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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ.

Τρία μικρά παιδία, ό θωμάς, ό ’Αγησίλαος καί ό 
Σωκράτης άρέσκονται πολύ είς τήν μουσικήν καί δταν 
δέν έχουν άλλα τι νά διασκεδάσουν, καταφεύγουν είς 
αύτήν.

Εΐναι άληθές δτι δέν έχουν βιολιά καί αύλοΰς καί 
κιθάρας, άλλά τι πρδς τούτο ; ό καλός μουσικός ή μπο
ρεί νά παίζη καί μέ δ,τι τύχη!

Συνήθως οί τρεις άδελφοί καταφεύγουσιν εις τδ 
μαγειρεΐον, ή δέ καλή μαγείρισσα τους προμηθεύει 
τά αναγκαία όργανα, διότι είναι καλά παιδία καί δέν 
κάμνουν πολλήν ταραχήν.

'Ο μεγαλείτερος, δ θωμάς έλαβε ένα τενεγκεν, ό 
’Αγησίλαος τήν σιδεροστιάν χαί εν κομμάτιον σιδήρου, 
καί ό Σωκράτης δύο σκεπάσματα τετζερέοων. '0 
θωμάς έσάλπιζεν,. οί δέ δύο άλλοι άπετέλουν αρμο
νίαν- ήσαν δέ πολύ ευχαριστημένοι με τήν μουσικήν 
των, όπως .φαίνονται και είς τήν εικονογραφίαν. 'Όλα 
τά χαλά παιδία ή μπορούν νά παίζουν με ησυχίαν χαί 
νά ήναι ευτυχή, άντί νά κάμνουν άταζίας, νά πικραί
νουν τους γονείς των καί νά τιμωρώνται.

ΑΝΈΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.
Τδ μικροσκόπιον, ώς πασίγνωστον. εΐναι ύελινον 

οργανον, διά του όποιου μεγεθύνονται τά μικρότατα 
πράγματα τόσον, ώστε καί αυτά τά αόρατα είς τδν Ο
φθαλμόν φαίνονται πολύ καθαρά. Διαιρούνται 8ε τά op- I 
γανα ταΰτα εί; απλά μικροσκόπια, ήτοι τά έκ μιας μό
νον ύέλου συγκείμενα, καί τά έκ πολλών όμοΰ ύέ- 
λων. Πόσον δέ ή έφεύρεσις του μικροσκοπίου ύπήρίε 
τω δντι ωφέλιμος είς τδ ανθρώπινον γένος, ώς δί αυ
τού άν ακάλυπτο μενών τών απόκρυφων θαυμάτων τής 
φόσεως, φαίνεται έκ τοΰ ακολούθου αστείου διηγή
ματος.

Ότε ο ιεραπόστολος Κλάρκ εΰρίσκετο είς Βεγγά- 
λην άγωνιζόμενος νά διαδώση τδν χριστιανισμόν είς 
τους είδωλο λάτρας τής Ινδίας, προσεκάλεσεν είς συν
ομιλίαν επίσημόν τινα Βραχμάνον, έλπίζων δτι άν 
δυνηθή νά έκβάλη αύτδν τής πλάνης του, ευκόλως 
ήθελεν επιτύχει και μέ τους άλλους. Καί ήγωνίσθη 
μέν νά τδν πείση μετά μεγάλης ε&γλωττίας καί εύ- 
φραδείας, άλλ’ ό Ίνδδς εμενεν άκλόνητος εί; τάς οο- j 
ζασίας του. Βαρυνθεϊΐ έπί τέλους δ Κλάρα τω άπέ- 
τεινεν ώς έζ απροόπτου τάς άκολούθους ερωτήσεις. < '

— Δέν σας απαγορεύεται νά τρώγητε φαγητόν είς.. :.· 
τδ όποιον νά ύπάρχη ζωή ;—Ναι. ό Iι
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— Καί δέν παρέβης ποτέ τόν νόμον τούτον ;
■— “Οχι βέβαια,
—· Δέν έφαγες λοιπόν ποτέ σου κρέας; Δέν επρα- 

ξας καί τό σφάλμα τούτο, άκουσίως;
— ‘Αδύνατον.
— Καί δμνύει;;
— ‘Ομνύω προθύμως.
— Δέν τρώγεις ρφδια;
— Καθ’ έκάστην, καί μέ αρέσουν μάλιστα.
— Φέρε με έοώ δλίγα βφδια,—εΐπεν δ Κλάρκ πρός 

τόν υπηρέτην του· ούτος δ’ έφερε? ευθύς κάν ιατρόν 
πλήρες ρφδίων έπ! τής τραπέζης.

— Διάλεξε Βποιον θέλης,—εΐπεν ό Κλάρα εΐς τόν 
‘Ινδό?· έζεΐνος δ’ έλαβεν Sv έξ αυτών.

— Άνοιξε το,—εΐπεν,—καί βάλε το έοώ υπό τήν 
βέλον ταύτην πολλά ακριβώς.

Τό ρφδιο? έτέθη ουτω κάτωθεν τοΰ μικροσκοπίου.
— Κύτταξε έδώ,—τφ εΐπε τότε ό Κλάρκ..
Ό Βραχμάνος έφερε τόν οφθαλμόν είς τδ μικρο

σκοπίαν, άλλ’ αμέσως άπεσύρθη τρέμων, διότι εΐδεν 
άπειρα ζωύφια, τά δ ποια, ώς γνωστόν, εύρίσκονται είς 
τδ ρφδιον, καί μόνον διά τοο μικροσκοπίου φαίνονται. 
Ικανήν ώραν έμεινε συννους, ακολούθως Β’έλαβεν έκ 
νέου τδ ρφδιον είς χεΐράς τ«, τδ έξψασεν έκ'τοΰ πλη
σίον, τδ έβαλε και πάλιν υπό τδ μικροσκοπίαν, καί πά
λιν είδε μυριάδας ζώντων ζωυφίων. «Βάς σά/ΜχίΙ 
άρκεΐ,» ανέκραξε τελευταίο?.

— Τδ βλέπεις λοιπόν δτι ήμαρτες έξ άγνοιας; εΐπεν 
ό Κλα'ρκ. Ό Βραχμάνος έσιώπα.

— Νά φέρωμεν δέ και έν πότήριον ΰδατος διά να 
ίοης πόσα δντα ζώντα κα τέπιε ς. έως τώρα ;—Κότταξε,· 
κύτταξε τώρα τήν σ.ταγόνα αυτήν τοΰ ΰοατος, Βλέπεις 
πόσα άπειρα ζωύφια εύρίσκονται είς αυτήν ; Ό’Ιν
δός άπεσύρθη έκ τοΰ μικροσκοπίου. «Αρκεί, άρκεΐ» 
εΐπεν ό Βραχμάνος.

— Γνώρισε λοιπόν, δπέλαβεν 6 Κλάρκ, δτι ένφ τδ 
παν γέμει άπδ αόρατα είς τδν γυμνόν οφθαλμόν όντα, 
μήτε νά φάγης, μήτε νά πίης ούνασαι χωρίς νά πα· 
ραβής τής θρησκείας σου τους νόμους.

Ό ‘Ινδός καταισχυνθείς έκλινε μετ’ άθυμίας τήν 
κεφαλήν.

— ’Επιθυμείς τώρα καί άλλας αποδείξεις; έπρόσ- 
θεσεν ό Κλα'ρκ.

— ’Όχι, όχι,—δπέλαβεν ό ’Ινδός. Μίαν Βέ χάριν 
μόνον θά σέ ζητήσω.

— ‘Ομίλησε.
— Νά μέ χαρίσης αύτήν τήν υελον, — εΐπεν ό 

Βραχμάνος, δεικνύω? τδ μικροσκόπιο?,—διότι δέν έχω 
χρήματα νά τήν αγοράσω.

— Ίσου, λάβε το,—εΐπεν ό Κλάρκ.'
— Μόλις δ’ ό Ίνδδς ελαβε τδ πραγμα, βπερ τφ 

είχε προξενήσει τοσαΰτην έντύπωσιν, καί ένατενίσας 
πρδς τήν όμήγυριν, έρριψε κατά γης τδ μικροσκόπιο? 
καΐ τδ κατεσύντριψε.

— Τί σημαίνει τούτο; άνεφώνησεν 6 Κλάρκ έκ
θαμβος.—·

Τοΰτο σημαίνει, χριστιανέ,—άπεκρίθη δ’Ινοδς μετά 
σοβαρότατος,—οτι άχρι τοΰδε έζησα ευτυχής καί εύ- 
δαίμων, άλλά σΰ μέ τδ σατανικόν βργανόν σου μου α
φή ρεσες άπασαν τήν μέλλουσαν εδδαιμονίαν μου. Μέ 
κατεδίκσες νά καταβώ είς τδν τάφον άθλιος καί δυ
στυχής, βδελυττόμενος τδν εαυτόν μου I

Και δ δυςυχής Βραχμάνος αφή σας τήν συνεορίασιν, 
άπήλθεν εί; τά ίδια. (Έκ τοΰ ’Αστέρας τής ’Ανατολής.)

Εΐναι δυνατόν-τις νά προσκυνή τοιοΰτον πραγμα καί 
νά τδ όνομάζη θεόν; Καί όμως υπάρχυσιν εκατομμύ
ρια ανθρώπων είς τήν Ινδίαν, οί όποιοι λατρευουσι τδ 
έλεφαντοκέφαλον τούτο άγαλμα ώς θεόν!

Είπε ποτέ τδ τοιοΰτον, «Μακάριοι οί καθαροί τή 
καροία, οτι αΰτοί θέλουσιν ίδεΐ τδν θεόν ;«

Δύναται ποτέ νά είπη, «’Έλθετε πρός με πάντε; οί 
κεκοπιασμένοι και πεφορτισμένο.ι καί έγώ θέλω-σας 
αναπαύσει;»

Ήδόνατό ποτέ νά εΐπη- «‘Εγώ εΐμαι ό Ποιμήν δ 
καλός καί γνωρίζω τά πρόβατά μου, καί δετω τήν 
ζωήν μου διά τά πρόβατα;»
Δύναται νά εϊπη, «Έάν ζητήσητέ τι εΐς τδ όνομά μ», 
θά σάς:-τδ κάμω;»

Ήοόνατο νά ειπη, «Ό πιστεύων εί; έμέ έχει ζωήν 
αιώνιον;»

Ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός όμως δύναται νά 
τδ εΐπη καί τά εΐπεν ολα, ταΰτα. Ναι, έκαμε περισσό- 
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πέρα, ήοόνατο νά λάβη χαί πραγματικός Ελαβεν εΐς 
τάς άγκάλα; τοο μικρά παιδία καί τά εύλόγησεν.

Τί χάμνουσι τά παιδία τών χριστιανών γονέων διά 
τδν φωτισμόν και τήν σωτηρίαν τών δυστυχών ειδω
λολάτρων; Πόσα εύαγγέλια, πόσους χήροκας τοΰ 
Ευαγγελίου στέλλουσιν . είς αύτους κατ’ έτος; Ουτω 
πως δεικνύομεν τήν ευγνωμοσύνην μαί εΐς τδν Σω- 
τήρα τών ψυχών μας, οστις άπέθανεν ώστε νά σω- 
θώσιν βλοι βσοι πιστεΰουσιν είς αύτόν ; άλλα πώς θα* 
πιστευσωσι χωρίς ν’ άκου σωσι; πώς δέ θ’ άκοΰσωσι 
χωρίς νά υπάρχω όκηρΰττων; πώς δέ θά κηρύςη 
τις χωρίς νά σταλη;

ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Άνθρωπός τις ή ρώτησε ποτέ τδν φίλον του, τδν ό
ποιον εβλεπεν οτι δέν έμάλωνε ποτέ· «είπε μ οι, φίλε, 

πώς αποφεύγει; τά μαλώματα;» «αφίνω,»—άπεκρίθη 
δτος,—«αλην τήν τοιαύτην ύπόθεσιν είς Εκείνον, ό ό
ποιος τήν θέλει.#

Πολωνός τις ήγεμονόπαις συνείθιζε νά εχη πάν
τοτε είς τδν κόλπον του τήν εικόνα τοΰ πατρός του, 
τήν όποιαν συχνά εβγανε καί έβλεπε, λέγων, «Άς μή 
πρα'ξω τι, τδ όποιον νά μή άρμόζη είς τδν έξαιρε
τόν μου πατέρα.» 'Ημείς έχομεν πατέρα άπείρως 
έξαιρετώτερον καί τήν εικόνα αύτοΰ βαλμένην μέσα 
είς τά οτήθη μας ύπδ τών ίδιων χειρών του. Στρέ- 
φομεν άρά γέ ποτέ, καί βλέπομεν αυτήν τήν εικόνα; 
καί λέγομέν ποτέ καθ’ έαυτους «ά; μή πράττωμέν τι 
τδ όποιον νά μή άρμόζη είς τδν Ούρα'νιόν μας πα
τέρα;» λ

ΚΑΦΦΕΣ.
Μία τών κυριωτάτων διαφορών μεταξύ τσαΐου καί 

καφφέ εΐναι αυτή, δτι τδ μεν τσάι γίνεται έκ φύλλων 
φυτού ό δέ καφφές έκ σπόρων.

'Ο καφφές είσήχθη εις τήν έσπερίαν Ευρώπην συγ
χρόνως μέ τδ τσάιον άν και ή χρήσίς του ήτο γνωστή 
είς τά μέρη δπου κατείχοντο ύπδ τών Τούρκων.

Μέ τήν άνακάλυψιν τοΰ καφφέ εΐναι ήνωμΛ&ς πα
λαιός ττς μύθος, τδν όποιον παραθέτομεν ένταυοά χά
ριν τών μικρών μας φίλων, οί όποιοι, ώς όλοι οί μικροί 
παΐδες, άρεακονται ώς π ιστέ ΰ ο μεν είς μύθους.

Μια φορά καί ένα καιρδν όπήρχεν είς τήν ’Αραβίαν 

§ν περίφημου μοναστήριον, οπού ήσαν πολλοί Ενάρε
τοι καλόγηροι. Οί κανόνες του μοναστηριού Εκείνου 
ήσαν πολύ αύστηρο'ι καΐ έπέβαλον μεγάλην νηστείαν 
είς τούς άγιους πατέρας.

Άλλ’ βπως συμβαίνει συνήθως, οί καλοί Εκείνοι γέ
ροντες είς τδ πείσμα τών πολλών καί παρατεταμένων 
νηστειών έγίνονιο όσημέραι παχύτεροι 1 έρεύνης δέ 
γενομένης άνεκαλόφθη, δτι οσάκις ένήστευον έξήρ- 
χοντο είς τά πέριξ καί έτρωγαν τους σπόρους φυτού 
τίνος, τδ όποιον μετά ταΰτα ώνομάσθη καφφές. Καί 
δ μέν μύθος ούτως έχει, &ν δέ ή χρήσις το'-' Χαφφέ 
παχΰνη, ή όχι, ό καθείς δύναται νά τδ δοκιμάση ό ΐ- 
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8wi· ημείς τουλάχιστον δέν τδν βορομεν τθιο5τρν· άπ’ 
έναντίας ή πολλή χμήσις του προξενεί πολλά κακά 
καΐ ίδι'ακ συμφορήσεις αίματος είς διάφορα όργανα, 
Ή μετρ ία του όμως χρήσις καΐ ίδίω; όταν ήναιήνω- 
μένος με γάλα εΐναι ωφέλιμο;.

Τδ δένδρον τοΰ καφφ’δ φύεται αότοφυώς- βις τήν 
’Αραβίαν. Τδ δέ βοτανικόν του δνσμα έΐναι jasorinum 
Airavicura* άλλά -δόναται νά καλλιεργηθώ είς πάσαν 
χώραν- βθεν-καΐ ,μετεφΰτέόθη πανταχόΰ τήςόίκουμέ- 
νης, ή 3έ χρήσίς· του κατέστη ήδη παγκόσμιος. ■

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΙΚΡΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ.

Λέγεται, οτι είς μιαν άπδ τάς περιοδείας της ή βα
σίλισσα τής’Αγγλίας Βικτωρία εφΟασεν εις τινα κω- 
μώπολιν καΐ άπεφάσισε νά μείνη έχει δλίγας ή μέρας.

’Οπως συνήθως συμβαίνει, βλος ό κόσμος έτρεξε νά 
ΐσγΐ αυτήν καΐ καθ’ έκάστην συνέρρεον έξωθεν τής 
οικίας οπού κατέλυσεν, δπως εΰχααιστήσωσΐ τήν πε 
ριέργειαν των.

Μεταξύ τοΰ πλήθους ήτο και εν μικρδν πτωχόν 
παιδίον, τδ όποιον είχε πολλήν επιθυμίαν νά Ώη τήν 
βασίλισσαν, άλλά 3έν ή δόνα το ένεκα τοΰ πλήθους.

Έν τή παιδική του άπλότητι, λοιπόν, άπεφάσισε 
νά μή περιμένη καθ’ έκ κίστην έξωθεν έως ου ή βασί
λισσα έξέλθη, άλλά νά όπάγη κατ’ εΜεϊαν μέσα είς 
αδτήν.

Άφοϊ εκαμε τήν άπόφασιν ταότην δέν τκάθησε νά 
πολυσυλλόγισίΐή τάς δυσκολίας, άλλά οιευθόνθη προς 
τήν θύραν τής οικίας καΐ είχε περάσει τδ κατώφλι ον,· 
δτε Ο φυλα'ττων σκοπός τδ έσταμάτησε, λέγων «'Ώρα 
καλή, παλικάρι μόυ I δέν μάς λέγεις, γιά ποΰ τδχεις ;

— ’Πάω νά ιόω τήν βασίλισσαν,—άπεκριθη ό μι
κρός.,

— Και τί τήν θέλεις; ήρώτησεν έκ νέου δ σκοπός.
— Επιθυμώ παρά πολύ νά τήν ιδω.
-“-’Αλήβεια! ειπεν δ στρατιώτης, γελάσας,—καλλί

τερα περίμενε έως ο3 γείνης λόρδος καΐ τότε δόνασαι 
νά εμβαίνης χωρίς άδειαν, καΐ απώθησίν έξω τής 
πόλης μέ τδ κοντάκιον του όπλου τού τδν μικρόν.

Μέ περιλοπον κάρδίαν καΐ δα'κρυα είς τους δ- 
φθαλμοδί έξεκίνησε διά τήν πατρικήν οικίαν καθ’ ό- 
δδν τδ άπήντησεν ό πρίγκηώ τής Ουαλία,-, όστις ίδών 
αυτό κλαΐον τδ έπλησίασε καΐ τδ ή ρώτησε τήν αιτίαν.

— θέλω νά νδω τήν βασίλισσαν,— είπε, — χα! αΰ- 
τδς έχει ό στρατιώτης δέν μέ άφησε.

—’Αλήθεια ! ειπεν ο πριγκηψ,— λόιπδν έλα μαζυ μυ 
κάΐ έγώ θά σε φέρω είς τήν βασίλισσαν. Ταΰτα είπών 

έλαβε τδ παιδίον έκ της χειρδς χαί τδ ώδήγησε πρδς 
τήν- κατοικίαν τής μητρος του.
■ ΝΤταν έφθασεν είς τήν πόλην ό σκοπός κατά τήν 
συνήθειαν παρούσίασεναπλα είς τδν πρίγχηπα, τδ ο δ 
παιδίον ίδών αυτό έτρόμάξε .καΐ έφυγεν, επειδή έφο- 
βήθημήπωςτδ φονεόση- άλλ’ώ πρίγκηψ καθησύχασε 
τους φόβους το μ καί λαβών αΰτδ - πάλιν έχ-τής χειρδς 
τδ έφερεν είς-τδ δώμάτίον τής μητρός τουΐ ■■■ -

'— Καί τί τρέχει,’ Αλβέρτε;— ειπεν ή. βασίλισσα, 
εΐς τδν υιόν της, έξιππασθεισα δλίγον έκ τής παρου
σίας του μικρού εκείνου ξένου.

—•Τίποτε μήτερ,—-ειπεν ό πρίγκηψ,— μόνον ο μι
κρός οΰτο; θέλει νά σέ ΐδη καί ό σκοπός δεν τδν άφινε!

’Αλήθεια ! μικρέ μου,—εΐ.τεν ή βασίλισσα πρδς τδ 
παιδίον,—θίσασα τήν χεΐρά της έπί τής κεφαλής τυ ; 
Μοΐ φαίνεται ότι είσαι καλόν παιδίον—Λάβε ταότην 
τήν λίραν καΐ ύπαγε καΐ προσπαθεί νά γείνης καλός 
άνθρωπος.·

Πόσον ωραία ή περίστασις αΰτη παραδειγματίζει 
τδν τρόπον τής προσαγωγής του αμαρτωλού είς τήν 
οόράνιον Μεγαλειότητα! (Τωάν. δ'. 6.) ‘Ο θεδς περι- 
φρόυρεΐται ύπδ τών φυλάκων του, τής άγιωσόνης καί 
δικαιοσύνης, καΐ οόδεις τών αμαρτωλών δυναται νά 
τδν πλησιάση- άλλ* ό Χριστός, δ μεαίτης μας, ο άγα- 
πητδς υίδς- τοΰ θεοΰ, λαμβάνει τδν μετανοουντα α
μαρτωλόν έκ τής χειρδς, και τδν παρουσιάζει ένώπιον 
τής θείας Μεγαλειότητας μετά χαράς· ό δέ ταλαίπω
ρος καΐ πτωχός αμαρτωλός ουδέποτε άπέρχεται τής 
θείας έκείνης παρουσίας κενός, άλλά λαμβάνει ένοεί- 
ξεις τινάς τής καλωσυνης καΐ αγάπης τοΰ θεοΰ.

ΙΕΡΟΔΡαΦΙΚΑΪ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ’ Τί είναι έκεϊνο, διά τδ όποων ό χριστιανός πρέπει νά
χαίρη πρό παντός άλλου ;

2) Ιΐοΐον εΐναι τ4 έν τή Γραφή μέγ ιστόν παράδειγμα αγά
πης προ; τόν θεόν;

3) Ποιοι έσώθησαν δι’ απάτη; άπο τελείας κα ταστροφής ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Συνδρομή διά τάς ’Αθήνας ,..................... λεπ. £0
Διά τάς ίπαρνία;.......................................... „ 60
Διά τήν Τουρκίαν δπυ προσεγγίζει άτμο'πλοιον δραχ. 1 
Διά μέρη όπου δέν προσεγγίζει.....................„ 1.30
Διά τήν έαπερίαν Ευρώπην έν γένει και τήν

Τωσσίαν ....................................................................  3
Όστις κάμει πόντε συνδρομητάς καί άποοτείλει είς τήν 

Διεύθυνσω τάς σύνδρομά; διά γραμματοσήμων #έλει λαμβά
νει Sv.gB.ov δωρεάν 5στΐΐ κάμει 50, Sv φύλλον καί ϊν άντί- 

. τ»πον·τ(|ρ Αγίας Γραφής μέ παραπομπά;.

— Εΐοοποιοΰμεν καΐ πάλιν τοΰ; έπώυμοΰνϊα; νά γείνωσι 
συνδρομηταί, ώι δέν θά πέμψωμεν είς κανένα ψύλλον, άν μή 
μάς άποστείλη πρώτον τήν συνδρομήν του· ΰθεν ά; μή χά- 
νωσι τά ταχυδρομικά γράφοντε;.


