ΕΤΟΣ Θ'.

ΕΝΑΘΕΝΑΙΣ, 18?β. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

"Εκαστον ψύλλον τψ.άται λεπ.· 10.

ΑΡΙΘ. 108.

2υ>Β?. έτησί»,’Αθηνών Δρ. ιι>
η
Επαρχιών » 1,20
»
» Έξωτερίκοδ » 2 —

τό xaff εαυτόν δπως καταστήση αύτήν ικανήν ν’ άν-

ταποκριθή είς τήν πνευματικήν κατάστασιν καί τάς
πνευματικά? άνάγκας τής ένισταμένης γενεάς τοΰ
έθνους ματ. Χαίρει ο’ άπδ μέσης καρδίας, οτι οί αγώ
νες του ουτοι αναγνωρίζονται και Ικτιμώνται ου μό

νον δπδ των μικρών συνδρομητών καί συνδρομητριών
του, αλλά καί υπό τών γονέων των, καί τήν έκτίμησιν ταύτην θεωρεί ώς τήν μεγίστην τών άνταμειδών.
Χαίρει προσέτι δτι καί κατά τό έτος τοϋτο ό άριθμδς

τών συνδρομητών ηυξησέν, αλλά λυπεΐται, δτι ή αυξησις δέν είναι τοσαύτη, ώστε νά δικαιολογή τήν δϊς
τοΰ μηνδς έκδοσιν αυτής. ’Εάν οί νΰν συνδρομηται τής
Έφ. τών Παίδων ένεργήσωσιν όλίγον τι δραστηριώτε-

ρον πρός αϊςησιν τών συνδρομητών, θέλουσι μετ’ ου
πολύ έχει τήν εύχαρίστησιν

ν’ άναγινώσκωσιν αυτήν

δίς τοΰ μηνός.

*
Σωρό

~

Περιττόν προσέτι κρίνω νά προσθέσω ένταύθα, δτι καί

πλησίον τοΰ Άντεριορ-οΰ ω Κενταύρου.

κατά τό έτος lb77, όπως καϊ κατά τδ ήδη λήγον, Οέ-

Προς, τούς μηρού; συνώοοοητάτ τη;

πιθυμία μου είναι νά καταστήσω ποτέ αύτήν εφάμιλ

Ύ·Εφΐΐμερί5θί τών //αίόλον

λων μέ τάς έφ ημερίδας τοΰ είδους τούτου είς ά'λλας
χώρας της γης, άν καί έκέΐ ύπάρχωσι περισσότερα!
εύκολίαι και μέσα πρός τδν σκοπόν τούτον.

λουσι γείνει ουσιώδεις βελτιώσεις, διότι σκοπός καί ε

’Αγαπητοί μου μικροί φίλοι.
Ευτυχώς με τό ψύλλον τούτο ή μικρά ημών Έφη-

’Επειδή δέ παντού καί πάντοτε καί

είς πάσας η

μερΐς κλείει καί άλλο έτος της ηλικίας της.
Έπι εννέα δλα έτη τακπκώς καί ανελλιπώς έπι-

μών τάς έπιχειρήσεις οφείλομεν ν’ άρχώμεθα από τοΰ
θεού καϊ εις τδν Θεόν νά τελειώνωμεν, χρέος πάντων

βχέπτεται κατά μήνα τούς απανταχόΰ τής Γης οχι
δλίγους συνδρομητάς αυτής κομίζουσα εί; αυτούς ανα

ημών είναι καί εις τδ τέλος τοΰ λήγοντος τούτου έτους νά
ευχαριστήσωμεν τδν Δοτήρα της ύγείας καί παντός άλ

γνώσματα ποικίλα, τερψίθυμα καί διδακτικά.
Καθ' δλον δέ τούτο τδ μαζρδν χρονικόν διάστημα

λου άγαθοΰ, Οπερ κατ’ αύτδ άπηλαύσαμεν, καί άναθεω-

δ συντάκτης της ένα μόνον έσχε σκοπόν περί τήν σύν

δυναμιν όπως ζήσωμεν ευσεόέστερον και χρησιμότερου

ταξιν αυτής, καί τούτον συναισθάνεται, οτι έπεδιώςε

είς τδ μέλλον.
Ευχαριστών καί έφέτος πάντας τούς καλούς άντα-

μετά ζήλου, αϋταπαρνήσεως και θυσίας, προσπαθησας

ρουντες τδ παρελθόν νά ζητήσωμεν έξ υψους χάριν καί
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ποκριτάς καί φίλους μου διά τήν όποιαν μοί παρέσχον

Ή Γεωλογία, λοιπόν, ώς βλέπουΛν οί μικροί μαί

συνδρομήν είς τό έργον τούτο και πάντας τους μι

άναγνώσται, είναι όχι μόνον σπουδαιότατη, άλλά καί

κρούς συνδρομητάς διά τήν αγάπην καί τό ένδιαφέ-

εύγενεστάτη επιστήμη. Είναι δε καί ώφελιμώτάτη εις τε

ρον των, εύχομαι νά λάβω τήν εύχαρίστησιν νά ευρώ
πάντας δμας έν ύγείφ διατελουντας κατά τήν πρώτην

τάς τέχνας, το έμπόριον, την γεωργίαν και τάς οίκιακάς

ήμέραν του νέου έτους 1&77.
*
ύγιαίνετε
*
Ό συντά&ής

Μ Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.

καί κοινώνικάς σχέσεις του άνθρώπου, διά τάς όποιας

μας παρέχει όδηγίας περί πολλών χρησίμων μεταλ

λικών οΰσιών.
Αί άνόργανοι ΰλαι, αί μή άνήκουσαι δηλ. ούτε

εις τάς ζωϊκάς, ούτε είς τάς φυτικάς, αί άποτελοΰσαι
τόν φλοιόν τής Γής, μας παρουσιάζονται ύπύτάςέξής.

ηοεΐς χυρίας διακεκριμένος μορφάς. Πρώτον ώς βρά

ΠΕΡΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΝ
ΚΕΦ, Αον,

χοι ηουσταάάώάους ύφής. Ούτοι γενικώς ευ ρίσκο νται

διεσπαρμένοι είς άτάκτους ογκους καί, ώς πιστεύεται,
έσχηματίσθησαν διά τής ένεργείας τοΰ πυρός· δθεν
καί καλούνται πυρογενέϊζ 5λαι.

δεύτερον, ώς βράχοι Αργιλώδεις, άμμώδει:. τιτανώδει; ή έξ άλλων όλων· ουτοι εύρίσκονται πάντοτε

Έκπληρουντες τήν όποιαν έδώκαμεν ύπόσχεσιν είς

τους μικρούς άναγνώστας τής Έφ, τών Παίοων άρχίζομεν άπό του φύλλου τούτου τήν δημοσίευσιν σει
ράς ’ άρθριδίων περί Γ εωλογίας, τά όποια έλπίζομεν
οτι θά παρέχω®ν όχι μόνον ωφέλειαν άλλά καί εύ-

χαρίστησιν είς πάντας. (Σ. Έ. Π.)
»
Ή λέξις Γεωλογία είναι σύνθετος έκ τών λέξεων

γη καί λέγω καί σημαίνει τήν έπιστήμην έκεινην, ήτις ένασχολεΐται είτε πραγματεύεται περί τών όλων,

αί όποΐαι συνιστοΰν τόν φλοιόν της Γης μας, περί τΰ
τρόπου, καθ’ δν αί υλαι αυται είναι διευθετημέναι,
καί περί τών αίτιων, αί όποΐαι παρήγαγον τήντοιαύτην διευθέτησιν.

διατεθειμένοι κατά στρώματα καί, ώς φαίνεται, παρήχθησαν έκ κατακαθισμάτων διαλύσεως τών ύλών τού
των

είς το ΰδωρ· οθεν καί καλούνται ύοατοχενη

στρώματα.
Τρίτον. ' Ως όρυκτά μεταλλοειδή, άτάκτως διεσπαρ
μένα μεταξύ τών δυο προηγουμένων ειδών βράχων.

Έπί τοΰ παρόντος θά παρ αλείψω μεν τά τελευταία
ταΰτα, τά όποια εξετάζονται κυρίως υπό της Μεταλ
λουργικής, καί θά περιορισθώμεν άποκλειστικώς

είς

τά όδατογενή στρώματα καί τά δργανικά λείψανα, τά

(’Ακολουθεί.)

εόρισκόμενα έντός αυτών.

Διά τής λέξεως, “φλοιός τής Γης, ” έννοοΰσιν οι
γεωλόγοι τό έξωτερικδν εκείνο περικάλυμα τής Γής,

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.
ή

τό όποιον άποτελεΐται από στερεάς υλας, καί είναι προ
σιτόν είς τάς έρευνας τοΰ άνθρώπου.

Ή χορά Καλή χαι ή παραχαταδήχη τιρ.

’Ονομάζεται δέ φλοιός, πρός διάκρτσιν του έσωτερικοΰ μέρους αυτής, περί τής φύσεως καί συνθέσεως τϋ

(Συνέχεια· ώε προηγούμενοι ίρώμόν.)

οποίου δέν γνωρίζομεν είσέτι τίποτε, διότι είναι είς ύ-

Δέκα όλα ήδη έτη παρήλθον άφότου τά κύρια

γράν διάπυρον κατάστασιν, καΐ έπομένως δέν δυνάμε-

πρόσωπα τοΰ παρόντος διηγήματος έγχατεστάθησαν

θα νά τό εξετάσωμεν.

είς τήν πόλιν τής Νέας ιΐ*
όρχης,

καί ή μέν Λουίζα

'Ο φλοιός ούτος άν καί δέν ήναι πολύ παχύς, πα

εΐχεν αναπτυχθή είς ώραίαν καί καί υπό τήν χρηστήν

ρουσιάζει δμως πολλάς καί ποικίλας υλας προς έξέ-

διδασκαλίαν τής δεσποινίδος ,Ρόζας εΰγενή καί ευ

μας αποκαλύπτει ίπαγωγιχακ. ήτοι διά

σεβή νεάνιδα, ό δέ Κάρολος είς παλικάριον έτοιμον
νά υπεράσπιση τήν άδελφήν του καί τήν κυρά Κα

τασιν, καί

συλλογισμού έκ τών καθ’ έκαστοι περί του καθ’ όλου
ή έκ τών μερικών περί τοΰ γενικού, άρχαίαν τινά

λήν κατά παντός, οστις ήθελε τολμήσει νά τάς ένο-

ιστορίαν τής γής πολύ διδακτικήν καί ένδιαφέρουσαν.

χλήση.

Είς τον φλοιόν τούτον άνιχνεύομεν μακράς τινας σει

Καί όμως έκατοικοΰσαν είσέτι είς τά αυτά μικρά

φυσικών συμβάντων, πολύ άξιοσημειώτους με-

καί πενιχρά, άλλά καθαρά καί ευπρεπή δωμάτια τής

ράς

ταβολάς έπί τής έπιφανείας καί προοδευτικήν κλίμακα

κυρίας Σμίθ· χάρις δέ είς τάς άκουράστους προσπα- '

ζωικής καί φυτικής ζωής έπί μακράς σειράς αιώνων

θείας τή; μαύρης τροφοΰ των, ουδενός τών άναγ.
καίων ύστερήθησαν· καί διά τής συστάσεως τή; κα-

προ τής ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου.
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λήί ‘Ρόζας ειχον σχετισθή καΐ μέ διαφόρους άλλας

έζωγραφίσθη εί; τό πρόσωπον τοΰ χλωμού άλλά φι

καλάς οίκογενείας, εί; τάς οίκίαί ιών οποίων τά ύπε ■

λόστοργου έκείνου πατρός!

(άκολουθεΐ.)

δέχοντο πάντοτε μέ πολλήν ευχαριστήσω καί ευγέ
νειαν.
‘Η κυρά Καλή τακτικώς πασαν ημέραν έξη οχετο
τακτικά μέ τό πανέριόν τη; πλήρες κουλουρίων, τά

όποια έπώλει εί; οίκογενεία; καΐ ούτως· έξοικονόμει
τά προ; τροφήν, ένδυμασίαν καΐ κατοικίαν αυτών

χρειώδη.
‘Ημέραν δέτινα, ένφ κατά τήν συνήθειάν της έπαρεύετο δια' τίνος τών κυρίων οδών τής πόλεως μέ το

πανέριόν έπί τής κεφαλής της, συλλογιζομένη τά;

όποιας ή θεία Πρόνοια εΐχεν έπιδαψιλεύσει είς αδτήν ευλογίας, χωρίς νά φαίνεται, ότι προσεΐχεν είς
τάς παρατηρήσεις, τάς όποιας το στερεόν βάδισμα καί

ή άπλή

άλλά καθαρά ένδομασία της

έξέσυρεν έκ

τοΰ πλήθους, αίφνης, ως έάν προσεβλήθη δπό μανίας,

εκαμεν §ν πήδημα εί; τον άέρα, και έξεφώνησεν,

“Έξυπνος είμαι άρά γε, ή κοιμούμαι; „
Τό πανέριόν έπεσε» από τήν κεφαλήν τη;, τά δέ
κουλούρια διεσκορπίσθησαν έπί τοΰ πεζοδρομίου πρός

μεγάλη» χαράν τών μαγγών, οΐτινε; έρρίφθησαν έπ’
αδτών ώς γόπες καί έν άκαρεΐ τά κατεορόχθησαν.,
Άήλ’ ή κυρά Καλή οΰδεμίαν έδωκε προσοχήν είς

τά κουλούρια· οί οφθαλμοί της ήσαν προσηλωμένοι
είς άλλα πολυτιμότερα αντικείμενα,—εί; κυρίαν νεα

ΠΕΙΡΑΜ1Σ Ε3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ.

ρά» στηριζομένην έπί τοΰ βραχίονος πελιδνού, άλλ’

Ek τήν δυτικήν ’Αφρικήν.

εύγενοΰ; τίνος κύριου.
“ Ναι, δέν άπατώμαι,έξεφώνησεν έκ νέου. Είναι οί

δεσπόται μου ! ” και έβρίφθη εί; τοΰ; πόδα; αυτών.
“ Διώξατε τήν τρελήν αύτήν μαύρην ! ” έκραξεν
εΐς τών παρευριακομένων είς τοΰ; περί αυτόν,

διά

νά μή ένοχλή τοΰ; κυρίους κατ’ αυτόν τόν τρόπον είς

τοΰ; δρόμους.”

“Ή κυρία μου! ή κυρία μου I ”

έξεφώνησεν ή

μαύρη μετ’δλολυγμών, πιάσασα τό φόρεμα τής κυ

ρίας διά τής μιας χειρός καΐ τήν χεϊρα

του κυρίου

διά τής άλλη;·
“ Σΰ εΐσαι Δάφνη [ ” έξεφώνησαν άμφότεροι αυγ·

κεκινημένοι είς

τήν θέαν τής αρχαίας δούλης των

καί τήν έσήκωσαν έκ τών γονάτων της, έπί τών ο
παίων είχε πέσει.

Πόσον σκληροί άνθρωποι πρέπει νά ήναι οί μαύ
ροι τή; ’Αφρική;! Κοιτάξετε τόν σωρόν τών κρανίων

τά όποια σχηματίζουσι τήν ει’ς τήν προκειμένην εικό
να πυραμίδα. Πόθεν, καΐ πώ; νομίζετε οτι οί άνθρω

ποι έκεΐνοι προμηθεύονται τά κρανία ταΰτα; Εΐναι α
ποτρόπαιο» έτι καΐ νά τό συλλογισθή τι;· άλλ’ δμως

είναι αληθές. Οί θεοί τών ταλαι πώρων. έκείνων μαύ"

ρω» είναι τόσον σκληροί, ώστε δέν άρέσκονται τόσον
εί; βωμού; καΐ ναοΰ; έκ ξύλου, ή μαρμάρου, ή άλ

λη; τίνος ύλης, οσον έξ άνθρωπίνων κρανίων! καΐ
λοιπόν μυριάδες κατασφάζονται κατ’ ετο; ινα πρ ομηθεύσωσι το άναγκαΐον διά τόν σκοπόν τούτον ύλικόν!
Πόσον τυφλώνει τό» άνθρωπον ή δεισιδαιμονία, καί

τόν καθιστφ κατώτερόν και αύτών τών κτηνών !

“ Τοΰ; έχω τέλος πάντων ί τοΰ; έχω τέλος πάν ·

Δυστυχή όντα!’Αγωνίζονται νά καθήσυχάσωσι τάς

των!’’ έξηκολουθει φωνάζουσα έκ τής χαρά; “Τά
παιδία τώρα εΐναι ασφαλή | Δοξασμένο» άς ήναι το

τύψεις τή; συνειοήσεώ; των καινά έπιτύχωσιν ειρή
νην, άλλά δέν γνωρίζουσι ποΰ καΐ πώς νά τήν ζη,

άνομα τοΰ Κυρίου ! ”

τήσωσιν.

Τις δύναται νά παραστήση διά λέξεων τοΰ; παλ

Τό αιμα και μόνον τό αιμα τοΰ Κυρίου Ίησοΰ

διηγέρθησαν είς τήν καρ

Χριστοί δύναταί νά καθαριση τήν σύνείδησιν καΐ νά

δίαν τής μητρό; έκείνης, ή τήν βαθεΐαν σιγήν, ητι;

φέρη ειρήνην εί; τήν τεταραγμένην ψυχήν·- οΐ δέ κα·

μούς τής χαράς, οΤτινες
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τέχοντβς τδ μέσον τής γνώσεως τούτου δφείλουν νά | ’Αφρικανούς
τδ προμηβεόσωσιν είς τους ^σκοτισμένους έκείνουςj τη; πνευματιζΐ; Λ^τ^ττάοί'ο;.

----- ——wsei^>s^------- ■■■■■■

Ο ΑΤΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ.

Ή μεγάλη αότοχρατορία της Ιαπωνίας έκοβερνατο
μέχρι; έσχατων χατά τδν έξης τρόπον
*0 αδτοχράταιρ ώς ιερόν πρόσωπο
*
δέν έπβτρέπετο νά παρουσιάζεται είς τδν λαόν
*
τδ δέ Κράτος
too έχοβερνατο δπδ συμβουλίου συνισταμένου έκτων
μεγιστάνων too.
Of μεγιστάνες outot ήσαν μικροί βασιλείς sli τάς

τής τρομερά; ταό-

-

οποίας έδιοίχουν έπαρχίάς
*
αύτοί συνε'λεγον τους φό
ρους, αύτοι έσΐρατολόγοον χαΐ έγύμναζον έκαστος τδν
στρατόν του καί είς αΰτου; όπήκοον όί κάτοικοι τδν
έπαρχιων των
*
εδιδον δέ είς τδν αύτοκράτορα έν Χαιρφ ειρήνης ώρ to μόνον ποσδν χρηματικόν, έν χαιρφ 0έ πολέμου τφ έχορήγοιχν χαΐ τδν στρατόν χαΐ
έπλήρονον τά έξοδα αύτόΰ.

Αίφνης πρδ όλίγων έτών ό αϋτοχράτωρ τή συμ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1876.
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δΐ3

ίοολή χαί συνδρομή ξένων τινώι-, όπεφάσισε νά έ- το; εΐσήλΟεν εί; τήνόδόν του ΕύρωπαϊχΟδ πολιτισμού.
’Όντε< δέ φύσει νοήροντ; χαί πραχτιχοί οί ΊαπωλευΟερωθή τής δυσάρεστου ·<αταχλείσΐ«·;. sci τήν ό
ποιαν οί μεγιστάνες του τόν ·ιχ<ν περιορίσει, χαίχω νοΐ έίδον δτί ειχον άνάγχήν τοΰ πολιτισμού χαί των
ρίς νά σομδουλευθή αύτ'ΰ- ΐξιδπίχε σύνταγμα, διά τεχνών τών Αμερικανών χαί τών Ευρωπαίων χαί

του όποίοο όφηροΰντο από αύτοΰ; δλα των τά προ
νόμια χαί ή έξ ουσία χαί μετεβιβάζοντο εί: τόν λαόν
χαί τΐν αδτοχράτορα. Τδ σύνταγμα τοΰτο εύτυχώς δτά
τήν ’Ιαπωνίαν άπεδβχθησαν πόντε: χαί οΰτω τό Κρά-

ήνοι£αν τά; Ούρα; των εί; τά άλλα'. ?θνη τή; γής
Διά *οδ τρόπου τούτου ώφελήδησαν^μεγάλως'^έχ
τήν συρροή; ξένων βιομηχάνων, έπίατημόνων^ χαί
ίδίω; Εεροχηρύπων, του; όποιου; ή Κυβέρνησις_πρθ·
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κωποϋ, δθεν καί λευκοί μύρμηχες ονομάζονται
*

τδ

. Διά νά μή έξαρταται δέ το Κράτος αιωνίως Εκ τών

όνομα τερμίτης έλαδον, διότι είναι τόσον άδδηφάγοι,

ξένων έστειλαν εις ’Αμερικήν χαι Ευρώπην νέους 5-

ώστε εις τάς έκδρομάς των κατατρώγουν πάσαν ζω

πως σπουδάσωσι τέχνας καί έπιστήμας χαΐ έπανέλ-

τικήν καί φυτικήν οΰσίάν.
Είναι δέ τριών ειδών, 1) οί κτίζοντες τάς φωλεάς

θωσι καί διδάξωσιν αϋτάς εις τούς συμπολίτας των.
Έςετάσαντες τόν χριστιανισμόν και εδροντες αδτόν

των εις τήν γήν, 2) οί κατασκευάζοντας αδτάς

έπί

άσυγκρίτφ τφ λόγφ άνώτερον τής έπικρατούσης θρη

δένδρων

σκείας, ήτις ή το είδωλολατρεία, έκήρυξαν δα ή κα

κατοικίαν
’Απαντα ταϋτα τά είδη οιαιτώνται κατά σμήνη,

θεστώτα θρησκεία έπαυεν άπά τού νά ήναι τοιαυτη,

καί οί πλανήτες, οί μή έχοντες σταθερόν

Οί πολϊται

καί δτι ολαι αί θρησκεΐαι έθεωρώντο το 5 λοιπού ι-

τά όποια κυβερνιόνται δημοκρατικώς.

σαι ένώπιον τών νόμων.
’Εσχάτως δέ κατά τον παρελθόντα ’Απρίλιον ένο-

οί άποτελοΰντες τάς δημοκρατίας ταότας διαιρούνται

μοθέτησαν καί τήν Κυριακήν ήμέραν, ώς ήμέραν ά·

κλειστικώς άποτελεΐται δ στρατός, καθήκον τοΰ ό
ποιου είναι νά όπερα σιτίζεται τήν δημοκρατίαν καί

ναπαόσεως. Ιό τελευταίον τοΰτο κυβερνητικόν μέτρον

έδωκεν ευκαιρίαν εις τούς ιεραποστόλους νά κηρύτ-

εΐς τρεις τάξεις 1) τους άρρενα,ή έκ τών οποίων άπο-

τωσι καί διαδίδωσι τέ Ευαγγέλιον, είς δέ τόν λαόν

τηρή τήν τάξιν, 2) τάς θηλύας, τών όποιων έργον
είναι ή τεκνοποιία, καί 3) τοΰ; εργάτας, οίτινβς κα

ν’ ακροάζεται καί έςετάζη τάς ‘Αγίας Γραφάς καί

ταγίνονται εις τήν κατασκευήν τών φωλεών καί τήν

ούτως δ Χριστιανισμός προβαίνει ταχέως εις την με

Ανατροφήν τών νεογνών.
"Εν τών παριέργων φαινομένων εις τους μήρμυ-

γάλην καί πλαυσίαν έκείνην χώραν.

Έδήμεοσαν προσέτι τά Εκκλησιαστικά κτήματα, τά

κας τούτους είναι αί θήλυς
*

Εγκυμοσύνης των γίνονται

αυται είς τον καιρόν τής
πολλάκις 2 χιλιάδας φο

όποια έχρησίμευον προς σοντήρησιν χιλιάδων Αργών
καί κακοηθών μοναχών, τδ δε μέτρον τοΰτο ήτο

ράς μεγαλείτεραι κατά τδν όγκον καί τόσον μεταβά-

δλεθριώτερον διά την είοωλολατρείαν παρά παν άλ

λουσι τήν μορφήν των, ώςε δέν όμοιάζυν πλ.έον, τους

*
λο

οί μοναχοί δε μή έχοντες άλλους πόρους ήρχισαν

νά πωλώσι τά ίερά των βιβλία εις τοΰ; παντοπώ-

λας καί τά λοιπά Αφιερώματα τών ειδώλων των.
Οί αύτοκράτορε; τής Ιαπωνίας έχουσιν όπως οί
σουλτάνοι τδ κοινόν όνομα του Μικάδου
*

δ δέ νυν

Μικάδος λέγεται ότι είναι έξυπνος, φιλόφρων, φιλελεόφθερο; καί Ελεύθερος προλήψεων.

‘Η εις την προηγουμένην σελίδα είκών παριστα
τδν νΰν Μικάδον καθήμενον Επί του θρόνου του και

φέροντα την βασιλικήν άλουργίδα
*

αντί δέ στεφάνου

φέρει Ιπί τής κεφαλής εΐδός τι μικρού τετράπλευρου
προσκέφαλα ίου έμπεπαρμένου με άδάμαντας καί άλ
λους πολυτίμους λίθους.

μυρμηκας. "Οταν δέ έλθη ή ώρα τοΰ τοκετού

τά

ώά δέν γεννώνται δλα διά μιας, Αλλά κατά μικρόν,
Ηθ χιλιάδες τήν ήμέραν ή 30 Εκατομμύρια τδ ίτος!
άφοΰ δέ παόσει νά γεννφ ή μήτηρ αποθνήσκει
*
ώστε
ή ζωή της δέν φαίνεται νά ήναι μακροτέρα τών 18

μηνών.
Αί κατοικίαι τών Τερμιτών, τάς οποίας παριστφ ή όπισθεν εικονογραφία είναι ποικίλαι κατά τδ

σχήμα, τόσον δέ στερεαί ώστε αί άγέλαί τών βοναυσων θέτουσιν έπ αότάς ενα

τών συντρόφων των

ώς σκοπόν, οσάκις βόσκουν πλησίον τοιοότων χω

ρίων, Είναι δέ τόσον ύψηλαί, ώστε δμοιάζουσι μέ

καλύβας Εντοπίων.
Ήμεις όμιλούμεν πάντοτε με περιφρόνησιν περί τών
αδυνάτων τούτων ζωυφίων, άλλ’άν άναλογισθώμεν,

ΤΕΡΕΜΙΓΑΙ.

Εις τδ φυλλον του’Ιουνίου 1872 έδώχαμεν βρα

οτι ταΰτα κτίζουσι κατοικίας 50θ φορά; ύ ψηλότερα ς

τού σώματος αυτών, καί Αν ύποθέσωμεν οτι άν δ άν
θρωπος ήδόνατο νά κέτασκευάζη κατ’ Αναλογίαν τοι-

χεΐάν τινα περιγραφήν τών Εντόμων τούτων μετά
μικρας τίνος εικονογραφίας. ’Επειδή δέ τά ήθη τοΰ

αύτα; κατοικίας, αυται θά ύπερέδαινον κατά τό ύψος

είδους τούτου τών μιρμήκων είναι περίεργα καί επει

ώμολογούμεν, οτι ενώπιον αυτών εϊμεθα νάνοι.

δή έπετόχαμεν νά εΰρωμεν καλλιτέραν εικονογραφίαν,

άπεφασίσαμεν νά προσθέσωμεν εις τά έχει δημοσιευ-

θέντα όλίγα τινά προς συμπλήρωσιν τής περιγραφής
αύτών,
Οί Τερμ’ται είναι είδος μυρμήκων χρώματος λευ

τάς μέγιστα; πειραμίδας τής Αίγυπτου I!, βεβαίως θά

-{ακολουθΕΪ.)
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χνηρά

ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΓΕΙΝΩ ΑΝΗΡ.
‘Ημέραν τινά διερχόμενος δοόν τινα όχι μακράν κυ-

ριαχοΰ τίνος σχολείου, εΐδον τέ ο σαρα παιδιά ίστάμε-

»α χαί συνομιλούν τα, χαΐ έπλησίασα αύτά, διότι τά
είχον toει είτ τδ σχολεΐον κατά τήν προτεραίαν.
“ Παιδί μου,” είπαν εις τδ μεγαλείτερον, “καί τίδά

γείνης σύ; „ διότι τά ήκουσα νά συνομιλώ οι περί τε
χνών καί εμπορίου και άλλων πολλών, τά όποια έπεθόμουν νά μάθωσι.

καί άμελή καί ποτέ δέν άναγινώσχουν §ν βι·

βλίον, καί δέν δύνανται νά εΐπωσιν ή ν’ άποκριθώστ τι,

δταν τά κάμνουν μίαν άπλήν έρώτησιν. ”

(Έχ τοΰ 'Αστέρο; της ’Ανατολής.)

Τούς ίΐης στίχου; Ιλάβομεν Sx τίνος των

έν Τίρούση συνδρομητών μας,
Πάτερ, είπε, μιά ήμερα

“Εν παιδί είς τόν πατέρα,

“ Έγώ σκοπεύω νά γείνω γεωργός,,, εΐπεν εκείνο»
διότι άγαπώ νά έργάζωμαι εις τούς άγρούς, θά ή-

’’Ηχούσα έφημερίδα

Νά έκδίδουν καί τήν είδα.

ναι δε πολύ εύάρεστον νά ίχω πρόβατα καί άγελάδας και ίππους καί σίτον καί άλλα τοιαΰτα.,,

“Πολύ καλά,,, ειπον εγώ. Και εγώ παΐς ών πο

Είναι γ^ά μικρά παιδία
Σάν έμέ τήν ’Αγλαΐα.

λύ ήγάπων τούς πρασίνους άγρού; χαΐ τά αγροκήπια,

Κ’ έγώ θέλω νά τήν περνώ

έτι δε χαί τώρα ευχαριστούμαι, όταν εδρίσχωμαι με
ταξύ τών άγελάδων χαι τών προβάτων. Αλλά, σύ

Καί συνδρομητής νάγένω.

’Ιωάννη, τί έπιθυμεΐς νά γείνης;,,
“ Έγώ έπιθυμώ νά γείνω πλούσιος, κύριε, * άπε·

Είν’ ώραία· δέν τήν είδες;

καί νά έχω ώραίαν

οικίαν διά νά κατοικώ
χαι νά ήμπορώ νά κάμνω παν Ε,τι θέλω. ”
“ Πολλοί έσκέφθησαν ουτω, ’’ τψ άπεχρι'Θην, “χαι

Δέν είναι έφημερίδες

Σάν αυτήν μέ ζωγραφιάς,
Δέν εΐδα άλλας όμοίας.

πολλοί άπετυχον. „
“ Καί σύ ’Ιάκωβε, „ ειπον εις τόν τρίτον, “ δύνα-

Είναι εόθηνή, μέ ειπον,

σαι νάμοίείπης τί έπιθυμείς;»
“ Μάλιστα, κύριε· έγώ θέλω νά γείνω ξυλουργός,

Ποΰ ύπηγα νά συνάξω

Έκεΐ πέρα είς τόν κήπον,

Χθές δοό άνθη καί νά παίξω.

’Αγαπώ νά κατασκευάζω τραπέζας χαι καθίσματα·
’Αγαπώ νά κόπτω ξύλα, νά έμπήγω καρφιά καί νά

’Ήκοοσα νά τήν διαβάζουν

χάμνω άλλα τοιαΰτα. ”

Και νά ’δης μέσα τί βάζουν !

Έν τιρ μεταξύ τοότφ δ μικρός ’Ιάκωβος ωτατο με
τάς χεΐρας όπισθεν αύτοΰ

άτενίζων προς έμέ,

οί μελανοί δφθαλμοί του έξήστραπτον.

ένφ

Τί ώραίας Ιστορίας [

Τί ώραίας ζωγραφιάς!

“ Λοιπόν ’Ιά

κωβε, „ ειπον έγώ,— ε Τί σκοπεύεις νά γείνης σύ ;■

“Εγώ σκοπεύω νά γείνω άνηρ, κύριε, „ άπεκρίδη
έχεΐνος, σταθείς συγχρόνως έπί τών δακτύλων τών

ποδών του ώς έάν άληθώς έσχόπευε νά γείνη τοιουτος.

“Τιρ οντι καλή έπιθυμία ! „ άπεκρίδην εγώ. “ Κα·
θέν από σάς, δ ποιον δήποτε επάγγελμα και άν μάθη,
και δ,τιδήποτε κληθή νά κάμη ή ύποφέρη, άς προσ

παθώ νά ήναι άνήρ.
Μεταχειρίζεσθε τον καιρόν σας τώρα

Τί δέν θέλεις καί δέν εχΐι,
Ό,τι θέλεις αύτή γράφει,

Καί περί άστρονομίας
Καί περί φοτολογιας.

Πέντε εξ χΔ-ιάδες

Σάν έμενα μικροί παΐδες
Είναι οί συνορομηταί της
Είς τον κήπον μ’ έλεγε τις.

έπωφελώς.

Μανθάνετε ο,τι δύνασθΐ — φερεσθε δσον

δύνασθε

‘Ο Κωστής *
αϊ

ό Γιαννάχης

καλά—έργάζεσθε μεθ’ ολη; τή; δυνάμεώς σας—άνα-

Καί ό γείτων Μανωλάκης

γινώσκετε τόν λόγον τοΰ Θεού οσον ήμπορεΐτε καί

Τακτικώτατα τήν πέρνουν,

πράττετε παν β,τι δόνασδε ΐνα αυξάνετε τήν δόξαν αύ

Και ποιέ 3έν τήν χορταίνουν,
ertTW

τοΰ και το καλόν πάντων τών περί ύμας.
“Δέν αξίζουν ενα παρά τά παιδία καί κοράσια, τά

όποια δέν μανθάνουν τά μαθήματα των καί είναι δ-

«Τί καλή έφημερίδα !»
«Σάν αύϊή ά'λλη δέν είδα,»
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Χ6ές μέ εΐπ’ ΰ Μανωλάκης

Δέν έχουν φρουρδν, στρατηγόν
*

Καί 6 θϊΐός μου πσλλάκις.

Τοιαΰτ’ άπαντώνται συχνά,

Κάμε καί έμέ ΐίαεέρα,

Ευρίσκουν αυτά έγ τή γή,

Α εΐναι χωρίς δδηγόν.

Εΐς ορή, κοιλάδας, κρημνούς,

Ίθοί; δέλΐΐ ή μητέρα,
Ένα τών συνδρομητών της,

Πολλοί κηπουροί, γεωργοί,

Οί σκάπτοντες κήπους, άγρούς.

Αλλάέκ τών ταχτικών τη;.

Δέν εχω διόλου φωνήν,

"Η νοΰν, ή καί αιιεα ποσώς.

θά σέ κάμω τδ παιδί μου,
θά οέ κάμω τδ πουλί μου,
Είς τδ νεον τούτο έτος.
Στδν συντάκτην έγώ πρώτο;

Πλήν, μ’ ευρε καλών πρδ; βαφήν,
Τής Γύρου λαό; ό σοφό;·
Έν χρήσει μέ εΐχον πολλή
Στολών έκλεκτών οί βαφείς,

Θέ νά γράψω
σεέλλη.
"Αν και ή μητέρα ίλέλη.
Τήν έφημερίδα ταύτην
Τήν τοοοΰτον τερ-νοτάτην
K? αμα διδαχτικωτάτην.

Όποιας έφόρουν πολλοί

Βοοτοί ισχυροί, βασιλείς.
A. Α.

Γ. X.

ζΐΰστ; ~οΰ έν τφ προηγουμ, φύλλα) αίνίγματοϊ..
Αίνιγμα.

Τ,ό έλυσαν οί έςή ;·
’Αθηνών Γ. Α. Γαυριαλάκης, Ε. θ. Βενι^έλος, Άθ. Δ.
Καλλιοντζής, Ίωαν. Δ Δη μα κόπου?.;;. Πειραιώς ΧοφίαΣάντου. Καλαμών
Α. Κουρτάκης. Χαλκίδας Σοφία Ευστρα
τίου. Κυπαρισσία; Γ. Ευ. Δηυ.ητριάδης. Χίου Άλέξ. Κυτρόεφ. Βονίτση; ’Αριστοτέλη; Γαίριλάεης. Κωνσταντινουπό
λεως Δ. Λαμπίση;, καί Δ. Ίορδανίδης Μικρ ασιανός.

1. Ποιο;
2. Hob;
‘Ελλήνων ;
3. ΙΙοϊο;

ΙΕΙΌΓΡΑΦίΚΑί ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
έσςοφήτευσε τήν καταστροφήν τή; Βαΰυλώνος;
τήν Ανατροπήν τοΰ Περσικού Κράτου; ΰπό τών
'
τήν τή; ‘Ιερουσαλήμ δτό τών 'Ρωμαίων;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Πρόβλημα.

Άνθρωπό; τι; Βγει δύο οάνίδα; ες πόνων τό μήκο; εκάστην καί δι’ αύτών θέλει νά σ/ηματίση έπίπεΐον γέφυραν
όπεράνω τη; Τάφρον Τ., ήτις είναι '8 π'ώών τό πλάτος καί
νά είσέλθη είς τό φρούριον Φ. Ί ώρα πώς δόναται νά το ζατορβώση;

Στην άμμον γεννώ μαι έγώ,
Έν κάσιρφ ώραάρ λαμπρά)·
Στην ρά/ιν μοσ φέρω αυτό,
’Ενόσω υπάρχω και ζώ.

Και 5ν μέ σολλάδοον έχΟροί,

’Αμέσως τά; θύρας σφαλώ·
’Αλλά τάς ανοίγουν αύτοί'
Μέ περνούν, κ’ έγώ δέν λαλώ,
Τά τείχη μου μένουν κενά

Παρακαλοΰνται οί θίλοντε; ν’ άνανεώσωσι τήν συνδρο
μήν των και διά τό έλευσάμενον έτος 1877 νά είοοποιήσωσι
περί τούτου τήν ΔιεύΟ.υνσιν προ τοΰ τέλους του έλευσομένου
Δεκεμβρίου άποστέίλοντε; συγχρόνως καί τήν συνδρομήν των
διά γραμματοσήμων διά τοΰ ταχυδρομείου, ΐνα τοϊς άποσταλή ίγκαίρω; τό φύ?Λον τοΰ ’Ιανουάριου 1877.
— Ιύίς οδόένα στί/Αεται ή ίφημϊρίς τών κΠαίδωνυ ίνευ
προπληρωμής.
— Οί λύσαντε; τάς ιΐρογραφικάς έρωτ,ρει; παρακαλοΰνται νά μας στείλωσι τά; λύσει; έντό; τοΰ Ιανουάριου, Οπως
τοϊ; άποςείλωμεν τά όρισθησόμενα βραδεία.
— Παρακαλοΰνεαι ίδίως.σί άπανταχοΰ άνταποκριταί μα;
νά μά; είδοποιήσωσι πρδ τοΰ τέ ίου; τοΰ προσεχούς Δεκεμ
βρίου πόσοι 6ά ήναι'οί κατά τό 1877 συνδρομηται τήςπεριφερείας των "να τοΐς άπσστείί.ωμεν ίσον άρώμόν φύλλων.
— ‘‘Οστις κάμη πλείονας τών πόντε συνδρομητών καίά ποστείλη ταχυορομικώς είς τήν Δ εύθυνσ.ν τα; σύνδρομά;, f>i
λαμβάνη είκοσι πέντε τοί; ίκατόν, τά δε ταχυδρομικά &άήναι
εί; βάρος τή; Διευδύνσιω; τής έφημερώο; τών «Παίδων»'
‘Όστι; δε κάμη είκοσι συνδρομητάς θά λαμβάνη δωρεάν έπί
£ν έτος τόν «'Αστέρα τή; Άνατοί.ής», έφημερίδα δΓ οικογέ
νεια; έπί εϊκσσιν ήδη ετη έκδιδομένην.
— “Απαντα τά φύλλα τών παρελθόντων έτών άνετυπώθησαν αί εύρισκονται παρά τή Διευθΰνσει πρός πώλησιν.

