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Μιχρζ μοΆ άναγνωστα, t

Έν τιρ έκτω 3τιΧ<Ρ Tf,0 έκτου κεφαλαίου τών Πα
ροιμιών άναγινώσκομεν, "Γπαγε ττρόί τδν μυρμηκα, ω 
όχνηρέ· παρατήρησήν τάς δδούς αδτοΰ, καί γίνου οη' 
φόςίΐυ (Παροιμ. C.' G.) ’Οκνηρός, ώς γνωρίζεις, είναι 
δ άνήρ ή ή γυνή, ή τδ παιδίον, τδ όποιον δέν αγαπά 
ν* άναγινώοκη ή νά κάμνη χάνέν είδος έργασίαςήάλλ’ 
άγαπά νά κοιμάται ή χα μένη άργδν διαρκώς ολην τήν 
ήμέραν. Νομίζεις βτι έφιλιώθης ποτέ μετά τίνος έκ 
τούτων; Ίδέ τώρα τι ή άγια Γραφή λέγει νά κάμη 
ό οκνηρός. Προστάζει αύτδν νά όπάγη πρδς τδν 
μόρμηκα, καί νά «παρατηρήση τάς δδούς αύτου,» τδ 
δποΐον σημαίνει νά θεώρηση καί ι§η τί αδτδς πράιττει. 
Έθεώρη σας ποτέ τούς μυρμηκας, δταν ένασχολώνται 
είς τήν ίργασίαν των; Τοΰτο θά σέ δώση πολύ εδά* 
ρεςον ένασχόλησιν δι ήμίσειαν ώραν εις τινα καλοκαι
ρινήν ημέραν. Εΐ; τινας τάπες δόνασαι νά ϊδης μικρά ς 
μυρμηκοφωλαιάς τόσον πλησίον τήν μίαν είς τήν άλλην 
ώστε δυβκόλως έμπορεΐς νά βαδίζης χωρίς νά κατα
πάτησης αδτάς. Καί έμπορεΐς νά εύρη; άλλους τόπους 
βπου δέν υπάρχουν τόσον πολλαΐ, άλλ’ βπου αί μυρ- 
μηκιαΐ είναι πολύ μεγάλε ίτεραι. Είναι τόσον μεγάλοι 
ώστε κατέχουν ικανήν έκτασιν άλλ’ εϊτε μικραΐ είτε 
μεγάλαι είναι τά μικρά ταυτα πλάσματα άδιακόπως 
έργάζονται. Κόψον καί παρατήρησαν πώς αύιά εργά
ζονται I θά ϊδης έν μικδν έντομον έρπον πρδς τά έμπρο
σθεν τόσον ταχέως' όσον δυναται νά ύπάγη, μέ κόκκον 
άμμου είς τό στόμα τυ, τόσον ίσως μεγάλον οση είναι 
ή κεφαλή ταυ. Δέν σταματφ διά ν’ άναπαυθή, άλλ’ άμα 
κομίση τδν κόκκον του- καί τδν έναποθέση είς τήν ά- 
ποθήκην τής μυρμηκιας, ευθύς έςέρχεται δι’ άλλον. 
Έμπορεΐς νά παρατηρής αυτά δλην τήν ήμέραν, χαϊ 
ουδέποτε δά τά ΐδης οκνηρά.

βλέπεις διατί 6 θεός λέγει πρδς τδν όχνηρδν νά ύ
πάγη καί νά παρατηρήση τούς μικρούς μύρμη- 
κας; 'Όταν ΐδη αύτοΰς τόσον ένησχολημένους, νά 
έντραπή ότι αϋτδς είναι άργδς καί νά μάθη νά ή- 
ναι σοφός και έπιμελής είς δ,τιδήποτε έπιχειρίζεται. 
Μοί φαίνεται δέ άπίθανον, ότι αδτδς ήδόνατο νά 
μενη τοΰ λοιποϋ άεργος, άφοΰ παρατηρήση αυτούς 
δι1 δλι'γον. Οί μΰρμηκες φαίνονται ότι είναι πολύ 
εδτυχεΐς, καί πιστεύω οτι τοΰτο συμβαίνει διότι 
αυτοί ένασχολοΰνται πολύ. Ό θεός δέν έθεσε τι- 
να είς τοΰιον τδν κόσμον διά νά ή ναι άργός. ’Ακό
μη καί τά Οιδία πρέπει νά έργάζωνται. Καί αυτά 
έχουν κάτι τι νά κάμωσι. Τδ έσω μέρος μιας μ ορμή- 
κιάς είναι πολδ περίεργον, άλλά δέν είναι εΰκολον νά 
έίετάση τις αότήν χωρίς νά καταστρέψη δλον τδ έρ- 
γον, τδ όποιον τά μικρά έντομα τόσον πολδ έκοπία- 
σαν νά κάμωσιν. ‘Γπάρχει έν είδος μίρμηκος είς 
τά δέρμα κλίματα, τδ όποιον κτίζει τάς μυρμηκιάς 
του τόσον ύψηλάς δσον τδ άνάστημα τοΰ ανθρώπου 
οδχΐ άπδ άμμον, άλλ* άπδ είδος τι αργίλου· έχουσι 
δε αΰται μέγαν άριθμδν κελλίων ή χωρισμάτων καί 
πολλά; περιστροφικά; εισόδους, αί δποΐαι φέρουσιν 
έκ τοΰ ένδς μέρους πρδς τδ άλλο. ‘Όλον τοΰτο γίνε
ται, ώς ή Γραφή, λέγει ·άνευ άρχοντας, έπιστάτου ή 
κυβερνήτου·» οί μόρμηκες άν καί δέν έχωσι τινά νά 
διευθόνη αϊτούς είς τδ νά κάμνωσι τδ έργον των, δ 
θεός δίδει είς αϊτούς τοιαύτην ευφυΐαν, δποίαν δίδει 
είς τα; μέλισσας περί τήν κατασκευήν τών κυψελών, 
τάς όποιας τόσον συχνά θαυμάζεις. "Απαντα τά έργα 
τοΰ θεού είναι λίαν θαυμαστά !

— Πολύτιμος άνακάλυύις. ΕίςτδΠε
ρού τής Νοτίου ‘Αμερικής ένφ οί έργάται έσκαπτα ν
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έν ttvt τόπιο, ένθα έμελλε νά κατασχευασθη σιδηρό- 
μος, ώνεκάλυψαχ πτώμα Ανθρώπινον, περιτειλιγμένον 
έντδ; σινδόνη; χρυσή;· 0 διευθυντής τοΰ σιδηροδρό
μου είοοποιήθη Αμέσως, άλλα πριν φθάση, οί έργάται 
είχον διανείμει μεταξύ των τδν θησαυρόν, τοΰ όποιου 
τδ βάρος Ανέδαινεν είς τρεις περίπου όκάδα;! Τδ 
πτώμα ήτα άγριου Αμερικανού ταφέντο; έκεί πρΰ τής 
άνακαλύ^εω; τής ’Αμερική; ύπδ του Κολόμβου 1

ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΖΩΩΝ.

Πώς σαρόνεται, πίύνεταί χ.τ.λ.
Περίεργο; έπιγραφή! πιθανόν νά είπωσί τινε; τών 

μικρών Αναγνωστών μου. Περίεργο; και παράξενο; 
τψ οντι* άλλ’ ακούσατε.

Διά νά δύναται δ άνθρωπο;, ώ; καί τά τετράποδα 
ζώα, νά βλέπη καθαρά τά έξωτερικά Αντικείμενα ε- 
χρειάζετο νά τηρήται ό οφθαλμό; υγρό; χαί καθαρό;.

Προ; τον σκοπόν τούτον δ πάνσοφο; και πανάγα
θο; ήμών Δημιουργό; έπρομήθευσε τδν όφθαλμδν μέ 
μικρόν τινα Αδενίσκον, είτε δργανον, τδ όποιον κατα
σκευάζει καί έκχρίνει είδος τι ρευστού, δάκρυα καλού
μενου, τά όποια δάκρυα έξαπλοΰνται καθ’ δλον τδν 
οφθαλμόν, καί σαρόνονται έπειτα ύπδ τών βλεφάρων, 
τά όποια πρδ; τοΰτο Ανοιγωκλείουσι τόσον συχνά', και 
μεταφέρονται πρδ; τήν έσωτερικήν γωνίαν τοΰ οφθαλ
μού, όπου υπάρχει οωλήν Ανοικτό;, διά τοΰ δποί« κα
τέρχονται είς τδ έσωτερικδν τή; ρινδ;, καί έξατρί
ζονται ερχόμενα εί; έπαφην μέ τον αέρα, τδν οποίον 
άναπνέομεν, καί ό όποιο; διερχόμενο; διά τή; ρινδ; 
εί; τοΰ; πνεύμονα; θερμαίνεται καί οΰτω χρησιμεύει 
εί; τήν έξάτμισιν τών έχεϊθι καταρρεόντων δακρύων.

’Εάν δέν δπήρχον τά δάκρυα χαί τά βλέφαρα, θα 
άδλέπομεν τά εξωτερικά αντικείμενα 3 πω; μα; φαίνον
ται όταν κοίτα'ζωμέν διά όελίου, έπί τοΰ όποιο υπάρ
χει κόνι;, ,

Έκτο; τούτου ό ούράνιο; ήμών Παιήρ έθεσεν εί; 
τά άκρα τών βλεφάρων πολυαρίθμου; τρίχα;, διά νά 
προφυλάττωσι τδν οφθαλμόν άπδ έντομα καί άλλα 
πράγματα, τά όποια ήδύναντο νά είσέλθωσιν εις αυτά 
έάν δέν ήσαν αί τρίχες αυ*αι· εΐ; τδ έσωτεριχδν τών 
άκρων τών βλεφάρων ύπάρχουσι προσέτι άπειροι ά- 
δενίσχοι, οί όποιοι έκκρίνοσιν έλα ιώδη τινά ούσίαν, ήτι; 
χρησιμεύει είς τδ νά έμποδίζη τά άκρα άπδ τοΰ νά 
έρεθίζωνται διά τή; προστριβής, καί νά κρατή τά δά
κρυα έντδ; των βλεφάρων.

’Ακόμη δ «γαθδ; ημών Πλάστη; έπρομήθευσε τδν 
δφθαλμΰν μέ τέσααρα; μικρούς μυώνας, δια τών όποι
ων δύναται νά κινήται πρδ; τά άνω, τά κάτω, τά δε
ξιά καί τά Αριστερά καί τριγύρω, καί οβτω μας σώζει 

Απδ τον κόπον τοΰ νά στρέφωμεν τδ πρόσω παν πρδ; 
τήν διεόθυνσιν, τήν όποιαν Οέλομεν.

Αλλά ταΰτα είναι μηδαμινά παραβαλόμενα ϊμε τδν 
έξαίσιον μηχανισμόν τοΰ βολβού. Όταν θεώρηση τι; 
τοΰ; χιτώνας, ύπδ τών όποιων περιβάλλεται, τά υγρά 
τά όποια περιέχει, τδν κρυστάλλινοι φακχΰν καί τήν 
κόρην, διά τών οποίων διέρχεται τδ φως, καί τδ δπτι. 
κόν νεΰρον όπισθεν έξηπλωμένον, έπί τοΰ οποίου σχη
ματίζεται ή είκών ίλών τών πραγμάτων, τά όποια 
βλέπομεν, δέν δύναται είμή νά θαυμάση τήν σοφίαν 
καί Αγαθότητα τοΰ Θεού καί νά ήναι ευγνώμων διά 
το τοσον ώραΐον και τόσον ωφέλιμον τοΰτο δώρόν του.

Ά; μή παραξενευθώσι τά παιδία, βταν ακούσω σιν, 
οτι ή μηχανή τοΰ φωτογράφου δέν είναι άλλο παρά 
Απομίμησι; τοΰ δφθαλμοΰ. Τδ ύαλίον, τδ όποιον εί
ναι έμπροσθεν τής μηχανής παριστάνει τδν κρυστάλ- 
λινον φακχδν, ή δέ ύαλίνη πλάξ, έπι τής όποιας σχη 
ματίζεται ή μορφή τοΰ ανθρώπου, τδ νεΰρον τής δρά- 
σεω;. Ό,τι γίνεται είς τήν μίαν περίστασιν, γίνεται 
και είς τήν ά'λλην· 0 άθρωπο; διά του λογικού του ώ- 
φελεϊται ίχ τών έργων ώ; καί έχ τών νόμων τοΰ Θεού 
εί; τδν φυσικόν κόσμον.

ΚΤΝΕΣ (σκύλοι)
Τδ γένος τών κυνών περιλαμβάνει τέσσαρα ξεχωρι

στά είδη· τδ τών καθ’ αυτό σκύλων, το τών λύκων, τδ 
τών θωών (τσακαλιών) και τδ τών.αλωπέχων. Τδ είδος 
τών σκύλων είναι τδ σημαντικώτατον διά τον άνθρω - 
πον καί περί τούτου θέλομεν είπει ολίγα προς διδα
σκαλίαν τών μικρών Αναγνωστών μας. Τδ είδος τών 
σκύλων Αποτελεί τα ι έχ τών α γ ρ ίων καί τών ή.

«χοιο; Αάνηχετεχδ,' χύ&ν.
μερών. Τών Αγρίων σκύλων ύπάρχουσι τρει; πα- 
ραλλαγαί, δύο τών οποίων βλέπει ό Αναγνώστης εί; τά; 
προκβιμένα; εικονογραφίας. Άμφότεροι β,τε Κυνη
γετικό; καί ό Ώ τ οχ ύ ων είναι αύτόχθονε; 
τη; Νοτίου ’Αφρικής καί ζώοι πάντοτε Αγεληδόν. Ή •ι
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πρώτη μολόχα, παραλλαγή, ό χυνηγητικδς 
χύων εΐναι τόσον τολμηροί και ισχυρός, ώστε έτη- 
πίπτει ώρόβωί δχι μόνον χατά ποιμνίων, άλλα χαί 
χατά κτηνών χαί ίππων, έπιφερων μεγάλα; κατα- 
στροφάς. Εί; τάς ’Ανατολικά; Ινδία; υπάρχει χαί 
τρίτη παραλλαγή τού άγριου σκύλου, ήτις ζή χαί 
αΰτη αγεληδόν χαί προσβάλλει αφοβω; παντα τα ζωα 
ούο’ αύτών τών τίγρεων χαί λεόντων έςαιρουμένων.

Τών άγριων εχομεν αναρίθμητου; σχεδόν παραλ- 
λαγάί' αί κυριώτεραι όμως τούτων είναι 6 χύων του 
θιβέτ, ό κυνηγετικό; (ό χοινώ; λεγόμενο; 
λαγωνιχδν) δ τή; Άμερικήί (τή; Ν-α> ί η·>) 
Ό ταυρόσχυλος, όποιμενικδςήμαν- 
δρόσχυλος χαί άλλαι μικρότεροι χαί ποικιλότε- 
pat παραλλαγαί, τά; όποια; συντομία; χάριν δεν ά·

ναφέρομεν.

’■Ωτοπία**.
Ές βλων τών ζώων, βσα ό θεο; έπλασε πρδ; χρή" 

σιν τοΰ ανθρώπου ό χόων φαίνεται ό πιστότερο; χαί 
μάλλον Αχώριστο; αυτού σύντροφο;, ’Εάν τά στενά 
όρια τή; έφημερίδοϊ των Παίδων έπέτρεπον, ήδυνά- 
μεθα νά ίστορήσωμεν πολλά ώραΐα Ανέκδοτα τή; πί- 
οτεωζ καί θυσμοσοφίας τοΰ εύγενοΰ; τούτου ζώου, 
τδ όποιον τοσοΰτον άφοσιοΰται πολλάχι; εί; τδν κο
ριόν του, ώστε άποθνήσχοντο; τούτου, άρνεΐται πάσαν 
τροφήν προτιμών ν’ άποθάνη μάλλον παρά νά τεθη 
ύπδ τήν κηδεμονίαν άλλου. Καί βμω; πόσον άγροί- 
χω; καί άσπλάγχνω; μεταχειρίζονται πολλοί χαί μά
λιστα παιδιά τδν πιστόν τούτον σύντροφον τοΰ άνδρώ- 
που, δεροντε; καί διαφοροτρόπω; βασανίζοντε; αυτόν, 
ένφ St’ ήπιας μεταχειρίσεω; δυνανται νά τδν διδά
ξω σι νά κάμνη πολλά πράγματα, τά όποια εΐναι άξι- 
οθαύμαστα! 'Ιστορείται Sxt σκύλο;τι; είχε διθαχθή νά 
συνοδεύη τά ζώα τού κυρίου του εί; τήν βοσκήν, χαί 
άφοΰ τά ώδήγέι δπίσω εί; τήν οικίαν, νά λαμβάνη τδ 
αγγείο ν ν’ άντλή ύδωρ έχ του πηγαδιού, νά τά ποτίζη, 
νά τά δδηγη κατόπιν εί; τδν σταΰλον των, νοί τόΐ; 
Οέτη τήν άνάλογον εκάστω τροφήν χαί νά εξέρχεται 
χλείων κατόπιν αύτοΰ τήν θυραν!

— ’Επί τή; βασιλεία; 'Ερρίκου του 3« βασιλέως τής 
Γαλλία; (1575 μ. X.) ήσαν είς τά Παρίσια μόνον τρεις 
άμαξαι, δύο έχ τών όποιων Ανήκαν είς τδν βασιλέα* ή
δη εόρίσκονται εί; ενέργειαν υπέρ τά 800 λεωφορεία, 
ήτοι αμαξαι διά τδν λαόν, διατρέχυσαι έκαστη ώρισμέ- 
να; όδούς* έκτοςοί τούτων ύπάχουσιν άπειροι δίτροχοι 
καί τετράτροχοι άμαξας αί δποΐαι είναι τοιουτοτρόπως 
ταποθετημέναι υπό τή; αστυνομία; καθ’δλην τήν πόλιν, 
ώστε έμπορεϊ τι; νά άγωγια'ση μίαν εί; πάσαν ώραν 
τή; ημέρα; καί παν μέρος τή; πόλεως,

— Ότε πρό τινων έτών ένεκα τή; άσθενεία; τών 
σταφυλλών αί άμπελοι πανταχοΰ τής Ιταλία; ήρχισαν 
νά χαταστρέφωνται, ό Αρχιεπίσκοπος τής Τοσκάνης, 
κοβερνωμένη; τότε ύπδ τοΰ Μεγάλου Δουκδς, συνέ
θεσε διαφόρου; προστυχά; πρδ; τον Πατριάρχην Νώε, 
όπως ένεκα τής σχέσεω; αύτοΰ με τήν καλλιέργειαν 
τής αμπέλου, εύδοκήση νά θεραπεόση τήν ασθένειαν 
των!

— Έζη μέχρι; έσχατων έν τινι πόλει τής Νέα; 
’Αγγλία; χοράσιον τυφλόν, κωφόν και βωβόν, έχον 
προσέτι τήν δεξιάν χειρα παράλυτον άλλ’ τδ 
κοράσιον έκείνο έδυνήθη νά μάθη νά γράφη χαί άνα- 
γινώσκη, νά ράπτη χαί νά διαχρίνη τά χρώματα διά 
μόνη; τής άφής τής Αριστερά; χειρός I Όποια θαυ
μαστά πράγματα δέν κατορθόνει ή έπιμανή τοΰ άν
θρωπο» συνοδευομένη ύπδ χριστιανικής άγάπης!

— Επιστήμων σκύλος. Ό περίφημος 
μετεωρολόγο; τής αντίκρυ τής Νέας 'Γόρκη; πόλεώς 
Βρούχλον είχε σπίλον, τον όποιον είχε διδάξει νά τδν 
έξυπνη καθ' έκάστην ώραν τής νυχτδς, ευθύς αφού 
ηκουε τδ ώρολόγιον σημαίνον, διά νά καταγραφή 
τάς σημειώσεις τοΰ βαρομέτρου και θερμομέτρου!

— Το έπόμενον Ανέκδοτον τοΰ Πρώυσου υπουρ
γού τή; Έκπαιδεόσεω; σονιστώμεν εί; τον ήμέτερον 
υπουργόν τή; Παιδείας. «Ύπεσχέθην εί; τδν θεόν,— 
έλεγεν δ εύσεβή; έκεΐνος άνήρ,—δτι θά θεωρώ παν 
χωρικόπουλον ώ; Sv, τδ όποιον ήδόνατο νά παρουσι- 
ασθή έναντίον μου πρδς τδν θεόν, έάν δέν έφράντι
ζαν νά τώ παρέξω τήν καλλίστην δυνατήν έκπαίδευ- 
σιν τήν άρμόζοοσαν είς λογικόν 3ν καί χριστιανόν.»

"Οταν οί ύπουργοι τής Ελλάδα; φθάσωσιν είς τοι- 
αυτην θέσιν ώστε νά αίσθάνωνται τήν όποιαν δ τής 
Πρωσσία; ήσθάνετο ευθύνην τή; υψηλή; αύτοΰ δέ
σεως, τότε, χαί μόνον τότε θά ίδωμεν καί ΙνΈλλάδι 
τά τή; παιδεία; χ άλλων ή σήμερον διεπόμενα.

— Είς τήν Αχανή έκτασιν τοΰ ουρανού υπάρχουσιν 
Αστέρες, οι όποιοι άπέχοοσι τόσον άπδ τήν γην, ώγε



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.60

τό φως των, δν καί έτρεχε 12 εκατομμύρια μιλιών 
καθ’ έκαστον λεπτόν της ώρας, Εχρειάσθη μολοντούτο 
νά φθάση είς τήν γην ® Εκαττομόρια καί 500 χιλιάδας 
Ετών! Και όμως ό Θεός ήτο Εκεΐ!

— Θάλασσα άποίηρανθεΐσα. Ηί τό 
βόρειον μέρος τής αρχαίας'Ολλανδίας δπήρχε τό πά
λαι θάλασσα, δνομαζομένη Χάρλεμ· τήν θάλασσαν ταό- 
την οί φιλόπονοιΌλλανδοΐ άπεςήραναν έ>τός 15 Ετών 
από τοΰ 1809_ 5855 μέ δαπάνην 0,400, τα λ λήρων.
'Η θάλασσα αυτή περιέχει ήδη περί τά; 200 χιλιάδας 
στρέμματα καλλιεργησίμου γή:, ήτις τρέφει περί τάς 
100,900 ανθρώπων I Τι δέν ζάμνειή φιλεργία με Θ’ υ
πομονής ! έν<ρ ή άργία μεταβάλλει καί αύτάς τάς ω
ραιότατα; πεδιάδα; είς βάλτους!

Ούτως Ονομάζεται τό ζώον, τό όποιον παριστά ή 
προκειμένη εικονογραφία, καί τό όποιον, ως βλέπει, δ 
αναγνώστης έχει μεγάλην όμοιότητα μέ τήν κοινήν φώ- 
κην, Τό ζώον τοΰτο εύρίσκεται είς ρεγάλας άγέλας 
είς τάς θαλάσσας τών βορείων χατεψηγμενων ζωνών, 
δπου ή χιών καί 0 πάγος είναι διηνεκή καί τρέφεται 
αποκλειστικές άπδ θαλάσσια φυτά καί τά χογχυλια, 
τά όποια Επικολλώνται Επ’ αυτά,

ιΟ Οόάλρος εΐναι ζώον μέγα, 12—·15 ποοών τό 
μήκος και 20 ποδών τήν περιφέρειαν καί ζυγίζει πολ- 
λάκις υπέρ τάς 800 δκάδας I Τό δέρμα του είναι δυο 
δακτύλων παχύ καί τόσον άκληρόν, ώστε δυσκόλως 
διαπερατοί υπό τών τριαινών (καμαχίων.) τά όποια 
μεταχειρίζονται κατ’ αύτοΰ οί κυνηγοί* έχει δέ Εκτός 
τούτου καΐ δύο μεγάλους χαυλιόδοντας, ή κυνόδον
τας, οί όποιοι, ώ; φαίνονται Εν τη εικονογραφία, 
κατέρχονται άπό τής άνω σι αγών ο ς καί είναι πολλά- 
κις περί τούς δύο πόδας μακραι, κωνικοί καί λςεϊς πρδς 
τό άκρον, και τούς όποιους μεταχειρίζεται άχι μόνον
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ώς δπλον αμυντικόν καί Επιθετικόν, άλλά καί ώς βοή
θημα δταν άναρρυχάται έπι του πάγου, ή θέλει νά ό
δευση ίπί τής ΐηρας. Ό Ούάρλος εχει, Εκτός τοΰ 
ανθρώπου, πολλούς άλλους Εχθρούς, ώς λ. χ, τήν πο
λικήν *Αρκτον καί τους σαρκοφάγους ίχθΰς, κατά τών 
οποίων μεταχειρίζεται τους χαυλιόδοντας μέ πολΰν ί- 
πιδεξιότητα καί άποτελεσματικώς, Συνήθως άγαπφ νά 
κοιμάται έςαπλούμένος έπί τοΰ πάγου, πρδς έςασφά- 
λισιν δέ από πάσης αιφνίδιου προσβολής, θέτει φύλα
κας, ο^τινες είδοποιοΰσι τους κοιμωμένου; περί τοΰ 
Επικειμένου κινδύνου δι’ δςείας κραυγής, υπό τής ό
ποιας άφυπνιζόμενοι χώνονται εις τάς τρύπας των, 
ή, δταν· δέν προφθάσωσι νά κάμωσι τοΰτο, ετοιμά
ζονται τΐρός μάχην, ήτις τότε είναι πεισματώδης, είτε 
άνθρωπός είναι είτε ζώον ό Εχθρός.

I ον όύάλρον κυνηγά ό άνθρωπος διά τήν σάρκα 
του, ήτις χρησιμεύει προς τροφήν του, διά τό έλαιον 
τό όποιον προμηθεύεται Εκ τοΰ πάχους του και τό 
όποιον τω χρησιμεύει πρδς φωτισμόν καί θερμά αίαν, 
διά τυ δέρμα του, τό όποιον μεταχειρίζεται πρδς κα
τασκευήν έλκόθρων καί λέμβων, καί διά τους χαυλιό 
ΐοντας, οί όποιοι θεωρούνται ώς οΕ χάλλιστοι τών 
έλεφαντωδόντων,

Ούτως η θεία προνοια ίπρομηθέυσε τροφήν, φωτι
σμόν, θερμαοίαν καί πολλά άλλα αναγκαία πρδς ΰπαρ- 
ςιν καί εύζωΐαν τών κατοίκων τών παγωμένων Εκεί- 
νων χωρών, είς τάς όποιας οϋτε φυτά, ούτε ζώα άλλα 
Ex τών χρησίμων είςτόν άνθρωπον δόνανται νά ζήσωσο 

—'β ο ρ*— 
Το &πί#χευα.ζ<'ίμενον

«Λοιπόν, Σάρα, άπό σήμερον πρέπει νά προσπα- 
θήσης νά γείνης καλόν κόρά σι ον.

— ’Αλλά, πάτερ, Επροσπάθησα, άλλ’ Επί ματαίω* 
καί είναι περιττόν νά ξαναδοκιμάσω,

— Λεν πρέπει νά ομιλής οΰτω τεκνυν μου. Έλη- 
σμόνησας τό παλα-όν μας ώρολόγιον ; ποσάκις Επη- 
γαινεν Εμπρός καί ίπίσω και σύ μέ Εσυμβούλευες νά 
αγοράσω νέον; Δύνασαι νά μέ εϊπη; τί τοΰ έκαμα; 
διότι τώρα πηγαίνει πολύ καλά,

— Ανενέωοας τό έλατήριον και Εκαθάρισας το 
πρόσωπον, τούς δείκτας και τούς τροχούς εκ τής κό- 
νεως· τό έβαλες έπειτα νά πηγαίνη καί τό διευθετείς 
πάσαν ημέραν έως ο5 Επέτυχε; νά τό κάμης νά 
δεικνΰη τήν ώραν δρθώς.

— Κάλλιστα! το αύτο πραξον καί σύμέ τήν πονη
ρόν καρδίαν σου. Κάμε νέας αποφάσεις καί δεήθηη 
ώστε νά δόνασαι νά τάς φυλάττης καί νά τάς Εκτελής. 
Παρακάλει τόν θεόν νά χαθαρίση τήν καρδίας σου 
άπό πάντα κακόν διαλογισμόν χαϊ αίσθημα καί νά τήν 
πλήρωσή μέ δ,τι είναι χαλάν καί άγιον. Πρόσεχε τούς 
πειρασμούς, άπό τούς όποίυς περικυκλόνεσαι καί διευ
θετεί τήν διαγωγήν σου κατά τά παραγγέλματα τής 
ί 'ραφή;, χαί εσο βεδαία, οτι θά ζήσης έρθώς καί θά 
έχης πλουσιαν τήν ανταμοιβήν.


