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III
Γείτων καλός, πΐριπατεΐ
Ό σκίουρος έπάνωθέν μου
Καί ψάλλουν εύθυμα πτηνά
’Ασμάτια ίρατίίνά.
Τοιαύτην φνσιν τις ποθεί
Ν’ άφήση καί νά μακρυνθή ι

Συμπεραινεται λοιπόν, δτι χαί δ Ουρανός, ώς χαί

δ Ζευς χαΐ δ Κρόνος, εΐναι καθ’ έαυτδν μικρός Ήλιος,
χαί άποτελεΐ μετά των δορυφόρων αυτού ίδιον μικρόν
ήλιακδν σύστημα, τδ όποιον προμηθεύει, ■ ώς έχεΐνοι,
μέ φως χαί θερμότητα· διότι ένεκα τής μεγίστης άπο·

στάσεως αυτών από τοΰ ήμετέρου Ήλίου, ή ποσό-

της τοΰ φωτός χαι τής θερμότητας, τήν οποίαν λαμ-

δάνουσι παρ’ αύτοΰ δέν εΐναι αρκετή νά διατηρήση

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
(Συνέχεια- ιδε προηγούμενο? άριΑμδν.)

τήν ζωήν των φυτών χαι τών ζώων.

Ό Ήλιος μας φαίνεται άπδ τόν Κρόνον 400 πε
ρίπου φοράς μικρότερος παρ’ οτι ημείς τον βλέπομε?!

ΠΟΣΕΙΔΟΝ,

Μέχρις έσχατων δ Οόρανδς έθεωρεΐτο ό άπώτατος
τών πλανητών τοΰ Ήλιαχοΰ μας συστήματος· ή ανα·

χάλυψις βμως τοΰ Πόαειδώνος, δστις είναι χατά έν
τέταρτον μεγαλήτερος τοΰ Ουρανού χαί δεχαεπτάχις
τής Γης μας, απέδειξε? έσφαλμένην τήν ιδέαν τών

άστρονόμων,
Καΐ δ πλανήτης οΰτος, όπως χαΐ,ό Ουρανός, συνί
Συγκριτικόν μέγεθος τοΰ πλανήτου
Ουρανού καί τής Γής μας.
Μετά τον πλανήτην Κρόνον έρχεται χατά σειράν

έτεροί μέγας πλανήτης δ ουρανός. Οΰτος άπέχει άπδ
τόν Κρόνον πεντάχις περισσότερον, δσον ή Γή μας d-

πέχει duo τδν Ήλιον, ήτοι περί τα 500 εκατομμύρια

μιλιών ! χαί αϊτό τόν Ήλιον 1,800.000,000 μιλιών!!
Άνεχαλύφθη Βέ το 1781 όπό τοΰ Ήρσχελ.
Ό Οδρανός είναι 82 φοράς μεγαλήτερος τής Γήΐ
καί κάμνει τήν περΐ τον Ήλιον περιστροφήν τοο εις
84 έτη, ώστε τδ έτος των κατοίκων too, dv εΐναι

σταμαι έχ τών αύτών υλών, ές ών χαί ή Γή μας χαί
εΐναι είς δγράν διάπυρον χατάστασιν, ώστε χαί αύτός
εΐναι μικρός ήλιος είς τους δορυφόρους του, τινές τών

όποιων άνεχαλύφθησαν ήδη.
Απέχει δε από τοΰ Οΰρανοΰ 900 περίπου έχατομμύρια μιλιών! χαι από τοΰ Ήλίου 2,862,000,000!!

χαί χάμνει τόν περί τόν Ήλιον γάρον του είς 165 πε
ρίπου έτη! Άνεχαλύφθη δέ συγχρόνως δπδ ένδς

αγγλου χαί ενός γάλλου άστρονόμου τδ 1846.
Άμφότεροη δ τε Ουρανός χαΐ δ Ποσειδών, δέν φαί

κάτοικοι έπ’ αύτοΰ, είναι ίσον με ολόκληρον ζωήν
άνθρωποί I
Όπως ό Κρόνος, ουτω χαΐ δ Ουρανοί εΐναι κέν

νονται διά τοΰ γυμνοΰ δφθαλμοΰ· τούτου £νεχα ήρ-

τρο? μικρού συστήματος, περιλαμβάνοντας έχτδς τοΰ
έαυτοϋ οκτώ σελήνας, τινές των όποιων εΐναι ΐσαι

νατόν νά ύπάρχωσι οντα δμοια μέ τά υπάρχοντα έπί
τής Γης μας.

μέ τήν ήμετέραν σελήνην.

γησεν ή άναχάλυψις αΰτών δπδ τών άστρονόμων.
’Εννοείται, δτι οΰτε έπί του Ποσειδώνος εΐναι δυ

Μέ τδν Ποσειδώνα τελειόνομεν τήν είς τους πλα-

Έχ τών γενομένων παρατηρήσεων άπεδείχθη, δτι

νήτας. περιήγηοίν μας, ήτις , ώς παρά πολλών ή

ό πλανήτης οΰτος συνίσταται έκ των αύτών όλων, έχ

χου σαμεν, ύπήρίεν όχι μόνον ευχάριστος, άλλά χαι δι

τών οποίων χαί ή ή με τέρα Γή, χαϊ Su ή πυχνότης τών
όλων τούτων εΐναι περίπου ίση μέ τήν πυκνότητα του

δακτική χαΐ εις αυτούς τους ήλιχιωμένυς, διότι είς τήν

ήμετέροο υδατος, έί ου συμπεραίνεται, δτιαί δλαι τοΰ

όδηγήσωμεν τους άναγνώστας τής έφημ. τών Παίδων

πλανήτου τούτου πρέπει νά ήναι είς ό.γράν δ.ιάπυρονι

διά τών νέων οδών, τάς όποιας αΐ νεώτεραι άναχαλύψεις κατασκεύασαν.

ή πυριφλεγή χατάστασιν, αφού χανέν άλλο μέσον

πλήν τοΰ πορδς δέν δόναται ν.ά μεταβάλη τάς υλας

ταότας είς ΰγράς.
Τούτου δοθέντος έπεται, δτι ούτε φυτά, ουϊβ ζώα,

έξέτασιν τών ουρανίων σωμάτων προσεπαθήσσμεν νά

Είς τδ έπόμενον φύλλον θέλομεν προβη είς τήν έζέτασιν άλλης τινδς μεγάλης τάδεως ούρανίων σωμά
των, άποτελουντων μέρος τοΰ ηλιακού μας συστήμα-

οΰτε άλλα όντα όμοια με ή μας τους άνθρώπους δό ■ τος, τών κ ο μ η τ ώ ν, Έν τφ μεταξύ παραγγέλλομεν
ναν ται- νά ζήσωσιν έπι τής έπι φανείας σφαίρας τοιου τούς μιχρούς^ ήμών συνοδοιπόρους νά έπαναλάβωσιν

τοτρόπως πεπυραχτωμίνης.

; βσα μέχρι τοΰδε έ&τέθησαν, δπως δυνηθώσι νά έν-

MAIOS, 1876.

ΕΦΗΜΕΡΙ2 TUN ΠΑΙΔΟΝ

νοήσιυσιχάλλιον τά δσα μέλλουν νά έκτεθώσιν ένώ-

πιον αυτών»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΟΓ ΑΓΓ0ΚΗΛΤΟΡΟΪ.
"Οταν 6 Ίουλιανός ή το αυτοχράτωρ τής ‘Ρώμης
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τών κατοικίδιων ζώων μόνος ό κόων δόναται νά σϋν·
οιχειωθή, ώς χαί ό άνθρωπος, μέ παν κλίμα τής
γής· οθεν καί εΐναι ό αχώριστος τοΰ άνθρώπου σύν
τροφος.
Τδ είδος των κανών περιλαμβάνει άπειρους παραλ-

λαγάς, τινές τών οποίων, ώς ή τής Νέας γής χαί άλ·

διάφορα αγάλματα έστήθησαν πρός τιμήν αύτοΰ λαι, φημίζονται διά τήν μεγάλην αυτών νοητιχότητα.
‘Ο εις τήν επομένην σελίδα παριστανόμενος χύων
καθ’ δλην τήν πόλιν.
εΐναι
έχ τής τάξεως ταύτης καί τον εξέλεξα διά τι’Εχθρός δέ τις αύτοΰ διά νά έκφραση τδ μισός του
νας
άρετάς,
τάς όποιας έχει, καί τάς όποιας έπιθομώ
κατά τοΰ Αύτοκράτορος ήκρωτηρίασε τδ πρόσωπον
νά συστήσω είς τους μικρούς άναγνώστας τής Έφημ.

Ενός τών αγαλμάτων τούτων.

Εις τών αδλιχών το» χατά συγκυρίαν διαβαίνων έ- τών Παίδων.
χέϊθεν τήν στιγμήν έκείνην εΐδε τήν πραξιν και αν έ
‘Ο Πλούτων, διότι ούτως ώνομάζεται 0 κύριος οδ-

φερε τδν πράξαντα είς τδν Αδτοχράτορα, σομβουλεό-

το ς χόων, εΐναι άγγλος τήν καταγωγήν χαί τήν πα

σας αοιδν συγχρόνως νά τδν τιμωρήση αύστηρώς

τρίδα χαί κατοικεί είς τήν Μητρόπολιν τοΰ Λονδίνου.

πρός παραδειγματισμόν, δτά τήν όποιαν τοΰ εχαμε

Εΐναι δέ περίφημος όχι μόνον είς τήν γειτονίαν οπού

προσβολήν !
‘Ο Αυτοχράτωρ όμως άντί νά υπαχοόση είς τήν

ό κύριός του κατοικεί, άλλά καί μαχρότερα, διά τήν

συμβο’ύλήν τοΰ αολιχοδ του, ψηλά φή σας τδ πρόσωπόν του διά της χειρός, »Διατί νά τόν τιμωρήσω,—
εΐπεν,—άφοδ δέν ευρίσκω ότι είμαι πληγωμένος ; ν
Ουτω πως έφέρθη δ Αυτοχράτωρ έχεΐνος, ό δέ

άχραν αδτοΰ ύ π α κ ο ή ν καί είς τοΰτο δπερέχει
πολλά παιδία, τά όποια ήξεύρω. Ό κύριός του ποτέ
δέν αναγκάζεται νά έπαναλάβη Βΰο φοράς δ,τι άπαξ
τοΰεΐπεν—ό Πλοότων ούτε λησμονεί, ούτε παρα

κούει τήν διαταγήν τοΰ κυρίου του.

Χριστός μάς παραγγέλλει πολδ ανώτερα τοόΐΒ νά χά-

’Αλλην καλήν άρετήν έχει 0 Πλούτων, δ« δέν γαυ

μνωμεν· οδ μόνον δηλ. νά σογχωρώμεν τούς έχθροός

γίζει, δταν δέν πρέπη, καθώς πολλά παιδία κάμνουν,
άλλά χάθηται ήσυχος χαι φρόνιμος είς Εν μέρος χαί
προσέχει άν δ κύριός του έχει καμμίαν Εργασίαν δί

μας, άλλά χαί νά τους άγαπώμεν· νά εΰλογώμεν δε

τους χαταρωμένους χαΐ νά άγαθοποιώμεν τους μι·
(Άάτήρ ’Ανατολής.)

σοΰντας ήμας.

αύτό^ νά κάμη καί τήν κάμνη μέ προθυμίαν. Μή
παραζενευθήτε 3έ, μικροί μου φίλοι, άκούοντες, βτι

ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΑ TINA ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.

εΐ; ,σχΰλος κάμνει Εργασίας 1 διότι ό καλός Πλούτων
έμαθε νά φέρη τά συρτά είς τόν χόριόν του, δταν έχ-

<Μή θησαυρίζετε θησαυρούς έπΐ τής γής.»
(Ματθ. 8. 19.)
«Γίνέσθε σοφοί εις τδ άγαθον χαί μωροί είς τδ
κακόν.»
('Ρωμ. ιί'. 19.)
«Άπδ Λαντδς είδους καχοΰ απέχετε.»

(Α'. θεσάαλ. ιέ. 2.)
«Τήν π'ρώτην ήμέραν τής Εβδομάδας (χατά Κυρια

κήν) δς 9έτη Εκαστος άπδ σας χατά μέρος, δ,τι δΰ

ναται.» (Α’. Κορ. ις. 2.)
«Είτε τρώγετε, είτε πίνετε, sue τι άλλο πράττετε,
κάμνετεδλα είς δόξαν θεού.» (Α'. Κορ. ί. 3Ι·)

«Μή δμοζυγεΐτεμέτοΰς άπίςυς.» (B‘. Κδρ.,ΐ'. 14.)
«ΠερΙπατεΐτε διά πίστεως καί ο όχι χατ
*

δψιν.ν

(Κολασ. ά. 10.)

Ο ΠΛΟΓΤβΝ.

βάλη τά ύποδήματά του, καί νά θέτη τά ύποδήματα

είς τήν θίάιν των — έμαθε νά του φέρη τήν ράβδον
του, δταν τδν βλέπη, ίτι Ετοιμάζεται νά έξέλθη καί
τδ περιεργότερον, έμαθε ν’ άνοίγή τήν θόραν, δταν
άχούη νά κρούη τις έξωθεν, τραόών σχοινίον τι, διά

τοΰ όποιου σηκώνεται τδ πεΐάσι καί ούτως άνοίγει ή
δύοα 1
Ό μικρός Πλοότων, διότι εΐναι μικρός τδ Ανάστη

μα, έχει καί τρόπους εύγενεΐς — δίδει τόν πόδα του
είς τούς ίπιοκεπ το μένους χαι δταν εΐναι καιρός τοΰ
γεύματος-, βάζει τδν λαιμοδέτην του, εννοείται βοη-

θούμενος άπδ τόν κύριόν του, καί έπειτα πηγαίνει είς
μέρος καταφανές τής τραπεζαρίας καί Γσταται Επί των

όπισθίων it οδών, όπως φαίνεται είς τήν εικονογρα

φίαν, περιμένων μέ ύπομονήν νά τελειώσουν τά άφεντικά του τδ γεΰμά των καί τότε τρώγει καί αύτός

Οΐ κάνες'έν γένει εΐναι ζώα πολύ έξυπνα κάί πολύ

τδ ίδϊκόν τοο»
Ήξβόρω πολλά παιδία, τά όποια ζάθηνται είς τδ

χρήσιμα είς τδν άνθρωπον· φαίνεται δέ, δτι έξ δλων

τραπέζι άπλυτα καί άκτένιστα χαί χωρίς λαιμοδέτην,
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καί παραπονοΰνται, καί μουρμουρίζουν, οτι δδν τους

ΜΑΙΟΣ, 187©

Είς τοιαδτα

αλλάζει τάς πληγ.α'ς τοο, διότι ήσαν είς μέρος δποο
δέν ήδύνατο νά τάς γλυφή, χωρίς νά κινηθώ, δν κα«

παιδία ό μικρός Πλούτων &ΐ γείνη παράδειγμα et>·

έπονοΰσεν ένφ πολλά παιδιά φωνάζουν καΐ κλαίουν

πρεπεΐας καΐ υπομονής.
Μίαν ημέραν ένιΰ ήτο είς τδν περίπατον μέ τδν

πάρουν τά ιατρικά, ώστε καί είς τούτο ό Πλουτων

άρεοει τούτο καί εκείνο τδ φαγητόν !

και κλοτσούν, όταν ήναι άζωστα, καί δεν θέλουν νά

κύριον τόυ, τδν άπήντηοε μεγάλος τις κόων καί,
χωρίς Αφορμήν, έρρίφΟη χάτ’ ϊπάνω ·ίού καί τόΰ

πρέπει νά ^είνη παράδειγμα είς αδτά,
’Ελπίζω δτι ή είκών τοΰ ΠλΟύτωνος θά ήνάι

έπέφίρε μέ τους σκληρούς ίδόντάς τδΰ διαφόρους
πληγάς, ώοτε δ δυστυχής Πλουτων ήάο άζωστος

πάντοτε είί ΐήν μνήμην τών μικρών Αναγνωστών
μου καί θά έύδς Χινή προ; μίμησιν τής καλής τόυ

έπϊ πολΰν καιρόν άλλά έίς δλ^ην τήν άάθένείάν του
ήτο πολίι καλός καί ά’φινε τδν κύριόν τού νά τόΰ

διαγωγής.

ΜΑΙΟΣ, 1876.

ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΈΡΙΟΝ.
ή
·
Ή χαρα Καλή χαι η ηαραχαζαβήχη r?;f.
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απαλών όνόχων είχε μάθει παρά τής μητρ'ός της, εΐ-

χον έξαλειφθή 1κ τής μνήμης τηί και δδν ένθυμειτο
είμή τήν Ρραχεΐαν και άπλήν προσευχήν, τήν οποί·

αν έπανελάμβανε πριοι καί έσπερας. ΤΙ πταιχή μαύ
(Συνέχεια ίδε προηγούμενου αριθμόν.)

ρη δέν ήδόνατο νά τηί δμιλεΐ περ! τοο άγαπητοΰ
Ma την Λ ου ή κόρά Καλή είχε καί άλλην δυσκο Σωτήρος, ή νά άήί διηγήται τά θαύματά τοΰ Ευαγ
λίαν. 1δ κορασιού ίχ φόσεως ήτα ήμερον καΐ ίιϊιή- γελίου, τά δ ποια αύτή ουδέποτε άνεγνωσέ.
κοαν, άλλ’ έ φαί νέτο ρτι έπόθέι τήν συντροφιάν δια

Τδ μικρόν Εύαγγέλιον μέ τδ χροοδν κομδίαν, τδ

φορετικών «αϊδίων παρ’ δ τι ή Λτωχή μαύρη ή δόνα το
νά τής προμηθεόση.

ύποΐον εΐχε Οέίει είς τδ αύτδ με τά παιδιά itftveptov

Τά μαθήματα, προσέτι, τής εύσεδείας, τά όποια ές

κατά τήν κατέσπεομενήν φογήν της έκ τής όίκία
*
τοο
κυρίου της, έφύλατιεν ώς κόρην οφθαλμού. Έγνώ-
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MAI02, 1816

ξένον εχυσεν όμως δάκρυα χαράς ή μαύρη εις τήν α
δύνατο νά φέρη ειρήνην καί τάίιν εις τόν μικρόν προσδόκητων έμφάνισιν τοΰ έντίμ« πλοιάρχου Ιερεμίααδτη; οΐκον, άλλά τό θησαυροφυλακίων του δέν έ} χώ ίδίως δταν τόν εΐδε νά λάθη εις τά; άγκάλαςτου τά

ριζεν, on περιείχε κάτι τι μυστηριώδες, τό όποιον ή-

αγαπητά τη; πουλάκια καΐ νά τά καταφιλή.
ριζε πώ; νά άνοίξη.
'Ο Κα'ρολος ήγωνίζετο καΐ έμα'χετο νά έλευθερω'Ημερον τινά «τόλμησε νά παραχαλέβη τήν κυ
ρίαν Σμίθ νά τής άναγνώση εν μέρος αότου, άλλ’ 6η, κράζων, «Μέ αρέσεις, κύριε, άλλά δέν είναι άάντΐ τούτου έλαβε τήν ψυχρόν Αρνητικήν άπάντησιν, νάγκη νά μέ σφίγγης τόσον πολύ καΐ νά τρίβης τά

σκληρά σου γένεια εις τό πρόσωπόν μου » άλλ’ είς
«Δέν ήμπορώ.»
Ή κόρη τή; κυρίας Σμίθ έγνώριζεν όσα και ή κόρά άπάντησιν έλαβεν έτερον σφίξιμον, ένφ ή Δού ή ρώ
Καλή γράμματα· ώστε ή πτωχή μαύρη, έφύλαττε τό τα, «Ποΐος είναι οδτος, Καλή μου; δέν είναι δυνατόν
πολύτιμον βιβλίον κεκλεισμένον, περιμένουσα τόν και νά είναι δ πατήρ μου! ·
·νΟχι, όχι άγάπη μ«,—είπεν δ πλοίαρχος ‘Ιερεμίας,
ρόν, καθ’ δν δ Θεό; ήβελεν εύδοχήαει νά τήν όδηγή-

ση άπό τοΰ πνευματικού αύτής σκότους εις το θαυ καΐ έσφόγγισε τά δάκρυα άπό τού; ίφθαλμού; το υ.
Ή κυρία Σμΐθ έθεώρει μέ θαυμασμόν καΐ περιέρ

μαστόν αύτοΰ φώς,

Οδδέ έδίσταζε ποσώς, δτι ή θεία Πρόνοια θά ήνοιγε τήν όδόν διά τά παιδία τής κυρίας τη; νά σπουδά-

γειαν τήν έγκάρδιον δεξίωσιν, ήτις άντηλλάχθη μετα
ξύ του πλοιάρχου καΐ τών νοιχατόρων της,

Ό πλοίαρχο;‘Ιερεμ. «γνώριζε τήν κυρίαν Σμΐθ όλί··
σωσιν άναλόγωί τη; κοινωνική; των θεσεως καΐ νά
γον
είς τάς ευτυχέστερα; ημέρας της, καΐ διά τΰτο άφοΰ
γνωρίσω σι τήν Γραφήν, τήν όποίαν έχείνη ύπερηγάέδεξιώθη
τά παιδία έστράφη πρός αύτήν καί τήν ήρώπα. Ήχούετο δε πολλάχι; ψιβυρίζουσα καθ’ έαυτήν,
τησε
περΐ
τή; όγεία; της, χαϊδέυσα; ένταυτφ καΐ
« Είμαι βέβαια, οτι ί Παντοδύναμο; θά τά φέρη ό

λα δεξιά·
*
οδτω δέ χατέστελλε τήν ταραχήν, χαι κα τήν μικράν Μαρίαν, ώς τήν κόρην τοΰ αρχαίου φίλου
τάπνιγε τούς φόβους τη;, καί έςηκολούβει νά έχτελη καί συντρόφου του—τό όποιον ηύχαρίστησε πολύ τήν
Μαρίαν, διότι ένόμιζεν, ότι οέν ήτο αρκετά μεγάλη,
τά έργα έκαστη; ήμερα; μέ ίλαρότητα.

■Τής κυρίας Σμίθ ά τραχύς καί δργίλο; τρόπος έμετριάσθη μέν καί έμαλαχόνθη πολύ, χάρις εις τόν κα

ώστε νά λάβη ϊοιοΰτον χαιρετισμόν παρ’ ένό; πλοι
άρχου !
Μετά τ&οτο δλοτ ίκάθησαν, ή δέ κυρά Καλή ήρ-

λόν καΐ ήπιον καΐ υποχρεωτικόν τρόπον τή; κυρά
Καλής, καΐ τήν ύπόχλισιν και ευθυμίαν, μέ τήν όποιαν

χισε νά διηγήται εί; τόν πλοίαρχον, δστις ε ίσε τι έ·

υπέφερε τά; δοκιμασίας της, αλλά δέν είχεν έντελώ;

κράτει τά παιδία εις τά; άγκάλας του, τάς διαφόρους
έπιχειρήοεις καΐ περιπέτειας της, αί όποϊαι ή σαν

μεταβληθή.
Κατά τά τρία έτη, τά όποια ή μαύρη ο πέρα σε ν υπό

γνωσταϊ εί; τήν κυρίαν ΣμίΟ.

τήν αυτήν σκεπήν μέ τήν κυρίαν Σμΐθ καΐ τήν θυγα
τέρα της, αί άσθένειαι, αίτινες τά; έπεσκεφθησαν

τό φαινόμενον προσπάθεια;, είπε. «Καλή, έχω κάτι

κατά διαφόρους καιρού;, συνέτειναν, ώστε νά συνδέ-

νά οέ ειπω, τό όποιον δέν αρμόζει ει; τά παιδία

σωσι τάί δύο οικογένειας εις μίαν, ή δέ συνήθεια τοΰ
νά βοηθώνται άμοιβαίως ουνεσφιγζεν άτι μάλλον τού;

ν’ άκου σωσιν,»—έρριψ
*
δ' ένταυτώ και εν έκφραστικόν

Τελευταΐον ό πλοίαρχος ‘Ιερεμία; μετά πολλά; κατά

βλέμμα προ; τήν κυρίαν" Σμΐθ, ήτι; αμέσως έλαβε
τήν Μαρίαν άπό τής χειρός καί έίήλθε τοΰ δωματίυ

δεσμούς τής πρός άλλη λ ου; αγάπη;.
'Α; ύπάγωμεν ήμεΓ;—δέν έχομεν δουλειάν
Τή; Μαρίας τό πρόσωπον ήστραπτεν άπό χαράν, είποΰσα, *
ίτδ ήμέραν τινά δϊσήλθεν εί; τό δωμάτων τών παι εοώ, όπου δεν μα; θέλουν— Βέν ωφελείται τις από
διών και ειδοποίησε τήν κυρά Καλήν, βτι έςω ήτο εί; τά μυστικά τών άλλων, τά όποια ακούει.»
κύριος, Ιρωτών «έάν ή μήτηρ μου εζη άκόμη και ά«

«Ελάτε καΐ σείς παιδία,— είπεν ή Μαρία,—μέ ί-

συ κατοιχή; έδώ.»
«Είναι ύψηλός και φαίνεται σάν μεγάλος χαι με·

μέ. ■ Τά παιδία τήν ήκολούθησαν χωρίς ορεξιν καΐ
οΰτως ό πλοίαρχος έμεινε μόνος μέ τήν κυρά Καλήν,

γαλοπρεπή; δ κύριος αδτός ; ■ — ήρώτησεν ή κυρά
Καλή τεταραγμένη, ένφ τή; έπίρασεν ή ιδία, ότι πι

θανόν νά ήτο ό χόριό; της.
**θΖι Τόσον, · — εϊπεν ή Μαρία· ένιρ δέ είσετι ώ·

Άφότου άπείιβάσθη εί; την Νέαν'Υόρκην ή πυ

ρά Καλή εί; κανένα οέν εΐχεν έκμυατηρευβή τήν ι
στορίαν της, εί; όλα; δέ τά; έρωιήσει; καΐ τούς
σαρκασμούς, καί τάς υποψία;, τάς όποια; ήκουε κα-

μέλει, ή μήτηρ της ήνοιξε τήν θύραν χαι είσήγαγε

θεκάστην, εμενεν ατάραχος καΐ ούδέ λόγον καν άπε-

τόν πλοίαρχον Ίερεαίαν.

κρίνει ο. ’Αλλά τώρα ησθάνετυ. Οτι έμελλε ν’ άκούση

"Αν καί έψεόσδη εί; τάς ίλπίοαςτηςώ; πρός τόν

σπουδαίας άγγελία; από τόν πλοίαρχον ‘Ιερεμίαν καΐ
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ΜΑΙΟΣ, 18<6.

λοιπόν τά γόνατά της ήρχισαν νά τρέμουν καί μέ πολ-

ματιού, όπου έχειτο ή Καλή λειπύθυμημενη, δ δέ

λήν ψυχικήν ταραχήν, έρρίφθη έπίτοΰ σκαμνιού της

έπιφυλαχτικό; τρόποι, μέτόν όποιον δ πλοίαρχος τήν

καί περιέμενε τήν διήγηοιν τοΰ πλοιάρχου.
«Καλή,—είπε τότε έκεΐνος,—οί λόγοι σου δυστυ

ήνοιξε, έκαμε τόν ίατρόν νά υποπτευθή, οτι κάτι τι

χώς ε πάλή θ ευ σαν τήν νύκτα έκείνην, κατά τήν ό
ποιαν ήλθες εί; τό πλοΐόν μου καί μέ παρεκάλεσεί

τόσον θερμώς νά σε δεχθώ μέ τά παιδία τή; κόρα;
σου’ καΐ ευχαριστώ τόν θεόν, ότι δέν έκλεισα τά αΰ ■

κακόν έτρεχεν έχει.
Ό Κάρολος εΰθός άφοΰ είδε τον πλοίαρχον έρρί-

φθη κατ’ αΰτοΰ ώςτίγρις καΐ έζήτει νά τόν ςεσχίση
διά τών δνύχων καί τών όδόντων, ώστε οΰτος ήναγκάσθη νά μεταχειρισθή κατ’ αύτοΰ βίαν.

Έν τούτοι; ό ιατροί διέταξε νά ξεχουμβώσουν τά

τγά μου καΐ τήν καρδίαν μου εί; τά; τά παρακλή
σεις σου, διότι έσωσε; τά δυο έκείνα παιδία άπό «φευ
κτόν δάνατον- δ δέ οόράνιο; ήμών Πατήρ δά σε άν-

φορέματα τής κόρα Καλής και νά τήν έςαπλώσουν
επί τοΰ πατώματος, αυτός δέ ήτοιμάσθη νά τήν φλε.

ταμείψη άναμφιδόλως διά τήν πίστιν καί καλωσό-

βοτομήση, ύποθέσας, ότι προσεολήθη από αποπλη

νην σου. ■
«Καί ή κυρά μου, ή άκριβή μου κυρά;έμβρ:

ξίαν.

μοόρισε μέ πνιγηρόν φωνήν ή Καλή.
Ό πλοίαρχος.δέν ήδόνατο νά όμιλήση, άλλά μόνον
έσυρε τήν χέϊρά του πέριξ τοΰ λαιμού του, καί ίπει

(άκολουθεΐ)

ΠΕΡΙΕΡΓΑ TINA ΠΕΡΙ ΚΙΝΕΖΩΝ.

τα υψωσεναύτήν είς τόν οδρανόν.
Ή κυρά Καλή ίννόησεν έντελώς τόν πλοίαρχον

νά ύπακοόωσι κατά πάντα τους γονείς των και δτι

καί ένω μέχρι τοΰδε ή έλπΐς, δτι οί κύριο ί τη; εϊχον

ή όψίοτηάρετή είναι νά τιμώσι καΐ σέβωνται

έσω; διαφόγει τόν δάνατον, τήν ύπεστήριζεν, ήδη ή

ειδησις αΰτη άφήρεσε καί τόν ίλάχιστον σπινθήρα

τοΰ; άνωτέρου; των.
Περί ψυχής καΐ τοΰ μέλλοντος κόσμου οι Κινέζοι

έλπίοο; από τήν'καρδίαν της καΐ τήν έκαμε νά κραυ-

έχουν πολί» ασαφή ίδέαν.

γάση καί καταπεση ημιθανή; έκ του σκαμνιού της.

τοΰ άνθρώπου μετά τόν δάνατον τοΰ σώματος χρειά
ζεται τροφήν καί ενδύματα, όπως και πρό τοΰ θανά

Ή άγρια φωνή, ήτις έξήλθε έκ' τοΰ τεθλιμμένου

Εί; τήν Κίναν δλα τά παιδιά διδάσκονται ένωρίς

Πιστεύουν δτι ή ψυχή

στήθους τής μαύρης, ήκοόσθη καθ' δλην τήν οικίαν, του του, καΐ άν δέν τάλαμβάνη, πεινφ, καΐδιψφ,καΐ
καΐ είς μίαν στιγμήν ή κυρία Σμΐθ εόρέδη εί; τήν. κρυόνετκαί είναι δυστυχής.
δόραν παραχολουθουμένη άπό τά κατατρομασμένα
Τούτου ένεκα τά τέκνα, ή οί συγγενείς τοΰ άποπαιδία. Ή Λοί» έπεσεν επί τή; Καλή; καί ήρχιαε θανόντος, έάν αληθώς τόν σέβωνται καί τον τιμούν, τό

νά κλαίη γοερώς, ένφ δ Κα’ρολος έρρίφθη ώ; μανιώ
δης κατά τοΰ πλοιάρχου καΐ έζήτει νά τόν ξεσχίση
διά τών δνόχων, φωνάζων, «Κακέ άνθρωπε, έφόνευσε; τήν άγαπητήν μου Καλήν, καί θά σέ τιμωρή
σω ! » έςηκολοόθησε δέ νά τόν προσβάλη μέ τοΰ;
γρόνθους και τούς όδόντα; του τόσον ίσχυρώς, ώστε
ό πλοίαρχος ήναγκάσθη νά τον έκβάλη έξω καΐ νά
κλείδωση τήν δόραν.

θεωρούν ώς χρέος των ιερόν νά προμηθεύω σι τήν
ψυχήν too μέ οοα ήγάπα δταν έζη.

‘U τρόπος δέ, καθ’ 3ν κάμνουσι τούτο, εΐναι ό έ
ξης. Είτε καταακευάζουσιν έκ χάρτου ομοιώματα, ή
ζωγραφίζουσιν επί χάρτου τά πράγματα, τά δποΐα

δ τεθνεώς ήγάπα, δταν έζη, καΐ έπειτα καίουσι τά
χαρτία ταΰτα, πιστεΰοντες, δτι οΰτω πως δ άποθα-

νών προμηθεύεται, έχεΐνα τά πράγματα, τά όποια τά
Τοΰ παιδιού ή δργή έχορυφώθη ήδη, καΐ άφοΰ έ- ,καέντα χαρτία παρίατανονί
δωκεν άρχετά λακτίσματα τής θόρας^ έτρεξεν ώς'φρε
Κατά τούτον τόν τρόπον στέλλουν ,καΐ χρήματα
νήρης έξω εί; τόν δρόμον καί ήρχισε νά φωνάζη,

είς τόν άλλον κόσμον· κόπτουσι δηλ. κομμάτια χάρ

•Έφύνευσέ τήν Καλήν ! 6 κακό; — δ άχρεΐος έκέΐνος

του, είς τό κέντρον τών όποιων χολλώσι τετράγωνον
τεμάχιον φύλλου άιτό κασίτερον λευκόν διά νά παριστάνη τόν άργυρον, ή κίτρινον διά νά παριστάνη τον

άνθρωπος, τήν έφονευσεν [ ΐ! »
Αί φωναί του εΐλκυσαν είς εαυτόν πολλούς ανθρώ

πους, μετάξι» τών όποιων έτυχε νά ήναι και δ ιατρό';
Π., οστις πλησιάσας τό παιδίον το ήρώτησεν, «Που
συνέβη τούτο, τέχνονμυ;» e’Exst μέσαν—εΐπεν ό

χρυσόν και ■ έπειτα τά καίουσι. Πολλάκις καίουσι χι

Κα’ρολος δεικνόων τήν οικίαν.

τούς άναγκαιοΰν διά νά ψωνίζουν δ,τι τους χρειάζεται

'

Ό ιατρός είσήλθεν ακολουθούμενος Από του παι

διού, δπερ ήρχισε νά κτυπφ δυνατά τήν δόραν τοΰ δω-

λιάδας το ιού των 3ιά μιας νομίζοντες δτι τοιυτοτρόπως
οί άποθανόντες συγγενείς. των έχουσιν όσα χρήματα
είς τόν άλλον κόσμον 1
Τοΰτο δάφανη, βεβαίως παράδοξον καί άνύητον

&
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είς τους μικρού; άναγνώστας μας, δπως πραγμάτιχώς
και είναι· άλλά καί ή άδιαφορία τών χριστιανών διά
τους νεκρούς των φαίνεται είς τους Κινέζους παλδ

ΜΑΙΟΣ, 1876

Κι’όλων τών δώρων του Θεού τών άλλων υπερέχον
Διότι μόνον δί αΰτου ό άνθρωπος έςέχει
Ιίάντωντών ζώων τών λοιπών καί τυτων όπερέχει.

κακόν πράγμα, διότι τήν θεωρούν ώς άπόδειςιν έλλεί-

* αότδ δ’ έπωνομάζετο μέγας άνήρ άρχαιος,
Μ

ψεως τιμής χαΐ σεβασμού προς τους γονείς καί διά

/Εξοχος, βαθονούστατος, φιλόσοφος σπουδαίος.

τούτο δέν θέλουν νά γείνουν χριστιανοί.
ΟΕ Κινέζοι εΐναι πολΰ αδιάφοροι είς τά τής θρησκεί

’Αν δ’ άφαιρέσης άπ’,αδτοϋ τδ πρώτον τυ στοιχεΐον,
"Εν δργανον θέλεις ίδεΐ τών σών αισθητηρίων.

ας χαί ακόμη και εί; αότδν τδν θάνατον. Διά τοΰτο ό

Τώρα, φίλε, άφαίρεσον κι*1*3αΰτοΰ τδ πρώτον γράμμα
Κ’§ν ζώον λίαν άηδές θά βη; έν -τιρ άμα,

ταν πλούσιός τις καταδικασθή είς θάνατον διά έγκλη
μα, δχι σπαΜως δΰνςκται μέ ποσότητά τινα χρηματι
κήν νά εύρη άντικαταστάτην. Εννοείται δτι ό άναδεχυμένος, νά ΰπ,οστή τήν θανατικήν ποινήν άντί τοΰ
πλουσίου εΐναι πτωχός, Ό πλούσιος υπόσχεται αύιδν
μέν νά θάψη είς χαλδν μνημειον καί είς άγιον τινα

Πλήν ευτραφές καί ισχυρόν και γόνιμον έν γένει, '

Διδ καί χρησιμώταταν τιρ τών άνθρώπων γένει, Κ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

Χωρικός τις ερχεται είς ’Αθήνας φέρων μεθ’ έαυτόπον,—πράγμα, τδ όποιον εκτιμά πολΰ δ Κινέζος.
τοΰ σίτον, τδν όποιον προτί&εται νά πώληση λιανι·
Είς δέ τους συγγενείς χαΐ φίλου; του νά δώση αρκε
κώς· έπειδή βμως δέν έχει άλλα σταθμά, έκτός μιας
τά χρήματα, ώστε νά τοΰ προμηθεόωσιν είς τδν άλ
πέτρας ζυγϊζοΰσης 40 όκαδας, αποφασίζει νά θραύ
λον κόσμον παν δ,π τώ άρίσει. Ούτως δ πτωχός νο
ση τήν πέτραν ταυ την είς τέσσαρα τεμάχια, ώςε προσ
μίζει, δτι άφοΰ ταχέως ή άργά Οά άποθάνη, εΐναι χα·
θέτων ή άφαιρών το εν ή τδ άλλο τών τεμαχίων νά
λή ευκαιρία δι’ αύτδν ν’ απόκτηση τόσα χαλά είς τδν
δόναται διά μιας νά ζυγίζη άπδ μιας μέχρι 40 δκάδων.
άλλον κόσμον και λοιπόν ουτω πωλεΐ τήν ζωήν του !
Πόσον πρέπει νά ζυγίζει έκαστον τών τεσσάρων
Τοιαότη εΐναι ή θρησκευτική χατάστασις τών Κι
τοόιων τεμαχίων;
νέζων, οί όποιοι'άριθμουνται είς 40& περίπου εκα

τομμύρια ψυχών, ήτοι τδ &ν τρίτον περίπου δλόυ τοΰ
ανθρωπίνου γένους, καί δν οί χριστιανοί δέν ατείλουν
είς αότοΰς τήν αγίαν Γραφήν χαΐ ίεροχήρυχας νά τήν
χηρύξυν, θά μένουν είς τήν αάτήν άθλιαν χαΐ λυπη,ράν
χατάστασιν 1 Έλπίζομεν δτι τινές των μικρών ανα
γνωστών τής έφ,.τών ΙΙαίδων, δταν άνδρωθουν,. θά άποφασίσουν νά ύπάγ.οον ώς ιεραπόστολοι- είς τήν Κί
ναν διά νά κηρύξουν τδ. μακάριον Εύαγγέλων είς
τούς έσχοτισμένους. έχει νους ανθρώπους.

Λιίσΐς τοΰ έν τφ πγοτργοομίνα) (ράλλψ αινίγματος.
Κιβαύς,—Ίσσας, — ?σοί,~ ζις,—σύς-

Κ—20 ι=10 σ=200 ο=79 ς=200=700.
Λόσις τον- ίν τφ αότφ <ρόλλ<ρ προβλήματος.
Πεπόνια
Καρπούζια
ϋορτοχάλια

19 X 5 δρ. — 95
1 X 1 η =1
80 X 5 λ. = 4

100

100

Τό αίνιγμα καί πρόβλημα Ελιωαν οί έξης.

ILITVIIHIX.
Δοώ συλαδαί μέ γράμματα Ιξ μέ άποτελουσιν,
“Εν δέ χαί δχταχόσια άπαντα άρι&μοδσιν.
Πτώμα εΐμαι άχίνητον άνεο πνοής καμμίας,
Άνευ ψυχής, ανευ ζωής, άνεο τίνος άξίας.

“Οθεν εΐμαι κατάλληλος είς τάφον νά με θάψουν,
Ή σαρκοβόρα όρνεα νά μέ κατασπαράξουν-.
"Αν άφαιρέσης άπ’ έμοΰ τδ δεύτερόν μου γράμμα,

Λαμβάνω μέν ψυχήν, ζωήν και πνεΰμ-α έν τφ άμα·
*Αλλ’ δμως μένω άχρηστος x? ανωφελής έν γένει,
Διότι ’στδ κεφάλι μου διόλου νους δέν μένει»
'Αν καί τδ πρώτον γράμμα-μβ τώρα μου αφαίρεσης,
Έπΐ τών επίλοιπων δέ περισπωμένην θέσης,

Θά ΐδης πράγμα χρήσιμος πολλήν αξίαν έχον

Έξ.’Αθηνών Άθανάιιος Κρίνος καί Μαρία Κυριαχοποό
λου, έκ Πειραιώς Αίκ. Γεννάδη, ίχ Ιίατρών I. Χαΐΐόπουλος
καί Ιω. Ραυτόπουλος, έκ Σύρου Ν. Π. Σαρρής καί Μαρία
Σταματιάδου, ίχ Κερκ&ρας Μαρία Τερζαχη, χαΐ Όλγα Κου
*
μαριανοϋ ία Χίου.
Τό αίνιγμα Ελυοαν
Έξ ’Αθηνών Λουκία Ζαδλ, Κωνοτ. Κυπριάόης καί Π.
Χαλοΰλος, έκ Π α τρων Σοφία Διπλαροπούλου χαΐ Παν, Μαλεβίτης, καί έκ Σύρου Νικόλαος' ’Αλεξάνδρου.

Τό- πρόβλημα μόνον οι έξης.
Κ. Ζωρζής, Γ, Σκουμπουρδής, Ν. Ναόίρης, Λ. Καντακί5ης. Μαρία Άποβτολοπούλου, 'Αλέξανδρος Βοταάνης, έξ ’Α
θηνών, Κ. Βοηκλής, έ'κ Σύρου, καί Π, Α. Βέρροιος ίκ ΙΙύλου,

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΠΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποια άξιώματα όποόίοιι τίς τόν Χριατόν- ή Γραφή ς
3; Τί σημαίνει έκαστον αυτών;
3. Ποΰ άπέθαντν ‘Ιερεμίας ό προφήτης;

Διεόθυνσίς ’Αστέρος Ανατολής χαΐ Έφ. Παίδων έν δδφ Έρμου άριθ. 267.

