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Η ΑΟΓΚ1Α Ο ΠΑΓΛΟϊ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ.
Ίδέ έδώ στη ζωγραφιά πως εΐναι μαζωμέ να 
Τρία ωραία χ’ εύτυχή παιδιά ζωγραφημένα. 
Βέβαια είναι εύτυχή, παίζουνε καί γελούνε, 
Διότι οί γονείς αύτών πολύ τά· αγαπούνε. 
’Ιδού τδ βρέφος κάθεται σέ ξόλιν’ άλογάκν 
Κ* εΐν* δλο γελοία χαί χαρά τ' ώραΐο άγγελάκι 1 
Άλλά τά ζόλιν’ άλογα μόνα Si ν περπατούνε· 
Άλλοι πρέπει νά τά σκουντούν διά νά κινηθούνε· 
Ό Παύλος στέκεται κοντά *στό βρέφος καί προσέχει 
Για νά μή πέση έξαφνα τέσσαρα μάηα έχει.
Κι’ίή εύμορφη Λουκία μας μέ τά χρυσά μαλλιά της 
Στέκει, φυλάγει όπισθεν ’σάν μάνα τά παιδιά της. 
Καλά Λάμνετε τέκνα μου, ώραΐα άρχινάτε 
Τδ 8ν τδ άλλ’ άπδ μικρά πιστά νά αγαπά ιε· 
Νά βοηθητε ’γκαρδιακά καί ν’ άγαθοποιήτβ 
Πάντα, τδ Sv τδ άλλο σας καί νά χαροποιήτε.
Νά χαίρυν δσοι σας ’θωρχν, πρδ πάντων οί γονείς σας, 
Οί αδελφοί, οί φίλοι σας κι’ ολοι οί συγγενείς σας. 
Σ’ όλα; τάς θλίψεις τής ζωής, πόνους, ή δυστυχίας, 
Νόσους, ή λόπας ή χαράς, ζημίας, ευτυχίας 
Καΐ είς κινδύνυς τή; στεργ^άς, κίνδυνους στά πβλάγη, 
Πάντα τδ Sv νά 'βρίσκεται είς τ' άλλουνοδ τδ πλάγν 
Κ’ ή παροιμία νά φαν ή άληθεστάτη δλως 
«Τδ τρίκλωστο χαλδ σχοινί δέν κόφτεταιεύκόλως.Ό

Ο ΠΑ1Σ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.
(Συνέχεια· ΐδβ προηγοόμενον άριθ..)

Ο Ιωσήφ έδράττετο πάσης εύκαιρίας ϊνα συνδίαλέ- 
γηται μετά του Ίνδοΰ παιδδς, δ δποΐος είχε δειχθή τό
σον καλός πρδς αδτδν, καί δ δποΐος ώνομάζετο ΤΑΧΓ- 
ΠΟΤΣ, ένεκα τής ταχυτη τός του είς τδ τρέχειν. - Ό 
Ταχύπους εΐχε μάθει δλίγα άγγλικά από τινας μεταπρά- 
τας, οί δποΐοι ήσαν μεταξύ τών Ινδών πρό τινων έτών.

*0 ’Ιωσήφ ήσθάνεια ίσχυράν έπιθυμίαν νά διακοι- 
νώση είς τδν νέον τούτον φίλον του κάτι τι περί τοΰ 
Σωτήρος Ίησοΰ Χρίστου,δστις ήδη είς τάς ή μέρας της 
δουλείας καί θλίψεώς του τφ είχε χαταστάθή πολυτι
μότατος. *00 εν ή μέραν τινά ήρχισε νά συνδιαλέγηται 
μετ’ αύτοΰ περί τοΰ άληθοΰ; θεοΰ, περί τοΰ όποιου δ 
Ταχύπους δέν εΐχε τήν έλαχίστην ιδέαν, ή δέ καλή 
γνώσις τών Γραφών τφ έχρησίμευσε πολΰ, διότι ήδυ- 
νατο νά έπαναλαμβάνη δλόκληρα κεφάλαια τής Γρα
φής, τά δποΐα έξήγει είς-τδν φίλον του μέ τρόπον 
λίαν εΰχάριστον.

Διά πολΰν καιρόν δ Ταχύπβς δέν έφαίνετο,οτι ένδιε- 
φέρετο είς τά πράγματα ταΰτα, πολλάκις μάλιςα προ- 
σεπάθει νάσταματήση τδν Ιωσήφ άστειευόμενος αύτδν 

καί λέγων,ίτι έπρεπε νά ίνομάζηται, άντΐ Ίωσήφ,Παΐς 
της Γραφής· άλλ’ 6 Ιωσήφ δέν έδιδε καμμίαν προσο
χήν είς ταΰτα, άλλ’έπέμενβ προ σπαθών νά φωτίση τδν 
έσκοπσμένον νοΰν τοΰ Ταχτίποάος,προσευχόμενος διη- 
νεχώς ΐνα ό θεός εύλογήση τάς ^προσπάθειας του 
ταότας.

Κατά toΰτον τδν τρόπον διήλθεν έλος δ χειμών. 
Πρωίαν δέ τινα κατά τάζ άρχάς τής Άνοίξεως δ Τα- 
χόπους εΐπεν είς τδν ’Ιωσήφ, Βπ δ πατήρ του άπε- 
φάβισε νά τδν μεταφέρη ώς οοΰλον είς άλλην φυλήν 
διαΐρίδουσαν πολύ μακράν αΰτών, καί έφοέέΐτο, δτι 
έχει θά τδν μετεχειρίζοντο μέ οχληρότητα, χαΐ ίσως 
τδν θανατώσωσι,

Ό Ιωσήφ ίγνώριζεν, ίτι ή ζωή του ήτο είς χεΐρας 
τοΰ βεοΰ, και έάν αί Ινδοί τδν έφόνευον, ήλπιζεν δτι 
διά τοΰ Ίησοΰ Χριστού θά εΐσήρχετδ είς χαλλιτέραν 
ζωήν,—τδν οάρανδν, άλλ* δμως έγνώριζε προσέτι, δτι 
ήτο δίκαιον νά προσπαθήση νά δραπέτευση άπδ τάς 
χεΐρας τών άγριων.

*0 Ταχύπους χατέπείσε τδν πατέρα του νά τδν ά- 
φήση νά συν όδευση τούς μέλλοντας νά μεταφέρωσι τδν 
Ιωσήφ είς τδ μακρυνόν των τάξε ίδιον, αύτδς δέ χωρίς 
νά ύποπτεόση ότι θά έδοήθει τδν Ιωσήφ, συγχατέ- 
νευσε νά τδν άφήση. Άφοΰ δέ ή συνοδεία έταξε ίδ ευ σε 
τρεις ήμέρας, δ Ταχόποικ -κατόρθωσε, χωρίς νά τδν 
έννοήσουν οί σύντροφοί του, νά ειδοποίηση τδνΙωσήφ 
δτι ήχουσε δυο τών συντρόφων του νά λέγουν, δττ έ
μελλαν τήν έπομένην ή μέραν νά St έλθουν πλησίον του 
χωρίου, όπου ’ό Ιωσήφ εΐχεν είπεΐ είς αύτδν, δτι οί 
γονείς του εΐχον ύπάγει χαθ’ήν ή μέραν τδν ήχμαλώ- 
τισαν αί Ινδοί- τά δύο δέ παιδία έσχεδίασαν τδν τρό
πον, καθ’ 3ν έμελλε νά δραπέτευση ό Ιωσήφ τήν νύ
χτα εκείνην.

Ή δραπέτεοσις τοΰ ’Ιωσήφ δέν ήτο πολύ δύσκο
λος, διότι εσχάτως εΐχε δείξει δτι εύχαριατεΐτο τόσον 
μέ τήν ζωήν τών Ινδών, ώστε α&τοί έπαυσαν άπδ τδ 
νά τδν έπιτηροΰν τόσον στενά ώς πρότερον.

Κατά τήν συνήθειάν των οί Ινδοί ήναψαν πυράν 
καί έπλαγίασαν πέριξ αύτής. Ό Ταχύπους κατεκλιθη 
πλησίον τοΰ Ιωσήφ, καί δταν έβεδαιώθη, δτι Βλοι έ· 
κοιμώντο βαθέως, έσήκωσε τήν κεφαλήν του καί έδω- 
χε τδ σύνθημα είς τδν Ιωσήφ νά φυγή.

‘Ο Ιωσήφ ήγέρθη καί έν ριπή ύφθαλμοϋ έγεινεν ά
φαντος μεταξύ τών δένδρων. Έπεριπάτησε δέ ταχέως 
ολην τήν νύχτα, χαί άφοΰ ήρχισε νά έξημερώνη, έχρό- 
φθη μεταξύ τών θάμνων χαί άπβχοιμήθη. Όταν δε 
έξύπνησεν, γ}σθάνθη έαυτδν άναχοοφιαμένον χαί γονα- 
τίσας ευχαρίστησε τδν Θεόν, διότι τδν ελευθέρωσαν άπδ 
τάς χεΐρας τών Ινδών καί τδν παρεκάλεσε νά τδνόδη-
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γήση χαΐ τδν προστατεΰση έν<ρ έπορεύετο πρδς τους 
φίλους τον. (άχολουθεΐ.)

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣϊΜΠΑΝΤΟΣ.
*0 άπεριόριστος χώρας, Satti περιλαμβάνει τδ Σάμ

παν—αί ούράνιοι σφαΐραι είς τάς περιοδείας των— τά 
χρεμάμενα νέφη, τά δποΐα έξωραΐζουσι τδ στερέ
ωμα — ή Γή, τήν δποίαν χατοικοΰμεν — οί άδιαχό- 
πως κινούμενοι ώκεανοί χαΐ θάλασααι —αί διάφοροι 
φυλαΐ τοΰ άνθρωπίνο» γένους— τά τετράποδα, τά δ
ποΐα περιφέρονται είς τάς πεδιάδας χαί τά δάση χαΐ 
τά πτηνά, τά δποΐα πετώσιν είς τδν άέρα—οί ιχθύες, 
οιτινες πλέουαιν είς τάδδατα χαί τά έντομα χαί έρ- 
πετά, τά δποΐα εδρισχονται διεσπαρμένα απανταχού 
τής Γής — άπαντα ταΰτα κηρύττουν τήν αύτήν άλή 
θειαν, τήν όποιαν βλέπει δ ύφθαλμδς, άχούει τδ οδς 
χαί έννοεΐ ή καρδιά. Όλα κηρύττουν ώς διά σάλ 
πιγγος άγγελοι» τήν δύναμιν, την σοφίαν καΐ τήν α.· 
γαθότητα τοΰ ύψίατου ήμών Δημιουργού.

Δέν εΐναι αληθές τοΰτο, άγαπητάμου τέχνα; 'Εάν 
δέν ήναι, τότε οί λόγοι μοο αυτοί εΐναι βεβαίως μά
ταιοι* άλλ’άν ήναι, όπως πραγματιχώς .εΐναι, τότε 
σείς χαί έγώ χαί βλοι οί άνθρωποι ειμεθα υπόχρεοι 
ν’ άναγνωρίζωμεν Αύτδν είς ολας τάς δδούς μας —νά 
προσευχώμεθα είς αύτδν διά νά μας δδηγή χαί διευ- 
θύνη είς τδ χαλδν πάντοτε, νά τφ προσφέρωμεν τδ 
σέβας χαί τήν ύποταγήν τών χαρδιών χαί των ψυχών 
μας, χαί νά τδν δοξολογώμεν χαί μεγαλύνωμεν είς αι
ώνα τδν άπαντα.

’Έκαστος άνθρωπος πρέπει νά διά χάτι π εΐς 
τδν κόσμον τούτον.

Χιλιάδες χαΐ μυριάδες άνδρών, γυναικών χαί παι
διών, αναπνέουν, κινούνται, ζοΰν χαΐ άποθνήσχουν 
χαΐ ουδέποτε πλέον άκούονται, Διατί; Διότι δέν χά· 
μνουν τίποτε χαλδν είς τήν ζωήν των άςιον ένθυμή 
σεως — Διότι χάνεις δέν χατεστάθη ευτυχής διά μέ
σου αύτών — χάνεις δέν άναφέρει αυτούς ώς μέσον 
τής ψυχικής αύτών ωφέλειας — χάνεις δέν ηχούσε 
ποτέ αυτούς ομίλησαν τας ούδέ άνέγνωσέ ποτέ μίαν 
γραμμήν γραφεΐσαν παρ’ αύτών πρδς όφελος τών δ- 
μοίων των, τούτου ένεκα ταχέως λησμονοΰνται χαί ή 
μνήμη των άπόλλυται ξιά παντός.

‘Υπάρχει άρά γε χάνεις άπδ τούς μικρούς μου ά- 
ναγνώστας, βατις θέλει νά ζήση οΰτω χαΐ νά παρέλ- 
θη ουτω πως άπδ τής σκηνής τοΰ χόσμου χαΐ άπδ 
τής μνήμης τών δμ ο ίων του ; Εΐναι κανείς, βστις θέ
λει ν’ άπεράση τήν ζωήν το» χωρίς ν’ άφήση δπίσω 

του χάτι τι καλόν,διά τδ όποιον οί άνθρωποι νάεύλο- 
γώσΐ τδ όνομά του ;

'Εγώ πιστεύω, ότι κανείς τών άναγινωσχόντων τήν 
Έφ. τών Παίδων δέν έπιθυμεΐ νά εχη τοιαότην ζωήν 
χαΐ τοιοΰτον τέλος.

Λοιπόν, άγαπητά μου τέκνα, αρχίσατε ένωρΐς νά 
γράφητε τδ όνομά σας διά τίνος άγαθοεργίας είς τάς 
καρδιάς τών δμαίων σας — συνειθίσατε ένωρΐς νά πε· 
ριποιήσθι χαΐ άνακουφίζετε τους πτωχούς, τούς τε
θλιμμένους, τούς άσθενεΐς—νά φωτίζετε καί δδηγή,τε 
είς τδ χαλδν τούς αμαθείς χαί ίσχοτισμένους χαί νά 
χάμνετε χαλδν είς πάντας.

Έάν πράττετε οδτω πως τδ ο«ομά σας θέλει εύ- 
λογεΐται άπδ τους ανθρώπους τών Απερχομένων γε
νεών έπί τής Γής, χαί θέλει λάμπει έν δόξη μεταξύ 
τών άγίων πνευμάτων έν Ουρανοί;.

Ελεφαντόδοντο». Περί τους 180 τόνους, ήτοι 144 
χιλιάδες δχάδες έλεφαντοδόντων είοδεύονται κατ’έτος 
εΐς τήν πόλιν τής ’Αγγλίας Σέφηλδ, πρδς κατασκευήν 
χειρών μαχαιριών καΐ περονών.

Διά νά προμηθευθή δέ τδ μέγα τοΰτο ποσδν ή 
πόλις αδτη πρέπει νά φονευθώσι 18 χιλιάδες έλε- 
φάντων!

Άλλ’ ή Σέφηλδ δέν εΐναι ή μόνη πόλις του χόσμυ, 
δπου κατασκευάζονται τοιαΰτα περονομάχαιρα, Ώς 
έκ τούτου ό άριθμός τών κατ’ έτος φονευομένων έλε- 
φάντων πρέπει νά ήναι μέγιστος, χαΐ μέ τδν χρόνον δ 
αντιπρόσωπο; ούτος των τεραστίων θηρίων, τά όποια 
έζων έπί της Γής μας πρδ της δημιουργίας του Αν
θρώπου, θά έκλειψη έχ τοΰ προσώπου τής Γής.

ΦΕΛΟΣ.

Πάσαν ήμέραν βλοι σχεδόν μεταχειριζόμεθα πδν 
φελδν, άλλά πόσοι άπδ ήμας ήξευρομεν τί είναι καΐ 
πόθεν έρχεται;

‘ Ο φελδς εΐναι ό φλοιός είδους τίνος δρυδς χαλλι- 
ίργουμένης έν Γαλλία καΐ έν γένει είς τά νότια μέρη 
τής Εύρώπης, δπου φύεται χαΐ αύτό ματ ο ς.
Ό φλοιός ούτος Αποχωρίζεται τοΰ δένδρου χωρίς 

τοΰτο νά κοπή — επειτα ύποβάλεται είς τήν έπιρ- 
ροήν ίσχυροΰ πυρδς, μετά δέ τοΰτο τίθεται είς τδ 
ύδωρ εως οΰ μαλαχυνθή χαΐ τελευταΐον πιέζεται διά 
πιεστηρίων είς μεγάλα τεμάχια καί πέμπεται είς τδ 
έμπόριον. Ή άποφλοίωσις τοΰ δένδρο» τούτου γίνε
ται άπαξ χατά έννεαετιαν.

Ή χρήσις too φελοΰ ήτο γνωστή είς τούς άρχαιίβς
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εΐναι δέ πολύ τής Γαλλίας, Ιταλίας χαΐ 'Ισπανική? Πορτογαλίας 
; όπέρ τούς 500 τόνους φελοΰ.

Αιγυπτίου?, "Ελληνας χα i1 Ρω μα ίο u ς, 
έκτεταμένη, καθώς δλοι γνωρίζομεν.

Είς μόνην την 'Αγγλίαν είοάγονται χατ’ ΐτος έχ

ΛΖΧΤΊΡΟίνΟΜίΚΛ..
(Συνέχεια- !5ε προηγούμενο? άριβμόν.).

Άχολουθοΰντες τήν πρδς τά πρόσω πορείαν καί έ
ρευνας μας, άπαντώμεν μετά τήν Γην τδν Πλανή
την Άρην-

Διά του άπλοΰ δφθαλμοΰ, ό Άρης φαίνεται ώς έΐς 
τών λοιπών άστέρων , είναι έρυθρότατος πάντων καί 
διαχρίνεται τών απλανών έχ τούτο», δτι τδ φώς του 
δέν τρέμει ώς τδ φώς έχείνων εΐναι δέ λαμπρός, άλ
λ7 ή λαμπρότης του ποικίλλει άναλό.γως τής άποσιά- 
σεώς το» άπδ τής Γής.

Διά τοΰ τηλεσκοπίου δμως παρουσιάζεται είς τδν 
δφθαλμδν ώς δίσκος ή σφαίρα φέρυσα έπί τής έπιφα- 
νείας της χηλίδας- έπειδή δέ εΐναι ώς ή Γή μας σώ
μα έτερόφωτον λαμδάνον τδ φώς του έκ τοΰ Ήλιου, 
πέριξ τοΰ φ δ πο ίο» στρέφεται, παρουσιάζει είς ή μάς τάς 
αύτάς φάσεις, τάς όποιας καί ή Σελήνη μας.

Όπως οί άλλοι πλανήται, ουτω χαΐ δ Άρης στρέ
φεται περί τδν Ήλιον είς 68? ήμέρας ίδικάς μας, 
περί δέ τδν άξονά το» είς 24 1 [ 2 ώρας, ώστε άμ· 
φότερα τό τε έτος καί τδ ήμβρονύκτιόν του είναι 
μεγάλειτερα τών γηΐνων

ΌΆρηςάπέχει τοΰ Ήλιο» κατά μέσον 5ρον 145 
έχατομμΰρια μιλιών χαΐ άπδ τήν Γην ?νεχα τής με
γάλης έλλειπτικότητος τής τροχιάς τοο ποτέ μέν πε
ρί τά 250, άλλοτε δέ- μόχον.- 35 εκατομμύρια μι
λιών.

Κινείται δέ περί τδν’Ηλιον μέ: ταχύτητα 16 μι- 
λίών κατά παν δεοτερόλεπτον.

Ή διάμετρος τοΰ Άρβώς εΐναι 5 χιλ. μιλίων, ή δϊ 
ίπιφάνειά τοο κατά δύο χαΐ ήμίσειαν φοράς μικροί 
τέρα της έπιφανείας τής Γή? μας. Ή πυχνότης τής 
σφαίρας το» εΐναι μικρότερα τής πυκνότητας τής ή>. 
μετερας Γης κατά ξν τέταρτον. ’Επίσης χαΐ ή έλ,_ 
κτιχή δύναμις το» εΐναι ίτι μικροτέρα τής ελκτικής 
δονάμεως τής Γής· τούτο»- βνεκα πράγματα ζογίζοντα.· 
μίαν δχαν .έπΐ τή? Γής, έπί τοΰ Άρεως &ά ζυγίζουν 

χαί τέταρτον.
'Η μιχρότης α5τη τής έλκτικής δυνάμβως τοΰΆ- 

-ρεως έχει μεγάλην έπιρροήν έπί τδ μέγεθος καί τάς 
κινήσεις των κατοίκων το». Όθεν ί παχύτατος έΕ ή
μών τών άνθρώπων &ά ήδόνατο νά ύπερπηδφ' εύκόλως 
τοίχον 5 — 6 ποδών όψηλδν xal νά τρβχη ταχόιερόν 
του ταχύτατο» δρομέως μας, ένφ 6 xotvδς άνθρωπος 
Οά ήδόνατο νά δπερπηδφ τοίχον 1Θ—12 ποδ. δψυς]

Εΐπομεν ανωτέρω ότι δ Άρης διά τοΰ τηλεσποπίβ 
παρουσιάζεται είς τδν δφθαλμδν ώς σφαίρα φίρουσα 
έπί τής έπιφανείας της διαφόρους χηλίδας, έχ τών 
όποιων αί χατέχουσαι τοδς δύο πόλους εΐναι λευχαΐ, 
όπως φαίνονται είς τάς δύο προχειμένας εικονογρα
φίας- άλλά περί τούτων βέλο μεν διαλάβει είς τδ έ- 
πόμενον ψύλλον, δταν &ά πραγματευθώμεν περί τής 
φυσιχής συστάσεως τοΰ πλανήτου τούτο».

. (άκολόυθεΰ)
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΎ
Ή

Ή χαρά Καλή xat ή παραχαταθ^χη τ^·'

(Ίδε προηγοόρ. άριθ.)
Είς τδ προηγοόμενον φόλλον· άφήχαμεν· τήν χυρά 

Καλήν μδ τδ χάνιατρον έπΐ κεφαλής διεοθονομένην 
είς τήν παραλίαν, δποο ΐστατο ήγχοροβολημένον 
πλοΐον,-τδ όποιον μετ’δλίγον έμελλε, νά ίχπλεόση διά 
τήν Νέαν 'Γόρχην.

Εϋθύς 8’ άφοΰ εφθασεν έχει, είσήλίίεν εΐς τήν λέμ·
' 6ον χαΐ διεοθύνθη πρδς τδ πλοΐον εχουσα πάντοτε 
τοί>ς δησαοροός της έπί κεφαλής.

Άμα δ’ άνέβηέπ’ αύτοΰ δ Υποπλοίαρχος τήν ώδή- 
γησεν είς τδ όπισθεν μέρος τοΰ καταστρώματος, όπδ 
τήν σχιάδα, χαΐ έχει έναπέθεσε τδ πολύτιμον φορ* 
τίον της.

Πλοίαρχος χαΐ ναΰται δλοι φοσιχά έγβιναν περί
εργοι χαΐ έζήτοον νά μάθουν τδν λόγον, δστις έφβλ;·,. , 

; >
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pa τήν μαύρην είς τδ πλοΐον, χαί προσέτι -ί πε- I 
ρΐεΐχβ τδ πανέριον έκείνο, τδ δ ποιον τοσουτον άδοτη 
ρώς έφύλαττε. ’Εκείνη δέ χ«·ρί; νά ταραχθή ποσώς 
έκύτταξεν άσκαρδαμυκτι τδν πλοίαρχον' καί τφ είπε 
τά εξής.

«Πλοίαρχε έάν έβλεπες άνθρωπον κινδονεύοντα νά 
πνίγη είς τήν θάλασσαν, δέν &ά τδν έβοηθοΰσες νά 
σωθή; ή έάν έβλεπες οικίαν καιομένην καί ίγν.ώρ* 
ζες δτι μετ’ αύτής 8ά συγκάτεχα ίον το καί τρυφερά 
παιδία, θά Γστασο άπλοΰς θεατής των φλογών, ή θά 
έτρεχε» καΐ θά ήγωνίζεσο νά σώσης τά παιδία έκεΐ. 
να; Πλοίαρχε, ίδοδ ένώπιόν σβ§ν καλόν έργον νά πρά
ξης. Λέγουν δτι δ Κύριος εδλογεΐ έκείνους, όσοι φρον
τίζουν διά μικρά παιδία. Ύποσχέδητί μοι, λοιπόν, δτι 
δέν θά προδώσης τδ τρομερόν μυστικόν, τδ δποΐον θά 
οέ φανερώσω.’ΓποσχέΘητι, διότι ό καιρός κατεπείγει.»

Ό πλοίαρχος τδ μέν συγκινηθείς έκ τών παρα
κλήσεων καΐ τοΰ ίκευτικοΰ τρόπου τής μαύρης, τδ δέ 
θέλων νά ικανοποίηση τήν περιέργειαν του, άπεκρί- 
Θη, «Υπόσχομαι—διηγήσου μοο τδ μυστικόν σου.«

« Οί μαύροι τής νήσου ταύτης,—ήρχισε νά λέγηή 
κυρά Καλή,—διψούν διά τδ αίμα τών Λβοκών κυρίων: 
των καί άπεφάσιααν νά κορέσωσι τήν δίψαν των ά- 
πόψε, Αύριον τδ πρωί τά λευκά πρόσωπα τούτων 
θά σκεπασθοΰν μέ τήν πελιδνότητα τοΰ θανάτου ί 
Άνδρες καί γυναίκες, νέοι καί γέροντες, έτι δέ καί 
μικρά παιδία,—δλοι θ’ άπεράσουν άπδ τήν μάχαιραν!

« Ούτοι δέ νομίσαντβς δτι ή καρδία μου εΐναι τόσον 
μαύρη δσον καί τδ πρόσωπόν μ», μέ έξεμυστηρευθησαν 
τδ μυστικόν των. Ό Κύριος μέ έφύλαξε καί δέν τοδς έ- 
μαχαίρωσα, ένφ μέ έλεγον ταΰτα—Οί κακούργοι! έ- 
στοχάσθησαν, δτι έγώ ή μπορούσα νά κατοικώ είς την 
οικίαν τοΰ κυρίου μου, άφοΰ τήν βάψω μέ τδ αίμα της 
οικογένειας του καί αύτοΰ 1

ε Ό κύριός μου μετά τής κυρίας του ήτο είς τήν 
έξοχήν, έπομένως δέν εΐχον καιρόν νά δπάγω έχει, 
ούτε νά τους ειδοποιήσω δι’ άλλου ανθρώπου.—Έκα
μα λοιπόν δ,τι ήμπόρεσα διά νά έξαπατήσω τους αι
μοχαρείς έκείνους φονεϊς καί τοιουτοτρόπως νά σώσω 
δύο τρυφερά αρνάκια.

«Οί ναΰται σ« ήγόραζον πάντοτε άπδ έμέ κοτόπυλα 
καί ένόμισα, δτι δέν θ’ άπέρριπτον τήν παράκλησίν 
μου είς τήν ώραν ταύτην τοΰ κινδύνου. ΌΘεν έβαλα 
τά δύο παιδάκια τοΰ κυρίου μου είς τδ πανέρων τοΰ
το ’ καί τά έφερα έδώ. ‘Ιδού τά παραδίδω είς τήν 
φροντίδα καί τήν ύπεράσπισίν σου. ' Ο δέ Κύριος νά 
σέ άνταποδώση κατά τδν τρόπον, μέ τδν όποιον θά 
φερδής'είς τάάθώα ταΰτα πλα'σματά του ί»

Άφοΰ εΐπε ταΰτα ή Κυρά Καλή, έσήχωσε τδ σκέ

πασμα άπδ τό πανέριον καί έφάνησαν τά γλυκά πρό
σωπα τών δυο παιδίων κοιμισμένων ήσΰχως πλησίον 
άλλήλων, ώς έάν ήσαν είς τούς κόλπους τής μητρός 
των, · Ίδοδ άναπνέουν,*— έψιθύρεσε καθ’έαυτήν ή 
Καλή, θέσασα τδ πρόσωπόν της έγγδς τοΰ προσώπου 
τών παιδίων.

*Η άπλή καί ειλικρινής διήγηστς τής μαύρης καί ή 
θέα τών δύο μικρών έκείνων άγγέλων ήσαν ίκανά νά 
μαλλάξωσι καί αύτήν τήν σχληροτάτην καρδία?. *0- 
Θεν ό πλοίαρχος δέν ήδοψήθη νά. κράτηση τά δάχρυά 
τ» είς τδ θέαμα έκείνο- σονεκινήθη δ* έπί τοσοΰτον 
ώστε έχρειάσθη αρκετήν ώραν £ως ο» δυνηθή νά δμι· 
λήση* άφοδδέ τδκατόρθωσεν, «Εδρες τδν κατάλληλον 
άνθρωπον,—εΐπεν εις τήν μαύρην, —σέ διαβεβαιώ δέ 
δτι τά παιδία ταΰτα δέν έχουν νά φοβηθούν τίποτε 
έν δσφ εύρίσκονται ύπό τήν προστασίαν μου- ήλθες 
δέ καί έγκαίρως, διότι μετά δέκα λεπτά τής ώρας ά- 
ναχωροΰμεν έντεΰθεν.ν

Καί τφ δντι κατά τήν προσδιορισθεΐσαν ώραν δ 
πλοίαρχος διέταξε νά οηκωθή ή άγκυρα καί τδ πλοΐ
ον μετ’ δλίγον έπλεε πλησίστιον πρδς τδν πρός δν 
δρον τοο.

Πτωχή Καλή! έν βσφ δ κίνδυνος έπαπειλοΰσε τήν 
ζωήν τών παιδίων, έδείκνυε θαυμαστήν έτοιμότητα 
πνεύματος καΐ ένήργει μέ δραστηριότητα άνωτέραν 
τής άνδρικής- άφοΰ δμως δ κίνδυνος παρήλθε καί τά 
παιδία ήσαν ασφαλή ύπδ τήν σκιάδα τοΰ πλοίου τοΰ 
άγαθοΰ πλοιάρχου Ιερεμία, έπήλΟεν έπ’ αύτήν εΐδός 
τι χαλαρώσεως νοδς καί σώματος καί ή πτωχή μαύ
ρη έξηπλώθη παρά τδ πανέριον τών παιδίων άσεί 
νεκρά.

Ένφ δ’ εύρίσκετο είς τήν κατάστασιν έκείνην, «Ό 
άγαθδς θεός,—έψιθύρισε,—τδν όποιον ή κορία μυ ά- 
γαπφ, είθε νά δώση εΐς έμέ τήν πτωχήν καί άμαθή 
μαύρην νοΰν, ώστε νά φροντίζω διά τά παιδία ταΰτα 
βπως πρέπει.»

Ό πλοίαρχος περιεπάτει έπί του καταστρώματος 
σύνους, ένφ οί ναΰται έκ τών θέσεών των τδν έθεώ- 
ρουν μέ πολλήν περιέργειαν, ζητοΰντες ν’ άνεύρωσι 
διά τών ύφθαλμών των τήν αιτίαν τής αίφνηδίου ά* 
ναχωρήσεως τοΰ πλοίου έκ τοΰ μέρους έκείνο».

Άλλ* δ καλός πλοίαρχος δέν τοδς άφήκεν έπί πο
λύ είς άπορίαν διά φωνής βροντώδους άλλά πατρι
κής πρόσεκάλεσε τους πάντας νά ελθωσι πρός αύτόν- 
παραμερίσας δέ τδ πανίον τής σκιάδος, άφήκε τό φώς 
τής Σελήνης νά φωτίση τά πρόσωπα τών δύο κοιμω- 
μένων παιδίων έντός τοΰ πανεριού μετά της μαύρης 
Καλής παρά τδ πλάγιον αύτοΰ. Μέ δλιγολογίαν δέ
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ί τους έδιηγήθη δσα ή Καλή τφ είχαν έκμυστηρευθή, 
! προσθέοας, · Ύπεσχέθην είς τήν μαύρην ταύτην νά 

ύπερασπισθώ καΐ φροντίσω διά τά αθώα ταΰτα πλα- 
ί σμαια, τά όποια 0 θεός βθεβεν ούτως ύπδ τήν προ 

ί στασίανμου. Άλλ’άν τις άπδ σας, φίλοι μου, άμφι
βάλη είς τήν φιλαλήθειαν της μαύρη;, ή φοδήται νά 

! ’ μέ βοηθήση νά σώσω τήν ζωήν τών παιδίων τούτων 
άπδ τάί χεΐρας τών δολοφόνων των, άς ύψώοη τήν

' χεΐρά τοο χαΐ άς τδεΐπη μετά παρρησίας— Τδν τοι* 
οοτον δέν τδν θέλομεν νά ήναι μαζυ μας. Άποχρίθη- 
τελοιπδν αμέσως, θέλετε ή δέν θέλετε νά σομμερι· 
σθήτε τήν άπόφασίν μου;

ί Μόλις έξήλθεν ή τελευταία λβξις άπδ τοΰ στόμα
τος τοΰ πλοιάρχου καΐ δλον τδ πλήρωμα δμοφώνως 
ανέκραξε, « Συμμεριζόμεδα, β χαΐ έξέτεινον πρδς αύ
τδν τάς δεξιάς των ώς σημεΐον όρκου, τάς όποιας δ 
πλοίαρχος έσφιγξε, πρδς ένδειξιν της πίστέως καΐ εύ· 
γνωμοσύνης τοι» πρδς αυτούς.

j Ό ήνωμένος ήχος τών φωνών τών ναυτών άφύ· 
πνισε τήν Καλήν, ή δποία ίδοΰσα αδτοδς πέριξ τοΰ 
πανερίου καΐ μή γνωρίζουσα τί ετρεχεν, ήγέρθη μέ 

' ορμήν είς τοδς πόδας της έτοιμη νά μεταχειρτσθη 
ί .· τους γρόνθους της χατά τοΰ πλησιεστέρου έξ αυτών.

'Ο πλοίαρχος δμως τήν χαθηαύχασεν είπών, βτι 
: όΐ άνθρωποι ήσαν δλοι ίδιχοί του καΐ δτι τφ εΐχον ύ-

■ - ποσχβθή δτι θά ύπερασπίζοντο τά παιδία μέχρι. τε· 
ί λευτάιας άναπνοής. "Επειτα δέ διατάξας τοδς ναότας
■ νά υπάγω ο ιν είς τάς θέσεις των καΐ ρίψας τελευτά to ν 
• βλέμμα έπΐ τών παιδίων, έχαλονύ χτίσε τήν κυρά

Καλήν χαΐ κατέοη είς τδ δωμάτ·όν του διά νά χοι- 
ϊ μηθή· (ακολουθεί.)

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Τρεις αυλλαβαΐ μέ γράμματα έπτά μ’ άποτελουσι, 
Καΐ χίλια πλήν δεκαοκτώ άπαντα άριθμουσιν.

ϊ Ό τίτλος εΐναι ζηλευτές, κ’ ή θέσις ήν κατέχω, 
Διότι κατά τδν βαθμέν τους άλλους υπερέχω. 
Πολλοί φθονούν τήν θέσιν μου,θέλυν νά τήν κατέχυν 
Κι’ άν ήναι ίκανοΐ ή μ ή είς τοΰτο δέν προσέχυν,

: . 'Αμάν! χαι σάνει, χαΐ χαλά I τδν τίτλον μου νά φέρ»ν*
■ Άν καΐ ώς χηνοχεφαλοι μεγάλην φήμην χαίρουν !

Μοχθούν,ίδρώνουν,προσπαθούν Χαί τ’ άνω κάτω φέρβν 
Λαχούς μΐ πετραχήλια χαί χίλια οη'υ προσφέρουν·. 
Άρκεΐ μόνον ν’ άξιωθοΰν ’στήν θέσιν νά περάσουν !

5 Κ>’ ά ν άο ά γαάάρ ά>ν άχαρα δέν’ξεόρσν νάμοιρ άαααν
’Αρκεί νά δνομάζωνται, ώς λέγουν, Βοϊβοδίνα I

ΐ Και άς ipoipStdtv αί χουτοί τφ ovrc άπ την πείνα!
ί Άλλοι δέ πάλιν μέ σκοπέν αίσχρας κερδοσκοπίας 
ϊ '■

"Η έπΐ τών όμοιων των άνομου τυραννίας 
Μετέρχονται οί δείλαιοί πασαν παρανομίαν, 
Δόλους. άπατας d vat δεΐς και φαύλην κολακείαν,, 
λίέ εύσεδεις είν’ εύσεβεΐς, άπιστοι μέ απίστους ! 
’Εξίσου υποκρίνονται κι’ άρ ιστούς καί κακίστους ! 
Παν ίερδν καΐ όσιον αίσχρώς καταπατοΰσιν 
' Αρκεί νά έπιτύχωσιν δ,τι έπιποθοΰσιν 
Άμα δέ τύχουν τοΰ οκοποϋ— τήν θέσιν μου καθέξυν, 
; Αμέσως δ ήλον γίνεται τί πρόσωπον θά παίξουν I 
Καί τούιοος φενακίζουσι, κ’ έκείνουςζημιοΰσι, 
Και εναλλάξ φίλους κ' έχθροίις προδίδουν κι’ άδικούσι. 
Κλοπας και φόνους πράττουσι, καΐ δ,τι ή μπορέσουν 
Άρκεΐ τά άνομα κ’ αισχρά πάθη των νά κορέσουν. 
Καθήκον δέν γνωρίζουσιν ευθύνην άγνοοΰσι, 
Δίκαιον, πρέπον κ’ εννομον αίσχρώς περιφρονοΰσι» 
Νόμον έχουν τά πάθη των, θεόν των τήν κοιλίαν, 
Κανόνα των τήν θέλησιν, στάθμην την πονηριάν. 
Μόνος σκοπός καί πόθος των πώς νά κακοποιήσουν, 
Μικρούς μεγάλους γενικώς / αρπάζουν, νά ξεσχίσουν] 
Κι’ οΰτω μέ τάς κακίας των καΐ τάς παρανομίας 
Εΐς δλους θλίψεις προξενούν κι’ άπειρους δυστυχίας 
Ούδεί; καλές τοδς άγαπφ, απαντες τους μισοϋσιν 
Είς πάντας δέ άποστροφήν καΐ φρίκην έμποιοϋσι. 
Μικροί μεγάλοι σκέπτονται πώ; νά τοδς καταβάλουν 
Ν’ άνοίξωσι τδν λάκκον των καΐ μέσα νά τους βάλουν 
Πολλάκις δέ τδ χατορθοΰν, κακήν κακώς τους ρίπτουν 
Έκ τής έξοχου θέσεως, καΐ μ’ αίσχος τοδς καλύπτουν» 
Είς τούτους δέ τοδς μιαρούς άλλος μισθδς δέν μένει 
Είμή, καΐ ζώντες και νεκροί νάνοι κατηραμένοι | 
Όσοι δ’ άςιως χαΐ καλώς τήν θέσιν μου κατέχουν 
Γάς ευλογίας τοΰ θεοΰ είς άπαντας παρέχουν. 

"Ενεκα τούτου άπαντες πιστώς τοδς άγαπώσι, 
Τάς πράξεις καί τά έργα των πρεπάντως έκτιμώσιν. 
Υπέρ αδτών πρασφέρονται πρωί τε καϊ έσπέρας 
θερμοί εύχαΐ ι^ές. τδν θεδν άπάσας τάς ήμέρας. 
Ή μνήμη των διαπαντός άχήρατας θά μόνη, 
Αύτοΐ δέ ζώντες καί νεκροί θάναι ευλογημένοι. 
Άν τήν-δευτέραν συλλαβήν τώρα μου αφαίρεσης,
Ενώπιον σου δκνηρδν ού μόνον θε νά θέσης, 

Άλλά προσέτι καί λαμπρόν συγχρόνως θέ νά ΐδης* 
V άν δέν πιστεύης είς αύτδ αμάθειαν προδίδεις. 
Τώρα μόνον μειάθεσον τής λέξεως τδν τόνον, 
Κ’ άμεσως, φίλε, θά ίδής ού πόλεις λαμπράς μόνον, 
Άλλά κ’ άπάγονον θεοΰ, καί άνακτα αρχαίον, 
Καΐ ήρωα περίφημον, καί κύνα φρικαλέον, 
Καΐ ον τι φημιζόμενον έν τη μυθολογίφ 
Διά τήν οξυδέρκειαν έν τη κατασκοπεία. 
Άφαίρεσον δέ άπ’ αύτήν τδ δεύτερον τδ γράμμα 
Κ’ ένώπιόν σου θά σταθή παράξενόν τι πραγμα* - 



456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1875

Nat, κάτι φρίκην έμποιοϋν και θαυμασμόν συγχρόνως ! 
Τό πώς Sέ .γίνεται αυτό θά τδεύρής σό μονοί. . - 
Έκ-τοάτά» δέ τδ δεύτερον γράμμα έάν έκβάλής, 
Τό τρίτον δέ έκ τών έπτά είς τήν άρχήν άν βάλης, 
Θάϊδης:πράγματ’ άμυδρά άνευ μορφής καμμίας, 
'Ως ήσαν έν τω σόμπαντι πρδ τής δημιουργίας. ■ 
Τά δύω πρώτ’ έκ τών έπτάάν τώρα άφ αίρεσης, . 
Τδ τέταρτον δέ κ1 έσχατον εΐς ταΰτα άν προσθέσης, 
Θά ΐδη; κι’ αστρον, φίλε μου, τών μάλα εγνωσμένων, 
Και ένδοξον παρ’Έλλησι Θεόν καί φημισμένο?. 
Τδ τρίτον 3έ έκτων έπτά πρδ τούτων έάν βάλης 
Θά ΐδης μετά θαυμασμού χ’ έκπλήξεως μεγέληί 
Οΰ μόνον δύω άρχοντας τών πάλαι ’Αθηναίων, 
Άλλά και στρατηγόν αδτών, οΰχί τόσον γενναΐον, 
‘Ωςκαίάγαλματοποιδν περιφανή άρχαΐον. 
Προσέτι καί ιστορικόν άνδρα Μίτυληναΐαν, Κ,

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΤΙΣ άπέθανεν έσχάτως έν Αμε
ρική, δστις άφήκεν ύπέρ τάς 200 χιλιάδα* * ταλλή- 
ρων*  ήτο δέ γεωργός. Διά νά μή έίοδεύση πόλϊ> είς 
τά τής ταφής.του είχε κατασκευάσει ό ιοωςτδ κιβώ
τιο? έντός τοϋ δπόίου έπεθύμει νά τεθή τδ σώμά του,· 
άπδ σανίδας μέ έξωμαλομένας, καί έντός αύτοΰ είχε 
θέσει,· διά έφόδιον ώς φαίνεται! τρεις χιλιάδας τάλ- 
λήρων είς χρυσά νομίσματα!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,
— Σώματα παρελθόντων έτών τής’Εφ. τών Παίδ. 

άπδ μέν τής ένάρξεώς της (1868) μέχρι 'τοΰ 1874 
πωλοϋνται άντί λεπτ. 80 διά τους έν.Έλλάδι καί 1,50 
διά τοδς έν Τουρκιφ, τών ταχυδρομικών τελών συμ
περιλαμβανομένων* τό δέ τοΰ παρελθόντος έτους 18ϊ4 
αντί 1,20 3ιά τους έν Έλλάδι καί 2. δρ. διά τούς έν 
Τουρκία.

• Άστήρ τής Ανατολής, > Έφημερίς διά οικογέ
νειας, άπαξ τής έβδομάδος έκδιδομένη, περιέχουσα 
ύλην ποικίλην καί διδακτικήν, ίση δέ μέ τάς μεγαλει- 
τέρας Αθηναϊκά ς έφημερίδας κατά τδ μέγεθος. Τιμή 
έτησία προπληρωτέα δρ. 6. Στέλλεται δωρεάν είς τδν 
δστις ήθελε κάμει 20 συνδρομές εΐς τήν ’Εφημερίδα 
τών Παίδων.

— Είς πάντα δστις ήθελε κάμει πλεόν-ςών 5 συν
δρομητών είς έκατέραν τών δύο τούτων 'έφημερί· 
δων καί άποστείλει τάς σύνδρομά? είς τήν Διεό- 
θυνσιν, θά έκπίπτωνται είκδσιπέντε τοΐς έκατδν, καί 
προσέτι πληρώνωντάι τά ταχυδρομικά τής άλληλο· 
γραφίας.

Πόσον τυφλώνει καί άπομωραίνει τδν άνθρωπόν ή 
άγάπη τών ■ χρημάτων! άλλ- άπίστευτα, όπως φαί
νονται τά τοιαύτα παραδείγματα, συμβαίνουαιν βμως 
έν τω κόσμω καΐ πρέπει νά γείνωνται είς ήμας μα
θήματα κατά τής ύπερ βολικής αγάπης πρδς τά τοΰ κό
σμου έν γένευ - -

Λόγοι &ά τούς οποίους πρέπει νά οπουδάζα>σι τά 
παιάίαμουαιχ^

1. Διότι εύκόλως διδάσκεται καί εύκόλως μανθά
νετοι, δπου εΐναι καλός διδάσκαλος αδτής.

2. Διότι ή άσκησις είς τήν μοάθικήν εΐναι πολδ 
ευχάριστος καί τείνει είς τδ νά διατηρή τήν υγείαν 
του άνθρώπου.

3. Ενισχύει βλα τά όργανα τοϋ στήθους,— τήν 
καρδίαν καί τούς πνεύμονας, δίαν θίγει τήν τρ οχείαν 
άρτηρίαν καί τάς διακλαδώσεις αυτής, καί ούχί σπα· 
νιω; θεραπεύει τάς άσθενείας τοϋ λάρυγγος.

4. Εΐναι άξιόλογον ιατρικόν κατά τώντραυλιζοντών.
5. Εΐναι κάλλιστον μέσον του νά σχ η ματίση τις καί 

διατηρήση διακεκριμένη? καί καθαρόν προφοράν καί 
νά γείνη καλό; ρήτωρ.

6. Εΐνάι τδ άριστόν μέσον του νά ΐλάρύνη καί αογ- 
κίνή τάς καρδίας καί τά πρόσωπα τών άλλων.

7. Οΰδέν μουσικόν δργανόν, ή συμφωνία μουσι
κών δργάνων, δύναται νά συγκριθή μέ τήν ανθρώπι
νη? φωνήν κατά τήν1 γλυκύ τητά, τδ εύρυθμον καί τήν 
ποικιλίαν.

8. “Οσον καλλίτερα είναι· εΐνάι ή φωνή, τοάόΰτδν 
καταλληλοτέρα- έΐναί πρδς δοξολογία? καί αίνον καϊ 
υπηρεσίαν τοΰ θεού· έδόθη·δέ τοΐς άνθρώίιοις όπως 
τήν μεταχειρίξωνται χυρίως πρδς τδν σκόπον τοΰτον.

\4πλη άλλά σημαντιχή fllaif-Opd. *Ό  δίκαιος έλ- 
πίζει καί έν αϋτφ τιρ θανάτιρ. > (Πάροιμ. ιδ’. 32.) 
Άλλά ποΰ εΐναι ή έλπίς τοΰ θνήσκοντος αμαρτωλού;

Λύσις τοΰ έν τφ προηγουμένων φύλλιμ αινίγματος. 
Αίνιγμα.
Τό έλυσαν

‘Ηλίάς ^εγγέλης Αθηνών
’£. Βενιζέλος Αθηνών
I. Φουστάνάς : ’Αθηνών
Α.'Τεμπάκός . . Σπάρτης
‘Ελ. Δ. Σμυρναίοϋ : · - Πειραιώς.

1ΕΡ0ΓΕΑΦΙΚΑ1 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.
ί. Ποΰ ί Ά νίλας κώή Πρισκίλλα διεκινδύνενσαν τήν ζωήν 

των διά νά σώσω οι τον άπόστολον Παύλον;
.2- Ποΰ ΐγεννήθη ά Αοόκιος, δστις ήτό πήροξ τοΰ Εδαγ- 

λίου είς τήν ’Αντιόχειαν; ,
3. Ποΰ έκήρνξε κατ’άρχάς: ή Τίτος'

^^^^^^^^^^^ή^^^’Εφ^Ιαίδων^έι^όδφ Έρμου άπ έναν τι τοϋ χρυσοχοείου τοΰ κ. Στεφάνου.


