρκίαν, τήν Σουη
Μικροί μου φίλοι μιμήθητε τό παράδειγμα τοΰ δίαν καΐ Νορβηγίαν, την Δανιμαρκίαν καΐ ίλην τήν Νότιον
Αμερικήν! — δηλ. τας γαίας των, τά μεταλλικά των, τάς
Χάρισων.
πόλεις των, τά παλάτια των, τα εργοστάσιά των, τά πλοία,
Δέσποινα
Αγγεϊετοϊ.
τά ποίμνια καΐ τας αγέλας των, τά τζουβαϊρικά των, τα
χρήματά των, τους θρόνου; των, τά σκήπτρα των, τά διαγεν. Χονδροπόδη.
δήματά των καί πασαν την περιουσίαν των κατοίκων αυ
τών άνερχομένην είς 177,006,000 ψυχών I
— 'Ο πληθυσμός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμε
ρικής άνέρχεται είς 58 περίπου εκατομμυρίων ψυχών.—Τού
των 7 περίπου εΐναι άποικοι, οί λοιποί εντόπιοι, Τδ πολί
τευμα εΐναι δημοκρατικόν. Ό ανώτατος οίρχων ονομάζεται
Τό Πάσχα τών μέν Λατίνων πίπτει έπΐ τήν 29ην Μαρ Πρόεδρος καΐ έκλέγεται κατα τετραετίαν, κυβέρνα δέ την
τίου, τό δέ τών ’Ορθοδόξων τήν 5ην ’Απριλίου.
χώραν δια υπουργείου σννισταμίνου έξ Επτά προσώπων, τα
— ’Εκλείψεις τοΰ μέν '//.ίίοιι θέλουσι συμβή δύο* ή μέν όποια αυτός εκλέγει κατά βουλησιν.
μερική τήν 10 Φεβρουάριου, ορατή μόνον είς τήν Νότιον Α
Ό μισθός τοΰ ΙΙροέδρου είναι 300,000 σχεδόν φράγκων,
μερικήν, ή δέ ολική τήν 7ην Αύγουστον δρατη εις 'Ρωσσίαν* έκαστου δέ τών υπουργών του 46,000 φρ.
τής δέ Σε-ίήτ*ης δύο, άμφότεραι μερικοί, ή μέν τήν 27 ’Ια
— Υπολογίζεται, δτι κατα τδ τέλος τοΰ τρέχοντος
νουάριου ορατή είς τας ΣανδουΓκας νήσους, ή δέ τήν 22 ’Ιου αίώνος αί Ήνωμίναι Πολιτιΐαι της Αμερικής θά έχωσιν
λίου δρατή έν Αρμενία.
160,006,000 κατοίκων I
— Μία αλληγορία. Βόμβυξ τις (πολύχρουν πτηνόν τής
■—· Είς μόνον τους ’Αμερικανούς έπισκέπτας τών Παρισίων
’Αμερικής) άπήντησέ ποτέ μίαν πεταλούδαν, ευχαριστηθείς δέ έν μόνον έργοστάσιον έπώλησε πέρισυ χειρόκτια αξίας πέντε
άπό τήν ωραιότητα τοΰ σώματος καΐ τήν στίξιν τών πτερύ Εκατομμυρίων φράγκων ί
γων της, τής έπρότεινε νά καμωσιν διηνεκή φιλίαν.
Τά ζώα ώς αχεδεααταί καί έκτελεσταί.
— Δέν δύναμαι νά δεχθώ τήν πρότασίν σου,—εΐπεν ή πε
— Αί Χελιδόνες είναι μεγάλοι καταστραφείς των μυιών, ό
ταλούδα, — έπειδή συ μίαν φοράν μέ περιφρόνησες καΐ μέ δ’ αριθμός των καθ’ Εκάστην συλλαμβανομένων νπ' αυτών είναι
ωνδμασες Μώριιπ.
μέγιστος. Συχνάκις βλέπομεν αύτάς περιπετώσας άνωθι τής
— Αδύνατον ! έξεφώνησεν δ βόμβυξ — έγώ πάντοτε εΐχον επιφάνειας ρυάκων ή λιμνών, αγρών ή όδών μέ ανοικτόν τό
στόμα, μυριάδες δέ μυιών, ενίοτε αοράτων είς τούς οφθαλ
μεγάλην ύπόληψιν είς τοιαΰτα ώραΓα πλάσματα ώς σέ.
— "Ισως έχεις τώρα, εΐπεν δ βόμβυξ, άλλ’ όταν μέ περιύβρι μούς ήμών, εισέρχονται είς αΰτο καΐ καταβροχθίζονται.
— Οί Κάστορες εΐναι ξυλουργοί επιτήδειοι και τέκτονες
σες ημην σκώληξ. Συγχώρησήν με δέ νά σέ δώσω μίαν μικρόν
συμβουλήν ·, Ποτέ νά μή περιφρονής τον ταπεινόν, διότι ευφυείς. Κόπτουσι δένδρα διά τών όδσντων των καΐ αφοΰ
πιθανόν μίαν ήιιέραν να γείνρ ανώτιρός σου 1
κατασκευάσουν τήν οικίαν των, τήν αλείφουν εσωθεν πολύ
— Αί γυναίκες ίν ταΐς Ίνδίαις. Είς τάς ’Ινδίας έπιτηδείως μέ πηλόν, κιΐ τήν χωρίζουν εις δωμάτια τοΰ
υπάρχουν
ήδη 206,006,060 γυναικών, 20,000,000 τών ύπνου, τής γέννας καί τών αποθηκών.
όποιων ζοϋν είς χηρείαν 1
— Αΐ Σφήκες κατασκευάζουν χάρτην έξ ΰλικοΰ, έκ τοΰ
— Τύ μίγιστον κατόρθωμα τής μηχανικής εΐναι οποίου κανέν άλλο είδος χάρτου δέν κατασκευάζεται.
βιώρυξ τις ίν Μεξικώ 13 μιλίων το μήκος, καΐ 131 —164
— Τα ωδικά πτηνά είναι μουσικοί, κάνεις 3έ μουσικός
ποδ. τό βάθος είς τδ άνω μέρος αυτής ίχει πλάτος 262—328 βέν δυναται νά εξισωθή μέ αυτά κατά την Αρμονίαν.
— Αί Μέλισσα; είναι άριστα; γεωμέτραι, διότι κατασκευά
ποδών! Σιδηρόδρομος δέ διέρχεται ίπΐ τών πλευρών της καθ’
Βλον τό μήκος.
ζουν τας κυψέλας των τόσον τεχνηέντως, ώστε οικονομούν
— Αΰτόχθονες ’Αμερικανοί. Έν ταϊς Ήνωμέναις και υλικόν καΐ τόπον, καί 0 άριστος 8έ μαθηματικός βέν δυ
Πυλιτείαις τής Αμερικής απομένουσιν είσέτι έκ τών αγρίων ναται νά φέρη βελτίωσιν είς τήν κατασκευήν τής κυψέλης.
κατοίκων τής χώρας άμικτοι μέν 259,244* μικτοί βέ 18,
— Έν Μελίτν; υπάρχει γάτα τις, ή οποία πασαν πρωίαν
412.—Έκ τών άμίκτων 37,123 δΰνανται νά άναγινώσκουν όδηγεΐ1 τάς αγελάδας εΐς τήν βοσκήν καί επαναφέρει αυτας
τήν Αγγλικήν γλώσσαν καί 11,344 τήν έντοπίαν, ήτις κα εις την οικίαν τδ Εσπέρας 1

Μάλιστα! έκραξαν πάντες.
Τότε στραφείς προς το ρ-ερος, όπου έκάθητο ό
Χάρισων, καΐ εΐπεν:
— Χάρισων, φίλε [7.ου, ρ.ή κρύπτεσαι· άφου ίεν
I φοβείσαι τό γελοϊον, πρεπει νά ύποφέρχις θαρραI λεως και τόν έπαινον. ’Ελθέ, νάλάβης τό ριετάλλιον, τό όποιον σοΐ προσφέρουν, ώς ίεΐγρια της
ίικαίας έκτφ.ήσεώς μας 5ιά τήν διαγωγήν σου

Α.
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Έν Άθήναιί έκ του τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΈ2Τ11 ΚϋΝλΤΛΝΤΙΝΙΔΟΤ 1886 — 675.

