
βτώι» τοιούζιου είναι ή βασιλεία ΐίϋνούρανων.»'’
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. έκείκων, ύπέρ τών ύπδίων μακρόθεν ηύχόμην, £τοι 
μρ; νά έξαχολουθήόω τδ αγαπητόν εργόν, όπερ πρδ; 
καιρόν ήναγκάσθην νά παραιτηθώ.

Άμφότεροϊ, σείς τε καί έγώ, εχόμεν λόγου; ικανούς 
νά εύγνωμονώμεν τδν Ουράνιον ήμών Πατέρα, διά τά 
άπειρα πρδ; ήμά; έλε'η του, καί καθήκον οπωΐ κατά 
τδ ετο; τούτα δείξωμεν τήν ευγνωμοσύνην ήμών δι’ 
αγία; ζωή; καί ευσταθούς καί διηνεκούς ύπακοή; εί; 
τδ άγιον αύτοΰ θέλημα.

Ιδού κατά τήν έπιθυμίαν σας ή Έφ. τών ΓΙαίδων 
μετά εξαετή πιστήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων 
τη; έκδίδεται εί; διπλοΰν ό Βέ συντάκτη; αύτής υπό
σχεται, ξτι θέλει καταβάλει καί εΐς τδ μέλλον πάσαν 
προσπάθειαν, ο πω; ανταποκριτή εί; τά; προσδοκίας 
και πληρώση τάς άνάγκας τών απανταχού Έλληνο- 
παίδιον, οιτινε; ένδιαφέρονται εί; αύτήν. Εί; σας δέ, 
φίλοι παΐοες, άπόκειται νά δείξητε διά πραγμάτων, δτι 
καί σείς εκτιμάτε του; κόπους τούτβ καί τήν αξίαν καί 
χρησιμότητα έκείνης, καταγράφοντε; δσον οΐόν τε 
πλείονας συνδρομητά; εί; τδν κατάλογον τών παλαιών. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου καί τυν συντάκτην θέλετε έν- 
θαρρόνει είς τάς περαιτέρω προσπάθεια’; τ«, καί πρδς 
μείζονα βελτίωσιντής Εφημερίους συντελέσει, ϊνα έπί 
τέλυ; ίδωμεν αύτήν είς χεΐρα; παντός Έλληνόπαιδος.

'Οπως καί άλλοτε έϊπομεν καί νΰν σϋνιστώμεν τήν 
κατά πόλεις καί χωρία σύστασιν συλλόγων έκ 5, 10, 
15 κλ. συνδρομητών σύνισταμένων.

Διά τοΰ τρόπου τούτου οί συνδρομηταί θέλουσιν 
έχει εν φύλλον δωρεάν κατά πάσαν πεντάδα καί δέν 
θά χάνώσι τά φύλλα των, διότι θά στέλλωνται εί; φά- 
κελλον ύπδ τήν διεύθυνσιν ενός. Ά; τεθή ή συμβουλή 
μα; αΰτη εί; ένέργειαν, καί θά ευρωσιν οί έν τον; χώ - · 
ρίοι; μάλιςα οίκοϋντες, οτι εΐναι διά τδ συμφέρον των. ■

Τά καλά δέν αποκτώνται είμή διά τή; συνδρομή; ■

ΠΡΟΣ ΤΟΪΣ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

’Αγαπητοί μου φίλοι.

Μέ πολλήν άγαλλι'ασιν δράττομαι τή; ευκαιρίας, 
Οπως σας αποτείνω τά; ολίγα; ταΰτα; λέξεις, κατά την 
επίσημον ταύτην ημέραν τήςζωή; άμφοτέρων ήμών.

Έπί επτά όλου; μήνα; μέ πολύ τό ένδιάφέρον πα· 
ρηκολούθησα ί.χ μακρύνή; χώρα; τα; προάπαθέίας τδ 
καλοϋ φίλου μας, κ. Δουαρ, προσφέροντο; κατά μήνα 
πολλά καί καλά πράγματα εί; τού; πολυαρίθμους αΰ- 
τή; άναγνώστας, καί ή διηνεκή; μου δέησι; ήτον, «Ό 
Κύριος νά εύλογήση τδν φίλον τούτον τών παιδίων.»

Υπήρξαν στιγμαί, καθ’ α; τδ μέλλον έφαίνετο πε· 
ριβεβλημένον ύπδ παχυλού σκύτους, καί ή καρδία με 
έλειπο ψύχει έντό; μου, άν καί έπίστευον, οτι τά πάν
τα ήταν ύπδ τήν διεύθυνσιν Πανσόφου και Παναγάθυ 
Πατρδς, άλλ’ αί στιγμαί έκεΐναι ήσαν,μάλλον πρδςδο- 
ζιμααίαν* τή; πίστεως, καί ίοοδ έγώ πάλιν έπί τοΰ 
πατρώου έδάφους μέ ύγείαν βελτιωμένην καί μεταξύ
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πολλών. Έλπίζομεν δέ δτι ή Έφήμ. ιών Παίδων, 
ώ; καλή καί ωφέλιμος είς πάντας, ,θέλει εχει τήν εΰ 
λόγιαν τοΰ θεοΰ καί τήν συνδρομήν πάντων τών ά· 
γαπώντων τδ καλόν καί συμφέρον τη πατρίοι.

Εόχαριστουντε; καί ήδη του; άξιοτίμου; συναδέλ
φους καί τύς άνταποκριτά; καί φίλυ; τή; μικρά; ταυ- 
τη; Έφημερίδος δια τί; υπέρ αότης συστάσεις καϊ 
κόπου; των, εύχόμεθα αϋιοΐ; τε καί πάσι τοΐ; μικροί; 
μα» φίλοι; εότυχέςκαί ευδαιμον νέον έτος.

Ό συντάκτης
Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ.
Ό περίπατο; εΐναι ή καλλίστη σωμασκία· συνείθισε 

λοιπόν νά περιπατή; μακρότατα,Ό άνθρωπο; καυχα· 
ται, δτι καθυπόταξε τον ίππον* άλλ’ άμφιθάλλω ά.ν έκ 
τής χρήσεω; τοΰ ζώυ τούτου έκέρδησε περισσότερον, 
παρ’ δα ον έχασεν.'Ο αΰτόχθων ’Αμερικανό; περιπατεΐ 
τόσον μακράν εί; μίαν ήμέραν πεζό;, δσον όήσθενη- 
μένο; Εδρωπαΐο; έφιππο;. Μικρό; περίπατο; ήμισεία; 
ώρα; τδ πρωΐ, δταν σηκωθή τι; εΐναι ώφελιμώτατος. 
Άπετεινάασει τδν ύπνον, καί έπιφέρει άλλα καλά ά- 
ποτελέσματα εΐ; τήν ζωικήν οικονομίαν.

Ο ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΓΤΓΧΗΧ

'Ο Μερδάν, άδελφδ; ένδ; τών Καλιφών τοΰ Βαγ- 
δατίου, έπρόσταξε νά κτισθή εν μεγαλοπρεπές πα- 
λάτι.ον μέ έκτεταμένου; κήπους, εΐ; του; οποίους μέ 
μεγάλα; δαπάνα; έφερε τδ ύδωρ τών πλησίων ορέων 
διά μέσου Υδραγωγείων. Ένόμιζέ τις, δτι εύρίσκετο 
εί; τδν έπίγειον παράδεισον. Ότε τά πάντα έτελείω- 
σαν, δ Μερδάν έθεσε τήν άκόλοοδον έπιγραφήν έπά
νω εΐ; τήν Ουράν*

» Ο Μερδάν, δοΰλος του θεού, έκτισε τδ παλάτιον 

τοΰτο, και τό δίδει εί; έκεΐνον, δστι; ήθελεν είσθαι έν* 
τελώ; ευτυχής.»

Εόθός άφοΰ έτέθη ή έπιγραφή, ΐοοδ έρχεται άν
θρωπό; τι; λέγων*

« Μεγαλείο τατε, έρχομαι νά σα; ζητήσω τήν έκ- 
πλήρωσιν τή; ύποσχέσεώς σού* τδ παλάτιίν σου α
νήκει εί; έμέ.

— Πώς! φίλε μου, είσαι λοιπόν εντελώς ευτυχής;
— "Ω! βέβαια* αί υποθέσει; μου πηγαίνουσι πολύ 

καλά, ή γυνή μου εΐναι ενάρετο; καί πραεΐα, τά τέ
κνα μου εΐναι προικισμένα μέ αρκετήν ευφυΐαν, καί ή 
υγεία μου εΐναι εξαίρετος· θεωρούμαι λοιπόν ευτυχής, 
δσον είναι δυνατόν νά ύπαρξη άνθρωπο;.

— «Άπατασαι, φίλε μυ, άπεκρίθη ό Μερδάν, έάν 
ένόμιζε; τδν εαυτόν σου αρκετά εύτυχή, δέν θά έζή- 
τει; τό παλάτιον μου.»

Ό Μεροάν ήθέλησε διά τούτου τοΰ τρόπου νά δι- 
δάξη του; συμπολίτα; τ« κάτι τι. Οί μικροί μας άνα- 
γνώσται ά; έννοήσωσι μόνοι των τί έπρόκειτο νά τους 
διδάξη.

Προγνωΰτιχ'όν της γάτας διά τήν /ήοοχήν.

Όιαν μέλλη νά βρέξη γίνεται ο καιρό; υγρό; καί 
η υγρασία τή; ατμόσφαιρα; εισχωρεί μεταξύ τών τρι
χών τών ζώων, καί προξενεί φαγούραν είς αότά, τήν 
δποίαν ζητοΰσι νά καταπαύσωσι ξυόμενα. Πολλοί άν
θρωποι δοκιμάζυσιν εις τήν περίστασιν ταύτην δμοιόν 
τι* διότι αί τρίχες αυτών έμβαίνουσιν εί; κίνησιν, S- 
ταν διαπεράση αύτά; ή Υγρασία, καί προ ξένου σιν είς 
αύτοΰ; άνυπόφομον φαγούραν. "Οταν οέ οί μικροί μα; 
φίλοι βλέπυσιν, δτι ή γάτα σηκώνει τόν πόδα καί τρί
βει τδ αύτίον της ή γλύφει μέ τήν γλώσσαν τήν γού
ναν της, τότε ά; καταλαμβάνωσιν δτι μέλλει νά βρέξη.

ΟΙ ΜΥΣ.

ΟΕ μΰς εΐναι τά όργανα, δι’ ών άπασαι αΐ κινήσει; 
του σώματος έκτελοΰνται, αί έκοόσιαι και αί (Εκού
σιοι. Ούτοι εΐναι τδ κοινώς, λεγόμενον ψαχνού μέρο; 
τοΰ κρέατος, και σύγκεινται έξ ίνών ή μικρών κλω
στών άποτελοοσών δέσμας, (μάτσα.)

Επάρχυσι περισσότεροι τών τετραχοσιων μυών έν 
τιΰ άνθρωπίνφ σώματι, διαφέροντε; κατά τδ σχήμα, τδ 
μέγεθος, τήν ίσχυν, καί τήν ύφήν, κατά τήν θέσω, ήν 
κατέχυσι, και τά; λειτυργίας, τά; όποιας έκτελοΰσι.

Πάντε; οί έξωτερικοί μΰ; εΐναι παχύτεροι εί; τδ 
μέσον, καί κατά τό έν ακρον λήγουσιν εί; σκληρά; 
λευκά; χορδά; καλού μένα; τένοντας, διά των όποιων 
συνδέονται μετά τών οστών. Τα παχύ μέρος ή οδ- 
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τω; είπεΐν ή κοιλία τοΰ μυός, έφαρμόζεται περί τό 
λεπτόν μέρο; τών δοτών, ένφ οί τένοντες εΐναι κα
ταλληλότατοι ΐνα προσκολλώνται διέρχωνται ά
νωθεν τής πλατείαί έπιφανείας τών αρθρώσεων, χαι 
ούτως μεγάλως σϋντέλοΰσιν είς τήν κομψότητα καί 
έλεοθερίαν τών κινήσεων. Δόνασαι νά αίσθανθής τοο·; 
τένοντας τοΰτοο; έπί τοΰ καρποΰ τής χειρος δταν 
ζινής τοΰ; δακτύλους.

Τά διάφορα μέρη τοΰ μυός φαίνονται έν τώ άχο 
λοΰθφ σχήματι οπερ παρισ,φ πάντα τά δστα τοΰ τε 
βραχίονας καί'τοδ πήχεως γεγυμνωμένα τών σαρ 
κικών αύτών, πλήν τοΰ μυός τοο κάμπτοντος τόν 
βραχίονα.

μ

Ε

Α

ά, ή ζεραλή τοΰ μυός· μ, ή κοιλία· ε, ή εγχλεισις· 
ττ, οί τένοντίν ιο, ή κεφαλή τοΰ βραχίονας'· α, ό 
άγχών' τά έν τή χειρΐ βάρος.

Ή δέ δόναμις τοΰ μοός δεν εΐναι πάντοτε ανά
λογος προς τό μέγεθος αύτοΰ. Έν τοιαΰτη περιπτώ- 
σει μεγαλειτέρα ποσότης νεύρων άντικαθιοια τήν ελ· 
λειψιν τοΰ μεγέθους. Τινά τών μικρότερων ζώων 
εΐναι π ε tip οικισμέ να με μυϊκήν δάναμιν έκπληκτικω- 
τάτην. Ή χελιοών, παραδείγματος χάριν, δύναται νά 
πειφ χίλια μίλια τήν ήμέραν 0 κάνθαρος δύναται νά 
κίνηση βάρος πεντακόσια; φοράς μεγαλείτερον έαυτοΰ, 
καί έντομα τινά δΰνανται νά πηδώσι μήκος εξήκοντα 
φοράς μακρότερον τοΰ σώματός των, ώς έάν άνήρ 
τις έπήδα έν τέταρτον μιλίου.

Οί μΰ; είναι έν γένει τοποθετημένοι κατά ζεύγη 
Οί μέν κάμπτοοσι τά μέλη, οί δέ έκτείνουσιν αδτά· 
Οί μέν κλίνοοσι τδ σώμα, οί δέ άνορθοϊσιν αΰιό· ού
τως σϋντέλοΰσιν άμοιβαίως είς τήν εδκολίαν άλλήλων, 
καί δόνανται διά τής έναλλαγής ταύτη; τής λειτουρ
γίας των, νά κάμνωσι ποσότητα έργασίας σχεδόν ά· 
πίστευΐάν. Έάν ήδανάμεθα νά σόρωμεν τόν πέπλον 
τόν καλύπτοντα τάς -μηχανικές κινήσεις τών μοών, 
όπόσον πολυάσχολον σκηνήν ήθέλομεν ίδεΐ! όποια ά
πειρος ποικιλία κινήσεων άπαιτειται διά τό πήδημα, 
τό τρέςιμον, τόν περίπατον, τήν δμιλίαν, τήν ψαλ
μωδίαν, τόν γέλωτα, τόν κλαυθμόν! Καί δταν σκε- 
πτώμεθα δτι διά- πάσας τάς κινήσεις ταότας, διάφο
ροι μΰς τίθενται είς ενέργειαν, δέν δυνάμεθα βεβαίως 

νά μή αισθανθώ μεν τήν σοφίαν τοΰ Δημιουργού μας, 
και ύπεράνθρωπον αΰτοΰ τέχνην t

ΤΑ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΑ ΤΕΚΝΑ.

Ημέραν τινα, γέρων τις ’Ιωσήφ όνομα ζόμενος, φέ- 
ρων βαρύ φορτίον, άνέδαινε μετά μεγίστης αγωνίας 
λόφον τινα, διά του όποιου άπρεπε νά πέραση πηγαί- 
νων από τήν πόλιν εις τό χωρίον TO- 'Ο ίδρώ; καιέρ- 
ρεεν έπί τοΰ έρρυτιδωμένυ μετώπου τΒ, τά σκέλη to 
έκάμπτοντο, είς κάθε βήμα έκάθητο διά νά άναλάδη 
τήν άναπνοήν to, καϊ σχεοόν άπηλπίζετο· διότι τοιυτο- 
τρόπως δέν έπίστευεν οτι ήθελε φθάσει ποτέ εις τήν 
πτωχήν καλυδην του. Έτυχε τότε τά δόο μικρά τέκνα 
τυ, ό Νΐκος καί ή Κάτίνα, νά έξέλθωσι πρός αΰτόν τόν 
λόφον, πλησίον του οποίου ήτο δάσος τι, διά νά συλ- 
λέςωσιν δλίγα λεπτό κάρυα· εΰθύφ άμα εΐδον τδν δυ
στυχή πατέρα των είς τοιαυτην άγωνιαν, ήρχισαν νά 
κλαίωσι, καί έτρεξαν πρός τόν γέροντα, προσπαθοϋντα 
καί αυτά νά φέρωσι τό φορτίον είς τό χωρίον των. 
Άλλ’ ό γέρων πατήρ των βλέπων τά μικρά ταΰτα τέ
κνα το, όπεμειδία θλιδερώς καί δέν ήθελε νά έγγίσωσι 
τό φορτίον,'παρατηρών τάς τρυφερά; καί ίσχνάς αυ
τών χεΐρας. Ταΰτα όμως τόν παρεκάλουν πολύ διά νά 
τόν βοηθήσωσιν, δθεν ήναγκάοθη έπί τέλυς νά ένδώοη 
εί; τάς παρακλήσεις των· ή επιθυμία οέ τών τέκνων τ» 
τδ νά πράξωσι τό καλόν έδιπλασίαάε τάς δυνάμει; των. 
Όθεν οί δυο ουτοι άδελφοί βοηθουμενοι καί ύπό τοΰ 
χέροντος πατρός των ’Ιωσήφ, δςις τάς ηύλόγεΐ κλαίων 
υπό συγκινήσεως, έσυραν τό φορτίον, τό όποιον ήτο 
βαρότατον διά του; βραχιονάς των, μέχρι τής καλυ- 
βη; των.

Τοιουτοτρόπως βλέπετε, μικροί μου φίλοι, εν κα
λόν καί αξιομίμητων παράδειγμα, τό όποιον μά; ε- 
δωκαν ό Νϊκο; καί ή Κατίνα. Προσπαθείτε λοιπόν 
καί σεις μέ κάθε τρόπον νά εόχαριστητε καί νά όπο- 
ατηρίζητε τοΰ; φιλτάτυ; γονείς σας, διά νά ήναι πάν
τοτε καί αί εδλογίαι αυτών μαζό σας, καί διά νά έκ- 
πληρήτε εί; τήν Ε' έντολήν τοΰ θεοί, ή δποία λέγει, 
«Τιμά τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, διά νά εδ- 
τυχήσης καί γείνη; μακροχρόνιος έπί τής γή;. » (Έ- 
ξοδ. κ. 12.; Ν. Π. Π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

• Πανταχοΰ καί πάντοτε,· λέγει δ Άγγλαμερ ικανό; 
περιηγητής Λεδυάρδος, “ηδρα τάς γυναίκας εύγε- 
νεις, φιλόφρονας, φιλάνθρωπους. Εις γυναίκα, είτε 
πολιτισμενην είτε άγρίαν, δέν διευθυνα ποτέ εΰπρε- 
,πεΐς καί φιλικούς λόγους, χωρίς νά λάβω ευπρεπή καί 
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φιλικήν άπΐκρισιν. Το'υς άνδρας ηυρα πολλάκις πολδ 
διαφόρους- Όπου χαι ά» έπεριπλανήθην, εις τάς ά· 
καρπούς πεδιάδας της άφιλοξένου Δανία;, είς την φι· 
λάρετον Σβεκίαν, είς τήν παγωμένη» .Λαπωνία», τήν 
άγροιχον Φιννίαν, τήν αχαρακτήρισταν Έωσσίαν, καί 
τάς έχτεταμενας περιοχάς τοΰ νομαδικού Ταρτάρου, 
παντού πεινασμένον, δ^ασμένον, ψυχρόν, υγρόν, ή 
ασθενή μ’ έπεριποιήθησαν φιλοφρονεστατα αί γυναί
κες. Έγίνοντο δε τόσον εύμενώς και πραθύμως αί 
πράίει; αυτοί, ώστε παν δ,τι μ’έδιδαν καί παν 3,τι 
μ’ Ελαμναν είχε διπλήν τήν χάριν,

ΚΥΝΟΚΕΦΑΛΟΣ Π1ΘΗΞ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.
Οί πίθηκε; ευ tot, οιτινε; δνομάζονται καί νύμφαι 

διά τον τ ό.~ον καί)’ δν καθηνται, είναι γνωστοί έκ τής 
προιχοοση; κυν,οειδοΰ; κεφαλής των χΛί τοΰ τρόπου 
ΧΚΐα τον οποίον οί ρώ.θωνες' είναι τοποθετημένοι είς 
την άκραν του ρόγχους των.

ίίολλσ τών ζώων τούτων είναι άξιοσημείωτα διά 
την μεγάλην ποσότητα τών τριχών τών αύξανομίνων 
έπΐ τών ώμων τοΰ νέου άρμενο; πίθηκος :και κρέμα· 
μενών ως 3ατδ έπανωφόρτμα έφ* όλου του άνω μέ
ρους τοΰ σώματος.

Οί κυνοκέφαλοι πίθηκε; είναι αυτόχθονε; τής Notts 
’Αφρικής· εύρισκονται δε καί είς τήν Άβοσσινιαν.

ΓΑΛΛΕΣΙΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ.

Οί Γαλλέσιοι εΐναι αμαθή; καί βάρβαρος λαδί τής 
Νοτίου ’Αφρικής. Λέγεται δέ ότι, οτε κατά πρώτην 
φοράν δ Κ. Ούάκφηλο, ό νυν μετάξι» αυτών ευρι
σκόμενοί Άγγλος 'Ιεραπόστολος, έπεσκέφθη τήν χώ
ραν των, οί κάτοικοι τον ήρώτησαν—Πόσυς δάκτυλος 
έχει δ ποΰ; σου ; —· Όσους έχει καί ό ίδικός σα;, — 
άπΐκρίθη ό ιεραπόστολοί,—πέντε. Οί δέ σείοντεςτάς 
κεφαλάς των έν άμφιβολίφ καί δακτυλοδεικτδντες πρδς 
τδν πόδα του ιεραποστόλου εΐπον είς αυτόν, /Εκβαλε 
λοιπόν εκείνο τδ πράγμα (τδ ύπόδημα)’ καί άς ίδω
μεν.» Ό κύριος Οΰάκφηλδ εξέβαλε ,τδ δπόδημά τιι· άλ
λά τοΰτο έ.τι περισσότερον έκίνησε τήν περιέργειαν 
καί τδν γέλωτα τών παρεστώτων διότι άντι νά Κωσι 
τους δακτύλου; του εΐδον τδ περιπόδιό» του (κάλτσα). 
Τέλος εΐ; έξ αύτών παρατήρησα; καλά τδ περιπόδιό» 
τοΰ ιεραποστόλου έκραξεμεγαλοφώνως, 'Τι παράξε
νος ά-.θρωπος είναι αύτος! έχει τόν πόοα του έντδς 
σακκούλας!» , ■ ■

Η ΛΥΠΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΝΟΣ.

« Και σηκωθείς ό ’Ιησούς άπδ τής προσευχής ήλθε 
πρδς τους μαθη-άς Λύτου, καί εύρεν αυτούς κοιμω- 
μένους άπδ τή; λύπη;.· (Λουχ,.κβ'. 45.) Εί; τδ έδά- 
φιον τοΰτο φαίνεται .δει οί μαθηται τοΰ Χρίστου ενε- 
κα τής λύπη; αυτών-άπεκοιμήθημαν. Τώρα τδ ζή
τημα γεννιέται, Προξενεί τώ οντι ή λύπη ί.ηθαργίαν 
καί ύπνον; Μάλιστα· άπειρα δυνάμεθα νά άναφέρω- 
μ,ν παραδείγματα οτι τοΰτο τδ είς τδ Ευαγγέλιο» 
άναφερόμΐνον συμβάν εΐναι καθ’ Ολα σύμφωνον με 
τά συνήθη αποτελέσματα τή; λύπης, /Υπάρχει εν 
σύμπτωμα τής λύπης, · λέγει ο περίφημος Κοΰί, 
«τδ όποιον σπανίως παρατηρεΐταΐ, καί τούτο είναι τδ 
τοΰ ύπνου. Τοΰτο πολλάκις φαίνεται είς μητέρας μετά 
τδν θάνατον φιλτάτου τέκνου των. Ήκούσαμεν καί 
άπδ τδν δεσμοφύλακα τοΰ έ» Λονδίνφ δεσμωτηρίου 
βτι οί καταοεδικασμένοι είς θάνατον πολλάκις κοιμών- 
ται βαθέως τήν πρδ τοΰ θανάτου αυτών νύκτα. Λέγε
ται δτι ο υιός τοΰ στρατηγού Κούστινος εκοιμήβη ξν- 
νέα ώρας τήν νύκτα πριν ή φερβή. εις τήν έν Παρι- 
σιοι; λαιμητόμον.

ΠΡΑΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΣ.
Ό Μύγας Άγγλο; φιλόσοφος, ’Ισαάκ Νεύτων, είχε- 
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διάθίσιν πρφοτάτην. Μία» ή μίναν. έχβά; άπδ τδ.σπβ- 
δασ-ήφιον αυτού, έτυχε ν’ ανήν-β μέσα σκυλάκι τι, 6νο· 
μαζόμενον Άδάμαντα. Ό πισιΰς, άλλ’ άπροσεκτος ου 
το- ακόλουθος τών ερευνών του μεγάλου φιλ.οσοφου, 
υπήγε? είί τήν μίσην τών χαρτιών, και έρριψϊ κάτω 
άναμαένον τινα λύχνον, δστ·ς έκαυσε τοΰ; σχεδόν τε- 
λειωοιένους κόπους χρόνων τινών. Ό κύριό; του, επι 
στρέψα;, έθεώρησε μέ άκραν λύπην τδ γινόμενον, 
Άλλά, μέ τήν συνήθη του άταραξιαν μόνον έξεφώνη- 
αεν, ·Ώ, ’Αδάμα;! ’ Αδάμα;! όλίγον γνωρίζει; πόσον 
μεγάλην ζημίαν έκαμες!»

Ο ΧΑΛΚΟΥΣ 0Φ1Σ.
Ένφ οί Ίσραηλΐται έπορεόοντο διά μέσου τή; έρη

μου, διευΟονόμενοι εί; τήν γην Χαναάν, πολλάκις 
καθ’ όοάν παρήκουβαν τδν θεόν. Μίαν δέ φοράν έ- 
γόγγυσαν έναντίον τοΰ θεοΰ, καίτοι Αΰτδ; αδιάλει
πτο»; έφρόντιζε περί αυτών καί τοι; έδιοεν ο,τι έ- 
χρειάζοντο πρδ; τροφή» και πόσιν. Γότε λοιπδν ό 
θεδ;, ΐνα του; τιμωρήση, έστειλε κατ* αυτών φλογε
ρούς δφειί, ο ί όποιοι ήσαν τόσον φαρμακεροί, ώστε 
οί δαγκανόμενοι 0π αότών αμέσως άπεθνησκον. Οί 
άνθρωποι έφαίνοντο λίαν λυπημένοι §ιά τάς αμαρ
τίας των, δ δέ Μωύσής ό αρχηγό; των έδεήθη τοΰ 
θεοΰ ένα τοΰ; έλεήση Ό θεδ; εισακόυσα; τών δεή
σεων, τά; όποίας έκαμνόν έν τή1 αμηχανία των, εΓπε 
πρδ; τδν Μωΰβήν νά κατασκευάση ένα χαλκοΰν δφιν 
καί νά τδν δέση επί ξύλου, ώστε οί άτενίζοντε; εί; 
αυτόν νά {Ηραπεόω» ται. ΙΙόσον προθόμω; οί δαγκα- 

νόμενοι πρρσέδλεπον εΐ; τδν χαλκοΰν τούτον δφιν ! 
‘Υποθέτω δμω; δτι πολλοί έξ αυτών νομίζοντε;, οτι 
ήτο πολΰ άπλουν πράγμα, καί δτι δέν ήδύνατο βέβαια 
νά τοΰ; ώφπλήοη, δέν έκΰτταζον,· δπως δ θεδ; είχε 
διατάξει, καΐ διά τοΰτο άπέδνησκον. Τά προστάγματα 
τοΰ θεοΰ ποτέ δέν είναι τόσον όπλα καί μικρά, ώστε 
νά μή ήναι ανάγκη νά τά ύπακούωμεν, αί δ’ ύπακούον- 
ττ; πρόθυμα»; είς Αυτδν είναι πάντοτε ευτυχέστεροι. 
Ο Θεδ; καλεΐ πάντα τά μικρά παιδία νά προσεόχων- 

ται εΐ; Αυτόν «αί Τδν παρακαλώσιν δπως τά συγχώ
ρηση δίαν άμαρτάνωσιν εΐναι δε πάντοτε έτοιμος νά 
τδ κάμνη δταν βλέπη δτι ταΰτα εΐλικρινώς καίέκ καρ- 
δίας λυπούνται διά τά αμαρτήματα των, Λ. Δ. I.

ΜΥΘΟΣ.—ΧΡΥΣΑΑΛΙΣ ΚΛί ΜΕΛΙΣΣΑ.

Έκαμάρωνε πετώσα μετά χάριτο; πολλή;
Τών πτερύγων τη; τά κάλλη μία νέα1 χρυσαλλίς* 

Καί «Τήν στ Μούσαν, στολήν μου : θεωρήσατε Β-ί'φώνει, 
«Τήν στΟλήν μι>, τήν όποιαν εί; τόν κόβμον.χΐιίρω μόνη . ..„

— ο—
“Δέν μου λέγετε τίζ άλλο; έμπορεΐ νά καυχηθή
‘‘Ότι δύναται τύ κάλλος μέ έμέ νά συγκριθή. ».

“ Οχι, όχι, τό κηρύττω εί; τόν κόσμον ϊένεΐν’άλλο;
, Εχων όσην έγώ έχω λάμψιν. χάριτα; καΐ κάλλος ., κ»

■ — 0—· .
Μόλις είχε σιωπήσει, οτε'βλέπ’ άτιό μακράν
II ρό; αύτήν πετώσαν αΐφνη; μίαν μέλισσαν μικρόν...» 

Καΐ ίδοϋα αύτήν μέ φρίκην καΐ αποστροφήν φωνάζει*
«Ώ! τί είν αύτό.τό τέρα; τό όποιον πλησιάζω! ΐ.·,» » 

!· " ■ —ο’—·' ■ '
»Καΐ μου έλεγαν πώ; έχει τόσα; χάριτ^; !!; άλλά ·; ί 
«Τώρα βλέπω, ότι όλα εΐναι ψεύδη παχυλά*

ΒΚαΐ ή μέλισσα δέν εΐναι, παρά Sv άχρεϊον τέρα;,
Β11οΰ καταμολύνει πάντα καίτήν γην καΐ τού; 'άέρα; ί , ,·»

— Ο— . ι; ·■ ■■■■ ■' ■'
ιΗ οέμέλισσα d; ταΰτα άπεκρίθη παρευθύ;, ι ·'’ ·:: 
Όχι σπω; σύ δπόταν ύπο άλλου προσίΐλ.ηθή;, ■

Ί]τοι μέ φωνήν καΐ ύβρεις, άλλά μέ φωνήν γλυκεϊαν .. . 
“’Έλα, φίλη, νά σοΰ δείξω τήν μικράν μου κατοικίαν ...»

Ο— ■ ■
κΠαρατήρησί την ... βλέπει; πόσον εΐναι καθαρά ;
»Κ’ εί; τήν τάξιν των βαλμένα είναι δλα μιά χαρά; 

,,Κύτταξε αύτά; τά; θέσει;, φίλη μου, είς τάς δποία; 
•“Εχω διά τόν χειμώνα άρκεεάς ζωοτροφία;·...»

— Ο —
8Άπό τά; τροφό; έκείνας ζώ άφδόνως καΐ έγώ,
»Καΐ τροφήν εί; τούς άνθρώπόυ; γλοκυτάτην χορηγώ... 

Β’Τσως εΐναι ή μορφή μου άποτρόπαιος, άλλ’ ομω;
Β"0λοι λέγουν δτι είμαι φίλεργο; καί οικονόμος...»

— Ο —
ΒΆλλά σέ, καλή μου, ήτις τόσον μέ περιφρονεΐ;, 
»Ιέ δέν ήκουσα ποτέ μου νά σέ έπαινή κάνεις I 

,Διά τοΰτο όσα; λέγει; κατ’ έμοΰ κατηγορία;, 
»Δέν τα; θεωρώ διόλου άπαντήσεω; αξίας.»

—α—
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“Mian όμως νά σοΰ δώσω συμβουλήν ίπιβυμΰ» 
νΤήΐ 6ποίας τήν ώςίαν χαί άλήβειαν τιμώ·

„ Είναι ΕΟλιος ίκεΐνος, δστις 8i3si σημασίαν
»Είς τοΰ σώματος τά κάλλη χαί μισεί τήν εργασίαν .,.» 

ΨΛόστόργΟς Δίήτηρ.

Ο ΤΡΟΧΙΛΟΣ (τρόπο χάρυδον.)

Ο τροχίλος εΐνάι μικρότατον χαί χομψότάτον πτη 
νδν, καί ίχει χρώμα οπομελάγχρόινον ελαβέ δε τδ 
ονομα τοΰτο, διότι φέρει Ενίοτε έπί τοΰ μετώπου μι
κρόν τι κυκλικόν στίγμα· τρέφεται με μικρότατα έντο
μα καί κόκκους. Επειδή δέ είναι ζωηρότατος, εύρΐ- 
σχεται είς αένναον χίνηάιν.

ΕΠΙΡΡΟΗ Tor ΦΩΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.
Τά φύλλα δλων σχεδόν τών φυτών οεικνυουσιν δτι 

αισθάνονται τοϋ φωτός τήν Ενέργειαν. Τήν ιδιότητα 
αύτών ταύτήν πολλοί Επιστήμονες άπδ πολλοί ήδη 
χρόνο» χαί τήν ήρεόνηΟαν καί τήν Εΐηκρίβωσαν. "Αν 
λόγου χα'ριν λάβωμεν φόλλον αμπέλου, νεωστί χεκομ- 
μένον καί Εχον τον μίσχον (οδράν) αύτοΰ άβλαβή καί 
άχε'ραιον, καί κρεμάσωμεν αυτό υτω πω; είς τδν ήλιον, 
ώστε ή κάτω αύτοΰ Επιφάνεια νά προσβάλληται όπδ 
τών ήλιαχών αχτίνων, μετά τινα; ώρας Λΐλομεν ίδϊΐ 
δτι έστρεψε τήν άνω αύτοΰ Επιφάνειαν πρδς τδ πολδ 
φώς. "Ολα σχεδόν τά φυτά έχουσι τήν άνω Επιφά
νειαν τών φύλλων αύτών έστραμμένην πρδς τδ φως 
τήν οέ κάτω φυλάττουσι πάντοτε σκιασμένην. Λίαον 

τούτου είναι δτι είς τήν κάτω τών φύλλων Επιφάνειαν 
εύρίσχονται τά-ατό/ιατα, δηλαδή τά όργανα τής Ανα
πνοής των, τά όποια είναι εΐδός τι πόρων, τοδς όποιος 
όταν προσβάλλη ό ήλιος δύναται και νά Εηράνη και 
νά κλείση, Ενφ έν τή σκιά καί τή δγρασίφ εΐναι πάν
τοτε χλωροί και Ανοικτοί.

Γ1ΝΕΣΘΕ ΔΕ ΠΟΙΗΤΑΙ ΛΟΓΟΥ.
Πτωχή τις γυνή ήκουσε μίαν διδαχήν, εί; τήν ό- . 

ποίαν παριατάνετο πόσον μέγα έγκλημα εΐναι νά με
ταχειρίζεται τις άδικα ζύγια καί μέτρα και χατενύχθη 
πολύ. Τήν Επαύριον, έπισχεπτόμενος τού; άκροατά; τό 
ό ίεροκήρυς,έπεσχέφΟη καί τήν γυναίκα τ αυτήν· μεταξύ 
πολλών άλλων τήν ήρώτησέ καί τί ενθυμείτο Εκ τής ο
μιλίας τοο. “Τίποτε, κύριε,„ άπεκρίθη ή γυνή, “διότι 
έχω μνημονικδν άθλιέστατον· Εν μόνον πράγμα δέν έ- 
λησμόνησα* Ενεθομήθην νά κ-αύσω τδ κόιλόν μου.» 

' Ο ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙ1Ξ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ (α).

’Εγκράτεια. Μή τρώγης μέχρι χορτασμού· μή 
πίνης μέχρι ζάλης.

Σιωπή. ’Εκείνα μόνον λέγε, βσα Εμποροΰν νά 
ώφελήσωσιν ή άλλους ή τδν Εαυτόν σοθ· άπόψευγε 
ουτιδανήν συνομιλίαν.

Ευταξία. Κάθε σου πραγμα ά; εχη τδν ίδιον αύ
τοΰ τόπον, χαί κάθε σου έργον τδν ιαιον αύτοΰ καιρόν.

Ά π ό φ α σ ι ί. ’Αποφάσισε νά έκτελής παν χρέος· 
έκτέλει δε άνελλειπώς πάσαν σου άπόφασιν.

Λ ι τ ό τ η ς. Μή Εξοδευης, πλήν διά νά ώφελής 
ή άλλους ή τδν εαυτόν σου· ήγουν, μή άσωτε όη; τί
ποτε. |

Φ ι λ ο π ο ν ία. Μή χάνης καιρόν· Ενάσχολοΰ πάν
τοτε εις κάτι τι χρήσιμον· λείπε άπδ περιττά; πράξεις.

Ε ίλι κρ ίν ε ι α. Ψευδός καί Απάτην μή μεταχει- 
ρίζου· άς ήναι οί διαλογισμοί σου άθώοι χαί δίκαιοι» 
καί οί λόγοι σόύ παρόμοιοι.

Δικαιοσύνη. Μή άδικης κάνε να, είτε κακο
ποιών, είτε Αμελών τάς κατά δόναμιν άγαθοποιιας.

Μετριότης. Φεΰγε τάς ύπερβολάς· παν μέτρον 
άρ ιστόν.

Καθαριότης. Μή ύποφέρη; Ακαθαρσίαν τινά 
εΐς τδ σώμα, τά φορέματα, ή τήν κατοικίαν σου.

Άταραζ ία. Μή άνησυχής διά ούτιδανότητας, 
μήτε 3ιά συμφοράς κοινά;, ή Αναπόφευκτους,

Ταπεινοφροσύνη. Μιμοΰ τδν Ίησοϋν Χρι
στόν.

(α) Ταΰτα συνέγραψτν δ Φραγκλϊνσς πρό; κανονισμόν τής 
?5ίαί τόν ζωής.
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Ο ΚΗΠΟΣ.

Πας κήπος εΐναι ώραΐον βιβλίον γεγραμμένον δπδ 
του δακτύλου τοο θεοΰ. ‘Έκαστον άνθος,έκαστον ψύλ
λον εΐναι χαί εν γράμμα, τά δέ γράμματα ταΰτα άρ
χει νά μάθης νά συνθέτης χαί γίνεται ίχανδς ν’ άναγι· 
νώσκη; οΰτω πως τήν γλώσσαν των χαί νά διακρίνης 
είς αυτά τήν άγαθότητα τοΰ Δημιουργού.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΥ.

’Ενταύθα χειται εΐ;, τον όποιον outs ζώντα ήγάπα 
χάνεις, οΰτε άποθανόντα έθρήνησεν* άνήρ δστις δεν 
έπερ(ποιείτο τδν έαυτόν του, δέν έβοήθει τους φίλυς 
του, χαί δέν άνεκοόφιζε τούς πτωχούς· δστις έλιμο- 
χτόνει τήν οικογένειαν ταυ, κατεδυνάστευε τους γεί
τονας τοο, έδασάνιζε δέ τόν εαυτόν του διά νά από
χτηση δσα δέν ήθελε νά χάρη- έπί τέλους ό θάνατος 
έλεημονέστερος είς τδν φιλάργυρον παρ’ δσον δ ίδιο; 
ήτο πρδς έαυτδν, άπέλυσεν έχεΐνον μέν άπδ τάς φρον
τίδας, τήν δέ οικογένειαν του άπδ τήν ένδειαν· xsΐ- 
ται δ’ ένταΰθα μετά τοΰ κοπροσκώληχος τδν όποιον 
έμιμεΐτο, χαί μετά του χώματος τδ όποιον ήγα'πα, 
τρόμων τήν άνάστασιν, διότι δέν έθησαύρισεν όπου 
ή σκωρία δέν χατατρώγει, καί όπου οί κλέπται δέν 
διορύσσουσιν, ούδέ κλέπτουσιν.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.

«Οί31 Αγγλοι έχουσι τόσον ώραΐον λευχδν πρόσω- 
πον, ώστε βεβαίως θά όπάγουσιν είς τδν ούρανόν.» 
Αύτή ήτον ή παρατήρησις πτωχής τίνος μαύρης γυ- 
ναιχδς ’Ινδής πρδς ιεροκήρυκα τινα. Ό ίεροχήρυς δμως 
εΐπεν είς αύτήν οτι ό άύτδ; Θεδς ίπλάσε πα'ντας τούς 
άνθρώπους χαί οτι Αύτδς βλέπει οχι τδ εξωτερικόν 
του άνθρώπου άλλά τδ εσωτερικόν — τήν χαρδίαν. 
« Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αδτοί θε· 
λουσιν ίδεΐ τδν Θεόν.»

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ-

Κωνσταντίνος δ Μέγας, θέλων ποτέ νά διόρθωση 
ένα φιλάργυρον, έλαβε μίαν λόγχην, χαί μέ αύτήν έ· 
χάραξεν έπάνω είς τήν γην τόσον τόπον, βσος χωρεΐ 
ανθρώπινον σώμα, έπειτα είπε πρδς αύτδν, «Συνά
θροισαν σωρούς έπί σωρών, έπισώρευσον πλοότη, έ- 
παόξησον τά όρια των κατακτήσεών σου, κατάκτησαν 
βλον τδν κόσμον, καί έντδς δλίγων ήμερων, τοσαυτη 
μία θέοις ώς αυτή, θά ηναι παν ΰ,τι θέλεις έχει.» 

ΤΑ ΑΝΘΙ1 ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΛΗ.

Τά άνθ' εΐναι προσωρινά, 
Δέν διαρκούν πάντοτε ινά

Ίδοδ μόλις άνΘίξουν, 
ΕόΘδς θέ κιτρινίζουν.

Βλέπεις τά δένδρα νά άνθουν, 
Καΐ βλα συνακολουθούν-

Δείχνουν τήν άρειήν των, 
Ολην τήν δόναμίν των.

Ή φύσις τότε έΕυπνφ, 
Και δείχνει δλα τά τερπνά, 

Ώ; άπδ βαθύτατου 
*Υπνου κάί μακροτάτου.

Άκοΰς τάηδόνια νά λαλούν, 
Τήν άνοιξιν νά κελαδοδν.

Ή φύσις δλη χαίρει, 
Καθόλου καί έν μέρτι.

Πλήν βλα ταΰτα δέν βαστούν, 
Δοδ μήνας βλως δέν κρατούν·

Έπειτα άπανθοΰσι, 
Φθίνουσιν, άσθενοοσι.

Τοιουτοτρόπως δέν βαστούν,
Τά κάλλη καί δέν διαρκούν,

Εί; μάκρος δέν πηγαίνουν, 
Έγρήγορα διαβαίνουν.

Καί ή νεότης άπανθεΐ, 
Παύει πλέον, δέν εύανθεΐ.

Καί πασα ώραιότης 
Γίνεται άθλιότης. Π. Ε,

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.

Οί ακόλουθοι άριδμοί δίδουσιν έννοιαν τινα τοΰ 
χρόνου, τδν όποιον ζώσι τά διάφορα δνομαζόμενα 
δένδρα, ώς οί πατριάρχαι αύτών δεικνύουσι.

Πτελέα 335 ετη. Κισσός 4ύ0. Σφένδαμος (είδος 
πλατάνου, σφεντάμι) 516. Λάρις 576. Ιίορτοκαλέα 
630. Κυπάρισοος 800.Έλαια 800. Κάρυά 900. Πλά
τανος 1,000. Φιλύρα (φλαμούρι, τίλια) 1,100. Πεύκη 
(κουκουνάρια, τσάμι) 1,200. Δρυς (βαλανιδιά) 1,500. 
Κέδρος 2,000. Σχαβερτία 3,000. Σμίλαξ (θυμνος 
3,200.

Η ΑΡΕΤΗ, Η ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ.
Άάύνατον νά μή γίνεται ό καλός καλλίτερος, χαί 0 

κακός χειρότερος· διότι ή άρετη, ή κακία, καΐ δ χρό
νος εΐναι τρία πράγματα, τά όποια ουδέποτε στέκουν.
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ΑΝΗΡ ΚΑΙ ΓΥΝΗ.
Ό άνήρ είναι δυνατός· ή γυνή ωραία. 'Ο άνήρ ε· 

χει τόλμην χαΐ πεποίθησιν* ή γυνή δειλίαν καί με : 
τριοφροσύνην. Ό άνήρ^βϊναΐ· μεγα;, όπόταν ένεργη- 
ή γυνή, όπόταν πάσχη. 'Ο βνήρ λάμπει εί; τάς συν- ! 
ελεύσεις·.ή γυνή εις.τόν οίκον, 'Ό άνήρ όμιλει διά νά ί 
πληροφορη· ή γυνή διά νά πσίθη καί νά ήδύνη. Ό 
άνήρ £χει τραχείαν καρδίαν· ή γυνή.μαλακήν καί 
τρυφεράν. Ό άνήρ εμποδίζει" τήν αθλιότητα· ή γυνή. 
τήν ανακουφίζει. !,Ο. άνήρ,εχει έμπιστοσύνην ή γυνή 
φιλοκαλίαν. Ό 'άνήρ £χει κρίσιν· ή γυνή ευαισθησίαν. 
Ό άνήρ 9ελει δικαιοσύνην ή γυνή έλεος.

παρ’ δσοι μάς κολακεύυν. Όςις θέλει νά προ κόψη πρέ
πει να έχη η ειλικρινείς φίλους ή αυστηρούς έχθρους.

• τ ν ΑΙΝΙΓΜΑ.
Γέρων ·εΐμί λευκόμαλλος και ζώ πρδ τών.αιώνων, 
"Ότανπδ παν καταστροφή θά’άάοθάνώ' μόνον. 
"Ο,τι δέ οί σόφώταςοι τήΐ- γής δέν κατορθουσι, - 
Γοΰτο έγώ τδ κατορθώ καί είς έμέ- δαρροϋσι. 

Σί> δ’ δ στις καταγίνεσαι νά εΰρης ποιος είμαι 
θά κατόρθώσης δι’ έμοΰ τούτο· έμπρός σου κείμαι· 
Πλήν σπεΰσον και παρέρχομαι, θά φύγω, σόλλαδέ με 
Στρέψε τδ βλέμμα γύρω σου καί φεύγοντα ίδέ με.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.
Είς πολλά μέρη ή θάλασσα είναι κιτρίνη ή κόκ

κινη· τοΰτο προέρχεται άπδ τδ χρώμα τής άμμου, ή 
δποία υπάρχει είς τδν πυθμένα τής θαλάσσης. Καθώς 
παραδείγματος χάριν είς τδν μικρόν κόλπον τής’Αφρι
κής, τδν δνομαζόμενον Λοάγγον, ή θάλασσα είναι έ- 
ρυθρά, διότι ό πυθμήν αυτή; εΐναι έρυδρότατος, και 
κοκκινίζει τά έκεΐ νερά.

Ο ΜΕΘΥΣΟΣ.
*0 Ξενοφών ό Αθηναίος έλεγεν, ίιι ούχι μόνον δ 

γέρων γίνεται παλίμπαις, άλλά καί ό μεθυσμένος.

Ο ΖΩΝ ΚΑΚΩΣ.
Κάυέ'ις δδν ζή τόσον κακά, δσον ό λησμονώ» δτι έ

χει ν’ άποθάνη.

Η ΥΠΑΡΞ1Σ ΤΟΥ ΔΙΙΜΙΟΥΙΤΟΪ.
Υαλιάαΐύς, δ βαθυνούστατος φιλόσοφος, οτε ηρώ 

1 τησεν αύτδν ή Ιερά Έςέτασις περί τής πίστεως 
αύτοΰ βίς ‘Υπέρτατου ’Ον, άπεχρίθη, δβικνόων αχυ- 
ρον έπί τοΰ σανιδώματος τής φυλακής του, οτι άπδ 
τήν κατασκευήν έκβίνου μόνον ήθελε συμπεράνει ά- 
διστάκτως τήν δπαρζιν είοήμονος Δημιουργού.

Ή άγαθοτωιία χαι ή χαχοποιία.
Έάν άγαθοποιής μετά πόνου, ό μέν πόνος φεύγει, 

τδ δέ άγαθδν μένει· έάν κακοποιήί μετά ηδονής, ή 
μεν ηδονή φεύγει, τδ δέ κακδν μένει. (Χρυσόστομος.)

— Δύσχολον νά ταπεινοφρονή ό πλούσιος·— άλλ’ 
άδυνατόν νά σωφρονη ό υπερήφανος.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΙ ΦΙΛΟΙ.
Πολυτιμότεροι φίλοι "είναι όσοι μάς έπιπλήττουν

■■ -  ■ ■ ■ ■......... ....... . ___________

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποσον στρατόν εΐχον οί ’Ιουδαίοι είς τήν λαμπρόν των 

έπ·<χήν;
2. Είχεν δ Παύλος πάντοτε τό χάρισμα τοΰ νά θίραπεύη 

τους άσθενεϊ; ή ον ;
3. Πόθεν τό γνωρίζομεν ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Τιμή προπληρωτέα διά τά;’Αθήνας δραχ, Γ διά ιόν Πει

ραιά καί τάς έπαρχίας 1,20 διά τήν Τουρκίαν μή συμπεριλαμ
βανομένων των ταχυδρ. τελών μέχρι τοΰ μέρους οπο προσ
ορμίζεται ά.μοπλοιόν δραχ. 2.

Είς τήν Ευρώπην καί Αμερικήν συμπεριλαμοανυμένων 
τών ταχυδρομικών δραχ. 4.

—'Όστις κάμη 5 συνδρομητές και άποστείλη τάς σύνδρο
μά; είς τήν Διεύθυνσιν της ’Εφημερίβος τών Παίδων λαμ
βάνει Βν φυλλον δωρεάν.

— “Οστις κάμη 25 συνδρομητά; θέλει λαμβάνει δωρεάν 
έπί εν έτος τόν ’Αστέρα τή; Ανατολής, ’Εφημερίδα Οικογε
νειακήν 17 ήδη έτη έκοιδομένην ενταύθα,

—’Όοτις κάμη 100 συνδρομητά; θέλει λάβει δωρεάν τδ 
λεξικόν τοΰ κ. Βυζαντίου.

— Ούδέν ψύλλον άποστέλλεται εί; ούδένα άνευ προπληρω
μής—άντί λοιπόν νά γράφωσι έρωτώντες πώς νά στείλωσι 
τήν συνδρομήν των, κάλλιαν θά ήναι νά τήν πέμπωσι τα- 
χυδρομικώς διά γραμματοσήμων οί θέλοντες τό φυλλον καί 
άφεόκτως τό λαμβάνουν.

—'Όλαι αί έπιστολαΐ πρέπει νά έπιγράφωνται, «Προς τήν 
Διεύθυνσιν τής ’Εφημ. τών Παίδων, είς ’Αθήνας.»

— 'Ένεκεν τής συχνή; άνατυπώσεως τών σωμάτων τών
παρελθόντων έτών ή τιμή έκάστου έτους ορίζεται διά τήν Ελ
λάδα είς δραχ. 1

Διά τήν Τουρκίαν » 1 50
—·0ί έν Άθήναις, Πειραιεΐ καί Σύρω συνδρομηταί τής Έφ. 

τών Παίδων ί’ρείλουσιν όταν πληρώνώσι νά λαμβάνιοσιν έν
τυπον άπόδειζιν παρά τοΰ διανομέως φέρουσαν τήν υπογρα
φήν τοΰ συντάκτου καί τήν σφραγίδα τής ιι’Εφ. τών Παίδων.»

— Σύνδρομα! έν Άθήναις γίνονται έν τφ Ευαγγελικό* Βι- 
βλιοπωλείφ έν δδψ' Ερμοΰ πλησίον τοΰ χρυσοχοείου τοΰ κ· 
Στεφάνου.


