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' 0 χρνσούς φα σιανός

Τά ώραΐα πτηνά, τά όποια 
παρίςανται είς τάς προκειμένας 
ΰύο εικονογραφία;, καλούνται 

[| ιδ μέν έ Λ/>οαοϋς Φασιανός, 
το δέ δ Βασιλεύς Φασιανός. Ό 

Τί πρώτος εΐναι αύτόχθων τής 
Κίνας, δπου εχει μεγάλην ό· 

πόληψιν όχι μόνον διά τά ώραΐα πτερά; άλλα καί 
διά τδ- τρυφερόν χαί νόστιμον κρέας τον. Ο δεύ
τερος απαντάται μόνον είς τά βορειότατα μέρη τής 

< Σινικής αδτοκρατοριας, ή δέ πατρις αύτοΰ εΐναι τά 
: χιονοσκεπή δρη τηςΣουριναγάρ.

Ή οδρά τοο χροαοΰ Φαβιανού εΐναι μεγαλοπρε
πής καΐ τά δυο κύρια πτερά αυτής έχουσι μήκος 
5—6 ποδών καί ένίότε 7 καί περισαότερον, Αν καί.τδ 
σώμα τοο πτηνού δέν εΐναι μεγαλείτερον τοο τής 
ίρνιθος.

Εΐνάι δυσκολον νά περιγράψη τις άρκούντωΐ τήν 
ώραιότητα καί λαμπρότητα τών πτερών τοΰ πτηνδ 

; Ό βασιλεύς φασιανός, 

τούτου—τδ λευκόν καί μάΰ- 
■ρον χρώμα -ιδίως εΐναι τό
σον άρμονικώς βυμπεπλεγ- 
μενα μετά τών άλλων χρω
μάτων καί πρδς άλληλα, ώ-ε 
,άποτελοδσιν Εν τών άξιοθαο- 
μαστοτάτων Αντικειμένων 
τής ίψεως.

Ή φύσις ούδαμοο άλλοθι 
φαίνεται, δτι έκθέτβί κατα-
φανέβτβρον την έντεχνον8ιεοβέτηοιν τών χρωμάτων, 
οσον είς τά πτερά τών πτηνών της.'

Ή κεφαλή τοΰ ώραίοο τούτο» πτηνοδ εΐναι λέυ- 
κή μετά τίνος ταινίας βα&έως μελαίνης. Όλη ή f»d- 
χις καλύπτεται μέ λαμπρά πτερά καθαροί χρύαο- S 
κίτρινο» χρώματος, έχοντας κατά τά άκρα βαθύ Α 
μελαν· τδ ατήθος καί έν γίνει τά κατά τήν κοτ- R 
λίαν είναι' έλαφροΰ χιονοειΒοΰς χρώματος, άπολή- ■
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γουν δέ εΐς βαθύ μέλαν. Τά ΰπδ τά δυο μεγάλα πτε
ρά τήί ούρα; μέρη είναι μαΰρα. ποικιλλόμενα ύπδ 
κηλίδων χρυσοειδών· άλλ’ εΐς αύτά τά μεγάλα πτερά 
τήί ούρα; ή ποικιλία καΐ αρμονική οιάθεσις τών χρω
μάτων εΐναι τοιαΰτη, ώστε άδυνατέΐ νά' τήν περί 
γραψγΐ τις διά λεξεων.

Τδ κρέας τοΰ φασιανού εΐναι περίφημου διά τδ 
τρυφερόν χαΐ νόστιμον αύτοΰ, 56εν καΐ πανταχοΰ εΐ
ναι έπιζήτητον.

‘Ο φασιανό; ήτο γνωστός χαΐ εις τους αρχαίους 
Έλληνας καΐ 'Ρωμαίους. Ό Ίάσων μυθολογείται οτι 
πρώτος μετεκόμισε τδ πτηνδν τούτο έκ τή; Κολχι- 
δοί, όπου ύπήγε πρδί ζήτησιν τοΰ χρυσού δέρατος· 
έκτοτε δέ διεδόθη καΐ ήδη εΰρίσκεται καθ’ δλην 
τήν Ευρώπην,

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.

Ο ηλ,ιος &ποκ φαίνεται διά τηλεαίιοπίου.

Ισω; άπορήσωσιν οί πρεσβότεροι καί γελάσωσιν 
οί μικρόί■ μα; άναγνώ ται άνάγινώσ κοντές τήν έπ<· 
γρα ήν -αυτήν. Τι! Αστρονομικά εΐς τήν Εφημερίδα 
τών Παίδων; ’Αστρονομίαν διά μικρά παιδιά!· Και 
διατί οχι Αστρονομίαν διά τά παιδία; μήπως τά παι- 
όία δέν εΐναι όντα λογικά; δένζχοϋσι νουν δυνάμε 
νον να συλλαμβάνη και νά καταλαμβάνη καΐ άστρο 
νομίαν; Βεβαίως καΐ αύτά τά παιδία δον αν τα ι νά 
μάθωσι πολλά πράγματα άναφερό με να είς τήν’Α
στρονομίαν, άρκει νά έκτεθώσιν είς αύτά είς γλώσ- 
-αν απλήν καί κατά τρόπον άρμόζοντα «’’ς τάς δα- 

νοητικά; αύτών δυνάμεις, ώστε νά δονανται νά τά 
έννοώσιν.

Ημείς θέλομεν προσπαθήσει καί ΐλπίζ-.μεν ο ι

^esessessssMSHSHSsMsssHssss^^ssaMe^^^sasHssssa^^s^ee-j·
ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1874. [

θά τδ κατορθώσωμεν νά παραστήσωμεν τά πράγ
ματα τοιουτοτρόπως, ώστε οί μικροί μας άνάγνω
στοι νά μή έχωσιν αιτίαν νά παραπονώνται, δτι δέν 
τα έννορΰσ*. Καΐ πρώτον μέν θέλομεν Αρχίσει μέ ; 
τδν Ήλιον. i

Ή προκειμένη εΐνών παριστα τδν ήλιον όπως ■ 
φαίνεται διά τοΰ τηλεσκοπίου.

‘Ο Ήλιο; μας εΐναι το μεγαλοπρεπέστατου όλων 
τών εΐς ημάς φαινομένων ουρανίων σωμάτων,

Εΐς τους Αρχαίους χρόνους ύπήρΐαν άνθρωποι, 
οί όποιοι έγονα'τιζον ένώπιόν τοο καΐ τφ προσέφε- 
ρον θείαν λατρείαν· οιότι έπίστευον, ότι ήτον ή πηγή 
παντδς άγαθοΰ έπΐ τή; γής—πραχτικώς δ ήλιος ήτον 
6 θεός των, Άλλ’οσφ μεγαλοπρεπής καΐ ζωογόνος 
και άν ήναι δ "Ηλιος, εΐναι μ’ολον τούτο καί αύτδς; 
χτίσμα καΐ ή θεωρία καΐ σπουδή του πρέπει νά 0- 
δηγή τδν νοΰν τοΰ άνθρώπυ είς τδν Πλα'στην αύτοΰ 
τε καΐ δλου τοΰ Συμπαντο;.

ΆπόσΓοαπς τοΰ Ήλιον άπδ τής Γής.

Διά νά έννοήσουν οί μικροί μα; άναγνώσται πό
σον μεγάλη εΐναι ή Από στάσις τοΰ Ήλιου άπδ τήί 
Γή; Ας ύποθέσωμεν

1) δτι μία σφαίρα ρίπτεται άπδ τήί γής μας έκ ’ 
τίνος πυροδόλου, καΐ δτι ή σφαίρα αΰτη τρέχει 400 
ύάρδας ή 1200 πόοας κατά παν δευ ιερόν λεπτόν 
τής ώρας, ή σφαίρα θά φθίση είς τδν "Ηλιον μό
νον μετά 13 έτη ! δ δέ κρότος τοΰ πυροβόλου θά ά- 
κουσθή άπδ του; κατοίκου; του Ήλιου, άν υπάρχουν 
τοιοοτοι, Βς μήνας ύστερώτερον !! διότι δ ήχο; τρέ
χει βραδυτερον τή; σφαίρας τοΰ πυροβόλου.

2) Άς ύποθέσωμεν ότι ό βραχίων ένδς παιδιού 
εΐναι τόσον μακρύς ώστε νά φθάνη μέχρι τοΰ ήλιου, 
καΐ δτι πραγματικώς Απλώνει αύτδν καΐ θέτει τήν 
χεΐρά τυ έπΐ τοΰ ήλίυ, πόσα έτη νομίζετε δτι θά διέλ- 
θωσιν έω; ού νά αίσθάνθή τους πόνος τής καύσεως; Μέ 
άλλους λόγους; πόσα ετη θά χρειασβή τδ αίσθημα τοΰ 
πόνου διά νά φθάση άπδ τής καιομένης χειρδ; διά 
τών νεύρων τοΰ βραχίονος μέχρι τοΰ εγκεφάλου τοΰ 
παιδιού καΐ τδ κάμη νά αΐοθανθή δτι καίεται ή 
χειρ του; Πρέπει νά ζήση ύπέρ τά 130 ετη διά νά 
διέλθη τδ αίσθημα τοΰτο 91 έκατομμόρια μιλιών καί, 
φθάση μέχρι τοΰ εγκεφάλου! Πόσον μεγάλη λοιπόν ή 
άπόστασις! χαΐ δμω; αυτή εΐναι μηδέν συγκρινομέ- 
νη μέ άλλας Αποστάσεις, ά; θά ίδωμεν μετ’ δλίγον.

J/έχεΑος τοΰ %λίον. \
'Ο ήλιος, όπως παρουσιάζεται εΐς τδν ούρα’δν !

. ασαν ήμέραν, δέν φαίνεται πολύ μεγάλος-—δλίγον
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τι μεγαλείτερος άπδ τήν σελήνην, Δέν έχει όμως 
ουτνο το πραγμα. ‘Ο ήλιος είναι πραγματιχώς έν 
έκατομμυριον χαΐ διακόσια* πεντήκοντα χιλιάδάς φο
ράς μεγαλείτερος τής γης μας, φαίνεται δέ τόσον 
μικρός έζ αίτιας τής μεγάλης άπο στάσεως- διότι άν 
ύποθέσωμεν τήν διάμετρον (διάμετρος εΐναι εύθεϊα 
γραμμή, ήτις άρχεται άπδ ένδς σημείου τής έπιφα- 
νείας μιας σφαίρας, διέρχεται διά τοΰ κέντρου αύτής 
καΐ καταντφ' μέχρι τόΰ άντικρύ μέρους τής επιφά
νειας) τής γης ένόςδυκτύλου μακράν, ή τοο ήλιου θά 
ήναι τριών ύαρδών,ήτοι έννέα ποδών ή 108 δακτύ
λων ! Έάν ή γή έδάλλετο επί τής έπιφανείας τοΰ 
ήλιου, θά έχρειάζετο μέγα καί ισχυρός δυνάμεως 
τηλεσκόπιον Γνα τήν διακρινή ώς μικρόν σημείον έπΐ 
τής ράχεωί τοΰ γίγαντος ήλίου.

'Έλξις ή ελχτιζή xat άπόχεντροΐ 5ύι>αμί;.

Παρετηρήθη, οτι άπαντα τά ούράνια σώματα έ- 
χουσι κοινά* δυο δυνάμεις- μιαν, ή όποια σύρει δλα 
τά πράγματα πρδς τό κέντρον των, καί αυτή καλεί
ται ελςις, ή ελκτική δόναμις, και άλλη, ήτις τά απω
θεί—τά σπρώχνει μακράν—και αυτή ονομάζεται από
κεντρος δόναμις. Αί δύο αυιαι δυνάμεις έχυσιν ώρι- 
σμενα* σχέσεις πρδς τδ μέγεθος και τήν μεταξύ τών 
σωμάτων άπόστασιν. Είναι δηλ.μεγαλείτεραι ή μικρό- 
τεραι άναλόγως τοΰ μεγέθυ; και τής άποβτάσεως τών 
οωμάτ(ΐ>ν.Διά νά εδρωμεν λοιπόν πόσον μεγάλη εΐναι ή 
έλκτική δόναμις τυ ήλίου, άλλο δέν εχομεν νά κάμω- 
μεν είμή νά ζυγίσω μεν §ν πράγμα- διότι εκείνο, τό 
όποιον ήμεΐς ονομάζομεν βάρος, δέν εΐναι άλλο τι, 
είμή ή έλκτική δόναμις τής γης. Άφοΰ δ’ εΰρομεν 
ποσον ζυγίζει, γνωρίζομεν δέ καί τήν διαφοράν τοΰ 
μεγέθους μεταξύ τοϋ ήλίυ καί τής γης καί τήν από- 
ατασιν, κάμνομεν τήν πρέπουσαν αναλογίαν καί ού
τως εύρισκομεν αυτήν. Οΰτω λοιπόν μία έπιστολή, 
η όποια ζυγίζει εΐς τήν γήν μας £ ούγγίαν, είς τδν 
ήλιον θα ζυγιζη 4 4 τόνους, ήτοι 3,000 δκάοας, 
Καί οιατί ; διότι ή σφαίρα τοΰ ήλίου εΐναι 1,260, 
000 μεγαλειτέρα τής σφαίρας τής γης- επομένως 
η ελκτική του δόναμις είναι ύπερΟαόμαστος.

Κατά την αναλογίαν ταύτην άνθρωπός τις μετρίυ 
βάρους, 60 δκάδων, άς ύποθέσωμεν, θά ζυγίζη είς 
τον ήλιον 20,000 τόνους! (ακολουθεί.)

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟϊΑΛΤΕΡΟΣ

Διήγημα άναφεράμενον είς τήν πολιορχίαν 
τοΰ Στρασβούργο».

(Συνέχεια 18. ψύλλον ’Ιουνίου άρώ. 78.)
Μετά τήν άναχώρησιν τών νυμφίων μεγίστη έπε- 

κράτει ήσυχία είς τόν οίκον τών δυο μικρών μας φί
λων. Ή μήτηρ έκάθητο είς τδ δωμάτιον τής Ελι
σάβετ κλαίουσα — όχι μόνον δ αποχωρισμός, άλλά 
καί τδ προαίσθημα μελλΰση; τινδς ταραχής έπιφέρ«στ 
συνήθως θλίψιν εί; τήν ψυχήν. 'Ο πατήρ εΐναι σο
βαρός, και οί αδελφοί έχασαν τήν συνήθη αύτών 
ζωηρότητα — δλοι αναζητούν τήν ευχαριν, ζωηρόν 
και εότυχή ’Ελισάβετ- άκόμη καί ό πτωχός σκύλος 
Βέλλας περιεφέρετο με τήν κεφαλήν κάτω ώς νά 
τφ συνέβη μέγα κακόν) Πόσον ή παρουσία ένδς εύ· 
πειθοΰς, ζωηρού καί καλού παιδιού καθιστφ Ολόκλη
ρον τήν οικογένειαν ευτυχή, καΐ πόσον απεναντίας 
απειθές καί κακόν παιδίον πληροί τόν οίκον τοΰ πα- 
τρός του μέ πικρίαν καί λύπην!

Μετ’ δλίγον έπέστρεψεν δ Δανιήλ, άλλά μόνος. 
Ευθύς άπδ τή* πρώτης στιγμής, καθ’ ήν εφθασεν 
είχε μακράν καί ιδιαιτέραν συνέντευζιν μετά τοΰ πα- 
τρός, καί ή συνομιλία των έφαίν,ετο πολύ σπουδαία, 
και έπέχυσεν είς τδ πρόσωπον τοΰ πατρδ* λυπηρόν 
έκφψασιν'.- Ή μήτηρ προσέτι έφάίνέτό· περιφρονας, 
ώστε τά παιδιά ήρχιοαν νά δίιοπτεόωνται δτι κάτ 
τι κακόν ,έτρεχεν.- 'ϋθεν άπεφαυισάν νά'-τδ μάθωσιν 
άπδ τήν μητέρα. -■ '

—Τι τρέχει;—ήρώτησεν αύτήν δ Μαρτίνος,— τί 
τρέχει; καλή μου μήτερ! τδ πρόσωπον Ίτόΰ; πατρος 
ήλλαξεν άφότου ήλθεν ό Δανιήλ· μήπως συνέβη τί
ποτε είς· τήν άδελφήν μας; Είπε μας, μήτερ, είπε 
μας τί τρέχει, διότι δέν ήμποροϋμεν νά ήσΰχάσωμεν,

—*0χι τώρα, τέκνα μου,—άπεκρίθή ή μήτηρ χαϊ· 
δεόσασα τούς υιούς της, οί όποιοι εΐχον ρίψει τους 
βραχίονας των πέρις τοΰ τραχήλου’ της, οχι σή
μερον· .άλλοτε όταν ήλικιώθήτέ θά μάθητε τά πάντα.

— Αυτός ό Δανιήλ, σοί τδ εΐπον, οτι'θά έπιφέρη 
κακόν είς ήμάς, — εΐπεν ό Οΰάλτεροί. Διατί νά μή 
φέρη τήν Ελισάβετ; Πρέπει νά ύπάγη εΐς άπδ ή
μάς νά ϊδη τί γίνεται.

Ένφ δέή οικογένεια εύρίσκετο είς τήν άνησυχίαν 
ταύτην, συνέβη καί άλλο τι, τδ .όποιον έπηύξησε 
τήν ταραχήν των, Ό πατήρ, βστις ήτον υπάλληλος δι· 
χαοτικός, μετετέθη αίφνιδίως εις Βερολΐνον, ολόκλη
ρος δέ ή οίκογε.νεια έπρεπε ν’ άφήση τήν αγαπη
τήν των οικίαν καΐ τδν κήπον, μετά τών όποιων ή
σαν ήνωμέναι τόσαι γλυκεΐαι άναμνήσεις, καΐ νά συ- 
νοδευσωσι τδν πατέρα είς τήν νέαν του θέσιν.

Διά τά δόο παιδία ή μετάθεσις αΰτη ήτο καλή, 
διότι θά ήδΰναντο ν’άΧολουΘήσωσι ΐάς σπουδά; των 
είς τδ παν επιστήμων τοΰ Βερολίνου, όπου κατ’ άλ
λον τρόπον δέν εΐχον τά μέσα νά σπουδάσωσιν· 
οθεν έχαιρον διά τούτο.
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‘Ο Μαρτίνος καΐ Ούάλτερος ήσαν χαλά παιδία, 
χαί λοιπόν πριν άναχωρήσωσιν άπεφάσισαν νά υπά- 
γωσι καΐ άποχαιρετήσωαι τόν παλαιόν των διδάσκα
λον, τόν καλόν γέροντα ’Αρθούρον, εΐς τοϋ όποιοι» 
τό σχολεΐον έσποόδασαν τόσα έτη, καί τδν όποιον 
όπερηγάπων.

—Τί δά γείνης; Μαρτίνε! ήρώτησεν ό καλό? γέρων.
—’Αγαπώ νά σπουδάσω διά νά γείνω διδάσκαλος, 

—άπεκρίθη έκεΐνο; μετριοφρονώ;.
— Έζαίρετον, άλλα πολΰ δύσκολου έπάγγελμα, 

—παρετήρησεν ό διδάσκαλοί. 'Ελπίζω, δτι δά κατα- 
σταθή; άμος και πιστό;, καΐ σέ εύχομαι ν’ άποκτή- 
ση; πολλούς μαθητάς, οΕ όποιοι νά σέ χαροποιή- 
σωσιν ασον καΐ .σΰ έχαροποιηαας έμέ.

—Και οΰ δέ, χΰο Ούάλτερ, ιί σκοπεύει; νά γεί- 
νης; ήρώτησεν ό διδάσκαλος τδν άλλον παΐοα.

—Μ' άρέσει νά γείνω ίεροκήρυξ,—εΐπεν ό Οδάλ- 
τερος.

—” A! —Εΐπε μειδιών ό διδάσκαλος,— λοιπόν τό 
στρατηγιλίκι τάπεχαφέτησας διά παντός. Ένόμιζον, 
δτι έσκόπευες νά γείνη; στρατηγό;. Άλλ’όμως χαί 
ώ; Είροκήρυζ δυνασαι νά γείνης καλός στρατιώτης 
τοΰ Ίησοΰ Χρίστου. ’Εάν υπάκουης είς τά παραγ 
γέλματα τοΰ θεού, όπως οί στρατιώται ύπακοοεσιν 
εΐς τάς διαταγές τών άνωτέρων των, καΐ υπερασπί
ζεσαι τήν τιμήν και τήν βασιλείαν του Κυρίου χαί 
Σωτήρός σου Ίησου Χρίστου έναντίον πάστ,ς κακίας 
καΐ πονηριά; διά λόγου, δι’ έργου καΐ μάλιστα διά 
τοΰ παραδείγματος καθ’ δλην σου τήν ζωήν, &ά γει- 
νης χρησιμότερος εΐς τήν πατρίδα σου καί τδν κό
σμον παρά τόν κάλλιστον τών στρατηγών, καί μετά 
τήν μάχην τής ζωής ταότη; θέλεις λάβει στέφανον 
αιωνίου δό£ης. Είθε ό Κύριος- νά σας ενίσχυση,ώστε 
νά προςενήτε χαράν εΐς τους γονείς σας, διότι εΐναι 
άξιόλογοι άνθρωποι, «Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σου, » εΐναι ή πρώτη έντολή μέ όπόσχεσιν. 
Μή λησμονήσητε, όταν ήλικιωθήτε καΐ γείνητε άν- 
δρες, δτι ακόμη εΐσθε τέκνα τών γονέων σας. Ποτέ 
μή λησμονήσητε τοΰτο. Καΐ τώρα, τέκνα μου, δπά- 
γετε και δ θεδς νά ήναι μαζό σας καί νά σάς δια- 
φυλάττη όπουδήποτε καί άν εδρεθητε.»

— Ο θεδς μεθ’ ήμών! ήσαν οί τελευταίοι λόγοι 
τής μητρδς, καθ' ήν στιγμήν άνεχώρουν άπό τήν πα
λαιόν οικίαν.

— Ο θεδς μεθ’ήμών} έττανέλαβεν ό πατήρ, κα
θώς έίήλθον τής κωμοπόλεώς των. Ό θώ; μ=θ’ ή
μών. εΐ; τήν νέαν μα; κατοικίαν. (ακολουθεί.)

ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ.
•Τί; εΐναι φίλος ώς έγώ ;» εΐπεν ή Σκιά πρδ; τδ 

Σώμα. « Δέν σοι άκολουθώ δπου καί άν ύπάγης; 
—είτε μέ τδ φώς τοΰ ‘Ηλιου, εϊτε μέ τδ φώ; τής 
Σελήνης, ποτέ δεν σε λησμονώ.

’Αληθώς, είπε τδ Σώμα, εΐσαι μετ’ έμοϋ χαί μέ τδ 
φώς τοδΈλί» καϊ μέ τδ φώ; τή; Σελήνη;, αλλά ποίϊ 
εΐσαι δτε ούτε “Ηλιος ούτε Σελήνη φέγγει έπ’ έμέ;

ΚΑΜΗΛΟΣ ΑΡΑΒΙΚΗ,

Πολλοί άπδ τοΰ; μικρούς μα; άναγνώστα; δέν ~ΐ· 
δον πιθανόν ποτέκάμηλον. Εΐς τοΰ: τοιουτου; αί πα- 
οοΰσαι εΐκονογραφίαι δίδουν άχριβη εικόνα τοΰ ώφε- 
λίμου τούτου ζώου.

Δυο καΐ μόναι παραλλαγαΐ τής καμηλού δπάρχου* 
σιν, ή Άρα&,χη χαί ή Baxzpuwip ‘Η πρώτη εχει ενα 
μόνον ΰοον, ήτοι καμποΰραν, ή δευτέρα δύο. Ή πρώ
τη εΐναι μεγαλειτέρα καί ταχύτερα τής δεύτερα;, καΐ 
τήν μεταχειρίζονται αντί του ίππου, δθεν καί δρομάς 
ονομάζεται. Ή θευτέρα μικροτέρα άλλ’ ισχυρότερα 
καί χρησιμεύει ώς αχθοφόρον ζώον σηκώνυσα πολλά- 
κι; μέχρι 40ί> δκάδων βάρος

Η καμηλό; εΐναι τδ μόνον ζώον, τδ όποιον δέν 
ώρίσκεται, καθ’ δσον γνωριζομεν, είς άγρίαν χατά- 
στασιν. Εΐναι δ’ έν χρήσει είς τάς αμμώδεις και έ
ρημου; χώρα; τή; ’Ασία; και ’Αφρικής και τάς Κα· 
ναρίού; νήσους.

Ό ”Αραψ χρεωστεΐ τήν υπαρξιν καί ευζωίαν του 
εΐς τήν χαμηλόν διότι αΰ:η τω δίδει τήν τροφήν τβ 
διά του γάλακτος χαί του κρέατός της, χαί έκ του 
μαλλιού της κατασκευάζει τά φορέματα καί τάς ο χή
να; του· ή ζώνη χαί τά σανδάλια του προσέτι κα
τασκευάζονται έκ τοΰ δέρματός της.
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Ή χαμηλός είναι τό πλοΐον τής έρημο ο, διότι δι’αδ- 
τής διαβαίνουσιν οί άνθρωποι καί μεταφέρουσι τά 
έμπορεόματά των διά τών άνΰδρων χαί έρημων έκεί- 
νων τόπων, δποο ίπποι και ήμίονοι αδυνατούν νά ό- 
δοιπορήσωσιν. Ό ποΰς τής χαμηλοί» εΐναι πλατύ; καί 
απαλός χαί επιτήδειος νά πατή έπί τήί άμμοοχωρί; νά 
βυθίζηται. Έχει δέ ή χαμηλοί μέρος ιδιαίτερον έντδ; 
τοΰ ςομάχκ της, τδ όποιον μεταχειρίζεται ώς δεξαμε
νήν , καί άφοΰ τδ γεμίση, άντλεΐ έξ αύτοΰ καί χατα·

KAMdaUX ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ.
παύει τήν δίψαν της, όταν δέν εύρίσχη δδωρ.' Ο οδοί 
προσέτι τής χαμηλού εΐναι χρησιμώτατος, διότι άσάκις 
οομδή νά μή εύρη τροφήν έπί πολδ, τδ σώμα της 
τρέφεται έπ τοΰ πάχους τούτου , διότι δέν εΐναι ει’μή 
πάχος. βθεν χαί ολιγοστεύει χαί έξαλείφεται χατά 
τάς περιστάσεις καί πάλιν άνανβούταt άφοΰ εύρη τρο
φήν. Πρό; ασφάλειαν άπδ θηρία χαί ληστάς οί άν
θρωποι τών έρημων έχείνων ταξϊΐδεύουσι—χατά ρε
γάλας συνοδεία; δνομαζομενας, Κερί><ί>ια. Εΐς μίαν 
τοιαύτην συνοδείαν έμπορων , μεταβαινόντων εί; Αίγυ
πτον χάριν έμπορίας, έπώλησαν, ώς γνωρίζετε, τόν 
Ιωσήφ οί αδελφοί του.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟίϊΤΟΡΙΚΑ.
ΑΣΙΑ.

Ή Άσία εΐναι μία τών πέντε μεγάλων μερών τής 
ξηρά;, τά δποΐα καλούνται άπδ τους γεωγράφους 
”Ηπειροι. Είναι δέ ή μεγίστη, ή πολυανθρωποτάτη 
καί σπουδαιότατη όλων διά τήν ιστορίαν της.

‘Η Άσία δπήρξεν ή χοιτ'ι; τοΰ ανθρωπίνου γέν«ς. 
Εί; αυτήν όπάρχουσι τά δψιστα τών δρέων, αί εύφο- 
ρώταται γαΐαι καί ή μεγίστη ποικιλία κλίματος.

Έκ τής Ιστορίας μανθάνομιν ότι έκ τής Ασίας έπέ- 

ρασαν όχι μόνον οί άνθρωποι αλλά καί τά ζώα είς τήν 
Ευρώπην καί ή πιθανό της εΐναι μεγάλη δτι καί οί πρώ
τοι κάτοικοι τής ’Αμερικής μετέβησαν έκεΐ έκ τής 
’Ασίας.

“Οτιοΐ Γότθοι, Γερμανοί, Κέλται, Κίμβροι, Γαλά
τσι, Σλαίοι, Λαπλανδοί, Φίννιοι, καί άλλοι ήλθον έκ 
τής ’Ασίας, ήξεόρομεν έν μέρει μέν έκ τής γλώσσης 
των, έν μέρει δ’ έκ τής ιστορίας.

Αί αρχαιότατοι καί τά μέγιστα χαλλιεργημέναι 
γλώσσαι εόρίσκονται είς τήν ’Ασίαν, ίχ; τήν’Ασίαν 
χρεωστούμεν ήμεϊς οί “Ελληνες τδ Άλφάβητόν μας 
Ό πολιτισμός προσέτι ήρχισεν είς τήν ’Ασίαν. ■

Έ έξημέρωσις τών ζώων καί ό πολλαπλασιασμός 
τών κατοικίδιων ειδών ώ; λ. χ, του προβάτου, του 
βοδς, τοΰ ίππου, τοΰ σκύλου κλ., χρεωστειτα, είς τήν 
Ασίαν.

'Η καλλιέργεια τής γής καί ή χρήσις τών δημη
τριακών καρπών: τοΰ σίτου, τής χριθής και λοιπών 
οφείλεται είς τήν ’Ασίαν. ’Εκ τή; ’Ασίας ήλθον άν. 
θρωποι καί έδίδαξαν τους Ευρωπαίους, οΐτινες έτρε
φα ντο άπδ καρπούς, ρίζας καί βαλάνους, πώς νά καλ
λιεργούν τόν σΐιον καί νά κατασκευάζωσιν άρτον.

Αί τέχναι καί έπιστήμαι προσέτι ήρχισαν νά
■ καλλιεργώνται κατ’ άρχάς είς τήν ’Ασίαν.

Οι κάλλιστοι καρποί τής γής, ώς π. χ. αί στάφυ- 
λαί, τά πορτοκάλια, ρόϊδγα, καρύδια, σύκα, αί έλαΐαι, 
τά άμύγδαλα, τά κάστανα χτλ. ήλθον έκ τής Ασίας.

Ή ποίησις ού μόνον έλαβε τήν άρχήν της, άλλά 
καί ίφθασεν είς τόν υψιστον βαθμόν έν Άσίή—τδ έμ- 
πόριον, ή νόμισμα το ποι ία, τά διάφορα είδη τών κυ
βερνήσεων άπδ του απολύτου μοναρχικού μέχρι του 
δημοκρατικού ήρχισαν καί έκαλλιεργήθησαν εΐς τήν 
Ασίαν.

“Ολαι αί μυθολογία! τών Εύρωπαίων, ’Αφρικανών 
καί Αμερικανών εΐνα ι μη δ αμινα ι παραβαλλόμενοι μέ 
τάς εκπληκτικά; διηγήσεις περί κοσμογονίας τής ’Ιν
δίας, θιβετίας καί Χαλδαίας. Πόσον σπουδαία λοι
πόν ή ιστορία τής Ηπείρου ταύτης, καΐ πόσον κα
λόν πάντες νά τήν γνωριζωμεν ! (’Ακολουθεί.)

ΚΑΘΑΡΑ! ΧΕ1ΡΕΣ.

Είς τήν «ύλήν τοϋ σχολείου ύπήρχεν άντλία είς 
τήν δποίαν & 'Ερρίκος έτρεχε πολλάκις τής ήμέρας 
διά νά πλάνη τάς χεΐράς του. Τούτο ήτο νέα ιδέα 
του Ερρίκου, έπειδή αδτός δέν είχε τάς χεΐράς ρυ
παρά;, άλλ’ αίφνης ήρχισε νά λαμβάνη ίδιάζουαάν 
τινα έπιμελειαν περί αύτών.

a Atari πλύνει; τάς χεΐράς σου τόσον συχνά;# 
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ήρώτηαεν ό “Αστών, οσιι; ήτο' παιδίον πολΰ πε
ρίεργον.

• Διάνα γείνω δυνατός,# άπεκρίθη δ Έρρΐκος.ά- 
μέσως.

«Καί ήμπορεΐ τάχα τδ δ5ωρ νά μαςκάμη δυνα
τού;;· ήρώτηαεν δ “Αστών.

•Αί καθαραΐ χεϊρες δόνανιαι,#—εΐπεν ,δΕρρίκο;· 
ή Βίβλο; τδ λέγει. ....

. ·Μέ τά σωστά σου τδ λέγει;;· ήρώτησεν εκ νέα 
ό “Αστών.

ο Μάλιστα,» άπεκριθη 6 Έρρΐκο;, «ή Βίβλο; λέγει, 
«Ό καθαρό; τάς χεΐρα; θέλει έπαυξήοϊΐ τήν δύναμιν 
αυτοΰ. » “Έγώ τδ δοκιμάζω.»

ε Οδδέποτε ήκουσα τούτο πρότερον,» — εΐπεν ό 
“Αστών μετ’ έκπλήξίω;· «οι* αΰτδ φαίνεται ή μήτηρ 
μου μ' έρωτφ πάντοτε, «Είναι αί χέΐρέ; σου καθα- 
ραί; “Αστωνί» θέλω νά γείνω καί έγώ δυνατό;.·

« Λοιπόν έχε τά; χεΐρά; σου πολύ καθαρά; καί 
τούτο εΐναι πολύ εδκολον πράγμα,—εΐπεν ό Ερρίκο;.

Ό μικρό; “Αστών δέν ήτο πολύ βέβαιο; π,ερί τού
του· άλλ’ ομω; ένφ έπέστρεφεν από τοΰ σχολείου 
εί; τήν οίχι'αν του μέ τήν Λουΐζαν και τήν Μαρίαν, 
τά; άδελφά; του, «“Εμαθα σήμερον,—εΐπεν εί; τήν 
Αουΐζαν, — ένα τρόπον νά γείνη τι; δυνατό; I ·

• Βώ;,»—ήρώτησεν ή Λουΐζα.
•Έάν εχη τά; χεΐρά; του καθαρά;,· έφώναξεν ό 

“Αστών μέ εμφασιν,—Ή Βίβλο; τδ λέγει.
. Η Λουΐξα έγέλασε, χαθώ; και ή Μαρία..

Εί; τδ γεΰμα ό “Αστών τδ άνεφερεν εί; τδν πα
τέρα του, καΐ είπε καΐ τδν στίχον εκ τή; Γραφή;, 
τον όποιον ό Ερρίκο; τον είχε διδάξευ

• Συ λαμβάνει; τά; λέξει; κατά γράμμα,» —εΐπε 
χαμογέλασα; ο πατήρ του.

•Τί έννοει; μέ τδ κατά γράμμα;»— ήρώτησε το 
παιδίον.

• Καθώς έκφράζουν αί λέξει;,— εΐπεν δ πατήρ. 
Ουτο; ό στίχο;, ώς φαίνεται, έκφράζει, δτι αί κα- 
θαραΐ χεΐρε; θελουσι σοΐ δώσει σωματικήν δυναμιν, 
Άλλ’ ή γλώσσα εΐναι μεταφορική, καί έννοει άλλο 
παρ’ έκεΐ/ο, τδ όποιον αί λέξεις'έκφράζουν.

« Ποιον εΐναι λοιπόν έκεΐνο;» ήρώτησεν ό “Αστών 
προθΰμως.

• Ό Βασιλεύς Δαβίδ, — ένθυμεΐσαι,—ηδχήθη νά 
τφ δοθή καρδία καθαρά, ούχΐ βεβαίως καρδία πλυ
μένη μέ σαπούνι, άλλά καρδία άγνή καΐ άκακος.Καθα- 
ραι χεϊρε; λοιπόν εχουσι τήν αυτήν έννοιαν ήγουν 
χεΐρες, αί όποΐαι δέν είναι ένοχοι πο ταπών και πο
νηρών πράξεων, — χεΐρες, αί όποϊαι έργάζονται εις 
τδ καλόν καΐ εδγενές. Καρδία καθαρά κάμνει χεΐρα; 

καθαρά;, ή δέ ρυπαρά, κάμνει χεΐρα; ρυπαρά;. Έά 
κράτη; τάς χεΐρά; σου άπδ τοΰ κακοΰ, και μηδέποτε 
πράττη; αδικίαν· έάν τά; κράτη; χα&αράς χαί &γνάς 
θά γίνεσαι καθημερινώς θυνατώτερο* εις πασαν κα
λήν οδόν,—εί; τήν όδδν τή; αρετής. Τοΰτο καλείται 
ήθική, ή χριστιανική δΰναμι;, και εΐναι ή καλλίστη 
δόναμι;. εί; τδν κόσμον, καί ανατρέφει καΐ γυμνάζει 
τδν άνθρωπον εί; τδ καλόν,

Ό “Αστών, δστις είχε του; οφθαλμό; τυ προσηλω
μένου; εί; τούς τί πατρό; τ«, ένφ ώμίλει, «Βλέπω,» 
—εΐπεν,— «οτι όσον καθαρώτεροι προσπαθούμε» νά 
ήμεθα, τοσουτον εόκολώτερον έμποροΰμεν νά ήμεθα 
καθαροί. “Οσον συχνότερου πράττομεν τδ καλόν, τό
σον εύκολωτέρα γίνεται εί; ήμά; ή έκτέλεσί; του. 
Τώρα έννοησα.ε

« Κατά τοΰτον τον τρόπον, — εΐπεν δ πατήρ,—θά 
γινώμεθα δυνατώτεροι έπΐ μάλλον καΐ μάλλον καθη
μερινώς, καί έπΐ τέλους θά φθάσωμενεί; τήν εύγενή 
χριστιανικήν ανδρικήν ηλικίαν, διά τήν όποιαν ο 
θεδ; μάς έπλασε.#

« Ποσον λυπηρόν εΐναι νά ευρίσκεταί τις εί; πλάνην 
εί; τά πράγματα τά άφορώντα τον θεόν,—εΐπεν ή 
Αουΐζα ήσύχω; πρδ; τήν μητέρα της.

« Θά εΐπω είς τδν Έρρΐκον τί αληθώς σημαίνει ή 
φράσι; αυτή· » εΐπεν ό “Αστών, « δηλ. τό νά μή 
πράττη τι; ποτέ πράξεις ρυπαρό};, καΐ θά τήν έχω 
ώ; γνωμικδν, λέγων «χεΐρε; καθαραί.»

• Ουτω φρονώ καΐ έγώ·»— εΐπεν ή μήτηρ μειβιώσα 
« Ο καθαρό; τά; χεΐρα; δέλει επαυξήσει τήν δόνα 

μιν αότόΰ.» (Ίώβ, ιζ'. V.)

ΜΥΘΟΣ. - ΧΡΥΣΑΛΛ1Σ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑ.
Έκαρ.άρων; πετώαα μετά χάριτο; πολλή*
Ιών πτερύγων τη; τά κάλλη μία νέα χρυσαλλΐς, 

«Καί Τήν στίλΐουσαν στολήν μου θεωρήσατε,» έφώντι
«Τήν στολήν μου, τήν οποίαν εί; τόν κόσμον φέρω μόνη..

«Δέν μου λέγετε τί; άλλο; είμπορεϊ νά καυχηθή
«Ότι δύναται τό κάλλος μέ ΐμέ νά συγκριθη;. · . 

•Όχι, ίχι, τό κηρύττω εί; τόν κόσμον δέν εΐν' άλλος 
«Έχων όσην έγώ έχω λάμψιν -χάρίτας καί κάλλος ...»

Μόλις εΐχε σιωπήσει, δτε βλέπ’ από μακράν
Πρός αυτήν πετώ σαν αίφνης μίαν μέλισσαν μικράν .. . 

Καί ίδοΰά αύτήν μέ φρίκην καί άποστροφήν φωνάξει, 
« ΩI τί ειν1 αυτό τό τέρας τό όποιον πλησιάζει ί.. ■

«Καΐ μου ελεγον πώς έχει τόσα; χάριτα;!! άλλά
«Τώρα'βλέπω όίιίλα εΐναι ψεύδη παχυλά·

«Καί ή μέλισσα ϊέν είναι,παρά έν αχρείον τέρας.
«Ποΰ καταμολύνει πάντα καί τήν γην καΐ τού; δέρας t...
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. Ή δέ μέλισμα είς ταΰτα άπεκρίθη παρτυθΰς,
"Οχι άπω; σΰ δπόταν ΰπό άλλον προσάληθή;, 

"Ηχοι μέ φωνήν χαΐ ΰδριις, άλλά μέ φω^ήν γλνκεΐαν- 
«Έλα, φίλη, νά αώ δείξω τήν μικράν μου κατοικίαν ...

«Παρατήρησή την . .. βλέπεις πόσον είναι καθαρά ;
«Κ είς τήν τάςιν των-βαλμένα είναι'ίλα μιά χαρά;
, , .αΚΊτταξε αύτά; τά; θέσε;;, φίλη μου, εϊ; τά; όποια;, 

«Έχω διά τόν χειμώνα άρκετά; ζωοτροφία; ...

«’Από τάς τροφά; έχείνα; ζώ' άφθδνω; καί έγώ,
«Καί τήν τροφήν εί; τοΰ; άνθρώπους γλυκοτάτην χορηγώ... 

«’Ίσως είναι ή μορφή μοΰ dm>τρόπαιο;, άλλ’ ομω;
«*'ϋ?Λΐ λέγουν ότι είμαι φίλεργο; χαΐ οικονόμος..,

«Αλλ’εσένα ή όποια τόσον μέ περιφρονεΤς
. «Σέ δέν ήκουβά ποτέ μου νά σέ έπαινή χάνεί; ’

«Διά τοΰτο όσα; λ|γει; χατ’ έμοΰ κατηγορία;, - 
«Δέν τα; θεωρώ διόλου άπαντήσεω; άξια;.

«Μίαν όμως νά σοΰ δώσω συμβουλήν έπιθ υμώ
«Τή; οποίας τήν αξίαν χαί αλήθειαν τιμώ·

«Είναι άθλιο; έκεϊνο;, όστι; δίδει σημασίαν
«Εί; τοΰ σώματο; τά κάλλη καί μισεί τήν έργασίαν.,.»

Π.Ι.Φ.

ΜΙΚΡΟΣ ΤΙΣ ΗΡ2Σ.
Παιδίον τι, τό όποιον ήγάπα μέ ίλην την χάρο ίαν 

το ι» τόν Χριστόν, ή τον ημέραν τινά εί; τό δωμάτιο ν 
του προσευχόμενου, οτε ό πατήρ του, ό όποιο; έμί- 
σει τήν θρησκείαν. είσήλθε καί εΐπεν αμέσως πρό; 
αυτό, νά παύση άπό τοΰ νά προσευχή ται, πρόσδεσα;. 
«Έάν σε ευρώ πάλιν προσευχόμενου, θά σέ διώςω 
άπό τήν οικίαν.»

Τήν άκόλουθον ημέραν ό πατήρ έπιστρέψας από 
τάς έργασίας του ευρε πάλιν τόν υιόν του γονυκλι- 
τή κα! άμέσως τόν εΐπε νά φύγη άπδ τήν οικίαν.

Τό παιδίον, άφοΰ έφίλησε τήν μητέρα του και τήν 
αδελφήν του, ήτοιμάζετο νά όπακοόση είς τάς διατα· 
γάς τοΰ πατρός του, St& δ πατήρ ταυ κλαίων τφ εΐ. 
πεν, «’Ιωάννη, δέν θά αναχώρησης άπό τήν οικίαν, 
Είσαι μικρός ήρως. #

Τό άποτέλεσμα τής διαγωγής ταότης τοΰ παιολ; 
ήτον δτι έντος ,δλίγου εγεινε κάΐ ό πατήρ του άν 
θρωπος προσευχής.

ΦΓΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ.

Ήμεΐς θαομάζομεν, καί δικαίως, τόν βαθμόν τής 
λεπτότητος, λειότηιος καί Αραιότητας, είς δν έφθα 
σεν ή άνθρωπίνη τέχνη· άλλ* όμως καί αυτά τά πάλ- 
λισσα καί έντελέστατα έργα αυτής φαίνονται χον
δροειδή χαΐ άμοιρα καλλονής παραβαλλόμενα μέ τά 
έργα τή; φυσ?ως· τήν άνάχάλυψιν τής διαφοράς.τάΰ· 

τη; χρεωστοΰμεν εις τό μαροσκόπιον. Ίοοό μερικά 
παραδείγματα. Έάν έςετάσωμεν διά τοΰ μικροσκα- 
πείου τήν λεπτότάτην βελόνην , βλέπομαν αυτήν ό- 
μοιάζουσαν μέ άνώμαλον ράβδον σιδήρου , ένφ τό 
κέντρον τής μελίσσης διά τοΰ αΰτοϋ έβγαλε ίου πα
ρουσιάζει καθ’δλον αότοΰ τό μήκος έπιφάν-ιαν λειο- 
τάτην, άνευ τής έλαχίστης ανωμαλίας, καί τελειώ
νει είς άδιόρατόν τι άχρον.

Ή λεπτότατη κλωστή, ήτις κατασκευάζεται διά 
τή; έντελεστάτη; μηχανή;, φαίνεται όπό τό μικροσκο
πίαν χονδρότερα καί άνωμαλωτέρα τών ποινών σχοι
νιών έκ κανάβεως— ένφ ή υπό τοΰ μεταξοσκώληκας 
κατασκευαζομένη κλωστή οόδεμίαν καθ’ όλον τό μή
κος της παρουσιάζει ανωμαλίαν ή άνισότητα πάχους.

Αί μικρό ;αται στιγμαι, τάς όποιας δυνάμεΟα νά 
κάμω μεν μέ κονδύλι ον, φαίνονται ανώμαλοι δίσκοι, 
ένφ τά είς τά πτερά τών έντόμων στίγματα παρου
σιάζονται έντελώς καί άκριδώς κυκλικά.

Ή λεπτότατη ζωγραφία παρουσιάζεται όπό τό μι
κροσκοπίαν τραχεία καί άνώμαλος, άμοιρος καλλο
νής περί τε τήν τέχνην καί τόν χρωματισμόν , τό δε 
ωραιότατον βερνικιού φαίνεται άπλή ανωμαλία· ένφ 
δσον περισσότερον καί άκριβεςερον έξετάζομεν τά έργα 
τοΰ Θεοΰ, τοσοΰτον εόρίσκομεν αυτά έντελέστερα, 
αμίμητα.

Είς τά άπειρα είδη τών έντόμων όποια αναλογία , 
άκρίβεια , δμοιόμορφον και συμμετρία είς άπαντα τά 
όργανα Ι. 'Οποία άφθονία χρωμάτων επί τών σωμά
των, τών πτερών, καί τών κεφαλών, τών τε πτηνών 
καί έντόμων I Πόσον ύψηλή ή τελειότης I πόσον α
μίμητο; ή στιλπνό της I πόσον έξαίρετα άπαντα τά έρ
γα τοΰ θεοΰ! Όλα έγένοντο μέ σοφίαν καΐ άγαθό- 
τητα καί ή θεωρία καί. έςέτασις αυτών πρέπει νά μας 
κινή είς θαυμασμόν καί άγάπην πρδς αυτόν.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ;

Μία διαασκάλισσα ένός Κυριάκου σχολείου, ήρώ- 
■ήσβ μίαν φοράν τά κοράσια τής τάίεώς της, είς 
ποιαν ηλικίαν επρεπεν οί άνθρωποι νά δώσωσι τήν 
καρδιάν των είς τόν θεόν καΐ νά γεινωσιν εύσεόεις 
Χριστιανοί;’Επειδή δ’ έκεΐνα έσιώπων , ή δίδασκά· 
λισσα ήρχισε νά έρωτφ αύτά , άρχίσασα άπο τοΰ με- 
γαλειτέραΰ.

— Τί λέγει» ου , Μαρία , πότε πρέπει νά δώοω- 
μεν τήν καρδιάν μας είς τόν θεόν ; ■

—Όταν ήμεθα 13 έτών ,—εΐπεν ή Μαρία, 
—λύ δέ Ιωάννη, πότε νομίζεις ;

■ «-Όταν ήμεθα Ι.Ο έτών,—εΐπεν έκεΐνος,'
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—Καί σδ, Σουσάνς^ τί νομίζεις περί τούτου j ■ ■ 
—Όταν ήμεθα 6 Ιτων,— άπεχρίθη έχείνη.
Τβλίσταΐον ήλθε χαί είς τήν νεωτάτην έν.τή χλάσει.
—&<3ΐ» Ρ100 Λγ»ΐζ«, πότε' νομίζεις Sn

πρέπει νά Ιδωμεν τήν χαρδίαν.· μας είς .τδν θεόν; 
ήρώτησεν ή διδασχάλισέΐ. -

—Εύδδί άγοο «ίσθαν θωμίν, fat εΐμεθα άμα?χω
λοί, χαί γνωρώωμεν ποιος εΐναι ό θεός ! —εΐπεν ή Λ;'

Πόσον ώράία χαί πόσον πιστή ή άπόχριβις 1 Ναι, 
εύδδς άφοΰ ■ αίσθανθή τις δτι εΐναι αμαρτωλό; χαι 
γνωρίση τις εΐναι ο θεός, δτι εΐναι θεός έλέους χαί 
οίχτιρμώχ, δύναιαι χαΐ πρέπει νά 3ώση ιήν χαρδίαν 
τοο εΐς αύτδν χαί θά γείνη άληθής ’χαί εύοεβής χρι
στιανός.

Ελληνα^ Φιλόμουαοζ 'Εταιρία 
ί>πδ τόν τίτλον *Παλλάς.α

Οί απανταχού μικροί άναγνώσιαι τή; Έφημερ. 
τών Παίδων γνωρίζουσι πόσον χαχόν εΐναι ή άμα- 
Οεια χαί πόσον ώφίλιμα τά γράμματα. 'Η παροιμία 
* άνθρωπος άγράμματος, ξόλον άπελέχητον, · εΐναι 
άληθής, χαί διά τούτο οί άνθρωποι παντού ηρ 
χισαν ήδη νά συσταίνουν σχολεία, διά νά σπουδά
ζουν τά παιδία χαί οί νέοι χαί ό5τω ν* άποφεόγουν 
τά χαχά τής άμα θείας.

Είς τά πλεΐστα Κράτη τής Εύρώπης ή έχπαίδευ 
σι? τού λαού γίνεται δι’ εξόδων τοο δημοσίου χαί 
εί; τά περισσότερα μέρη οί νόμοι άναγχάζοον του; 
γονείς, έπί ποινή προστίμου , νά σιέλλουν τά τέχνα 
των είςτά δημόσια σχολεία μέχρι τοΰ 13— 14ου έ
τους τής ήλιχίας τών. Είς τήν Τουρχίαν δπου υπάρ
χουν πολλαΐ εθνικότητες χαί πολλά θρησκεύματα ή 
Κυβέρνησις δυσκολεύεται νά έφαρμόση τδ μέτρον 
τοΰτο. "Οθέν' έκαστη έθνιχότης είναι ήναγχασμένη 
νά προμηθεύη τά μέσα τής έκπαιδεΰσειυς είς τά τέ
κνα τών ίδιων της μελών.

Είς τήν ανάγκην ταυτην εύρίσχοντσι χαί οί ’Ελ
ληνες, οί διεσπαρμένοι καθ’ δλην τήν τουρκικήν α& 
τοχρατορίαν, χαί πρδς πλήρωσιν τής σπουδαίας ταύ- 
της ανάγκης, συνέστησαν πρό τίνος καιρού άπανταχοΰ 
σύλλογρι-πράς έξεόρεσιν πόρων , διά τών όποιων νά 
συοτηθώσί χαί διατηρώνται σχολεία παντού ίποο 
ύπαρχό υάιν Έλληνες. .

Τοιουΐος είναι καί δ ύπδ τδν άνωτερω τίτλον 
σύλλογο ς,βστις συνεστήθη έν Κωνσταντινουπόλει· 
5 σκοπός δέ αύτοΰ εΐναι γενιχώτερβς — νά βοηθή 
δηλ. τάς αλλαχού άδυνάτους έλληνικάς κοινότητας 
πρδς ΐδρυοιν χαί διατήρησιν σχολείων, χαί άποτει- 
νεται πρδς τούς άπανταχοΰ τής οικουμένης Έλ· 

? ληνας χαί ιδίως είς ήμας τούς έν Έλλάδι νά τδν βοη- 
5 θήσωμεν.

Ίδόντες έκ του σύνεγγυς τά καλά ■ άπστελέσματα 
τών συλλόγων τούτων έν Τουρκία. συνιστώμεν τδν

; περί ου;δ λόγος σύλλογον ο& μόνον είς τούί μικρούς 
άναγνώστάς μας, άλλά καί είς τους γονείς αύτών καί

■ πρδς'πάντας τους επιθυμούνται τήνδιΛνόήτΐχήν άνά-· 
πτυξιν των ομογενών μα; έν Τουρχία. 1 '

■·. Δίκαιον ■ είναι ν’άναφέρωμεν-έντάΰθά, ^«είί.τά 
ουίω πως συσΐαινόμϊνκ σχολεία δυνανται νά ψοι- 
τώσι χαί παιδία άλλων έθνικοτή των, οΐον ^Εβραίων, 
Τούρκων, Αρμενίων καί Φράγκων , χωρίς νά πλη- 
ρώνωσι δίδακτρα· ώστε διά τής συστάσεως τώνσχο
λείων τούτων έχτείνονται τά χαλά τής μαθήσεως είς 
όλους τούς κατοίκους τής Ανατολής^

Τά; συνεισφοράς των δόνάνται νά πέμπωσΐ διά 
τοΰ Έπαρχου είς τδ υπουργιών τώ- εσωτερικών.

Οί έπόμενοι μικροί, συνδρομή ταί μας, οΐτινε;
σαν τάς ίερογράφιχά; έρωτησει; τοΰ παρελθόντος έ
τους, ήξιώθησαν τών έξης βραβείων,

1) Εύθαλία Βιργίοου έκ Δεμερδεσιυ—Ίέρά Γράμ
ματα χρυσοδεμένά.

2) θεολόγης Δερέμπδης—έκ Δεμεροεσίβ—-Ταμεΐον.
3 ) ’ Α σ πασ ίά'Ί ωανν ίδ ο υ, έξ ΐ Α θ'η ν,ών—P«eJeitedes·
4) "Ομηρος Έεντζιπέρης έκ: Δεμεροεσίου^— θε

μέλια τή; Ιστορίας. < ' ·'
5) Ν. I. Δημητριάοης, έξ ’Αλεξάνδρειάς, θεμέλια 

'Ιστορίας.-
6) Γ. 'Ρωμανός, Σύρου, θεμέλια 'Ιάτόρίας>
7) Εύρυδίκη Σταματο'ποάλο'υ, ‘Αθηνών, (The 'in

fant’s Magazine 1S71.)

ΑΙΝΙΓΜΑ.

"Ο,τι ν' άντιχρΰση πρός με ήθελε τήν τόλμην έχει, 
περιπαίζω, χι’ο,τί πράξη.

ν' άντιπράξωι .
καί θά μεταφέρω τόσον, δσον απ’ έμοΰ απέχει 

δίχως θέσιν ή ν’άλλάξη
ή ν’ αλλάξω. - Σ.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ $?ίί|ίϊΣ.

1) Εί; ποιον μέρος της Παλαιδί Γρ$$)'ί άπαντώμεν κατά 
πρώτον τήν φράσιν «Ό Κύριας τώχ-Δυνάμβων,» ήτις too* 
όυναμΛ μέ τήν Εβραϊκήν λέξιν

2) Ιίότι καί παρά τίνος έγΧ«·νίσθη κατά πρώτον ή 
είδωλολατρι'α μιταξυ τών Ισραηλιτών;

3) Ποία διάσημο; γυνή μεταξύ τών “Εδραίων ίκτυπήθη 
άπδ λέπραν ίνεπα τής αλαζονεία; της; ■


