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ΓΕΟΛΟΓΙΑ
. (Συνέχεια· ΐϊε πρ»ηγίύμ,ενον άριθμέν).

Aitlat μΐΐα.βο.ν'ιί}') άΛΑοίωσεωχ χαί ΐφοχο- 
rtocifaatr tov γ.ίοιοϋ ~fjc Γ>/c.

Σ, Σ. Τά περί γεωλογίας ταΰτα άρθρα δημο
σιεύονται χάριν τών μιαρών συνδρομητών τής 

. «’Εφημερίδας τώνΙΙαίδων» καί διά τδν λαδν, διά 
τοΰτο καί έκτίθενται διά γλώσσης Αρμοζοόσης είς 

: τάς διανοητικής δυνάμεις καί τήν διανοητικήν 
αύτών-καπάστασιν.

Τούτου ένεκα δέν ήθελήσαμεν ν’ άκολυυθήσω- 
μεν ώρισμένον τι σύστημα περί γεωλογίας, άλλ’ 
ήρανίσθημεν έκ πάντων παν ο, τι ένομίσαμεν κα

ί τάλληλον πρδς τδν σκοπόν μας: τοΰ νά δώσωμεν 
δηλονότι μικράν τινα ιδέαν τών άφορώντων την 
σποϋδαίαν καί ωφέλιμον ταύτην έπιστήμην ύπδ 
πρακτικήν μάλλον εποψιν. Έάν δέ και κατά μι-, 
κρδν έπιτύχωμ.εν του σκοπού τούτου, θέάόμεν· 
θεωρεί εαυτούς ευτυχείς, δτι συνετείναμεν καί 
•ημείς τδ καθ’ εαυτούς είς την διάδοσιν μεταξύ 
τοΰ λαού τών τοιούτων γνώσεων καί την έξ αύ- 
τών βελτίωσιν τών ήμετέρων συμπολιτών καί 
ύμογενών, τών μ ή δυναμένων άλλως πως νά συ- 
νοικειωθώσι μέ την έπιστήμην ταύτην.

Έάν έξετάσωμεν τά διάφορα στρώματα τοΰ 
φλοιού τής γης, όπως παρουσιάζονται ενώπιον 
μας, ό'ταν σκάπτωμεν είς τά έγκατα αύεής, καί 
παραβάλωμεν αύτά μέ δ,τι βλέπομεν συμβαϊνον 
καθ’ έκάστην έπί της έπιφανείας αύτής, συμπε- 
ραίνομεν οτι διά νά έπενεχθώσιν αί μεταβολαί 
καί τροποποιήσεις, τάς οποίας βλέπομεν είς αύ
τά τά στρώματα, πρέπει Αναγκαίως νά επενέρ
γησαν έπ’ αυτών αί αύταί αίτίαι, αϊτινες έ- 
νεργοΰσι καί τώρα έπί τής έπιφανείας της γης 
καί έπιφέρουσιν όμοια άποτελέσματα. Επειδή 
δέ αί έπί τής έπιφανείας της γης έπιτελούμεναι 
μεταβολαί δφείλόνται είς τήν ενέργειαν τριών 
κυρίως αίτιων, τοΰ πιγώς, τοΰ υδατος, καί έν 
μέρει τής Ατμοσ^αίμας, είτε τοΰ Ατμοσφαιρι- 
κοΰ άέρος, έπεται", δτι τά τρία ταΰτα, κυρίως 
δέ τά δύο πρώτα πρέπει νά συνέργησαν και είς 
τήν παραγωγήν τών μεταβολών έκείυων.

Διά τής ένεργείας τών αίτιων εκείνων υλαι 
άνυψώθησαν έκ τών άνω πρδς τήν έπιφάνειαν, 
καί άλλαι λιανθεϊσαι καί διαλυθεΐσαι κάτήλθον 
καί άπετέλεσαν νέα πετρώματα" καΐ νέα στρώ
ματα, καί είς τάς ένεργείας ταύτας, μετά.. τών 
δποίων υπάρχουσι μεμιγμένα καί'φαινόμενα ζωι
κής καί φυτικής ζωής, Αποδίδονται όλα τά φαι
νόμενα, είς τά όποια ένασχολεΈται ή γεωλογία.

Αί περί ών ο λόγος αίτίαι διηρέθησαν ύπδ 
τών γεωλόγων είς δύο τάξεις, είς όιαΑυζικάς 
είτε χα~αετξεπΐΐχάς·, καί είς ίπαχοξθωτικάς. 
Είναι δέ αδται Ανταγωνιστικά! πρδς άλλήλας, 
έπειδή άδιακόπως ή μεν μία έργάζεται τδ ίρ- 
γον τής καταστροφής, τής διαλύσεως—ή δέ άλ
λη τδ τής έπανορθώσεως' τδ δ’ Αποτέλεσμα τής 
άεννάου ταύτης πάλης, τής αντιθέτου ταύτης 
ένεργείας εΐναι ή ίσοοταΑμΖα μεταξύ ξηράς καί ί 

θαλάσσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΆ'.

ΐΐε.ξΐ r&r δια,Λυτιχ&χ η χαΐα^τιτί.τΐτίχΰν 
αίζι&χ.

fH λίανσις καί διάλυσις τών είς τήν έπιρροήν 
τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος εκτεθειμένων υλών έκτε- 

γλεϊται ύπδ τοΰ υδατος καί του ατμοσφαιρικού 
Άέρος ένεργούντων ^ηχαχεχ&ς καί γημικ&ς-

Καί χημικώς μέν γίνεται^ή^ διάλυσις τών 
Ανόργανων υλών διά τής άπορροφήσεως τοΰ έξυ- 
γόνου, ένδς τών συστατικών τοΰ Ατμοσφαιρικού 
Αέρος, ύπδ τών συνιστώντων τούς βράχους υλών, 
αί οποΐαι διά τούτου Απολεπίζονται καΐ έπί τέ

λους μεταβάλλονται είς κόνιν.
Μηχανικώς δέ γίνεται ο (Αποχωρισμός τών 

μορίων τής ύλης κατά πολλούς καί διαφόρους 
τρόπους. Οΰτω π. χ. τδ ύδωρ εισερχόμενου είς τάς 
σχισμάς τών βράχων καί ύπδ τοΰ ψύχους μετα- 
βαλλόμενον είς πάγον καί έξογκούμενον διασχί
ζει αύτούς έν μέρει, ή τούς Αποφωλιδώνει καί πα
ρασύρει τά ούτως Αποχωρισθέντα τεμάχια πρδς 
τά κάτω σχηματίζον νέα στρώματα.

’Άλλοτε εισερχόμενου μεταξύ τών βράχων 
απαντμ φλέβας έκ πηλοΰ, διά τών οποίων συγ- 

κρατοΰνται πρδςάλλήλους μεγάλοι όγκοι πετρών, 
μαλακύνει τδν πηλόν καί ούτως οί βράχοι Αποχω
ρίζονται Απ’ Αλλήλων καί κατέρχονται εις τά 
κάτω έπιφέροντες νέαςϊμεταβολάς.

Μία τοιαύτη μετατόπισις υπερμεγέθους τίνος 
βράχου συνέβη είς τήνζ'Ελβετίαν τδ 4 806 καί 
έπλήρωσε μίαν όλόκληρον κοιλάδα, καλώς καλ
λιεργημένων’ κατέστρεψε δέ καί διάφορα χωρία 
καί ένεταφίασεν 800 περίπου ψυχάς!

Ούχί σπανίως η διάλυσις τών βράχων γίνεται 
I διά τής ορμής τών Ανέμων καί τοΰ υδατος καΐ 

οΰτω "καθεξής. (ΆκιλοοΟδΐ).



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 579

Η ΜΠΑΜϋΟϊ*  THS ΚΙΝΑΣ.

*Ή Κινεζική Μπαμπού εΐναι εΐδός τι καλάμου, 
άλλά πολύ παχυτέρου τών ήμετέρων. Οί δε Κι
νέζοι λέγουσιν, δτι τδ άξιοπερίεργον τοΰτο κα
λάμι εΐναι ο.1ον κέρδος. Τά νεαρά φυτά μαγει
ρεύονται καΐ χρησιμ,εύουσιν ώς τροφή.. "Οταν δέ 
αύξηθή, άναψυκτικόν τι ποτόν εύοίσκεται είς τά 
κοιλώματα τών άρθρώσεών του, τά δέ φύλλα, δ. 
φλοιδς καΐ αί ρίζαι εΐναι εν χρήσει ώς ιατρικά.

Όλόκληραι οίκίαι κατασκευάζονται έκ μόνης 
τής Μπαμπού*  τά χονδρότερα καί ισχυρότερα μέρη 
αύτής χρησιμεύουσιν ώς στύλοι, διά δέ τών λε
πτότερων κατασκευάζονται οί τοίχοι. Σχιζόμενα 
δέ τά καλάμια ταΰτα εις δύο καΐ πιεζόμενα κα
θίστανται κατάλληλα διά πατώυ.ατα άντΐ σα·*  
νίδων*  προσέτι σχιζόμενα είς δύο χρησιμεύουσιν 
αντί κεραμιδιών.

Τά σκεύη της οικίας προσέτι κατασκευάζονται 
έξ αυτών*  οίον καθέκλαι, τράπεζαι, κλίναι, ψάθαι, 
προσκεφάλαια, κοφφίνια, έτι δέ σκιάδια, κλ.

Χρησιμεύει προσέτι είς κατασκευήν των δο
χείων, έντας τών δποίων μεταφέρεται είς τό έμ.~ 
πόριον τό τέΐον (τσάι). Αί έπί τών ποταμ.ών 
σχεδίαι, αί γραφίδες τών ζωγράφων καΐ τά γρα 
φικά κονδύλια επίσης κατασκευάζονται έξ αύτοϋ.

Τά μουσικά εργαλεία, οίον αύλοί, κιθάραι, 
βιολιά και άλλα γίνονται έξ αύτοϋ.

Έ Μπαμπού δέν χρησιμεύει μόνον πρδς κατα
σκευήν κοινωνικών καΐ διά τάς ωραίας τέχνας ερ
γαλείων,άλλα χορηγεί προσέτι καΐ υλικόν διά πο
λεμικά όπλα, ώς λ. χ. τόξα, δέρατα,ασπίδας, καΐ 
τά παρόμοια, ώστε ορθώς οί κάτοικο: τοΰ Ουρα
νίου Κράτους, όπως συνήθως οί Κινέζοι Ονομά
ζονται, έκάλεσαν καΐ καλοϋσι τόν κάλααον τοΰ- 
τον οΛοκ πέμάος, διότι ούδέν μέρος αΰτου ρί- 
πτεται, ώς άχρηστον*  ακόμη καΐ τά πρδς άλλην 
χρήσιν άχρηστα τεμάχια χρησιμεύυυσιν αντί ξύ
λων πρδς μαγείρευμα της τροφής καΐ Οερμασίαν.

Π A Ρ I Σ
Ο ΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΑΜΟΥ.

Εις τό φύλλον τοΰ μηνός Αύγουστου 1875 
ύπεοάνω τοΰ άριθμ.οΰ 4 έν τή πρώτΐΐ σελίδι ευ- 
ρίσκεται ή εικών τού Πάριδος καΐ μετ’ αύτήν ή 
τοΰ ’Αγαμέμνωνος, περί τών οποίων δέν διελά- 
βομεν μέχρι τοΰδε

*0 πάρις ήτο υιός τοΰ Πριάμου βασιλέως τής 
Τρωάδος—νέος ώραΐος, ώς φαίνεται, καΐ έκ τής 

εικονογραφίας, άλλ’ ούχί πολύ χρηςοήθης. Είς £ν 
άπό τά ταξείδια,τά όποια έκαμνε χάριν διασκεδά- 
σεως, υπήγε καί είς τό Γύθειον, τό έπίνειον τής 
Σπάρτης καΐ έκεϊθεν άνέβη είς την περίφημ.ον έ- 
κείνην πόλιν, όπου έβασίλευεν δ Μενέλαος-,-δ σύ
ζυγος τής διάσημου διά τό κάλλος της 'Ελένης.

Άν ή φήμη τοΰ κάλλους τής Ελένης εφερε 
τον Πάριν είς Σπάρτην ή ού, δέν γνωρίζομ.εν, έ- 
κεϊνο τό όποιον ήξεύρομεν εΐναι, ότι τά έφτίασε 
μέ τήν κυρίαν Μενελάου, και άνεχώρησε. μετ’ 
αύτής είς τήν Τρωάδα, ενώ δ Μενέλαος εύρίσκετο 
είς τήν Κρήτην.δι’υποθέσεις του.

'Η αρπαγή αυτή έγένετο άφορμ.ή τοϋ Τρωι
κού πολέμου, είς τόν οποίον έλαβον μέρος οί έπι- 
σημότεροι καΐ άνδρειότεροι τών τότε Ελλήνων, 
καΐ οποίος διήρκεσε ίθ ολα έτη καΐ έτελείωσε 
μέ τήν καταστροφήν τής Τρωάδος.

'Ο "Ομηρο; εις τήν Ίλιάδα του περιγράφει 
τάς μεταξύ τών 'Ελλήνων καί Τροιών μάχας, 
καί τόν τρόπον, καθ’δν οι ''Ελληνες έκυρίευσαν 
τήν πόλιν, 'Ο Πάρις έφονεύθη καί ή άπιστος 'Ε
λένη επανήλθε μετά, τοΰ Μενελάου είς Σπάρτην !

Οΰτως ή κακή διαγωγή ένος υίοΰ έγένετο πρό
ξενος τοϋ θανάτου του άδελφοΰ του, τής κατα
στροφής τής ιδίας του πατρίδος και τέλος τοϋ 
ίδιου του ολέθρου. Ιδού ποίον τέλος έχει ή ά- 
σωτίαί

ΧΡΪΣβΡΑΒΔΟΣ Η ΪΛΜΑ ΓΪΚII
e ι τ c

Η ΡΑΒΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΩΝ.
(.SOLII.IGO VIUGA auhea)

Τά εις τήν προηγουμένην εικονογραφίαν ωραία 
άνθη εΐναι τά άνθη φυτόΰ τίνος, δπερ φύεται έπί 
τών ίρέων ή έπί τών σχισμών τών παρά τήν θά
λασσαν βράχων και άνθεί κατά τόν ; μήνα ’Ο
κτώβριον,

Τό επιστημονικόν του όνομα έλαβε, διότι ί>- 
πετίθετο, ότι δ χυμός του είχε συνενωτικήν ια
ματικήν όύναμιν έπί τών πλ.ηγών.

Είναι φυτόν άγαπητόν είς τά έντομα, ίδίως 
τάς ύιχάς (πεταλούδας) καί τάς μέλισσας,άγριας 
τε καί ήαέρους, αιτινες επισκέπτονται τά άνθη 
του καΐ έκμυζώσιν έξ αυτών τό νέκταρ.

Ώς βλέπουσιν οί άναγνώσταί μας τά άνθη συνά
ζονται είς δέσμας καΐ τιθέμενα είς δοχεία συνεισφέ- 
ρουσιν είς τήν εύχαρίστησιν τών άνθρώπων διάτε 
τοΰ ωραίου του σχήματος, τοΰ ροδόχρου χρώμα
τος καΐ τοϋ εύοσμου τοΰ έκπνεομένου άρώμ.ατος.

J
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Ε^Ι>ΗΜΠΡΙ£ΤΩΝΠΑΙΔΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΑΡΠΛΖΩΝ ΚΟΡΗΝ.
(fte σιλ. 881),

Ή όξυδέρκεια, ή ταχυτης, ή δύναμις καί ή 
τόλμη τών αετών υπήρχον εξ άμνημονευτων χρό
νων Εγνωσμέναι μεταξύ δλρν τών λαών τής γής*  
καί πολλά περί τούτων ιστορούνται ανέκδοτα. 
Ουτω π· χ. διηγούνται, δτι Βοί Γυπαετοί προσ- 
βλάλλουσιν δχι μόνονάρνία καΐ άλλα μικρότερα 
ζώα, άλλά καΐ παιδία καί αΰτούς τούς ηλικιω
μένους Ανθρώπους, δταν κοιμώνται, έπί τών ί-~ 
ρέων ή είς την έξοχήν, η όταν άναβαίνουν από
κρημνου; βράχους, $ ληστεύουν τάς φωλεάς των.

*Η όπισθεν εικονογραφία παριστα έν τοιοΰτον 
γεγονός, τό εξής’

Είς τήν επαρχίαν τής Ελβετίας Βαλέ επαιζόν 
ποτέ Οιάφορα μικρά παιδία, μεταξύ τών^όποίων 
ίτο καί ή Μαρία Δαλέζ. Αίφνης κατέρχεται μέ 
ορμήν άνεμου εις αετός, αρπάζει τήν μικράν 
Μαρίαν, πενταετή ουσαν, καί άπέρχεται.

At φωναί τών παιδίων συναθρίζουσι τούς κα
τοίκους καί διά μιας οι ρωμαλεώτεροι τών νέων 
οπλισθέντες ήρχισαν ν’ άναβαίνουν τού; ύνάχους 
πρός άναζήτησιν τής Μαρίας, καί μολονότι επέ- 
τυχον νά εΰρωσ; τήν φωλεάν τοϋ άετού μέ δύο 
μικρούς νεοσσούς εντός αυτής, ούδέν ίχνος τής 
μικράς Μαρίας ήδυνήθησαν ν’άνακαλύψόίσιν.

Μετά δύο περίπου μήνας: χωρικός τις κυνηγών 
έπί τών Ερέων εύρε τό πτώμα τοΰ δυστυχούς 
κορασιού κατεσπαραγμίνον ΕΜ τίνος βράχου, καί 
λαβών αΰτό το παρέδωκεν είς τούς γονείς της 
διά νά τό θάψωσιν.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ1ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ. 

[Συνίχιια ΐ8ε -ιτρον,γ. ιμλλον].

Δέν ήτο άνάγκη νά είπωσιν είς τήν μαόρην 
νά τούς οδηγήσ^ είς τό ^έροςί οπού ξήσαν οι θη
σαυροί των" διότι μόλις συνήλθεν εις έαυτήν έκ 
τής εκπλήξεως τής άνευρέσεως τών άγαπητών 
της κυρίων καί άμέσως ■ ώδήγησεν αυτούς είς τό 
μέρος, όπου ήσαν τά παιδία. 'Οποία δ’ ύπήρξεν 
ή εκπληξις τών γονέων νά ευρωσιτήν μέν Αουΐζαν 
αρκετά άνεπτυγμένην νεάνιδα, ένησχολημένην 
είς χειροτέχνημά τι, τό όποιον τής είχε δώσει 
ή δεσποινίς Ρόζα, τόν δέ Κάρολον καθήμενον 
πλησίον της καί άναγινώσκοντα ώραίαν τινά 
Ιστορίαν, τήν δποίαν δ κ. Στάϊβενσον έινεν α
γοράσει δι’ αδτόνί Άλλά καί τά παιδία δέν εύ- 
ρέθησαν εΐς δλιγωτέραν ίκπληξιν, διότι πριν δυ- 
νηθώσι νά ϊδωσι καλώς τό πρόσωπον τών είσελ- 

θόντων ξένων, ευρέθησαν είς τάς άγκάλας τών 
γονέων των! Ένώ ή κυρά Καλή, παράφορος ύπό 
τής χαράς έξηκολοόθει νά κράζτ), «Δέν εϊσθε 
πλέον όρφανά.πουλάκιά μου! μέ μόνην τήν γραίαν 
Καλήν νά φροντίζη διά σάς 1 Ευλογητόν τό όνο
μα τυϋ Κυρίου! Τό εργον τής Καλής έτελείωσε 
πλέον—είμαι έτοιμός τώρα ν^άπίλθω, έάν 5 Κύ
ριος ’Ιησούς Χριστός εύαρεστηθ^ νά μέ καλέση !»

Πόσον οι γονείς εκείνοι έχάρησαν άνευρόντες 
τά φύλτατά των, τά όποια Εθρήνουν ώς άπολε- 
σθέντα, καί νά τά εύρωσι μεγάλα, ύγιή, καί 
καλώς άνετεθραμμένα ! τό δέ κάλλιστον πάν
των μέ τήν αγάπην τοϋ Χριστού καί τόν φόβον 
τοΰ θεού έν τή καρδί^ των ! και όλα ταΰτα διά 
μέσου μιάς άμαθοΰς, άλλά πιστής και θεοβου- 
μένης μαύρης δούλης !

Μετά τήν εκχυσιν τών τρυφερών αισθημάτων 
γονέων τε καί τέκνων, ή κυρία Λατουρέτ διη- 
γήθη είς τήν κυρά Καλήν καί τά παιδία, οτι δ 
μαύρος αμαξηλάτης των, δστις ειχεν υποσχεθή 
νά δολοφονήση τόν δεσπότην καί τήν δέσποινάν 
του,- μετενόησε καί άπεφάσισε νά τούς σωση άπό 
τής έπαπειλούσης αυτούς καταστροφής.

'Ο στρατηγός Αατουρέτ ήρχισε νά υποπτεύε
ται ότι κάτι τι έτρεχε κακόν, δταν παρετήρη- 
σεν, οτι ώδευον είς άλλην διεύθυνον, παρά τήν 
όποιαν έπρεπε. Διέκρινε δέ καί διά τού φωτός 
τής σελήνης, δτι εύρίσκοντο παρά τήν θάλασσαν 
άντί νά ήναι παρά τήν Εξοχικήν των οικίαν. Φω- 
νάξας δέ τόν αμαξηλάτην νά σταματήση καί έ- 
ξελθών τής άμάξης είδε παρ’ ελπίδα του, δτι οί 
ΐπποι είχον λυθή άπό τής άμάξης ώς διά μα
γείας, καί τον αμαξηλάτην καθήμενον έπί ένος 
αύτών μέ πιστόλιον είς τήν χεϊράτου.

Μέ όλίγους δέ λόγους ειδοποίησε τον κύριόν 
. του περί τού Επικειμένου κινδύνου και τοΰ έδειξε 
μίαν λέμβον εκεί πλησίον άραγμένην ώς τήν μό
νην Ελπίδα σωτηρίας.

'Η κυρία Αατουρέτ είς τον Εσχατον τούτον : 
κίνδυνον δέν Ελησμόνησε τά μικρά της, καί μετά 
δακρύων παρεκάλεσε τόν μαΰρον υπηρέτην νά 
τούς μεταφέρη εις τήν οίκίαν διά νά συναποθάνγ 
μέ αύτά’ άλλ’Εκείνος τούς εβεβαίωσεν, οτι Ε
κείνα Εκοιμώντο πρό πολλοϋ τόν ύπνον τού θα
νάτου καί τούς εξώρκισε νά σπεύσωσι διά νά 
σώσωσι τήν ΐδικήν των τουλάχιστον ζωήν.

Βλέποντες πανταχόθεν τά στενά είσήλθον είς 
τήν λέμβον καί μετά πολύωρον κωπηλασίαν ε- 
φθασαν άσφαλώς είς γειτνιάζουσάν τινα νήσον, 
εκεΐθεν δέ διά τίνος ιστιοφόρου μετέβησαν είς 
τήν Εύρώπην προσπαθοΰντες διά περιηγήσεων 
νά σβύσωσι τήν φλόγα τής θλίψεως, ήτις έφλεγε 
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τήν καρδίαν άμφοτέρων ένεκα τής άπωλείας τών 
τέκνων των. Έπί τέλους έπανήλθον είς Νέαν 
^Υόρκην καί ήτοιμάζοντο νά μεταβώσιν εις τήν 
παλαιάν αύτών κατοικίαν, βτε· κατά θείαν Πρό
νοιαν συνάντησαν τήν πιστήν αυτών υπηρέ
τριαν καΐ ούτως άνεΰρον τά τέκνα αύτών.

Πλήρεις εύγνωμοσύνης διά τήν άνέλπιστον 
ταύτην νεκρανάστασιν είς τον ούράνιον αύτών 
Πατέρα, άπεφάσισαν ν’ άφιερώσωσιν εαυτούς έκ 

νέου είς τήν υπηρεσίαν του.
Ώς προς τήν κυρά Καλήν ή εύγνωμοσύνη τοιν 

δέν ειχεν δρια' διότι χωρίί αυτής θα ησαν 
άνευ τέκνων, καΐ λοιπον δεν έγνώριζον, ούτε 
ήδύναντο νά. εύρωσι μ.έ τί νά άνταμείψωσι την 
πίστιν καί τάς έκδουλεύσεις της.

(’ΑκιλονΑιϊ)

περίεργος; φυλή πυγμαιΟΝ

[Αίνιγμά έν είϊίει μ.υ6ιστορήμ.«τθ(]·

Ώς πάντες οί άνθρωποι, οΰτω καί έγώ αγα
πώ πολύ τά ταξείδια, θά διηγηθώ δέ είς τούς 
μικρούς συνδρομητάς τής «Έφ. τών Παίδων» έν 
άπο τά πολλά άξιοθαύμαστα θεάματα, τά όποια 
άπήντησα είς μίαν τών περί τήν γην περιπλα-, 
νήσεών μου.

Άπήντησά ποτέ, μικροί μου φίλοι, καί πα
ρακαλώ νά ■ μή δυσπιστήσητε είς τούς λόγους 
μου, όσον παράδοξοι καΐ άν σάς φανώσιν, έθνος 
τι πυγμαίων είτε νάνων, ·. πολύ : διαφόρων άπύ 
σάς. Το ανάστημά των εΐναι άπο τριών ή τεσσά
ρων δακτύλων μέχρις ί ένος ποδός. "Οπως όμως 
μεταξύ άλλων λαών, όΰτω καί μεταξύ τοΰ έ
θνους τούτου άναφένονται ένίοτε γίγαντες, τών 
όποιων το άνάστημα φθάνει μέχρις 6 καί 7 έ
νίοτε· ποδών ! άλλ- ούτοι βεβαίως εΐναι έξαίρεσις 
πολύ σπανία.

Τό χρώμα τών πυγμαίων τούτων, κατά τόν 
τρόπον, τής γεννήσεώς των, εΐναι ή xirpiror ή 
Jevxdr' πάντοτε όμως λεϊον καί στίλβον.

Τά πρόσωπά των, ένώ κατά τήν γέννησίν των 
είναι καθαρά, κατά μικρόν μεταβάλλονται είς 
μαύρα, ένεκα τής υπερβολικής θερμότητας, είς 
τήν όποιαν εΐναι συχνάκις εκτεθειμένα.

Χωρίς δέ νά προσκρούσω είς τά αισθήματα 
τών μικρών μου φιλαινάδων, δέν πρέπει νά. πα
ρασιωπήσω καί το εξής περιστατικού, το όποιον 
σχετίζεται μέ τά μικρά ταΰτα πλάσματα, δτι 
δηλ. άν καί ή πατρίς αύτών είναι επίσης πολυ- 
τισμένη ώς καί ή [δική σας, όμως 0· παράδοξος 
ούτος λαός περιφέρεται πάντοτε &Μγυμ?οςτ 

είς μόνους δέ τούς πόδας φέρουσιν υπερμεγέθη ύ- 
ποδήματα έκ χαλκού, σιδήρου, αργύρου ή καΐ 
χρυσού καί τινες καί έξ ύέλρυ ,άναλόγως. τής κα- 
ταστάσεώς έκάστου*'  τό περίεργον, δέ είναι, δτι 
τά υποδήματα ταΰτα' εΐγαι συχνάκις'ΐσακαί 
ούχί σπανίως διπλάσια . κατά ,τΐ μέγεθος άπο 
τούς κυρίους αύτών ! καί δμως άντί νά φαίνονται 
άσχημοι οί κύριοι ούτοι ■ κάμνουσι . πολύ' καλήν 
έπίδειξιν!

’Άλλο αξιοπαρατήρητων καί σπάνιον χαρακτη- 
ριστικόντών πυγμαίων τούτων εΐναι, δτι ένώ 
ολην τήν ήμέραν μ.ένουσιν _ είς κατάστασιν ραθυ
μίας καί ήλιθιότητος, ή.Μ.αλλον ναρκώσεως, άμα 
άρχίζεινάσκοτινιάζγ φαιδρύνονται ,τά διπρόσωπα 
αύτών λαμβάνουν - λίαν - περιχαρή καί λαμπράν 
οψιν. "Οστις δέ. τότε τύχη νά. ήναι .άνυπόδυτος, 
άμέσως βάζει τά ύποδήματά .του, κτρνίζειτήν 
κόμην του. καί γενική τις. φάιδρότης παρατηρεϊ- 
ται έξαστράπτουσα έπί πάν πρόσωπον καθ’ δλον 
το βασίλειον αυτών, διαχέουσα καί. είς τούς 
πέρίξ τήν χαροποιάν αύτής έπιρροήν.

Βραδύτερου όμως . προχωρούσης τής νυκτύς ή 
δέγερσις καί φάιδρότης- αΰτη άρχονται βαθμηδόν 
νά έλαττοϋνται καΐ περί το μεσονύκτιον συνήθως 
καταπαύουσιν εντελώς,οί,δέκαλοίέκεϊνοιάγθρωποι 
δ είς κατόπιν τοΰ άλλου,-.τινές.μίέν-βάλριντεςτούς 
νυκτικούς των σκούφους, άλλοι· - δϊγάλΧως -πως 
μαυρίζοντες τά πρόσωπά των, έπανέρχονται είς 
τήν προτέραν των ναρκώδη κατάστασιν καί μέ
νουν βεβυθυσμένοι είς αύτήν μέχρι’ τής έπομένής 
έσπέρας.

Κατά τά ήθη εΐναι έν γένει λαός αυτάρκης, 
Υποστρέφονται δέ τάς θυέλλας καί άποφεύγουσι 
τάς άνεμοζάλας, διότι διαταράττουν, και άν μή 
προληφθώσι, διακόπτου σι νέ ντε λώς τάς έσπερινάς 
αύτών διασκεδάσεις , καί χαράς.

Άλλά το μάλλον άξιοθαύμαστον μέρος τής 
στορίας μου ταύτής εΐναι, ο--, τά μικρά ταΰτα 
πλάσματα άντί νά-αυξάνώσ·; κατά τό άνάστηαα, 
όπως πάντα τά ζώα, άπό τής .στιγμής, τής γεν
νήσεώς των άρχίζουν νά σμίκρύνωνται κατά τό 
μέγεθος, έως-ού έπί τέλους'έξάφανίζονται έντε- 
λώς μή παρέχοντα είς τούς συγγενείς καΐ φίλους 
των ούτε κόπους, ούτε έξοδα διά τήν ταφήν των! 
Τύ μελαγχολικόν καΐ λυπηρόν τούτο τέλος πρέ
πει νά διεγείρη τήν συμπάθειαν τών μικρών 
άναγνωστών καί άναγνωστ-ριών, διότι όταν ά- 
κούσωσιν ότι τούτο γίνεται προς εύχαρίστησιν καί 
όφελος ■ του ανθρωπίνου γένους.

Καΐ τώρα φίλοι καί φίλαι μου. εϊς σάς άπό" 
κει'ται νά ευρήτε ποιοι· ο: πυγμαίοι ούτοι.
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ΟΙ ΤΕΡΜΙΤΑΪ

Εϊί τδ προηγούμενων φύλλον εϊπομεν, δτι τρία 
υπάρχουν είδη τερμιτών, οί ζτίζοντες τάς μυρ- 
μ.ηκιάς των επί τοΰ εδάφους, οί κατασκευάζον- 
τες αύτάς έπί δένδρων, καί οί πλάνητες, οί 
ϊχοντες σταΟεράν κατοικίαν.

Τών μυρμηζιών τοΰ πρώτου είδους εδημοσιεύ- 
σαμεν την εικόνα είς τί> προηγούμενον φύλλον.

’Ήδη Βά εϊπωμεν ολίγα περί του δευτέρου είδους.
Ούτοι κατασκευάζουν τάς φωλεάς των έπί j 

δένδρων κυρίως σκιερών, είς τδ μέρος έκεϊνο τοΰ 
κορμού, δπου άρχονται οί πρώτοι κλάδοι.

"Οπως αί τοΰ πρώτου είδους μμρμ.ηκιαϊ, οΰτω 
και αΰται διαιρούνται και Υποδιαιρούνται είς δια- 
δρόμ,ους καί δωμάτια χρήσιμα διά’κατοικίαν τοΰ 
στρατού, τών έργατών καί τών θηλέων, δι’ α
νατροφήν τών νεογνών καί πρδς άποΰήκευσιν τών 
τροφίμων.

Αί μυρμηκιαί αΰται κατασκευάζονται έκ ξυ
λά ρ ίων, συγκρα του μένω ν διά ρητίνης καί κόμεος 
άτινα ξηραινόμενα καθιστώσιν αύτάς οΰ μόνον 
στερεάς, άλλα καί άδιαβρόχους' φαίνονται δέ 

μακρό9εν ώς κυψέλαι.
Περί τόΰ τρίτου είδους, τοΰ καί περιεργοτέρου 

τών δύο άλλων, QA .^ρ^γματεμήώμέν είς τδ επύ^-, 

μενον φόλλον. (’Ακολουθεί).

ΦΡ02ΓΝΙΙ KAI HEPI2TEPI
ΠΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ.

Θά σάς πω τήν Ιστορία .τοΰ πουλιού τή θελκτική' 
Ειν’ ωραίο· τραγουδάκι,· κάθε λέξις μουσική.

Χθές μ. ου τώμαθο τ*  άηδόνι, καί ’ς τόν ιδρό τό σκοπό 
Θά τό ψάλω της Άνθούλας, τής 'Ελένης θά τό πώ.

Μιά φορά, κυνηγημένο άπό γερακιού φτερό, 
■ Έπεσ’ ένα περιστέρι ’ς τής Φροσΰνης τό πλευρό. 

’Από τήν πολλή του ζάλη και τό φόβο τόν πολύ 
’Σ τήν ποδίτσα της τρυπόνει τό ταλαίπωρο πουλί, 

Καί νεκρό καί παγωμένο, 
Τρέμει, τρέμει τό κάΰμμένο.

• Καλώς ήλθες!» τοΰ φωνάζει ή Φροσΰνη μέ χαρά, 
. Και .τό στήθός της τό θλίβει, τοΰ χαδεύει τά φτερά- 

“Ελα τώρα . . . μή φοβάσαι τό γεράκι τό σκληρό.
«“Εκλεισα τά πέντε, βλέπεις, καί τά έ'ξη προχωρώ».. 

Κι’ ολφ τρέμει φοβισμένο 
Τό πουλάκι τό καΰμ.μένο.

«Θά σιϋ κόψω, γλυκό φως μου, γύρω γύρω τά φτερά, 
*Νά μή τρεχης ς’ τά λαγκάδια, νάμή λυώνφς ’ς τά νερά-

»Θά σοΰ στρώνω σεντονάκι σάν τόχιόν ι. καθαρό, 
•Νάξοπνφςνά μ’άγκαλιάζφί μέ τό άσπρο σου φτερό,»· 

Πλήν έκείνο φοβισμένο, 
Τρέμει, τρέμει τό κάΰμμένο.

• “Επειτα . . . γιά συλλογίσου, ή μανοϋλά σου νά ζγ ! 
«Κάθε Κυριακή ταϊς κοΰκλαις θέ νά παίζωμε μαζή.

»’Στόν κρυφτό, ’ςτήν τυφλομυϊγα πότε θά σϊ κυνηγώ, 
»Πίτ’ έσϋ μέ τό φτερό σου θά μέ φθάνης τό γοργό».

Κι’ ολω τρέμει φοβισμένο 
Τό πουλάκι τό κάΰμμένο.

Και ίΚοό μπροστάτης άλλο περιστέρι θλιβερό,
—- Άχ,καί τά πουλάκια κλαϊνε ’ς τής άρφάνιας τόν καιρό—ι 
Ποτά στρέφει ’ς τή Φροσΰνη και τριγύρω της βογκφ, 

Πότε τό πτωχό της στέλλει χίλγα λόγια βιαστικά, 
Κ.Γ άπ’ τή θλίψι μαράμέ.νο, . .
Κλαίει, 'κλαίει τό κάΰμμένο.

«'Η μανοϋλά του θά ήναι, λέγ.’ ή κόρ’ ή Απαλή, 
»Καί για τό μονάκριβό της ή πτωχή παρακαλεϊ. ..» 

Σκυφτεί καϊ φιλεΐ μέ πόνο τό πουλΐ τό· τρυφερό,
Καί τοΰ λέγει■« τρέζε, φως μου,’ςτής μαμάς σου τό πλευρό». 

Καί τό ταίρι τό θλιμμένο 
Σμίγει πάλι τό κάΰμμένο.

Φτερωταίς συντράφισσαίς της έχτισαν τά δυώ πουλιά' 
’Στα παράθυρα τής Φρόσως τήν Αθώα τους φωλιά, 

Κι’ Ηταν ή αύγή χαράζη κ’ή μυρτιά μοσχοΗολή, 
Τραγουδούν ’ς τους ερωτάς των τή «Φροσΰνη τήν καλή*  

Καί φαιδρά κ’ εύτυχισμένα, . 
Τήν ξυπνούνε τά καΰμμένα !

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιος άπό τούς βασιλείς τοΰ ’Ιούδα άνέ6η τόν 

θρόνον νεώτατος ;
2. Πόσοι Ίάκωβοι άναφέρονταί Αν τβ Νέφ Διαθήκγι 

καί ποιοι ;
3. Πόσοι νεκροί άναφέρονται εΐς τήν 'Αγίαν Γρα

φήν, 0τι άνεστήθησαν καί παρά τίνων ; ' .

.ν '' ^EIAOliOl^SEIS. '
Ένεκα έλλείψεως χώρου άναβάλομεν τήν λύσιν 

τοΰ αινίγματος τοΰ παρελθόντος φύλλου διά τόν ε
πόμενον μήνα.

— Είς τόν δστις ήθελε κάμ,ει 5 συνδρομητές καί 
άποστείλει τάς σύνδρομά; πέμπεται ϊν ψύλλον δωρεάν 
είκσσιπέντε δέ τοΐς άκατόν ίκπίπτονται είς τόν δστις 
κάμει περισσοτέρους τών S συνδρομητές.

— Πρός ήσυχίαν τών λυόντων τά αινίγματα καί μή 
βλεπόντων τά όνόματά των δημοσιευόμενα καί πρός 
αποφυγήν παραπόνων λέγομεν ίέπα ξδιά παντός, δτιϊ- 
νεκα τής πληθύος αυτών δέν δννάμεθα νά δημοσιεύω- 
μεν ίΐλα άλλά μόνον 10—12, καί ταΰτα διά κλήρου.

— Σώματα δλων τών παρελθόντων έτών εΰρίσκον 
ται παρά τή Διευθύνσει καϊ ίσοι θέλουν δύνανται νά 
τά προμηθευθώσιν.

— Είδοποιοΰνται οί στέλλοντες λύσεις αΙνιγ: ·’.=.·.· 
των, δτι αν αΰται σταλί&σι μετά τήν 15·>' έκώ:> .ο 
μηνάς δέν λαμβάνονται ΰπ’ οψιν, διότι τό ψύλλον 
άρχεται μετά τήν ΙΟ* 1’ νά έκτυποΰται. . ,

•— Είς ούδένα στέλλεται τό φύλλον άνευ προπλη
ρωμής. Όθεν οί έν ταΐς έπαρχίαις καί τφ έξωτερικφ 
πρέπει νά στέλλωσι με τήν αϊτησίν των καί τό ώντί- 
τιμον τής συνδρομής των εΐς γραμματόσημα, ή άλ
λως πως.

Λύσις τοΰ έν τφπροηγουμένψ φύλλφ προβλήματος.
Θέσον τήν μιαν σανίδα έπί μιδς γωνίας τής τά

φρου καϊ τήν άλλην άπ’ αύτής είς τήν απέναντι γω
νίαν τοΟ φρουρίου

’Αθηνών Κ. Μ, Φ.
—Τύποι; ^Τηλεγράφου».·


