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Εκαστον φυλλον τιμάτάι λέπ. 10.

ΑΙ ΑΙΖΘήΕΕΙΞ.

Ύπάρχουσι πολλά ζώα-, τά όποια ύπερέχόυσι
τόν άνθρωπον εις τινα: τών σωματικών αίσθή-

σεων, ώς λ. χ. δ αε
τός καί ή ελαφος είς
τήν δρασιν, δ λαγωύς
είζ τήν ακοήν, δ κύων είς τήν δσφρησιν
καί δ έλέφας είς τήν
άφήν, άλλ’ έν σύ
νολο δ άνθρωπος ε
ξέχει τών λοιπών ζώων
καί κατά τάς σωρ.α^
τικάς αισθήσεις· διά
δέ τής άσκήσεως κα
τορθώνει νά ύπερο ή
αυτά καί κατ’ έκείνην τήν άίσθησιν, ήτις είναι ίδιάζουσα
είς αυτά·.
fH άφή τοΰ αν
θρώπου λ. χ. διά τής
άσκήσεως δύνατΉ νά
φθάση είς τοσοΰτον
λεπτότητας καί εντέ
λειας, ώστε νά διακρίνη καί αυτά τά
χρώματα, 5ζ<ύζ παρετηρήθη τούτο πολλάκις είς
τυφλούς.
Ή ακοή προτέτ». τών άγριων άνθρώπων, οί-

Σο^ρ. έτηοία,’A9r(v®v Δρ. ι ~
»
» ’Επαρχιών s ι,20

»

»

Έξωτεραοό » 2 —

τινες ζώσιν είς τόν άν'δικτόν άέρα καί είναι ήναγκασμένοι πρός ιδίαν έαυτών προφύλαξίν νά
γυμνάζωσίν αυτήν, λέπτύνεται καί όξύνέται επί
τοσβτον, ώςε διακρί
νει καί τόν έλάχιστον
ήχον τών βημάτων άνθρώπου πολύ άπέχοντος τοΰ άκούοντος.

Ή γεΰσις προσέτι
δύναται δι άσκήσεως
νά λεπτυνθή, ώστε νά
δύναται νά διακρίνη
τά συνθετικά μέρη
πολυποικίλβ τίνος πο
τού, ή εδέσματος, καί
ν’ άνιχνεύη τήν ΰπαρξιν ώρισμένης τί
νος ουσίας καί δταν
δι’ ούδεμίάς Χημικής
άναλύσεως αΰτη δύ
ναται ν’ άνακαλυφθή·.
Καί τήν αΐσθησιν
τήςσσφρήσεως δύνα
ται νά λεπτύνη ή άσκησις, άλλ’ ουδέπο
τε νά κατάστήση αυ
τήν έφάμιλλον τής του κυνός ή άλλων τινών ζώ
ων, άτινα έχουσιν αυτήν άνεπτυγμένην είς ΰψιστον βαθμόν.
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ΕΓπομεν προηγουμένως, οτι ό Κρόνος μετά τών

νει άπό τήν φα'σιν τής Νέας σελήνης είς τήν τής παν

σελήνών καί τών δαχτυλιών του άποτελεΐ μικρόν σύ

σέληνου είς δλιγώ ιερόν τών 12 ώρών αί κατόπιν τέσ-

στημα, το όποιον παρουσιάζει .όλα τά φαινόμενα, τά
όποια παρατηροΰμεν είς τό ηλιακόν μας σύστημα.

ημέρας καί μόνον ή άπωτάτη, ό 'Ιαπετός, έχτελεϊ

Αί οκτώ σελήναί του παρουσιάζουσιν άλληλοδ.ιαδόχυχς καί τινες αυτών όμοΰ, δλα; τάς φάσεις τάς
όποιας παρουσιάζει εις ήμας ή σελήνη μας.

Έάν ύπήρχον χάτοιχοι έπί

τής έπιφανείας τοΰ

σαρες παρουαιάζουσι τάς αύτάς φα'σεις είς μόνον δύο
τήν περί τόν αςωνα περιστροφήν της, έπομενως πα

ρουσιάζει τάς αύτάς φάσεις εί; τό αύτύ χρονικόν διά
στημα μέ τήν Σελήνην μας.
Μία τών όκτω σελήνών τοΰ Κρόνου εΐναι μεγαλει-

Κρόνου δά εΐχαν μέν έπί τινα καιρών λαμπρόν δεω.· τέρα τών πλανητών ‘Ερμου καί Άρεως καί έννεάκις
ρίαν τών σελήνών καί τΰ δ.ακτυλί», αλλά καίδά ύπέφε- τής ήμετέρας σελήνης, ώστε κατ’ άναλογίαν κρίνον τες
ρον πολύ έπτήςμικράς άναλόγως ποσότητας τ£ φωτός έπί τής έπιφανείας του Κρόνου πρέπει νά ύπάρκαί τήί δερμότητος, τήν όποιαν λαμβάνουσιν άπό τόν χωσιν ωκεανοί , ήπειροι, δάση καί ποταμοί, καϊ
Ήλιον, καί είς τινα μέρη δά έπασχον και ένεκα πα- ζώα, και ίσως οντά λογικά — άπολαμβάνοντα έκ τής
ρατεταμένης νυκτός· ώς λ. χ. εις τους πόλους, οπού, ή σφαίρας τοΰ Κρόνου τάς αδτάς ευλογίας τοΰ φωτός

νΰ£ διαρχεΐ ΐ 5 έτη και ή ήμερα αλλα τόσα.

"Οπως είς τήν Γην μας, οδτα> καί είς τόν Κρόνον

συμβαίνουν έχλείψεις τών σελήνών καί τοΰ Ήλιου’

και τής δερμότητος, τάς οποίας χαρίζει είς ήμάς δ

Ήλιος,

Είς τούς κατοίκους εκείνους ό. δακτύλιος καί αί άλ·

αί εκλείψεις τών σελήνών είναι συχναί καί ποικίλαι λαι σελήναι πρέπει νά παριστώσι δεαμα μαγευτικόν
ώς πρός τήν διάρκειαν· εις τινα μέρη ή δλική έκλει και ένταυτιρ έςαίσιον.
Τοσαϋτα περί τοΰ πλανήτου Κρόνου, καί τοΰ μεγα
ψή του Ήλίου διαρκεΐ 3 έτη, είς αλλα 7, καί είς

άλλα περισσότερον χρόνον.
Έχ τών οκτώ σελήνών αί πλησιέστεραι τεσσαρες

άπέχουσιν άπο τον πλανήτην Κρόνον δλιγώτερον παμ ott ή Σελήνή μας άπέχει άπό τήν Γην μας. Ή
πλησιεστάτη είς τόν Κρόνον σελήνη, Μίμας, μεταβαί

λοπρεπούς αύτοΰ συστήματος.

Είς το επόμενον φόλλον δέλομεν πραγματευ&ή περί

ετέρου τίνος πλανήτου, τοΰ Ιίοσειδώνος.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-, 1876.
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Οκοτεινιάση. Τά φωσφορούχα έντομα έπισης οδν φαί,
« Τί ώραΐον φόρεμα είναι έκεΐνο ! τίνος είναι"; » — νονται είμή άφοϋ άρχίοει νά Οκοτεινιάζη- έάν δέ σολ.
ήρώτησέ roots τήν μικράν Φανήν Κλάΐδ πατρικός τις λάβη; εν αύτών και τδ έςετάσης διά του φωτός του
λύχνου σου, δεν βλέπεις τίποτε.
φίλος.
Ουτω; έχει και με πολλά; θείας Αλήθειας. Έάν έ·
<ι’1 Οικόν μου, κύριε, »
άπεκρίθη ή Φανή.
Η ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΤΗΣ.

πιμένωμεν νά ΐάς ίδωμεν διά τοΰ φωτός τήΐ Ανθρώ
πινης λυχνία;, οσφ καλή καί 5ν ήναι αότη, ολν θά

■ Τδ ήγόρασες $ »
β'θχι, κύριε. »
« Τδ κατασκεύασε; ;

δΌνηύό,μεν νά τά; ίδωμεν ποτέ
*
πρέπει νά βλέπωνται

« Οΰτε.»

διά τήί βοήθειας του ίδιάζονιος είς αύτάς μεγάλου καί

a Τδ ηΰρε;; »
«Όχι κύριε;»

ισχυρού φωτός.

•Τδ έκλεβες;»
•Έγώ Εέν εΐμαί κλέπτρια, κύριε ΐ » — έςϊφώνήσε

μετά θυμού ή Φανή.
.« Λοιπόν,—εΐπεν ό Εένο;,—πω
*

έτυχε νά ψαι ίδι-

0Ε0Σ KAI ΜΑΜΜΩΝΑΣ.

Είς τάς φυσικός έπιστήμας υπάρχει άςίωμα, δτι

δύο πράγματα δεν δόνανται νά κατέχουν τδν αυτόν

τόπον εί; τδν αδτδν καιρόν. Τό αυτό άίίωμα ισχύει
κό.ν σου αυτό τδ φόρεμα; *
■ Τδ φόρεμα εΐναι ίδιχόν μου, διότι μου τδ έδωκεν καί εί; τδν πνευματικόν κόσμον. Ό Χριστός και δ
δ πατήρ μου,—άπεζρίθη μέ ταπεινήν φωνήν ή Φανή. Σατανάς δεν δόνανται νά κατέχωσι τήν αύΐήν κάρο ίαν
εις τον αυτόν καιρόν. * Εάν δ είς ήναι έντδς, δ έτερος
■ Τόν έπλήρωσέ;πρτε οι’αυτό ; »
' πρέπει νά ήναι έκτός. Όταν δ Χριστός εισέρχεται, δ
•Όχι, κύριε, αΰτδς δεν μου ζητεί πληρωμήν, δι’ όσα
Σατανάς πρέπει νά έςέλθη ανυπερθέτως καί
μοΰ δίδει. »
όσον οίόν τε ταχύτερον.
« Του δίδεις ποτέ τίποτε συ ; »
Όχι μόνον εΐναι 6ύο, αλλά δόο ά ν τί θ ® τ ο ι,—
«Μάλιστα, πάσαν ημέραν.»
<ρ ώ ς καί σ κ ό τ ο ς, ή παρουσία τοΰ ένδ; των όποιων
« Τι του δίδει; $ s
Αποκλείει άναγκαίως ΐήν τοΰ άλλδυ.
« Φιλήματα.
: Ουδεις επομένως δόναται νά δουλεόη καί άγαπφ άμ« Τοΰτο μόνον; »
ί φοτέρυ;· άλλ’ 5ν άγαπήση τδν ένα, 8ά μισήση τδν έ
• Κα'ι μειδιάματα.»
τερον. Ιόν θεόν καί τδν Μαμμωνάν νά δυλεύη καί άα Τί άλλο ;.»
γαπφ τις ένταδττρ Αδύνατον;
«Υποταγήν.»
« Τίποτε άλλο; ·
«Αγάπην. ΔένφοΙ φαίνεται, Ετι του δίδω αρκετά:,
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ.
«’Αλλά, Φαν ή μου, ποιος σοΐ εδωκε τον πατέρα,
τήν μητέρα, τήν αναπαυτικήν οικίαν, τά παιγνίδια

καί τά λοιπά πράγματα, τά όποια έχει; ;»

• Ό θεός.»
• Τδν έπλήρωδές ποτέ *δι αυτά ;·
«Και ζητεί ό θεός πληρωμήν δι’αύτά; Τί δύ
ναμαι νά δώσω έί; τδν θεόν έγώ;
• Φιλήματα δεν δυνασαι νά τοΰ δώσης, βέβαια, ούδε

—ΐ ’Ηςευρεις τί λέγει δ άνεμο», παποϋ; ήρώτήσέ
ποτέ μικρόν λοράσιον καίήμενον έπτ των γονάτων τοΰ

παποΰ του.
«Όχι, Αγάπη μθυ, άπεκρίόή ό γηραιός, χαϊδέυσα;
τήν Εανδήν κόμην τής έγγόνης του.

Έγω νά σέ τδ εΐπω’ λέγει * Ένθυμαΰ τοδ; πτω
χού;, ·

παποΰ. Όταν καταβάίνη

άπό τήν καπνό-

δόχην,
* Ένθυμοΰ τού; πτωχούς.»
τά θέλει. Ή μπορεί; Εμως νά tow δώσης άλλο τι—'Τ '
Όταν
βάλη
τδ
στόμα
του είς τήν τρύπαν τήΐ κλέιποταγήνκαίάγάττη ν, καί ελπίζω, δτι ένφ τιμέμ
δαριάί, σφυρίζω. ^Ενϋομοδ τοδζ πτωχούς. »
μό τάΰτα τδν έπίγειόν σου πατέρα, δέν θά λησμο
*
νής καί τδν Ιπουράνιον, Εστι» εΐναι άνώτεροςκαΐ καλ
Όιαν εισέρχεται διά τών χαραματιών τής θύράς,
λίτερος τοΰ έπιγείου.
Λυδία.
ψιθύρίζ^ι, *
Εβομο& τυδί πτωχούς.
*
Καί δταν προσβάλη τά άργυροειδή μαλλιά σου,
ΑΙ ΘΕ1ΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ1 ΑΤΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΙ.

παποΰ, εί; τδν δρόμον, καί οή τρέμης καί κομβόνης

Ύπάρχουσι πολλά πράγματα είς ιόν κόόμον του μέχρι λαιμόΰ τδ έπανο,φόρεμά σου, δδν όδ λέγει είς
τον, τά όποια δέν δυνάμείΐα νά ίδωμεν, είμή εί; το τδ αίιτι, α ΈνΟυμοΰ τοΰ; πτωχούς; »
σκότος. Οί Αστέρες φέγγοϋσιν δλην τήν ήμέραν, άλλα
« Μέ φαίνεται, οτι Ελη αδτή ή ρητορική σου, ‘Ε
δδν δυνάμεδα νά τόΰ; ίδωμεν εως ου νυκτώση καΐ λένη, εΐναι διά τδ πάπλωμα ! δΕεφώνησε μειδιών ό γέ-
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ρω Ι'ουλλιελμος. Δέν ήθελες νά ειπγμ μ' ολα αυτά» άνθρωπος άνευ τής βοήθειας της θείας. άποκαλΰψεως
ο.τι έχεις. άνάγκην άπά νέον σάλι-;. Δέν είναι έτσι-;.

Όχι, παπρΰ μορ, vs σε- χαρώ,—άπδκρίθη, ή μικρά

εφθασε ποτέ.
Έκ φύσεως είχεπολλάς κακίας, άλλα St' έπιμόνου

Ελένη.

άσκήσεω; εί; τήν αρετήν κατώρθωσε νά γείνη ό έ·
«Έάν ή&ελον νέον σάλι θά σοΐ τό έλεγον χωρίς νά· ναρετώτατος μεταξύ, τών έθνιχών τής αρχαιότητας.
έντραπώ, διότι γνωρίζω οτι· μέ άγαπά; καί θά μοί
Ένυμφεύθη. τήν Ξαν.θίππην, ή.τις ήτο γονή βίαιου
τά ήγόραζες
*
*
άλλ
έσιιλλογούμην κερί τών παιδιών έ·- χαρακτήρας, προ; μόνον τάν σκοπόν .άσκήσεως πρός
κείνων, τά όποια δέν έχουν ουδέ φόρεμα αρκετά θεμ τήν αρετήν.
μόν εις τόν παγετώδη τούτον καιρόν,
Ό παποΰς έσιώπησε καί άφοΰ τό κοράσιον άπ«

Είς πολλά ομοιάζει τον Ίησοΰν Χριστόν· περιήρ-

χετο, ώς έκεινος, την πόλιν αονανασ τρεφόμενος μέ

μακρόνδη έπη γεν είς τό γραφεΐόν του καί λαβών εν παντας και Οιοάσκων καί νοοθετών όλους είς τήν
χαρτονόμισμα, τ,ών 100 φράγκων έπεμψ.εν αυτό είς πράςιν τής άρετής καί άποχήν από τής κακίας.
τήν πρόεδρον τής φιλεήμονος εταιρία; τών γυναικών,
·ως διαφθοράς τών νέων καί ώς δι
*
βάσκων νεοος θεού; κατεδικασθη. δπό τοΰ Άρείου
Ρώ τήν έςή-ς λακωνικήν, έπωτολήν·

«Κυρία! τό έσώκλει-

Πάγου είς τάν διά τοΰ

στον χαρτονόμισμα άς·

κώνειου

χρισημεύση πρός ένδ.υ-

πεθανε δέ μετά μεγί-

μασίαν τινών πτωχών.

ςη; άταραξίας, μή θε-

κορασίων.Έάν δέ χρειασθώσι
χρήματα

θάνατον. Ά-

λήσας νά δραπέτευση,

περισσότερα

•

άποτάνθητε

δπως οί φίλοι του τον

συνεβουλευον, ΐνα μή
β παραβη τους νόμους
τής πατρίδος του.

είς τόν αείποτε έπιθυ·
μουντά τήν άνακούφι-

σιν τών πενήτων, φί

: Μετά τόν θάνατόν
του, οί Αθηναίοι με-

λον σας,
Γόύλλιίλμον Κάμπτλ.»

τανοήσαντες τού; μέν

Τό παράδειγμα τής
μικρά; 'Ελένη; μιμήθητε καί σείς μικροί-

■κατηγόρους του έθανάτωσανς είς αυτόν δ’
έστησαν Ανδριάντα.

μου φίλοι καί παρα

Μέ όλην 0μω; τήν

κινείτε τους γονείς σαςνά ενθυμούνται τοΰ;
πτωχούς. Λυδία.

σοφίαν και άρετήν τυ,
& Σωκράτης δέν- δόναται ο όχι μόνον μέ

τον Χριστόν νά παρα
βληθώ , άλλ’οδδέ μέ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ-.
Δέν- υπάρχει ψυχή μεταξύ τών ‘Ελλήνων, καί οΰ-

τάν έλάχιστον τών γνωριζόντων- τό Εόαγγέλιον είς

δει; μεταξύ· τών έκπεποΣιτισμένων έθνών, όσης νά

τάς- περί' θέοΰ γνώσεις. Τό δαιμόνων (ό θεός) τοΰ

μή ήκοοσέποτε τό ονομα τοΰ μεγάλου τούτου φιλο

Σωκράτοος ήτό τι, περί τοΰ δποίοο

σόφου τής άρχαιότητος.
Ό Σωκράτης ήτο ’Αθηναίος, υΐός γλύπτου τίνος

τάτην ιδέαν, ή δέ μέλλυσα ζωή κατάστασίς τις αβέ

δνομαζομένου Σωφρονίσου καί μαίας τινός καλούμε

είναι- θεός προσωπικός

νης Φαιν αρετής.
Κατ’ άρχάς ένησχολήθη είς τό'έπάγγελμα τοΰ π«·
τρός του, και, ώς φαίνεται, έκ τοΰ άγάλματος- τών

μισών τήν αμαρτίαν χαί ένδιαφερόμενος καί εύεργετών παντοιοτρόπω; τον άνθρωπον. Είναι θεός οδχί

βαια τής ψυχής
*

εΐχεν αμυορο.

ό τοΰ. χριστιανού, απ’ έναντία; θεός

αγαπών τήν άγιωσόνην καί

τρόμου άλλ’ αγάπη; ΰπαιρεροόσης πάντα λόγον καί
τριών Χαρίτων, τό όποιον έσώζετο μέχρι τών ήμε έννοιαν.
Πόσον εύγνάιμονες πρέπει νά ήναι οί άνθρωποι είς
ρων του Παυσανίου, ή εργασία του δεν ήτο ευκατα
τδν Χριστόν, διά τοΰ όποιου ή θεότης. κατεστάθη,
φρόνητος. Μετά ταοτα όμως έπεδόθη εί; τήν σπυδήν
ούτως είπεΐν, ψιλαφητή, ό δέ άνθρωπος άνυψώθή
καί καλλιέργειαν τής φιλοσοφίας καί εφθασεν εις τό μέχρι του θείου!
μέγιστον ΰψος τής περί θεού ιδέας, είς το όποιον
ga,P.«.9,^s=i—-------

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1870.
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ΔΕΙΓΜΑ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ.

/Αλέξανδρος· στοιχήματα δέν βάζω, διότι, ώς γνω

— Κάτι χαρούμενος, 'Αλέξανδρε, σήμερον; Τί ρίζεις, ό πατήρ μας άπηγόρευσε τούτο άς χαχόν·
τρέχει ; εΐπεν ή Πηνελόπη πρδς τον μικρόν άδελφόν

της έπίστρέψαντα ήμέραν τινά fatb τδ σχολεϊυν.
—Έπήρα τδ βραβείον είς τήν- Ιχνογραφίαν,—είπεν

άλλα προς χάριν σοο'θά Ιχνογραφήσω είφ τον μαύρο·
πίνακά μας ό,τιδήποτε ήθελες μοί εΐπει.

—Καλά, λοιπόν έλα κάμε μου μίαν χήναν.

έκεΐνος· tikka νά σοΰ ’πϊ> τήν αλήθειαν, Πηνελόπη,

—Καί πώς τήν θέλεις;—ήρώτησεν 6 Αλέξανδρος,

δλν χαίρω τόσον διά τό βραβείο ν, όσον οτι έμπορώ
νά Ιχνογραφώ δ,τι θέλω, ελπίζω οέ οτι ταχέως θά

καθημε'νην, ή ίσταμένην ; εις τήν ξηρόν, ή έπάνω είς

μάθω καί νά ζωγραφίζω, καί σδ γνωρίζεις πόσον

πως πολλάχις- όλα- τά πουλιά ουνειθίζουν νά στέ

ά-γαπώ τήν ζωγραφικήν!

κουν ;
— Είς τό νεοσν,— εΐπεν ή Πηνελόπη.

—Τδ γνωρίζω, ’Αλέξανδρε, οτι αγαπάς· νά γείνης

τδ· νερόν; έ.τί τοΐις 0ύο πόοας, ή έπΐ τδν ενα, ό

ζωγράφος, άλλά δέν πιστεύω, ότι συ ήμπορεΐς νά

Άμ’έπος, αμ’έργον.Ό'Άλέξ. έπήρεν εν κομματιού

παραστήσης ο,τι δήποτε σχήμα θέλεις μέ γραμμάς.

κιμωλίας χαί ήρχισε νά ίχνογραφφμίαν χήναν ίκί τοΰ

—Ίοοϋ ή Ρόδος, ιδού καί τδ πήδημα, έΐπεν ό

μαυροπίναχος· μέ δλίγας δέ γραμμάς έπέτυχε τόσον
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καλώς, ώστε ή άδελφή του, Γστατο θεωρούσα μέ ανοι

έδιηγήθη ■ τόσα πολλά. Άλλά διατί δέν μοτ τδ έλεγες

χτήν στόμα.

προτήτερα;
—Διά νά σ’ έξιππάσω,— είπε γελών 0 ’Αλέξαν
δρος. Όταν μάθω νά ζωγραφίζω μέ σκιάν, τότε θά

—’Ιδού,—εΐπεν, ΐίφοδ έτελείωσε,—- δέν cot dps·
cst; δέν ίμοιάζει μέ χήναν;
— ’Απαράλλαχτα I έξβφώνησεν ή Πηνελόπη, καί

χάμω οέ χαΐ τήν κούκλαν σου!
—Αδτέ θά μέ άρέση πολύ,— εϊπεν ή Πηνελόπη,

τώρα πιστεύω, δτι θά άπεράσης καί αυτόν τδν πε

καί έτρεξε νά εΐπη εις τήν μητέρα των διά τήν χήναν

ρίφημο? Ραφαήλον, περί τοΰ όποιου ή μητέρα μάς

του άοελφοΰ της.

*
ΣΑ1ΞΙΪΗΡΟΣ
J0 Σαιξπηρος
*
ήτο αγγλος τδ γένος, γεννηθείς τδ

χαί κατέταξαν τδ όνομά fob μέταξδ τών διασημοτά-

15Κ4 είς τδ ΣτράτφΟρδ (upon-Avon) τής ’Επαρχίας

των δραματικών ποιητών τοΰ κόσμου,
Τά ποιήματα τοΰ Σαιξπήρου κατέχουοιν έν Άγ-

Ούάροοιχ.
‘Η διαγωγή του πατά τήν παιδικήν καί έφη&χήν

γλίά τήν αδτήν θέσιν, τήν όποιαν παρ’ ήμΐν τά τοΰ

ήλιχιαν η το παν άλλο η καλή' όπως όλοι όί χαχοΐ.

Ομήρου καί σπουδάζονται είς ολα ΐά σχολεία τής
παΐδες.τής ηλικίας του, οΰτω καί δ Γουλλιέλμος Αγγλίας καί ’Αμερικής.
Σαιξπήρος έτρεχε τάς νύκτας κλεπτών τάς όρνιθας
Ό Σαιξπήρος έγραψε πολλά συγγράμματα, μετά
καί τά κουνέλια τών γειτόνων του.
ξι» τών όποιων έξέχουσι τά εξής; Άμλέτος- Μακ-

Άναγκαοθείς νά έγκαταλείύη τδ Στράτφορδ διά
κλοπήν, μετέδη είς Λονδΐνον , οπού έχολλήθη είς

έταιρίαν τινά ή θίασον θεατρικόν

καί μετ’ ίλίγον

ανέπτυξε τάς άρετάς έχείνας, αΐτινες τδν άνέοειξαν

βέθ— Όθέλλός Βασιλεύς Λήαρ, — Ιούλιο; Καϊσαρ
'Ρωμαίος καί Ίουλιεττα.

Άπέθανε τδ 1616 είς ηλικίαν πεντήκονία δυο

έτών.

.

_
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1876.
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ΣΪΜΒΟΪΔΗ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΤΙΝΟΣ ΘΕΑΤΡΙΝΑΣ.

Υποκάτω δέ τής δευ τέρας Sv κοράσιον έγραψε τήν
«Έχαθήμην έσπεραν τινά,—γράφει αγγλος τις χό έςής άπόκρισιν έκ τοΰ Εδαγγελίου.
«Πιστός είναι ο λόγος καί πάσης αποδοχής άξιος,
ριο; προς τήν σύζυγόν του,—είς τδ άναγνωστήριον
του ξενοδοχείου τοΰ Λούβρου έν Παρισίοις άναγινώ- οτι ό'Ιησούς Χριστός ήλθεν είς τδν κόσμον διά νά
σώση αμαρτωλού;.·
σκων έφη μερίδας, καί ιδού κυρία τι; εισέρχεται κα
τεσπευσμίνως καί μέ αποτείνει τά έ;ής: «ΙΙοίαν ώ
ραν θά κίνησης διά τδ θεατρον ; ν Έπειτα κυττάξα·
ΕΓΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣ1Σ.
σά με προσεκτικώτερον είς τδ πρόσωπον, «Συγχώρη
• Μέέρωτφ;,—άπεκρίθη ο περίφημος Γουλλιέλμος,
σαν με, κύριε,—έπρόσθεσε,—αά; έπήρα ώ; ενα τών

συντρόφων μας.»ΤΗτο ή περίφημος θεατρίνα 'Ροζίνη,

ή τις έμενεν είς τα αυτά ξενοδοχειον. .
«Δέν πειράζει,—άπεκρίθην μειδιών, — άλλά συγ
χωρήσατε μοι νά σας ειπω, 5τι ποτέ δέν έπάτησα

πρίγκηψ τοΰ Όράνζ, εί; τδν κυβερνήτην Σονόύ'ν,—
έάν έχαμον συνθήκην τινά συμμαχίας ή έπιμαχίας μέ
τινα ισχυρόν Μονάρχην. ’Αποκρίνομαι, δτι πριν άναλάβω τήν υπεράσπισιν τών καταθλιβομένων κατοίκων

συμμα-

είς θέατρον. >
«Tit — έςεφώνησεν ή κυρία Ρ·,—ποτέ δέν έπηγες

τών Κάτω

είς θέατρον; Δέν ήκοοσές πάτε τδν χ. Φορέστην, τδν

πεποίθησιν, δτι βλοι, όσοι τδν Εμπιστεύονται, σώζον

μέγιστον τών ηθοποιών ; »
«Οΰχί,—άπεκρίθην διότι οί γονείς μοο μέ έδιδα
*

ται διά τής κραταιάς χειρός ταυ. ·

ξαν ν’άποφεάγω τά δράματα. Τινές ομω;, τοδ; ό

βάς διά νά παύση άπδ τοΰ νά ύπερασπίζεται τους

ποιους υπολήπτομαι, λέγουν δτι ή άνατροφή μου ήτο

δυσιυχεΐς ‘Ολλανδούς, ό γενναίος πρίγκηψ, άπεχρί-

κακή ώς πρδ; τούτο, καί ότι δν ήθελον έπισκεφθή ά·

θη, «ότι έθεώρει τδ δημόσιον καλόν καί τήν ασφά

πας μόνον τδ θέατρον, θά εβλεπον τδ λά&δς μου. Σείς

λειαν τών συμπολιτών του άνώτερα παρά τδ ιοιόν

βεβαίως, κυρία, γνωρίζετε καλώς περί τούτ» καί έπε-

του συμφέρον, καί ότι είχεν άπόφασιν σταθερόν νά

Χωρών,

έκαμα στενήν

χ ίαν μέ τδν βασιλέα τών βασιλέων, έχω δέ στερεάν

“Οταν δέ κατόπιν τιρ πρ&σέφεραν μεγάλα; άμοι-

θύμοι» ν’ άκούοω την γνώμην σας. Μέ συμβουλεύ έςακολουθήση τδν άγώνα μέχρι τέλου; ζωής, ‘Ο
' Κύριο; όμως τδν έβοήθησε καί είδε τελευταΐον τήν
ετε νά συχνάζω είς τδ θέατρον ;

Τδ πρόσωπον τής κυρίας Ρ. έγεινε χλωμόν καί πε
λιδνόν, καί ή έκ-φρασίς του έπρόδιδε λυπηρόν συγκίνησιν, ήτις δέν δόναται νά έξαλειφθφ ποτέ έκ τοΰ νοός

πατρίδα του έλευθέραν καί έαυτδν έπί τοΰ θρόνου
τής ίσχοράς Αγγλίας.

____ ---------- .

μυ, μετά φωνής δέ τρεμούσης άπεκρίΟη, «Κύριε, έάν

οδδέποτε έπηγες εις θέατρον, σέ συμβουλεύω, ποτέ νά
μή πατήσης εις αύτο Ι,« και χωρίς νάείπη άλλην λέ-

ΛΙΛΤΓΜΛ.

ίιν έςήλθε τοΰ άναγνωστηρίου,

Δοω συλλαοαί μέ γράμματα Si μέ άποτελοΰσιν,·

Τήν συμβουλήν τής έντιμου έ κείνη; θεατρίνα; ου·
νιστώμεν είς όλους τους μικρού·; άναγνώστας τής έ·

' Επτά έκαιοντάδας δέ άπαντα άριθμοΰσί

φημερίδος τών Παίδων.

Λυδία,

Τδ όνομά μου έφερε μία άρχαία πόλις,
‘Ως και Sv άκρωτήριον γνωστά εις τινα; μόλις.
Δέν είμαι μέν αδύνατος, πλήν κ’ εύρωστο; δέν είμαι

Όρθιος ινα ίσταμαι, καί μή επ’ άλλων κείμαι,
Κ2ΦΑΛΑΛ0Γ ΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Κυρία τις έπεσκέφ&η ποτέ κατάστημα
*
τι τών κω

Άλλ1 έχω χρείαν πάντοτε άλλοι νά μέ στηρίζουν,

Τδ βάρος μου νά φέρωσι καί- μέ άνακουφίζουν.

φαλάλων είς τδ Λονδΐνον, καί θελήσασα νά μάθη

Ου-τω δέ στηριζόμενος στοές φίλους μου έπάνω

πόσον τά κωφάλαλα έκείνα παιδία έγνώριζόν άπδ

Ύψοΰμαι, έπεκτείνομαι,· και δόναμιν λαμβάνω,

τήν Γραφήν, έγραψεν είς τδν μαυροπίνακα τάς έ

ξης ερωτήσεις·
«Ποιος έδημιούργησε τδν κόσμον; ·
«Διατί ήλθεν ό Χριστός είς τον κόσμον ; »
Μικρόν δέ παιδίον έγραψεν υποκάτω της πρώτης
έρωτήσεως.
• Είς τήν άρχήν δχαμεν ό Θεός τδν Ουρανόν και

τήν Γην.»

Κι’ αύξάνω καθημερινώς και είς τά πρόσω τρέχω’
-Διότι φίλους άγαθοΰς ώς στήριγμά μου έχω.
Πλήν όμως δέν είμαι κ’ έγώ αχάριστος, άγνώμων

Στους στηρικτάς καί φίλου; μου άλλά πολύ εύγνώμων
Διότι, άντευεργετών κ’έγώτού; καλλωπίζω

Καί- μόλαμου τά Θέλγητρα κοσμώ καί ώραΐζω.
Κι’ ουτω μετόχους τοΰ; ποιώ τής ώραιότητός μου, '
Της δροσερά; κι’ αειθαλούς, καί ίερότητός μου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 18ϊ6
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Διότι εΐμαι iapi; χαί αφιερωμένος,

Θεφ, δατις έγράφετο νέο; χαριτωμένοι,

Τροφών, καί ευφραινόμενο;, καί εύθομών χαί χαίρων·

Προ; οέ τιμήν και δόξαν τοο ώ; στέφος έμέ βέρων.
Τούτον πολύ έδόξαζον κ’ έτίμων οί άρχαΐοι

Και τφ απέδιδαν τιμά; καί γέροντες καί νέοι.
Είχε πολλούς τούς οπαδούς και λατρευτά; έπισης,

«Τ( $ά είπη ευτυχής; » — ήοώτησεν ήμέραν τινά ή μικρ ά
Μαρία τήν κυροΰλα τη;, έπί παρουσία του μικρού άίελφοΰ
τη; Ίωάνου.
«θά εϊπη,—άπεκρίθη δ Ιωάννη;, πριν προφθάση ή κυρούλα ν’ άποκριθή,—θά είπη, ότι πρέπει νά αισθάνεσαι, ώ; νά
ΐπεθΰμεις νά χάρίση; όλα σου τά παιγνίδια εί; τήν μικράν α
δελφήν σου 1 ν

Τού; τρέχοντα; 'στά ίχνη τβ μετά πολλή; τη; λόσσης,
Τού; άγαμένοος ύπ’ αύτοΰ πάντα καί φερομένους,

—«‘Ωραιότατα, τέκνον μου, —·■ εϊπεν ή γηραιό.—Ή αϋταπάρνησι; είναι ό καλλίτερο; τρόπος τοΰ νά γείνη τι; εύτυΈν τελεί δε κακήν κακώς καί καταατρεφομένους.
χή; — έν<ΰ ή πλεονεξία προξενεί λύτην καί δυστυχίαν. Διά
Πλήν δυστυχώ; και σήμερον έχει τού; &αυμαςάς τη! τή; αύταπαρνήοεω; προσέτι κάμνει τι; καί άλλου; ευτυχεί;,
ivij> διά τής πλεονεξία; καί τόν έαυτίν του στερεί τή; εύτυ ■
Έχει τού; ίλιασώτα; τοο! Έχει τού; λατρευτά; του !
χία; και είς άλλους προξενεί δυστυχίαν.
—Μεταξύ πάντων τών εθνών καί τών πεφωτισμένων,
---------__________________
Καί τών άγριων, κι’ άμαθών κ' ήμιπολιτισμένων.
’Αφαιρετόν από έμέ τώρα τδ πρώτον γράμμα

Jtiffi; τοϊί ίν τ<ρ πρβηγονμενφ φύλλιο αινίγματος.

Κ/άρχαίαν πόλιν 9ά ίδή; έμπρόςσοο έν τφ άμα,

'Ίρίζ-μίς.

Παρ’η ποτέ περίφημο; μάχη συνεκροτήθη,

1=10 ρ=100 t—10 c=2W=320.

Έν ή ή τύχη ισχυρού κράτους άπεφασίσθη.
Ιο δεύτερον το γράμμα τη; έάν τδ ά«αίρεσης.
Τδν τόνον δ* έκ του τόπου του έάν τδν μετάθεσης,
θά ιδηςτι, τδν ομοιον καί ομαλόν σημαίνον,

Προσέτι δέ τδν δίκαιον καί τδν εύθύν έμφαΐνον.

Τώρα τά ίξ μου γράμματα διαίρεσον έξ ίσου,
Κ’ έν πρώτοι; εν ζωύφιο ν Οά ’δουν οί δφθαλμοι σου.
Δεύτερον θά παρασταθή ρα/νάύς πάατΰ; έμπρός σου,

*0 επονομαζόμενος άείποτε ’δικό; σου.

Κ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
Ό άρχ-μάγειρος βασιλέα»; τινδ; έστειλεν ένα τών

άνθρώπων του είς τήν αγοράν, δώσα; είς αύτδν έκατδν δραχμάς, δπω; άγοράαη οι’αυτών εκατόν κομ
*

μάτια έκ τών έξη; ειδών: ήτοι πεπονιών, καρπουζίων

Jjiffti τοΰ έν τώ αύτφ φύλλα) προβλήματος.
Χήνα;
3X4.00=13.00
Τρυγόνα; 15 X 50= Ϊ.50
Κήχλα; >Χ 25= 50

20

20.00

Τό αίνιγμά καί πρόβλημα έλυσαν οί έξη;.
’Αλέξανδρος Βοτσάνηξ, Ν. Ναδίρηϊ καί Όλγα Ν. Κουμοριανοΰ έξ ’Αθηνών, Σοιρία Σάντου, Μαρία Κυριακοπούλου,
τ.αΐ ‘Ελένη Δ. Σμυρναίου έκ Πειραιώς, Π. I. Κελπερής έκ
Σύρου, Μαρία Τερζάκη έκ Κέρκυρας, ’Ιωάννη; Ν. Χαίδόπουλο; έκΠατρών, Έμμ. Παρωδη; έκΧιου.
Τό πρόβλημα μόνον οί έξής.
Μαρία Σταματιάοόυ έκ Σύρου, Ίι». Λ. Κουρτάκης έκΚαλαμών, Παναγιώτης Μαλεόίτης, Ίω. Γ. Σχέ καί’Ελευθερία
Π. Δημητροπούλου έκ Πατρών, καί Έρασμία Α. Βέροιάν ου
έκ Πύλου.

καί πορτοκαλιών· ή δέ τιμή τών μέν πρώτων ή το

^ΡαΧ^· πέντε, τών δευτέρων μία, καί τών τρίτων λε-'
πτά πέντε. Πόσα έ; έκάστου είδους ήγόρασεν ;

Εγκράτεια καί γυμνασι; καί τής τροφής λιτότης,
Καί εγερσι; έωθινή είσΐ μακρόβια της.

"Οστις μέ τού; συγγενείς του δυσάρεστο»; πάντα ζή,

1ΕΪΌΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1 Τίνε; ήσαν οι διηνεκείς έχθροΐ τών Ίσραηλιτώνι
2 Ποΰ εύρίσκετο ή Κιΰωτό; τοΰ θεού άπό τοΰ θανάτου
τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή μέχρι τής μεταφοράς αυτή; είς Ιε
ρουσαλήμ ;
3 Ποία ήτο ή πρώτη πραφήτις μεταξύ τοΰ Ισραήλ :

Είς τόν άνανεχόμενου νά κάμη συνϊρομητάς καί άποατείλη τάς σύνδρομά; είς τήν Διεύθυνσιν τή; Έφημ. τών Παίδων, θά έκπίπτωνται έκτος τών ταχυδρομικών και είκοσιπέντε τοΐς εκατόν πρύς όφελος αύτοΰ.
'Π γή οέ φαίνεται στενή ; ’στον Ουρανόν υψώσου.
Είς τόν ίστις ήθελε κάμη 20 σννόρομήτάς θά στέλλεται ό
Οί άνθρωποι σ’ αδίκησαν; ’στον Πλάστην προσηλώσω. Άστήρ τής ’Ανατολής, έοδομαδιαία έφημερϊ; ποικίλη; ΰλη;
δι’ οίκογενείας, δωρεάν έπί εν έτος.
Π. 2ΌΓΓΣ0Σ.
ι
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Δΐΐύθυνσί; ’Αστέρα; ‘Ανατολής καί Έφ. Παιδων έν δοιρ Έρμοΰ άριθ. 267.
Πώς ειρηνικά»; νά ζήση μέ τούς φίλους του μαζό;

