
ΕΤΟΣ O'* ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, IS’S'G. ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ. 2υν8ρ. ίτησία,’Αθηνών ΔΡ. ι-
» » ’Επαρχιών » Ι,ΪΟ

ΑΡΙΘ. 106. "Εκαστον ψύλλον τϊμάται λεπ. 10. ■ » Έζωτερίχοΰ » —

Πολόζωα (ίδέ ψύλλον ‘Απριλίου 18*5.)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ1Σ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

'Οπόταν παρουσίασή ή κινδυνώδης ώρα
Είς τήν θεότητα πολλά, πολλάκις τάσσεις δώρα· 

Πλήν πόσον ή το πλούσιος δ θρόνος του 'Υψίσΐου 
"Ας έχτελώοι τό ταχθέν έργον έπΐ τής γής Του!

Αιέψυγες τόν κίνδυνον ; δέν ενθυμείσαι πλέον 
Κάνέν αφ’ δσα τότε συ τοΰ ύπεαχέθης κλαίων.

Καί λησμονήσας παντελώς δεινά τά παρελθόντα 
Συντρέχεις πάλιν άφροντος είς μόνα τά παρόντα 

Tb άμμα πρώτον θεωρεί δ νους δεύτερόν xptvet, 
'Η Γλώσσα τρίτον δμιλεΐ 5σα δ νους προτείνει.

χάρις άπδ μισητήν χαριζομένη χεΐρα, 
δισφοροτάτης δ δ ρ εως λαμβάνει χαρακτήρα.

Τϊ> -Λαρελθο» ήπάτησε, τό ένεστώς πειράζει*  
Του μέλλοντος τδ άδηλον δλους κατατρομάζει*

ιΗ &£ληαις ή Ιθνική νόμω έκφραζομενή, 
Έπέχει τόπον τής ένδς θελήσεως έν γένει.



554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 18Τ6

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.

ή
Ή χαρά Καλή χαί ή παραχαταθηχη της.

(Συνέχεια· tie προηγούμενο*  Αριθμόν.)

Τάς σκηνάς τη; λύπη; και τής ταραχή; έπηκολού- 
6η σαν ήμέραι ησυχίας καί ειρήνης.

Πάσαν πρωίαν ή γλυκεία φωνή τής δεσποινίδας 
'Ρόζα; διένοπτε τήν μονοτονίαν καΐ μοναξιάν τής κό
ρά Καλή; και τών δυο δρφανών. 'Η δέ Λουΐζα έσυ- 
νείθισε νά περιμενη νά ιόη τδ πρόσωπο*  τής 'Ρόζα; 
μέ τήν αύτήν Ανυπομονησίαν, μεθ’ ής τδ άνθος Ανα
μένει τδ ηλιακόν φώς, καΐ νά στρέφη μετά τής αύτής 
Αγάπης πρδς αύτά.

'Η μικρά Λουΐζα ευρισκε κάτι τι είς τήν εύγένειαν 
καί αθωότητα τής καλής 'Ρόζας, τδ όποιον τήν έμά- 
γευεν, οί δέ γλυκείς λόγοι τής ούρανίου διδασκαλίας, 
οιτινες έξη ρχ ο ντο καθ’έκάστην έκτου στόματος αύ
τής, διήγειραν έν τη καρδίφ της αισθήματα τρυφε
ρά; Αγάπης πρδς τάς Αλήθειας τοΰ Ευαγγελίου καΐ 
τδν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν,

‘Η κυρία 'Ρίζα δέν περιωρίζετο είς ιδανικά καΐ 

αφηρημένα διδάγματα, ένθουσιάζοντα χωρίς νά ώφε- 
λοΰν τούς μικρού; μαθητάς αύτής, Αλλά προσεπάθει 
διά ζωηρών παραδειγμάτων νά έντυπώση είς τδν 
νοΰν τής Λουΐζας τά; Αρετάς έκείνας τάς Ευαγγελι
κός, αΐτινες τόσον αφβόνως εύρίσκονται διεσπαρμέ
νοι καθ’ δλον τδ Εύαγγέλιον- ϊδίως δ’ήγωνίζετο νά 
δείξη είς αύτήν τά μισητά έκείνα έλαττώματα, τά 
όποια φύονται καί αύξάνουν είς τήν κακήν γήν τής 
πονηρας καρδίας καΐ γείνονται ουνήθειαι, αί όποΐαι 
μετά πολλής δυσκολίας έκριζώνονται κατόπιν.

Κατ’ έξοχήν δέ προσεπάθησεν ή κυρία ’Ρόζα νά 
έμφυτβύση είς τήν καρδίαν τών παιδιών έκείνων τήν 
αρχή*  τής αυταπαρνήσεων καί τής πρδς τούς άλλους 
Αγάπης, φέρουσα ώς παράδειγμα είς τούτο τήν ζωήν 
καΐ' τάς διδασκαλίας τοΰ Κυρίου ’Ιησού Χριστού, καί 
διά τής βοηθβίας του 'Αγίου Πνεύματος ή μικρά 
Λουΐζα ήρχισε τελευταΐον νά έννοη, δτι διά νά ήναι 
τις Αληθής χριστιανός όφείλει νά λησμονη τδν έαυ- 
τον του, νά έπιθυμή δέ καΐ νά προσπαθή νά ήναι 
ωφέλιμος καΐ νά κάμνη εύτυχεΐς τούς άλλους.

Τότε δε κατά πρώτη*  φοράν ήρχισε νά έννοή και 
νά έκτιμφ τούς κόπου; καΐ τήν αύταπάρνησιν τής 
Καλής, και Απεφάσισε νά δείξη έμπράκτως’είς αύ
τήν, δτι τφ δντι συναισθάνεται τάς πρδς έαυτήν-καΐ 
τον Αδελφόν της εύεργεσίας τής πιστής μαύρης.

«Σήμερον θά ένδυθώ μόνη μου,—εΐπε πρωίαν τινά 
ή Λουΐζα πρδς τήν κυρά Καλήν.

« Μπά ! Κ ο κόνιτσα μου ! · έξεφώνησεν ή μαύρη 
μετά θαυμασμού.

• Ναι Αγαπητή μου Καλή,— προσέθηκε τδ κορά- 
σιον,» καΐ θά βοηθώ καΐ τδν Κάρολον νά ένδύεται, 
δως ου νά συ vet θ ίση νά ένδύεται καί αύτδς μόνος του. 
ΕΓμεθα καΐ οί δύω Αρκετά μεγάλα παιδία τώρα καί 
δέν έπρεπε νά σέ έπιφορτίζίομεν μέ τοιαΰτα βάρη.»

• Ό Κύριος νά σέ εύλογήση πουλάκι μου,— εΐ- 
πεν ή κυρά Καλή προσηλώσασα τούς ένδάκρυς δ- 
φθαλμούς της έπΐ τδ κοράσιον, «Εΐναι τώρα Αρκετός 
καιρός, Αφότου καΐ έγώ ήρχισα νά συλλογιζωμαιτί αρά 
γε θά γείνετε, συ καΐ ό Κάρολος, Αν δ θεός μέ πάρη 
καμμίαν ήμερα,  Αφού δέν ήξεύρετε νά κάμετε τίπο
τε διά νά ζήσετε, καΐ ή καρδία μου σχίζεται Απδ 
τήν λύπην. Είς τδν κόσμον τούτον ύπάρχει τόση κα
κία καΐ Ασπλαγχνία, ώστε καΐ αύτδς δ έργατικώτα- 
τος άνθρωπος κινδυνεύει πολλάκις νά χαθή· πολύ 
περισσότερον παιδία μικρά, αδύνατα καί Απροστάτευ
τα, καθώς σεις. Χαίρω λοιπόν διά τήν καλήν σου ά- 
πόφασιν καΐ εύχομαι νά σέ ΐδω καμμίαν φοράν κα
λήν νοικοκυράν ! >

*

’Απδ τής ή μέρας έκείνης ή μικρά Λουίζα έξηκο- 
λούθει νά ένδύεται μόνη της καΐ έδίδαξε καΐ τδν 
Αδελφόν της νά κάμνη τδ αύτδ, ώστε ή κυρά Καλή 
έφαίνετο δπερευχαριστημένη.

Έκτος δέ τούτου ή Λουΐζα Απεφάσισε νά χάρο- 
ποίηση τήν καρδίαν τής μαύρης καί άλλως πως, καΐ 
λοιπόν παρεκάλεσε τήν κυρίαν'Ρόζον νά τής Αγοράση 
δ λίγο τσίτι διά νά κατασκευάση μίαν ποδιάν δι’ αύ· 
τήν Αφοΰ δέ τήν έ τελείωσε. ε Εχω νά σέ δώσω κάτι 
τι, Καλή με,—της είπε μίαν έσπέραν Αφοΰ έπέστρε- 
ψεν Απδ τον καθημερινόν γόρον τη; μέ τά κουλούρια. 
«Ίδοΰ λάβε αύτήν τήν ποδιάν δποΰ έκαμα διά σέ,»

« Δι’ έμέ ! » έφώναξεν ή κυρά Καλή μέ θαυμα
σμόν «καΐ τήν έκαμες σύ Αληθινά μέ τά χαίρι ά σου 1»

« Βεβαιότατα,— εΐπεν ή Λουΐζα,—και μετ’ δλίγον 
δά προσπαθήσω νά σέ κάμω καί εν φόρεμα! ■

—Ευλογητός ό Κύριος, δστις φροντίζει πάντοτε διά 
τάςχήρας καΐ τά ορφανά,—εΐπε*  ή Καλή. «'Ο Κύ
ριος νά σέ εύλογήση πουλάκι μου, καΐ σέ νά καταξιώ- 
σή νά ΐδης τήν μητέρα σου εί; τδν Ούρανόν I »

« Tip δντι,— εΐπε*  ή Λουΐζα, ό Κύριος εΐναι δ 
πατήρ τών δρφανών καΐ διά τούτο μέ Αρέσει ν’ Α- 
ναγινώσκω συχνά τδν κγ’. ψαλμόν. Θέλεις νά τδν α- 
κούση; καΐ σύ; θά τδν αναγνώσω Απδ τήν‘Αγίαν 
Γραφήν τής μητρός μου.»
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—Καί εις έμέ πολύ άρέσκει δ ψαλμδς αύτδς,— εΐ· 
πεν ή κυρά Καλή—Άννάγνωσε τον. ’Επιθυμώ νά 

τδν άκούσω.»
— Ίδοΰ αύτός.
«‘0 Κύριος εΐναι δ ποιμήν μου, δέν θέλω στερηθή 

οδδενός.
«Είς βοσκάς χλοεράς μέ άνέπαυσεν*  είς υδατα ά- 

ναπαύσεως μέ ώδήγησεν·.
«Ήνώρθωσε τήν ψυχήν μου· μέ ώδήγησε διά τρι

βών δικαιοσύνης, ίνεκεν του ονόματος αδτοΰ.

»Καί έν κοιλάδι σκιάς θανάτου έάν περιπατήσω 
δέν θέλω φοβηβή κακόν- διότι αΐ> είσαι μετ’ έμοΰ 
ή βάβδος σου καΐ ή βακτηρία σου, σδται μέ παρη- 

γορουσιν,
α'Ητοίμασας έμπροσθεν μβ τράπεζαν απέναντι τών 

έχθρών μου- ήλειψα; έν έλαίφ τήν κεφαλήν μου' τδ 
ποτήριόν μου δπερχειλίζει.

«Βεβαίως χάρις καί έλεος θέλουσι μέ άκολουθε 
πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου· καί θέλω κάτοικε 
έν τφ οϊκιρ τοΰ Κυρίου είς μακρότητα ήμερων-.»

«Καί τώρα,—εΐ πεν ή Λουΐζα, μετά τήν άνάγνωσιν 
τοΰ ψαλμοϋ, — δί ψάλωμεν καί ένα ύμνον. Ποιος 
σέ άρέσει Καλή καλλίτερου ; ·

— Ό Κύριος μου καΐ Θεός, — εΐπεν ή μαύρη,— 
εΐναι πολύ κατάλλ ήλος διά τήν περίστασίν μας.

'Ο Κύριός μου καί Θεός.
Αδτδς μέ δδηγεϊ-

Μέ τρέφει πάντοτε Αύτόί, 
Τί θέλω φοβηθή;

Ms φέρει δ καλός Ποιμήν 
Είς τρυφεράς β ο οκάς, 

Καί μου ποτίζει τήν ψυχήν 
Είς ζωντανά? πηγάς.

Κ’ έάν διέλθω δέ έγώ 
Θανάτου τήν σκιάν,

’Σ τήν ράβδον του θά στηριχδώ 
Μ’ άνέκφραστον χαράν.

Καί όταν δέ τδ σώμα μου 
*Γπδ τήν γήν ταφή, 

θά δψωθή τδ πνεΰμά μου 
Μ*  Αύτδν νά δοξασθή.

Η ΤΥΧΗ ΛΕΓΟΜΕΝΕ ΔΩΡΕΑΝ.

Πολλοί έτι καί μεταξύ τών χριστιανικών καί πε
πολιτισμένων χωρών καταφεύγουσιν είς άθιγγανίδας 
καί άλλους γόητας, δπωΐ «τοΐς εϊπωσι τήν τύχην 
των, ή τήν μοίραν των. » Τά έξης εΐναι ή τύχη 
πάντων δσοι θέλουσι νά τά άκολουθήσωσι.

1. Έάν πάντοτε λέγης.τήν άλήθειαν, θά πιστεύεσαι 
καί θά ήσαι σεβαστός &φ’ δλων δσοι σέ γνωρίζουσιν.

2. Έάν ήσαι δργίλος καί εύερέθιστος οί άνθρωποι 
&ά σέ άποστρέφωνται καΐ θάλέγωσιν, δτι είσαι πολΰ 
δυσάρεστος.

3. Έάν άρκήσαι εις τά ένόντα καί ήσαι έπιμελής 
και δραστήριος έίς τήν θέσιν, εις τήν όποιαν ή θεία 
Πρόνοια σέ έκάλεσε, θά έχης ειρήνην πνεύματος, τό 
δέ πρόσωπόν συ θά φερη τδ μειδίαμα τής ευδαιμονίας.

4. Έάν ήσαι περιποιητικός καΐ ύποχρεωτικδς, έτοι
μός νά βοηθής άλλους, θά κάμης πολλά καλά έν τώ 
κόσμιρ, καΐ πολλοί θά εδλογώσι τδ όνομά σου καί ά- 
φοϋ χαταβής είς τδν τάφον.

5. Έάν άναγινώσκης τήν 'Αγίαν Γραφήν, θά ά- 
πο κτήσης τήν καλλίστην καί τήν μόνην άναφαίρετον 
σοφίαν, Έάν άγαπφς τήν προσευχήν, θά φέρης εύ- 
λογίαν έπί τήν ψυχήν σου. Έάν πιστεύης είς τδν 
Χριστόν έξ όλης ψυχής καί καρδίας, θά ήσαι ευτυ
χής έν τιρ κόσμιρ τουτφ Χαί θά χατασταθής άξιος τής 
Ούρανίου μακαριότητος.

Ίο ου, φίλε άναγνώστα, έχεις ήδη ένώπιόν σου την 
τύχην σου, χωρίς νά καταφυγής είς άθιγγάνους ή ά· 
στρολόγους καΐ γόητας. Σέ συμβουλεύω δέ διά τδ κα
λόν σου νά συμμορφωθής μέ τάς συμβουλάς ταύτας-

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ σώμα είναι μηχανή πολυπλο- 
κωτάτη καί θαυμασιωτάτη. Φαντάσθητε, μικροί μου 
φίλοι, δτι ό δστέϊνος σκελετός μόνος συνίσταται έχ 
διακοσίων δγδοήκοντα όστέων! Έξ αύτών τριάκοντα 
αποτελούν τήν κεφαλήν, πεντηκοντα καί πέντε τδν 
κορμόν, τριάκοντα δόο τους βραχίονας καΐ τάς χεΐρας 
και δέκα τρία τά σκέλη και τους πόδας.

Αί χεΐρες καί οί πόδες εΐναι δαυμασταΐ μηχαναί. Συλ- 
λογίσθητε πόσον ευκόλως δύνανται νά κινηθώσιν καθ’ 
δλας τάς διευθύνσεις, καΐ πόσα ποικίλα καΐ λεπτά καί 
ώφέλιμα πράγματα κατασκευάζονται δι*  αυτών! ’Ελ
πίζω, λοιπόν, 8τι ο&δεΐς άπδ σάς θά μεταχειρωθή 
ποτέ τάς χεΐρας, ή τούς πόδας του, ή άλλο μέρος 
τοΰ σώματός του πρδς έκτέλεσιν όποιας δήποτε ά· 
μαρτίας. (Έκ του Άστέρ.τής Ανατολής.)
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Μαγκολίν 6 Φωλιδωτός.

ΜΑΓΚΟΛΪΝ Ο ΦΩΛ1ΔΩΤΟΣ.

ετοιμαζόμενος ν' άναρριχθή έπί τίνος δένδρου.

Τά παράζενον ζώον, τδ δποΐον παρίσταται έν τη 
προκειμένη εέκονογραφίφ, είναι εντόπιον τής Βρα- 
ζηλίας δύο περίπου ποδών τδ μήκος· καί εχει 
τά έμπρόσθια σκέλη πολΰ μικρά καί τοποθετη
μένα δπδ τδν λαιμόν. Οί δάκτυλοι καί τούτων και 
τών δπιαδίων είναι ώπλισμένοι με ίσχυροΰς καί γαμ
ψούς όνυχας, δε’ ών διευκολύνεται είς τήν έπί τών 
δένδρων άνάβασίν του.

'Ολόκληρον τδ σώμά του, έκτος τής κοιλίας καί 
τής καφαλήί, εΐναι κε καλυμμένου μέ φώλι δ ας, αί δ- 
ποιαι λήγουν είς δζδ καί χρησιμεύουν όχ μέσον 
προφυλαχτικόν καί άμυντικόν.

Είναι 31 ζώον σαρκοφάγον, τρεφόμενον άποκλει 

στιχώς άπδ μυρμηκας, ές τά δάση τής χώρας έ 
κείνης άφθονουσιν δθεν χαί καλείται Μαγχο/'tv ό 
μϋρμηχοφάγοί. *Ενεχα  τοΰ είδους τούτου τήί τρο
φής, ή φόσις άντί δδόντων τον έπροίκισε μέ γλώσσαν 
μακράν κυλινδροειδή, τήν οποίαν ρίπτει κατά τών 
μυρμήκων ή έμβάλλει είς τάς φωλεάί των, δσοι δε μύρ- 
μηκες έγγίςωσιν αυτήν κολλώνται·ίπ αύτήϊ και ουτω 
μεταφέρόνται είς τδ στόμα καί καταβροχθίζονται» 

Κατοικεί δε μεταίυ βράχων, δπου διά τών ισχυ
ρών ένοχων του κατασκευάζει τήν φωλεόν του.

"Αν καί ήναι ζώον. φιλήσυχον, έν «νάγκ-g προ
σβάλλει οίονδήποτε έχθρόν. Έχει δέ καί τήν δόνα- 
μιν νά συσπειροΰται ώ; ό άκανθόχοιρο; καί νά σχη
ματίζεται ώς βώλος. Είί τήν άνάγκην ταύτην κατα
φεύγει, όταν έχη νά παλαιση κατά έχθροΰ ίσχυροΰ, 
ή νά ριφθή άπδ τά ΰψη δένδρου ή βράχων,—πράςίν
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τι, ανοίγουν καί τδ βάρος τοΰ σώματος διαμοιρα'ζβ'
τήν δποίαν κάμνει συχνά αν ευ τής έλαχίστη; βλάδη;, του, ώστε όταν συσπειροΰται καί πίπτει άπδ δψος 

διότι τά λέπια ή αί φωλιδε; του εΐναι οΰτω πω; διε 
σκευασμεναι καί τοποθετημένοι έπί τοΰ σώματός ται, ώστε ή πτώσις δέν τδν βλάπτει.

ΜΑΓΝΗΤΗΣ.

’Αλέξανδρος. Έλα Μαργαρίτα νά σέ ειπω 
οσα ηχούσα σήμερον εί; τδ σχολείο ν περί μαγνήτου. 
Είναι τόσον περίεργα χαί νόστιμα, ώστε πιστεύω θά 

σέ άρέσουν. Ήγόρασα δέ καί ?να τοιοΰτον μαγνή
την διά νά χάμωμεν μέ «ύτδν δοχιμάς, ή, χαθώ; el- 
ksv ό διδάσκαλο;, πεψάματα.

Μαργαρίτα. Ευχαρίστως θά σέ ακούσω, ’Α
λέξανδρε, περί μαγνήτου, δπως σέ ήκοοσα χαί περί 
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άλλων καλών καί ωφελίμων πραγμάτων, τά όποια 
τόσον χαλώ; μέ διηγήθης.

* Ίδώ,— εΐπεν ό ’ Αλέξανδρος,— ό μαγνήτης μου. 
Ίδέ πώς ελκύει καΐ κρατεί τό κλειδών! δέν σου φαί

νεται παράδοξον; β

«Μ. Πολύ. Αλλά 'πες μου πρώτον περί αδτοΰ ί,π 
γνωρίζεις χαΐ έπειτα έρχόμεθα είς τά πειράματα.

«Τοΰ μαγνήτου,—εΐπεν ό Α,—ύπάρχοοσι δύο εΐδη, 
δ φυσικός, καί δ τεχνητός, Ό φυσικός εΐναι δρυκτόν τι 
σύνθετον έχ δύο δξειδίων είτε ένώσεων τοΰ δξυγόνου 
μετά τδ σιδήρυ. Αί ενώσεις δέ αοται έχβσι τήν ιδιότητα 
νά έλκύωσι τδν σίδηρον, τδ νιχέλιον, τδ κοαάλτιον, 
τδ χρώμιον χαί τδ μαγχανήσιον. Ό δέ τεχνητός γίνε
ται τοιοοτος, έάν διά τίνος ξύλινου χοπάνου κοπαν ί
σης ράβδον σιδηράν δλίγον τι θερμανθεώαν χαθέτως 
κρατουμένην διά τής πράςεως ταύτης αδτη προσκτδ- 
ται τήν ιδιότητα τοΰ νά έλκόη τά ρινίσματα τΰ σιδήρου. 
Τήν ιδιότητα ταΰτην ΑπΟκτφ και πάσα άλλη βάβδος 
σιδηρά, ιδίως έκ χάλοβος (Ατσάλι) έάν τριφθή Από 
τοΰ μέσοι> μέχρι too ένδς άκρου διά του ήμώεως 
μαγνητισμένης τινδς ράβδου, από δέ τοΰ έτέρου ήμί- 
σεως μέ τδ άλλο ήμισυ τής αδτής ράβδου.

Τδ περίεργον δέ εΐναι, οτι άντίνά χάση ή μαγνη
τισμένη βάβδος μέρος τής έλκτιχής της δυνάμεως, 
ήγοον τδν μαγνητισμόν της, διά της τριβής, Απεναν
τίας γίνεται Ισχυρότερος μάγνήτης, δπερ δηλοΐ, ότι 
δ μαγνητισμός δέν εΐναί τι μεταδοτικόν, άλλ’ ένυπάρχε[ 
κατά τδ μάλλον καΐ ήττον είς τά διάφορα σώματα, 
έπιβεβαιοΐ δέ καί τήν Αλήθειαν, 5π ή χίνησις, ή θερ- 
μύτης, τδ φως, ό ηλεκτρισμός, και ό μαγνητισμός 
εΐναι άπαντα έκφάνάεις μιας καί της αυτής ούσίας!

*‘0 μαγνήτης έλαβε τδ όνομα τούτο ώς έφεξής. 
Κατά τινα Αρχαιοτάτην παράδοάιν, είτε μύθον, ποι- 
μην τις Ονομαζόμενος Μάγνης, αναζητών §ν τών προ
βάτων το ο, τδ δ ποιον εΐχεν Αποπλάνήθή έπΐ τοΰ ό
ρους τής μικρά; Άσιας, Ίδης, ήσθάνθη, δτι τδ σι*  
δηροΰν δπόδημά του κάΐ τδ σιδηροΰν άκρον τής ρά
βδοι» του είλκόοντο ίσχυρώς ύπο τίνος όπ ο μελανός 
λίθινου όγκου, έπΐ τοΰ όποιου ΑκάθηΟε νά Αναπαυ- 
θή έπι τινας στιγμάς. Ό όγκος έκείνος ήτο δ φυσι
κός μαγνήτης.

«Τδν μαγνήτην μεταχειρίσθησαν οί άνθρωποι κατά 
πολλούς ώφελίμους τρόπους· I) πρδς κατασκευήν τής 
λεγομενης Π ο ξ ί δ ο ς, είτε βελόνης μαγνητιχής, ή τις 
εΐναι τόσον χρήσιμος είς τους ναυτικούς, διότι τους 
δεικνύει πάντοτε τδν βορράν καί οΰτω τους κάμνει νά 
εύρίσκωσι τά άλλα σημεία τοΰ όρίζοντος καί νά γνω
ρίζω σι πρδς ποιον οημεΐον ταξειδεύυσι. ‘Η χρήσις τής 
Ποξίδος παλαιόθεν γνωστή οόσα μεταξύ τών Κινέ

ζων, είς τήν Εδρώπην εγνώσθη μόνον κατά τδν Ι2ον 
αιώνα μ. X. — 2) Πρδς κατασκευήν Αλεξικέραυ
νων διά νά προφυλάττωσιν Απδ τών κεραυνών οι
κίας και άλλα πράγματα. Πρδς τδν σκοπόν δέ τοϋτον 
θέτουσιν έπί τής κορυφής αδτών μίαν σιδηράν ρά
βδον, έχοοσαν τδ άκρον της μαγνητισμένον και συγ
κοινωνούσαν μέ τδ έδαφος διά σύρματος. Όταν πί- 
πτη κεραυνός έλκύεται ύπδ τοΰ μαγνήτου τούτου 
καΐ φέρεται διά τοΰ σύρματος είς τήν γην, όπου δια
σκορπίζεται χωρίς νά βλαφδή ή οικία.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛ1Α ΚΑΙ ΜΝΗΜΑ.

—Κοντά σέ μιας Ακρογιαλιάς Ασημωμένο κΰμα 
’Ανθούσε μιά τριανταφυλλιά, 
Κ’ εξάπλωνε τήν Αγκαλιά 
X’ Αραχνιασμένο μνήμα.

—Γγά πές μου, μνήμα, νά χαρής τά νειατα ποΰ 
Σ’ αυτό τδ χώμα τδ βαρύ (σκεπάζεις 
Τι κάμνεις κάθε λεγερή;
Κάθε κορμί π’Αρπάζεις;

—Πες μου κ’ έσυ, τριανταφυλλιά, τΐ γίνετ’ ή δροσιά 
Ποΰ σά διαμάντι σιγαλά (σου*
’Στά φύλλα σου χατρακυλφ 
Καί λούζει τά κλωνιά σου;

—Έγώ ’στής κόρης τά μαλλγά μοσχοβολώ μέ χάρι 
Δίνω τραγούδι ’στδ πουλί, 

Μ’ έχει ήάνοιξιστολή 
Κ*  ή έκκλησιά καμάρι!

—Κ’ ίγώ, λουλούδι μάταιο, τδν κόσμο ξεκουράζω· 
Πέρνω τή χήρα, τ’ δρφανδ, 
Κ’ εκεί 'ψηλά στον Οΰρανδ 
’Αγγέλους Αναιβάζω.

Γ. π.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ.

Ευσεβής τις έρωτηθείς ποτέ πώς ήδόνατο νά κρά
τη έαυτδν τόσον γαλήνιον έν τφ μέσω βλων τών 
φροντίδων καί μερίμνων καΐ θλίψεων της ζωής, απε- 
κρίθη, «03τω πως: Γυμνάζω τους δφθαλμοός μου, 
διότι παν κακόν, ώς καί παν Αγαθόν, έρχεται απδ τοΰ 
νοδς έίς τήν καρδιαν.

«Πάσαν πρωίαν, πρίν είσέλθω είς τά καθημερινά 
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χρέη μου, προσηλώνω τους δφθαλμοός μου μετά 
σχέψεως είς τρία τινά, I) τοΐ>ς υψώνω είς τδν 0ύ· 
ρανδν χαΐ ενθυμούμαι, δ« ή παρούσα ζωή, μέ δλους 
τους άγων ας της, θά τελείωση έχει· 2) Βλέπω πρδς 
τήν γήν καί συλλογίζομαι πόσον δλίγον τύπον θα 
χρειασθώ, δταν τεθώ είς τδ μνήμα μου καί 3} θεω
ρώ τδ ποιχίλον πλήθος του Ανθρωπίνου γένους χαΐ 
συλλογίζομαι πόσον λυπηρότερα είναι ή ζωή πολλών 
ές αύτών παρά ή έμή. Ουτω δέ πράττων παρηγο· 
ροΰμαι δι’ οέας τάς θλίψεις χαΐ ζώ έν μεσω τών 
φροντίδων της ζωής αρχοόμένος έν τω Χριστφ. ι

ΕΙΣ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΤΙΙΝΑ;

Σχεδόν παν εΐδος σποράς χατά τδ 1861 Απέτυχεν 
είς τήν Γαλλίαν. Ή βροχή ήτο άφθονος—ή καλοκαι- 
ρία πολλή — οί Αγροί έκαλλιεργήθησαν καλώς, χαΐ 
δμως τά γεννήματα Απέ τυχόν. Τίς ή αίτια;

Μετά μακράν χαΐ ακριβή ερευνάν εύρέθη 3τι αι
τία τής Αποτυχίας έκείνης ήτο μικρόν τι ϊντομον, το 
όποιον όπεραγαποΰν δλα τά εΐδη τών πτηνών· τινά 
μάλιστα τρέφονται Αποκλειστικώς έχ τοιοότων έντο- 
μα>ν—άλλα έν μέρει από τά έντομα ταυ τα χαί έν με-, 
ρει Απδ σπόρους Αλλά οί σπόροι, του; όποιους κατα
τρώγουν εΐναι Ασήμαντοι παραβαλλόμενοι μέ τδ καλόν, 

τδ δπόΐον προξενούν είς τοΰς γεωργούς καταστρεφον-, 
τα μυριάδας τών μικρών τούτων έντόμων.

Ουτω π. χ. μία μόνη χελιδών τρώγει περί τά -έία·: 
κόσια τοιαΰτα έντομα πασαν ημέραν, άλλα πτηνά πο

λύ περισσότερα.
Πόσον ωφέλιμα λοιπόν εΐναι τά πτηνά είς τήν γεωρ. 

γίαν καί πόσην ζημίαν προξενούν οί φονεύοντες αύ- 

τά άνευ λόγου I
Σοφός τις εΐπεν, άτι « τδ πτηνδν δυναται νά ζή

ση χωρίς τοΰ Ανθρώπου, Αλλ*  δ άνθρωπος δέν δυνα
τοί νά ζήση άνευ τοΰ πτηνού.» "Ας ένθυμοΰνται τοΰ
το τά παιδιά χαί οί νέοι, οΓτινες καταδιώκουν Απη- 
νώςτά μικρά πτηνά, χαΐ Αγαπώσι χαΐ Α; περιποιώνται 
μάλλον αυτά Αντί νά τά βλάπτουν καΐ φονεύουν, δπως 
πολλάκις χάμνουσι καί έντος τών πόλεων ήμών, διά 
νά έκπληρώσι τδν σκοπόν, διά τδν όποιον έπλάσθη- 
σαν υπό του Δημιουργού, χαί 0-όποιος είναι ευεργετι
κός είς τους Ανθρόπους.

ΑΡΧ1ΖΟΝ ΟΡΘΩΣ.

*Εν βήμα εΐναι πολΰ μικρόν μέρος δνδς μιλί»—έτι δέ 
μικρότερου μακρυνοΰ τάξει οί ου. Άλλ*  όμως έάν τδ 
πρώτον βήμα εΐναι έσφαλμένον — έάν δέν δδηγή 
πρδς τδ όποιον σκοπεύεις νά ύπάγης μέρος, έκαστον 

ώπρμενον βήμα έν τη όδιρ, Αντί νά φέρη τδν ταξει- 
διώτην είς τδν πρδς ον δρον του, τδν άπομακρΰνει 
άπ*  αύτοΰ.

Εΐς σπόρος, δστις εΐναι ή Αρχή ένδς φυτού, εΐναι 
πολΰ μικρόν πραγμα, Αλλ’ όμως πόσον έςαρτάται έχ 
τοΰ καλοΰ αύτοΰ είδους I

Έάν τις σπείρη τδν Αγρόν του μέ ζιζάνια, πάσα 
φροντϊς, τήν όποιαν ήθελε καταβάλει κατόπιν έπι 
τοΰ Αγρού έχείνου, δέν θά ήδόνατο νά τιρ δώση καρ
πόν σίτου.

Τδ αύτδ έχει καί έν τή Αριθμητική, είς μακράν 
χαΐ πολόπλοχον λ. χ. πρόσθεσιν, έν λάθος είς τδν 
πρώτον Αριθμόν παραζαλίζει καΐ ταράττετ τδν άν
θρωπον καθ’ δλην τήν πραξιν καΐ τελευταιον χαθι- 
στα Αδύνατον τήν εΰρεσιν δρθοΰ Αθροίσματος. Εΐναι 
πολΰ Αναγκαΐον λοιπόν ν’ Αρχίζη τις καλώς.

Πρώτον πάντων λοιπόν Αποφάσισαν έν τιρ νψ σου 
άτι τδ πραγμα, τδ όποιον προ τίθεσαι νά έπιχειρι- 
σθής, εΐναι καλόν τούτου δέ γενομένου άρχισον 
νά τδ έχτελής χωρίς Αναβολήν, Μη σταματάς δ- 
πως φαντασθής δυσκολίας, καθώς τδν οκνηρόν τών 
Παροιμιών μή φοβείσαι περί τήν έκτέλεσιν τοΰ 
καθήκοντος σου^ Από τοΰ ψυχρού ή θερμού καιρού, 

ύπδ συνεφιας, ή καθ’ οδόν λεόντων ( Παροιμίαι κ': 
4 — κβ': 1,3—Έκκλησιαστ. ιά': 4.)

"Ο,τι πρέπει νά γείνη καθίσταται δυσχολώτερον 
χαΐ Αβεβαιότερον διά τής Αργοπορίας. Παν δ,τι εΐναι 
ύρθδν εΐναι καί πρακτικόν—ούδέν δέ είναι Αδύνατον 
είς τήν επιμέλειαν .καί τήν πιστίν.

Δεύτερον φρόντιζαν, όπως παν δ,τι πράττης,.νά 
τδ πράττης ώς πρέπει. Πρδς τούτο προσπάθησαν ν’ Α ■ 
ποκτήσης γνώσεις — συνείθισον δέ πάντοτε νά συλ- i 
λογίζεσαι*  παρατήρει, έρεύνα, έρώτα χαί έφάρμοζε ; 
τάς γνώσεις σου είς πρακτικόν τινα σκοπόν. «Ή σο- ■ 
φία είναι ωφέλιμος πρδς όδηγίανε, « ή δέ σοφία 
τών φρονίμων συνίσταται είς τδ νά έννοοδν τήν οδόν 
αυτών.» (Έκκλησιαστ. χ': 10—Παροιμ. ιδ': 8.) I

Μή φρεναπατφς σεαυτδν, Αλλά ζήτει τήν συμβου- ; 
λήν έκείνων, οΐτινες δνεχα τής ήλικίας τής πείρας 

; καί τής σοφίας των εΐναι κατάλληλοι νά τήν δώσωσι.
Πολλοί νέοι περιηγηταΐ έχασαν τήν ίδόν των, 

διότι ένεκα ύπερηφανείας δέν κατεδέχθησαν νά έρω- .■ 
τήσωσι περί αύτής είς τήν Αρχήν αυτής.

' Προ πάντων όμως μή Αμελής νά ζητης τήν 8δη- 
γιαν καί συμβουλήν τοΰ θεού, «Είς δλας τάς οδούς 
σου αναγνώριζε τδν Κύριον καί αύτδς θέλει οδηγεί 
τάς τρίβυ; σου. Μή γείνου σοφός είς τους Οφθαλμούς 
σου—φοβου τδν Κύριον καί Απομαχρύνου Από τοΰ

|κακού.» (Παροιμ. γ’. β, 7.)
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ΓΡΙΦΟΣ Γ

πόλις τής θρφχϊς.

ΠΟΙΟΣ ϋ-έλει νά γείντ] βασιλ.εύς·, 'Ιστορείται περί 
τίνος βασιλέως ότι εύθυς άφοΰ άνέβη τόν θρόνον, διώ- 
ριοε νά χρεμαθή είς τήν αύλήν τοΰ παλατιού του κώ
δων, και νά σημαίνηται οσάκις διήρχετο τήν ήμέ- 
ραν έκείνην εύτυχώς. Πόσον εζησε δέν λέγεται, άλλ’ 
δ χώδων δεν έσήμανεν είμή τήν ημέραν, καθ' ήν άπέ- 
(Java ! Τις λοιπόν θέλει νά γείνη βααιλεΰί j

ΛΕΛΙΗΓΜΛ..

Άψυχος εΐμαι, πλήν πολλές ψυχά: έντός μου εχω· 
Δέν ίχω πόδας πλήν πολλών στο τρέξιμον προτρέχω. 
Άντι πνοής, άντΐ ψυχής αλλα στοιχεία έχω*  
Αυτά μέ δίδουσι ζωήν μ*  αδτά κινούμαι, τρέχω, 

Άρπεΐ νά ή ναι ή δδδ; δμαλωτάτη λίαν, 
Όρμώ ώς δράκων καΐ πετώ μέ τρ ο μέραν μανίαν. 
Δέν είμαι πλάσμα τοΰ θεού, άλλ’ είμαι τοΰ ανθρώπου, 
Αυτός στο είναι μ’ έφερε μετά πολλου τοΰ κόπου· 
Καΐ δι’ έμοΰ συνέτεμε καΐ χρόνον, xf αποστάσεις, 
Κι*  άπ ο κατέστη σε μικρά; τάς φοβερός ίχ τάσεις. 
*Ωστ’ είμαι χρήσιμος πολΰ δπόθεν κι’ &ν περάσω, 
Φέρω του χόσμου τ’ άγαθά είς δ,τι μέρος φθάαω. 
Εΰεργετώ και άτομα, χαΐ πόλεις, χαΐ χωρία, 
Προ άγων τόν πολιτισμόν χι’ άλλα καλά μύρια. 
Έγώ μέν εΐμ’ αγράμματος, τδ άλφα δέν γνωρίζω, 
Πλήν έχω τρόπον ευκολον τους άλλους νά φωτίζω· 
ΈπεΙ στά μέρη ποΰ περνώ, στους τόποος που γυρίζω 
Φώτα καί γνώσεις όψηλάς άπανταχοΰ κομίζω. 
Προάγω τδ έμπορων, τάς τέχνας, τήν παιδείαν, 
Τάς αναπαύσεις τής ζωής, πάσαν εδημερίαν. 
*Οθεν ώ; γνώμον’ άψευδή έάν μέ θεωρήσης 
Του τών έθνών πολιτισμού, ποσώς δέν θ’ άμαρτήαης. 
Είς ο ο α κράτη ή φωνή μ’ νυχθημερόν κραυγάζει, 
Είς ταΰτα ό πολιτισμός άνθεΐ τε καί άκμάζει· 
Πλήν οπού δέν ώωύεται φωνή μου ή ή θεία, 
Σκότος έχει, αμάθεια, πενία, δυστυχία, 
Καΐ βαρδαρότης άπλετος, τρ αχό της, άγροικία, 
Βάναυσα ήθη χι’ άξεστα χαΐ κακοδαιμονία.

*Οσοι λοιπόν έπιθυμουν ν’ άπαλλαχθώσι τούτων,
Νά φέρουν δ’ είς τάς χώρας των παιδείαν, τέχνας, 

πλούτον, 
"Ας προσχαλέσωσιν έμέ όπως τους άπαλλάξω
Εκ τών κακών, χαΐ παν καλόν ώί δει αΰτοός διδάξω.

Κ.

τοΰ έν τώ προηγούμενα) <ρύλλα> Γρίιρου.

«Ό Πήγασος ήν Ιππος πτηνό;.»

Ελυσαν αύτόν ή έξ 'Αθηνών συνδρομήτρια *Ελίζα  Όριγώνη 
χαΐ δ έκ Σμύρνης Άλ. Δ θιμέλης.

Αόαις του έν τ<ρ προηγοομ. φύλλω αινίγματος.
« Μ έλιασα. #

Τό έλυσαν ίπιτυχώς οί συνδρομηταΐ ’Αθηνών. Ε. θ. Βε- 
νιζέλος, Ν. Σκουμπουρδή:, Γ. Κεφαλιίπουλος, Π. Μωρσά- 
μηί, ϊ. 4. Δημακόπουλνς, 'Ελίζα Όριγώνη, Μαγδ. θεοφι- 
λάτού καί Ελένη Δερέχα. Σύρου—Έμ. Κ. Γεωργιάδης. Χί- 
ου—Γεωρ. Άνδρεάδης Χαΐ Σμύρνης *Αλ.  Δ. θεμέλης.

1ΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Τίνος βασιλέως τοΰ'Ισραήλ ίξωρύχθησαν οί ίφθαλμοΐ; 

καί παρά τίνος;
2. Holo; ήτο ό πονηρώτατο; βασιλεύς τοΰ 'Ισραήλ;
3. Ποιος ήτο ό έσχατος τών Κριτών τοΰ Ισραήλ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
—Παρακαλοϋνται οί λύσαντες τάς ίερογραφικάς ερωτήσεις, 

νά μάς στείλωσιν έντός τοΰ Δεκεμβρίου τάς λύσεις των.
—Ειδοποιούνται προσέτι οί θέλοντες νά έςακολουθήσωσι τήν 

συνδρομήν αυτών καί κατά τό επόμενον έτος νά άποστείλω- 
σι τήν συνδρομήν των διά γραμματοσήμου πρός τήν διεύ- 
θυνσιν τή; Έφ. τών Παίδων ίντός τοΰ Δεκεμβρίου, ϊπίος 
τυπωθώάι τά όνόματά των κάί τοΐς άποόταλή τό φύλλΟν τού 
Ίανουαρίου έγκαίρως.

— Παρακαλοϋνται οί κ, άνταποκριταί μας νά μάς έξαπο- 
στείλωσι καταλόγους τών κατά τό 1377 συνδρομητών πρό 
τοΰ τέλους τοΰ λήγοντος ίτους πρός όδήγίαν μας.
—Είς τούς άναδεχομένους νά κάμω σι συνδρομητές καί έμ- 
βάζοντας είς τήν διεύθυνσιν τάς συνδρομές διά γραμματο
σήμου, δέλουσιν έκπιπτεσθαΐ έχτός τών ταχυδρομικών καί 
25 Ο/ο πρός όφελος αυτών.
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