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ρά της πρώτον είς τήν καρδίαν της καί έπειτα εϊί
τήν κεφαλήν της.» Ό Παντοδύναμος μέ έστειλε μεγαλήν δυστυχίαν καί έπειτα μέ άφησεν είς τήν τύ

Ή χαρά. Καλή χαί % παραχαταθηχη της.

χην μου!» καί τά δάκρυα ηρχισαν νά £έουν ποτά-

μηδον έπί τών παρειών της.

(Συνέχεια· Κι προηγούμενων άριβμόν.)

— ε'Ο Παντοδύναμος,— έψιθυρισε μετά γλυκό-

Ένω ταυ τα συν έβαιναν εΐί τήν αστυνομίαν, άλλο

τητος ή 'Ρόζα είς τά ου; τής κυρα Καλής, κύψασα

τι πρόσωπον ένδιαφερόμίναν είς τήν μαύρην έπήγε

τά πρόσωπον έπί του προσώπου της,— Ό Παντο

νά ΐδη τί άπέγεινε, διότι κατά τήν συνήθειάν της δεν

δύναμος δέν έγκατα λείπει, ούδέ λησμονεί τούς Soot

τού; έπισκέφθη τήν ημέραν Εκείνην μέ τά κοολοό-

Εμπιστεύονται είς αυτόν. Άλλά ’πέ μου, Καλή, τί

ρια. Τδ προσωπον τοΰτο ήτα δ γλυκύς άγγελος τής

σέ κάμνει νά θλίβεσαι τόσον και νά κλαίης ; Δέν

καρά Καλής,—ή νεανις ‘Ρόζα Στάΰοενσον, τήν ευρε
δέ κοιτομενην έπί τής ψάθης της καί καταβεβλημέ

έμπορεΐς νά μέ έμπιστευθήί ;*

νη ν άπδ τήν λύπην.

ζε περί τής όπάρξεως τών γονέων, άλλ’ αφού ειοεν
διι πάσα έλπίςέξ έλειπε καί τά παιδία έμενον ηδη

Ή κόρά Καλή άνεγνώρίσε τήν γλυκεΐαν 'Ρόζαν

εδθΰς άφοΰ είσήλθε καί τήν έχαιρέτησε μέ §ν μειδί
αμα πρίν Εκείνη άνοιξη τά στόμα τηϊ καί τής ειπη

το «καλή ήμερα.»

1

·.

«Έχάσαμεν καί σέ καί τά χουλοόριά σου, κυρά

Καλή,— εΐπεν ή Ρόζα, καθήσασα πλησίον καί λα-

Πτωχή μαόρη 1 έκράτησε τδ μυστικόν δουν ήλπι-

παντέρημα, άπεφάσισε νά τδ έαμυστηρευθή είς τήν
καλήν Ρόζαν. "Οθεν άτενίσασα μέ Εμπιστοσύνην
εϊς τδ αγγελικό/ αυτής πρόσωπο/,'— «Ό' Κύριος,

— είπε,— σέ έπεμψεν άγγελον παρήγορον είς τήν
έσχάτην ταύτην ανάγκην μου καί θά σέ ίκμυστη·
καί πράγματι πώς τη διηγήθ-η δλην

βοδσα τήν χειρα τής μαύρη; είς τήν ίδικήν της.
«Τί έγεινες; Ήκουσα, οτι ήσο άσθενής, καί, ώ;

ρευθώ τά πάντα
*

βλέπεις, ήλθαν νά ιοω τΐ κάμνεις.»
Οί τρυφεροί ούτοι λόγοι ήγγιξαν τήν καρδίαν τής

διας μεταβάσεως αυτών είς τήν Νέαν Ύόρκην,
προσθέσασα, · Έν δσφ ήλπιζα, δτι οί κύριοί μου ή-

μαύρη; καί τήν Ουνεκίνησαν μέχρι δακρύων, τήν έ
καμαν δέ νά έκφωνήση άκουσίως, αΛΏ καλή μου
κυρία I Όμιλεΐς είς τήν πτωχήν Καλήν καθώς ή κυ ■

σαν ζώντες, ή έλπίς με έδιδε θάρρος καί δΰναμιν, ώ
στε νά έργάζωμαι St’ αυτά
*
άλλά τώρα οπού δ πλοί

ρία της «ονείδιζε ποτέ νά τής όμιλή !β

έχασα και τδ θάρρος καί τήν δόναμίν μου και εί

• Εΐσαι πολύ άρρωστη ; —Ιςηκολουθησεν ή ‘Ρόζα

τήν ίστορίαν τών παιδιών καί τήν αιτίαν τής αιφνί

αρχος 'Ιερεμίας μέ έδεδαίωσεν, δτι τούς έφόνευσαν,

μαι ώς νεκρά.»

έρωτώσα τήν κυρά Καλήν.
♦Ώχ» κυρία μου ! ή πτωχή Καλή εΐναι νεκρά έδώ,

στη έτι παθητικωτέρα διά του περιπαθούς τρόπουι

και ζαλισμένη Εδώ!» εΐπεν ή μαόρη θέσίχσα τήν χεΐ-

μέ τόν όποιον ή μαύρη τήν έςιστόρησε, καί συνήρμ

'Η διήγησις αυτή καθ’ έαυτήν συγκινητική, acjtJS·
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νησε τήν δεσπρινίοα 'Ρίζαν μέχρις δλολυγμών, και έ·
πί τινας στιγμά; τήν έμπό3ιαεν από τυΰ νά όμιλήση.

Άφΰΰ δέ κατώρθωσε νά; κράτηση τά αισθήματα της

£σ»ίγ£ε τήν χειρα τή.; μαύρη; χαΐ τής είπε,

«‘Αγαπητή Καλή, ή μήτηρ. ήτις ήγάπα νά διδάσκη
τά παιδία ταϋτα περί τοΰ Χρίστου, εϊναι τώρα μέ αυ

τον. Ό κοριός σου προσέτι εϊναι μέ τδν Ουράνιον ταυ

Βασιλέα, ελπίζω δέ οτι συ &α παραθώση; είς αυτού;

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1876

τών—τδν Ουρανόν. Τούτο εχεις τώρα νά χάμης,
Καλή, καί Sv τοιοδτον έργο» άίιζει τον κόπον νά ζηση χαϊ νά έργασθή. τις.»
«’Αλλά πώς δύναται ή. πτωχή Καλή νά τά οιδάτη τήν πρός τδν Ουρανόν 68 δν, ένιρ αΰτή ή ίοία
3έν τήν γνωρίζει καλώς;» εΐπεν ή μαύρη.

«‘■Ο Ίησοϋί Χριστός ήνοιξε τήν δύραν τοΰ Παρα

δείσου εϊ; δλοινς, ασοι τον άγαποΰν,— εϊπεν ή ‘Ρίζα

τα τέκνα των είς τήν καλλιτέραν εκείνην γην, δπου
δέν υπάρχει χωρισμός, ουδέ λύπη, οδδέ δάκρυα.

μετά ζωηρότητος. «Τδ αίμα του τό χοθέν έπί τοδ

«Πρέπει δέ νά τά Βιδάσχης ν* άγαπώαι τδν Κύριον

σταορόϋ Βύναται vr άποπλάνη τάί αμαρτίας όλοκλή-

Τησοΰν Χριστόν, καί νά τά δδηγήί είΐ τήν πατρίδα

ροο τοΰ κόσμου. ζΟ αγαθός Κύριος δά συγχώρηση

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1876.
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5λον τδ παρελθόν σου καί διά χάριν του Χρίστου σε
δεχθή είς τδν Ουρανόν,»
* Καί τί άλλο χρειάζεται πλέον % πτωχή Καλή

• Τή Έλίζα Λατοορέττ παρά τοΰ ’Αγαπητού της συ
ζύγου. Είς Κύριος, μία πίστις, Sv βάπτισμα! · ·
‘Η θέα του βιβλίου εκείνου άνέζωπυρρισε τάς α

είς τον κόσμον τοΰτον, παρά νά μάθη τδνδρόμον,· δστις φέρει είς τδν ουρανόν, διά νά περιπατή αΰτή είς

ναμνήσεις τής μικρας Λοοΐζας, ή τις είσέτι έκάΟητο

αίιτδν κα! νά δδηγη τά πουλάκια τη; έκεϊ ;» απε-

όφθαλμών της νέα δάκρυα.

κρίθη μετά ουγκινήσεως η μαύρη.

«’Αφήσατε τά παιδία νά έλθω σι πρδς έμέ καί μή
τά εμποδίζετε,— ήκούσθη ή γλυκεία φωνή τής‘Ρό-

Ή πτωχή μαύρη έγνώριζε πολύ δλίγον περί θρη
σκείας, χαί όμως ή άμοδρά πίσας της άπεδείχθη
άγκυρα τής ψυχή; της· δια 3έ τής βοήθειας τής κα
λής ‘Ρόζας, μετ’ οδ πολύ έδον
, νά λάθη πλήρη
καί σαφή ιδέαν τοΰ σχεδί» τής σωτηρίας διά πίστεως

έν Χριστψ Ίησοΰ καί νά εύρη είς τδ πρόσωπον αΰ-

τοΰ τον φίλον καί σωτήρα τής ψυχής της καί τ^ν
οδηγόν αυτής είς τδν οδρανόν,
Τελεοταιον τά παιδία, τά όποια ήσαν είς ΐδ άλλο

έπι τών γονάτων τής ‘Ρόζας και έςέάειρεν έκ τών

ζας, άναγινωδκοόσης,—«διότι τών τοιοότων εϊναι ή
βασιλεία τών ουρανών.» Όλοι είναι τέκνα τοΰ Χρι
στού δσοι έλπίζουν είς αυτόν.

’Ηλεκτρικόν ρεϋμα διήλθε διά τών νεύρων τής μι
κρά; Λουιζας ένιρ ή κυρία 'Ρόζα άνεγίνωσκέν έκ τοΰ
Ευαγγελίου τούς λόγους τούτους καί τήν έκαμε νά
φιλήση τά χείλη της μετά παραδόξου χαράς έπ! τών
δφθαλμών της,

ράν και πρδς μεγάλην των εκπληξιν εύρέθησαν ένώ·

tt Δέν δύναμαι νά σταθώ περισσότερον τώρα, —
εΐπεν ή κυρία 'Ρόζα προσπαθήσασα νά έγερθη.
« Δέν σέ άφίνω νά φύγης — ώ ! μή φύγης 1 μή

πιον εογενοΰς τινδς κυρίας, ή τις τά προσεχάλεσε φι

φΰγης! » έκραύγασέ μετ’ δλοφυρμών ή Λοοιζα κρε-

λοφρονώ; πλησίον της,
Τά παιδία έφαίνοντο συρόμενα πρδς τήν νεάνιδα

μασθεϊσα άπδ του τραχήλου της,
ε Άλλά πρέπει νά υπάγω, άγάπη μου,— εΐπεν ή

ώς διά μαγνήτου· ή Λουίζα ίδιως, καίτοι λίαν έντρο-

κυρία 'Ρόζα φιλήσασα τδ κοράσιον, 9ά έλθω δμως

πάλή, άφήχεν αυτήν νά τήν θέση έπι τών γονάτων
της καί μάλιστα άκούμβησε τήν κεφαλήν της έπι του
στήθους της ώσανεί ή το είς τούς κόλπους τής μητρός
της, ένφ ό Κάρολος ειρεςε πρδς τήν κυρά Καλήν.

νά σάς έπισκέπτωμαι και νά άναγινώσκω δια σάς και
τήν. Καλήν ολίγον άπδ τδ εύλογημένον τούτο βιβλίον.

δωμάτιον παίζοντα, μή γνωρίζοντα δτι με τήν κυρά

Καλήν ήτο ξένη τις κυρία, ήνοιξαν αίφνιδίως τήν δο

«Πτωχά παιδία I,— έψιθΰρισε καθ’ έαυτήν ή ‘Ρόζο,
και κόψασα έπέθηκε θερμόν άλλά τρυφερόν φίλημα

έπι τής παρειάς τοΰ κορασιού, τδ όποιον ήλεκτρισθέν

πάλιν νά σάς ίδώ — ναί, θά έρχωμαι πάσαν ήμέραν

Πότε; είς ποιαν ώραν αύριον ; ήρώτησε περιπαθώς τδ κοράσιον, ένιρ ή κυρά Καλή έστεκε μέ ά-

νοικτδν τδ στόμα ν’ άκούση τήν άπόκρισιν,
• Αύριον είς τάς ενδεκα τδ πρωί,—εΐπεν ή κυρία

έΕ αοτοΰί περιέβαλε τδν τράχηλον τής 'Ρόζα; μέ τους
τρυφερούςϊβραχίονάς της και κατεφίλησε τδν λαιμόν

'Ρόζα πρέπει νά ήσθε είς τδ παράθορον νά μέ περι

της, έκφωνήσασα διά κλαυθμυρισμών, » Ή μήτηρ

πολλήν ώραν.»
Ταΰτα είποΰσα άπεχαιρέτησε τά παιδιά καί τήν

μου! ή μήτηρ μου!» σφίγγουσα έτι περισσότερον

μένετε·

σάς υπόσχομαι δέ δτι δέν θά περιμένετε

τδν τράχηλόν αύτής.

μαΰρην και άπήλθε τρέμοοσα υπό τής συγκινήσεως,

‘Η σκηνή, η οποία έπηκολούθησε, δέν δύναται
νά περιγραφή διά λόγων. ‘Η μαύρη, ή νεάνις 'Ρόζα

τήν όποιαν έδοκίμασεν έν τω μικρω άλλά καθαρφ

καί τά παιδία, δλοι εκλαιον έκ συμπαθείας καί χαρας

έκείνω δωματίφ τών αγνώστων έκείνων προσώπων.
(’Ακολουθεί.)

ώσανεΐ άληθώς ή μήτηρ τών παιδιών εΰρίσκετο έν
τώ μέσω αδτών !

Έν τψ μεταξύ τούτφ ή κόρά Καλή εσυρεν έκ τοΰ
κόλπου της θήκην τινά, τήν οποίαν έφύλαττεν έκεϊ

μετά θρησκευτικής εΰλαβείας, και έδων,εν αυτήν είς
τήν ‘Ρόζαν; είπουσα, «Τούτο λέγει περί του Χρίστου,
άλλ’ ή πτωχή μαύρη δέν δύναται ν’ άναγινώσκη.»
Ήτο τδ μικρόν Εΰαγγέλιον, τδ οποίον είχε πάρει κα
τά τήν φυγήν αυτών έκ τοΰ οίκου τής κυρίας της.
Ή 'Ρόζα τδ ίίλαβεν από τάς χεΐρας τής μαύρης
καί άνοίζασα άνέγνωσεν έπι τής πρώτης σελίδας,

ΙΌ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΪΠΗΚΟΪΕ
ΤΗΝ ΜΗΤΈΡΑ ΤΟΪ.
« Τίμα ιόν πατέρα σα χαί την μητέρα σου...» (’Εξ. κ’.)
Ό Γεώργιος Ούασηριτών έγεννήθη έν Βιργινία, μικτών Η
νωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 10)22 Φεόρ. 11
*32
έκ
γονέων εύγενών—Παώίον ίτιών ήγάπα οδ μόνον τά βιβλία,
άλλά καί τά παιγνίδια· δ,τι δ’ έπεχείρει νά κάμη τδ ίκάμνί
μέ δλην του τήν καρό ία; καί δύναμιν, καί οΰτω πρέπει νάκάμνη κάθε παώίον, το όποιον έπιθυμεϊ νά γείνη ώγέλιμον είς
τοϋ
τούτον·
Τού Ούασιγιςτώνοί οΐ γονεΐςήσαν
χαϊ συνδτοζ ίδίάϊί
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ή

μήτηρ του, ήτις καί -ιόν άνέβρεψε κατά τό Εόαγγέλιον, ένσπείρασα είς τήν ψυχήν τ™ τάς άρετάς τής εύσεβείας, φιλα
λήθειας καί ειλικρίνεια ΐ.
'Εξαετή; μόλις ών έλαβε παρά φ ίλου πέλεκυν, τόν όποιον
ή βέλη it νά ί οκιμάση είς μίαν ώραίαν κερασιάν, τήν όποίαν διά
μεγάλης δαπάνης εϊχον φέρει έξ Αγγλίας. 'Ο πατήρ τβ ώργίαθη
εδρών τό δένδρον καταζομμένον καί ήρώτα ποίος τό ίζοψεν.

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1876

καί ίσυνείδιστον είς ίππαοίαν πωλάριον τής μητρός τον χαΐ
πεσών μετ’ αότοΰ έπάνιο είς τινας πέτρας, αυτός μέν έσώθη
άλλά τό πωλάριον έφονεύθη, δέν έκρυψε ν άπό τήν μητέρατον τήν Αλήθειαν.
Ό υόασιγζτών είχε πολλά; άρετάς- ήτο εΰγενής καί γλυκύ;
τούς τρόπους καί, ώς φαίνεται ί* ttvo; ήμερολογίου, είς τό ό
ποιον εΐναι γεγραμμένοι κανόνες τοΰ πώς έπρεπε νά φέρεται

' Ο Οάασιγχτώίΐ xat' ΐ(?ιαμ προσευγ^όμενος.
0 Γεωργ ιο; ί]ζοι>σ» τοΰτο χαΐ
τινα; στιγμάς έμεινε ο«β- καί νά όμιλη εί; τά σχολείοV, όγυμνα'ζετο είς αυτάς.
..ηλός, έπειτα ο .έτρεμε πρό; αυτόν χαΐ εΐπεν, «Έ,γώ, έγώ, πάτερ
ΤΗτο Ακριβής εί; όλας τά; ΐιποσχέοεις καί υποθέσει; του καί
έκοψα τό άραέόν as όένδρον δέν δύναμαι νά εέπβο ψεύματαΐ» διά τοΰτο είς τόν ιδιαίτερον γραμματέα του, ®στις ήίέλησέ πο
Ό Ούααιγχτών έχασε τόν πατέρα του έΛεκαετής, άλλά όέν τέ ν’ άποδώοη τήν αιτίαν τής Αργοπορίας του είς τό ώρολ-ίπαυοε νάόπακού-j] χαΐ άραπ^ τήν μητέρα του- είς τοΰτο γιόν του, ήσύχω; είπε, «Λοιπόν ή οΰ πρέπει ν’ άλλάςης τό ώ^χρεώστει τό μ,εγαλεΓον καί τήν χρησιμότητά του.
ρολίγα!ν οου, ή έγώ τόν γραμματέα μου ! »
Αλλοτε πάλιν, όταν ποτέ ίππεύαας τό ώραϊον ώ.λ’ dxiflwov
Ήτο προσέτι έπιμελής, δραστήριος, υπομονητικός, ϊμφρων,

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1876.
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γενναίο; εί; τάί μάχατ, xoi φιλάνθρωπο; καί περιποιητικά;
είΐ πάντα;.
'Η ύίίιίοτη J;xv>; τών ίρετών του, τήν δποίαν ή άγ-χΒή μή
τηρ του ίνεορί; άνεφύτευσεν εί; τήν κορδίαν του, ήτο ή εΰοί6εεα, καί είς τούτην δφείλει ή άμιριχή χαΐ δ κίσμο; τδν χα
ρακτήρα τοΰ μεγάλου τούτου άνΐρό;.
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Τοοαύτη ήτο ή πρΐ; τδν θτδν ΐμπτστοσόνη καί ή ίπ αύτοΰ έςάρτηοί; τον. ώστε οΰοέν έπεχείρει άνει> προσευχή;. 'Ι
δίως πρδ πόση; μάχη; συνεIflιζε νά άποχωρεΐ εί; τε-·ράρ
*ρθν
μίρο; χάϊ νά ζητή τήν 8ε ία ν άντίλη'δ'.ν, Ή προκεψ.ίνη εΐζονογραφία παρεατφ τον Ούασεγκτώνα κατά μάνα; προαευχδμε(ή συνέχεια εί; τήν δγδδην σελίδα.)

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ,
(Συνέχεια· ίδε άριβμ. 101.)

σονήθως άατίρατινά ώς κεφαλήν, καί νεφέλην φωτει

ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΩΝ1.
Κομηται, ά; γνωρίζουν καλώς οί μικροί μας ^·

ναγνώσται, είναι σώματα οδράνια φωτεινά,

£χοντα

νήν κατά τδ μάλλον καί ήττον μακράν ώ; οδράν· ενίοτε

φαίνονται καί κομήται άνευ καφαλή; καί ανευ οΰρας,
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ώς δεικνύουσιν αί εικονογραφία!, τάς δποίας παραθέ
τομεν ένταΰθα.
Μ,έχρις έσχατων σχεδόν οί κομήται έθεωρουντο

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1876

Ό πρώτος, βστις έίς τάς άρχάς τοΰ 17ου αίώνος

ώρισε τδν χρόνον τής περί τδν ήλιον περιστροφής
ένδς κομήτου, ήτο ό άγγλος Χάλλεϋ, δθεν καί ό κο

ώς φαινόμενα εξαίσια—ώς πρόδρομοι μεγάλων και

μήτης έκεΐνος ώνομάοθη κομήτης του Χάλλεύ, και έχ-

φοβερών συμβάντων· τήν δημώδη δέ ταύτην δεισι

τελεϊ τήν περίοδόν του άκριβώς είς 76 έτη.

δαιμονίαν ένίσχυσεν ή έμφάνισις τινών έξ αυτών προ

Μετ αυτόν άλλοι αστρονόμοι ώρισαν τδν χρόνον

τής .γεννήαεως ή τοΰ θανάτου μεγάλων τινών άνδρών,

της περί τδν ήλιον περιστροφής άλλων κομητών· εΐ

ή προ τής έλεόσεως ή μετά τδ πέρας μεγάλου ή φο

ναι δέ πολύ πιθανόν, οτι μέ τδν χρόνον όλων τών

βερού τίνος συμβάντος, οΐον πολέμου, σεισμού, πα-

φαινομένων κομητών ή έπάνοδος θέλει δρισθή.

νώλοος, πείνης, κλ.
Άλλά καί παρ’ αΰτών τών ’Αστρονόμων οί κομή-

ται έθεωροΰντο ώς ουράνια σώματα πολύ έξαίσια· δι
ότι ούτε πόθεν ήρχοντο, ούτε ποΰ έπορευοντο, ούτε
έκ τίνος ύλης συνίσταντο έγνώριζον.

(άκολουθεΐ.)

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚ2Ν ΠΤΗΝΩΝ.

Τήν σήμερον βμαις οί άστρονόμοι βοηθούμενοί,

Τδ 1873 λέγει ό κόρ. de Sautrie, έπήρα πέντε

δπδ ίσχυρών τηλεσκοπίων καί άλλων εργαλείων και

μικρά ίεράκια άπό τίνος φωλεα; κείμενης είς τινα υ

παρατηρήσεων κατώρθωσαν νά φθάσωσιν είς πιθανήν

ψηλόν πύργον χαί τά έθεσα είς κλωβίον έπί τοΰ έςώστου μου. Οί γονείς των, οιτινες μετ’ οΰ πολύ τ’ ά-

τινα λύσιν τοΰ μυστηρίου, τδ όποιον περιέβαλε τά
θαυμάσια ταΰτα ουράνια σώματα.

Κατά τά; νεωτάτας, λοιπόν, ταύτας παρατηρήσεις

νεΰρον, ήρχισαν εόθΰς νά τά φέρωσΐ φαγητδν, έθαύμασα δέ ίδών, δτι τοΰτο ήτο λίαν πλουσιοπάροχαν,

καί άνα καλύψεις, οί κομήται αποτελούν μέρος του ή-

συνιστάμένον έκ δώδεκα ποντικών, τεσσάρων μεγά

λιακού μας συστήματος, έπομένως συνίστανται έκ τών
αύτών συστατικών και ακολουθούν τούς αΰτούς γε
νικούς νόμους τής φόσεως, οιτινες κυβερνούν καί τά

λων σαυρών καί $ς τυφλοποντικών ! Γεΰμα έπίαης

λοιπά ουράνια μέλη του συστήματος μας: τδν ήλιον
δηλ, τούς πλανήτας καί τούς δορυφόρους των.

κοί, δύο πυλάκια, καί εΐς νέο; λαγός.

πλουσιοπάροχαν τά έφεραν κάθ’ έκάστην έπί ενα μή
να. Μίαν δέ μόνην φοράν έφέρθησαν δεκαπέντε ποντι

Ως φαίνεται δέ, οί κομήται εχουσι στενήν σχέβιν

Τδ παρελθόν έτος εκαμον τδ αύτδ πείραμα καί
εσχον τδ αύτδ αποτέλεσμα dEv δέ μόνον γεΰμα συνί-

μέ τδ σύστημα τών μετεώρων, διότι κινούνται έντδς

στατο έκ δώδεκα νέων άηδόνων, ένδς κορυδαλου, τρι

τής ζώνης αότών καί μόνον διά τής σχέσεως αυτών

ών τυφλοποντικών καί ένδς άχανθοχοίροο. Οί γονείς

πρδί τδ σύστημα τούτο δΰνανται νά έςηγηθώσι πολ
λά φαινόμενα συνδεόμενα μέ αυτούς.

πάντοτε έτρωγον τάς κεφαλάς τής λείας των, καί έμά
δη σαν ολίγα πτερά άπδ τά πτηνά. "Οταν 8έ ήλθον

Μετεωρικά συστήματα, βπως καί άλλοτε εΐπΟμεν,

είς τδν ακανθόχοιρον, τδ μόνον μέρος, οπερ δεν έφα
γαν τά άδδηφάγα έκεΐνα μικρά πτηνά, ήτο τδ δέρμα

εΐναι άθροίσματα ύλης, άποτελούση; σώματα ποικί
λων καί άπειρων μεγΐθών· εκ τούτων δέ σχηματίζον

ται οί άερόλιθοι, οί οιάττοντες άοτέρες, το ζωδιακόν
φώς καί αυτοί οί κομήται.

’ Εχρησίμευσαν δέ άρχικώς Λρδς σχηματισμόν τών

τής ράχεως, τδ όποιον ήτο παρά πολύ τραχύ διά τού;
στόμαχους των! Είς ενα μήνα τά πέντε μικρά γεράκια

κατέφαγον, διά στρογγυλών άριθμών, 420 ποντικού;
μικρού; καί μεγάλους, 220 τυφλοποντικού; καί 158

‘Ηλίων, τών πλανητών, καί τών δορυφόρων αδτών,
καί είσέτι πίπτοντα έπί τής έπιφανείας των χρηδι·

σαύρας ! ί!

μεΰουσιν ώ; τροφαί πρός άναπλήρωσιν καί διατήρησιν

κορυδαλοΰ έπληρώθη άφθόνως διά τής καταστροφής

του φωτός και τής θερμότητας έκείνων έξ αύτών,

τοσοότων φθοροποιών ζώων όπδ τών πτηνών τούτων,

.

·

Βεβαιότατα ή άπώλεια δώδεκα άηδόνων καί ένδς

οιτινες εΐναι είσέτι είς ύγράν ή άεροειδή διάπυρον

τά όποιι συνήθως οί άνθρωποι θεωρούν τόσον βλα

είτε πυριφλεγή κατάστασιν.
’Εννοείται, οτι τοιαότα συστήματα πρέπει νά ύ·

πτικά καί τά καταστρέφουν άνευ έλέους !

πάρχουν άπειρα έν τφ σόμπαν τι καθ’ βλας τάς διευ

θεόν διά τήν δημιουργίαν πολλών δντων, βλαπτικών

θύνσεις διεσπαρμένα.
Τινών έκ τών φανέντων κομητών προσδιωρίσΟη

κατ’ αΰτοΰς είς τδνάνθρωπον, καί πόσον βλάπτουσιν
εαυτούς φονεύοντες τά όντα ταΰτα!

δ χρόνος τής περί τόν ήλιον περιστροφής των, άλ
λων μένει είσέτι άγνωστος.

Πόσον σφάλλουσιν οί άνθρωποι έπικρίνοντες τδν

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1816.
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ΗΟΠκίΛΑ
— Έά» θελης ν* αγαπασαι &πσ των φίλων, τούς
φίλους πρέπει νά περιποιήσαι χαί ευεργετεί,

— Διογένης δ Σινωπεύ» Ιρωτηθϊίς είς ποιον μέρος
της ‘Ελλάδος εβεν άνδρας Αγαθούς ; έΓπεν, / Ανδρα;

μεν οέν εΐδον πυθενά, παιδας δέ είς μόνην τήν Λαζεδαίμονα.»
— Θεμιστοκλής ό’Αθηναίος, έπειδή φίλος τις τδν

παρίκάλει νά δώση ένορκα»; ψευδή μαρτυρίαν, εϊπεν
εί; αΰτδν, οτι ήτο φίλ.ος μέχρι βω μου, ή χαθώς λέγομεν σήμερον μέχρι τοΰ Εύαγγελίο», διότι οί αρ
χαίοι ώρκίζοντο δέτοντες τήν χεϊρα έπί του βωμού,

ένθα έθυσίαζον, όπως σήμερον οί όρκιζόμενοι Οέτουσι
τήν χεΐρα έπί τοΰ Ευαγγελίου.

— 'Ο αδτδς έμακάριζε τδν εαυτόν του χατά τήν
ώραν τοΰ θανάτου του, διότι οδδείς έμαυροφόρεσεν
ές αιτία; του.

— ’Επειδή παοεκίνει τις ποτέ τδν Λυκούργον τδν
Λακεδαιμόνιον νά κηρόξη είς τήν Σπάρτην δημοκρα

τίαν, ό Λυκούργος εΐπε, «Κάμε συ πρώτον, καλότυ
χε, δημοκρατίαν είς τήν οικίαν σου ! >

— 'Ο ’Αγησίλαος ελεγεν, on οί κατοιζαΰντες τήν
’Ασίαν δταν μέν ήσαν έλεύθεροι ήσαν χαχοί, όταν
δέ δούλοι, καλοί 11

—Αί ποικίλαι μηχαναί, αιτινες έστάλησαν είς τήν
έν Φιλαδελφίφ διεθνή έκθεσιν χαι αί δποΐαι Ανέβαινον είς πολλά; έχατοντάδας, έτέθησαν δλαι όμοΰ εί;

χίνησιν οιά /κιΑς ύπδ παμμεγέθου; τίνος Ατμομηχανής
1600 ίππων δυνάμεως διά της πιέσεως έλατηριου
τινδ; υπό τε τοΰ Προέδρου Γράντ καί του αυτοχρά-

τορο; τής Βραζιλίας.
— 'Η ΚΙΝΑ

εΐναι χώρα τών παραδόξων ΰπδ

πολλά; έπόψει;· έτι χαί είς τδν τρόπον του άστειεύε·

σθαι οί κινεζοι είναι ιδιότροποι· διίτι Αν καί άγαπόΰν
χαί άρέσκονται είς Αστειότητας, θεωρούν όμως έπιση;
ταπεινωτικόν νά πλάσωσιν οί ίδιοι Αστειότητας, ώ;
χαί νά ψήσουν τσάι I

Τί κάμνουν λοιπόν, πριν υπάγουν εί; συναναστρο
φήν τινα Αγοράζουν εκ τίνος Εργαστηρίου αστείοχαρτών ( διότι έν Κίνα όπάρχουσι πολλά τοι-

αΰτα εργαστήρια ) δύο δεμάτια χαρτιών δμοίων μέ

τά παιγνιόχαρτα· εις τδ έν τούτων εΐναι χαρτιά, έπί
τών όποιων εΐναι τυπωμέναι Αστειότητες, είς τδ έτε
ρον χαρτιά φέροντα Αποκρίσεις Αστείας αντιστοιχού
σα; εί; τάς αστειότητα; τοΰ άλλου δέματος.
Ούτως έφ «ιδιασμένος 0 ζινέζος πορεύεται εί; τήν

συναναστροφήν καί αρχίζει συνομιλίαν μετά τίνος,
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διαρκοόσης δ’ αυτής έξάγει μεταξύ ψυχρότητο; Ex
τοΰ κόλπου του τδ δεμάτων τών Αστειοτήτων καί
λαμβάνει εν χαρτίον έξ αύτοΰ καί τδ Εγχειρίζει μετά
τίνος προσποιημένου μειδιάματος είς τδν μεθ’ ου
συνομιλεί· οΰτος δέ βάλει τήν χεΐρά του είς τδν κόλ
πον του, Εξάγει έξ αΰτοΰ τδ δεματιον τών Αποκρί

σεων, ευρίσκει τδν Αριθμόν τδν άντιστοιχοΰντα είς

τδ χαρτίον τοΰ φίλου του, καί τδ Εγχειρίζει είς αυ
τόν μετά τοΰ αδτοΰ φιλόφρονο; μειδιάματος καί οΰτω
τελειόνει ή Αστειότης των ]!

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ "θ ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ο θεό; τόν θάνατον, λυτρωτήν τών πόνων,
ίπεμψεν είς άρρωστον άνδρα γεωπόνοννα τω δώση άνεσιν τών δεινών καί κόπων,
και εί; άναπαόσεω;' νά τόν φέρη τόπον.
Έφθασεν δ θάνατος,
έπί τής καλύόη;
τοΰ πτωχοΰ ίκάθησεν ώς ή ορνί; ιοι;.
Στεναγμοί ήκούοντο, οίμωγαί καί θρήνοι,
ολη κατισείετο στέγ’ ή καλαμίνη.
Πέντε Βξ Ανήλικα καί από μητέρα
όρφανά τόν θνήσκοντα έκλαιον πατέρα.
«Θνήσκεις, πα'τερ ; έκραζαν κύκλω S εν τής κλίνης·
«καί ή μα; τά έρημα άχ ! ποΰ μάς άφίνει; ; »
Ίΐκουσεν 4 θάνατο; και τά έλυ.τήθη,
οίκτιρμόν ή σθ άνθη σαν τ' άπόνά του στήθη.
’Άπρακτος έπέστρεψεν εί; τόν κύριόν του,
κ’ ένταυτηϊ φοβούμενο; τόν φρικτδν θυμόν του.
άφωνος είς τ’ ούρανοΰ ϊστατο τά; θύρα;.
— «Διατί, ώ θάνατε, μέ κενά; τά; χεΐρα;; »
—«Διά τά παντέρημα τ/s θά προνοήση,
«δταν καί ό μόνο; των βοηθό; τ’ άφήση; »
— «Τρέξε! εΐπ’ δ Άναρχο;, τρέξε ν’ άποσπασης,
«λίθον άπό τ' άμετρα βάθη τη; θαλάσση;.»
Είπε- *κ εί; τήν θάλασσαν, δίχως νά βραδύνη,
ώ; βολή δ θάνατο; πίπτει μολυβδίνη.
καί είς τά ουράνια μετά τάχους ίσου,
ωέρει τόν ζητούμενο» λίθον τής άβύσσου.
-’-«θραϋαέ τον ! » Εί; δάκτυλα δύο τον λαμβάνει,
τόν συντρίβει κ’ ένδον τα» σκώλης ζών έφάνη.
Τότε ό Πανάγιο; ϊκραξεν όργίλος,
καί ί> θόλο; ίτρεμε τ' ούρανοΰ ό κοίλο;.
— «Τί; εί; τά άνήλια βάθη, άποκρίσου 1
«συντηρεί τόν σκώληκα τούτον τη; αβύσσου $
«Τί; όμοΰ βι
* άπαντα προ νοεί τά όντα ;
«Τί; γινώσκει μέλλοντα, πρότέρα παρόντα;
«Τί; έμοΰ, ώ κάθαρμα 1 καλλών γνωρίζει
«ή ζωήν ή θάνατον πότε νά χαρίζη ;»
Κ'.έν ταύτοϊ τό σκήπτρόν του αιρ’ ή δεξιά του,
5 ίο’ εί; τό μετάφρενον μίαν τοΰ θανάτου.
’Ήστραψε κ’ έβρόντησε, τόν κατακωφαίνεί,
καί κωφό; 0 θάνατο; άπό τότε μένει.
Μάταια τά ώτα' του ό κλαυθμό; μα; κρούει,
μ.·γ;
οέν ακούει δέησιν, θρήνου; δέν ακούει.
ΑΤί
I. ΚΑΡ ΑΣΟΪΤΣΑΣ.

V: ■
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νον ίν ιυρφ χειμώνας, ί.φ ή γή ήτα κεκαλυμμένη ύπό χιό
·,ο;, k iik στρατός του ϊπασχεν ώκά ψύχος, πείναν καΐ γυμνότη
τα, καΐ έπαπειλεϊτο από εχθρόν ισχυρόν έφωδιασμένον μέ ό
λα τά άναγκαΐα,
Είς μίαντοιαύτην θέαιν ίδών ποτέαύιόν αγγλό; τις, «Δέν
παραξενεύομαι,—έξεφώνησ εν,— δτι νικώμεθα άπό τούς άμερικανούς, άφοΰ οδηγούνται ΰπό τοιουτου άρχηγοϋ!»
Καθ’ ολον τον εξαετή υπέρ εύλευθερίκς πατά τών άγγλων
αγώνα ό Ούασιγκτών έδείχθη ού μόνον Ικανός καΐ γενναίος
στρατηγός, άλλά καΐ φιλάνθρωπος καί περιποιητικός είς πάν
τα;, διά τούτο πόντες, φίλοι τε καΐ ίχθροΐ, τόν ή γάτων και
τόν έσεόοντο,
Ό κύριας πόθος τής ψυχής του ήτο νά ΐδη τήν πατρίδα του
έλευθίραν και ευτυχή. ‘'Οθεν καΐ όταν μετά τό πέρας τού πο
λέμου οί αομπολΐτα ί του τψ προσίιρεραν τό στέμμα, τό άπέρριψε, μετριοφρονώ; είπών, «Δέν είμαι ικανός νά φέρω έν
τ σιοΰ το ν.. βά/Ο ς J u
Καί άφοΰ^ΐέ έκηρϋχθη ή δημοκρατία ό Ούασςγκτών έξελέχβη τρις Πρόεδρος αυτής- τήν τρίτην βμως φοράν δέν έδέχθη
τό άξίωμα, άλλά μεταβάς είς τό παρά τόν ποταμόν Ποτόμακ
κτήμά του, ΐιήλθο τά; υπολοίπους ή μέρας τής ζωής του, καλ
λιεργών τήν γήν καΐ υπηρετών τήν πατρίδα του διά τών 50
φών καί πεπειραμένων συμβουλών του,
Ό υύασιγκτών άπέθανε τό 1799 είς ήλικίαν 69 έτών, κλη
ροδοτήσας είς τούς συμπολίτας του καΐ είς δλον τόν κόσμον
παράδειγμα αφιλοκερδούς καί χριστιανικού πατριωτισμού, ά
ξιου μιμήσειος παρά πάντων ΰθεν δικαίως ώνομάοθη 11 ατ ήρ
τής Δημοκρατίας και τής πατρίδας του καί τό όνομά
του προφέρΐεαι μετά σεβασμού παρα πάντων. Ειρήνη,
ΑΙΜΙΓΗ^.

Στο σχολεΐον μεν πηγαίνω,

Πλήν το άλφα δεν μαθαίνω.
Γράμματα x? άν δεν γνωρίζω,
Πλήν τοΰ; πάντα; γραμματίζω.

Φώ; δεν έχω, πλήν «Λ λ’ όμως
Σκοτϊΐνδ; ΐ)ά ήν ό κύαμοί,
"ί)ίαν απ’ αυτοί έκλείψω,
"11 τα πρόσωπον καλάψω.

Μουσικής τινο; κατέχω,

Ως ενίοτε συμβαίνει·
Άλλά τούτο τί σημαίνει;
Τώρ’ άν μέ διχοτόμησης,
Καί ώς άχρηστα άφήση;,
Τέσσαρα- έκ τών έτττά μου
Τών γραμμάτων στα λοιπά μοιι

δ’ άν τδ πρέπον πνεύμα δέσης,
Χωρίς άλλο νά πρόσθεσης,
Άνθος δά ίοη; ώραΐον
Εκ τών μάλα ζητητέων.

Α.

Λυιής τοδ έν τώ φύλλψ. Mritoo αινίγματος.
Άπνοος—άϊους—νοΰς — ους—ΰς.

A—I π=8ΐ) ν=50 ο=ί0 υ=400 ί=2ΟΟ=8θΐ
Λάαις τοΰ ίν τω αοτω φόλλιρ προβλήματος.
I.

3. 9. 27. = 40.

Έλυσαν τό μέν αίνιγμα οί έςής
Έξ’Αθηνών Γ. Σκουμπουρδής, Πειραιώς Σοφία Σάντου,
[Ιατρών Σοφία Ν. Διπλαροπούλου, Σύρου Χρηστός Δ.’Αλε
ξάνδρου, Κέρκυρας Μαρία Τιρξάκη, Κωνσταντινουπόλεως
Άντ. Γ. Ζωγράφος καΐ Δ. Π. Πορτοκάλογλους, Καλαμών
I. Α. Κουρτάκης, Τριπόλεως I. Δ. Γθαννύπουλος, ’Αταλάν
της Εμμανουήλ Λίσβης, Γαλαξιδίου Ν. Ηλ. Μανιατόπουλος,
Λουτρακιού X, Άποατολίδης, Σμύρνης Άλ. Δ. θέμελης, Άρεουπόλεως Λεμονγά Άθ. Σεκάκη, Χίου Π. Ν.Κούμάριανάς.
Τ6 δ’ αίνιγμα καΐ πρόβλημα οί έξής.
Έξ ’Αθηνών Δ. Α. Μέρμ.ιγκας, έκ Πειραιώς Μαρία Κυριακοπούλου, έκΧίου Ν. Π, Κουμάριανός, καΐ έκ Σύρου Ν. Π
Σαρρής.
Τά όνόματα τών λυσόντων τά αινίγματα καί τόν γρύφον τά έν τοΐί φύλλοις τού τε παρελθόντος καί παρόντος μη
νάς δέλομεν δημοσιεύσει εί; το ψύλλον τού Αύγουστου. Πάρακαλοϋμεν δέ καΐ τούς μικρούς ήμών συνορομητάς, πρό
πάντων τούς έν τνϊ έξωτερικηϊ, νά μάς στέλλωσιν Εσον τά
χιστα τάς λύσεις των.

Δεδομένο; ών συνήθως,

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

καΐ υπηρετών τό πλήθος,
’Εκδιώκω τήν δουλείαν

1. Ποιο; έκ τών ’Αποστόλων έφονεύθ η πρώτος; καΐ πού;

2. Ποιος ’Απόστολος έσαόπευε νά ύπάγη είς τήν‘Ισπανίαν;
3. Ποιον ’Απόστολον έφυλάκισεν ‘Ηρώδης ο Βασιλεύς διά
νά εύχαριστήση τούς Ιουδαίους ,

καί παρέχ’ ελευθερίαν.

■ Καί τοι δέ φωνήν δέν έχώ,

ΓΡΙΦΟΣ Α'.
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'Όρος τής "Ηλιδος

πόλ',ς τής θρφχητ·

'Όστις λύση μέχρι; Ιανουάριου τούς Γρίφους θέλει λάβει είς τάς άρχάς τού έλευσομένου έτους διά Λήρου δώρου άςίας 25 δραχ.
Διεΰθυνσι; Άοτίρος Ανατολής καί Έφ. Παίδων έν όοψ Έρμου άριθ. 267.

