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Κοντά σέ ηίτ^α
θέλει ν’ άν&ίση
άνθος ώραΐο
ρόδο μικρό.,

Μά, μόλις κάνει
νά κοκκινιστή
κοντά τ’ αγκάθι
’βγαίνει σκληρό.
Καί, μόλις κάνει
φύλλα ν’ άνοίέη
νά καί τ* αγκάθι
τό φθονερό.

Στρέφει, τό πιάνει
τό £ε ψυλλίζει,
κ’ ένα ν άψίνει
φύλλο ζερό.
Στρέφει κ’ έκεΐνα,
λέει ατό χώμα ;
«Δέν είμαι σένα
«παιδί κ’ έγώ ;

ΐώήν τών τακτικών

ανταποκριτών, στέλλβται ή «Έφημίρίς
των Παίδων* otvsv προπληρωμής.

■Καρκίνος ό Καλ'υβέτιης.

ΚΑΑΤΒΙΤΗΙ.

Ούτως ονομάζεται εί
δος τι καρκίνου, σστις
ιδιοποιείται τό κέλιφος
διαφόρων όοτρακοδέρ
μων, πρός φύλαζιν τού
μαλακού του σώματος.
’Εννοείται, ότι μέ τήν
αύζησιν τοϋ σώματος έ
χει χρείαν καί εύρυχωροτέρας κατοικίας, οθεν
κατ’ έτος εύρίσκεται εΐς
τήν ανάγκην νά φροντίζηδιάνέον οίκημα! Συ
νήθως δέ προμηθεύεται
τεΰτα έκ τών κενών ό»
στρέων, τά όποϊα εΰρίσκονται έν αφθονία παρά
τάς άκτάς τής θαλάσσης.

«Κ’ έγώ δέν πέφτω
«’στό ϊδιο στρώμα
«μέ τάλλα τάνθη
«νά κοιμηθώ ;

«"Αχ !για ri, μάννα,
«μικροόλι τόσο
«μάψησες υόνο
«νά μαραθώ ;

«Έλα κοντά μου,
«γγατί, πογδεζέρει,
«μήν ειν' άγκάβι ·
«έκεΐ σκληρό

"Ακούε τή μάννα,
καί προφνλάσσου,
έν δσ’ ακόμα
είσαι μικρό-

«Στείλε μου μάννα,
«ολίγη δρόσο,
«νά μΛ δροσίση
«νά μή χαθώ !»

Τάκουσ’ έκείνη,
καί, δακρνσμένη,
γυρίζει βλέπει
παιδί νεκρό!

«Καί πού νά έπεσες
««’ έμαράθης.
«Τί νά σοϋ κάμω
«τώρα έγώ ; »

Αύτοί μου οί στίχοι,
μικροί μου φίλοι,
μάθημα κρύβουν
πολύ πικρό.

«"Αχ !... κάθε μάννα,
«τοϋ λέει, έέρει
«τί πόνο τώρα
«τραβώ έγώ.

«Παιδί μου, σούπα,
«παιδί μου, φεύγα,
«Ελα κοντά μου,
«κ* εΤσάι μικρό!

«"Αχ! δέν ήθέλησες
«νάμ ' άκούσης.
«"Ησουν άνόητο,
«’σάν μικρό

Γγατί τά πάντα
’στό βάδισμά σου
κι αύτό τό χώμα
κρύβει κακό.
(Ha. I. Οι.
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Η

I αμέσως έκράτησε τήν θόραν, καί έν τώ
■ έφάνη ή μορφή τού Σεβαστιανού.

ΧΑΪΔΗ.

Κατ' ίχιτο^ιή*' έχ τοϋ Ι'ερμανι.χυΰ.

ί

άμα

— Γρήγορα, γρήγορα, δεσποινούλα μου, έξεφώνησεν
ό Σεβαστιανός. Τρίξε είς τήν τραπεζα
j
(*Ιδε «ρβηγού^ιενον φύίλοϊ.)
ρίαν,
διότι
ολοι είνε εις τό τραπέζι, ή δέ κυρία
— Μη φοβείσαι,—είπεν ό θυρωρός,—η γάτα
μου δέν θά σέ πειράξη, έν όσω έγώ είμαι παρών. Λουκία φαίνεται σάν γεμισμένο κανόνι! Άλλά
δέν μέ λέγεις, έπρόσθεσε, τι σέ κατέβη νά δραΉριπορεϊς νά κυττάζης τά γατάκιά της.

■

•

Ή Χαιδη έπλησίασε τότε τό πανέριον καΐ πετεύσης σήμερον το πρωί:
Ή Χαιδη δεν εδωκεν άπάντησιν, άλλ* ετρεέξήτασε μέ πολλήν επιμέλειαν τά γατάκια.
— Πόσον ώραϊα εΐναι! εξεφώνησεν, χαιάεύ- ξεν αμέσως είς τήν τραπεζαρίαν, όπου πραγματικώς εύρε τήν κυρίαν Κλάραν καί τήν κυρίαν
ουσα αϋτά διά της χειρός της.
S'*’
'
’/■ πέριξ '*'■5
**
ών ; ήρώτησεν ό Λουκίαν καθημένας
τ < *Λ·ν
— Θέλεις νά έχης εν εζ αύτων

θυρωρός.
I
— Διά ΐδικόν μου

ί
και πάντοτε·.

— Βεβαιότατα !—είπεν ό θυρωρός,
ρεΐς νά πάρης περισσότερα η κα: όλ
χεις τόσον πόθον δι’αΰτά !

Ήμπο
V - Τί
αοου ε·

Ή κυρία Λουκία ουδέ καν έσήκσισε τους
οφθαλμούς της νά κυττάξη τήν Χαΐδην, άλλά
καί ή κυρία Κλάρα έφάνη ότι δέν τήν παρετήρησε. Μόλις όμως έκάθησε καΐ ή κυρία Λουκία
ήνοιξε τό στόαα της. «Άδελχάϊδ, θέλω νά σέ
όμ.ιλήσω έπειτα’ τώρα δέ μόνον άρκοϋμαι νά
σέ εϊπω, ίίτι έφέρθηκες πολύ κακά καϊ είσαι αξία
τιμωρίας, διότι άφήκες τήν οικίαν χωρίς νά
ζητήσης άδειαν, ή τουλάχιστον νά ειπη; ποΰ
πηγαίνεις διά νά γνωρίζωμεν. "Επειτα έμεινες
έξω τόσαις ώραις! Ή διαγωγή σου αΰτη είναι

ί
Ή χαρά τής Χαΐδης δέν εΐχεν όρια. Εΐς τήν
(οίκίαν τής κυρίας Κλάρας ήτο τόπος διά όλα τά
γατάκια. Έπειτα δέ καί αύτή ή Κλάρα θά είχε
μεγαλην χαράν, όταν έβλεπε τά μικρά ταΰτα
γατάκια ! «Πόσον ώραίαν διασκεδασιν θά εχωμεν
μέ αύτά! θά τοΐς ρίπτωμεν χαρτία, ή τήν κουίβαρίστραν καΐ αύτά θά τρέχουν νά τά πιάσουν ! » πολύ κακή.
ί
.
.
.
.
> _ >_ , . ι
—Μνεάου! ήτο ή άπόκρισις.
;
— Αλλα πως να τα πάρω εις το σπητι: η-,
Γ
! ρώτησε τόν θυρωρόν.
ί Εις τό άκουσμα τής φωνής ταύτης ή όρ|Χ
έ Ϊ
e
f.
~ .ΐ .\ -»_
X, * *
11 —’ Έγώ
_
. .
εΐχεν
0ά τά φέρω, φθάνει
jaqvgv νά [aqu
τγΐζ Χ· -ί^ουχιας
_ όρια. «Τί; έφώνα-

Λιπηςτήν οικίαν όπου κατοικείς, είπεν ό θυρωρός. U Δέν φθάνει ότι έφέρθης τόσον άχρεϊα, άλλά
θέλεις και νά άστεεύεσαι! Πρόσεξε, διότι, θά ή- I
— Κατοικώ εΐς τού κ. Σήσμαν τό μεγάλο
ναι διά τό κακόν σου ! »
j
ίσπήτι. Εις τήν έξώθυραν τοΰ όποιου είναι μία)
—
Δέν
αστειεύομαι,
—
είπεν
ή
Χαιδη,
—
άλλά
ί
^χρυσή κεφαλή σκύλου, κτνπησέ αυτήν καί άμέ-■
ί
Μνιάου,
Μνιάου,
ήκούσθη
έκνεου.
!
ίσως δ Σεβαστιανός θά ελθη νά σέ άνοιξη.
|
Ό Σεβαστιανός τιόρα μόλις κατ<!)ΐθωσε νά
—■ Γνωρίζω τήν οικίαν καλώς, είπεν ό θυρω-:
ρός. Άλ,λά σύ δέν είσαι κόρη τοΰ κ. Σήσμαν:
^άποθέση το πινάκιον μέ τά αύγά έπϊ τής
και -,...-.
έξήλθε δρομαίως έκ τής τραπεζα■— Όχι, άλλά ή κυρία Κλάρα, ή κόρη του, ίτοαπέζης
ί ',------ ■»·,·> ----θά εΰχαριστηθή πολύ, όταν ιδ'η τά ώραια ταύ-·Ρ'αν’ διότι δενηδόύνατο νά κράτηση έπί πλέον
τα γατακια. '
'
j τόν γέλωτα.
— Τώρα, μικρά υ.ου ήμπορεις νά πηγαίνης, εΐ-.
—Άλλά τοΰτο δέν όποφέρεται! έκραύγασε
i πεν ό θυρωρός.
; μέ ΰργήν ή κυρ. Λουκία. Σήκω καΐ φύγε αμέσως
|
— Άλλά, έψιθύρισεν ή Χαιδη, πολύ έπεθύ-1 άπό τό τραπέζι, παληοκόριτσο ! Τιειν’αΰτά τώ
Ιμουν νά ήμπορούσα νά πάρω εν ή δύω μ.αζύ μου; πράγματα ;
ίτώρα.
!
Ή Χαιδη τρομάξασα εσηκώθη καϊ ήτοιμά— Στάσου, είπεν ό θυρωρός, καί λαβών τήνΐζετο νά άπολογηθή καί νά έξηγήση το πράγμα,
: μητέρα γαλήν, τήν έκλεισεν εΐς τό άλλο δωμά-j άλ.λά ποΐν άρχίση, ή αυτή φωνή ήκούσθη, «Μνιάΐτιον,'έπειτα ίπήρε δύο γατάκια, εν λευκόν καί: ου! Μνιάου! » τούτο δ’έκαμε τήν κυρ. Λουκίαν
; ιν παρδαλόν ώς τίγριν καί τά εβαλεν εις τήν | εξο> φρένων.
Λμπροσθέλκν τής Χαΐδης. «Τώρα, είπε, πήγαινε!
—Άλλά, Χαιδη, παρετήρησεν ή κυρία Κλά:ικϊ αΰοιον οεοω καί τά άλλ.α έγιό.»
’
:pa_, αφού βλέπεις ότι ή κυρία Λουκία'πειράζεται
— ΤΙ Χαιδη κρατούσα καλώς τόν θησαυρόν |δυσαρεστεΐται άκούουσα τον ήχον τούτον,
τηςέτρεξεν εΐς τήν οίκίαν παρακολουθθυμένη (διατί εξακολουθείς νά τόν κάμνης :

■ ύπό τοϋ όργανόπκιδος. Μόλις δ’ έφθασαν έκεΐ καί ΐ

— ‘Εγώ δέν τόν καμνω — έζεφούνησεν ή Χαί-
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ίδη, άλλά τά γατάκια, τά όποια ςχω ί$ύ εΐς
Ιτήν μπροσθέλα μου 1
—Τί; τί; έβρόντηοεν ή κυρία Λουκία. Καί
αύτό μάς έλειπε! Δεν μάς φθάνει ή χωριατοσύνη
σου, άλλά μάς έκουβάλισες καί γατόπουλα! Σε
βαστιανέ πάρε τα καΐ πέταξέ τα έξω, διότι δέν
υποφέρω ουδέ καν νά τά ϊδω — μέ πιάνουν τά
νεύρά μου. Ταΰτα εΐπουσα έσηκώθη καΐ έτριξεν
είς το σπουδαστήριο'/ κλείσασα όπίσω της την θύραν.
(’Λζοϊ.'λιΘϊΓ).

είχε και αμέσως έξεκίνησε διά
γεννήσεώς του.
"Υστερα άπό πολλούς μήνας,
γει πολύ μακράν, έφθασε τέλος
του και τό πρώτον πράγμα, τό
σεν, ήτο μία κηδεία.

1587;
τόν τόπον

τής I
I
διότι εΐχεν υπά
εΐς τήν πόλιν
όποιον άπήντη-

Ήρώτησε ποιος απίθανε και του ειπον, έίτι
ητο ή γυναίκα τοϋ όργανοποιοΰ, ό όποιος τήν
αφήκε καί έφυγε κρυφίως εις άγνωστον χώραν.
Είς τό άκουσμα τούτο ήρχισε νά κλαίη, άλλ’
εις κανένα δεν είπε ποιος ήτον.—Μόνον σιγά,

σιγά έπλησίασε τό φέρετρον καί προσήλωσε τούς
οφθαλμούς του εΐς τό ώραΐον πρόσωπόν της άποθαμμένης. Οί άκολουθοϋντες τήν κηδείαν ένό(Μύθος.)
μισαν ότι ήτο κάνεις άπό τους πτωχούς καΐ δυί
Μία φορά καΐ ένα καιρό έζοϋσεν ένας ά,νθρω- στυχεϊς, τούς όποιους ή άποθανοΰσα έπεσκέπτετο
■πος, δ όποιος έ κατασκεύαζε μουσικά οργανα. καί έβοήθει καί διά τούτο δέν τόν ήρώτησε κάΚάθε νέον οργανον, το όποιον έκαμνεν ητο τε- νείς ποιος ήτο.
λειότερον άπό το προηγούμενου. Τελευταϊον κα
Τέλος τό λείψανου έφέρθη εις τήν εκκλησίαν,
τώρθωσε νά κατασκευάση εν, τό όποιον έπαιζε μόλις δέ ΐμβήζαν οί φέροντες αύτό, αμέσως τό
μόνον του ινράία νυμφικά τραγούδια, άν ό γαμ οργανον, το όποιον έκεϊνος είχε κατασκευάσει,
βρός καΐ ή νύμφη έμβαινον εΐς τήν ’Εκκλησίαν ήρχισε νά παίζνι μόνον του τόσον μελωδικώς,
διά νά στεφανωθούν μέ ειλικρινή αγάπην μεταξύ ώστε όλοι ένόμισαν ότι ήκουον ουράνιον ψαλμω-

ΘαΥΜΑΣΙΟΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ

ίδιαν. Κατέθεσαν τό φέρετρου> καΐ
καί μέ μεγάλην
Άφοϋ επέτυχε τούτο ό όργανοποιός πε{ριηλθε ησυχίαν ήκροάζοντο την μελωδίανι ταΰτην.
τά χωρία τής πατρίδος τον καί άπό ολ.αις ταΐς
Ο όργανο ποιος άζούμβησεν είς ένα άπό τούς
κοπέλαις έδιάλεξεν εκείνην, ή οποία τοϋ έφάνη, j στύλους,
έο .7.·^υ)υζ τάς χεϊρας του καΐ έκλεισε
’' " ;. έσταύρωσε
οτι ήτο ή καλ.λιτέρα καί τόν ήγάπα |ΐλικρινώς, (τούς όφθαλ.μούς του,, ένω δάκρυα χαράς έρρεον
!καί αμέσως τήν ήρραβωνίσθη καϊ τήν έιοερεν εΐς!'εις
!* τάς παρειάς
2* του. ΊΙσθάνετο, ότι ό Θεός είχε
(συγχωρήσει την αμαρτίαν του. Ή λύπη είχε τόν
τήν πόλιν του όιά νά τήν στεοανωθή.
Ή ήμέρα τοΰ γάμου διωρίσθη καί πολλοί j, ταπεινώσει, καΐ εξαλείψει τήν υπερηφάνειαν τής
των καΐ ΰπακοήν είς τον Θεόν.

συγγενείς καί φίλοι καϊ άλλοι ΐπορεύθησαν μέF
Η μουσική έπαυσεν. Ό ξένος ό άκουμβισμέ(τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην εις τήν εκκλησίανόπου έμελλον νά γείνουν τά στεφανώματα, gjjvo; εΐς τον στύλον αίφνης έπεσε κάτω. Οί παριτόν δρόμον ί> γαμβρός ούτε τόν θεόν, ούτε τ.χν■στάμενοι τόν έσήκοισαν, άλλ’ αυτός ήτο νεκρός!
νύμφην έσυλλογίζετο, άλλά τόν έαυτόν του καΐ ί "θ^ων ή προσευχή τώρα έστράφη πρός αύτόν,
το θαυμάσιου οργανον του. Ύπερηφανεύετο ^■έκ τής έξετάσεως δέ τών έγγραφων του άπεδείσυλλογιζόμενοςπόσον θά ίξιππάζοντοοΐ παρόντος(Χ071’
^τ0, 6 όργανοποιός, οστις άφησε τήν
τόσον αποτόμως,
άποτόμως, καί
καΐ απεφασισαν.
αποφάσισαν νά
ν’ακούσουν τό οργανον νά παιζη μόνον του 1 Μέ
τ:ου
ου^τοσον
ην
έκ^Ψ
ουν
αύτον
είς
τό
αύτό
μνήμα
μέ
αύτήν.
τούς συλλογισμούς τούτους εμβήκαν εΐς
Το
οργανον
εκ
νέου
ύψωσε
τήν
φωνήν του,
κλησίαν.
ϊ
έξηκολούθει δέ παΐζον έως οΰ έκλείσθη ό τάοος
Όποια όμως ύπήρξεν ή έκπληξίς του, όταν εΐ-■
(άνωθεν τών δύο εκείνων σωμάτων, τών οποίων
δεν οτι τό οργανον εμενεν άφωνον! Ή τελετή:
αί ψυχαΐ ήνώθησαν διά παντός έν ούρκνψ. Έ
έτελείωσε χωρίς μουσικήν καί ό γαμβρός ε’πέστρεπειτα έπαυσε καΐ ποτέ πλέον δεν έπανέλαβε τάς
ψεν είς τόν οίκόν του κατηφής καί μελαγχολι
Ουρανίους αύτοΰ μελ.φδίας!
κός, μόλις δέ εσκοτίνιασε καί άφήκε τήν οίκίαν
ΙΙόσων ευχαριστήσεων καΐ ευλογιών δέν μας
του καί έξενιτεύθη είς μακρυνόν τόπον,
στερεί καθ’έκάστην ή υπερηφάνεια τής καρδίας!
Έκεΐ έμεινεν έπί πολλά έτη χωρίς νά ένθυκαί πόσον μακαρία καϊ ευλογητή ή μετάνοια
μηθή τήν νύμφην του. Τελευταϊον μίαν ήμέραν
καΐ ή έξ αυτής πηγάζουσα ταπεινοφροσύνη ! «Μα
ώς νά έξΰπνησεν άπό βαθύν ύπνον ήρχισε νά συλ
κάριοι οΐ ταπεινοί κατά τήν καρδίαν, διότι αύτοί
λογίζεται δι’ αύτήν καί νά έπιθυμή νά έπιστρεθέλουσιν ίδεϊ τον Θεόν.»
ψη εΐς τήν πατρίδα του. Έπουλησε λοιπόν δ,τι

ί
j
·,
j
I
j
:
j

!
j
ί
;
ί
:
ί
·.
;
j
ί
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Ύπάρχουσι προσέτι διάφοροι πλατεΐαε, εΐς. I
τάς όποιας κεΐνται διάφοροι άγοραί, ύι παζάρια, !
At οίκο^ομαί φέρουσι τόι τύπον ή ρυθμόν τής :
Άραβικής^άρχιτεκτονιζής,

Τό Κάϊρον είνε πρωτεύουσα τής Αΐγύσ 0U,
έκτίσθη £έ ύπό τών ’Αράβων τό 970 μ.. Χρ.
Οί τάφοι προσέτι τών Μαμελούκων, οί όποιοι :
έχει έκτασιν 3 τετραγωνικό?? μιλιών. άλλ’ αί| κεΐνται έξωθεν τών τειχών τής πόλεως, είναι πολύ

Ο ναΛς τοΰ Μεχμεέτ Άλί^.
όίοίτου είναι έλικοειίεϊς καΐ στεναί, απέχει ό'έ | ωραίοι—είναι έκ μαρμάρου λευκού καί ώς έπΐ τό ι
τοϋ ποταμού περί τό έν μίλιον.
Ιπλεΐστον εχουσι δόμους (κουμπάρες) λελαξευαέ- ί'
Ή πόλις είναι ίιηρημ.ένγ) εΐς διάφορα τμήματα, | 'Όυς, χρωματισμένους η χρυσωμένους.
■έκαστον τών όποιων κατοικεϊται ύπό ΐίίας φυΜεταξύ τών επισήμων οικοδομών είναι καΐ ό
ίλής ή θρησκεύματος, περιβάλλεται ύπό τείχους ναός τοϋ Μεχμέτ Άλή έν τφ φρουρίω τοϋ Και-ί
ί καί έχει πύλ.ην ιίίαν, ή όποια κλείει ευθύς άφοΰ ρου, εικόνα τοϋ όποιου έχουσιν ενώπιον των oil·
:άρχίσν] νά νυκτοισχ)· ουτω ίέ έκαστον τμήμα άπο- μικροί μου άναγνώσται.
; τελεί τρόπον τινά ϊίιον φρούριον.
-ain
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Ή στέψις κατέστη είίος ευχάριστου πανηγύρεως, είς την όποιαν ολαι αί νεάνιζες συνέρχον
. Εις τινα μέρη τής ’Αγγλίας υπάρχει είσέτι ται ,ϊιά νά στέψουν την κόοην, ή όποια ανα
συνήθεια, τήν πρώτην τοΰ Μα ίου έκαστου έτους γνωρίζεται άπό όλους ώς ή έρασμιωτέρα ούχί
Η ΣΤΕΨΤΕ THE ΑΡΕΤΗΣ.

I

ί
Λίβανος στεφανουμ.ένη fka τήν αρετήν της.
τόσον ίιά την καλλονήν της όσον όιά τήν γλυκΰτητα τοϋ ήθους καί τήν καλήν συμπεριφοράν.
Ή προκειμένη εΐκών παριστά. παρομοίαν συν
ήθειαν επικρατούσαν εις τινα εξοχικά μέρη τής
Γαλλίας. Είναι <ϊέ αί πανηγύρεις αύται αγώνες
j συμπεριφοράς των.—Ό στέφανος
συνίσταται αρετής καί χρησιμεύουν εις τό νά προάγουν τούς
ί άπό τά εκλεκτότατα τριαντάφυλλα, τά όποια καλούς τρόπους και τά χρηστά ήθη.
Ιόύνανται νά εύρεθοϋν ιΐς τά μέρη έκεΐνα.

■ νά στεφανώνουν εκείνο τό κοράσιον, τό όποιον ητο
τό άξιεραστότερον άπό ολα τά άλλα. 'Εννοείται,
ότι τά κοράσια συνερίζονται παι^ιόθεν ποιον νά
zατασταθή περισσότερον τών άλλων άςιαγάί αητόν όιά τών καλών τρόπων και της εύγενοϋς
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:ταξίιδευουν εις ξένας χωράς». Ενθυμείτο η αθλια
τά νηΐϊίακώ του γέλοια κατά τούς πρώτους της ή- ,
λικίας του χρόνους, κατά τούς όποιους έβαλε τήν ;
Γυνή τις χήρα τόσον ύπερηγάπα τόν μονο
παρειάν του εΐς τήν ίδικήν της και τόν άπεκοί- ;
γενή υιόν της, ώστε καί αυτών τών αναγκαίων
μιζε γλυκά είς τάς άγκάλας της. ’Ενθυμείτο τάς
σχεδόν έ στερείτο διά νά δίδη είς αύτόν καλήν
αστειότητας του και τά παιγνίδια του καΐ πώς ·
ανατροφήν και νά έκπληροϊ τάς παιδικά; του
όταν έ φοβείτο έτρεχεν ώς πουλίον εΐς τάς άγκά
επιθυμίας.
λας της, τό όποιον ζητεί τήν φωλεάν του, και ■
Τά έξοδα ;οΰ σχολείου έπορίζετο έκ τών κό
έπαρηγορεΐτο με την ελπίδα, ότι θά έπέστρεφε :
πων της καί εχαιρε μάλιστα
μεγαλαυχούσα,
ποτέ καλός κνθοωπο; !
οτι ήμπόρει νά δώση είς τον υιόν της οσα αύτή
Εσπέραν τινά σφοδροί χειμώνος, ενώ ή χήρα ί
ή άθλια δέν ειχεν άξιωθή νά εχν; είς τήν νεό
έκάθητο μόνη εΐς τήν μικράν της φωτίαν, ήκουσε *
τητά της. Έστοχάζετο, οτι ό υιός τη; άπέκτα
κτυπήματα δυνατά είς τήν θύραν. Μόλις ήνοιξε j
γνώσεις, καί πολλάκις, όταν έβλεπε οτι έλυπεϊτο
καί έμβαίνει άνθρωπος ο όποιος έπεριπάτει ώς
ή εστενοχωρεϊτο διά τήν ταπεινήν του θέσιν δέν
χωλός. Το πρόσωπον του ήτο κατηφές και εκρύ-,
ήθελε νά βάλη ψωμίον εΐς τό στόμα της διά νά
πτετο κατά μέρος άπο τόν σκοΰφόν του. Ή άI τφ προμηθεύση όσα ήθελον τον κάμει ίσον κατά
σωτία καί παραλυσία τόν είχσν καταστήσει ά-:
j το φαινόμενων μέ τού; ανώτερους του.
j γνώριστον, άλ.λ’ οί μητρικοί οφθαλμοί άνε γνώρισαν !
[
Ή μήτηρ έσφαλεν είς την κρίσιν, ό υιό; είί
; τόν άπόντσ. υιόν. Άτενίσασα εΐς τά γαλανά ομτην διαγωγήν. Ή αγάπη τή; μητρος έμεινεν
j μάτια, τά όποια τήν έ'θελγον τόσον εΐς τήν
άμ,ετάτρεπτοε, ένφ ή τού υιού καθ’ ήμέραν έ σμι
νηπιότητά του. άνεγνώρισε τό αντικείμενου τής
κρύνετε είς τήν ψύχραν καί φίλαυτον κ,αρδίοιν [ ,
έώ; τελευταΐον κατήντησε νά γείνη, τόσον [ίΥ51 "/1'! ης καί ριφθεϊσα εΐς τον τράχηλόν του,
ιφώνησεν, «υιέ μου, υίέ μου!»
σκληρό- άστε νά δίγ εται μ.έ αδιαφορίαν καί;
Άλλ’ είχεν έπιστρέψει άρά γε ο υιός της, ώς
‘ αέ εριφρόνησιν ολα; τάς περιποιήσεις τή; μηj ό άσωτος υιός τή; παραβολής ’ μετανοημένος,
Ηί>“ του. Άλλ* ή δυστυχής μήτηρ έπαρηγορεΐ-ΐ
'
|διά νά έξιλεώση τήν μητέρα του καί νά δείξη
το μ.έ τον στοχασμόν, οτι ταΰτα είναι φυσικά
ΐ ότι έλυπεϊτο διά τήν αχαριστίαν καί τάς άμαρ-'
είς ζλκ τάπαιδια!
Απ’εναντίας ά—εσιώπησεν:
τόν καιρόν ό υιός έγεινεν αύθάδης καί ί τίχς του : "Οχι,
I
θλα
!
• ■Βαρήκοος καί δένέπέστρεφε τακτικά είς τήν μη|
Τό έπίλοιπον ■η; ίστοοίας είναι σύντομον, Τά ;
τρικήν οικίαν, άλλ’ έπερνοΰσε τάς νύκτας του
άσωτία; είχον έξασθενήσειΐ
αποτελέσματα
[ΛΪ κακούς συντρόφους, ένφ ή μήτηρ τόν ε’πρόστάς σωματικά.; του δυνάμεις καί μίαν ήμέραν;
μ.ενε κλαίουσα, καΐ όταν .ήρχετο, τόν ένηγκαλίμολονότι έφαίνετο, ότι ειχεν άναλάβει άπό τήν;
ζετο καί τόν έκάλυπτε με φιλήματα, τά όποια
άκρασίαν, του έπήλθεν αποπληξία., ή οποία τοΰ,
έλεγον, «υιέ μου, ΐδέ πόσον κακό; και αχάριστος
άφήρεσε τήν ζωήν καί τόν έστειλεν είς τήν αιωνιό
είσαι εις τήν δυστυχή μητέρα σου!»
τητα διά νά λάβα, τά επίχειρα τής κακίας του.
Οντως έξηκολούθει τό πράγμα, έως ού ό νέος
Ή άθλια μήτηρ ταχέως τόν ήκολούθησεν εΐς
επεσεν εΐς τήν μέθην καί διαφόρους άλλα; κακάς
έξεις συνήθεις εί; τούς ανυπότακτους καί κακούς νέ τον τάφον. Τον είχε δέ περιποιηθή μέ γλυκύ-:

Μέ

ους. Ή μήτηρ προσεπάθει μέ δάκρυα νά τόν επανα
φέρω εί; τον καλόν δρόμον, άλλ’ αυτός τήν «.πί
κρανε μέ ύβρεις και τήν ήπείλει μέ αχρείας λέ
ξεις, καί τελευταίον διά νά ξεφορτωθή, οι; έλεγε,
τήν μητέρα του, άπεφάσισε νά γείνη ναύτης, καί
οΰτω; έγκατέλιπε τήν μητρικήν του οικίαν.
Παρήλθον πολλά έτη καΐ ή άθλια μήτηρ
ουδέ λέξιν δέν έλαβε παρά τοΰ άχαρίστου υίοΰ

της. Ενίοτε έμάνθανεν άπό κανένα άπό τούς συν
τρόφους του,ότιήτο εί; χώραν μακρυνήν, άλλ’ό ί
διος ποτέ δέν τής έστειλεν ούδέ χαιρετίσματα. Τό
μητρικόν φιλτρον όμως εϋρισκε δικαιολογίαν καί
δΓ αυτήν τήν διαγωγήν τοΰ υίοΰ της. — «Ού-

τητα και φιλόστοογον υπομονήν, καΐ μολονότι, έσφαλεν είς τήν κρίσιν της, ή πρός αύτόν άγάπη ·
της δέν είχε παυσει ποτέ, ούδέ είχεν έλαττωθη; ■
μέ όλα; τάς άμελείας, τάς σκληρότητα; και ί
τάς κακίας του.
I
Δέν εύρίσκονται άρά γε καί τώρα μεταξύ μας ί
νέοι, οί όποιοι αν καί άνετράφησαν μέ πολλήν I
τρυφερότητα καΐ φροντίδα έγειναν όμως θύματα
τής άυ,αρτίας και κατεστάθησαν αίτιοι νά καταβώσι προώρως εΐς τόν τάφον καί αΰτοι οί γο
νείς των; Δυστυχώς υπάρχουν καί είς την με
λέτην τούτων συνιστώμεν την λυπηράν ταύτηνΐ
δ ι ήγη σ ι ν,
„
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ι περιεκόσμυυν την ένίυαασίαν
(λοιπήν Ελλάδα ’Αλβανίδων,

τών κατά

την

Εΐς τήν προκειμένην εικόνα έχουν οί μικροί ί
Δυστυχώς, όπως αί άλλαι κατά τόπους *γυμου άναγνώσται κόρην ’Α,λβκνήν ένδεδυμένην ίναικεϊαι έλϊ.ηνικαΐ ένδυμασίαι κατά μικρόν έξητήν ενδυμασίαν, ήτις
φανίσθησαν, άπορροεινε κοινή μεταζύ τών
φηθεϊσαι ύπο τοΰ ευ
ί Έλληνοκλιανών έν
ρωπαϊκό υ τύ π ο υ τή ςέ ν[ Έλλάίι.
δυμασίας, οϋτωήκαΐ
τών ’Αλβανίδων φαί
Ή ενόυμ.ασία αυτή
είναι κομψή καΐ ευ
πρεπής, καΐ έξ εκεί
νων, τάς όποιας φο
ρούν ριάλλον αί πτωχαΐ γυναϊκεε. Όποιο
ί δέ αί γυναίκες άλλων
(μερών τής Ελλάδος,
ίώς λ. χ. τής Τσακω;νιας, τής Μάνης, τής
Μεσσηνίας, τής Τριπάλεως, τών Πατρών,
τής Στερεάς Ελλά
δος, τής Κύμης κτλ.
οΰτω καί μεταξύ τών
'Ελληνοαλβανών ή
νυριφική
ένδυμασία
καΐ μεταί,ύ τών πτω
χότατων κατεσκεύάζετο όσον τό δυνατόν
μέ περισσότεραν φιλο
καλίαν καΐ δαπάνην.

νεται ότι θά ΰποστή
μετ’ οΰ πολύ τήν αυ
τήν τύχην,, ίσως δέ
πρό τοΰ τέλους τοΰ πα
ρόντος αΐώνος όλίναι
θά ύπάρχονν έν Έλλ.
γυναϊκ ε ς έ νδ υ όμ ε να ι
άλλως, η κατά τόν
άχαρικαιάφύσικον ευ
ρωπαϊκόν τύπον, όστις
καταστρέφει τό φυσι
κόν τής γυναικός σχή
μα, παριστών αύτήν
ώς σφήκα, μόλις λύ
ναμενην ν’ άναπνέη
και ακόμη νά περιπατή έλευθέρως!
ΑΙΙΑΤΙΚΛΙ

ΠΑΡΟΙΜΙΑ!.

— Φοβοϋ τόν ©εόν
καί
μετ’αύτόν κανένα
Τό γλυκύ ονειρον έκάστης παρθένου ήτο νά
άλλον περισσότερον,
άπό τόν μή φοβούμε
προετοιμάση τά νυ
φιάτικα της και πρός
νου τον Θεόν.
τοΰτο ήρχιζε νά κ ό
— "Οστις όέν γνω
ρίζει τόν Πλάστην
πιά ζη καΐ νά φροντίτου, <ϊέν ίύναται νά
ζη, άφ’ ής στιγμής
ΰπερέβαινε τό 12ον
γνωρίση τόν έαυτόν
του.
έτος τής ήλικίας της.
—- Έλλειψις νοός
Το νυμφικόν
τοΰτο
ί-i Ό"
· ·;·' Όί ί:?
είναι χειρότερον όλων
φόρεμα το έφύλαττεν,
τών εί,ϊών τής πτω
ώς και τά στόφανά
της, ώς κόρην οφθαλ
χείας.
'"^'EAAHNO ΑΛΒΑΝΗ ΚΟΡΗ.
—Ή εκ^ίκησις ς-εμού μέχρι τοΰ θανά
του της καΐ τότε τό έκληροδότει είς την πρεσ- ΐ ρείται μεγαλειότητας καί εύγενείας ψυχής,
βυτέραν τών θυγατέρων της, ή εΐς την γυναίκα ί
— Έσο ειλικρινής, άν καΐ ή ειλικρίνεια δύ
του πρωτοτόκου υίοΰ της, άν δέν είχε κόρην.
(νασαι νά στοιχίση τήν ζωήν σου.
Αί ‘Τδραιαι, Σπετσιώτισαι καΐ Κρανιδιώτι- ί
Ή εύσέβεια είναι ή μεγίστη σοφία, ή δέ άσέσαι καίτοι Άλβαναί, είχον παραδεχθη μεταξύ βεια ή μεγίστη μωρία.
των άλλου συρμού ένδυμ.ασίαν, οστις τάς ε^εί—. "©σω ματαιότερος εΐναι ό άνθρωπος τόσω
κνυε μεγαλοπρεπεστέρας καΐ άνίρικωτέρας, άλλά μωρότερος.
έστερεΐτο

τοΰ κομψού καΐ χαρίεντος, τά όποια

——·*“—
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Μβταξύ τών πολυπληθών αιίών τών
[χώηκων ή £ακκα, ητις είναχ έντοπία της * Αφρικής, $ιναι
I πολύ ώφέλψος εις τούς %ατοίχους. "Οταν ην^ι via, etvott
ί πολύ Ευδίδακ^ος και οί Κάφροι τήν μεταχειρίζονται ώς κα·
I TOtxUcov ζίονΦ αντί τοΰ χυνός. Γαυγίζει Si ώς ό χύων^ όταν
ί ξένος τις πληαιάση εις τήν οιχίαν, έαν os ·γ=ίνη χρεία νά
ι ύπτρασπιοϋ^ τήν περιουσίαν τοΰ κυρίου της, επειδή εινα*
ίσχυροτέρα τού κυνος, τδ κάμνει αποτΕΛδσματίκ,ώτερο■· παρά
έζ-ζΓ'/Ος.
Ή Κάκμα ευκόλως μανθάνει νά φυάα τδ φυσερόν τού γύ*
■ ρτου· νά διευΟύνη τους ίππους η
βόας, οί οποίο; σύρουν
«μ άξια, άλλά ή μεγίστη χρησ:μύτης της είναι ή έπιτηδειότης
της είς τδ ν* άνευρίσκη ύδωρ εις τά θερμά έχε tv α κλίματα.
Επιτυγχάνει δέ τούτο μεταχεψίζομένη τήν οσφρηιίν της.
Έάν δέ ύπάρχη ύδωρ είς τι μέρος, εξάπαντος ή Κά/.μα 6ά
τδ άνακαλύψ/ι.
Πολλάχις η πηγή είναι βαΟεωζ είς τήν γην, και τότε σκά·
πτει μέ τάς χείρας και τους πόοας ίως ου φΟάση είς τδ ύδωρ.
Πολλάπις σκάπτουσα ανευρίσκει ρίζας, άι όποΓαι περιέχουν
πολύν χυμόν, ο στις καταπαύει τήν δίψαν καί χρησιμεύει προ
σέτι ώς τροφή. Εννοείται υτι απ’ δΤτι ανευρίσκει λαμβάνει
το μερίδιόν της καί δικαίως, διότι, άλλως ϋά ήτο σκληρόν και
αδικ&ν !
Θαυμάσια μνημανικά- 'Υπήρξε ποτέ Κορσικανόν τι
παιδίον, τδ οποίον ήδύνατο να αποστήθισή 40,000 λέξεις,
αναμιξ — ή κατά τάξιν διδομένας είς αυτό, χωρίς νά κάμη
! τδ έλάχιστον λάθος.
■ Ίατρός τις προ εξήκοντα ετών ήδύνατο νά αποστήθισή
; ολόκληρον τδ ποίημα του Μίλτωνος, τδ ονομαζόμενων «ό Άποι λεσθεϊς Παράδεισος», άν και τδ εΐχεν άναγνώσει προ 20 περίj που έτών ’
? Ό μέγας μαθηματικός Ευλερ, όταν έτυφλώθη, ήδύνατο νά
| ε^πγΐ έκ στήθους ολόκληρον τήν Αίνειάδα τού Βεργιλίου, και
I ενθυμείται την πρώτην και την τελευταίαν αράδα έκάστης
: σελίδας τής έκδόσεως, τήν όποίαν μετεχειρίζετο πριν χάση
: τδ φώς του.
; Πολλοί κατορθώνουν να ενθυμώνται πολλά διά τής γυμνά*
σεως τής μνήμης των* τούτο παρατηροΰμεν είς τούς άμαθεΓς
= οί όποιοι ήξίύραυν έν. στήθους πολλά χωρία της Αγίας Γραφής,
ί Ό τυφλός Άλικος ηδυνατο να ε’-'πη έκ στήθους ολόκληρον
■ "ήν Γραφήν. Κύριος δέ τις διά νά δοκιμάση τήν ακρίβειαν του
επανέλαδεν
χωρίον της Γραφής έσφαλμένως και τδν ή ρώ
τησε πού εύρίσκΐτο. *0 Άλικος άπεκρίθη δτι εύρίσκετο εις
τα τάδε μέρος τής Γραφής, άλλ’ δτι ήτο έσφαλμένου, όπως
τα εΐπεν ό κύριος έκείνος, και έοειξε τό λάθος 1 Ό αυτός
j κύριος τδν ηρώτησε νά επαναλάδιρ τό 9Ο*123έδαφ. του λ^ κεφ.
|τών Αριθμών. *0 δέ Άλικος σχεδόν στιγμιαίως άπεκρίθη,
«άέν υπάρχει τοιούτον εδάφιον. κύριε — τό κεφάλαιον τούτο
έχει μόνον 89 εδάφια. π
'Ο Γασσέντης ήδύνατο νά αποστήθισή 6,000 λατινικά;
λέξεις καί δια νά άσκήται εις τό αποστήθισμα είχε τήν συίνήθειαν ν' αποστηθίζω; καθ’ έκάστην 600 λέξεις έκ διαφόρων
| γλωσσών.
1 Είς την αρχαιότητα έχομεν πολλά παραδείγματα ισχυρο
ί τατων μνημονικών, ούτως ό Κύρος έγνώριζεν όλους τους
στρατιώτες του κατ’ όνομα,

■ —Βαμβακόσπορος. Ή σημερινή έποχή είναι έποχή μεγάί λης χρησιμότητης—"Οσαμ.έχρι σήμερον άπερρί π τον το ώς περιτ
τά σήμερον συλλέγονται ώς χρήσιμα—Τα κουρέλια διά χάρτην,
τά κόκκαλα διά κό πρίσμα τών αγρών, τά κέρατα τών ζώων
διά κτένια, ξάγκλας, λαδάς διαφόρων εργαλείων κλπ. Ό
βαμβακόσπορος, οστις οΰτε δια κόπρισμα ΐθεωρείτο καλό;,
τώρα χρησιμοποιείται κατά πολλούς και διαφόρους τρόπους.
Πρώτον, άφοΰ καθαρισθοΰν οί σπόροι από τον βάμδακα, τό
; περικάλυμμα αυτών χρησιμεύει ώς υλη καύσιμος εις διάφορα
ί εργοστάσια, ή 3έ έκ τούτων στάκτη εΐναι καλόν λίπασμα
■διά τούς αγρούς. Μετά τούτο οί σπόροι κλέβονται, ψήνονται
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καΐ πιέζονται — καΐ τό μέν έλαιον ταμιεύεται δια αλλα;
χρείας, τά δέ άπομεινάρια τού σπόρον στελλονται εΐς ’Αγγλίαν
έκ τής ’Αμερικής διά νά χρησιμεύσουν πρός τροφήν τών αγε
λάδων. Τό έκ τοϋ σπόρου εκθλιδόμενον έλαιον εΐς μέν τό
Κικάγο κατασκευάζεται εις βουτυρον καΐ λάρδον, εις την
Κικινάτην χρησιμεύει πρός φωτισμόν καΐ εΐς τήν Βοστωνην ώς
έλαιον διά τήν σαλάταν, άφοΰ καθαρϊσθή εντελώς 1
Ό οίκος τής βασιλίσοης Βικτωρίας. Οί οικιακοί τής
βασιλίσσης Βικτωρίας άποτελοΰσιν ολόκληρον σύνταγμα, διότι
άναβαίνουν εις 1000 τόν άριΰ., στοιχίζουν δέ 50 περίπου εκα
τομμύρια φρ. το έτος! Μεταξύ τών άλλων ύπαρχου 130 ύπηρέτριαΓ διά νά μή παραπονώνται δέ καΐ οι ποντικοί είναι
διωρισμένοι καΐ προ; σύλληψιν αυτών έπι τούτο, άνθρωποι!
"Ολα οέ ταΰτα τά έξοδα πληρώνει ό λαός κατ’ έτος διά να
έχη το προνόμιον να έχη βασιλείς.
— Ζωολογικός κήπος τοΰ Λονδίνου. — Ό κήπος οΰ
τος εΐναι ό μάλλον εκτεταμένος καί πλουσιότατος όλων τών
ζωολογικών κήπων εΐς τόν κόσμον, εΐς παντοειδή ζώα, πτηνά,
ί κτλ.. ιδίως δμως εΐς θηρία, τά καλλίτερα τών οποίων ηγοράσΟησαν μέ μεγάλην τιμήν.
Ούτως εΐς ρινάκερως εστοίχισε 1,200 λίρας.—Τρεις Καμηλοπαρδάλεις σχεδόν 2400 λίρ. -— Εΐς Έλέφας μετά τοΰ τέκνου
του 500 λ.·—’Ο πρώτος ’Ιπποπόταμος 1,000 λ.—Λέοντες καΐ
Τίγρεις έστνί^ισαν εΐς τήν’Εταιρίαν τήν διατηρούσαν τόν
κήπον τούτον από 150—200 έκαστος. Τινά τών πτηνών είναι
πολύ δαπανηρά. Δι’ £ν ζεύγος κύκνων μέ μαυρον λαιμόν
έπληρώΟησαν 80 λ. Σπάνιαι περιστερά: καΐ νήσσαι στοιχί
ζουν άπό 25—50 λίρας έκαστον.
— Τό μήκος τοϋ πορθμού τοώ Σουέζ εΐναι 92 μιλίων, τό
δέ βάθος 26 ποδών. Έχρειάσθη δέ 13 έτη, πρός άνοιζιν.
Τά ατμόπλοια δαπανώσι 40 ώρας νά διέλθωσιν αυτόν καΐ πλη
ρώνουν 11 σελλίνια κατα τόνον διόδια!
— Έκ τών διασήμ.ων Κέδρων τοϋ λιβάνου διατηρούνται
άκόμη 397—φυλάττονται οέ ύπό φυλάκων ώρισμένων ύπό τής
Ιίυβερνησεως.
— Ό πληθυσμός τής ’Ιρλανδίας, περί της οποίας γίνεται
τόση πάλη είς τήν Αγγλίαν, αναβαίνει εις 5,160,000 ψυχας.
Τούτων τά 4,010,000 είναι Παπικοί τήν θρησκείαν,
— Αί βελτιώσεις, αί^όποΐαι έ'γεινον είς τήν 'Ρώμην άπό
τού 1870 μέχρι σήμερον είναι ϋαυμασταί. 121 νέαι οδοί ήνοίχβησαν, 143 μιλίων οχετοί—3200 νέαι οικαόομαί, έξήχίΙησαν
οέ χώματα 258,000,000 κυσικών ποδών και πολλά κειμήλια
γλυπτικής ήλόον είς τό φώς τού Ήλιου — Προσέτι άνευρέ6ησαν 120 μαρμάρινα καί χάλκινα αγάλματα έν καλή καταστάσει, 200 βεβλαμμένα, 152 ανάγλυφα, 4000 αντικείμενα
έπ τέρρα κοττας, και άλλαι τόσαι έπιγραφαί, και 136,000
νομίσματα χάλκινα, αργυρα καί χρυσά, ’Εκτός τούτων αί
άνασκαφαΐ άνεκάλυψαν τά ερείπια κοιμητηρίου τίνος ανή
κοντας είς αποικίαν τινά τής κωμοπόλε ως "Άλβας Λόγγος, ή
άποία έ κατοικείς ο ύπό ποιμένων, και έκ τής όποιας άποικοι
έκτισαν τήν ’Ρώμην, ήτοι reo-llr
τον ποταιιοτ, Ινΐί
τό όνομα ’Ρωμούλους έσήμαινεν απλώς, ,<ό άνθρωπος τού ποτα
μού.» Ή εποχή τη; κτίσεως τής ’Ρώμης ανάγεται ούτως εΐς
την προϊστορικήν την καλουμένην
καθ’ ήν οί άν
θρωποι ένεκα έλλείψεωφ έργαλείων πρός πελέκυνσιν τών λίθων
έκτιζθ“ μέ λίθους ϊπως εύρίσκοντο εις τήν φυσικήν των κατάστασιν.
— Τρεις ώφέλιμοι συμ.6ουλ<κϊ. “Εσο Εργατικοί, ίγ·χραζϊια και οίχ/ΐταμος καΐ εξάπαντος θέλεις ευημερήσει.
— Τρία, καλα μαθήματα. Νά ήναι τις πιστός εΐς παν
πράγμα. — Να πάμνν, ό,τι καΐ δσον δυναται διά τόν οποίον
εργάζεται — καί να προσεχή μέ ποιους συναναστρέφεται' τά
τρία ταΰτα είναι τα θεμέλια εντίμου χαρακτήρας και έντιμου
επιτυχίας εΐς τόν κόσμον τούτον.
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