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»
ν ’Επαρχιών » 1,30
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Ούτως δνομάζεται

Είναι άνθος ώράΐον

ιών βοτανικών

και εδρίακεται καθ’
δλον τό Βόρειον Ή-

όπό

τό έν τη προκειμένη
εικονογραφώ παριςα-

μισοαφιον τής Γήί

νοαενον άνϋύί. οπερ
εΐναι λευκόν τό χρώ

μας’ ιδίως δμως εΐί
ϊάς ‘Ηνωμένας Πο

μα και πολύ εΰοομον.

λιτείας τής Άμερι.

Έν οσφ είναι είς καν

κήί, οπού τά παιοία

τάοτασιν

ϊό οονάζοον και το

ποομποο-

ττωλοΰν είςτούςτα-

κιοο, μένει οπό τό ύ

δωρ, όταν δέ φθα'ση

ίειδεόοντας διά τών

έίς τήυ έποχήν, καθ’
ήν πρέπει ν’ άνοιξη

όιδηροορόμων,
Τό
φυτόν,δπερ παράγει

Ανέρχεται και επικά-

τό άνθος τούτο £η

θηται έπι τής έπι-

φανεώί του οΒατος.

ΝΥΜΦΑΙΑ Η ΕΥΏΔΗΣ.

είς βαλτώδεις τόπ8ς
και έν γένει οπού ύ-

i
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ΜΑΡΤΙΟΣ,

1876.

πάρχουν λιμνάζοντα δ,δατα· tivftei δέ τδ. καλοκαίριον

Εΐς τήν διαταγήν τοδ άνθρώπου έσηκώθη άρνέαως,

χαί -κλήροι τήν περιξ ατμόσφαιραν διά τοΰ γλυκέος
καί εδωδό υς αρώματος του.
Είς τήν όπισθεν εικόνα παρίσταταο §ν φύλλον,

άλλά μή λησμονούσα τά παιδία,. έχαψίτηοε τάς κυ

ρίας καί. μέ πολλήν εύγένειαν, έξεσχέπασε τδ καλά-

By. άνθος άνοικτδν και Βν πουμπούκιον.

σμσα, «Δέν αγαπάτε κύρίαι κανένα χουλουρα'κΐ ; Εί

θι της καί τμΐς

έδειξε τά κουλούρια της, προσθέ-

Τδ ωραίον τοΰτο άνθος εύ ρίσχεται χ.αί εϊς τιναι

ναι τόσον ωραία, σάς βεβκιώ, ώστε δέν έχετε, έδεαν,
'Τά
έκ.αμα μόνη μου, καί βλέπετε πόσον καθαρά
κήπους τών Αθηνών, είς ανοιχτός δεξαμενάς, καί
είναι,
κυ plat μου ! ·
έίς αυτόν τδν κήπον τοΰ βασιλέα»;, <ήν δέν άπατώμε-

θα, ώστε οί έν Άθήναις χατοικοΰντεί μικροί συνδρομηται μας δόνανται νά τδ ιδωσι και δσφρανθώσι
τήν γλυκεΐαν δομήν του, 5ν θέλωσι νά υπάγω σιν είς
τδν. βασιλικόν κήπον περί τά τέλη τής άνοίξεφς.

Γδ ειλικρινές και ανοικτόν πρόσωπον τής μαύρης

καί ή έλκυςιχή όψις, τών κουλουρίων εΐλκυσαν τήν

προσοχήν τών κυριών καί ήγόρασαν άρκετά...
Έναρρυνθέΐσα δέ άπδ τήν χαλωσύνην των, ή κυ·
;ρα Καλή εϊπεν, ·Άν, κορίαι μου, ήθίλατε νά εϊπητβ

■και είς άλλας μεγάλα;, καθώς σάς, κυρίας ν’ άγο-

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.
ή

ιΗ χυράΚαχη χαϊ η παραχαταθήχη ττ/ί.
(Συνέχεια' Γδεπροηγοόμεναν άριθμόν.)

Είς τδ παρελθόν φΰλλον άφήσαμεν τήν κυρά Κ«
λήν έςελθουσαν έκ τής οικίας καί διευθυνομένην είς
τδ ξενοδοχεϊον,τοΰ ‘Αγίου Νικολάου, Πτωχή μαύ
ρη! »έχαμε τδν. λογαριασμόν χωρίς τδν οίκοκύρην,»
ώς λέγει ή κοινή παροιμία· διά τοΰτο τά χρυσά της

όνειρα έξηφανίσθησαν άμα έφθασεν είς τήν Ουράν
τοΰ ξενοδοχείου καί ευρεν δτι δχι μόνον τά κου

ήδυνήθη νά πώληση, άλλ’ οδδέ
κάν νά είσέλθη τής επετράπη, άν καί μετεχειρίσθη
λούρια της δέν

δλ,ην τήν ευγλωττίαν της είς τδ νά καταπείση τδν

θυρωρόν νά τήν άφήσ-η νά είσελθη.
Άπέτυχεν είς τδ ξενοδοχεϊον, αλλά δέν άπελπίσθη περί τής επιτυχίας τής έπιχειρήσεώς της. Ό
συλλογισμό; τών^παιοίων ένήργει έντός της ώς πανίσχυρον έλατήριον καί τήν ένέπνεε θάρρος καί έλ·
πίδα. ’Οθεν άναχωρήσασα άπδ τοΰ ξενοδοχείου άπε-

-ράζωσιν άπδ τά κουλούρια μου πάσαν Τρίτην καί
Παρασκευήν, θά προσπαθήσω νά τάς. ευχαριστήσω. ρ
— β Μέ αρέσει αδτή ή μαύρη, μητερ, — είπεν ή

'Ρίζα Στάϋοεσον, Νά τής ειπω νά έρχηται

έδώ

πάντοτε, καί βλέπομεν τί ήμποροΰμεν νά κάμωμεν δι’ αυτήν ; »
‘Η μήτηρ συγκατενευσεν
*

ή δέ κόρά Καλή θελή·

σασα νά ευχαρίστηση τήν νέαν διά τήν καλωσυνην της, έστρεψε τούς δφθαλμούς της προς αδεήν
καί τήν έκύταξεν άσκαρδαμικτί.

.- ‘Η λΡόζα.εΙχε πρίσωπον, ώραΐδν καί γλυκύ ώς
άγγέλου, κόμην ξανθήν χρυσίζουοαν καί οφθαλμούς
γαλανούς πολύ έκφραστιχοΰς, αλλά γλυκείς· ιδίως ή
περί τδ στρογγυλόν στόμα της γλοκύτης καί έκφραστικότηςήσαν απαράμιλλα· πάσα δέ γραμμή του προ

σώπου της έφανέρωνε καθαρώτερον καθρίπτυ καί
ολον οέ όμοΰ έδείχνυε ψυχήν, ήτις ήτο έν ειρήνη μετά
τί θ-εου καί έκυβερνάτο ύπδ τοΰ άγιου του,Νόμου.

ςΗ: πτωχή μαύρη κατεγοητεύθη άπδ τήν γλυκότητα. τής δεσποινίδος ‘Ρόζας καί έκτοτε, οσάκις είς
τάς εβδομαδιαίας αότής έπισκέψεις εις τήν οικίαν

δοκιμα'αη τήν τύχην της είς ιδιωτικός

εκείνην έτύγχανε νά ένταμώση «τήν. γλυχεϊαν καί

οικία;' άλλά καί είς αύτάς εύρε τήν αυτήν δυσκο

καλήν κυρίαν», όπως τήν ώνόμαζεν, έθεώρει έαυ-

ξενοδοχεί

τήν ευτυχή' τόσον τήν κατεγοήτευσεν ή νεάνις ‘Ρόζα 1

ου, ώστε ήναγκάαθη νά κρούση πολλάς θύρας χω

Έν τούτοις αί ήμάραι καί αί εβδομάδες παρήρχον-

φα'σίσε νά

λίαν, τήν οποίαν άπήντησε καί είς τδ

το ή δέ κυρά Καλή οιά τής βοήθειας τής κυρίας Στά-

ρίς άποτελεσματος.

«’Ay. τά πράγματα πηγαίνουν κατ’ αΰτδν τδν τρό ΰβενσον καί τής κόρης της ‘Ρόζας έγνωρίσθη καί
πον,— εΐπε καθ’ έαυτήν καθήσασα είς τήν μαρμαρί-

μέ αλλας οικογένειας καί ολαι δχι μόνον ευχα

νην κλίμακα μεγάλο πρεπίίς τίνος οικίας, —κακά τήν
έχεις Καλή!» — Μόλις οέ είχε προφέρει τήν τε-

ριστούντο μέ τά κουλούρια της, άλλά καί

τήν ή..

γάπων, ώστε έκερθιζεν άρκετά διά τής έντίμου ταυ-

ίδου άνθρωπός τις πλησίασα;

της έργασίας της, καί τοιουτοτρόπως Οχι μόνον τάς

τήν διέταξε νά άογάση τδν τόπον άιά χαας, οιά νά

άνα'γχας τών παιδιών καί τάς ίοικα'ς της πλούσιοπαρόχως άνεπλήρονεν, άλλά καί αρκετά χρήματά

λευταίαν λίξιν, καί

άπεράσοον δύο κυρίαι, αί όποΐαι έξήλθον άπδ τήν
οικίαν διά νά έμβουν είς τήν. Ικεϊ παραμένοοσαν ά

μαξαν.

τής έπερίσευον.
Τρία δλα έτη άπερασαν τοιουτοτρόπως, δ δέ Κά·
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ρολοϊ έκλεισε τά τέσσαρά καί ήτο παιδίον ευρωστον ποι τών 3μως δέν τήν ευχαρίστυν τόσον, χαϊ διά tooχαϊ ζωηρήν, ένψ ή ισχνή χά'ι πελιδνή αδελφή του ΐό πολλάχις τά έπέπληττ=· μάλιστα 6 τρόπος τοΰ
τρώγειν τής Λοΰ; τήν έστενοχώρει· οθεν πολλα'μετεβλήθη είς. ώραϊον καί ^οδόχρΰύν χοράσιον.
‘Η χυρά Καλή έθεώρει τά παιδία μέ φιλόστοργοι
*

χις τής ελεγέ, « Διατί τρώγεις οΰτω πώς, χρχόνα

ύπερηφά'νειαν χαϊ τά Iπεριποιείτο μέ μεγίστην επι Λ οο’;
μέλειαν χαί φροντίδα. Τά ένεθα'ρρυνε νά παίζουν είς— Καί πώς πρέπει νά τρώγω, Καλή μοΑ; έλεγε
τδν σκιερόν χήπΟν, άλλ’ είς τους δρόμους οΰΰεποτε: τδ χοράσιον.

έφαίνοντο.
!
Τά έν θύματά τών, 2ν χαϊ τά έκυπτε χάί τά ερραπτέν ή ίδια, ήταν όμως ώραΐα χαϊ ευπρεπή, αί 3έ

— Ούτε έγά δέν ήΐεόρω νά

σέ οδηγήσω
*

χαι

πώς νά ήςεόρη μιά μαύρη νά έρμηνεόάη ταΐς χυρά-

δάις της; άλλ’ όμως δέν μέ φαίνεται ότι τρώγεις
λεοχαΐ ποοίτσαι, τά; οποία; πάντοτε έφύροον, εόει(άχολύυθΗ)
,χνυον τήν καθαριότητα χαϊ φιλοκαλίαν της. Οί τρό μέ Αρκετήν ευγένειαν.

(Συνίχιια· ιΒε προηγούμενον άριΟμ ιίν.)

*0 δ αχ τίλιο; τοί Κρόνού, όπως δέ Ιφάίνττο, έιίν τις τόν έβεώρει
ώτάμένος ύπεράνω τοί> κέντρου τού.

ΠΕΡΙ ΚΡΟΝΟ!
*.

νον μέτά τοΰ δάχτόλιοο τού υπό τήν χαλλίότήν χάϊ

παρελθόν φΰλλον έδώχαμεν τήν είχόνα

λαμπροτάτην έποψιν, τήν οποίαν δύνάιάί νά μί; τδΐ

τβ Πλανήτου Κρόνου μέ τδν δακτύλιον αύτοΰ όπως

παρουσίαση τδ τηλεσχόπιόν.
ΕΓπομεν προσέτι περί τοΰ μεγέθους τής σφαιράς

Είς τδ

φαίνεται εϊς τινα; ώρα; του £τοος. έν ειδει γράμ
μή;. Εΐ; τήν ίπομέην σελίδα παραθέτομεν τδν Κρό

του, τοΰ χρόνου τής περί τον άςωνα χινήσεώς χάι
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παιδών
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της περί τον ήλιον περ,ιςροφής αύτοΰ, τής έλκτι-

9IKJ περίπου εκατομμύρια μιλιών, άπδ Si τής Γης

κής δυνάμεως. και της συρτάσεως τών υλών, έκ τών

δίς ίσον ιίπέχει ό Ζεός·. κινείται 0ε περις τοΰ Ήλιου

δποιών συνίσταται. Είς τδ φύλλον τούτο

υλ ταχύτητα 22 χιλιάδας μιλιών κατά πατα? ώραν

θέλομε?

πραγματευθή περί άλλων, τινών άφορόντων τον ώ- ;η υπέρ τά 6(λ μίλια κατά παν δευτερόλεπτο? ! και
ραΐον καί θαυμαστήν τούτον πλανήτην καί το ποι ■ συνίσταται έκ των αύτών όλων., έκ τών. οποίων καί
κίλον αύτοΰ σύστημα.
Ό Κρόνος ίπέχ,ει. του Ήλιο ο κατά μέσον. δρον

δ Ηλιος και ή Γή μας καί, οί· άλλοι. πλανήται, τούς
όποιους μέχρι τουδε έτετάσαμεν.

Ό Κρόνο; μετά τοΰ δακτυλίου του, όπως φαίνεται Βι* Ισχυρού τηλεσκοπίου.

Κατά τάς γεν υμένας διά τοΰ τηλεσκοπίου καί σπε-

άπεδείχθη δτι συνίσταται έκ πολυπληθών, ές ανα

χτροσκοπίαυ παρατηρήσεις καί δ πλανήτης ούτος·
ως καί ό Ζευς, εΐναι μ
κρός
*
τις ήλιος· δηλ. δεν
δανείζεται τδ φώς καί τήν θερμότητα' too έκ τοΰ
Ηλίου, άλλ’ έχει καί τά. 3όο έν έαυτιμ. Ή ρευ

ρίθμητων μικρών σελήνών, πλησίον άλλήλων κεί

στή. κατάστασις,

είς τήν όποιαν ή ΰλη του εόρί

σκεται καί προσέτι τδ πυρδν τδ χρώματος το,ΰ φω·.
τός του άποδεικνόυσιν, 5τι πρέπει νά ή ναι είσετι ε,ίς
διάπυρου κατά στάσιν, σχηματίζω? τδ κέντρο? έτέρυ

μενων.
Τδ πλάτος του δακτυλίου τούτου εΐναι 40 περί

που χιλιάδας μιλιών, τδ δέ. πάχος 100 περίπου μι
λιών' άπέχει δέ- ό μεν εσωτερικό; γύρος του από
τής έπιφανείας του Κρόνου 1.0 περίπου, χιλιάδα;,
ό οέ. έςωτερικδς 30-, χιλ. μιλιών.

Κυρίως εΐπείν ό δακτύλιος ουτος δεν είναι άπλους

μικρότερου ήλιακοΰ συστήματος, συνιςαμένου 4ς ύκτώ

άλλα

σελήνών, τοΰ οακτυλί» οηαλ τής σφαίρας αΰτ«, χρη-

άλλους μικροΰς δακτυλίους, είς.ήμα; όμως φαίνεται,

σιμευουσης ώς ήλιου.
Αί ζώναη τάς οποίας παρατηρούμε?. έπί τής έπι-

οστις είναι σκοτεινός είτε σκιερός, χρώματος ψαροΰι

πολλαπλού;, σονιστάμενος από απειραρίθμους

ότι. άποτελεϊτ.αι. κυρίως άπδ τρεις : τδν, έςωτερινον,

όμοιάζοντος μέ;τδ χρώμα τών ζωνών, τών έπί τής

φανειας του, δέν είναι άλλο τι, είμή μεταδολαΐ, αί
όποΐαι συμβαίνουν εΐς. τάς περιφλεγείς έκείνας ΰλας,
καί αί όποια; πολλάκι; εϊναμ τόσον, ίσχυραί καί με·

έπιφαν.είας τοΰ δίσκου του, Κρόνου· τδν μεσαΐον, οί·
τις είναι φωτεινός, φωτεινότερος,καί αύτής: τής σφαί

γάλαι, ώστε άλλοιόνρυσι καί αϋτδ.. τδ σχήμα, του
πλανήτου, διότι ένίοτε άνατεινάσσονται εκατοντάδας

χρώμα σχεδόν πρρ.φυροΰν,

τινάς μιλίων ύ.περάνω,τή; έπιφανεία; του,

ρας του. Κρόνου, καί τδν έαω.τερικδν, δ δποΐός έχε'·

’Εκ. τής, με τα ουλής, τοΰ δακτυλίου καί τής άνα-

’Εννοείται, δτι έπι. τής έπιφανείας πλανήτου, ο . καλόψεως νέων σελήνών, συμπεραινουσιν οί άστρο-

πού τά διάφορα σ τοιχεΐα, κοχλάζουν μέ. τοσαύτην ί- .νόμοι, δ.τι αί-μικραί α’ιτα} σελήναι, αί άποτελοΰσαι
σχΰν, δεν δμνανται νά ζήσωσιν, ούτε φυτά, ούτε ζώα ,τδν δακτύλιον, Ινοΰνται κατά μικρόν, πρδς άλλήλας
δμοια μέ τά έπί τής Γης μας, Επομένως ούτε άν

καί σχηματίζόυσιν, άλλα; σελήνας. μεγαλειτέραί, <5-

θρωποι, ώς ήμεΐς διωργανισμενοι. θά υπάρχω σι.

,στε μέ τδν χρόνον θά έκλειψη δλοτελώς

Περί τοΰ δακτυλίου τούτου, δστις περιδάλει τδν
Κρόνον με μεγαλοπρέπειαν μοναδικήν είς τδ ή λια

κόν μας σύστημα, οί άστρονόμοι εΐχον μέχρι; έσχα

των πολλά; καί ποικίλας γνώμας· τελευταΐον δμω;

δ

δα

κτύλιος,καί άντ’-αΰτοΰ θά Ιχωμεν πολύ περισσό
τερα; τών. δχτω. σελήνών, τά; οποίας σήμερον γνω
ρίζομε?.
*Εκ του συστήματςς τούτου τοΰ Κρόνου

συμπε?
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ραινουσιν οί αστρονόμοι τον τρόπον, καθ’ δν έσχη- I αυτό, τό. ήλιαχόν.. μας σύστημα- ολόκληρον,
ματίσδησαν αί σελήναι τορ Διδς. χαί τη; Γή·>, καί J
I Ακολουθεί".)

ΠΟΘΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ;

Πρό τινο; χαιρρΰ, νέας τις. καταταδικασδεΐ; είς θά
νατον διά, φόνον έκρατεΐτο ai; τήν φυλακήν άναμέVcuv. τήν ήξεραν τής έκτελέσΐωςτή; θανατικής npt-

νή;.
Καλοκάγαθος δέ: π; κυρία ή'κουσε περί τούτ» καί
άπεφάσισε νά τόν έπιακεφθρ, καί πραγρΛτιχ&ς τον

έπεοκέφ&η πολλόίβιί; έπιθιψοίσα νά τόν- ώφελήοη
ψοχικώς,
Μίαν-, τΰίν ήμερων ?λαοε μεθ’ έαυτής και τόν μι

κρόν οίόν της

Αλέξανδρον,

δατις εφερεν είς τόν

δοορυχή κατα'δικον δλίγας όπώρας και τοΰ ώμιλησε
με πολλήν εύγένειαν και τρυφερότητα;
Ή γλυκό τη; τών τρόπων του παιδιού σονεκίνη-

-

.—

----------------------------- --
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σαν μεγάλως την χαρδίαν τοΰ ταλαιπώρου νέου, καί

............................. ■.........
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νά συντείνουν είς τήν εδτυχίαν τού. Τό ΰαομάσιώ-

τά δάκρυα έρ·

τάτον 5μως καί παράδοξό τατον ώς πρός τά χρώμα

ρεον ποταμηδόν έπί τών παρειών τού·
« ’Αγαπητόν μ οι παιοίΰν, συγχώρησαν μέ νά σοί
είπω τί μέ έφερεν εδώ. ‘Η άνοποταξια πρός τήν

τα εΐνάι έ κείνο, τό όποιον θά διηγηθώ είς τους μι

αύρας αυτό πλησίον τθ εΐπεν, ένφ

κρούς καί μεγάλους άναγνώότας

τής Έφήμερίδος

τών Π αιδώ ν, τό έξής.

μητέρα μου ήτο τό πρώτον βήμα πρός τό βάραθρον

Περίφημος τις φυσικοΐστοραος, 'δάτις 'έδάπάνησεν

τής αμαρτίας, έπειτα ή βεδήλώσις τής Κοριάκής

ολήν του τήν ζωήν σπουδάζων τά ζώα, τά πτηνά,

ήμέρας χαι τό οίνοποτεΐν, κατόπιν τά χαρτοπαίγνια
και τελεοτάΐον κό φόνο;, δστις ήτο τό φυσικόν χαι

κάί τά φύτά τής Νοτίου ’Αμερικής, μας λέγει, δα
τα λαμπρά καί ποίκιλά καί ώραια χρώματα τών πτη

άναπόφεόκτον προϊόν όλων τούτων.
ί Μή λησμονάς τούτο, εάν δέν θέλής νά ελθης

εΐπό δέ καί έίς όλους του;

νών, τα οποία ζοάν εις τήν Ήπιιρον έκείνην κάί ι
δίως έίς τήν Βραζιλίαν, προε'ρχονται έκ τίνών λαμ
πρών καί ώραίών άνθέων, έκ του νέκτάρος τών ο

συνηλιχιώτας συ ο νά προσεχωάι μή πάθωσι τό άΰτό.

ποίων τρέφονται τά πτηνά ταΰτα, τά όποια πολ-

■ Πάντοτε υπάκουε τους γονείς σου· π'οτε μόγ πίης πνευματώδη ποτά, ούτε μίαν Οταλάγματιάν ο
ποιοσδήποτε μεθυστικοί ποτοΰ. Φύλαττε την Κυ

λάκις έίναι τόσον μικρά, ώστε αί γυναίκες-τών μ$·

δποο εΐμαι έγώ τώρα,
*

ριακήν ημέραν Καί άπομάκρόν'ου, όπως ήθελες πρά-

ρών εκείνων τά φ'όνεόουν, τά ξηραίνουν καί τά με
*
ταχείρίζονται ώς σκόλαρίκια.
Εις τά άπέραντα δάση τών χωρών έζείνων όπάρ-

ξει άπδ τον Διάβολον, άπδ παντός, δόης ήθελε δο χουσιν έν άφθονίφ τά ωραία καί ποικιλόχροα έχέϊνα

κιμάσει νά όέ καταπείση νά έπισκέφθής τά μέρη

άνθη, τά όποια ευαρεστούν τόσον έίς τήν δραόιν, αλλά

τών χαρτοπαίγνιο ίων, ή νά λάβης μέρος εις τύχη-

είναι τόσον φαρμακερά καί άναδίδουν τόσον ισχυρόν

ρά παιγνίδια, διότι ταΰτα είναι τά καταγώγια, τά ό
ποια πληρουσι τάς φύλακας τής Γης και συνωΟοΰσι

δηλητήριον, ώστε οΐ άνθρωποι δέν δόναντάι νά ζή-

τάί πΰλας τής γέίννης μέ καταδίκους.
Έζοηνη.

πόθα'νώσι.
Και όμως τά μικρά έκεΐνα πτηνά περιπέτώσιν άπό

σωσιν όκέΐ έπί πολύ χωρίς νά φάρμακευθώσι κάί ά·

άνθους εις άνθος καί μέ ΐά μακρά καί λεπτά ράμ-

φη των εισέρχονται εις

ΤΑΧΤΤΒΣ ΑΝΕΜΟΥ.

τά νέκτάροφόρα θυλάκιά

‘Ο κοινός άνεμος διατρέχει 100 μετρά άνά έκαή-ον

των καί απομυζούν τό έκεέ έναπόταμιεομένον νέκταρ
όχι μόνον χωρίς βλάβην, αλλά καί μέ ωφέλειαν των.

λεπτόν, ήτοι 60 χιλιόμετρα άνά έκάστην ώραν. ‘Οί

Ίό δηλητήριού, τό όποιον φονεύει τόν άνθρωπον, με

γάλλοι ναυτικοί δνόμάζουσι δροσερόν άνεμον (ven

ταποιειται διά τών πτηνών τούτων έΐς ωραία καί

fens) τόν διατρέχοντα 10 χιλιόμετρα άνά δευτερόλε λαμπρά καί πολυποίκιλα χρώματα, τά δποιά χρη
πτων της ώρας, μέγαν δροσερόν άνεμόν (grand ft-ais) σιμεύουν πρός ώραιάμόν τών πτερών αδτών καί ςοτόν διατρέχοντα Η χιλιόμετρα άνά δευτερόλεπτον, λισμόν κάί εδχαρίστησιν τών άνθρώπων !
καί δροσερώτατον (ires-grand, frais) τον διατρέχοντα
20 χιλιόμετρα άνά δέυτερόλεπτον. "Οταν δ’ ή ταχυτηί

αδτη φθάνη έίς 25 έως 30 χιλιόμετρα άνά δευτερό-

λεπτον, τότε δνομάζεται τό φαινόμενων τριχομία.
"Οτε τέλος φθάση κατά τό αδιό χρονικόν διάστημα

εις 35 έως 45 χιλιόμετρα άνά δευτερόλεπτων, έχομεν
όόελλα·/. ‘Επομένως κατά τήν θύελλαν, ή ταχύτής
τού άνέμύ φθάνει εις 162,000 χιλιόμετρα καθ
*

•Η άγαθή αυτή καί σοφή πρόνοια του ουρανίου
μάς Πάτρόί πρέπει νά μας διδάξη τό έξης μάθημα

ώς πρός τά κάάά τής ζωής ταΰτη,-· διι οηλάδή πα
σά θλίψις κάί στενοχώρια και έν γένει κάθε κακόν
δΰνατάι νά μεταίληθη κάί πραγματικώς μεταβάλεται είς εύλογίαν διά τή; πρός τόν Θεόν υποταγής
καί πίοτεως.
Ϊΐϊρήνη.

ώραν !
Ο ΘΕΟΣ ΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΠΟ ΤΩΝ

ΜΕΤΑΙΪΟΙΗΣΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ.
'(Διά

ΚΠΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.
Έκ τοΰ «’Οδοιπόρου» τού it. Σούτεόό,

Εφημερίδα των Παίδων.)

"Ολοι άρέσκοντάι — ολόι αγαπούν —δλοι ευχαρι
στούνται εις τά λαμπρά καί 'ώράΐά χρώματα, τά ό

ποια βεδαίώς 0 Θεός έκαμε πρός τόν σκοπόν

τού

τον τοΰ νά ευχαριστούν τόν άνθρωπον, λάί ουτω

θεό. όμνεΐ τήν δόξάν αόυ ή νύξ καί ή ήμερα-,

Μέ άνθη έςρωσάί τήν γήν, μό ά'ςρα τόν αίθέρά,
Άσύμφωνοι τόσοι λαοί άίνοΰσΐ σέ άυμφώνως,
Ποικίλοι -γλώσσαί χίλιαι δμνοΰσί σέ Συγχρόνως.
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Τά Πάν αμέτρητος μετρφς,

’Αόριστοί ορίζεις,
Τό Πάν άόρατοί όρφς,

Χω/άς έμοΰ ουδόν δόναοθε νά πράζητε.
Ψαλατε είς τόν Κύριον φσμα νέον.
Ω σείς οί οιψ.ώντες, έλθετε.
. ..................

’Αγνώριστος γνωρίζεις.
Τό φώς- είναι τό. σώμά σου,.
0 Ήλιος τό αμμα σου,
Ό κεραυνός φωνή, σοο
*

Ό-Σΐρ. Ματθαίος Χάλης παραινεί τούς νέους λέ·
■γων,

α Μή συνομιλήτε μέ

άνθρωπον

ψίόστην ή

Τό άπειρον διάσιημα,

βλάσφημον, ούδέ. μέ αί.σχρολόγον, διότι είτε θά σας

Τ0 μέγα σοο άνάστημος
Kat ό αιών στιγμή σοο.

διαφθείρ η, ή^ τουλάχιστον θά. ριψ.οκινδυνεύσητε τήν

δπόληψίν σας. ’Εάν δε. ουδόν τούτων, πάθετε, θά γε-

Δόνα.tat ό δάκτυλός σοο,

μισθή όμως ό νους σας μέ τοιουτους λόγους, οΐ ό

'ζ!ί μοχλός τήν γην νά σε ίση.
Καί τό κοίλο ν τής χειρός σοο.

ποιοι θά σάς ταράττουν. επανερχόμενοι είς τήν μνή

Τούς ’Ώχεανούί νά χλειση

ένασχολήσθε είς σκέψεις ή, πράξεις άγ ιας καί Εεράς. »

μην σας είς τό μέλλον, καί θά σας διακόπτουν δταν

Με πνοήν σου μίαν σοόνβις

Τών αστέρων, τους φανούς,
Καί μ’ έν.νεΰμ.α μόνον κλίνεις

.-V3 5S51'’M.A.

Προς τήν γην τους ουρανού
.
*
Αγγελος τό πάλαι ήμην ζηλότυπου βασιλίσσης^

ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΩΝ.
’άγάπα,

Κύριον

τόν θεόν σσο ές όλης τής.: zap-

δίας σοο καί έ; δλης τής ψυχής σοο... .
Βε&αια, βέβαια σας λέγω 0 Ουρανός καί ή Γή
θέλουσι παρέλθει, οί οέ λόγοι μου δέν. θίλουσι.
Γύμναζε σεαυτόν εις τήν ευσέβειαν.
Λέεοΰε υπέρ έμοΰ.
Ένθυμοο τόν Κύριον έν τη νεότητι σοο.

Ζητείτε καί θέλετε, λάβει.
’Ηχούσατε δτι έρρέθη, δφθαλμόν, αντί δφθαλμοΰ καί

;Πλήν, και σήμερον άκόμη είμαι θέαμα λαμπρόν·

Μέ χαράν μέ βλέπει πας τις,δταν φαίνωμ’είς τόν κόσμον,
Επειδή υπενθυμίζω $ε7ον λόγου είί αυτόν.
Μήτηρ μου τό ΰδωρ είναι, δ δέ "Ηλιος πατήρ μου,
Οΰιοι πάντα μέ γεννώσιν εί; τά υψη τούρανοΰ.

Ευμενέςπρόί τόν πατέρα ςρέφω βλέμμα, άλλ’άμέσως
Μέ φονεύει, καί δέν βλέπεις έμέ,'πλέον οΰδαμοϋ.
"Αν μέ άποκεφαλίση; πριν είσέτι ό πατήρ μου
Μέ φονεύση, θέλω.γείνει μέλος χρήσιμον εις σε,

"Οπερ,ίίν χ’έμπρόί συ κειται,σύ οΰχήττον δέντό βλέπεις·

"ΟΘεν σπευσον νά μέ εδρης, κι’ δ, τι είμ’ ευθύς είπε.
δοόντα αντί όδόντος, έγώ,δέ σάς λέγω, άγαπάτε.
”Αν δ’, έπιθυμης νά μάθη; πώς τό όνομά μυ γράφβν,
τούς έχθροός σας, εόλογεΤτε τούς καπαρωμένους δμας
Τέσσαρα στοιχεία μόνον άκρ-βώς τ’ αποτελούν,
καί προσεύχεσθε'δπέρ τών κακοποιούν των καί 6ιω·
"Ατινα έάν πρόσθεσης §ν πρόί εν καί κατ’ άίίαν,
κόντων δμάςΕίκοσι κμ! τριακόσια θά ίδής δτ’ άριθμοΰν.
θυσιάσατε θυσίαν- δικαιοσύνης.
ν
’/άοό έγώ. με θ’ υμών μέχρι τής συντελείας.τΰ,αίώνος.

. an,.

Κύριος δ θεός σου εΐς είναι.
Λυτρώσου με, Κύριε.
Μη φαντάζεσαι σεαυτόν σοφόν.

ΙϊΟΙΪώΕ,νΛ..

Νίχα τό καχόν διά τοΰ άγαθοΰ.

Ξένος ήμην καί μέ παρελάβετε.
Ό χαχολογων πατέρα ή μητέρα ας δανατώνηται.

ε Σάς άγαποΰν οί θεοί σας ; — ή ρώτη σε ποτέ ι

Πάντετ οί λόγοι τοΰ στόματος μ« είναι μετά δικαι

εραπόστολός τις ίνδοός τινας είδωλολάτρας.
ε Οί θεοί δέν άγαποΰν,» άπεκρίθησαν έκεΐνοι

οσύνης.
Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις.

περίλυποι.
Τότε δ ιεραπόστολος άνέγνωσεν έκ τοΰ Ευαγγε

Σωτηρία έρχεται παρά Κυρίου.

λίου τόν έςήί στίχον: » Διότι τόσον ήγάπησεν δ θεός

Τιμάτε τόν βασιλέα.
'Ύΐέμου, ακούε καί δεχθητιτους λόγους μου.,
Φύγετε από τής μελλουσης δργής.

τόν κόσμον, ώστε εδωκε τόν υιόν αδτοΰ τόν Μονο-

,

γεννή, διά νά μή άπολεσθή πας δ πιστεΰων etc οώ- *
τόν, άλλ’ ?να έχη ζωήν αιώνιον. »

V

504

ΕΦΗΕΜΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

• Έπανάλαβε τη έχ δευτέρου» — έφώναξεν έΐί έξ

αυτών· «αύτδ βιναι μέγα φώ<· είπε το πάρακθιλω icat
πάλιν.
Τρεΐ; φοράς, δ 'Ιεραπόστολο; Ιπανελαοε τάς εύ
λογη μένα; ταύτα; λέξεις, τήν δέ τριτην δ δυστυχής
ειδωλολάτρης έφώναξε, β Πρέπει νά ήνμι άλήθέ;'

ΜΑΡΤΙΟΣ, 1876

0ί &£φς ελνσαν τα; 'Ήρύγραφιχάς
έρωτήσϊΐ; τοΰ Ιτο'οζ 1875.
Δ. Γ. Γιώγας έξ ‘Αθηνών, θ. Γ. Προυσάεΰς έξ Οίνόης,
(τοΰ Εύξείνου Πόντου,) fl. 1. Μπουλυγαράκης ίξ Άρεοπό
λεως (Δακωμίας,) Ο. Κ. Ρεντζιιίέρης έκ ΔεμιρδείΚου, (πλη
σίον ΙΊρύύσσής,) Α. Λοάρ καΐ Αίκατ, Κακθυλϊδου έξ Αθηνών.

ΐδ αίοθάνομαν! »
■—*
Αλλοτέ

ετερος ‘Ιεραπόστολος υπήγόρε&έν εις

Τά βραδεία, &ά δημοσΚυθωσιν είς τδ
φύλλου τοΰ ’Απριλίου.

τινα άντιγραφόα τήν πρώτην Επιστολήν του Απο

στόλου Ίωάννου, δταν S’ εφθααεν είς τήν φράσιν
• τώρα εΐμϊθα υίοΐ τοΰ θεοΰ, » δ έπεστραμμενος dv-

τιγραφευς έξΐφώνηαε, « τούτο είναι πάρα πολύ — di
γράψω, παρακαλώ, άντ αύτοϋ, > τώρα μας συγ.χιυ-

ρεΐται νά φιλήαώμεν του; πόδας του. »
Και τφ οντι, μικροί μου φίλοι, είναι πολδ, πάρα-

πολδ διά τοιοότους σκώληκας τής γης, όποιοι ειμεβα ήμεΐς, νά γει'νωμεν υίοΐ και θυγατέρες τοΰ ά

ναρχου καί άγιου Θεού, καί 5μω; είναι άληθε;· τού
το δέ χρεωστοΰμεν εί; τδν Χριάτόν.

— «Πώς δόνασαι νά κάμης οσον τδ δυνατόν πε·
ρισσότερον καλδν;» —ήρώτηβέ ποτέ κυρία τις Sv
μικρόν κοράσιον.

Λΰαι; τοΰ εν τψ^ο^οομίνφ φύ2λψ 'αΙν^[ιατο<;..
Άσπϊς

(α, σ, π,ι,; = 491) Άπΐς Άπις Τς.

Σημ. Σ.'Εφ, Π. Κατά τήν έν τφ φύλλιφ τοΰ Ίουνίόΰ 1875
Βημοσιευθεϊσσαν άπόφασιν τής Διευθύνσεως ξί.αχον τοΰ κλή
ρου οί έξης 10 είς τήν λύσιν τοΰ αινίγματος.
X. Γεράκης έξ ’Αθηνών. Κ. Κρίσπη έκ Χίου, Φ. Φραγκι
σκανού, Μαρία Σταματιάθαυ, 1. Σ. Ζαρπάνου, έκ Σύρου.
Γ. Α. Ζήση καί Π, Λάση έκ Βώλου. Λουκ. Καραμπίνη έκΐΐατρών. Δ. Κ. Φανέλλη έξ Αίγίου καΐ Παπά Κωνσταντίνου έξ
Αλμυρού (Θεσσαλίας.)
Επίσης έλύθη έμμέτρώς ί>πό τής έκΧρυσοπόλεως Αθήνας
Μαράσογλου καί τής έκ Χίου Πολυξένης Δ. ΜικροόΒη, ών αί
έμμετροι λύσεις 6έν ίΰνανται νά καταχωρισθώσιν ένεκα του
μακροσκελούς αύτών.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

— «Έάν ήμαι έγώ αδτή δσον τδ δυνατόν καλή,:
ήτο ή συνετή άπάντησις.
At>Sia>

HP0BAHMA.
Κύριός τις εδωκεν είς τδν υπηρέτην του δραχ.
20 νά ψωνίση χήνας, τρυγόνας καΐ κήχλας. ‘Η τιμή
έκάατη; χήνα; ήτο δραχ. 4, έκαστη; δδ τρυγόνος
λεπτά 50 καΐ έκαστη; κήχλα; λεπτά 25.
Του παρήγγειλε οε νά άγοράση με τάς 20 δραχ,

20 πτηνά. Τώρα, πόσα άπδ κάθε είδος ήγόρασεν ;

Κύριε Συντάκτα.
*Η πνευματική τροφή, ήν διά τής άξιολάγου ύμών «Εφη
μερίδας τών Παίδων» προσφέρετε είς τήν μικράν νεολαίαν—
ή; κάγώ αποτελώ μέρος — μεγάλης άφελεία; γίνεται πρόξε
νος, καθότι ή είςαύτήν δημοσιευόμενη καλλίστη υλη καί τακτικώς καταχώριζόμεναι εικονογραφίας μεγ'άλω; άμφότερα
ταϋτα, συμβάλλοασιν είς τήν μόρφωσιν τοΰ τε νοός καΐ τής
άπαλής ήμών τών παίδων κάρδίας. Διά σπεύδω νά έκφράσω ϋμΐν Κ. Συντάκτα, τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου, καί
τάς εύχάς μου ϊνα ή φημερίς μας καί έν τω μέλλοντι διατρέξη τήν αυτήν καλήν δδόν, ήν μέχρι τοΰοε οιέτρεξε.
Έρμοΰπολις 13 Φεβρουάριου 1876.
ΠΑΝΑΓ.Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
μαθητής.

1. Είς ποιον μέρος της Γραφής εδρίσκομεν, δτι ταύτην
πρέπει νά γνωρίζουν ολοι, νέοι, γέροντες καί παώία;
S. Διατί;
3. Που λέγεται, ίτι ή Γραφή είναι ασφαλέστερα κ<Λ αύτής
τής προσωπικής παρουσίας τοΰ Ίησοΰ Χριστού ;
Μέ κολλήν εΰχαρϊστησ'ιν θά άνταπίκριθώμεν είς τήν επι
θυμίαν τών μικρών συνδρομητών και φίλων μας περί τής
έκθόσεως τής Έφημερίόος τών Παίοων Β1< τοΰ μηνος, αρ
κεί νά Υποστηρίξω σι τήν επιθυμίαν τών ταυτην 7,αΙ διά τής
συνδρομής των. Εύθΰς άφοΰ τούτο γείνει, ή ξκθοσις διπλα
σιάζεται άφεόζτως.

Αυπούμεθα ΰημοοιεάοντε; καί πάλιν, δτι είναι περιττόν νά
μα; γράφω σιν έκ τών επαρχιών νά τοϊς στείλωμεν τήν Έ.
φημερίόα τών Παίοων, διότι έθέσαμεν τήν άρχήν νά μή
τήν στέλλωμεν εί; κανένα ανευ προπληρωμής. Ίο καλλίτε
ρου θά ήναι νά στέλλουν αμέσως τήν συνδρομήν είς τήν Οιεύθυνσιν διά γραμματοσήμου καί ή έφημερΐς θά τοϊς απο
στέλλετε εΰθΰ; μετά τήν λήιθιν αύτής.
— Είς τον άναδεχόμενον νά κόμη συνορομητάς καΐ άποστείλη τά; σύνδρομά; είς τήν Διεύθυναιν τής Έφημ. τών .
Παίδών, θά έκπίπτωνται έκτος τών ταχυδρομικών καί είκοσιπέντε τοϊς ένατόν πρός όφελος αύτοϋ.
Εί; τόν δστις ήθελε κάμει 20 συνθρομητάς θά στέλλεταΐ
ό Άστήρ τής ’Ανατολής, έοδομαδιαία έφημερΐς ποικίλης ΰλή;
διά οικογένειας, δωρεάν έπΐ έν έτος.

Διίύθυναις ’Λατόμος'Ανατολής καΓΕφ. Παίδων έν όοφ Έρμου άρώ. 26ί.

