
«τών τοιούτων είναι ή βασιλεία τών οήοανών.»

ΕΤΟΣ Α'.
ΑΠΟ. ίο. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1868, Τιμή έτησία, λ. 50

» εν.αστ· φύλ. » 5

ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ

ανα*

ΔΕΝΔΡΑ.

Φοίνικες! θέλουσιν εκφωνήσει οί μικροί 
γνώσταί μας, εύθυ; άφοΰ άνοίςωσι τήν έφημερίοα τών 
[ίαίδων και ΐδωσι τήν προκειμένην εικονογραφίαν.

"Οχι, μικροί μου φίλοι, τά δένδρα ταΰτα δέν είναι 
φοίνικες, δέν εΐναι ελατοί, δέν ε’ναι κανέν είδος δέν
δρου, τδ όποιον ήδη φύεται έπΐ τή; γης, Είναι εί
χανε; δένδρων, τά όποια έζησαν έπΐ τή; γή; πολλάί 
χιλιάδα; έτών πρύ τής δημιουργίας του ανθρώπου

Και εί; τί έχρησίμευον ; ήμπορεΐτε νά έρωτήσητε. 
Διά καύσιμον; Όχι, διότι δέν υπήρχε κάνεις τότε, δ- 
στι; είχε χρείαν φωηά;. — Διά ςυλείαν ή διά ρητί
νην; Όχι, διότι δέν εΐχεν είσέτι δημιουργηθή εκείνος, 
δςι; έμελλε νά μεταχειρισθή ταΰτα πρδ; τοιοΰτον σκο
πόν. Έφΰοντο καΐ ηύςανον χωρίς νά τά κόπτη τι;— 
άλλά δέν έφυοντο καί ηΰςανον έπΐ ματαίιρ. Ό πάνοο- 

φο; καί παναγαθοί Δημιουργοί του Σόμπαντο;, οστι; 
έσχεδίασε τόν κόσμον μέ τον άνθρωπον ώς τήν κορώ
ν ίοα τών δημιουργημάτων του, ήθίλησε νά έφοδιά- 
ση τδν τόπον τή; πρόσκαιρου διαμονή ί του μέ δλα 
δσα ήσαν άναγκαΐα οχι μόνον διά τήν ΰπαρςίν του, 
άλλά καί οιά τήν άνάπτυξιν, πρόοδον καί ευημερίαν 
του. Έγνώριζεν οτι ό νοΰί, μέ τδν όποιον τδν έποοι- 
κισεν, ήθελε τδν βοηθήσει νά έφεόρη πολλάί τέχνα; 
καΐ έπιστήμα;, και άπε φάσισε νά τω προ μη θεό ση χαι 
τά κατάλληλα πρδ; χρησιμοποίησιν αΰτών μέσα.

Χιλιάδα;, λοιπόν, ετη πριν πλάση τδν άνθοωπον, 
' ή γή ακόμη ευρίσκετο άμορφο; καΐ ακατασκεύα
στο;, διέταςεν ό θεδ; νά φυτρώσουν τά δένδρα ταΰτα, 
τά όποια, ώ; βλέπουν οί άναγνώσται, ομοιάζουν με τά; 
σημερινά; πτερίοα,',καΐ τά όποια ένεκα τη; έπικρατόση; 
τότε μεγάλη; θερμότητα; καί υγρασία; άνεπτόχθησαν 
είς έςαίσιον μέγεθο; καί 1 σχημάτισαν απέραντα δάση.

Μετά τοΰτο έφερε κατακλυσμόν, διά τοΰ οποίου έ- 
σκεπάσθησαν τά δάση ταΰτα μέ χώματα καΐ πέτρα; 
καΐ διά τήί πολυκαιρία; καΐ άλλων φυσικών και χη
μικών αιτιών, ώ; θά μάθωσιν δσοι τών αναγνωστών 
εύτυχήσωσι νά όπάγωσιν εί; τδ Πανεπιστήμιον, μετε- 
βλήθησαν εί; γαιάνθρακα;, οί όποιοι είναι τόσον χρή
σιμοι διά τά ατμόπλοια, τά; μηχανά; καί τοΰ; σιδηρο
δρόμους.

Έκτο; τούτου, τά δένδρα ταΰτα περιείχαν μεγάλην 
ποσότητα ρητίνη;- ή ρητίνη αυτή διά τής πιέσει»; ε- 
ίεθλίφθη καΐ έσυνάχθη εις ιδιαίτερα μέρη πλησίον 
τών υπογείων τούτων δασών- διά δέ τή; θερμότητα; καΐ 
άλλων μέσων κατειργάσθη καΐ παρήγαγε τδ λεγόμενον 
πετρέλαιον, τδ όποιον ήδη μεταχειριζόαεθα εί; οωτι- 
σμδν τών οικιών μα;.

Ό ’Αγαθό; θεό; έκαμε και άλλην σοφήν προμή-
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θεία*· γνωρίζω* πόσον ωφέλιμο; &ά ήτο ό σίδηρο; εί; 
τάς χρεία; τοΰ άνθρώποο, καΐ St! δέν άποχωρί· 
ζεται από τα άλλα μέταλλα καί πέτρα*;, με τά όποια 
εόρίσκεται ηνωμένος, είμή οι ισχυρού πυρος, έθεσε 
τά μεταλλεία τοΰ σιδήρου πλησίον των ανθρακωρυ
χείων, ώστε ό άνθρωπο; νά μή έμποδίζηται εί; τά; 
έργασίας του.

Λιθάνθρακες ή γαιάνθρακες εόρίσκονται εί; ολα τά 
μέρη τή; γής· οί καλλίτεροι δμω; άπαντώνται εί; τήν 
Αγγλίαν καί ’Αμερικήν'· είς τήν τελευταία* μάλιστα 
εόρίσκονται τά μάλλον έκτεταμένα ανθρακωρυχεία.

Εί; τήν 'Ελλάδα άνεχαλόφθη Βν είδος, τδ όποιον 
ήμπορεΐ νά χρησιμοποιηθώ·

Πόσον προνοητικό; καί αγαθό; ό ουράνιο; ημών 
Πατήρ εί; τήν προμήθειαν τοσοότων καί τοιούτων έ- 
πιγείων αγαθών! Πόσον άγαθώτερο; δμω; εί; τήν 
χορηγίαν τοΰ μονογενούς του υιοΰ πρδ; άπολΰτρωσιν 
ημών άπδ τή; κατάρας, τή; δυνάμεω; καί άγάπη; 
τη; αμαρτία;!

"Α; τον άγαπώμεν λοιπόν, καί δ; τον υπακούω μεν, 
διότι καΐ τούτο θέλει εΐσθαι διά τδ καλόν μα;.

ΒΟΪΤΗΚΤΑΪ.
Όλ.ίγοι, πιστεύω, άπδ του; μικρού; άναγνώστα; τή; 

• ’Εφημερίου; τών Παίδων» έχουσιν ίδεί βουτηχτά;, 
φορούντα; τδν βουτηκτήριον καλούμενου χ ι- 
τώ ν α, τδν όποιον παριστά ή προκειμένη εικονογραφία.

Πρότερον οί δυστυχεί; ουτοι ήσαν ήναγκασμέ- 
νοι νά βουτώσιν έπιστηριζόμενοι εί; τήν ικανότητα 
τοΰ νά κρατώσι τήν αναπνοήν των όσον το δυ
νατόν περισσότερον καιρόν, και διά τοΰτο πολλάκι; 
πολλοί, οί όποιοι κατέβησαν πολΰ βαθειά, έπαθον άπδ 
αιμορραγία;, ή καί άπεπνίγησαν μή δυνηθέντεςν’ ά- 
ναβώσιν εί; τήν επιφάνειαν εγκαίρως διά νά άναπνευ- 
σωσι τδν ατμοσφαιρικόν αέρα.

Άφατου δμω; είσήχθη ό χιτών οΰτος, οί βουτη
χτά! αυνανται όχι μόνον νά καταβαινωσιν εί; μέγα 
βάθος, άλλά καί νά μένωσιν έχει πολλά; ώρα;. ‘Ο 
χιτών οΰτο; κατασκευάζετε άπό γοΰταν πέρκαν, 
ή έλαςικόν x ό μ μ t, τδ όποιον παράγει δένδοον 
φυόμενον εί; τήν Αμερικήν, και τδ οποίον συνά
γουν οί άνθρωποι κάμνοντε; χαραγμά; εί; τδν ολοιδν 
καί δεχόμενοι τδν έκρέοντα χυμόν είς δοχεία· είναι 
δέ τοιουτοτρόπως κατεσκευασμένος, ώστε τδ ΰϊωο 
δέν δόναται νά είσέλθη έντδ;, άφοΰ δ άνθρωπο; τδν

1δ μέρο; τοΰ χιτώνο;, τδ οποίον σκεπάζει τήν κε
φαλήν καΐ τδ πρόσωπον, εχει δυο όπά; εί; τά έμ
προσθεν αντίκρυ τών οφθαλμών μέ ύαλοά, διά νά

λαμβάνει 
ή άγκυ- 
τοιοΰτόν 
σχοινίον,

βλέπη ό άνθρωπο;διά μέσου αυτών, 
και μίαν άλλην εί; τήν κορυφήν, ή δ. 
ποια συνέχεται με σωλήνα, τδ όποίυ 
τδ άλλο άκρο* είναι προσηρμοσμέ- 

|νον εί; αεραντλίαν, ευρισκόμενη* 
■εις τήν λέμβον, ν.αί διά τή; όποια; 
| οί είς τήν λέμβον εισάγουν αέρα 
ί διά νά άκαπνες ό εί; τον βυθόν τή;
θαλάσση; ευρισκόμενο; άνθρωπος, 
Υπάρχει δέ χαί άλλο σχοινίον, τδ 

όποιον, όταν τραβά 0 βουτηχτής, ει
δοποιεί τοΰ; εί; τήν λέμβον, ότι 
επιθυμεί νά τδν αναβιβάσουν,

Επειδή ή βύΟισις είναι άδύνα. 
τος, ό βουτηχτή; είτε 

F μαζό. τη μεγάλον λίθον 
ΗΡί ραν,ήρίπτεται πρότερον 

τι. άφοΰ δεθή είς αδτδ

τδ όποιον λαμβάνων δ β«τηχτή; καί τραβώ* βυθίζεται· 
δταν δέ οθάση εί; τδν πυθμένα περιφέρεται έ;ετά- 
ζω* τά παρακείμενα μέρη. δσον θέλη, καί μετά 
ταΰτα ανέρχεται, άφοΰ πρότερον ειδοποιήσει τοΰ; 
εί; τήν λέμβον καθ’ δν τρόπον προειπομεν. Κατά 
τοΰτον τδν τρόπον χαταβαινουν τώρα εις μέγα βά
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θος· καΐ άναόιΰάζουν από ναυαγήσαντα πλοία χρημα- 
τοδέσμας καί έγγραφα σπουδαία.

Τδν χιτώνα τούτον μεταχειρίζονται ήδη και οί ή. 
μέτεροι Καλίμνιϋι εί; τήν Πόλον πρδς άνεόρεσιν χαΐ 
άνυψωσιν κανονιών καί άλλων πραγμάτων ευρισκο
μένων είς τά σκάφη του κατά τδ 1827 πυρποληθέντος 
καί βυθισθέντσ; τουρκικοί ατόλου.

Διηγούνται, δτι ένψ πλοιάριόν τι έχον τοιουτον βου
τηχτήν ές έταζε τά; δχθας ποταμού τινδ; τή; ’Αμε
ρική;, όπου υπήρχε υποστατικόν μεγα καλλιεργούμε
νο ν άπδ μαύρου;, εις τούτων μετέβη εί; τδ πλοιά
ριο? μ'ί πεπόνια διάνα τά πώληση. ’Ενώ δέ κατε· 
γίνετο ζυγίζων έςιππάσθη ίδών παράτενόν τι πράγμα 
ν’ άναβή άπδ τδ ύδωρ και νά πιασθή άπδ τά πλά
για τής λέμβου — ήτο ό βουτηχτής· πριν 3έ προφθά- 
ση νά συνέλθη άπδ τήν έκπληςίν του, δ δυστυχή; 
μαύρο; τδ βλέπει καί αρπάζει έν άπδ τά καλλίτερα 
πεπόνια καΐ βυθίζεται μετ’ αύτοΰ εί; τά ΰδατα ! Τδ 
περιστατικό? τούτο τόσον τδν κατετρόμαξεν, ώστε ά
φησε καί πεπόνια καΐ χρήματα καΐ έγενε το άφαντος, 
ούδεμία δε ύπόσχεσις ή διαβεβαίωσι; έδυνατο νά τδν 
πείση νά όπάγη οπίσω είς τδ μέρος έκεινΟ!

Ό σοφό; Πλάστης τών σωμάτων μας μα; έπλασε 
διά νά ζώμεν εις τήν ξηράν, άλλά μα; έπροίκισε με 
νουν διά νά σκεπτώμεθα καί νά σχεδιάζω μ εν, και διά 
τή; καλή; μεταχειρίσεω; των διανοητικών μα; δυνά
μεων νά ήμπορώμεν νά ζήσωμεν καΐ έντό; και ύπο- 
κάτω τού ΰοατος. —"Λ* μή λησμονώμεν λοιπόν τούτο 
καί ά; ήμεθα εύγνώμονε; και υπήκοοι εί; Αυτόν.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.
'Υπολογίζεται, δτι 33,070 άτομα ένασχολουνται εις 

τήν ακτοπλοΐαν είς τάς Ηνωμένα; Πολιτβία; τή; ’Α
μερικής,— 56,021 εί; τήν έΐωτερικήν ναυτιλίαν, — 
65,225 εί; έπιστήμα; καΐ τέχνας, — 119,607 είς τδ 

έμπόριον,— 791,749 είς τά έργου τάσια καί 3,719, 
951 εί; τήν γεωργίαν!

Ό άχόληοθο; πίνας Ssixvj it την άναλ οχιάν τών 
έήοεπτικών ουσιών προς το ΰάαηο εί; 100 >.ί- 

τρας εχάστης τών επόμενων ουσιών.
Είς 100 λιτρ. άλεύρυ έκ σίτου είναι 9’Ολίτ. Οοεπι

κής ουσίας καί 10 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. άλ. άραδοσίτου 91 ' ν

ουσία; καΐ 9 ΰδατος.
Είς 100 λιτρ. άλ. ύρόζης ϊ 86 V >

αύσίας καί 14 ΰοατος.
Είς 100 λιτρ. άλ. κριθή; » 88' V >

ούσίας καί 12 ΰδατος, 
Εί; 100 λιτρ. άλ’υρ. σικάλεω; > 79 η »

ούσίας καί 21 ΰδατος.
Είς 100 λιτρ. άλεύρ. βρώμη; > 75 * Υ

ούσίας και 25 ΰδατος.
Είς 100 λιτρ. άλεόρ. πατατών » 22 » »

ουσία; καί 78 ΰδατος.
Εί; 100 λιτ. λευκών φασουλίων 1» 95 >

ούσίας καί 5 ΰδατος, 
Εί; 100 λιτρ. καρρότων 1» 10 ft

ούσίας καί 90 ΰδατος.
Είς 100 λιτρ. γογγυλίων • 4 » J

ούσίας και 96 ΰδατος.
Εΐ; 100 λιτρ. λαχάνου (μάπα;) 7 » Υ

ούσίας καί 93 ΰδατος.
Είς 100 λιτρ. κοκκινογουλίων « 15 9 >

ούσίας και 85 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. φραουλών 3» 10 9 9

ούσίας καΐ 90 ΰδατος.
Είς ΙΟΟλττρ. άπ ιδίων * 16 » >

ούσίας και 84 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. μήλων 16 ί>

ούσία; καί 84 ΰδατος, 
Εί; 100 λιτρ. κερασιών 23 » 9

ούσίας καΐ 7 5 ΰοατος.
Εί; 100 λιτρ. δαμασκηνών ϊ 29 ft Μ

ούσίας και 71 ΰδατος, 
Είς 100 λιτρ. βερυκόκων » 26 ft ft

ούσίας καΐ 74 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. σταφυλών > 27 » Υ

ούσίας καΐ 73 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. πεπονιών > 3 » - «

ούσίας και 97 ΰδατος.
Εί; 100 λιτρ. άγγουρίων » 2 » »

ούσίας και 98 ΰδατος.
Τδ κρέας περιέχει συνήθως τρία τέταρ τα ΰοατ
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και Sv θρεπτικής οΰσίας· τδ δέ γάλα της άγελάδος έν- 
vs νήν τα έπί τοϊς έχατδν ΰδατος χαί 10 θρεπτικής ου
σίας.

Τά παιοία τώρα γνωρίζομαι ποια φαγητά χαί ποια 
δπωρικά περιέχουν πολλή ν χαί-ποΐα δλίγην θρεπτι
κήν ουσίαν χαί πρέπει νά προτιμούν τά πρώτα καί νά 
άποφεύγουν τά δεύτερα.

η ΩΦΕΑΙΜοΓκΑΝΟΝΕΣ.

Έδουάρδος ό δόύς τή; 'Ρουτλάνδης, οστις εζη έιτϊ 
τής βασιλείας τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ τής ’Αγγλίας, 
δίδει τάς έξης τέσσαρας ωραίας συμβουλάς, τάς οποίας 
συνιστώ μεν είς τήν μελέτην χαί παραδοχήν τών μι
κρών αναγνωστών μας.

1. Έσο πάντοτε ένησχολημένος· ήγουν μή μένης 
ποτέ άργός.

2. ’’Εχε πρδ βφθαλμών τήν έκόασιν, ή τδ αποτέ
λεσμα.

3. Άπόκτησον φίλον.
4. Συλλογίζου περί σεαυτοΰ.

I
"Οστις ζή διά πίοτεως, ουδέποτε αποθνήσκει μέ 

φόβον. ■ Όσφ περισσότερον έμπιστεόεταί τις τδν Θεδν* 
τόσιρ όλιγώτερον τυραννεΐται άπδ τδν φόβον.

Η ΜΛΧΑ1ΡΛ ϊυϊ ΒΑΛΑΑΜ.
Γάλλος τις αγύρτης έπεοείκνυέ ποτέ είς τους κατοί

κους μιας κωμοπόλεως μεταξύ άλλων περιέργων πραγ
μάτων καί τήν μάχαιραν τοΰ Βαλαάμ!

— Άλλ’ ό Βαλαάμ δέν είχε μάχαιραν,—παρετή- 
ρησέτις τών παρόντων, άλλ’ εΰχήθη νά είχε τοιαό την.

— Καλά, — άπεκρίθη ό γάλλος, — αυτή λοιπόν 
είναι ή μάχαιρα εκείνη !

δικαιολογηματα.
Ό περίφημος Αμερικανός Φραγκλίνος είχε ποτέ 

υπηρέτην, δστι; ποτέ δέν έλεγεν οτι έσιναλε. Τελευ
ταίου ό Φραγκλϊνο; χάσας τήν υπομονήν του τδν 
προσεκάλεσε καί τδν είπε.

«' Ημείς οί δυο πρέπει νά χωρισθώμεν,— φίλε μου, 
— διότι ποτέ δεν είδα άνθρωπον καλόν είς τδ νά ευ- 
ρίσχγ) δικαιολογηματα, οστις ήτα καλός δά άλλο τι.» 
I ήν αλήθειαν τών λόγων τούτων τοΰ Φραγκλίνου ου- 
νάμεθα νά βεβαιώσωμεν καί ήμεϊς ές ίδιας πείρα;· 
άνθρωπος δστι; πάντοτε δικαιολογείται και οόδέποτε 
ομολογεί τδ σφάλμα του, δέν είναι καλός διά τίποτε 
άλλο.

Ευτυχέστερος είναι ό μικρότατος καί ταπει
νότατος τών υπηρετών τοΰ Ίησοΰ άπό τδν μέγιστον 
και ίαχυρότατον Μονάρχην, δατις οέν τδν γνωρίζει.

— Τδ ανθρώπινον σώμα περιέχει 248 δστα (κόκ- 
καλα), τά οποία είναι διανεμημένα ώ; εφεξής·

Είς τήν κεφαλήν καί τδ πρόσωπον ... 46
είς τά άνω άκρα . .................................  . 94
είς τά κάτω άκρα ......... 52
είς τδν χορμδν......................................................56

■ Τδ ολον . ...... . . ". 248

‘Ολόκληρος δ αριθμός τών αγρίων ’Αμερικανών, οί 
οποίοι άπομένουσιν είσέτι είς τάς Ήν, Πολ. τής ’Α
μερικής άναβαίνει είς 400 περίπου χιλ. Ή Κυβέρ- 
νησις δαπανά δι αυτούς είς τροφός, ενδύματα, έκπαί- 
δευσιν, γεωργικά καί μηχανικά εργαλεία κλ. 1,115, 
735 τάλ. τδ έτος.

‘Ο ταπεινός 
φόρος τή; όπα 
χοής ό προσ- 
φερόμενος είς 
τδν κυρίαρχον 
του συμπαν- 
τος θεόν είναι 
εύπροσδεκτό ιε
ρός άπδ τήνπο- 
μπωδεστάτην 
έπιδειξιν τής έ
ξω τερικής λα
τρείας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έπιθυμοΰντες νά καταστήσω μεν γενικωτέραν καΐ 

έπωφελεσ τέραν τήν κυκλοφορίαν τής οικογενειακής 
εφημερίδας, «‘0 Άστήρ τής Ανατολής,» και είς τάς 
δρθάί παρατηρήσεις φίλων πειθόμενοι, άπεφασίσαμεν 
νά καταβιβάσωμεν τήν έτησίαν συνδρομήν της άπδ 
12 είς 6 δραχ. Ό Άστήρ διατρέχει ήδη τδ ένοέκα- 
τον έτος τής υπάρξεώς του· περιττόν οέ κρίνομεν νά 
ειπωμεν τι ήμεΐ; ύπέρ τοΰ μετά πολλοΰ κόπου καί 
φροντίδος προετοιμαζόμενου τούτου φύλλΰ, διότι όσοι 
ές ύπαρχης μάς παρηκολούθησαν όμολογουσιν βτι έ
χουν ευρει αυτήν άξιαν τοΰ όποιου φέρει δ νάματος 
τής οικογενειακής έφημερίδος,

Έκεΐνο, τδ όποιον ήμεϊς έπιθυμοομεν νά ειπωμεν 
είς τους μέλλοντας νά γείνωσιν συνδρομηταί, είναι βτι 
θέλομεν προσπαθήσει οχι μόνον νά μή σμικρύνω μεν 
τήν χρησιμότητα χαί ύπόληύιν τοΰ Άστέρος, άλλα 
καί νά τήν α&ξήσωμεν και νά τηρήσωμεν θρησκευτικώς 
πάσας τάς πρδς τους συνδρομητάς υποχρεώσεις μας.

Ή συνδρομή είναι έτηοία και προπληρωτέα καί άρ- 
χεται μέ τήν αρχήν έκαστου έτους· Οστις κάμει 5 συν. 
δρομητάς καί πέμπει πρδς τήν διεόθυνσιν τοΰ Άστέ
ρος τά χρήματα θέλει λαμβάνει έν φύλλον δωρεάν.


