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ΊΙ &νοφς.

ί.
Ώ άνοιξιί ώ?αία, 

ώ ά'.Όΐξι; τερπνή, 
ή θελκτική coo Βία 

στον Πλάστην μ' άνυψοΐ. 
01 κήποι μ«ί άνθίζουν, 

6 ούρανός γέλα, 
οί κάμποι πρασινίζουν 

ή φΰσις μαδια.

ί.
‘Η ίνοιξις στολίζει 

τά πάντ' άρμονικά,
-ζί 4 Ζέφυρο; Βροσίζέι 

φυτών, φυτών γλυκά, 
Kai τάκα-ζα άρνία 

πετοΰν μετά χαράς, 
καί τά μικρά πουλιά 

πετοΰν στάί φωλεός.

5.
’Αθώος ώ'ί τό άνθος 

&i γείνιο καί έγώ, 
γλυκύ; καί χωρίς πάθος 

ειρηνικά «ς ζώ, 
θεόν, γονείς, πλησίον 

8ί μάθω ν’ άγαπώ, 
κ|*  ώς τάκακον άρνίον 

μτρλν άς ένοχλώ.

4.
Τό ίαρ κελαόοΰτι 

τάθώα τά πτηνά 
καί ούτως έςομνοϋσι 

τόν Πλάστην των γλυκά· 
κ’ έγώ αί έςυμνήίω 

τό'ίαρ τό τερπνόν 
καΐ ας δοξολογήσω 

τόν "ΥψιβτΟν θεόν, 
{Μέντωρ)

νά κάμω. "Εχω ένα θεΐον, δ όποιος εΐναι γεωργό;· 
χρειάζεται δέ έν παιδίον διά νά τδν βοηθή. Πώς σοΐ 
φαίνεται; θέλεις νά ύπάγης νά τδν βοηθής; εΐναι καλός 
άνθρωπος καΐ θά σέ οώση καλόν μισθόν, καλά φορέ
ματα και καλήν τροφήν η

— «Πολΰ μέ άρεσε; ή πρότασίς σου, άπεκριθη ό Βε
νιαμίν, τήν παραδέχομαι. »

Μετά δύο ήμερα; ό Βενιαμίν ένεχείρισεν είς τδν 
θειον του Ίωάννου τήν έξης συστατικήν έπιστολήν.

α Σεβαστέ μοι θείε,
Ό έπιφέρων τόπαρόνμου γράμμαεϊ- 

ν α ι δ φ ί λ οςμουΒενιαμίν· εΐναιπτωχδς 
καΐ ζητεί έργασ ία ν. Παρακαλώ, κράτη- 
σίτον καΐδός τοο έργασίαν.

Ό άνεψιόςσου
’/ωάννης.»

Ή έπιστολή αυτή αν καί βραχεία έπέτυχε τοΰ σκο
πού της καΐ ό Βενιαμίν έγεινε δεκτός εΐς τήν ύπηρεσί- 
αν του θείου τοΰ Ίωάννου καΐ έμεινε μέ αύτδν αρ
κετά ετη.

Μετά παρέλευσιν πολλών έτών ό ’Ιωάννης, οστις ή
δη ήτον άνήρ καΐ πατήρ οίκογενείας, έπληροφόρησε 
μίαν εσπέραν τήν σύζυγόν του, δτι τδ κατάστημά του 
υπέφερε τόσας ζημίας, ώστε άν έντδς 24 ώρών δέν έ- 
πλήρωνε δέκα χιλιάδας τάλληρα, τά δποΐα έχρεώςει, 
οί δανεισταί του θά έκαμναν κατάσχεσιν της περιου
σίας του καΐ όλη του ή οικογένεια θά έρρίπτετο είς 
τούς πέντε δρόμους. «’Εκρού σα, είπε, τάς θόραςόλων 
όσους έγνώριζα καΐ κάνεις δέν φαίνεται εΰδιάθετος νά 
μέ δανείση ουδέ δέκα λεπτά· ώστε κατεστράφημεν έξ 
ολοκλήρου!»

«—Όχειό θεός,» ειπεν ήσυχως ή ένάρετος γυνή του· 
αί ζημίαι προήλθον έκ θεοΰ, καί ουχΐ έκ κακής μετα

χειρίσεων καΐ καταχρήσεων ίδικής σου, καί διά τοϋτο 
πιστεύω, δτι Αύτδ; δέν θά μα; άφήση νά χαθώμεν. 
Ίδοΰ μία έπιστολή έπί συστάσει, τήν όποιαν ό γραμ
ματοκομιστής μοΐ έφερε σήμερον ίσως περιέχει κα

λήν αγγελίαν.»
‘Ο Ιωάννη; ελαβε τήν έπιστολήν και μέ τρεμούσας

‘II βυστατεζή Αποστολή.

Δυο μικροί παΐδες ΐσταντο ήμέραν τινά πλησίον μιας 
θόρας, δντες περίπου της αύτής ηλικίας· άλλά ό εΐς 
ήτο λαμπροενδεδυμένος, έν φ ό άλλος έφόρει ένδύ- 
ματα πενιχρά καί ξεσχισμένα.

— «Δέν έχεις καλλίτερα φορέματα, Βενιαμίν;» 
ήρώτησεν δ χαλοενδεδυμένος παΐς.

— Όχι, άπεκριθη έκεΐνος.
— «Καί διατί δέν άγοράζεις καλλίτερα φορέματα ;»
— Διότι δέν δύναμαι, έπειδή χρήματα δέν έχω 

και έργασίαν δέν δύναμαι νά εόρω, ώστε δί αύτής νά 
αποκτήσω τά αναγκαία χρήματα.

— «Λυπούμαι πολΰ διά τούτο, εΐπεν» δ ’Ιωάννης' 
έπειτα άλλαξα; τήν ομιλίαν,« θάόπάγης τήν έρχομένην 
έξαμηνίαν είς τδ σχολειον ;»—ήρώτησεν.

— «Όχι,’Ιωάννη,» άπεκριθη ό Βενιαμίν, «θά προ
σπαθήσω νά κάμω δ,τι δυνηθώ διά νά καλλιτερεύσω 
τήν κατάστασίν μου. Επιθυμώ πολύ νά δπάγω εϊς τδ· 
σχολειον· άλλ’ εΐμαι ήδη άραετά μεγάλος καΐ πρέπει 
νά φροντίσω νά εξοικονομώ τά έξοδά μου, διότι οί γο
νείς μου εΐναι, ώς γνωρίζεις, πτωχοί.»

— «Λυπούμαι πολΰ διά τούτο, έπρόσθεσεν ό ’Ιωάν-' 
νης  ναι μέν χαίρω, δτι δ πατήρ μου εΐναι είς καλλι- 
τέραν κατάστασίν άπδ τδν ίδικύν σου, άλλά τοϋτο δέν 
με κάμνει νά ύπερηφανεόωμαι. Ή υπερηφανία εΐναι 
αμαρτία. Ό θεός σέ ίκαμεν έπ’ ίσης καλόν ώ; έμέ, 
5ν καΐ τά φορέματα σου εΐναι ξεσχισμένα.»

*

— Ό Βενιαμίν έσφιγξε τήν χεΐρα τοϋ μικρού του 
φίλου ’ Ιωάννου, έν ψ δάκρυα έπλήρωσαν τους Οφθαλ
μούς του.

— «Σΰ έςάθης πάντοτε καλές εΐς έμέ, ’Ιωάννη,» εί
πε μετά συγκινήσεων' ποτέ δέν με περιεφρόνησες, ποτέ 
οέν με περιεγέλασες διά τά κουρελιασμένα μου φορέ
ματα, καθώς άλλα παιδία· άλλά πάντοτε μέ συνανε- 
στράφης καΐ μέ έπήρες είς τήν οικίαν σου. "Αν ό θε
ός μας άφήση νά άνδρωθώμεν, έλπίζω νά σέ πληρώ
σω δι όλα; τάς καλωσΰνας σου, Ιωάννη.»
—«Άφες αύτά τώρα,Βενιαμίν,καΐ άκουσε τί σκοπεύω
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χειρ ας ήρχισε νά τήν άναγινώσκη. Είχε δέ ώς εφεξής :

«Πρδς τήν Πρώτην Εθνικήν Τράπεζαν της Φιλα
δέλφειας. Πληρώσατε είς τήν διαταγήν τού κ. Ίωάν- 
νου Βράση τδ ποσδν τών δέκα χιλιάδων ταλλήρων καί 
άπεράσατε αύτδ είς λογαριασμόν μου.

Βενιαμίν Γράντ,Ά
' Ως ήτον επόμενον ή έπιστολή αυτή έπλήρωσε δα

κρύων τους Οφθαλμούς τοϋ Ίωάννου καϊ τής συζύγου 
του, καί είναι ώραΐον παράδειγμα ανταποδόσεων ευερ
γεσίας, ήτις ειχεν εντελώς ληΟμονηθή. «Έίψε τδν άρ
τον σου εΐς την θάλασσαν καί μετά πολλάς ήμέρας θά 
ευρης αύιόν.» (Έκκλ. ιά. ά.) 

Χθες τδ εσπέρας, ένφ ή μην πλαγιασμένος είς τήν 
κλίνην, μ’ έπεσκέφδη άνελπιστως άγνωστός τις. Έ- 
φέρθη δέ πολδ άγροίκως, διότι χωρίς νά κρούση τήν 
θύραν τοΰ δωματίου μου, και ζητήση τήν άδειαν νά! 
εΐσέλθη, τήν ήνοιξε καί είσήλθεν, άφοΰ έσφόριξε οιά 
της τρύπας της κλειδαριάς!

Τδ κακόν ήτον δτι είς τδ δωμάτιόν μου δέν συνειθί- 
ζω νά έχω φώς τήν νύκτα καί λοιπόν ήτο πεντασκό- 
τιδα, 0 δέ είσελθών ένεκα τούτου έσκόνταψεν έπΐ τής 
τραπέζης μου καί άνέτρεψε τά έπάνω αύτής χαρτιά: 
μου — έπειτα πατήσας έπί τοϋ έπενδυτοο μου, τδν ό
ποιον ειχον άποθέσει έπί τοΰ τάπητος πριν κατακλιθώ, 
διευδύνθη πρδς τήν κλίνην μου καί μέ έπλησίασε τό
σον πολύ, ώστε ήσθάνθην τήν άναπνοήν του έπί τοϋ 
προσώπου μου, ήτο δέ τόσον ψυχρά, ώστε μέ έπρο- 
ξένησε βΐγος καθ’ δλον τδ σώμα καί ηρχιία νά πτερ- 
νίζωμαι.

Άρκεσθείς, ώς φαίνεται, έπΐ τοΰ παρόντος μέ τήν 
όποιαν μέ έπροξένησεν ανησυχίαν, διευθΰνθη πρός τδ 
ανοικτόν παράθυρου καί έν βιπή δφθαλμοΰ έγένετο 
άφαντος, ήκουσα δέ αύτδν ούρλίζοντα ώς κυων έξω είς 
τόν κήπον.

« Έάν δόναται νά έξελθη τόσον ευκόλως άπδ τδ 
παράθυρον,»— είπα καθ’ έαυτδν,—«δΰναται βεβαίως 
καί νά είσέλθη δι’ αύτοΰ,» οθεν πηδήσας έκ τής κλί
νης μου ετρεξα πρώτον μέν είς τήν θύραν καί τήν έ- 
κλείδωσα, έπειτα δέ είς τδ παράθυρον καί εκλεισα και 
αύτό. «Τώρα άς σφυρίζη όσον άγαπφ διά τής τρύπας 
τή; κλειδαριάς,»—προσέθεσα,—«τήν θύραν δμως δέν 
θά δυνηθή ν’ άνοιξη, ώστε ήλευθερώθην άπδ τήν πα
ρουσίαν του.»

Ενφ δέ πλαγιασμένος ούτω πως έσυλλογιζόμην, 
αίφνης βλέπω αύτδν έξερχόμενον τής έστίας, ώς κα
πνοδοχοκαθαριστής, πλήρης άσβόλης, καί διευθυνόμε- 
νον κατ’ εύθεΐαν πρός τήν κλίνην μου, Τήν φοράν ταυ· 
την δέν εύχαριστήθη νά πλησιάση τδ πρόσωπον του 
είς τδ ίδικόν μου, άλλά μέ έϋωκε καί φύσημα τόσον

δυνατόν καί ψυχρόν, ώστε έπάγωσα άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών· μετά δέ τούτο άνελήφθη καί πάλιν όπως 
κατήλθε μυστηριωδώς διά της καπνόοόχης. Άναλα- 
βών θάρρος έπήδησα έκ νέου έκ τής κλίνης μου καί 
ετρεξα πρδς τήν έσειαν καί έκλεισα αύτήν καλώς δι’ 
ένός στρώματος τδ όποιον ήτον έπί τοΰ σοφά μου*  
«τώρα, φίλε μου,—εΐπον,— δέν θά ή μπόρεσης νά εί- 
σέλθης καί μέ άνησυχήσης πλέον.» Ούτως είπων κα· 
τεκλίθην καί δέν έξυπνησα πλέον, είμή άφοΰ άνέτειλεν 
ό ήλιος. .

Σηκωθείς δέ παρατήρησα είς τδν κήπον μου καΐ 
εϊδον μέ λύπην μου οτι ό καλός εκείνος ξένος, μή δυνη- 
θείς νά ένοχλή έμε, ένησχολήθη δλην τήν νύκτα κατα- 
στρέφων τδν κήπον μου, μήλα, ροδάκινα, ρόδα, άπίδια 
καί αυτά ακόμη τά φύλλα τών δένδρων ειχον μαδηθή 
καί ριφθή είς τό έδαφος! Τότε ειδον τήν άνόησίαν μκ 
άλλά δέν ήτο πλέον καιρός νά έπανορθώσω τήν ζη- 

! μίαν.
Ποιο; νομίζετε, μικροί μου φίλοι, ήτον ό άγροΐκος έ

κεΐνος ξένος;

'Εορτή τής βαβΑέασης τών δφεων.—Είς 
τάς ’Ανατολικά; Ινδίας όπάρχουσι πολλά φοβικά χαλά, 
ώς λ.χ, καλόν χλιμα, εύφορος γη, άφθονία καί ποικιλία 
προϊόντων, άλλά καί πολλά κακά· μεταξύ τών τελευ
ταίων συγχαταριθμουνται τά άγρια θηρία καί οί φαρ
μακεροί δφεις, οίτινες έν χαίρω τών ετησίων βροχών 
προξενοΰσι μεγάλην καταστροφήν είς άνθρώπους καί 
ζώα διά τοΰ θανατηφόρου των δαγκάσματος. Χιλιάδες 
άνθρώπων χαί κτηνών άποθνήσκουσι κατ’ έτος, ή δε 
Βρεττανική Κοβέρνησις εχει ορίσει βραβειον διά τούς 
φονεύοντας αδτα'.

Έπί τών φαρμακερών τούτων δφεων ή έσκοτισμένη 
καί δβισιδαίμων φαντασία τών έντοπίων επλασε θεάν 
τινα, τήν οποίαν καλοΰσι Μανασά Δέβη (θεάν 
τών δφεων) καί είς αυτήν αί μητέρες προσεύχονται 
καί προσφέρουν δώρα Ενα προφύλαξη τά τέκνα των 
άπδ του δαγκάσματος αύτών. Κατά τήν εορτήν τής 
θεάς ταότης αί γυναίκες τών χωρίων έξερχονται φέ- 
ρουσαι άνά χειρ ας πινάκια περιεχοντα ύρυζιον, γάλα, 
καί ζάχαριν, έλθοΰσαι δέ είς τινα λίμνην προσφέρουν 
αύτά είς αύτήν. Τούτου γενομένου τρώγουν τδ ύρυζιον, 
τδ γάλα καί τήν ζάχαριν χαί, αφού έκφράσουν τάς 
εύχαριστίας των είς τήν θεάν, επιστρέφουν είς τάς 
οικίας των μέ τήν βεβαιότητα, δτι τά τέκνα των θέ- 
λουσι προφυλαχθή άπδ τους δφεις. Έπειδή όμως συμ
βαίνει κατ’ έτος πολλά παιδία νά δαγκασθούν, οί τα. 
λαίπωροι ιθαγενείς άποδίδουν τούτο,.ούχΐ είς τήν α
νικανότητα ή άθελησίαν της θεάς νά προφύλαξη αύ
τά, άλλ' είτε είς αύτά τά παιδία διά τήν άσέδειάν των 
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προς αύτήν, ε”τ= εΐς τά; μητέρας,διότι δέν προσεπάθη 
σαν νά έξΑεώό'ωσι.πρεπόντω; 'τήν έξωργισμένην &εάν.

Τοιοΰτοι είναι οί καρποί τής άγνοιας τών Γραφών 
καί τής έκ ταύτης προερχόμενης καί τρεφόμενης δει 
σιδαιμονια; οΰ μόνον μεταξύ τών έθνικών, άλλά καί 
μεταξύ τών όνομαζρμινών χριστιανών.· οδτ-ω λ, χ. ευ- 

'των κογχόλια ή χαυλιόδοντας κάπρων, διά νά τά προφυ
λάγουν άπδ τήν βασκανίαν,

“ Απαντα ταϋτα εΐναι αμαρτία τρομερά, διότι αποδί
δουν εΐς πράγματα ιδιότητας. άνηκοόσαί.· εΐς μόνον· 
τδν θεδν καί κάμνουν τοΰ; άνθρώπ-ου; νά’ φοοώνται 

ίκαί νά σέδωνται αύτά μάλλον παρά Εκείνον !

Η μικρά Λιλή καταπλημμνροΰΜ τήν αίθουσαν.

ρίσκομεν εΐς τά περισσότερα μέρη της Ελλάδος με·, 
ταξΰ τών χωρικών τήν συνήθειαν τοϋ νά δένουν εΐς 

• τοδς δακτύλους τών χειρών καί τών ποδών τών τε- 
; κνων των κατά τήν πρώτην Μαρτίου κλωστήν τινα 
j παρδαλήν, ΐνα τά προφύλαξη άπό τε τών διαλειπόν- 
J των πυρετών καί άπδ τοΰ ήλίου. Εΐς άλλα πάλιν κρε- 
[ μουν άπδ του λαιμοΰ, τών τέκνων των ή τών ζώων

Ή απρόσεκτος Λχλ,ή.

Πάλιν Μάιο;,προβαίνει κ’ ή μικρή τρανταφυλλνΐ, 
χύν’ δλΐρρά της μόσχους, κελαινούν? τάπουλ^,.

*ί άλ’ ή φύσις ένδυμένη μέ άνοιξεως στολή 
τά παιδάκια εΐς τσΰς κήπους γιά νά παίξουν προσκαλεΐ,
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Σάν άθ<$α πεταλούδα που. £$w κ’ έκεΐ πετά, 

πότε κόπτουν λουλουδάκια, πότε παίζουν με αύτά 
τά ξανθά μαλλιά των άλλα στεφανώνουν μέ χαρά.

κι άλλα παίζουν μέ τάς νήσσας είΐ τής λίμνης τά νερά.

Μόνον ένα κοριτσάκι τή μαμά της προσπαθεί 
ίίπως τάνθ·' αύ.τή ποτίζει κ’ ή Λιλή νά μιμηθη

‘0 Συμεών δεχόμενος τό παιΐών Ίησεϋν tit τάςάγχάλαςτου,.

SM Λαρονβϊϊ,βίς τοΐί Χρεστοΰ. 
έν τώ ναώ.* *»

Κατά τόν Μωσαϊκών νόμον μετά τήν τεσσαρακοστήν 
ημέραν άπό τής γεννήσει» ς βρέφους αρσενικοί ή ί)ψ

άλλ’ Απρόσεκτος μικρούλα νά ποτίση ίέν ’μπορεί7 
καί τόν τάπητα καί έδραν μέ. νεράκι πλημμυρεΐ..

Τώρ' Αλλοίμονο σ’ έκείνη, ή μαμά της μια καλή 
θά τής κάμη τιμωρία, χιά. νά μάθη ή Λιλή,.

ίταν ίλθ' ό Μάϊς. πάλιν βτό έξης νά μή ζητη, 
<5,τι πράττουν οί· μεγάλοι καΐ αύτήνά μιμηθή.

’ Ιγγλέστ/;. 

λυκοΰ, ή μήτηρ ώφειλενά ελθη είς τόν ναόν ΐνα προ
σφέρω άρνίον ένιαόσιον- ώς προσφοράν περί Αμαρτίας, 
έάν δμως ήτο πτωχή, τότε ήδύνατο νά προσφέρω δύο 
τρογόνας ή δύο νεοσσούς περιστερών, ένα δι’ ολοκαύ
τωμα και έτερον διά προσφοράν περί Αμαρτίας. Τόν νό*  
μον τούτον έκπληροοσα καί ή Μαριάμ ήλδε μετά τοΰ.
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υίοΰ αδτής εϊέ 'Ιερουσαλήμ και παρουσίασε» αδτδν 
είς τδν νάόν;

Έν τη πόλει εζη τότε άνήρ ευσεβής δνομαζόμενος 
Συμεών, είς δν ειχεν άποκαλυφθή, οτι δέν ήθελεν ά· 
ποθάνει πριν ΐδη τδν περιμενόμενον Μεσσίαν, "Οταν 
λοιπόν ό Ίησοΰς μετά τής μητρός του ήλθεν εις 'Ιε
ρουσαλήμ, δ Συμεών οδηγηθείς υπό του Πνεύματος 
τού θεοί υπήγεν είς τον ναόν καϊ ευρών την μητέρα 
μετά του παιδιού ελαβεν αυτό είς τάς άγκάλας του, 
καί εΐπε τους άξιομνημονεότους έκείνους λόγους, «Νΰν 
άπολόοις τον δοΰλόν σου, Δέσποτα, έν ειρήνη, οτι εϊ· 
δον οί δφθαλμοί μου τδ σωτήριόν σου.»

Περί τού' Συμεών τούτου πολλά λέγονται μυθεύματα 
δτι δηλ. ήτον εις εκ των 70 μεταφραστών της Πα- 
λαιάς Διαθήκης εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν δτι έλ· 
θών εις τδ χωρών έκεΐνύ τού προφήτου Ήσαια, έν ώ 
λέγεται, «’Ιδού ή παρθένος έξει έν γαστρί, καϊ τεξεται 
υίδν καί καλέ σου σι τδ όνομα αυτού ’Εμμανουήλ.,» 
έδυσπίστησεν εις τήν προφητείαν, και έπειδή οί άλλοι 
συνάδελφοί του μεταφρασται τδν έπέπληττον διά τήν 
απιστίαν του, έκεΐνος έκβαλών τδ δακτυλώιον έκ της 
χειρός του έρριψεν αυτό είς τήν θάλασσαν, είπών, 
«’Εάν Ιπανεύρω τδ δακτυλίδιον τούτο, τότε &ά πι- 
στευσω, δτι ή προφητεία αυτή είναι άληθής.»

Μετά τινα καιρόν, ένφ έκάθητο μετά των άλλων 
συναδέλφων του είς τήν τράπεζαν, παρετέθη ένώπιον 
αύτών ιχθύς μέγας, εντός δ’ αύτου εύρέθη τδ έν λογφ 
δακτυλίδιον. Τοιουτοτρόπως έπιστευσεν ό Συμεών είς 
τήν παράδοξον εκείνην προφητείαν.

Άλλ’ ό θεός πρός τιμωρίαν της απιστίας του τφ 
άπεκάλυψεν, δτι δέν ήθελεν άποθάνει ίέως ου to η τδν 
Χριστόν τοΰ Κυρίου, έζησε δ’ έκτοτε περί τά 300 έτη 
καί τελευταίο» ήξιώθη νά ίδη καί μάλιστα νά λάβη 
αυτόν εις τάς άγκάλας του.

Ταύτα ή παράδοσις, ή δέ Παλαιά καί Νέα Δια
θήκη οδδέν περί τούτου άναφέρουσιν.

□ ΕϊΣΠΛΑΓΧΝΟΣ ΚΤΩ«.
—

’Αχρεία τινα παιδιά, θέλοντα νά παίξουν μέ ενα 
σκύλον, έδεσαν μίαν ημέραν είς τήν οδράν αύτου ένα 
τενεκέ. '0 δυστυχής κόων απολυθείς και φοβερισθείς 
ήρχισε νά τρέχη, τδ βάρος δέ καί ό κρότος τοΰ τενεκέ 
τδν έτρόμαξαν καί τον έκαμαν νά τρέχη έτι περισσό
τερον καί νά φωνάζη, ’Επειδή δέ, καθώς κατά δυτυχών 
συμβαίνει καϊ μεταξύ μας, παντού όπου έπερνοΰσεν οί 
άνθρωποι και κατ’ έξοχήν τά παιδία έφώναζον καί 
έρριπτον πέτρας κατ’ αυτού, ό ταλαίπωρος κόων ήναγ- 
κάσθη νά έξελθη τής πόλεως καϊ νά πάρη τον πρώτον.

δρόμον, τδν οποίον άπήντησε τρέχων κώ φωνάζω» έτι 
περισσότερον.

Μετά δύο ώρας δ δρόμος εκείνος τον έφερε» είς 
§ν χωρών, είς τδ όποιον αμα εφθασεν ίξηπλώθη έξω
θεν τής θύρας τής πρώτης οικίας άποκαμωμίνος άπό 
τον κόπον καί τδν φόβον. Ένω δ’ εύρίσκετο είς τήν i 
θέσιν καί κατάστασιν έκείνην, άλλος τις κόων, κατά ί 
τΰχήν διαβαίνων έκεΐθεν, τδν εΐδεν, έννόησε φαίνεται 
τήν θέσιν του καϊ πλησιάσας ήρχισε νά τδν χαϊδεΰη, 
αφού τοιουτοτρόπως έκέρδησε τήν εμπιστοσύνην του, 
έξηπλώθη είς τδ μέρος τής ουράς του καϊ ήρχισε νά 
κόπτη το σχοινιών, διά τοΰ όποιου ή το δεμένος ό τε- i 
νεκές είς τήν ουράν του, άφοϋ δέ τδ κατώρθωσε, λα- ί 
βών τδ μέρος τοΰ σχοινίοο, είς τδ όποιον ήτον ό τενε- ; 
κές, είς τδ στόμα του, ήρχισε νά πηδά έμπροσθεν τοΰ ! 
έντρομου φίλου του, ώς νάτοΰ ελεγεν, «Ιδού, φίλε μυ, 
τδ πράγμα, τδ όποιον σε έπροξένησε τόσον φόβον, τδ 
άφήρεσα άπδ τήν οΰράν σου, ώς βλέπεις, δέν είναι ; 
παρά ένας πάλη ο τενεκές· μή φοβήσαι πλέον, σήκω : 
και έπίστρεψε είς τδ σπίτι τοΰ κυρίου σου.» Μετά 
τήν άπόδειξιν ταύτην άνεχώρησε φέρων τδν τενεκέν, I 
καί άφήσας τον περίφοβο» φίλον του νά έπιστρέψη άφ’ 
οπού ήλθε.

Τδ άνέκδοτον τούτο είναι άληθής ίστορία καϊ μάς 
διδάσκει, δτι πολλάκις τά άλογα ζώα είναι εΰσπλαγ- 
χνικώτερα τών λογικών ανθρώπων.

Ελπίζω δτι οδδεΐς τών μικρών φίλων της ’ Εφημ. 
τών Παίδων θά φερθή ποτέ τόσον σκληρά είς τους κό· 
νας καί τάς γάτας, τά πτηνά καί τούς όνους καί έν 
γένει τά αλόγα ζώα, τά όποΐα ό θεός έπλασε διά τήν 
χρήσίν μας καί πρέπει νά τά άγαπώμεν καί νά τά 
περιποιώμεθα.

ΤΑΧΤΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.

'Ο άνθρωπος συνήθως περίπατε*,  τρία μιλιά τήν ώραν.
' Ο ίππος έξ μίλια τήν ώραν.
Ή άτμάμαξα τού σιδηροδρόμου 40 μίλια.
"Ανθρωπος ίστάμενος έν τω Ί σημερινή» στρέφεται 

περί τήν γην διά τής περιστροφικής αύτης κινήσεως 
περί τδν ά'ξονά της 1000 μίλια τήν ώραν.

Ή Γη καϊ πάντα τά επ’ αυτής στρέφονται περί τδν 
"Ηλιον μέ ταχύτητα 68,000 μιλ. τήν ώραν.

Ό πλανήτης "Αρης στρέφεται περί τδν "Ηλιον μέ 
ταχύτητα 109,000 μιλ, τήν ώραν.

Οί κομήται τρέχοϋσι μέ ταχύτητα έτι μεγαλειτεραν. 
Ούτως ό του 1813 έκινεΐτο μέ ταχύτητα 200, 000 

μιλ. κατά πρώτον λεπτδν τής ώρας.
Τδ φως τρέχει μέ ταχύτητα 150,000 μιλ. κατά 

δευτερόλεπτο»;
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'Ο ηλεκτρισμός κινείται μέ ταχύτητα ίΟΟ,Ο’Φ 

αλλά πρδς μετάίοσιν ειδήσεων δ ηλεκτρισμός χάνει 
μέρος τής ταχύτητάς τον, ώστε ·ίδ φώς είναι ΐδ τα
χύτατου έν τψ σόμπαντι.

ΤΟ ΒΙΟΛΙΟΝ·

Δέν πιστεύω νά ύπάρχη τις τών μικρών μου φίλων, 
δςις νά μή ήκουσε ποτέ βιολίον νά παίζη, νομίζω δέ οτι 
συμφωνοΰσι μέ έμέ όλοι βεβαιοΰντες,δτι είναι τδ γλυκό- 
τατον άπδ δλα τά μουσικά, όργανα, είί τάς χειρας δε 
έμπειρου και έπιτηδείου βιολιστοΰ δύναται νά παραγάγη 
απειρίαν φθόγγων καί νά έκφερη άπειρον ποικιλίαν 
ήχων.

"Αν και άπλουν κα
τά τδ φαινόμενου ά- 
παιτεΐ δμως μεγίστων 
μηχανικήν έπιτηδειό- 
τητα είς τήν κατασκευ
ήν του. Τά κάλλιστα 
βιολιά συνίστανται έκ 
πεντήκοντα τουλάχι
στον τεμαχίων ξύλου 
διαφόρου είδους. 
καστον οέ είδος ξύλου 
έχει και ίδιαν ιδιότητα 
ήχου, Τά κυριώτερα 
είδη τών ξύλων, έξ ών 
κατασκευάζονται τ ά 
βιολία της Κρεμών ας, 
εΐναι τδ ζαχαρόξυλον, 
ή μωρέα καί ή έλάτη. 
*Αλλα κατασκευάζον
ται άπδ ξόλον ροδακι- 
νέας, λεμονεας καί 
πτελέας.

Περίεργον όπτικόν φαινόμενων.

Αί χορδαί κατασκευάζονται έκ τών έντερων άρνίων 
καί Εριφίων δταν δ’ δλαι αί χορδαί ήναι χορδισμένου 
έχουσι δόναμιν ικανήν νά σηκώση βάρος 30 οκάδων, 
ένφ τδ βάρος ολοκλήρου του βιολιού δέν όπερβαίνει τά 
τριακόσια δράμιαί

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΟΠΤΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ·

Λάβετε διά τής δεξιάς σας χειρός τήν σελίδα, έπί 
τής όποιας εΐναι τυπωμένη ή παρούσα είκών,καί κάμετε 
οί αυτής κύκλους μικρούς άπδ τά άριςερά προς τά δε
ξιά, προσηλώσατε δέ τδ βλέμμα σας είς εν σημείον έκτδς 
της είκόνος, καί θά ϊδητε δτι Κλοι οί κύκλοι άρχίζουν 
νά κινώνται, οί μέν Εξωτερικοί άπδ τά άριστερά πρδς 

τά δεξιά, δ δέ είς τδ κέντρον λευκός άντιθέτως άλλ1 δ - “ 
λοι χωριστά έκαστος. Ή δπτική αυτή άπατη εΐναι πε
ρίεργος, άλλ’ ευεξήγητος είς τους σπουδάσαντας φ υ- 
σικήν. Ημείς τήν δημοσιεύομεν Ενταύθα χάριν πε

ριέργειας προς ευχάριστη σιν τών μικρών μας συνδρο
μητών.

ΒΙαεδία καέ ΐέοράαεχ $ν Χεάμ,.

Τδ βασίλειον τοΰ Σιάμ κεΐται έπί τίνος μεγάλης 
χερσοννήσου κείμενης μεταξύ τών ’Ινδιών καί τής Κί
νας, είναι δέ 1000 τετραγ. μιλιών τδ μήκος καί 200 
περίπου τδ πλάτος κατά μέσον δρον.

Οί κάτοικοι του Σιάμ, οΐτινες άριθμοΰνται είς 6 
Εκατομμύρια, άνήκου- 
σιν είς τήν Μογγολι
κήν φυλήν, είναι οέ τήν 
θρησκείαν Βου&ισταί.

Τά Επόμενα περί τής 
ανατροφής τών παι
διών τοΰ Σιάμ, ώς λί
αν περίεργα, μεταφέ
ρομε ν είς τάς στήλας 

Έφημερίδος τών
Παίδων εκ τίνος περί 
τούτ« περιγραφής”Αγ- 
γλου περιηγητοΰ.

Τά παιδία έν Σιάμ 
μανθάνουσι νά περι
πατούν και νά καπνί
ζουν τσιγαρέτα άπδ 
δυο έτών ήλικίας- ά- 
φου δέ κλείουν τά δυο 
έτη άρχίζουν νά μαν
θάνουν νά κολυμδοΰν, 
δταν δέ φθάσουν τδ

7ον η δον έτος ήξεύρυν νά κωπηλατούν καί νά διευ
θύνουν μικράς λέμβους Επί του ποταμού μόνα των.

"Οταν τδ παιδίον φθάση τδ 18ον έτος τής ήλικίας 
του, συνήθως γίνεται ίερεύς. Πριν όμως χειροτονηθώ 
πρέπει νά διελθη διά τής τάξεως τών δοκίμων καί 
νά διαμείνη άρκετδν χρόνον είς ένα άπδ τους ναούς 
τοΰ Βούδα.1 Αφοΰ δέ χειροτονηθώ ξυρίζεται ή κεφαλή 
του, ένδόεται κιτρινωπόν τι φόρεμα, καί πάσαν πρωίαν 
περιέρχεται τήν πόλιν ζητουλεύων δρύζιον διά τδν Εαυ
τόν του καί τους γεροντοτέρους ιερείς- διδάσκεται δέ νά 
άναγινώσκη και νά γράφη, και νά έπαναλαμβάνη μι- 

κράς προσευχάς, ουδέ μίαν λέξιν έκ τών όποιων 
Εννοεί.
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Τοσαΰτη εΐναι ή τιμή, τήν οποίαν άποδίδουσιν είς την ΐερω- · 

σύνην, ώστε καΐ αυτοί οΐ γονείς τοΰ ΐερέως, δσάκις συναντούν 
αύτόν, πίπτουσΐ καί τόν προσκυνούν, ίπως πράττουν καί iJli 
τά είδωλά των. Άφοΰ χείροτονηθή, συνήθως μένει (ί; τινα 
ναόν πεμ τούς τρεις μήνας, έπειτα Βέ βοηθεϊ τούς γονείς τοο 
εις τήν έργο αίαν των, ή κάμνιι άλλο τι ϊργον προς ποριίμόν 
τών πρόί τό ζήν αναγκαίων.

Τών κορασίων ή ανατροφή εΐναι Βλως διάφορος. Τά κορά
σια κατά τά πρώτα έξ ή ίκτώ έτη τής ήλικίας ίων συζοΰν 
μετά τών άδελφών των*  μετά Si ταΰτα, έάν ήναι έξυίινα καΐ 
ώραϊα, οί Βέ γονείς των πτωχοί, πωλοϋνται είς τδν ΐΒιοκτή- 
την θεάτρου τινός, (πολλά oi τοιαΰτα ύκάρχ&υν είς πάσαν 
πόλιν) Βιά νά διδαχθώσι τήν τέχνην τών θεατρίνων. Έάν 
6’ οί γονείς των είναι πλούσιοι ή εύποροι, προσφέροντάι έίς 
τόν βασιλέα καί κατακλείονται είς τό παλάτιον τοο μετα
ξύ τών γυναικών του, έως ου μεγαλώσουν. Ενταύθα εί
ναι έντείώς άσφαλή, άλλά «ρέπει νά υπηρετούν τάς γυναίκας 
τοΰ βασιλέωΐ, αΐ όποιαι καθιστούν τήν ζωήν των πολύ λυ- 
πηράν. Μετά τοΰτο 6 βασιλεύς έχλέγει τήν άρέσκουσαν είς αύ 
τόν, αί ΐό λοιπαϊ υπανδρεύονται είς τούς άρχοντας καΐ μεγι
στάνας τοΰ Κράτους 1

noTKir2kJL.

Έρωτήσε^.

S'. ΐίερϊ αυνηχης (ανγχρατήσεωί) ίων μορίων^

1. Διότι δέν Βυνάμεθα νά συγκολλήσωμεν ν.ομμάτιον χαλ
κού με κομμάτων σιδήρου;

2. Διατί βάόδος τις σιδηρά εΐναι ίσχυροτέρα [ΐάοΰου ξυλίνήϊ;
3. Διατί κομμάτων σιδήρου θραυσθέν καί ένωθέν πάλιν 

καθίσταται Βυνατώτερον παρ’ δ,τι ήτο πριν θραυσθγϊ;
4. Διατί σταλαγματίαι διαφόρων ύγρών βιαφέρουσι πατά 

τό μέγεθος;
3. Διατί αί σταλαγματίαι εΐναι μεγαλείτεραι, Οταν σταλά- 

ζωνται άργά, παρ’ όταν γίνηται τοΰτο ταχέως ;
0. Διατί σωλήν τις εΐναι ισχυρότερος ράβδου τοΰ αύτοϋ με

γέθους ;
7. Διατί, έάν άναλύση τις Βιά τοΰ πυρδς τεμάχια όρειχάλ- 

κου, τοώτα αποτελούν μίαν μάζαν ςερεάν, άφοΰ ψυχράνθοΰν ,"
8. Είς ποια ύγρά ή Βύναμις τής συνοχής είναι μεγίστη;
9. Ποια μεταξύ τών στερεών έξατμίζονται Βιά τής (πυρώ

σει» ς χωρίς πρώτον νά μεταβληθώσιν είς ρευστήν κατάςασιν;
— Ιο τρέχον έτος ήρχισε καί τελειώνει μέ Κυριακήν.
— Πρό 300 έτών αί πατάται ήσαν άγνωστοι είς τήν Ευ

ρώπην· ήδη Βέ έκατομμόρια ανθρώπων τρέφονται έξ αύτών. 
Μόναι «ί Ηνωμέναι Πολιτεΐαι παράγούσι κατ’ έτος 200 έ- 
κατομμύρια καϊλών ί ‘Η γενέτειρα χώρα τών πατατών εΐναι 
τό Περοΰ, έκεΐθέν οέ μετεφέρθηόαν είς άλλα μέρη τής Αμερι
κής καί είς τήν Ευρώπην ύπδ τών 'Ισπανών πρό 300 περίπου 
έτών.

— Ή μεταξύ τής ’Αγγλίας, Γαλλίας κατά τό Δόόερ καΐ 
Καλαΐ ϊιώρυξ είναι 300 ποΰ. ύπδ ΐήν έπιφάνειαν τής γής, 
έπροχώρησε δέ περί τό ίν μίλιον έξ άμφοτέρων τών άκρων της.

W66®i*  εχομεν τά κορ-βόοι ; γ*  έξ ΰίλου 
κατασκευάζονται ώς έπΐ τό πλεΐστον είς τήν Βοημίαν ύπί> 

I παιδίων καί γυναικών, καΐ τών μέν πρώτων τό ήμερομίσθιον 
εΐναι 30 λεπτά, τών Βέ δευτέρών όλιγώτέρόν! Ία λεγάμενα 
μαργαριτοκομέία Κατασκευάζονται σχέΐΰν άπόκλειστικώς είς 
Βιέννην. Τά τών ύποκαμίσών κυρίως είς Βιρμΐγχάμήν τήί 
’Αγγλίας, όπου κατασκευάζονται καΐ τά μεταλλικά κομβία.

Άλλά άά μάλλον έκτεταμένα έργοστάσια τών κομβίων ύ- 
πάρχουάιν είς Παρίσίους καΐ είς τά προάστεια αύτών. Είς έν 
των προαστείων αύτών, κατοΐάούμενον ύπδ 5 — 6,000 ψυχών, 
άπανΐες οί κάτοικοί ένασχολοΰντάι έίς τήν κατασκευήν άομ- 
όίων.

-==*  Κατά τό 1880 είσήχθησαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτεία; 
τής Αμερικής 533,222 οκάδ. άκατεργάστου μετάξης έξ όλων 
τών χωρών τοΰ κόσμου. Τό μέγιστον μέρος τοΰ ποσού τούτου 
προήρχετο έκ τής ’Ιαπωνίας.

— Κατά τάς γενομένας στατιστικά; τοΰ (880 μόνον τό έκ 
τής σκωληκότροφίας εισόδημα έίς τήν Ιαπωνίαν άνέβη έίς 
300 περίπου έκατομμόρια δραχ. Πόσον πλουσία ή χώρα Ε
κείνη πρέπει νά εΐναι Καΐ είς άλλα προϊόντα !

— Καθ’ όλον τόν κόσμον Εξάγεται κατ’ ϊτος χρυσός 1,109, 
000 000 δραχ. μόνη δ’ ή Αμερική παράγει υπέρ τό ήμισυ 
τοΰ ποσοΰ τούτον.

— Υπέρ τάς 200.000 βίες έστάλησαν τό παρελθόν έτος 
έξ " Α μερικής είς Αίβερπουλ. 'Οποία κτηνοτρόφος χώρα είναι ή 
Αμερική!

_  ‘(J μεταξύ Γερμανίας καΐ Ιταλίας υπόγειος σιδηρόδρο
μος διά τοΰ όρους Γόάαρδ έτελείωσεν. Εΐναι δέ 9 1J2 μιλίων 
τό μήκος, έκόστισε 400 έκατομμόρια δραχ. καί έχρείάσθησαν 
10 περίπου έτη καΐ 5,000 τόνοι Βυναμίτιδος πρός διάτρησιν 
τοΰ όρους-

Αμερικανός τις έφεΰρε πυ- 
ροόόλον, τό όποιον δόναται νά βίψη βολήν είς άπόστασιν 7 
μιλίων*  τό αποτέλεσμα τοΰτο Επιτυγχάνεται Βιά τής έναποξέ- 
σεως ποσότητάς τίνος πυρίτιδας είς έπΐ τούτφ κατεσκευασμέ- 
να; θήκας κατά μήκος τοϋ σωλήνας τοΰ πυροβόλου έσωθεν*  
ή πυρΐτις αυτή έκπυρσοκροτεΐ, εύθύς άφοΰ ή βολή διέλθη 
άπό τοΰ μέρους ένθα εΐναι έναποτεθειμένη καΐ οΰτω; αυ
ξάνει τήν ώθησιν καΐ έπομένως τήν ταχύτητα αύτής !

— Συστηματικός τις κυνηγός έν Αμερική έφόνευσεν άπό 
τοΰ 1879—1881 άρκτους 181, πάνθηρας 28, άγρίας γαλδς 
150, άλώπεκας 143, ρακούν; 360, φαλακρό αϊτούς 15 κλπ.

Slspispyov φαενόμ.ενο'λ. *ο  κρότος τόν ό
ποιον άκούομεν, όταν βάλω μεν τόν δάκτυλόν μας έντδς τοΰ 
ώτός μας, προέρχεται έκ τίνος νομίζετε ; Έκ τής κατά τό &- 
κρον τοΰ δακτύλου κυκλοφορίας τοΰ αίματος I Ή διάδασις 
τών αίματοσφαιριδίων οιά τών τριχοειδών αγγείων, 5τινα έ- 
νοΰΟι τάς άρτηρίας μέ τάς φλέβας, παράγει τόν μέγαν τούτον 
κρότον! “Οτι δε τό πράγμα ούτως έχει άποδεικνόεται έκ 
τοΰ ότι Βέν ακούεται ό τοιοΰτος κρότος, έάν στουμπώσω μεν 
καλώς τά ώτά μας πρώτον μέ βάμόαχα καΐ έπειτα θέσωμεν 
τον δάκτυλόν μας.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Ε Ποιος βασιλεύς ξστηάε λαξευτόν όμοίωμα έντδς τοΰ 
Ναοΰ τοΰ Κυρίου;

2. Πώςέτιμωρήθη διά τήν είδωλολατρείαν του;
3. Τί έπραξεν έν τή θλίψει του ;


