
Ε'ΓΟΪ Ill'. εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΣ 1879. λϊ>ι®. 133.

Σϋνδρ. ίτηαία Αθηνών Δρ· 1.—
Β η Επαρχιών » 1.— 
Β ν * Εξωτερικοί » 2.—·

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Έν όδφ Έρμοΐ» άριθ. 79.
Eii ούύίνα, έκτος τών ταχτικών αύτής 
Ανταποκριτών, στέλλεται ή ιι’Εφημερίς 
τών Παίϊωνο ανευ προπληρωμής.

'Ο νΚωΒτακος κύκλος καί ή ε ελέτπτική.

Είδερχθ[ΐένη τύ δωδέκατον έτος της ηλικίας της, | τούς μικρούς α&της συνορομητάς καί άναγνώστας 
ή μικρά αΈφημερΐς τών Παίδων» εοχεται είς πάντσ.ί | ευτυχές το νέον έτος.
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ΕΙΔΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ·.

'0 χαιρετισμός, ήτοι αί λέξεις ίκέΐναι ή τά σημεία 
έκεΐνα, άτινα μεταχειρίζονται οί άνθρωποι, 5ταν συν
αντιόνται, διαφέρει είς τάς διαφόρους χώρας τής γης, 
και ώς έκ τούτου δόναται νά θεωρηθή μέχρι τίνος, ώς 
άπεικονίζων τδν έθνικδν χαρακτήρα, ή τάς ιδιαιτέρας 
περιστάστεις έκαστου έθνους.

Οί άρχαΐδι Έλληνες έλεγον «Χαΐρε·» οί'Ρωμαίοι 
Salve, vale, (Έσο ύγιής, έσο δυνατός) προσέτι καί 
Quit agis ? ίΤί κάμνεις ;) Οί Γάλλοι μεταχειρίζον
ται ώς έπί τδ πλεΐστον, τδ Comment vous portez- 
vous ? (πώς κρατείς τδν έαυτόν σου;) Οί Γερμανοί 
λέγουσι Wie befinden Sie sich ? ( Πώς εδρίσκετε 
εαυτούς; ΟΕ Ίιαλοί, Come sta? (Πώς στέκεις;) Οί 
Έλληνες τής σήμερον, «Τί κάμνεις ;» <

πιτρέπεται είς μόνον τους συγγενείς, ένφ είς τήν' Ρωσ- 
σίαν άμφότερα, τήν τε χειρα καΐ τό μέτωπον, άσπά- 
ζονται, Είς τήν Ανατολήν καΐ παρά τοΐς Σλαδικοΐς 
λαοϊς, οί χαιρετισμοί έχουσι χαρακτήρα αύτοταπεινώ- 
τέως. Ό'Ρώσσος πίπτει έπίτών γονάτων του ένώπιον 
τοΰ ανώτερου αυτού, «σπαζόμενος τά γόνατα έκείνου. 
Είς τήν Κίναν, κατώτερος έάν ήναι έφιππος, απαντώ ν 
άνώτερον, καταβαίνει από τοΰ ίππου καΐ προσμένει, 
έως οΰ παρέλθη ό έτερος. Ό Ίαπωνός, άπαντών άνώ- 
τερον, έκβάλλει τά σανδάλια του, σταυρώνει τάς χεΐ- 
ράς του καλυπτων αύτάς μέ τά μανίκιά του, καΐ πινών 
τό σώμα του εντεύθεν καί έκέϊθεν, έκφωνεϊ, «Μή μέ 
βλάψης 1 μή μέ βλάψης !» Είς τήν Σιάμην, δ κατώ
τερος ρίπτεται έπί τής γης ένώπιον τοΰ άνωτέρου αύ- 
του, δ δ’ ανώτερος πέμπει υπηρέτην νά έξετάση καΐ 

Έλληνες τής σήμερον, «Τί κάμνεις;» Οί ‘Ολλανδοί ωι«*  έάν m ™ W τι’ οποων eX*  5u3a?s' 
«είχες καλόν γεύμα ;» ή καΐ «πώς περνφς ;» Οί Σουη- ^ν^μήν,έαν δέ τό πράγμα έχη ούτως, δ ατυχής 

δοΐ «πώς δυνασαι;» Οί Πολλωνοΐ, «είσαι ευδομος;»1 
καΐ «πώς έχεις τδν έαυτόν σου;» Δύο κοινοί χαιρετι. i 
σμοΐ είς τήν'Ρωσσίαν εΐναι, «Έσο ύγιής,» καΐ «πώς 
διατελεΐς;» Οί "Άγγλοι μεταχειρίζονται συνήθως τό 
«how do you do?» (Πώς κάμνεις;> άρχαιός τις χαι
ρετισμός είς τήν ’Αγγλίαν ήτο «Σώσαι σε Κύριος,» 
δστις ήτο επιτομή τοΰ «6 θεός νά σέ σώση.» Είς τήν 
Αίγυπτον δ χαιρετισμός εΐναι «πώς πηγαίνει 6 ίδρώς, 
«ιδρώνεις καλά;»

Είς τήν Κίναν κοινός χαιρετισμός εΐναι «Έφαγες 
τό ρίζι σου;» έτερος δέ, «εΐναι ό στόμαχός σου είς 
καλήν κατάστασιν;»

Οί χαιρετισμοί τών Τούρκων καΐ τών Αράβων έ
χουσι θρησκευτικόν χαρακτήρα' οί μέν Τούρκοι μεταξύ 
άλλων' λέγουσι καΐ τά «Έσο ύπδ τήν φροντίδα τού 
θεοΰ.» —«Αί εύχαί μου εΐναι ύπέρ σοϋ.»—<

πταίστης απολαμβάνει καλόν μερίδων λακτισμάτων, 
• έάν δμως όχι, ό υπηρέτης έγείρει αύτόν άπδ τής γης. 
| Είς άλλας χώρας πάλιν δ χαιρετισμός γίνεται διά 
τής προσεγγίσεως πρδς άλλήλοος τών βινών άμφοτέ- 
ρων τών συναντωμενων, πολλάκις δέ διά τής προσ
εγγίσεως τοΰ ποοός είς τήν δϊνα, ώς λ. χ., εις τάς νή
σους του Ειρηνικού ’ Ωκεανού, είς τήν Βυρμαν καΐ εις 
τινας νήσους τοΰ ’Ινδικού ’Ωκεανού.

(’Εκ τού «Άστέρο; τής ’Ανατολής.»)

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ.
Ύπάρχουσι τήν σήμερον είς τοΰς Παρισίους τά ερεί

πια φρουρίου τινός, Βαστίλης δνομαζομένου, δπου έπί 
πολλά ετη έφυλακίζοντο οί εχθροί τής Κυδερνήσεως, 
ή καΐ οί άπλώς ύποπτοι είς αύτήν. Μεταξύ τών πολ. 

θεού.» —«Αί εύχαί μου εΐναι ύπέρ σϋΰ.ϊ— «Αί έπι-^“ν> οό;,'νες έκρατήδησαν είς τήν Βαστίλην, ύπήρξε 
σκέψεις σου εΐναι επίσης σπάνιαι δσον αί ώραΐαι ήμέ- ί κα1, τϊ’’ π®Ρ^ τθί ιστορίας τοΰ ΐποίου ούδέν γνωριζε- 
pat.» Οί Άραβες λέγουσιν «είθε δ θεός νά σοΐχαρίση ίται’ δστις καθ ολον τδ διάστημά τής ζωής αύτοΰ 

τήν εύμένειάν του.» — «Έάν θέλη δ θεός είσαι καλά.»
Οί Πέρσαι μεταχειρίζονται πομπώδεις φράσεις, ώς 

λ. χ. /Εχει καλώς μετά τής ύμετέρας δψηλής κα- 
ταςάσεως;» — «Εύχομαι ύπέρ τής μεγαλειότητας σου.» 
— «ΕΚε ή οικία σου ούδέποτε νά έλαττωΟή.»

Αί διάφοροι μέθοδοι τού χαιρετισμού εΐναι έπίσης 
περίεργοι όσον καΐ αί φράσεις. ‘Η συνήθεια τοΰ δίδειν 
τήν χειρα έπικρατεΐ παρά τοΐς μάλλον πεπολιτισμένοις 
λαοΐς. Είς τήν Ευρώπην είναι σύνηδες διά τοΰς άν- 
δρας, οΐτινες εΐναι στενοί φίλοι, νά άσπάζωνται άλ- 
λήλους διά φιλήματος. Είς τήν 'Αγγλίαν δμως καί 
’Αμερικήν τούτο περιορίζεται. είς τάς γυναίκας. Είς 
τδ μέγιστον μέρος τής Γερμανίας τό νά φιλήση τις τήν 
χεΐρα κυρίας θεωρείται μέρος τής εύγενοΰς συμπερι
φοράς. Είς τήν Ιταλίαν δμως τδ προνόμιον τούτο έ-

περιεκυκλοΰτο ύπό μυστηρίου. Έφέρθη εί; τήν Βα- 
στίλην από των Μαργαριτών νήσων, ύπό τοΰ διοικη- 
του de Saint Mars, δστις ήτο χαί δ ιδιαίτερος αύ
τοΰ κηδεμών καΐ φύλαξ, και προσέτι όπεύ&υνος διά 
τήν ζωήν αύτοΰ. Ούδεΐς, εκτός τοΰ διοικητοΰ, ήκουσέ 
ποτέ τήν φωνήν αύτοΰ, ούαείς είοε τδ πρόσωπόν του, 
διότι τοϋτο έκαλυπτετο υπό προσωπίδος έκ μέλανος 
βελούδου, προσηρμοσμένης έπΐ τής κεφαλής του διά 
σιδηρών λωρίδων, τήν όποιαν ούδέποτε άφήρεσε. 
Κατά τδ διάστημα τής άπδ τών νήσων είς Παρισίοος 
μεταβάσεώς του, ο de Saint Mars ήτο πάντοτε πλη
σίον αδτου, έτρωγεν είς τήν αδτήν τράπεζαν, έκοι- 
μάτο είς τδ αύτό δωμάτιον, είχε δέ πάντοτε πλησίον 
αύτοΰ πιστόλια, ίνα φονεύση αύτόν αμέσως, έάν έζή- 
τει νά φανέρωση εαυτόν. Είς τήν Βαστίλην, ό διοι-
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κητής δπηρέτει αύτδν εις πάντα, κατέστρεφε δέ οιά 
τών ίδιων εαυτού χειρών πάντα τά ύπενδόματά του, 
αμέσως αφού έςεθόετο αυτά. 'Ο άτυχής αιχμάλωτος 
κατά δύο διαφόρους περιστάσεις, κατόρθωσε νά μετα
φέρω λέξεις τινάς είς άνθρωποι»; εξω τοΰ φρουρίου, 
άπαξ χαράξας αΰτάς έπί άργυροΰ τίνος πινακίου, άλ
λοτε δέ έπί Υποκαμίσου, άτινα ’έρριψεν έκ τοΰ παρα
θύρου, οί εόρόντες ταΰτα όμως, άπέθανον μετά ταΰτα 
άμέσωί άνευ φανερού λόγου. Μετά ταΰτα ή έπ1 αύ· 
τόν έπιτήρησις έδιπλασιάσθη. "Οσάκις έπορεόετο εί; 
τήν λειτουργίαν, συνωδευετο υπό στρατιωτών, όπλα 
φερόντων, καί έντολήν έχοντων νά πυροβολήσωσιν 
£π’ αύτοΰ, έν περιπτώσει προσπάθεια; έκ μέρους αύ
τοΰ νά όμιλήσγ] ή νά άποκαλυψη τδ πρόσωπόν του.

ΙΙί

Καθώς προελεχθη, ή Ιστορία αύτοΰ περιβάλλεται 
υπό σκότους καί μυστηρίου· πολλαί εικασία» έγένοντο 
ώς πρδς τδ τίς ήοόνατο νά ήναι τδ μυστηριώδες τοϋτο. 
πρόσωπόν, δπερ άπελάμβανε τοσαότας περιποιήσεις 
και τοσουτον σέβας, άλλά συγχρόνως και έτηρεΐτ,ο ύπδ 
τοσαυτην αυστηρότητα, τοΰ όποιου ή ζωή έφυλάττε- 
το με τόσον σέβας, άλλά καί καθίσιατο σκηνή το- 
σαότης Ολίφεως. Πολλοί ένόμισαν οτι ήτο πρεσβυ
τέρας τις αδελφό; του Λουδοβίκου 1Δ’, τότε βασί
λειο; τής Γαλλίας, τοϋτο δμως είναι απίθανον διά 
πολλούς λόγους· υπήρξαν άλλαι πολλαί είκασίαι, ού- 
δεμία· όμως δόναται ν’ άποδειχθή, ό δέ ανίήοωπης μέ 
τήν σιάημαν προσωπίδα, εΐναι καί &έλει μείνει διά 
παντός μυστήριον.

ο πωτωνοφορος: SAKHS,

Ούτως Ονομάζεται νέον είδος πιθήκου άνακαλυφθίν- 
τος εις την Νότιον Αμερικήν, δείγμα τοΰ όποιου ευρί- 
σκεται ηθη είς τδν ζωολογικόν κήπον τοΰ Λονδίνου.

Ο πωγωνοφόρος Δακης εχει πολλήν ομοιότητα μέ 
τον άνθρωπον, και δόναται νά δνομασθή καταλλήλως 

ό Δαργουίνιος προπάτωρ του άνθρώπου, διότι 6 περί
φημος οδτος "Άγγλος φυσικοϊστορικδ; Δαργουίνος ισχυ
ρίζεται, δτι δ άνθρωπος εΐναι άπόγονος είδους τίνος πι
θήκου, δστις δέν υπάρχει πλέον!

Καί μόλον τοϋτο καί ό λογικότερος τών πιθήκων, 
ό οόραγγουτάγκος, τδν χειμώνα, δταν κρυόνη και εδ 
ρίσκη κατά τόχην πυράν, έγκαταλελειμμένην δπδ κυ
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νηγών είς τά δάση, κάδηται πλησίον του πυρος διά 
i νά ζεσταθή, άλλά δέν έχει τόσον νουν, ώστε νά προσ- 
! δέση Ευλα διά νά τήν διατηρήση· άλλά τήν άφίνει και

σβυνεται.

'Ως πρδς τήν συννίσθησιν δικαίου καί άδικου, κα
λού καί κακού, δηλαδή τήν συνείδησιν, ήτις διάκοtvst 
τδν άνθρωπον άπδ τά άλλα ζώα, δέν έχει τήν έλα- 
Ζί5τ)?τ

ΓΟΥΣΤΑΚΟΣ ΑΛΟΛΦΟΣ

'Ο Γουστάβος Άδόλφος ήτο βασιλεύς τής Σουηδίας 
καί έζη προ 200 περίπου έτών. Η ίστορία τής ζωής του 
είναι πλήρης πολύ διδακτικών μαδημάτων, ίδίως είς 
τους νέους, και διά τούτο εξέλεξα αύτδν ώς κατάλ
ληλον πρόσωπον πρδς μίμησιν έκ μέρους τών μικρών 
μου αναγνωστών.

Είς τήν ζωήν του μεγάλου τούτου άνβρδς εχομεν 
έςαίρετον παράδειγμα τών έξης τριών μαδημάτων

Πρώτον της έρχατικότητοί. "Αν καί βασιλεύς και 
άνθρωπος πλούσιος είσήλθεν είς τδν στρατδν ένψ ήτο 
μόλις δωδεκαετής καί άντϊ νά διατριβή είς τδ παλά- 

τών του, έκοιματο εις μίαν σκηνήν εις τδ ύπαιθρον κα; 
έγόμναζε τδν εαυτόν του είς ολας τάς κακουχίας τοϋ 
στρατιώτου. Έγνώριζεν, οτι έπρεπε νά ή ναι έπϊ κε
φαλής τοϋ στρατού τοϋ και λοιπόν άπεφάσισεν ίνωρί- 
νά ήναι καθ’ ολα στρατιώτης καϊ έγένετο τοιοΰτος.

Δεύτερον τής πρωίμου όπακοής. Τδ πρώτον πραγ. 
μα, τδ δποΐον δ στρατιώτης έχει νά μάθη, εΐναι ή 
όπακοή, ή πειθαφ/ία, — άπόλυτος καϊ πρόθυμος 
ύπακοή χωρίς έρωτησεως ή έξετάσεως διατι ουτω κα^ 
οχι άλλως απαιτείται παρ’ όλων δσοι . κατατάττον. 
ται είς τδν στρατόν. Στρατιώτης τις δυναται νά ήνα, 
σοφός, άνδρεΐος, ίσχυρδς καϊ βμω; νά μή άξιζη τί. 
ποτέ ά'νευ όπακοής, άνεο πειθαρχίας. Πλοιον, τδ ό-
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ποΐον δέν δόναται νά ταξειδεύση, πυροβόλο?, τδ όποιον 
* δέν πυροβολεί, και ώρολόγιον, τδ οποίον δέν δείχνει 
ι καλώς τάς ώρας, δεν αξίζουν τίποτε*  ούτως είναι καί

[ιέ τδν στρατιώτην άνευ πειθαρχίας.
Άλλ’ 0 Γουστάοος Άδόλφος εσποόδασε τ& μάθη

μα τούτο καλώς*  άν καί υίδς βασιλέως καί διάδοχος 
τοΰ θρόνου, κανείς άλλος είς τόν Σουηδικόν στρατόν

m

Δέν είχεν δμως οΰτω τδ πράγμα μέ τδν Γουστάβον 
Άδόλφον. Καθ’ ολον τδ διάστημα της εικοσαετούς βα
σιλείας του έγένετο εύλόγια είς· τήν πατρίδα του καί :■ 
είς τήν έκκλησίαν του θεοΰ, άφιερώσας δλον τδν και- ! 
ρόν του, τά μέσα του καϊ τήν περιουσίαν του όπέρ 
τοΰ καλοΰ τοΰ έθνους του*  ή δέ μνήμη τοΰ μέχρι 
σήμερον είναι ιερά καί σεβαστή μεταξύ τών συμπα

ι

ϋαλϊσσιος & αγγειοπλάστης.

δέν δπήκουε προθυμότερο? αύτοΰ τάς διαταγάς τών 
άνωτέρων του.

Τρίτον της μεγάλης χρησιμότητα. Είς τδν κό

σμον τούτον υπήρξαν άπειροι βασιλείς, οί όποιοι 
οχι μόνον χρήσιμοι δέν έστάθησαν είς τους υπη
κόους των, άλλά καί μεγάλης βλάβης πρόξενοι.

τριωτών του.
Ό Λούθηρος έλεγεν, δτι έπροτίμα τήν ύπακοήν 

παρά τήν δόνα μι ν νά ένεργή θαύματα. '
'Η δέΆγία Γραφή μάς λέγει οτι «ή όπακοή είναι 

καλλίτερα τής θυσίας.))

----- .....
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ΠΑΑΙΣΣΙΟΣ Ο ΑΓΓΕίθΙΙΛΑΣΤΗΣ βάνουσαν πλέον τών άγαθών, ών εΐχον έπΐ τοσαΰτα 
έτη στερηθή, Τά ώραιότατα τών έργων του εύρίσκον
ται είς- τά Μουσεία τού Λούβρου ανακτόρου καΐ τοΰ 
Κλούνυ είς τοΰ; Παρισιού;, έτι δέ καΐ Εντός άλλου τί
νος πλησίον τού Μονάχου,' Ο Δοδξ τοΰ Montmorenc, 
ήτον δ ισχυρότατος καΐ κάλλιστός αδτοΰ φίλο; καΐ 
προστάτης, ο δέ Βασιλεύ; ‘ Ερρίκος δ Β’. διώρισεν 
αύτδν εί; υπηρεσίαν εις τδ άνάκτορον τών Τουελλεριών, 
Ο ΙΙαλισσιος ητο διαμαρτυρομενο;-· ένεκα τοΰ πολυ

τίμου τών έργων ταυ όμως έφείδοντο τής ζωής του*  κατά ■ 
διαταγήν δε τής Αικατερίνης τών Μεδίκων,τής μητρδ; 
τού βασιλέως, έμεινευ άβλαβή; κατά τήν τρομεράν 
σφαγήν τοΰ ’ Αγιου Βαρθολομαίου. Έπΐ τέλους όμως, 

πορεία τής ζωή; του· έλαβε νέαν διεύθυνσιν. Σκεφθει; ■ έπί Ερρίκου τού Γ\ έρρίφθη. είς τήν φυλακήν διά ' 
περί τή; μεγάλη; ώφελείας, τήν οποίαν ή άνακάλυψι; τάς θρησκευτικά; αύτοΰ δοξασίας. Πολλοί εκ τών με- ‘ 
τοΰ μυστηρίου τούτου ήθελεν Επιφέρει εί; τήν πατρίδα γάλων καΐ εάγενών τής Γαλλίας, έπ δέ καϊ ό ίδιος : 
του, άπεφάσισε νά έπιδοθή είς τήν έρευναν, ταύτην. ■ βασιλεύ; έπεσκέφβησαν αύτδν έκεϊ, παρακαλοΰντε; αύ- ’ 
Πρδς τούτο- έκτισεν άπλήν κάμνον έν ΐιβ κήπω του, . τδν νά απόρριψη τάς αίρετιπας αύτοΰ ιδέας, εκείνο; β- 
ήρχισε δε τά πειράματατου ρίπτων εί; αδτήν τεμάχια μως άπήντα, — «Δέν φοβούμαι. Γνωρίζω πώς νά άπο- 
κεράμου βοοτημενα είς μίγμα· τι χημικού ρευστού, τδ 6άνω.» Έν τή φυλακή δέ εκείνη, άπέθανε, πιστό; εί; 
όποιον είχε κατασκευάσει μετά μεγάλη; δαπάνης, έλ- τήν θρησκείαν,, καθώς καϊ εί; τήν έργασίαν του.

H όπισθεν εικονογραφία παριστφ λίαν περίφημον άν
δρα, τδν Βερνάρδον Παλίσσιον, Γάλλον αγγειοπλάστην, 
βστις ήκμασε κατά τδν i β™ αιώνα, καί δστι; εφερεν 
είς τοιούτον βαθμόν τελειότητας τήν τέχνην τοϋ νά χρω- 
ματίζη τά πήλινα αγγεία, ώστε τδ δνομά του άναφέρεται 
πάντοτε άναφορικώς πρδ; τοϋτο μετά τοϋ μεγίστου θαυ
μασμοί. Ό άνήρ οΰτος ή τον έκ ταπεινή; καταγωγής, 
έχρημάτισε Οέ <μ; χρωματιστής ύέλων μέχρι τού τρία- 
κοςοΰ έτος τή; ηλικίας του, δτε, ιδών ώραΐόν τι πεποι- 
κιλμένον ποτήριον, ή κατασκευή του όποιου ήτο μυ
στήριον τού έφευρετού αδτοΰ έν Ιταλία, ολόκληρος ή 
πορεία τής ζωή; του έλαβε νέαν δτεύθυνσιν.

ΐΡΰ'ΠΟ'Χ ΚΑ6>· 0» NEOS ΓΙΕ ΕΪΠΟΓΔΑΣΕ,

πίζων,βτι διά τής θερμότητας, είς τήν δποίαν τά τεμάχια 
ήσαν Εκτεθειμένα, θά έφθανεν, άν ούχΐ ακριβώς είς τδ 
ποθούμε νυν αποτέλεσμα,, τουλάχιστον πλησίον αύτοΰ.

Τδ πρώτον τούτο- «πέτυχε, έπΐ πολλά δέ ετη ό Πα-
λίσσίος έξηκολουθησεκάμνων νέα πειράματα καΐ άπαν- ΐ Μέγας τις άνήρ τής' Σκωτίας, ό Δοδς τή; Άργυλης, 

τών νέας αποτυχίας, δαπανών ο,τι εΐχε, καί σχεδόν περίπατων ποτέ εΐς τδν κήπόν του, είδε κείμενον έπΐ. 
φέρων Εαυτόν· τε καΐ τήν οικογένειαν του εί; τδ νά ά- τή; γή; βιβλίον τι, «Άρχαΐ» δνομαζομενον, τδ δ- 
ποΟάνώσιν έκ τής πείνης. Οί. φίλοι του ελεγον, δτι εΐχε ποιον ήτο έργον περίφημου τινδς φιλοσόφου, -τού Νεό- 
γείνη παράφρων έκ τής θεωρίας ποτηριού, ή θεωρία τωνος. Νομίσα;, δτι τδ βιβλίον ήτο ίδικον του, εΐπεν 
όμως τοΰ ποτηριού Εκείνου εϊχεν άνοιξη εί; αύτδν νέαν εΐ; τινα τών παρευρισκομένων νά λάοη αύτδ καΐ νά 
ύδδν Εργασία; καΐ νέαν σειράν ίδεών, άτινα ήναπτον θέση αυτδ εις τήν βιβλιοθήκην του. Νέο; τις όμως, 
τήν φαντασίαν τθυ· καί ένέπνεον «ύτφ Ενθουσιασμόν, δ υιοί τοΰ αρχική πουρού, πλησίασα; αύιδν εϊπεν, δτι 
δπως επιμείνη εις τά; προσπάθειας ίοο St*  όλων τών , τδ βιβλίον ήτον ίοιζον του.
δυστυχιών καΐ περιπετειών; Αί Επίμονοι καΐ αύτα-1 'θ Αους έθαυμασεν άκουσας τούτο, διότι τδ βιβλίον 
παρνητικαΐ αύτοΰ ερευνατ καί «γώνες κάμνουσι τδ ήτο φιλοσοφικόν καΐ πολύ υψηλόν, 6 δέ νέος ητον 
όνομα τοΰ Παλισσίου- σύνθημα καΐ παράδειγμα είς' <->ΐδί άπλοΰ κηπουρού καΐ πολύ νέος.
τους τεχνίτα; παντδς μετέπειτα χρόνου. Έπΐ τέλους 
μίαν ήμέραν εφθασε xptoi; εί; τδ εργον του. 'Η κά
μινο; έκαιεν άζαταπαύστως έπί ττναί ήμέρας, ό δέ 
Παλίσσιο; ήτο βέβαιος, δτι έάν μόνον ή θερμότη; ή- 
δυνατό νά διαρκέση έτι ολίγον καιρόν, ή Επιτυχία του 
θά ήτο βέβαια. Σχεδόν παράφρων έκ τών Ελπίδων 
του, άπέσπασέ τινα; έκ τών σανίδων τή; οικία; του 
καΐ ερριψεν αύτά; εις τδ· πυρ, άλλά και πάλιν ά'ν'ύ 
έπιτυχίας. Μόνον μετά παρέλευσιν 1 β ετών έβεβαιώθη 
ή επιτυχία του, τότε δέ τά έργα τών χειρών του έλα- 
βον τοιαύιην αξίαν, ώστε σχεδόν δέν ήδύνατ» νά έκ- 
τελή πάσας τόυ τάς παραγγελία;, καΐ μετά χαρα; 
καΐ ευγνωμοσύνη; έβλεπε τήν οίκογένει-ά/τσο' άπολαμ-

Ήρώτησε λοιπόν αύτδν, «Πώς, εΐναι ίδικόν σου τί 
βιβλίον; ’Εννοείς την γεωμετρίαν καΐ τά λατινικά;» 
«’Ολίγον,» άπεκρώη ό νέος.

' Ο Δουξ άκοόσας τούτο ηρχισε νά τφ κάμνη Ερω
τήσεις έπΐ Των αντικειμένων τούτων, έμεινε δέ λίαν- 
ευχαριστημένος έκ τών απαντήσεων τάς οποία; ό νέος 
έκαμνε.

—Καί πώς συνέβη, ώστε νά γνωρίζη; τοσαΰτα πράγ
ματα ;

— «Προ δέκα έτών,η άπεκρίθη δ νέο;, «υπηρέτη; 
τις μέ έδιδαξε νά άναγινώσκω. Άφοΰ άπας μάθη 
τις τά 24 γράμματα, δυνατοί νά μάθη ο,τι θέλει. Μίαν 
•ημέραν, ένώ οίκτίσται είργάζοντο έπί της οικία; της
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έξοχότητός σας, πλησιάσας αύτο'υς, παρετήρησα οτι 
δ άρχιτέκτων μετεχειρίζετο χάρακα καί διαβήτην, καΐ 
δτι εκαμνεν υπολογισμούς, έρωτήσας Si περί τούτου, 
εμαθον δτι οί κανόνες, κατά τούς οποίους είργάζετο, 
Ανήκον εΐΐ έπιστήμην τινά ύνομαζομένην ά ρ ι θ μ η- 
τ ι κ ή ν. Άγοράσας λοιπόν έγχειρίδιον της Αριθμητι
κής έμαθαν αυτήν· μετά τοϋτο μαθών, on ύπήρχε 
καί ανώτερα τις έπιστήμη, ονομαζομένη γεωμετρία, 
ήγόρασα τά προσήκοντα βιβλία και εμαθον καΐ 
ταύτην. Διά τής Αναγνώσεως έμαθον, δτι ύπήρ- 
χον Αξιόλογα μαθηματικά συγγράμματα, είς τό Λα
τινικόν καί είς τό Γαλλικόν. Πρώτον λοιπόν ήγόρασα 
λεξικόν Λατινικόν καΐ έσπουδασα τήν γλώσσαν ταύ- 
την, ύστερον οέ έπρομηθευθην Γαλλικόν λεξικόν καί 
έσπουδασα τήν γαλλικήν. ’ Ιδού, κοριέ μου, τί κατόρ
θωσα, καί μοΐ φαίνεται, δτι,· βταν γνωρίζωμεν τό αλ
φάβητου, δυνάμεθα νά μάθωμεν παν ο,τι θέλομεν,

*0 νέος ούτος, Έδμόνδος Στών, έξηκολουθησε τάς 
σπΰυδάς αυτοί, είς δέ τό διάστημα ολίγων έτών ή- 
τοιμασεν «έκθεσιν έπΐ μαθηματικών έργαλείων,» ήτις 
έδημοσιεόθη ύπδ τήν προστασίαν τοΰ δοοκός της Άρ- 
γόλης. Έδημοσίευσε προσέτι καΐ «μαθηματικόν λε
ξικόν.» Έγεινε δέ μέλος τής περιφήμου' Βασιλικής ‘Ε
ταιρίας καΐ βιεκρίθη ώς έπιστήμων άνήρ. Τοιουτοτρό
πως βλέπομεν, τί δύναται νά κατορθωθώ St’ υπομονής 
καΐ έπιμε λείας.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

(Συνέχεια καΐ τίλο;· ίοέ άριθ. 132.)

Μετά τήν έκθεσιν τών συμβάντων του, δ νέος Μαν- 
ρικιος έλουσθη, ηλλαξε τά γύφτικα του φορέματα καΐ 
ώδηγήθη είς θερμήν καΐ Αναπαυτικήν κλίνην, οπού ά
μέσως παρεδόθη είς τάς Αγκάλας τοΰ ύπνου.

Τήν πρωίαν μετά τό πρόγευμα ή ’Ισαβέλλα, ήτις 
έγνώριζε καλώς τό παλάτιον τοϋ πατρόςτου, έλαβεν 
αυτόν άπό τής χειρός καΐ τόν ώδήγησεν έκεϊ. Περιτ
τόν S’ εΐναι νά περιγράφω τήν συγκινητικήν σκηνήν, 
ήτις έλαβε χώραν μεταξύ πατρός καΐ υίοΰ κατά τήν 
Ιμφάνισιν τοϋ μικροί Μανρικίου. Άφοΰ δέ παρήλθεν 
ή συγκίνησις, δ Δόν Ίνέγρος στραφείς πρός τήν ’Ι
σαβέλλαν,—«Τί δύναμαι, - είπε μετά συγκινήσεως — 
κυρία, νά κάμω ύπέρ σου διά τήν δποίαν μοΐ έκαμες 
ευεργεσίαν, δεχθεΐσα είς τήν οικίαν σου καΐ φιλοξε- 
νήσασα τόν μικρόν μου Μανρίκιον ;»

«Έχετε εϊς τήν έξουσίαν σας, έξοχώτατε,—προσέ- 
θηκεν ή Ισαβέλλα — νά μοΐ κάμετε μεγίστην 
χάριν. »
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«Ποίαν;»—ήρώτησεν δ δόν Ίνέγρος·—«ώμίλησον 
καΐ, έάν δύναμαι, θά τήν κάμω.»

«Έχετε μεγάλην έπιρροήν έπΐ τόν Καρδινάλιον 
Βαλδέ. » — εΐπεν ή Ισαβέλλα.

« Εΐματ στενός του φίλος.» — άπεκρίθη ό δόν Ίνέγρος,
«Ό Αδελφός μου καΐ δ Αγαπητότατος φίλος τοο εί

ναι είς τάς χειρ ας τής' Ιερας έξετάσεως!»
«Τά όνοματά των ;»
«’Εμμανουήλ δέ Σίντρας εΐναι τοΰ Αδελφού μου καΐ 

Κωνσταντίνος Βαράντζας τοϋ φίλου του.»
«Δέ Σίντρας, Βαράντζας» - έπαν έλαβεν & δόν Ίνέ

γρος—«Μοΐ φαίνεται, δτι ένθυμοϋμαι τά δ νάματα ταϋ- 
τα. ‘Ο άδελφός σου ήλθεν αύτοπροαιρέτως είς τό φρου
ρών Τριάνα*  φαίνεται δέ νά κλίνη είς τήν αΐρεσιν.»

Ή Ισαβέλλα έκλινεν εύλαβώς τήν κεφαλήν.
«Καΐ έπιθυμεϊς νά τους σώσω, κυρία, δέν εΐναι £ται;» 
«Μάλιστα,» ~ Απεκρίθη ή Ισαβέλλα,—«Έάν ήναι 

είς τήν χέϊρά σου, έξοχώτατε!»
«Δύναμαι νά μετριάσω, Αλλ’ ούχΐ καΐ νά έμποδίσω 

έντελώς τήν τιμωρίαν των. Έάν δέ προσεπάθουν νά 
τους σώσω έντελώς, θά δποπτευόμην καΐ έγώ ώς συνέ
νοχος αύτών καΐ ή ζωή μου τότε θά διέτρεχε τόν ί- 
σχατον κίνδυνον. 'Ο Αδελφός σου, λοιπόν, καΐ & φί
λος του θά τιμωρηθώσιν, Αλλ’ βσ,ον τό δυνατόν έλά- 

χιστα.»
«Καΐ ποία θά ήναι ή έλαχίστη αύτη τιμωρία;» — 

ήρώτησε μετά τρεμοόσης φωνής ή Ισαβέλλα.
«’Εξορία!» - ΑπεκρίΘη δ ίερεξεταστής— «δπερ Αλη

θώς'δέν εΐναι τιμωρία, Αλλά καλωδύνη· διότι καΐ άν 
ήδυνάμην νά τούς έλευθερώσω σήμερον , αύριον δύ- 
νανται καΐ έκ νέου νά συλληφθώσι καΐ νά βιφθώσιν 
είς τάς είρκτάς τοϋ Τριάνα. Έπίστρεφον λοιπόν αΐκαδε, 
κυρία, καΐ πριν Ανατείλη δ ήλιος αυριον, θά έχης τόν 
Αδελφόν καΐ τόν φίλον του.

Ή Ισαβέλλα προσκυνήσασα Ανεχώρησε· τήν δέ έ- 
πομένην ήμέραν λίαν πρωί ό Εμμανουήλ καΐ ό Κων
σταντίνος ήσαν είς τάς άγκάλας αύτής.

Τό έπεισόδιον τής ώραίας ταότης ίστορίας δύναται 
νά λεχθή είς όλίγας λέξεις. Οί τρεις ούτοι μετά σπ«- 
δής έςεποίησαν πάν 8,τι εΐχον έν Σεβίλλη καί αναχώ
ρησαν διά τήν ' Ελβετίαν, οπού ό ίερεύς Κρέμων ηύ- 
λόγησε τούς γάμους τής Ισαβέλλας μετά τοΰ Κων
σταντίνου, οϊτινες έζησαν έν Αγάπη λατρευοντες α- 
κωλότως τόν θεόν τής Γραφής καΐ Ανατρέφοντες τά 
τέκνα των έν φόβφ καΐ παιδείφ Κυρίου.

—*0  βασιλεύς διά τής δικαιοσύνης στερεόνει τόν 
τόπον. (Παροιμ. κθ': 4.)
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ΙΙΟΙΚ.ΙΛΑ,

ΙΑΝΟΥΑΡΪΟΞ
1 8 7 9.

Όνομασθεΐς ούτως έκΓ τοΰ θεού τών ‘Ρωμαίων Ίανοϋ, 
παριστανομένου μέ δύο πρόσωπα.

"Εχει ήμέρας 31, ή ήμέρα ώρας ΙΟ, καί ή νύζ 14.
Ό !Ήλιος ύπό τδν άστερισμόν Υδροχόον.

Κατά τό 1879 θά συμβώσι 4 έπλείψεις, τρεις τοϋ Ήλίου 
και μία τής Σελήνης. Ή πρώτη τοϋ Ήλίου δακτυλοειδή;, θά 
συμδή εί; τά; 1Ο/-22 Ίαν. καί θά ήναι άόρατος έν Εύρώπη.

ίΐΡΑΙ ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ.
Μέσου χρόνου ’Αθηνών.

Τό έαρ αρχεται 9/21 Μαρτίου
ή θέρος » 9/21 Ιουνίου
» φθινόπωρου » 11/-23 Σεπτεμβρίου

‘Ο χειμών » 10/22 Δεκεμβρίου.
Ήμερ. Άσωπίου,

ΙΙΡίέΤΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 18’3'0-
’Έ, σείς, Επου σκορπίζετε τά πλούτη ’στον αέρα I 

Τό χέρι σας τό άπονο καΐ άσωτο ξαπλώστε,
Καί δόστεκαί’στον άρρωστο καΐ στή φτωχή μητέρα. 

'Ελεημοσύνη, Χριστιανοί· έλεημοσύνη δόατε !
Ποιος λέγει, ποιόί, ϊτι αύτά ποΰ τώρα σείς πετάτε, 

Εΐναι δικά σας ; ... Δύστυχοι 1 αύτό ποΰ περισσεύει
Είναι τής χήρας, τ’ άρφανοϋ, καΐ μή τό σπαταλάτε...

"Οποιος τά πλούτη τουσκορπόί άπ τούς πτωχούς τά κλέβει!
Ελεημοσύνη, Χριστιανοί· άδέλφια έλεημοσύνη, 

Λίγο ψωμί γγά τό φτωχό καΐ ’λίγη καλωσύνη!

Συλλογισθήτε, είς αύτήν τήν ώρα γυμνωμένα
Πόσα παιδάκια κρυόνουνε, πόσα μικρά πεινοϋνε· 

Πόσα δέν έχουνε γιατρό καΐ γιατρικό κανένα!
’Αλλοίμονο σ’ όποιον γελα/οί άλλοι σάν θρηνούνε! . . · 

"Αχ· δόσετ’ ένα φόρεμα *στό  γέροντα ποΰ κρυόνει,
’Λίγο ψωμί μ’ ένα γλυκό χαμόγελο στο ξένο, 

°Ενα βαβδΐ είς τδν τυφλό ποΰ ’ατό σκοτάδι λυόνεί,
Κ’ένα παιγνίδι’στό παιδί τό παραπονεμένο ! ....

’Ελεημοσύνη, Χριστιανοί· αδέλφια έλεημοσύνη,
Χαρά σ’ έκείνη τήν καρδιά ποΰ τό ψωμάκι δίνει!

Συλλογισθήτε, είς αύτήν τήν Ιδια ώρα πόσοι,
Χωρίς νά θέλουνε κακό ’ατό νοΰ τους μελετάνε. . , .

Τί εύκολα *ποΰ  ήμπορεΐ κάνεις νά τούς γλυτώσ^
Μ’ αύτά όπου τά χέρια σας έδώ κ’ έκεΐ πετόνε!

Τά έλαφρά μεταξωτά καί τό μαργαριτάρι,
Όπου ό πλούτος σήμερα καΐ ή σπατάλη δίνει, 

Δέν έχουν τόση εύμορφιά, δέν έχουν τόση χάρι,
Δέν εΐναι εύμορφώτερα Απ’ τήν έλεημοσύνη J 

Πόσοι χαρίζουν σήμερα σ’ Ανθρώπους ποΰ μισούνε
Γιά νά φαντάζουν μοναχά καί νά φανούνε μόνο, 

Καΐ τά πτωχά τ’ Αδέλφια του Αφίνουν νά χαθούνε I < . ·
Αυτοί δέν έχουσι καρδιά Ανθρώπου, οΰτε πόνο. - . 

Ελεημοσύνη, Χριστιανοί· Αδέλφια έλεημοσύνη·
Πολλά χαρίζει δ θεός σ’ έκεΐνον όπου δίνει!

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ.
-----Cgi

ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.
—Πτωχός χωρίς ύπομονήν εΐναι λύχνος άνευ έλαίου.
—Έκαστος άγνοεϊ τά ίδια έλαττάματα.
—Έκ τής γυναικός έξαρτάται ή εύδαιμονία ή ή κακοδαι

μονία τοΰ οίκου.
—Ή φρόνησι; δέν εύρίσκεται είς τήν ήλικίαν, άλλ' είς τήν 

κεφαλήν.
—Ή ίιπομονή εΐναι ή κλείς τής χαράς ήμών,
—Ό άνθρωπο; άνευ άνατροφής είναι σώμα άνευ ψυχής.
—Ό όκνηρΰς προφασίζεται Ανικανότητα.

τοΰ ευ τφ προηγοομένιρ γάλλω αίνγματος.

Ίησοΰς Χριστός,

Αόσις τη:. έν τφ προηγοομένω <τ>όλ).α> 
άχροστιχίΦο·;.

Σ αμψών ,
Α βεσαλώμ J 
Μ ερά /
Ο ύρίας I Σαμουήλ.Τ ποκρισία ίΗ λίας ι
Λ ουκά; >

Διά τήν έλλειψιν χώρου τά δνόματα τών λυσάντων τό τε 
αίνιγμα καί την Ακροστιχίδα, δημοιιευθήσονται είς τό έπό- 

ψύλλον.

ΑΙΝΙΓΜΑ·
Είναι το πρώτον μου τδ έν τοϋ κόσμου μα; στοιχείου 

Καί θάνατον καί τήν ζωήν έν έαυτψ έγκλεΐον 
άλλ είς τά έγκατα τής γής καί τουρανοϋ τά 3ώη

Λέγουσιν ίτι οί θεοί ποτέ τό ειχον κρύψει ’
Καί είς θνητό; έτόλμησεν έκείθεν νά τ’ άγπάση

««*  “· αύτοΰ σο φωτερόν .τόν Ανθρωπόν νά πλάση, 
δεύτερόν μου ήμισυ Αρχαία ευρε Μούσα

.. , 5?^’^λοτε μΐ τ’άσμά της κηλουσα, 
Και δι έκείνου ό ποιμήν τοΰ; έρωτά; του ψάλλει 
...."θήΤ ’V 7Ψ ρέ τ’άνθη πεμίάλλη. 
Ιο δ όλον μου πυριφλεγές τά ΰψη διασχίζει

Καΐ ^φαίνεται τόν ούρανόν ίπάνω πώς έγγίζει
Άλλ’ όμως πάλιν είς τής γής θά πέση τήν Αγκάλην

1ί πρός στιγμήν, άν ζλαμψεν, Αφοϋ θά οβύση πάλιν;
Ξένος.1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Π ίσα είδη βαπτίσματος άναφέρονται έν τιρ ΕϋαγγΑίιρ;
2. Είς ποιας περιστάσεις ίγίνετο ή έπίθεσις τώνχεφών ;
3. Ποιος έκτος τοϋ Χριστού μεταχειρίζεται τήν φράσιν 

«υΙός Ανθρώπου» δι’ αύτόν τόν Χριστόν;
—·ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Άπδ τοϋ έλευσομένου έτους ή έτησία συνδρομή 
έν ταΐς Έπαρχίαις καταίιβάζετάι είς 1 δραχμήν, διότι πληρώ- 
νουσι καί ταχυδρομικά οί γράφοντες πρώτη ν φοράν ή θέλόντες 
ν*  Ανανεώσουν τήν συνδρομήν των.

—"Οστις ήθελε κάμει 5 συνδρομητές λαμβάνει έν φύλλον 
δωρεάν έπΐ §ν έτος, 'Ο δέ συνάξας είκοσι, τό ώφέλιμον και δι
δακτικόν έβδομαδιαΐον περιοδικόν «Αστέρα τής ’Ανατολής,» 
τόν όποιον συνιστώμεν είς πάσας τάς οίκογενείας, καί τό όποιον 
Αγει ήδη τδ 22ον ίτος τής ήλικίας του καΐ έφέτος θά στολί
ζεται μέ εικονογραφίας.

—Τά δημοσιευόμενα όνόματα τών λυόντων τά αινίγματα 
εκλέγονται διά κλήρου. Οί λϋται πρέπει νά ήναι νεώτεροι τών 
16 έτών. -

—Τό ήμερολόγιον τής Έφημ. τών Παίδων βτΐλλεται δω
ρεάν καί είς τους νέους συνδρομητάς.


