1BSS&S*,

ΕίΌΧ θ'.

ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ,

ΑΡ1Θ. 97.

1876. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Εκαστον φύλλον τμαται λϊΤΐ. 10,

* Αγηρΐϊτβΐ
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< καί δυνάΐαι. κό&λιέργούμένόν νά.διατηρη^ καί έν

ϊδ φυτδν τοΰτο ανήκει είί την οικογένειαν των
Άγηράτων, καί είναι αύτόχ,θον τοΰ Μεξικό 5·είναι δε

δαμνι'σκοί εξ περίπου δακτύλων το 5ψοί, τελειίνων εις
\ολόπη». .^τ« σχηματίζεται ΰπδ των στρογγυλών κυ
ανών άνθεων, τά όποια εκ αστοί κλαδίσκο; ■ εκβάλλει.
- Εΐναι · φυτον ώρα ιόν την ίίψιν καί λίαν εδο σμον.'

■Έλλάδι.

■■

tipbz τού'ί fitn.po’Ji συνδρομητές χης ’ΐγημϊρίδος
των Ιΐαϊδναν.
’Αγαπητά μοι παιοία.
Πέρίΐτδν νομίζω νά σαΐ ε?πώ μέ πόσην χαράν
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τής ιδιαιτέρας ταότης περιστάσεω; διά
νά σάς άποτείνω ιός ολίγα; ταυτας λέξεις, διότι εΐμαι
πεπεισμένος, ζτι πάντες σε?ς πιστεύετε, οτι καί σάς
δράττομαι

ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΣ 18<6

Εύχαριστώ Εκείνους Εκ τών μικρών μου συνδρομήτών, οΐίινεςάπδ καιρού είς καιρόν με ετιμησαν μέ'έπι·
στολάς έκφραζούσας τήν·Εμπιστοσύνην, τόν σεβασμόν

άγαπώ καίάνδιαφέρομαι όχι δλιγον διά τδ καλόν σοκ.

καίτήν ύ πόλη ψίν των προς τόν Συντάκτην καί τήν εκ Καί tip οντι,μι'α των κοπιαστικών αλλά καί. πολύ ευ ■ τιμησιν καί αγάπην των πρδς τήν ’Εφημερίδα τών
χάριστων Ενασχολήσεων μου είναι ή συλλογή καί οιά- Παίδων. Τοιαΰται Εκφράσεις έκ,τοίούτων άπαλών καρ
ταξι; ΰλης καταλλήλου, εύαρέστου καί διδακτικής διά

διών Εξερχόμεναι είναι λίαν πολύτιμοι καί ένθαρρυντι-

τους πολυπληθείς ύμας φίλους μου, τους διεσπαρ
μένους είς τάς τέσσαρας ’Ηπείρους τής Γης, καί κατά

καί, είς καιρόν μάλιστα, καθ’ δν τόσην δλίγην άγάπην
καί σέβας άπαντφ τις είς τόν κόσμον τούτον.

μήνα αναμένοντας την αγαπητήν αύτοΐς ’Εφημερίδα.

’ Ενταύθα οφείλω ά^ομιχως, καί πιστεύω βτΐ άπαν

Άναλογιζόμενος τον χρόνον, καθ’ ον ή μην καί Εγώ
πα ιδίαν καί ένδυμοΰμενο; με πόσον πόθον άνεγίνωσκον

τε; οί μικροί άναγνώσταί μου θά Ενωθώσι μετ’ εμοΰ

τδ μόν,ον τότε ύπαρχον περιοδικόν δ|ά τά παιδία, «τήν

Καζάκαν τάς ευχαριστίας μας διά τε

’Αποθήκην των ωφελίμων γνώσεων,» και πόσον άνυ-

τά όποια κατά μήνα μάς χορηγεί πρός τέρψιν και

πομόνως περιέμεναν, αυτήν κατά μήνα, ήξεύρω■ πώς

γύμνασιν όλων ήμών καί διά πασαν άλλην συνδρομήν
ήν παρέχει είς τήν μίτραν ήμών Εφημερίδα. Εκτός

όπως έκφράσωμεν είς τό κοινόν ήμών φίλον ή. Γ.

νά συμπαθώ με τορς έχοντας τά αδτά αισθήματα μι

κρούς συνδρομητάς τη; Εφημερίδας των Ηάίδων,

τά αινίγματα,

τών άλλων καθηκόντων του.
Ευχόμενος Επι τέλους πάσι καί πάσαις ΰμΐν .εύτυχή

καί λυπούμαι έγκαρδίως, οσάκις είτε Ενελα κακίας, εί

τε ένεκα απροσεξίας ταχυδρομικού τίνος Επιστάτου' ν,έοχ έτος, μεν,ω. πάντοτε ειλικρινής φίλος σας
τινές αυτών στερούνται ή δεν λαμβάνουσιν εγκαίρως
ό συντάκτης
τδ,τοσοΰτον. άνυπομόνως αναμενόμενον φύλλου, των.
Μ· Δ. ΚΑΛίΗΙΟΘΛΚΙΙΣ.

"Ηδη εισερχόμενα si; νεον έτος, κάτ καθώς είναι
πρέ-παν καί χριστιανικόν ν’ άμχεταί τις από θεού και

νά καταλήγη εις τόν θεόν, άφείλομεν σεις κάί έγώ.νά

■

4

(•Jta τήν ’£ρήφιΓ -τώμ,/ϊαίάωμ.).-

ευχαριστήσω μεν τόν Ούράνι,ονμας.πατέρα διάτά ά'πειρα προς ή μάς δώρα του κ,ατά τδ παρελθόν έτος,·—δώρα ;

Ακριβά μου παιδία.

σωματικά καϊ δώρα πνευματικά,—- δώρα· πρόσκαιρα

Λογίζομαι, έαυτήν ευτυχή διά τήν εδκαιρίαν, ήτις:

και δώρα αίώνια, καί- νά δέηθώμεκ όπως διά χάριν

μρί δίδεται νά, συνεισφέρω, κάγώ τόν δβολόν μου είς
τήν σύνταξιν ’Εφημερίους, ή οποία πιστεύω, οτι έ-

του Κυρίου ’Ιησού Χριστού εξακολούθηση καί κατά

τδ έτος τούτο νά μάς χορηγή τήν ευλογίαν του, ιδί

ξασχεΐ δχι μςκράν Επιρροήν είς τόν χαρακτήρα πολ
ως δέ νά μας βοηθήση διά τής χάριτός του Γνα τον λών παιδιών, καί κορασίων τοϋ. γένους μας, καί θέλω
γνωρίσωμεν καλλίτερον και τόν άγαπήσωμεν. καί ύ- .προσπαθήσει τδ καθ’έαυτήν νά ; φανώ, χρήσιμος, είς
πηρετήσωμεν περισσότερον ή κατά τα άπιόν ήδη ϊτος·

αύτά διά το too των άναγνψσμάτων, τά όποια θεωρώ

νά μάς ένισχύση, νά γείνωμεν καλλίτεροι, Επιμελέσιε-

κατάλληλα εις τήν παρούσαν, διανοητικήν καί πνευ; ροι, καί ευσεβέστερος· ν’ αύξηση την προς τόν Κύριον '■ μμτικήν κατά στάσιν τών,. οικογενειών μας, υπέρ των
Ίησοΰν Χριστόν άγάπην καί εύγνωμοσύνηνν μας καί. όποιων ένοιαφέρομαι καί Εγώ, ώς. καί πάσα.άλλη γυνή
τήν πρδς τους όμοιους ήμών Ανθρώπους συμπάθειαν συν αισθανόμενη τήν. θξίαν αύτής. άπο,στολήν. θά μέ
κμί φιλανθρωπίας μας κα] οίϊτω νά μας προεταιμάση
κάλλιον διά τόν. ουρανόν,
;

Κρίνω περιττόν νά δώσω, νέας υποσχέσεις, είς. τούς,
μικρούς μου φίλους; διότι εχουσιν ηοη ούχί

δλίγας

: άπαδειξεις των προσπαθειών μου υπέρ τής μικρός

ήμών,έφημερίδας. Τούτο μόνου είορποιώ αύτοΰς, οτι

συγχωρήσητε δέ δν, Ιπΐ του παρόντος, άποκρύψω ώπό

σας τό άληθές μου ονομα. καί σας· παρακαλέσω
μέ γνωρίζετε,καί ονομάζετε
Jo^iav.

{

νά

ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ ΕΙΤΕ ΓΤΦΙΌΙ.

; από το5δε θέλομσι λαμβάνει, μέρος είς τήν σύνταξιν

Σκότος, περικαλύπτει τήν γενέτειραν αύτών γην καί

τής Εφημερίδας τών,.Παίδων καί τινες τών,έν’Αθή-

τόν χρόνον καθ' θν κατά πρώτον, σφήκαν αυτήν και

ναις' Ικανών, και περί τδ γράφειν. Εντριβών. κυρίων,

μετώκησαν είς: άλλας χώρας. Τό δέ θαυμαστόν εΐναι

ώστε διά τής συνδρομής αύτών ή Έφημερίς ήμών

ότι ούτε αύτοί οί ίδιοι γνωρίζουσιν Εκ παραδόσεως

■ Ελπίζω νά κατασταθή" ποικιλωτέρα καί μάλλον άρ-, πόθεν ήλθον καί ποιοι ήσαν οί προπάτορες αυτών.
Τινές θεωρούν αύτους ώς Αιγυπτίους, άλλοι δέ ώς
μόζουσα εις τε τάς κλίσεις καί άνάγκας των κορασί

αύτόχδονας τών Ινδιών καί άλλοι άλλους. Τό χρώμα

δων συνδρομή τριών της.

""■< . ............ . .

' .

%

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤώΝ ΠΑΙΔ2Ν

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1876

483

Περί δε τών κατοίκων τού τινες μέν ένόμιζον, δτι

I
ί

χαί ή φυσιογνωμία δ/ιοιάζομν μάλλον ττρδς τους κά·
τοίχους τής Ίνδοστάν.

ήσαν Ανάλογοι τοΰ μεγέθους τής σφαίρας του, έπομέ-

ΐ ■
ί

Οί ’Αθίγγανοι οοιοι ΐίναι μοναδικόν· φαινόμβ νον
εις τήν Ευρώπην. Εόρίβκονεαι διεσπαρμένοι βίς 3-

νως πολύ μεγαλειτεροι ήμών τών ανθρώπων — φι
λόσοφος 3έ τις, ό Ούόλφιος, προσεπάθησε ν’ Απόδειξη

{ί
i

λα; τάς χώρας τής Ευρώπης καί όμως διατηρούνται
3(ttxeKP,^,'ot
ολους τούς λαούς. Οΰτε-ό χρόνος,

τοΰτο ώς έφεςής. «’Επειδή, λέγει,—ή κόρη τοΰ δφθαλ-

;
f
ι

οδτε τό κλίμα, ούτετό παράδειγμα τών λαών, μετας’ϋ
τών όποιων ζώσιν, οίτε έςήσκησεν, ούτε έξ ασκεί την έ*
λαχίστην έπιρροήν έπ’ αυτούς.
Έπί τετρακόσια και έπέκβινα ετη διέρχονται τήν
Ευρώπην ώς ςένοι καί πάρεπίδημοι, ζώντες μεταςύ

ί
-(
ί

■

γαλειτέρα τής κόρης τών Ανθρώπινων όφθαλμών.
Έπέιδή δέ παρήτηρειται, δτι τό μέγεθος τής κόρης

σιν οί α&τοί, όποιοι ήσαν οί πατέρες τα>ν.

τοΰ βφθαλμοΰ αναλογεί πρός τό μέγεθος του σώμα

Ή 1 Αφρική οέν μεταβάλλει τό χρώμα των έίς μελανώτερον, οΰτε ή Εδρώπη καί ή ’Ασία τούς κάμνει

τος, παρατηρειται δηλονότι, δτι 3σθν μεγαλειτέρα εΐναι
ή κόρη τοΰ δφθαλμοϋ τόσον μέγαλείτερον εΐναι ανα

λευκότερους. ·—Ούτε ραθυμό ιεροί

λογώ ς κάϊ τό σώμα, έπεται, δτι έπειδή ή κόρη τών
όφθάλμών τών κατοίκων του Διός εΐναι πολύ μεγαλει-

'γίνονται εις τήν

τήν ’Αγγλίαν Καί Γερμανίαν, Ούτε τόν Χριστόν σέ-

ί βονται είς τάς χριστιανικός χώρας, ούτε τόν Μωάμεθ

τιμούν είς τάς μωαμεθανικά;.

ΐ

Πέριξ αότών βλέποο-

σιν άπανταχοΰ πόλεις χαΐ χωρία, καί όμως αυτοί ά-

κολουθοΰν τόν νομαδικόν αυτών βίον, περιφερόμενοι
από τόπου είς τόπον χωρίς ώρισμένόυ σκοπού καί
έ π αγγέλματος.
’Επ’ άληθείας ό λάύς οότος εΐναι ΐάτορ’ιχόν πρόβλη

’

λιγώτερον φώς άπό τόν
λ toν, παρά ήμεΐς, ?πεται
δτι ή κόρη τών ίφθαλμών των πρέπει νά ήναι με-

όλων τών λαών αδτής καί δμως άπανταχοΰ διακένου·

'Ισπανίαν,· όδτε έργατικώτερόι ή' δραστηριότεροι είς

j

μου σμιχρόνεται και εύρόνεται άναλόγως τής ποσότη
τας τοΰ φωτός, τό όποιον πίπτει έπΐ τοΰ δφθαλμοϋ,
καί έπειδή οί κάτοικοι τοΰ Δίός λαμβάνουσι πολύ δ

μα και νομίζω, δτι οί μικροί άναγνώσται τής ’Εφη

μερίους τών Παίδων θά εΰχά'ριστηθώσι

νά μάθωσι

κάτι τι περισσότερον περί αότών. 'Αλλά ίοΰτο εις τό
ΛΪΆΙΑ.

επόμενον φόλλον.

,(’Ακόλουθε;·)

τερα τής κόρης τών ανθρωπίνων δφδαλμών, όί κάτοι

κοι τόΰ Διός εΐναι πολύ μεγαλείτερΰι ήμών τών αν
θρώπων! Διά νά ήναι δέ Ακριβής είς τήν θεωρίαν του,

όπελόγισε καί τό ύψος τών γιγάντων εκείνων καί τό
eSpsvy βύ ήτο άκριβώς ίσον μέ
πόδας καί τρία τέ
ταρτα τοΰ πόδός 1!

Αλλ’ ή νεωτερά Αστρονομία Υποδεικνύει, δτι οΐ
κάτοικοί τόΰ Διός, 5ν υπάρχουν έκει τοιοΰτοι, δέν δύ-

νάνταΙΟά ήναι μεγαλειτεροι τών δυο κάίήμίσέώς πο-

δών καί ο λόγος εΐναι ό έςής. 'Η έλίιτική δύνάμις του

Διός, έπόμένως ή βαρΰτης τών σωμάτων, Svexa τήςμε
*
γαλής άποάτάσεώς τόυ άπό τόΰ Ήλιου κάί τόΰ

με

γέθους τής σφαίρα; τού έινάι πολύ μεγαλειτέρα τής

βαρύτητας τώί» σώβατών έπί τής ήμέτέρας Γής. Τώρα

*
Α5ΤΡΟ·¥ΟΛΙΙΚΔ
(Συνέχεια· ΐίί προηγούμενων ,άρ ιβμόν.

Είς τό προηγούμενου φύλλόνώμιλήσαμέν πεβιτοΰ

μεγέθους, τής ταχύ t η το;, τών κινήσεων, τής έλτικής
δυνάμεώς, καί τής άποστάσεως τοΰ Διό; άπό τοΰ
'Ηλιου καί τής Γή; βαςΕίς τό παρόν θέλομεν πραγμάτέυθή περί έτέρών

σπουδαίων και τά μάλιστα ένδιαφερόντών ζητημάτων,
τής φυίικήΐ δηλ. σύστάσεως αύτου καί τοΰ άν κατόικήτΛι ύπό έμψυχων οντων ή ου.
Μεχρις έσχατων σχεδόν αί περί του Διός γνώμάι
τών αστρονόμων καί φιλοσόφων ήσαν πόικίλάι καί

ρωμαντικαί. Καί περί μέν τής φυσικής συστάσεώς αυ

τού ένόμιζον οτι ήτο όμοία
δττ δηλ. ύπήρχον

έπί

ώκεανοί, θάλασαι,

3ρή,

τής

δύο καί ήμίσειαν φοράς περισσότερόν αφ’ 3,τί ζυγίζει

έπί τής Γής, δηλ. θά ήτο ήνάγάάσμέίος άά φέρη καθ’

ΖΕΥΣ

'

έάν άνθρωπός τις μετεφέρέτο εΐς τόό Δία 9ά έζυγιζε

μέ

τήν τής Γης μας·

έκάστην βάρος δύο καί ήμίσείάν φόράς μεγαλε'ίτερον

τοΰ βάρυς τοΰ σώματός τού J,—άραγμα τό όποιον θά
εμπόδιζε τάς κινήσεις του> καί θά καθιστά τήν ζωήν
τού άνΰπόφορον.
(ΆκολούΘεί)

• φιλοτίμέΐάθε εΐς τό νά ήσόχάζητε, καί νά καταγίνηόθε εϊ; τά ίδιά, καί νά έργάζησθε μέ τάς ιδίας

ύμών χεΐρας; κάθώς σάς παρηγγείλαμεν.»
< Διά νά περιπάτήτε μέ εύσχημο συν ην ^ρόφ τούς
ϊίώ, κάί νά μή έχητε χρείαν μηδενός.» (Α';* Θεσσα-

λονικεΐς δ'. 11, Ι2-)

έπιφανείάς τόΰ Διό;

ποταμοί, δάση, πεδιάδες,

κοιλάδες κλπ.
ISs

■tt
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Έχτρ ω ματιχ^

οιχογέί·ί(σ..

ΚόρΤρ
Μΐταςυτών έχτρ.ωμάτων τη; φίτδα»; συγχαΐαριδαε"-

Wpetew, ϊδίωί $ Wt^p. Ήδη 'περιφερδται ειΥδιαφβρβίΚ μεγαλοπόλβι; τή; Ευρώπη; Ίκρδ; ίκΟεαιν, ίξ
■πατρο;, τη; μητροί χαι μια; &υγατρδ<, τδ; εικόνα; η; ’τρίζεται των προ; τδ ζην άναγκάίων.
W χαΐ οιχο^ενειά τι; ρωσσιχή. σονιαταμενη έκ τοί

τών οποίων παραθέτομεν έι·ταΰ6α.

Τδ παρά φύαιν

ε?; τήν οικογένειαν ταότην σονίαταται εί; τούτο, δτι 6

λαψδΐ καί τδ πρόοωπαν καλύπτεται ύτΑ μακρών τρι
χών, βατέ ή μόρτη ίμοιάζει μάλλον την των κανών,

ή τήν Ανθρώπινην.
Η 'Οικογένεια αυτή χαρακτηρίζεται πρ.οαέπ καί
διά την μικρήν «νάπτυξιν τών διανοητικών αδτών 3ο-

■ *Αν δ δίκαιο; πα(3εΰετίιι έπΐ τής Γήτ,,ΐτολλιρ μάλ
λον δ ασεβή; χαϊ δ αμαρτωλό;. * (Γ!αρο>μ. ιά 3 L)

• Ή δπερηφάνβια τοδ άνβρ,ώποό δέλ« ταπεινώοει
αδιδν. · (Παρσιμ. χ8’· 23.)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΊΟΝ.
Ή
*Af xttpi Καί,ΐ] <«ϊ

παραχαταβ^χη τ?^

φτΛγχντ· Β. προηγούμ. άριΟ.)

Άφοδ τά ποαδία άπεφαγον τδ ττρώτον άδτϊδν γεϊμα »ϊς την νέαν έχβίνην κατοικίαν των — ή κόρά Κα
λή ίσόναξ» τά περισσβυσαντα τεμάχια τού ψωμιοδ καί
κρέατος, καί άνέπαοσε καί αδιή τήν πεινάν της!
Μετά ταδτα έκαθάριβε τά πιάτα, τά μαχαίρια χαΐ
περώνια, έτβιναξ
*
τδ τραπεζομάνδολον, έσάρωσε τδ

δωμάτων, χαΐ επεπα ΐπήρε κοντά τηί tel ττοολάχιά
τηί, ώζ έσονείΟιζε νά καλή τά •Άύ'» παιδιά, και ήρχι-

αε νά τά διασκεδάζω με παραμύθια.
Οδτιο 6
*

διήλθεν ή πρωία
*

περί τήν μεσημβρίαν

τά ώδήγησεν είί τον πλησιέστατον δημόσιον κήπον, δ-

ποο εδρον χαΐ'ΰλλα παιδιά παιζοντα, καί εκεί διεσκέ-

δασαν άΕ ιό λογά περί τάί δύο ώρας.
Κατόπιν τά έφερεν δ πίσω εϊ; τήν οΐχίαν, δποο τά,

έδιοκε, δλίγον άρτον και γάλα, καί άφήκεν αδτό, ίνα

ύπάγη καί οίκονομίση τα άναγκαΐα διά δεΐπνον, μετά
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τδ όποιον άφοϋ ήκροάσθη τήν μικράν προσευχήν,

τήν όποιαν ή μήτηρ τωυ Τ“ 6^Ζ® διδάζει, τά ενέδυσε
τά νυχτικά τω.ν καί τάεδαλεν είς τό κρεδ’ξάτι των,
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της καί εδροΰσα μόνην τήν μικράν κόρην της, Μα
*
ρίάν, σκυθρωπήν καί συλλόγισμένην.

φιλήσασα καί εύχηθεΐσα εις αυτά καλήν νύκτα. OS
(o
*

— Τί έχεις κόρη μου ; τήν ήρώτησεν.
- , —Τινά έχω,—άπέκρίθη ή μικράΜαρία. Ή μήτηρ

παρήλθεν μία έβδομάς. >‘Εσπέραν δέ τινα, άφοΰ τά παιδία έπλαγίασαν

μου είναι ασθενής, καί δ λα ταΰτα τά ρούχα πρέπει
νά σιδερωθούν σήμερον καί νά δόθοΰν είς τόΰς Κυ

αυτή καθήσασ'α Επί τής ψάθας τής ήρχιάε. νά σολ··

ρίους των, έγώ δέ δέν ήμπορώ νά τά τέλειώσω
μόνη μου. '■
. -. —‘Ως πρδς άύτδ,—είπε μειδιώσα ή κυρά Καλή,—

λογίζεται ώς έίής· ε ’Εάν έζακολουθώμεν νά ζώ·
μεν δπω; Εως τώρα καί, μά τήν άλήθειαν, Επίράσα·

μεν

μέ μεγάλην οικονομίαν;

τά χρήματά μας είς

ενα τδ πολύ μηνά θά τελειώσουν έπειτα τά παιδία
θέλουν νέα φορέματα, άαί έγώ Επίσης ?-V χονδρόν

φόρεμα καί παπούτσια, διότι δέν καταδέχομαι νά φαί

νομαι κουρελιασμένη και έζυπόλότος, δπως βλέπω
τινάς των λεϋκών γυναικών είς το’υς δρομους.
« Έγώ ήίευρα τι νά κάμω, αλλά 3έν έχω τδ μεάόν,
Νά ήθελεν αυτή ή ευλογημένη οικοκυρά μου νά με

άφινε νά μεταχειρίζωμαι τδν σιδηρουν φούρνον της
θά έκαμνά χρυσή δουλειά· άλλ’ ή άσθενειά της την
κάμνει τόσον νευρικήν, ώστε καί τδ παραμικρόν τήν

πειράζει! ώστε φοβείται τις καί νά τήν πλησίάση.

.Μόλον τοΰτο θά προσπαθήσω κάί δ θεός έλπιζα» να
εκπλήρωσή τήν Επιθυμίαν μου.» Μέ τδτούτους συλλο
γισμούς ή χυρά Καλή έπλαγίασεν είς τήν απλήν κλί
νην της, άφόΰ διά βραχείας τινδς προσευχής άφιέρωσεν έαυτήν καί ίά δύο παιδία είς τήν φροντίδα
τοΰ Ούρανίου αύτών Πατρός.

μή στενοχώρησα;· έγώ θά σέ βοηθήσω,

Κάτω έκει

είς τής χυρας μου τδ σπήτι, συνείθιζα νά -Λάμνω μόνη
μου δλον τό σιδέρωμα,

Οί λόγοι οΰτοι τής μαύρης έφαβρυναν τδ κατή φές πρόάωπον τής μικρας Μαρίας και ήτοιμάζετό νά

τήν εδχαριστηόη, δτε αίφνης ή θΰραάν θίγεται, και

φαίνεται ή έςηγριωμένη μορφή τής μητρός της, ήτις
στραφεϊσα πρός τήν πυρά Καλήν, οΤ'ι δουλειάν έχεις
έ3ώ a δ τόσον πρωί ;—είπε,—κάί μέ έσκότισες μέ τάς
φλυαρίας σου, Εμποδίζεις δέ τήν Μαρίαν άπό τήν έργα
σίαν της $

•“•’’θχμ κυρία Σμιθ,—είπε Σιγαλά, ή κυρά Καλή.
Δέν ήλθα έδώ 3ίά νά σάς σκοτίσω, ούτε νά> Εμποδί

σω τήν Μαρίαν άπό τήν δουλειάν της, άλλα νά τήν
έρωτήόω πώς έχετε καί νά σας κάμω μίαν πρότασιν
ή όποια πιστεύω θά σας άρέση.

. ,

—ΤΩ μήτ^ρ, μήτερ,—έίεφώνησεν ή Μαρία, μή μά·

λώνης τήν κόρά Καλή αδίκως· διότι αντί νά μέ έμπο·
δίοη μέ έήαρηγόρηΣε και μέ προσέφεβε νά σιδερώση

Τήν ακόλουθον πρωίαν έσήχώθη Λάτά τήν συνή
θειάν της Ενωρίς, ένίφθη καί ήτΰιμάσθη και έξήλ-,

δλον αύτόν τδν σωρόν τών φορεμάτων, τά όποια, ώς
γνωρίζεις, πρέπει νά γείΐουν σήμερον,

θε διά νά προμηθευθη κάτι τι διά τδ πρόγευμα

—Ναι, Χυρία Σμίθ,—έπρόσθέσεν ή μαόρή, έγώ ή-

των παιδιών άφόΰ 6λ έπέστρεψε κάί ήτοίμαζε τήν
τράπεζαν, ήκόυσέ κώδωνα Σημαίνοντα δίωθεν τοΰ

ξεόρω άαλό Σιδέρωμα καί ήμΛορώ νά κάμνω ΰλην
αΰτήν τήν ■ Εργασίαν, έν μοΰ δώσης ΐήν. άδειαν νά

παραθύρου :;της είς τήν ό8δν καί παρακύψασα εΐ3ε μέ
εδχαρίστησίν της γαλακτοπώλην προσκαλοΰντα διά

μεταχεϊρίζωμαι αύτον τον σιδηρουν φούρνον, θπου έ·
χειΙ’ έκεΐ"-έίς τήν γωνίαν άλλά, βλέπω, έίηκόλούθη-

τοΰ κώδωνος τους άνθρώπους νά ψονίάωάι γάλα, καί
άμέω; ήγόρασεν όσον ήτό αρκετόν διά άά παιδία,

σεν, δτι πάόχεις, καί νομίζω καλόν νά υπάγής είς
τ,ό .κρέδδάη σου; έγώ δέ θά άέ' ψή'σω'κάτφ τί διά νά

διότι έγνώριζεν, δτι τδ ήγάπων πολύ. S'
Άφου δέ ήτοίμασεν άταντα, έξύπνισε

■ s.... πίη,ςφκαϊ νά γρίνης καλλίτερα, καί αδριον ή μεθαύριον,
τά π^ι- ,δΐανήσΟν^αλλίτερα όμιλόΰμεν πέρίτιΰτής τής ύποθέ-

δια, τά έπλυνε, τά ένέδϋσε καί τά έθεσεν είς τήν τρά-' σεως. Έν τω μεταίό δέ θά βοηθήσω καί τήν Μαρίαν
πεζαν, Οποία δ’ ύπήρζέν. ή χαρά των· είς-’τήν θ,έαν νά σιοερώση καί έτοιμάση δλα αυτά τά βοΰχα.
του άγαπητου των1 ποτού,-τ·το3 γάλακτος ! άμψότερα
— Ο γλυκός καί φιλθφρων τρόπος τής μαύρης
έ κτύπων τά; χειράς των ,έπί πήςίτραπέζηΐ -'κάί έάκίρ- ήγγιξέ τήν',χάρδίίν τής Κυρίάς Σμίθ ΧάΙ τήν έκαμε
τών δπως κάμνουν τά άρνάκια^ όταν είσέρχωνται είς

νά έντραπή 3ρά τόν βάρβαρον-καί άπότομον κάί άντι-

λειβάδιον -χλοερόν'· τοΰτό '.δέ «ύχάρίστηαε ,-μΐγά'λψς

χριστιανικόν^ τρόπον,-μέ^ τδν όποιον έψέρθη είς μίαν

και τήν κυρά ■ Καλήν, διότι ό;ίιδήπόΐε'.. ευχαριστεί (τά

πτωχήν μαόρην
*
άλλάίασα δέ τόνον φωνής, είπε
μετά συγκίνησεως^ — ·Σέ εύχάριστώ, Καλή—εΐσαι

,·
L ·. ,·
Μετά τό προγευμά:άποφασίσασα-νά πρμγματόποι-

παιοία, τής Επροζένει μεγάλην χαράν.;

τωόντι, πολλά καλή' Εγώ δέν είμαι ίαθόλου καλά

ήση τδ όποιον έσχεδίάσε τήν π^ρελθομσαν;Εσπέραν

φήμ^ρον καί πρ.έπει,‘καθώς εΐπες, νά πηγαίνω είς

σχέδιον, διευθυνθη,πρός.τό μάγειρρΐον.τής $ίκοκυρας

τδ ηρεββάτί, ,

.

! ■■
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Μετά τήν άναχώρησιν τής κυρίας Σμίθ ή κυρά
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Καί γεωργοί, καί σποδασταΐ, και φοιτηταί, χ’ έργάται,

! Καλή, είπεν είς τήν Μαρίαν νά βράση όλίγον σεμιγ·

Καί ρήτορες, καί κήροκες, πελάται, μεταπραται,

: δάλίδιά -τήν μητέρα της, αυτή δέ άνεσκουμδώθη καί

Διδάσκαλοι, χαθηγηταί, φιλόσοφοι σπουδαίοι,
Καί χημικοί καί νομικοί κλεινοί ή κι’ άγελαΐοι!

ήρχισε νά σιδερώνη τά φορέματα.
—Ώ, πόρον ώραΐα τά κάμνης ί έξεφώνησεν ή Μα-

Χειρουργοί διρΐΰτομργτ)μα\ και ’Ιατροί της πρώτης!

: ρία, όταν ή κόρά Καλή έτελείωσε sv μεσώφόριον

Λάαάπιάες, τςελλάπάες—πασα

’ γυναικείον. Είσαι τφόντι πρώτη, μαστόρισσα είς τδ

Ιίολιπκοί, καί στρατηγοί, στρατάρχαι, διπλωμάται,
Καίσαρτς, αΰτοκράτορες, στασιασταί, άντα'ρται,
'I ποτελεΐς καί βασιλείς, ναΰται καί στρατιώται,
Ναύαρχοι (τοΰ. γλυκού νερού ί) πρσδόται, πατριώται,

: σίδερον! καί. τόσον γρήγορα ! ή μητέρα μου θά θαυ

■ μάση, Οταν ΐοη τήν. δουλειά σου.

ΓΝΩΜΙΚΛ.

(ακολουθεί.)

■

[:

άδελφάτης—
ί

■

Πλοίαρχοι, άρχιναόαρχοι, πιλώτοι, κυβερνήται,
Όλ’ οΕ άΣωματικοί,, δλοι οί άγιογδΰται,

—. Έστέ Υπομονητικοί είς μικροί Ενοχλήσεις, καί ·. ΚάκοΰργΟι,κλ’έπταΐ, καί λησταί, φονεΐς, καί δολοφόνοι,
' άγρυπνοι Εναντίον μικρών αμαρτημάτων. Εύγνώμο- :■ Άοελφοκτόνοι κάκιστοι καί πατρομητροκτόνοι,
λ νες διά μικράς εύλογία;, καί προσεκτικοί περί τήν έκ- ' Πρωθυπουργοί·,' καί Υπουργοί, μεγάλοι βουλεώτάδες 1
τέλεσιν μικρών καθηκόντων.
]
(ΓΩν· πλεΐστοι δέν άςίζουσι δαδ κάλπικους παράδε
*
!)
■ί
Όσον περισσότερον οί άνθρωποι μας δ.υσαρε- ί
’Ηθικολόγοι,, συγγραφείς τών μυθιστορημάτων
Η στόΰν, τόσον περισσό τέραν πρέπει νά εύφραινώμεθα ; Κι5' άλλων καλών τε καί κακών πολλών διηγημάτων,

ί
ί

ϊ
ι

) είς τδν Κύριον.
\
■
>
. Ιστορική!, καί ποιηταΐ, καί δημοσιογράφοι,.
— Όσον περισσότερον αδτοί μας άπατουν,τόσον.πει >- (Όν έκαστος, «άθέμιτα κι* άρρητα· πλεΐστα γοάφει-)

j
I

■■'■ ρισσότερον πρέπει νά έμπιστεοώμεθα είς τον. θεόν.

·

Καλόγηροη Καλογρηαί, διάκονοι, παπάδες,

— Όταν ζαθαρώτερον βλέπομεν τήν άνοησίαν ? (Οίάρνηθέντες άπαντα’ — καθωςκαίτθς παρ άάές—!)
ι: τών ανθρώπων, τόσον περισσότερον πρέπει νά θαυ- , Πάπα·.,, καϊ Καρδινάλιοι, καί οί· αίρεσιάρχαι,
ι· μάζωμεν τήν σοφίαν, το5. θεού-.
ι Κ’ οί άγαμοι καί άτεκνοι,, άλλ’ όμως Πατριάρχαι!
Ποιμένες,ή πρεσβότεροι, ταρτούφοι, ταδλαμπάδες,
!
—Τά έτη δέν γηράακουν τοΰ; ανθρώπους, ουδέ
; ή πτωχία τους πτωχεύει, άλλ' οι άνθρωποι είναι ς Ιί αΐ δσοι καταχφηατικώς κάλοΰντατ Διέαηο-εάδες!

L

; Άνδρες, γυναίκες, και παιδιά, πάαα-φ υλή καί γλώσσα,
- νητα πλούτη τοΰ Χριστοί», καί γηράσκουν,. όταν αί δο- ί Έν γένεεπάντες οί λαοί χ' έθνη τής γης τά τόσα Γ
νάμεις των δαπανώνται ε,ίς, τήν. Υπηρεσίαν τής άμαρ- ( Άπαντες είναι άς έγώ καί σΰ, κυρ άναγνώστα,

I

ΐ πτωχοί τότε, δταν δέν εχωσι μερίδα" είς τά άνείερεύ

ι
j
J

’

Είτε Φώτάχη σε καλούν, εϊτ' Άφτεμιν- ή Κώστα.
: τίας και τοΰ. Σατανά.
— ‘Η καλλίστη συντροφιά είναι ή; μετά τοΰ Xpt- ί Εις τήν- αύ.τήρ, Υπάγονται π άντε; κατηγορίαν,
; στοϋ· ή καλλίστη παρηγοριά ή του- Άγιου Πνεύμα- ? Αδύνατον νά εύρη, τις Ιξαίρεσιν- καμμι'αν.
τος· ή καλλίστη κληρονομιά ή υιοθεσία τοΰ θεοΰ. ■ ! Τφ. δντι τρέχει ατάδισν νυκτδς καί δι’ ήμέρας

— Τά δάκρυα είναι καλλίτερα της χαράϊ, Εάν μάς ί Άφ’ 5 του- εΐδεν έκαστος τδ.φώς. το τής-ή μέρας,
φέρουν πλησίον του θεοϋ, Ήπυ&α τής δικαιοσύνης :< Είς τινας μέν είναι- μακράν· κ’ Επίπονον τά μάλα:· καλλίτερα της αφθονίας τοΰ άρτου,, έάν ή τελευταία ; Και άπαντώσιν έν αυτοί θλίψεις, δεινά μεγάλα,,·
; αυτή μα;κάμνη υπερήφανους. Ό θάνατος είναι καλ· < Βάσανα,, λ άπας, ταραχάς, κινδύνους φρικτοτάτοός,Καί αοράτους xj’ όρατοΰς Εχθρούς φονικωτάτους
*
:■ λίτερρς. τη; ζ.ωής,. έάν. μάς φέρηείςτδν Ουρανόν.

Εγνήνη,

;

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τέσσαρας έχω σολλαδάς, έννέά δ έ· στοιχεία,

’Πτακόηα πλήν είκοσι

’

:
ϊ

ϊ

Καΐ όμως άπαντα νικούν, διόλ.ου δέν^πτοοΰνται·

ΐ

Διότι έχουν όάηχάν< ύφ’ο οί καθοδηγούνταιj Είς άλλους δά εΐναι μικρόν καί διαρκεΐ· δλίγρν^-

;

Κ’ είς εύτυχίαν καί χαράν συνήθως άπολήγον.

;

3

Κ’ είς τινας δ’ είναι μετρ to ν^ ζ’ είς άλλους-άλλως έχει,.

εΐν’ ή αύτών άξια.

Και είς μέν θ λίψεων πο λλών η’ άλλο ς-χαρώ ν μετέχει.

Ό,? εΐμ’ έγώ, είσαι καί σΰ καί άπαντες οί άλλοι,.

;

Κ’ οί μέν, ώςεΐπον, ,έν τιμή τόν δρόμον δέον τρέχυν

Οί έν τφ χόσμιμ άνθρωποι, μικροί τε καί μεγάλοι’
;ί

Καί πλούσιοι, καί πένητες καί γέροντες καί νίοη.

)

μ

Πεπαιδευμένοι, αμαθείς, νοήμονες, χυδαίοι,

,

ί

ί
ί

Διότι j?.iAoii. xi’ όάηχύν·/ζέχαν-μαςά.~των έχουν

i

Οί δέ οίκτρώς,, κι’ άλλοι· αισχρών τδν άποπερατοΰσιν

γ

Άρχοντες, ή άρχόμενοι, Ελεύθεροι, ήι,θήται,

Έπεί άνόμως. κι’ ασεβώς πάντα· περιφρονουσι.

Χέιρώνακτες, ή έμποροι, μάγειροι, ή τεχνΐιαι..

Γνώμας σοφών, λόχον

καί οδηγόν τδν δείαν.

||
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Καί’ουτω γίνοντ' άΕιοι βαλάνων αιωνίων.
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Πασχίοατ’ 06 εν, τεκνά μοϋ διά νά μέ εόρήτε#

νσα;, ή μέλη· έχφέρει δμως δπβρ. τά 17,592,186,
614,415 διαφόρων φθόγγων ί!

Και το ΐφβόν χάί δίκαιον πάντα νά έχτελήτε;
Έα εδδαιμονήσητε κ’ έν τφ παρόντι βίφ,

Εϊ; τόν σχηματισμόν τών φθόγγιβν τούτων αυνεργοΰσιν 44(,μοώνε;. Τούδων οΙ 14 είναι εδθε& Χαϊ οΐ

Και ήσθε καί τρισμάκαρε; έν Tty έπουρανίιρ.
Τώρα άν χάρ η τ’ εί; έμέ 6λίγ<ϊ; μεταθέσεις,
Ταΰ ιΜόμαίο; μετάβολάς, ώ; και προσθαφαιρέσεις
Και δρος βά οχηματιοβ’ξ, θά γείντβ οέ χάί ορος,

Κανών,σκοπό;,τέρμα,όδός,παρφυιός^ενόν Καί πόρος
.
*

κ.

'30 πλάγιοt Οί εόΐει; παράγδον 16383 οί οέ πλά.
γιοτ 173,741,8$3 φόόγγοδ;. “Τίλόι δ§ όμον ίν έ*

νεργείφ χαι σονεργείφ άποτελρΰν τόν Ιξ αίσιον άριΟμόν
τών φδόγγων$ του; όποίόό; άΐω-ίίριή Ιοημειώσάμτν,

Πόσον δαομαστή είνβιή ιίοφία κ®ΐ άγαΟότη; τοΰ 0ύ·
ρανΐοό ήμών Ιΐαίρό;, δστιί μ£; ίιίρόήιτά: μ& όργανά

■τΗγ~ τ-

δονάμενα δία τΟτάότη; ίχπληχτίχή; ποικιλία; νά χρηαι
*

Οί έπέμίνοι συνδρομηταί τής Έφημερίέο; tfiv

μεόαώσιν ώ; μέσον άφατοό εΐιχαριοτήά’ω; s.fei -ηρχά; {

Παίδων ίλάσαν ΐ& έν τ» παραλθόνττ φΰλλ^ άινιγμά

ώί έ-ής.
*Αγιο; Α=Ι γ=ζ3·ι^ΙΟ·ώ·όζτ=ϊΐΟ·^ί—290^a284
’Λ γο$—^Αγις« Γάϊος

Ές ’Αθηνών, οΐ χ. χ. Κων. Ζωρζής, Ν. Π. Μ«ΐδΰ·

οος Γεωρ. Άργύράχης Χρ, Βαμδαχάρής, Κ/Αργυ-

ράκη; χαΐ «ί κόρίαι Ελένη Άχ. ΓερΟντά, Φανή, X.
Βάφα. Έκ Πειραιώς όί *73μμ. Εύστραπάδη; καί Σα·

ιΣρογραφικαγ

ΕΡΩΠΙΣΡΙΣ.

ί. •’Ανά^έρι ίίάραδίίγματα

τίμωρηί^νήύν V

άπίτη;.
:ί. Παρ.αίξίγμάϊά άσελγώψ, ΐΐμβψτ/ϊέντ«& 0ι4 τήί αίιτής
άμάρτΚί.
3. Ποίο; ήτό i τϊρώίό;
4σ·?ι; *ίννμφεί
^η
ίΐρΐφ;
σοτέρα; τη; μια; γοναικί; j

φία Σάνΐου. Έκ Κάλαμών οί I, Κουρτάχηί, 1. Μπο-

γάκος. Έκ Ναύπλίου δ κ· Κ. X. Μαντίαγριωτάχης,
Έρμουπόλεως 0 χ. Κ. Α. Καμπελιέρης, Έκ Πάτρών

Παναγιώτη; Μαλεδίτής. Έχ Φιλιατρών ή χ. ’Αγγε
λική Μελίο ο, καί έχ Βώλού. & χ. Έ&,γΓ, άήμητρίάδής,

Κων. Γ. Τοπάλη,

ΕΑΟΤΑΡΔΟΣ Co; ΚΑΙ ΤΑ £ϊΦΐί.

ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΕΙΣν
— Γΐαρακίλόΰντάι οί Φίλοντε; νά λόσωάτ τάς ΐε·
ρογραφικά; έριύτήσει; νά μα; οτή'λωαν τά; λύσει;
των διατεταγμένα; κατά μήναν
Ή άπΟνομή των βραβείων 64 tsfvij) εϊΐ τό Ήλος
'Φεδρ«αρι» ]8Ϊ6. "Ο&εν πρέπει νά έχωμεν τά; λύσει;

15 τουλάχιστον ήμερα; ίτρό ΐή; έποχή; έκείνή.;.

"Οταν χαΐά την άνάβασίν too1 έί; τόν θρόνον τής

01 εόρισχόμενόι μακράν τών ΆΘηνώΐ ή έχτόί' τή;

Μεγάλης Βρετανία; οί εύγενεϊ; προάέφερδν είς τον

Έλλάδδ; πάραχαλοδντάι νά φροντισω&ν, ίν κρίδοον

Έδουάρδον 6όν ΐρίά ξίφη, ώς έμβλήμάτα των τριών

άςιοι βραβείου, νά το λάβωσι, διότι ήμεΐ; ο'ϊν δονά-

αόιου βασιλείων, ('Αγγλίας Σκωτία; καί ’Ιρλάνδίάς)

μεΦα νά τά στέλλχαμεν εί; τά; Ιδιαιτέρά; των χάτοί-

ό ευσεβή; Μονάρχη; παρετήρησε μετά σοβαρότητος,

χία;.
Οί μέλλόντέί νά ίητηίωσι to βραβεΐον tooto δρέ

ΐ“Εν άχόμη ίίφό; λέιπίι.»

— Και ποιον είναι τό ΐίφό; έχείνο ; ήοώτησόίν οί
εόγενεις.
— Η Γραφή, — ίπεκρίβη δ βασιλεύς Τό Βιβλίόν
έχεΐνο, τό όποιον είναι τό ίίφο; του Πνευαά'τός χαι

είναι πολιτιμότερον όλων τών άλλων.

πει νά ήναι κάτω τών J5 έτών, ώ; και άλλοτε έδημοσιέύσαμεν, διότι μεγαλείτέρα; ήλικίά; δέν δεχύμεδα

έί; τόν διαγωνισμόν τούτον1.
Ία βράβεΐα δά ήναι 10; τά δ» ίνόμαΐά τών βρα-

5ΐυδέντων ίίά δημόοίευΟώσίν δΐ;:τό φόλλον τού Μαρ
τίου;

— Σώματά πάρελ&όντών έτών τή; Έφ. τών Παίδ.
ΑΠΕΙΡΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ.

από μέν τή; ένάρίεώ; της (1868) μέχρι τόΰ' 1874

Ες ολών τών ποικιλιών, τά; οποίας παρατήρόδμεν

πωλο'ύνται άντί λεπτ. 80 διά τού; έν *Ελλάδι καί 1,50

έν τφ χοψιρ τοότιρ, ή τών ήχων τής ανθρώπινης φω

διά τοό; έν ϊοορκία, τών ταχυδρομικών τελών συμ

νής εΐναι ή θαυμασιωιέρα.

περιλαμβανομένων· τ'ο ΰέ τό5 1874 χαΐ 1875 αντί
'20
1.
διά τού; έν ’Ελλάδι καί 2. δρ. διά τού; έν

Κατά τά; νεωτέρα; παρατηρήσει; δ άνΟρώπινό;

λάρυγξ; δόναται νά παραγάγη μόνον δκτώ έντεάεΐ; to-

Τουρχίφ.

Διεύίίονσι; Άστέοο; ‘ Ανατολή; καϊ’Εφ. Παίοων έν όδφ Έρμου άρώ. 267.

