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' Εν ϊ>δ<ρ' Ερμοι) άριθ. 7'9. | τών Παίδων ν 4νιυ προπληρωμής.

ΘΗΣΕΓΣ.

'Ο θησε'υςήτο υίδς του Αΐγέως βασιλέωςτών Α
θηνών καί τής Α’θρας, θυγατρδς τοΰ Πιτθέω; βασι- 
λέως τής Τροιζήνος- κατήγετο δέ έκ πατρδς μέν έκ 
τοΰ’Ερεχθέως, έκ μητρός δέ έκ τοΰ ΙΙέλοπος, δστις 
όπήρξεν δ ισχυρότατος βασιλεύς τής Πελοποννήσου 
ούχΐ τόσον διά τδ πλήθος τών χρημάτων όσον τών 
τέκνων του.

Άνδρωθεΐς δέ καί άνευρων τά υπό τινα πέτραν κε- 
κρυμμένα όπλα τοϋ πατρός του, έκίνησε διά τάς ’Α
θήνας, ινα παρουσίαση ταΰτα είς τδν Αΐγέα καιοδτως 
άναγνωρισθή όπ1 αΰτοΰ.

Καθ’ δδδν έξετέλεσε τά έξης :
Έπολέμησε καί έφόνευσεν έν Έπιδαυρφ τδν Πε- 

ριφάντην, δστις ένεκα του όποιου έφερε ροπάλου 

(κ ο ρ . όνη ς) έκαλεΐΐο καί Κορυνήτης. Λαβών δέ τδ

ρόπαλόν του τδ έφερε πάντοτε μεθ’ έαυτοΰ ώς δπλον, 
όπως ό Ηρακλής τήν λεοντήν. ’■

Κατά τδν Ίσθμδν τής Κόρινθου έφόνευσε τδν 
Πιτυοκάπτην Σίννιν, καθ’ 8ν τρόπον αδτδς έφόνευσε 
πολλούς — ήτοι λυγι'ζων πίτυας καί άφίνων αύτάς νά 
έπιστρέφωσιν είς τήν προτέραν των θέσιν, άφοϋ έδε- 
νεν είς αδτάς τούς όποιους ήθελε νά φονεόση, διαμε. 
λίζων ούτως αύτοός.

Έφόνευσε τήν κατά τδ χωρίο ν Κρθμμ^ώνα τρόμε- 
ράν Αγριόχοιρον,

Έρρινε κατά πετρών και Ιφόνευσεν έμπρδς τής 
Μεγαριδος τδν Σκίρωνα, δστις έλήστευε τούς διαβάτας.

Έπάλαισεν έν Σαλαμΐνι καί έφόνευσε τδν έξ ’Αρ
καδίας Κερκόωνα, τδν Δαμαστήν καί τόν Προ- 
κρούστην, βιάσας τδ σώμα του τελευταίου νά- έξισωθη 
πρδς τήν κλίνην του, ώς έπραττεν εκείνος πρδς τούς 
ξένους.

Έλθών είς τάς ’Αθήνας έγένετο δεκτός παρά τοϋ 
πατρός ταυ καί παρ’ δλου τοϋ δήμου τών ’Αθηναίων, 
τοΰ οποίου τήν εύνοιαν θέλων νά κερδήση, έπήγε καί 
έπολέμησε κατά τοϋ Μαραθώνείου κάπρου, δστις ή- 
νώχλει τούς κατοίκους, συν έλαβε δέ αύτδν ζώντα καί 
τδν έθυσίασεν είς τδν ’Απόλλωνα.

Μετά ταΰτα έπορευθη είς Κρήτην μετά τών άλλων 
νέων καλνεανίδων, οδς κατ’ έτος έστελλον οί Αθη
ναίοι είς τδν Μίνωα πρδς έξιλέωσιν θείας τινδς ύρ- 
γής διά τδν φόνον τοϋ Άνδρογείου. Έλθών δέ είς 
Κρήτην κατόρθωσε διά τής βοήθειας τής ’Αριάδνης 
θυγατρδςτοΰ Μίνωος νά φονεόση τδν Μινώταυρον (ϊδε 
είκόνα καί περιγραφήν Μινοταυρου έν τή ’Εφημέριοι 
τών Παίδων φυλλ. 124 τοΰ 1878) καί ουτω νά έλευθε- 
ρώση τάς’Αθήνας τοϋ άτιμωτικοΰ τουτου φόρου. Λαβών
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δέ τήν Άριάδνην έίεπλευσε διά τάς ’Αθήνας, άλλά 
καθ’ όδδν έγκατελιπεν αύτήν εΐς Κύπρον.

Έπανελθών εΐς τάς 'Αθήνας και λαβών τήν βα
σιλείαν συνήθροισε τούς 12 Λήρους τής ’Αττικής είς 
Ιν άστυ, τάς Ά θ ή ν α ς· πρδς τιμήν δέ τής πράξεωί 
ταύτης συνέστησε καϊ έορτήν χαλουμένην Π α ν α θ ή 

ν αια.
Διήρεσε δέ τους πολίτας dy τ I δ ό ο είς τρεις τά

ξεις: τήν τών Ευπατριδών, τήν τών Γ ε ω μ ό- 
ρ ω ν, χαΐ τήν τών Δημιουργών. “Εκοψε δέ χαι 
νόμισμα καΐ έχάραξε βουν έπ αύτοΰ. Κυριεύσας δέ 
τήν Μεγαρίδα καΐ ένώσας αύτήν ασφαλώς μετά τής 
’Αττικής, έςησε τήν περίφημον στήλην είς τδν Ίσθμδν, 
έφ’ ής έπέγραψεν έπίγραμμα είς 6ροδεσίαν τής χώρας 
διά δυο τρίμετρων, έξ ών τδ μέν πρδς άνατολάς ελεγεν

A3 τ’Ιωνία δχι Πβλοπίνηοοί,

Τδ δέ πρδς δυσμάς,

Όχ’ Ιωνία αδτη, Πελοπόννησος.

Πρώτος δέ συνεστησε καΐ τους ’Ισθμιακούς άγώνας.
’Ηκολούθησε δέ τδν Ήρακλέα είς τήν κατά τών 

Αμαζόνων έκστρατείαν του καί συνώδευσε τοδς ’Αρ
γοναύτας είς τήν Κολχίδα· έβοήδησε δέ καί τδν Πι- 
ρίθουν καί τους Ααπίδας κατά τών Κενταύρων. |

ΠερΙτά τέλη τής ζωής του ήναγκα'σθη ένεκα τής' 

εισβολής τοΰ Κάστοροςκαΐ Πολυδεύκους καί τίνος στά
σεως τών ΙΙαλλαντιδών νά ύπάγη είς έξορίαν, κατα-
φυγών είς τήν νήσον Σκΰρον πρδς Λυκομήδην τδν βα
σιλέα αύτής, όπου ήμεραν τινά θέλων ν’ άναβή έπί 
τίνος βράχου, ίνα έπισχοπήση τήν νήσον κατέπεσε 
καί άπέθανεν.

Μετά τδν θάνατον αύτοΰ οί ’Αθηναίοι πέμψαντες 
μετεκόμισαν τά όστα αύτοΰ καί έθαψαν έν Άθήναις, 
έτίμησαν δέ αύτδν ώς Ήρωα, συστήσαντες έορτάς χαΐ 
έγείραντες ναούς εΐς τιμήν αύτοΰ. Τδ μέχρι σήμερον 
σωζόμενον θησεών άνηγέρθη πρδς τιμήν τοΰ μεγά
λου έκείνου άνδρός. (in τοό Άατέρος τής ΆνατΛής)

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

(ΰπύ Ν. Π. θιοχάρη, ίν [Ιατρών.)
(Συνέχεια καϊ τέλος.)

Αυόεία.—Τούτο τδ παιγνίδιον ήτο γενικώτατον καί 
κοινότατον ώς τήν σήμερον τά χαρτία .Έπαίζετο δέ δια- 
φοροτρόπως πρδς διασκέδασιν καί μέ χρήματα. Οί βό
λοι ήσαν υπέρ τούς 40, εΐχον δέ τήν αύτήν άναλογίαν 
μέ τά χαρτία, διότι, καθώς είς αύτά είναι ό βασιλεύς, 
ή γυνή, ό άσος κτλ, ουτω καΐ είς τούς χυβους ήτο ό 

Μίδας, 0 Κυων, κτλ.
Λ/υΐα χαάττή.·— Σώζεται καΐ τοϋτο τδ παιγνίδιον ό- 

λόχληρον, τδ δποΐον παίζουσι τά παιδιά δένοντα μέ 
ταινίαν τους οφθαλμού; έκείνου, είς τδν όποιον επε- 
ιεν ό κλήρος· τοϋτο δέ τδ παιδίον τρέχον, προσπα
θεί νά συλλαβή άλλο διά νά τδ χαταστήση είς τδν τό
πον του· τά δέ άλλα χτυποΰσιν ή χνίζουσιν αύτό.

Ουρανία.— Ή τον όμοια μέ τήν Άπόρραξιν διέ
φερε δέ κατά τοϋτο, καθότι είς μέν τήν ’Απόρραξιν 
Ικρουον τήν σφαίραν είς τήν γην, καί έπειτα δπεδέ- 
χοντο αύτήν είς δέ τήν ουρανίαν, άνέρριπτον τήν 
σφαϊρα-ν πρδς τδν ούρανδν, καΐ δστις ήρπαζεν αύτήν, 
πριν πεση κατά γής, ένίκα. '

Όστραχίνδα.— Οί παΐδες έχωρίζοντο είς δυο τά
ξεις καΐ μεταξύ αύτών κατέγραφαν γραμμήν, Είς δέ 
τούτων, στάς έν τφ μέσφ, έρριπτεν όστρακον (τοΰ ό
ποιου έν μέρος ήτο μαΰρον, τδ δέ άλλο λευκόν) καΐ 
έλεγε ςΝδξ, ή ήμερα;» καΐ οί μέν έπιτυχόντες τήν 
πτώσιν τοΰ βατράχου έδιώκον, οί δέ άλλοι έφευγον. 
Ο 3έ συλληφθεΐς έκ τών φευγόντων άντικαθίστα τόν 

συλλαβόντα.
Πεντά'λιΟα. - Παιγνίδιον έν μεγάλη χρήσει καί σή

μερον παρά τοΐς παίδεσι, πεντοβολά χαλουμένον. Έ· 
παίζετο δέ ούτως: Έρριπτον πρδς τά άνω πέντε λι- 
θίθια, έπιστρέφοντα δέ τά έδέχοντο είς τδ όπισθεν μέ
ρος τής χειρός. Έάν δέ δέν έμενον έπι τής χειρδς 
όλα, έπρεπε ν’ άναλάβωσι τάπεσόντα διά τών δακτύ
λων, διατηροΰντες τά σταβέντα είς τήν θέσιν των, κτλ*

Πϊ.ευστοβολίνδα. — Τδ παιγνίδιον τούτο έπαίζετο ο ύ
μόνον μέ τούς κύβους, άλλά και μέ τούς αστραγά
λους, τούς όποιους έταττον κατά σειράν καΐ δ περισσο
τέρους κτυπήσας ένίκα.

ΣχινΟαρίζΐΐν. — Πα-.γνίδιον ή άστειότης μέχρι σή
μερον γινομένη. Συνίσταται δέ είς τδ νά κτυπα δ είς 
τήν ρίνα τοΰ άλλου μέ τδν δάκτυλον. Σήμερον καλεί
ται Μυτιά, Σκορδομυτιά.

A/otvopdWa.— Έπαίζετο ουτω : Τά παιδία έκά- 
θηντο κυκλοτερώς xal Sv έξ αύτών, έχον σχοινιού, τδ 
έθετε κρυφίως όπισθεν άλλου τινδς, καΐ έάν μέν έ· 
χεΐνο δέν έννόει, δ θέσας τδ έκτυπα περιτρέξαν τδν 
κύκλον, έάν δέ έννόει αύτδ έκτυπα τδν τιθέντα. Σήμε
ρον δέ καλείται στροΰμπος.

Τρύπα.— Παιγνίδιον άχρι τοΰ νΰν σωζόμενον, γου- 
βίτζαις λεγόμενον. Έπαίζετο δέ τδ πάλαι ώς καί τήν 

σήμερον.
Τρυγοδίφηαις— Παιγνίδιον γελοιώδες, παιζόμενον 

ούτωςΈρριπτον δαχτυλίδιον ή άλλο τι είς τδ πυθμέ
να αγγείου γεμάτου τρύγος (καταπάτι τοΰ κρασιού)· 
έπειτα έδενον όπίσω τάς χείρας ένδς, όστις έκυπτε διά 
νά τδ λάβη μέ τά χείλη. Τοϋτο γίνεται καΐ τήν σή

μερον.
Λ'αΖζισαύ; ή λάλάνόα — Εΐδος παιγνιδιού συντ-
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σταμένου είς τδ νά σταματήση τις δρθιον μέ τδ δάκτυ
λόν του περιστρεφόμενον χαλκουν νόμισμα ττριν πέση.

Χυτρ>ν3α — Έπαίζετο οοτω: Καθήμενός τις (δ λε
γόμενος διά τοϋτο λύτρα) είς τδ μέσον προσεπάθει νά
συλλαβή κανένα τών άλλων, οί δποϊοι περιστρεφόμε
νοι τδν έκτυπουν. 'Οντινα δέ σονέλάμβανεν, έκεΐνος έ- 
κάθητο άντ’ αύτοΰ.

1'άμιλλα—.Έπαίζετο Ούτως: Περιέγραφον κύκλον, 
καί έρριπτον είς αύτδν καρύδια ή άστραγάλλους, καΐ 
ουτινος 0 άστράγαλος ή τδ καρυδών ίστατο έν τώ 
κόκλφ, ένέκα.

ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ.
ιΟ άδάμας είς πάντα αϊώνα καΐ πάσαν χώραν έ- 

τιμήθη περισσότερον άπδ Ελους τοδς άλλους πολυτί
μου λίθους διά την σπανιότητα, σκληρότητα καί τήν 
έξαισιον αύτοΰ λαμπρότητα· άφότου δ’ άνεκαλυφθη δ 
τρόπος του νά έδραιοτομήται, ή τιμή του ύπερηόΕησεν.

'Ο άδάμας εΐναι σώμα διαφανές, δαλώδες, συνή
θως άχρυν, διαθλφ δέ τάς άκτΐνας τοΰ Ήλίου ύπέρ 
παν άλλο σώμα διαφανές καΐ εΐναι τόσον σκληρδς, ώστε 
χαράττει παν άλλο σώμα, δέν χαράττεται δέ άπδ κα- 
νέν άλλο, ούδέ ίυεται δι’ άλλου μέσου είμή διά της 
ΐδίας αύτοΰ κόνεως.

Ό άδάμας εΐναι καθαρές ανθραξ κρυσταλλωρ όνος, 
εύρίσκεται δέ φυσικά είς διάφορα κυβικά σχήματα, ϊδίως 
τδ 6 κ τ ά ε δ ρ ο ν · πυρακτουμενος δέ είς βαθμόν 
ύψηλδν φλέγεται καΐ μεταβάλεται είς ανθρακικόν δξυ.

Οί έν χρήσει άδάμαντες οί έχοντες έπιφάνειαν μάλ
λον ή όγκον λέγονται ροδότροποι (roses), οί άλλοι, 
οΐτινες εΐναι μάλλον έπιζήτητοι καΐ τιμαλφείς κα
λούνται λαμπαθάμαντες (brillants', Καί είς μέν τών 
μή βοδοτρόπων · τδ σχήμα τδ προεςέχον μέρος τοΰ λί-' 
θου εΐναι πυραμϊΐ, έχουσα τριγωνικάς έδρας, ένφ τδ 
αντίθετον μέρος εΐναι δμαλδν καί έπικάθηται έπϊ τής 
πλακδς, είς την δποίαν εφαρμόζεται- τοϋ δέ λαμπα- 

, δάμαντος τδ ανω μέρος παριστφ έπιφάνειαν, ήτις κα
λείται τράπεζα καΐ περικυκλοϋται ύπδ εδρών τριγω- 
νικών ρομβοειδούς σχήματος, τδ δέ κάτω μέρος έχει 
σχήμα πυραμίδος πολυέδρου καΐ κόπτεται ύπδ άλλης 
τραπέζης, ήτις, σχηματίζει τήν βάσιν, ήτις έπικάθηται 
είς τήν πλάκα τοΰ δακτυλιδιού.

Ένταΰθα καΐ είς τά έπόμενα φύλλα Οέλομεν πα
ραθέσει τους μεγαλειτέρους γνωστούς άδάμαντας έν τφ 
κόσμφ, πρός γνώσιν τών μικρών ήμών αναγνωστών.

Άριθ. 1. Εΐναι ό Λ/έχας Μογγόλο^ 280 καρατίων (”) (*)

(*) "Εν ζαράτιον είναι ίσον μέ 4 κόκκους. Είς τήν γλώσ
σαν τών χρυσοχόων σημαίνει τό εικοστόν τίταρτον τοΰ β<£- 
ρους ώουδήποτε χρυσού πράγματος. Κατά τοϋτο ίσον περισ
σότερα καράτια έμπεριίχονται είς χρυσούν τι νόμισμά ή πραγ 
μα, τόσον περισσότερος καθαρός χρυσός έμπεριέχεται είς αύτό-

'έτι μεγαλείτερος δ’ αύτοΰ είναι δ τοΰ βάσιλέως Μα- 
τάν έν τήνήσγν τοΰ Βορνέου, βστις ζυγίζει 318 κα
ράτια, ήτοι άνω τών 24 οραρίων). ‘Ο Μέγας Μογ- 
γόλος εΐναι είς τήν κατοχήν τοΰ αύτοκράτορος της

Μογγολίας καΐ έξετιμήθη 12 έκατομμόρια φράγκων, 
έχει δέ μέγεθος ώοΰ δρνιθος καϊ εΐναι κομμένος είς τδ 
μέσον. 'Ο βασιλεύς τής Γολκόνδης έχει τονμέγιστον 
άδάμαντα, 340 καρατίων τδ βάρος, άλλ’ εΐναι άκατέρ- 
γαστος καί διά τούτο ή άίία του δέν υπερβαίνει τά 5 
έκατομμόρια φράγ.

2, Άντιβασιλεύς.
Άριθ. 2. Εΐναι δ άντιβαβιλεύς, δ Αραιότατος πάν

των τών άδαμάντων έν Ευρώπη, Εστιτ εύρέθη πλη
σίον τής Γολκόνδης καί είχε μέν, όταν εύρέθη, βάρος 
410 καρατίων, άλλά διά τής κατεργασίας τδ βάρος 
του δλιγώστευσε πολύ, ώστε τώρα ζυγίζει μόνον 132 
καράτια· είναι δέ έδραιοτομημΐνος κατά τδ σχήμα τών 
λαμπαδαμάντων. Ακατέργαστος ήγοράσθη αντί 322, 
500 φράγκων, έδαπανήθησαν δέ πρδς κατεργασίαν αυ
τοί 125,000 φράγκ. Τό 1712 ήγόρασεν αύτδν όδοΰί 
τής Αϋρηλίας άντΐ 3,375,000, σήμερον δέ λογίζεται 
ώς άξίζων περί τά 8 εκατομμύρια!

3. ‘Ο Μέγσς Δούξ τής Τοσκάνης.
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Άράλ 3. 'Ο Μίγαζ Δο'ύξ της Τ^αχύνης, δ κο·- νίας, οστις άπώλεσεν αΰτδν είς την έν Μοράτφ της 
’ <ϊμών τδ στέμμα τοΰ αδτοκράτορος της Αυστρίας, εχει Ελβετίας (1746 μ. χ.) φονικωτάτην μάχην, 
ί. βάρος 139 καρατιων περίπου*  εΐναι υποκίτρινος, άλλ’ (ακολουθεί.)

έχει σχήμα ώραΐον άνήκε δ’ είς τδν Δοΰκα τής Βουργο- ------------------- :-------

διακεκριμένα, ένεκα τοΰ ποικίλου καΐ ωραίου χρώμα
τος καΐ τών κηλίδων αύτοΰ.

Ζή δέ ε’ς πυκνούς δρυμούς καΐ δάση, έπιπίπτουσα 
κατά άντελόπων, δορκάδων καΐ άλλων μικρών ζώων, 
καΐ άκόμη καΐ κατά προβάτων καΐ οικιακών δρνίθων· 
Δέν εΐναι δμως άγριον είς τάς διαδόσεις του καΐ δυνα- 
ται νά έίημερωθψ καΐ χρησιμοποίηση, δπως καΐ γί-

‘Η Λεοπάρδαλη άνήκει είς τήν οικογένειαν των 
γαλέο ειδών, έχει δε τριών περίπου ποδών μήκος, 
μή συμπεριλαμβανομένης τής εύρας καί δυο καί έπέ- 
xava ποδών ύψος χαΐ εΐναι ζώον της ’Αφρικής καί 
τών Ινδιών.

Είς τήν ’Αφρικήν τιμαται καΐ κυνηγεΐται κυρίως 
διά τδ δέρμα της, τδ όποιον μεταχειρίζονται πρόσωπα!
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ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΑΜΦΟΡΑΣ.

(Lauras Camphors)

Τδ δενδρόν ΐης καμφοράς είναι έκ τών άειθα- 
λων, ώραΐον τήν δψιν, ά-ρκετά υψηλόν χαΐ λίαν χρή
σιμον είς τόν άνθρωπον*  εύρίσκεται δέ είς τάς Ά*  
νατολιιιάς ’Ινδίας.' Ο καρπός τοο είναι κόκκος τις χρώ
ματος έρυθροο ώί τδ κινάμωμον, άλλ’ όλα τά μέρη 
τοϋ δένδρου έχουν τήν καμφορώδη όσμήν καΐ πα- 
ρέχοοσι τήν ΰλην ταύτην δι1 άποστάξεως.

Τδ πλεΐστΰν της καμφοράς, τδ φερόμενον είς τδ έμ· 
πόριον, έρχεται έκ τοΰ δένδρου τούτου· ύπάρχει βμωΐ 
καΐ άλλο εΐδος καμφοράς παραγόμενον άπδ γτγάντειόν 
τι δενδρον, φυόμενον έν τή Μα λαϊκή, τδ όποιον εχει 
μεγάλην άξίαν καΐ τιμήν παρά τοΐς Κινέζοις, οΐτινες 
πληρόνουσιν ένίοτέ έκατόντάκις μεγαλειτέραν τιμήν 
τήί πληρονομένης διά τήν κοινήν καμφοράν.

‘Η καμφορά είναι πολυειδώς χρήσιμος είς τδν άν
θρωπον, ώς ιατρικόν, κοσμητικόν καΐ πρδς άποσόβησιν 
τών εντόμων, ίδίως τών κορέων. Τούτου ένεκα τά έκ 
του ξύλου του δένδρου τούτου καταίκευαζόμενα κιβώ
τια εΐναι αδιάβρωτα άπδ σκώληκας καί τά έν αΰτοϊς 
φυλαττόμενα μάλλινα καΐ μεταξωτά υφάσματα καΐ 
φορέματα προφυλάττονται άπδ του σκόρου (σηός).

Ούτως ό θεοί έστόλισε τήν γήν μέ παν ο,τι εΐναι 
άναγκαΐον πρδς ωφέλειαν, εδχαρίστησιν καΐ άνά- 
παυσιν τοΰ άνθρώπου.

μάτων, της όποίας δπήρξεν δ πρώτος πρόεδρος* άλλ’ 
ή θεία πρόνοια εΐχεν ορίσει δι’ αύτδν σπουδαιότερου 
καΐ ώφελιμώτερον στάδιον, — τήν τηλεγραφογραφίαν.

Σαμουήλ Μίρσης.
’Επανερχόμενος ποτέ έξ Ευρώπης είς Αμερικήν

Ενώπιον των εχουσιν οί μικροί μου άναγνώσται τήν 
εικόνα Ινδς τών μεγίστων εΰεργετών τής άνθρωπότητος.

Όλοι σας βεβαίως έχετε οχι μόνον άκοόσει περί 
τηλεγράφου, άλλά καΐ ίδεΐ τάς στήλας καΐ τά σύρμα, 
τα, διά τών δποιων στέλλομεν όποιασδήποτε ειδήσεις 
θέλομεν είς φίλους καΐ άλλους ευρισκομένους μακράν 
άπδ ήμάς, τινές δέ άπδ σάς πιθανόν νά έστείλατε καί 
τηλεγραφήματα καΐ νά έλάβετε άπάντησιν τηλεγραφι- 
κώς άπ αυτούς.

Πόσον ταχέως μεταδίδεται ή εΐδησις άπδ τοΰ ένδς 
άκρου τής γής είς τδ άλλο ! τρέχει τόσον ταχέως, οσον 
και ό κεραυνός ί

Περί τοΰ τηλεγράφου, τών θαυμάσιων, καί τής με
γάλης καί ποικίλης χρησιμότητας α&τοϋ θά σας εΐπω 
άλλοτε. Ό σκοπός μου τώρα εΐναι νά σάς άναφέρω 
ολίγα περί τοΰ έφεορετοϋ αύτοΰ, τδν όποιον παριστφ 
ή προκειμένη είκών.

‘Ο Σαμουήλ Μόρσης εΐναι υίδς ίεροκήρυκύς τίνος 
έκ τής Νέας ’Αγγλίας, έν ’Αμερική, καΐ κατ’ άρχάς 
μέν έσπόυδαάε καΐ έπεδόθη είς τήν ζωγραφικήν, εΐς 
τήν δποίαν έκαμε καλάς προόδους. Αύτδς ήτο καΐ δ 
ιδρυτής τής ’Εθνικής Ακαδημίας τών σχεδιογραφη-

μετάτινων φίλων, καί τίνος εΐπόντος, δτι είς τήν Γαλ
λίαν κατόρθωσαν νά διοχετεύσουν έν άκαρεΐ ήλεκτρι- 
σμόν διά σύρματος οΐουδήποτε μήκους, ό Μόρσης 
εΐπε διά μιας, «Δεν βλέπω διατί νά μή δυνηθώμεν νά 
μεταοιοάσωμεν διά σύρματος οίανδήποτε εΐδησιν , 
καί άμέσως ήρχισε νά σχεδια'ζη τδν τρόπον καθ'ον 
ήδΰναιο νά έπιτεοχθή τοϋτο· δταν δβ τδ πλοίον έφθα- 
σεν εΐς Νέαν Ύόρκην εΐχε σχεδιασμένα τά έργαλεϊα, 
διά τών όποιων τοϋτο ή δυνατό νά κατορθωθή.»

Άλλ’ δπώς συνήθως συμβαίνει μέ βλας τάς νέας 
ανακαλύψεις, οί άνθρωποι δέν ήθελαν νά πιστεΰσω- 
σιν εΐς τους λόγους του*  πολύς δέ καιρός άπέρασεν 
έως οΰ κατόρθωσε νά πείση τήν Κυοέρνησιν νά τιρ 
χορηγήση τά μέσα νά βάλη εΐς πράςιν τήν έφεύρεσιν 
αύτοΰ.

Τέλος δμως τδ κατόρθωσε τδ 1843 καΐ ούτως 
έστησε τήν πρώτην τηλεγραφικήν γραμμήν μεταξύ τών 
πόλεων Ούασιγκτώνος και Βαλτιμόρης*  τδ δέ πρώτον' 
τηλεγρα'φημα, τό όποιον διεβιβάσθη ποτέ διά σύρμα
τος εΐχιν ώς έξης: «’/άοά τίετηοαςευ ό θεός!»

'Ο Σαμουήλ Μόρσης εΐναι άνθρωπος ευσεβής καΐ 
αναγνωρίζει τήν πρόνοιαν τοΰ θεοΰ είς πάσαν έπιχεί- 
ρησιν. Διά τοϋτο καί όταν ποτέ έδόθη πρδς τιμήν αύ-



•ΓαΠΡΙΔΙΟΣ, 1879.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔίΙΝ 799

τοΰ γεΰμα έκ ΝέαΆόρκη τδ 1869, εΐς τό τέλος τής 
προσλαλιάς αύτοΰ εΐπε τούς έξης άξιομνημονεότους 
λόγους·

α Ούχΐ αΐς ήμδί, ούχΐ εΐς ήμάς, άλλ' είς τόν Θεόν 
έστω πασα ή οόξα! Ούχΐ τί άνθρωπος έπραξεν, 
άλλά τί δ θεός.» Ό Μόρσης dvat είς τών ύλίγων θνη
τών, είς τούς όποιους ή πατρίςτων έστησεν Ανδριάν
τας ετι ζώντας.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ.

εΠρό ΙΕ ίτών, λέγει ’Αμερικανική τις έφημερίς, χό
ρια τις Μάρθα Γουούδ καλούμενη, συνοοευομένη ύπδ 
τοϋ υίοΰ αύτής, τής συζύγου αύτοΰ, χαΐ τών δύο αύ
τών τέκνων, άφίχθη είς τήν πόλιν ταύτην (Κινκινάτην) 
έχ Μασσακουσσέττης. Έδηλοποίησε δέ, βτι'έχήρευσε 
πρδ 2δ περίπου ετών, τοΰ συζύγου αυτής άηολεσθεν
τός εΐς τι ταξείδιον πρδς θήρευσιν φαλαινών, ‘H οι
κογένεια έξηκολούθει διάγουσα έν ήσυχίφ μέχρι προ
χθές, 3τε περί τήν πρωίαν λευκότριχος και ύπδ τοΰ 
κόπου καταβεβλημένος τις γέρων έπορεύθη είς τήν κα
τοικίαν τής χήρας, καΐ ευρών τδν υίδν αύτής είς τήν 
ίΐύραν ήρώτησεν, έάν ή Κυρία Γουούδ ήτον έντή οι
κία, καΐ άν ήϊύνατο νά ίδη αυτήν. Άποχριθέντος τοΰ 
υίοΰ καταφατιχώς, ώδηγήθη ό γέρων είς τήν αίθου
σαν δπου μετά μικρόν είσήλθε χαΐ το ζητοΰμενον πρό- 
3ωπον, παρακολουθ ουμένη δπδ τοΰ υίοΰ αύτης. Μετά 
τούς συνήθεις χαιρετισμούς, ή κυρία ή ρώτησε τδν γέ
ροντα όποΐός τις ήτον 6 σκοπός τής έπισκέψεω; αύτοΰ 
έκείνης. Άλλ’ αύτδς άντΐ ν’ άποκριθή είς τήν έρώτη- 
σιναύτής, «Δέν μέ γνωρίζεις, Μάρθα;» είπε. Μόλις δέ 
εΐχε προσφέρει τήν τελευταίαν λέξιν, καΐ ή δυστυχής 
γυνή ώς ύπδ κεραυνού βληθεΐσα είς τήν άναγνώρι- 
σιν τοϋ πρό πολλου ώς άποθανόντος δρηνουμένου συ
ζύγου αυτής έπεσε λυποθημημένη είς τάς άγκάλας 
αύτοΰ. Φαίνεται βτι εύθΰς μετά τήν γέννησιν τοΰ υίοΰ 
αυτών δ κ. Γουούδ είσήλθεν εΐς Αλιευτικόν τι πλοίον 
,διευθυνόμενον πρδς τδν Ειρηνικόν ώκεανδν πρδς Οή 
ρευσιν φαλαινών. Τδ πλοίου έναυάγησεν, αύτδς δέ 
μετ’ δλίγων άλλων διεσώθη άποβιδασθεΐς έν τινι έ- 
ρήμφ νήσφ τής Πολυννησίας, ένθα διά 30 δλα έτη 
τρομερά δεινά πείνης, ψύχους, καΐ κίνδυνων ποικίλων 
ύπέμεινεν. Άλλ*  έπΐ τέλους πλοΐον παραπλέον παρί- 
λαβεν αύτδν είς ήμιβάρδαρον κατάστασιν δντα καϊ είς 
τήν τήςγεννήσεως καΐ Αγάπης αύτοΰ μετέφερε γην, 
ένθα ευρε τήν μέν ώραίαν αύτοΰ σύζυγον γραίαν ήδη, 
τδν δέ διετή υίδν άνδρα καϊ πατέρα οικογένειας, ' Ο
ποιοι φόβοι καϊ έλπίδες πρέπει νά έτάραττον τήν καρδίαν 
τοΰ γηραιού ναύτου, δτε κατά πρώτον μετά τοσαΰτα 
ετη έπάτησε τδ έδαφος της πατρίδας αύτοΰ!»<>

Η ΕΛΕΗΜΟΣΎΝΗ.

«Καθ’βσον έκαμα τε είς ένα τούτων τών άΒελ- 
φών μου τών έλαχίστων, τί; έμέ έκάματε. ι> 

(Ματθ. κε'. 45.)
Ζευγαρωτά χαρούμενα βιαβαίναν μί καμάρι, 

Τέσσερα άμορφα παιδιά αάν τήν αύγή άφράτα,
"Αχ 1 έλεγες πώς είχανε άγγελική τή χάρι, 

Κι’ ώμοιαζαν, ώμοιαζαν κι’ αύτά, σά λοΰλουΒα δροσάτα.
"Ετσι παιδ;ά μου όμοιάζετε είς τά μικρά σας χρόνια, 

Πούνε περίόλι ή καρΒ^ά, καί κελαόοΰν τ’ άηΒόνια,

Μά κι?, έ/.Εϊ ποΰ Βιάίαιναν τήν ανθισμένη φύσι, 
Είδανε γέρο μέ paSBl νά σέρνεται στό χώμα, 

Δέν μπόραγε ό δύστυχος, τό πόόι νά πατήση, 
Κ' έλεημοσύνη άκουγες άπ’ τό νεκρό του στόμα.

’Ελεημοσύνη έλεγε, καί σίηόταν ή φωνή του, 
Κ’ έ νόμιζες πώς πέρνανε άγγέλοι τή ψυχή του.

Τ ακούσε ένα 4τ’ τά παιδιά, τοΰ γέρου τί φαρμάκι, 
Κι άπλωσε τά δλόλευκα, χιονάτα Βακτύλα του, 

Μέί τό μικρό τ’ όλόχρυσό καί κρεμαστό πουγγάκι, 
Καΐ μ>ά πεντάρα πέταξε άπό τά χρήματά του.

Έσκυψ’ 6 γέρος τό θολό καί δακρυσμένο μάτι, 
Καΐ τήν έσήκωσ’ άλλαλα άπό τό μονοπάτι.

Τόβλέπ’ Εν’ άλλο άπ*  τά παιδιά μ}ά κόρη ώμορφοΰλα, 
Ποΰ πίταξε ’περήφανα ’στό γέρο έλεημοσύνη, 

Τοΰ ρίχνει μι’ άγρια ματιά ή λυγερή πεΒοΰλα, 
Κ' εΐπε—«καμμγά όέν έκανες 'στόν Πλάστη καλωσύνη,

«Δέν θέλει τέτοια ό θεός μεγάλη 'περηφάνια, 
Νά έχουνε οί πλούσιοι, ’στους γέρους, ’στην όρφάνια. ο

Παιδιά μου, μή τοϋς γέροντας άχ! μή περιφρονεΐτε, 
Κ’ έκείνος ήταν σάν κ’ έσας στή δροσερή του νειότη, 

Καί όπως σέρνεται αύτός, καί σείς βέ νά συρβήτε, 
θά φύγη τό χαμόγελο, ή ώμορφγά ή πρώτη·

Βορρειδς, βορρειας φυσσομανά καΐ είς τό φύσημά του, 
Σέρνει τοΰ γειοΰ τήν ώμορφιά, τοΰ πλούσιου τά’νειράτου.

’Ελεημοσύνη, ναζ ώ Ιμή τό ζήτουλα γελάτε, 
Ποιο; ξέρ’ 5ν εΐχε καί αύτός ’στά νεγάτα μεγαλεία, 

"Αν εΐχ' αύτά τά χρήματα δπου κ’ έσΕϊς σκορπάτε, 
Καί τώρα όέν τ’ άπέμεινε, άχ ! μήτε ή φιλία.

"Ελεημοσύνη άΒέρφιά μου, παιδιά μου ίλεημοσύνη, 
Τά πλούτη είναι μάταια, χαρά σ’ αύτόν ποΰ Biviu

'Αθήνησι 30 Φεβρουάριου 1879.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ.
— Νέος άσωτος καϊ άπιστος ίδών ποτέ γηραλέον 

έρημίτην περιπατοΰντα έξυπόλυτον, «Πάτερ,—είπε πε
ριπαικτικών, —τφ δντι ή κατάστασίς σου εΐναι Αξιοθρή
νητος, άν δέν υπάρχη άλλος κόσμος f «’Αληθώς, τέ
κνου μου, — άπεχρίθη δ γέρων, — άλλ’ δποία άρά γε 
θά ήναι ή ίδική σου, έάν ύπάρχη τοιοϋτος 1β
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Π Ο I Κ ί Α Λ,

Τέχναόκαί έπε^τή^κι άνακχλυ- 
φβ&ςσχε έν 1<όνα.

2,250 Ετη πρό Χριστού Εγνώριζον ςί Κινέζοι τήν Ούράνιον 
σφαίραν,

5,279 Ετη πρό Χριστού είχον κατασκευάσει προχώματα 
Χαί διώρυγας.

1148 Ετη πρό Χριστού είχον πυξίδας καί Αστιροσκοπεΐα.
240 Ετη πρό Χριστού είχον γνωρίσει τό πρός τούς «ί. 

λους πεπιεσμένου τής σφαίρας· μετεχειρίζοντιϊ πυρίτιδα, κα
νόνια καί άλλα όπλα· είχον κατασκευάσει γέφυρας,- είχον Ε
γείρει ύδραγωγεία, καί είχον οικοδομήσει τό άπέραντον Εκείνο 
ΐεϊχο;, τό όποιον χωρίζει τό Ούράνιον Κράτος άπό τής Μαν
τζουρίας,

Τέλος 6έ, 185 Ετη πρό Χριστού κατεσκεύαζον έν Κίνα 
τά Σινικά Εκείνα σκεύη, τά όποια καί σήμερον Ετι είναι πο
λύτιμα καί θαυμαστά.

Περίεργοι ’Αλήθειαν

—'Ιουδαίος (Βήκσνσφηλδ) κυόερνρ τήν διαμαρΐυρομίνην 
Αγγλίαν,

—Διαμαρτυρόμενος (Γρεθύ) κυβερνφ την Καθολικήν Γαλ
λίαν,

—Χριστιανός (Κάραβεοδωρής) διευθύνει τήν Εξωτερικήν 
πόλετίκήν τού i6ωμανικού Κράτους,

—Ιουδαίος (Βήκονσφηλδ) Επί κεφαλής τής κυβερνήσεώς 
Εν Αγγλία.

— Ιουδαίος (Γαμβέττας) Επί κεφαλής τών δημοκρατικών 
.Εν Γαλλία.

’Ιουδαίος (Τοσχίλδ) Επί κεφαλής τών χρηματιστηρίων τής 
Οίκουμΐνης I

—Φρόνιμος σιωπή είναι καλλιτέρα άληθείας λεγομΕνης ά- 
νευ άγάπης.

■ — Όταν τις-είπί ποτέ είς τόν Πλάτωνα, «ΣΕ λοιδορούν,» 
α’Αλλ’ Εγώ, — είπεν δ φιλόσοφο;,—θά ζήσω οϊτω πως, ώστε 
νά μή πισ εεύωνται.»

—- Ό Πλάτων είς άνθρωπόν τινα πάντοτε πρόσπαθούντα 
νά άποκτήση χρήματα, είπε, «Μή προσπαθεί ταλαίπωρε νά 
άόξάνης τήν περιουσίαν σου, Αλλά νά όλιγοβτεύηί τήν Επιθυ
μίαν σου.»

— Ό Αντισθένης όνειδιζόμενί» ποτέ, δτι συνανεστρίφετο 
μέ κακούς, είπε, «Καί οί Ιατροί Επισκέπτονται τούς θερμαι
νόμενους, άλλά δέν θερμαίνονται.»

Όρθώτερον δμως Ελεγεν ί> Παύλος, «Κακαί συναν άστρο· 
φαί φθείρουσιν ηθη χρηστά.»

*β Ό Διογένης ίδών ποτέ «αιοίόν νά κοκκινίζη, «Έχε βάρ- 
ρος,—^εΐπε,—διότι τοιοΰτον είναι τής Αρετής τό χρώμα.» 

. «=. Βίας δ φιλόσοφος ίόών τινα πλούσιον φιλάργυρου, είπε, 
βΔέν Εχει οΰτος τήν περιουσίαν, άλλ’ ή περιουσία αύτδν.»

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.
Παρακαλοΰμεν καί πάλιν τούς συντάκτας τής «Αιαπλάσεως 

άών Παίδων» νά δημοσιεύσουν οίονδήποτε Επίσημον Εγγραφον, 
είς τό όποιον νά μνημονεύηται κάν ή «Έφημερί; τών Παί- 

ί δων,» διότι Εκείνα, είς τά όποια μάς παραπέμπουν, ο ύ β Ε 
γρύ λΕγουσι περί αύτής.

— ,’Ε γ κ ί λ π ι ο ν τών Νεανίδων, ήτοι Ηθικά 
άιηγήματα μετά 21 εικονογραφιών Εκ τοΰ Αγγλικού υπό 
Ανέστη Κωνσταντινίδου, τιμιέται δραχ. *·

Το βιβ'ίον τοΰτο συνιστώμεν εΐς τάς μικράς άναγνωστρίας 
τής «Έφημ. τών Παίδων» ώς ώφέλίμον και τερπνόν.

'Επίσης συνιστώμεν τήν ύπό τοΰ ίδιου φιλοπόνου Α. Κων- 
σταντινίδου Χρηστομάθειαν διά τά δημοτικά σχολεία μετά 
εικόνων.

ΑΙΝΙΓΜΑ·
Είμαι Εν Εκ τών πολλών 

καί ωραίων κοσμημάτων 
τών τού σώματος μελών,

τάκρα σκέπον καί φυλάττον, 
καί, ώς λέγουν οί σοφοί,

ύπ Εμοΰ ούχ! όλίγον 
βοηθείται ή άφή-

Τήν συχνήν περιτομήν 
ΰποφίρω· 2ν ποτ’ δμως 

τήν στρογγυλήν κεφαλήν 
άπροοέκτως κγ’ άποτόμως 

άποκόψης πριν σκεφθής, 
φως καί ήλιος συνάμα 

άποκρύπτονται εύθύς.
Π αρχαρ (δης.

« H ■ ι

Αάσις to? έι*  τφ <ρί>).λω τοΰ Μαρτίου αινίγματος.

*Ε ν - κ έ φ α λ ο ς, — έ γ κ έφ α λ ο ί,

Ίο Ελυσαν οί ’Αθηνών !. Ζωηρός, Π. I. 'Ρόδιος, Στέφ. 
Εμμ. Νικολούίης καΙ -Άλ, Π. Τριανταφυλλίδης,—Έρμουπό- 
λέως λλίΐιματώ Γ. Φωσκόλου καί X. Ν, Καλογερής, — καί 
Χαλκίδος 0 Ν. Κ. Κισστάκης.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,

1. Ποιον είναι τό παν τοΰ Ανθρώπου;
2. Ποιος είναι ισχυρότερος τοΰ κυριεύοντος πόλιν;
3. ‘Ο όκνηρός είς τό Ιργον του τίνος Αδελφός είναι;

—Άστήρ ’Ανατολής περιοδικόν έβδομαδιαίον - μέ 
ώραίας εικόνας καί ΰλην ποικίλην καί διδακτικήν .είς πάντα 
τά μέλη τής οικογένειας, είναι ή άρχαιοτάτη Εκ τών ΰπαρ.- 
χουαών Εν ‘Ελλάδι Εφημερίδων (22 Ετών) καί ή συνδρομή 
της είναι μίνον Βδραχμάςτόϊτος.

Τήν Εφημερίδα ταύτην θά εΰρωσιν Αληθώς κατάλληλον διά 
πάσαν οικογένειαν.

—Ή λύσις τών αινιγμάτων πρέπει νά ήναι είς χεΐρας τής 
Διευθύνσεως είς τάς 15—16 έκάστου μηνός.

—'Όστις κάμει 5 συνδρομητές είς τήν Έφ. τών Παίδων 
λαμβάνει ϊν φύλλον δωρεάν δστις δέ 20, τόν 'Αστέρα τής 
’Ανατολής Επί Εν Ετος.

—Μετά χαρά; Ανίγνωμεν τήν Αγγελίαν περί έκδόσεως νίοΰ 
περιοδικού διά τήν νεότητα ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Συλλόγσ 
«ή’ΑΒηνά,» ήτις ώς γνωστόν άποτελεΐται άποκλειστικώς 
Από μαθητάς. Εύχόμεβα αύτοίς Επιτυχίαν.


