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Τδ ζώον τούτο, τοΰ όποιου την· εικόνα παραθέτο- 
μεν ένταΰθα, ανήκει είς τήν οικογένειαν τών παχυο έρ
μων καί εΐναι έντόπιον της Αφρικής. Εΐναι οέ ζώον 
τρομερόν όχι μόνον είς τήν θεάν, άλλά καί είς τήν 
δΰναμιν, διότι όόναται ν’ άντιπαραταχθή έπιτυχώ; καί 
κατ’ αύτοΰ τοΰ λέοντος. Οί δόο χαυλιόδοντες αύτοΰ 
εΐναι 8πλον τρομερόν κατά παντός έχθρού, ή δέ δό- 
ναμις τών μοών τοΰ λαιμού τοο εΐναι τοσαύτη, ώστε 
δόναται νά έμπήςη καί νά διάσχιση διά τών χαυλιοδόν
των τούτων καί αυτό τό δέρμα τοΰ έλέφαντος ! ώστε 
τοΰ; λέοντο; καί τής τίγρεως ή δορά είναι ώς λεπτόν 
χαρτίον ε·’ς τό φοβερόν τούτο ζώον. Ίοΰτο, ώς φαίνε
ται; εννοεί κ/ι αυτός ό λέων καί διά τούτο αποφεύ
γει τάς μετ' αυτού μάχας. ' ■

Μέχρι τούδε δύο μόνον τών ζώων τούτων ήδυνήθη- 
σαν νά συλλάβωσι ζώντα, καί ταύτα εστάλη σαν εις τον 
ζωολογικόν κήπον τών Ιίαρισίων διότι καί δοσκολώ- 
τατα συλλαμβάνεται και ούδεμίαν διάθεσιν δεικνύει 
πρός έξημέρωσιν τό ζώον τοΰτο.

’Από κοινού μέ τά άλλα τοΰ γένους του, τδ ρόγχος 
του εΐναι τόσον ισχυρόν και σκληρόν, ώστε δΐ αύτοΰ 
δόναται νά άνασκάψη λάκκον ικανού βάθους, τφ χρη
σιμεύει δέ πρδς άνεΰρεσιν βολβών καί ριζών, δι' ών 
συνήθως τρέφεται.

Ή κεφαλή του εΐναι τόσον μεγάλη, ώστε αναλογεί 
μέ τδ τρίτον περίπου τού ολου σώματος, φέρει δέ τοι- 

: αυτα σαρκώδη καί ύστεώδη παραρτήματα, ώστε ή οψις 
■ του καθίσταται τή άληθείφ τρομακτική.

(Έκ τοΰ ‘Αατέροί της Ανατολής.)

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΕΝΤ3Σ .ΖίΙΝΤΕΣ,

(Διήγημα ‘Ελβετικόν.)

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Α'.-

Περί των δρέων τητ Γιοάρας χαί των 
χατοίχων αότητ.

(Μιτάφρασις έλενθίρα ίκ τοΰ ’Αγγλικόν.)

Τδ, άκόλουθον διήγημα πιθανόν νά φανή είς πολ
λούς τών μικρών άναγνωστών παραδοξότερον ή ώστε 
νά πιστευθή· άλλ’ δμως ό συγγραφείς αύτοΰ βεβαιοζ 

έγράφη έπί τή βάσει πραγματικών γεγονότων, καί 
διά τοΰτο κατά τά κυριώτατα αύτοΰ μέρη εΐναι άληθές.

Όστιςδήποτε καΐ άν εΐοε τά ορη τής Γνοόρας κατά 
τδν χειμώνα καί τώί δπερμεγέθεις σωρούς τής χιόνος, 
ήτις έπισωρευεται εις τάς φάραγγας καί έπί τών πλευ
ρών αύτών., δέν δόναται κ’ άμφιβάλλή, 5τι οί πτω-

χοί κτηνοτρόφοι1 τών μερών έκείνων είναι συχνότατα 
έκτεθειμένοι είς τρομερούς κινδύνους.

Ή Γιούρα συνίσταται έκ διαφόρων σειρών δρέων 
παραλλήλως πρδς άλλήλας κειμένων, άφ' όπου ό πο-· 
ταμδς 'Ροδανός χύνεται εις τήν λίμνην τής Γενεύης 
βορειανατολικώς διά τής Γαλλίας καί Ελβετίας, μέχρι 
τοΰ μέρους ένθα ό Άαρος χύνεται είς τδν ποταμόν 
Ρήνον — διάστημα 30 περίπου μιλίων τδ μήκος καί 

4 - 5 τδ πλάτος.

Τά μέγιστα τών δρέων τούτων ύπάρχουσιν είς τήν 
Ελβετίαν, αί δ’ ύψηλόταται κορυφαί καί οί κρημνωδέ- 
στατοι βράχοι- καί κοιλάδες εβρίσκονται πρδς τδ μέ- 
ρος τής Γαλλίας.

Έπί τής κορυφής τών δρέων τούτων ή χιών διαρ- 
κεΐ καθ’ βλον τό έτος· χλόη δέ καί άνθη καί θάμνοι- 
καταπράσινοι εύρίσκονται κατά τήν άνοιξιν καί τδ θέ
ρος μέχρι τή; γραμμή;, ένθα κατέρχεται ή χιών καΐ 
χρησιμεύουν πρδς νομήν τών κτηνών καί τών αιγών, 
τάς όποίας οί κάτοικοι τών μερών τούτων τρέφυσιν πρδς 
κατασκευήν τού Ελβετικού λεγομένου τυροΰ καί 
βουτύρου, άτι να εΐναι τόσον έπιζήτητα καθ' βλον τδν 
κόσμον.

Μετά τοδς μάκρους .καί σκοτεινούς μήνας τοΰ χει
μώνας κα! τήν έναρςιν τής άνοίςεως. ή χιών άρχο- 
μένη νά· διαλύεται, κατέρχεται έν εΐδει ρυάκων εΐς 
τάς μεταξύ τών δρέων κοιλάδας και μεταβάλλει τδ 
πρόσωπον τής μέχρι τούδε νέκρας κατά τό φαινόμε
νου καΐ άχάριτος γής είς λειβάδιον πλήρες ζωής καί 
ώραιότητος, κεκαλυμμένον ύπδ χλόης καί άνθέων.

Τήν έποχήν ταύτην: αναμένει μετά πολλής άνυπο. 
μονησίας δ πτωχός κτηνοτρόφος, καί μετά χαρας άνοί- 
γων τάς θόρας τοΰ κτηνοστασίου του, όδηγεΐ τήν άγέ- 
λην του πρός τάς πρασίνας έκείνας βοσκάς, αϊτινες 
φαίνονται μακρόθεν τόσον ώραΐαι είς τδ δμμα καί τό
σον έλκυστικαι είς τά έπί τοσούτους μήνας διά ίηροϋ 
χόρτου τρεφόμενα κτήνη. Εΐναι λίαν εύχάριστον νά 
βλέπη τις τά σκιρτήματα καί ν’ άκούη τους μυκηθμούς 
καΐ τά βελάσματα τών βοών κα! τών αιγών, ένφ σπεύ
δουν πρός τάς άγαπητάς έκείνας πρασινάδας! Τά άλο
γα έκεΐνα ζώα φαίνονται καλώς γνωρίζοντα τί εΐναι 
άποτεταμιευμένον δι’ αύτά είς τά ΰψη έκεΐνα καί διά 
τοΰτο τρέχουσι' μετά σπουδή; πρδς τά έκεΐ, άδιαφο- 
ροΰντα διά τδ ανωφερές καί άπόκρημνόν τής άναβά- 
σεως.

Ή ήμέρα τής ανόδου πρδς τά όρη εΐναι ημέρα πα- 
νηγόρεως διά τοδς κατοίκους τών μερών έκείνων. ‘Ό’- 
θεν καί χαιρετώσι τήν έλευσιν αύτής μέ τήν αύτήν 
χαράν, μεθ’ ής τά κτήνη των, δν καί ή έπί τών δρέων. 
διαμονή των ήναι. είδος τι έξορίας καί άπομονώσεως
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ini τοΰ λοιπού κόσμου, καί Απ’ αύτών έτι τών οικο
γενειών των.

Είς μέρος τι κατάλληλον Επί τών δρέων έκαστος 
χτηνοτρόφος Εχει τδ κτηνοστάσιόν τοο, τοο οποίου οί 
μέν τοίχοι εΐναι κατεσκεοασμένοι έκ λίθων μεγάλων, 
ή δ’ δροφή έκ δοκών έλάτης, πλησίον αλλήλων τε
θειμένων, έπί τών δποίων τίθενται κατά σειράν σχίζαι, 
ή μια Επί τής άλλης καί έπ’ αύτών λίθοι μεγάλοι, οΐ- 
τινες κρατοΰσιν αύτάς είς τήν θέσιν των άπδ τών ά
νεμων, καί οΰτω καθιστώσι τδ Εσωτερικόν τού κτηνο- 
στασίου Αδιάδροχον.

Τδ Εσωτερικόν τών το to ό των κτηνοστασίων διαιρεί
ται εις τρία μέρη. Τδ πρώτον εΐναι τδ κυρίως κτηνο 
στάσιον, ήτοι τδ μέρος ένθα σταλίζουσι τά κτήνη κατά 
τήν νύκτα. Τδ δεύτερον εΐναι τδ Εργαςήριον, ένθα κατα
σκευάζεται δ τορδς, τό βοότυρον πλπ. καί τδ τρίτον τδ 
μαγειρεΐον, δπερ χρησιμεύει καί ώς κοιτών Βια τους 
κτηνοτρόφους, μή φέρον άλλο έπιπλον είμή θέμα τι 
άχυρου, έπί τού όποιου κατακλίνεται δ πτωχός Εκείνος 
κτηνοτρόφος καθ’ δλον τδν χρόνον της έχει διαμο
νής τοο.

Εις τδ μαγειρεΐον υπάρχει εύρεΐά τις Εστία μετά 
καπνοδόχης, καί είς αύτήν κρέμαται δι’ άλύσεως μέ
γας λέβης, έντδς του όποιου κατασκευάζεται δ τυρός.

‘0 χρόνος τής έπί τών δρέων διαμονής των διαρκεΐ 
περίπου 4—5 μήνας καί κατ’ αύτδν σπανιώτατα βλέ
πουν άλλο πρόσωπον έκτδς τών κατά τύχην έπισκε- 
πτομένων τά όρη έκεΐνα περιηγητών*  συνήθως οέ κα
τέρχονται κατά τήν ήμέραν τόυ Άγιου Δένου, ήτις συμ- 
πίπτει μέ τήν 9ην ’Οκτωβρίου, καΐ εΐναι ώς ή τής α
νόδου των ήμερα χαρας, διότι οί απόντες πατέρες, σύ
ζυγοι καΐ Αδελφοί Επανέρχονται είς το'υς κόλπους τών 
οικογενειών αυτών μετά τοΰ προϊόντος τών κτηνών 
των είς βούτυρον και τυρόν, τά δπόΐα μεταφερουσιν είς 
τάς γειτονικάς πόλεις πρδς πώλησιν δμοΰ μέ τά Εργό
χειρα, τά όποια κατασκευάζουσιν έκ ξύλου, ή σκαλίζου- 
3ιν έπί ξύλου κατά τδν χειμώνα, δταν δέν δόνανται 
νά κάμωσιν έργασίαν τινά έκτδς τοΰ οίκου.

Ό χειμών προσέτι χρησιμεύει καΐ ώς χρόνος διδα
σκαλίας τών παιδιών, διότι Ενεκα τής χιόνος δέν ού- 
νανται νά συνέρχωνται είς τά δημόσια σχολεία καί 
Αναγκάζονται νά μελετώσι καΐ νά.διδάσκωνται έν τή 
οΐκία ύπό τών γονέων των.

Μέ δλην δέ τήν Επικρατούσαν πτωχείαν, οί Βρεινοί 
Εκείνοι εΐναι Αγαθοί άνθρωποι καί σπανίως συμοαίναυν 
μεταξύ των Εγκλήματα, Τά ήθη των είναι Απλοϊκά 
καί καθαρά, ή δέ ζωή των άγνή καί Ανυπόκριτος*  
πάντες δ’ οί έπισκεφθέντες αυτούς Επαινοΰσι τήν κο
σμιότητα καί καθαρότητα τών οικιών των καΐ τήν

φιλοφροσύνην καί τήν εύσέδειαν, At ινα Επικρατούς 
παρ’ αύτοΐς. (Ακολουθεί.)

Π τ ε ά έ α.

Μετά τήν ορΰν .έρχεται ή πτελέα κατά τε τό μέ
γεθος καΐ τήν χρησιμότητα. Είναι δ’ ή πτελέα, ώς 
βλέπει ό Αναγνώστης έκ τής προκειμένης εικόνας, δέν- 
Βρον ύψικόρυφον καΐ ώραΐον τήν δψιν, βίπτει δέ καί 
βαθεϊαν σκιάν, ύπδ τήν όποιαν άνθρωποι καί ζώα εύ- 
ρίσκουσιν Αναψυχήν κατά τάς θερμός ώρας του Ετους.

. Τδ ξύλον τής πτελέας, ώς καί τδ τής δρυδς, εΐναι έν 
χρήσει πρδς ναυπηγίαν καί κατασκευήν άλλων, πραγ
μάτων, Απαιτούντων σκληρόν καΐ διαρκές ξύλον, μή 
σχιζόμενον, ούδέ βηγνυόμενον εύκόλως.

*Η πτελέα εΐναι δένδρον Απαντώμενον είς άπάσας 
τάς ήπείρους τής γης*  Εν Κίνα μάλιστα οί Κινέζοι διά 
συρμάτων καί άλλων μέσων, όταν ή πτελέα ήναι νεαρά 
καΐ δ κορμός καί οί κλώνοί της τρυφεροί καί εύλύγι- 
στοι, μεταποιοΰσιν αύτήν είς ποικίλα, παράξενα καί 
φαντασιώδη σχήματα.

Εις τινας χώρας τής Εύρώπης, ώς λ. χ. τήν ’Αγ
γλίαν κλπ. ύπάρχουσι πτελέαι ύπερμεγέθεις καί πα- 
νάρχαιαι. (’ Ε κ το ύ Άστέρος τής Άνατο λής,)
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Α'. ΜανέφΟας, 

(<5 φαραώ τηί ’Εξόδου}

Ή προκειμένη είκών εδρέθη είς ένα τών τάφων 
τών αρχαίων βασιλέων της Αίγυπτου, παριστη δέ τδν

Ό Μανέφθας ουτος οδδδν άλλο μνημεΐον άφήκεν 
είμή τδν τάφον τοο, οστις κατ’ άρχαίαν τινά συνήθειαν 
κατεσκεοάζετο ζώντος έτι τοΰ ήγεμόνος· άλλά καί 
τούτον οέν έπρόφθασεν, ώς φαίνεται, νά άποτελειώση.

* Η βασιλεία τοο ήτο βραχεία και ταραχώδης, καί 
έπ’ αυτής συνέβη ή Έξοδος τών Ισραηλιτών έξ Αί-

ΜανίφΑας»

οίδν και διάδοχον τοΰ ίσχοροΰ καί σκληρού Έαμεσσιο; 
Μανέφθαν. '0 ήγεμών ούτος ήτο άοονάτοο καί φανα
τικού χαρακτήρας, λίαν άφωσιωμένος είς τήν λίαν έξη- 
χρειωμένην Αίγοπτίαν λατρείαν τών άλογων ζώων. 
'Υπδ τδ άοθενές δ’ αύτοϋ σκήπτρον ή Αίγυπτος έφθα- 
σεν είς τελείαν άποσόνβεσιν. 

γΰπτοο καΐ ό καταποντισμοί το στρατεύματος αύτδ έν 
τή Ερυθρά δαλάσση.

'Ο μόνο; ιστορικός, διτις κάμνει λόγον περί αύτοϋ, 
είναι δ Αιγύπτιος ιστορικός Μανέθων, είς δν πάραπέμ- 
πομεν τδν δέλοντα νά μάθη περισσότερα περί τού ά· 
νικάνοο καΐ δεισιδαίμονος τούτου ήγεμόνος.
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Ι&ηΐϊβέα ιίΛτχξΐ» τόλν Οχταγώνων.
(ίδΐ εικόνα Sraaflsv )

Ή Παταγωνία εΐναι χώρα κείμενη είς το ν.οτιώτατον 
άκρον της Νοτίου ’Αμερικής, συνορεύουσα πρδς βορ- 
ραν μέ τήν ’Αργεντινήν δημοκρατίαν.

Ηί κάτοικοί της είναι άνδρες υψηλού άναστήματος, 
61/2 ποδών, καϊ ρωμαλέοι τδ σώμα. Οί ώμοί των 
εΐναι πλατείς, τδ δέ στήθος καλώς άνεπτυγμένον. Τά 
χαρακτηριστικά του προσώπου των μεγάλα, άλλ' αί 
χειρες και οί πόδες των συγκριτικώς μικροί, φυσικά 
δε εΐναι ράθυμοι. Τδ χρώμα των εΐναι χαλκόχρουν, 
αί τρίχες τής κεφαλής μέλαιναι, χονδραΐ καΐ εΰθεϊαι. 
τδ σιόρα μύγα καΐ τά χείλη παχέα, άλλ' οί δδόντες 

καλοί.
Χρωματίζουν τδ πρόσωπον καΐ τδ σώμά των μέ 

λευκόν, κυανούν καϊ έρυθρόν. Άντΐ δέ καλύμματος 
τής κεφαλής δένουν τήν κόμην των ύπεράνω τών κρο
τάφων καΐ ούτω σχηματίζει κάλυμμα.

Ή ένδυμασία των συνίσταται έκ μανδΰου δερμάτι
νου κρεμαμένου άπδ τών ώμων καΐ φθάνοντος μέχρι 
τών γονάτων Υποδήματα δέ κατασκευάζουν έκ δέρ
ματος ίππων.

Αί γυναίκες μόνον άπδ τδ πλέξιμον τών τριχών 
διακρίνονται άπδ τους άνδρας, πλέκουσαι αύτάς είς δόο 
άντΐ μιας πλεξούδας.

Φυσικά εΐναι μαλακού ήθους, άλλ’ δταν έρεθισθώ- 
σι καθίστανται τρομεροί, Αί καλύβαι των κατασκευά
ζονται έκ στύλων ξύλινων καΐ σκεπάζονται μέ δέρματα 
ίππων, ζοΰν δέ ζωήν νομαδικήν, περιφερόμενοι άπδ 
τόπου είς τόπον, ώς οί παρ’ ήμΐν Γύφτοι.

Τδ όπλα των αυνίστανται έκ μακροϋ δόρατος, ά- 
σπίδος καΐ βελών, άπαντες οέ εΐναι έπιοέξιοι ίππεΐς. 
Ή θρησκεία των εΐναι είδωλολατρική. εΐναι δέ είς 
άκρον δεισιδαίμονες καΐ τρομάζουν είς τήν προσέγγι- 
σιν τοΰ θανάτου.

1Η προκειμένη είκών παριστφ" κηδείαν, τά δέ παρα- 
κολουθοΰντα πρόβατα χρησιμεύουν διά θυσίαν πρδς 
έξιλέωσιν τοΰ παρωργισμένου Πνεύματος.

Διά τοΰ χριστιανισμού οί Παταγώνιοι δύνανται νά 
κατασταθώσι μία τών. εύγενεστάτων φυλών τοΰ άν- 
Θρωπίνου γένους.

*ΛνΟρώπενοε ϋνυχες.

Έξ ίλών τών ζώων μόνον τοΰ άν&ρώπου οί όνυχες 
φαίνεται, δτι έπλάσθησαν ούχΐ ώς δπλον προσβολής, 
ή κάν άμόνης, άλλ’ ώς υποστήριγμα της άφής, ήτις 
έν τοΐς άκροις τών δακτύλων εΐναι κατ’ έξοχήν άνε- 
πτυγμένη, καΐ ΐνα βοηθώσι τδν άνθρωπον νά συλλαμ-

βανη διά τών δακτύλων μικρά καΐ λεπτά τινα άντι- 
κείμενα, τά δποΐα δυσκόλως δυναται άνευ τής συνδρο
μής αύτών νά άναλάοη.

Άλλ’ όπως άλλα μέλη του σώματός τοο δ άνθρω
πος διεστρεψε καί κατέστησε ■ δύσχρηστα πρδς τδν σκο
πόν αύτών, ώς λ. χ. τους πόδας, τδν θώρακα κλπ., 
οδτω καί τους όνυχας χάριν του έπικρατούντος συρμό 5.

Όνυχες τ<.5 συρμού.

Αί δύο προκείμεναι εικόνες παριστώσι τόν συρμόν 
τών ονύχων, δστις επικρατεί είς διάφορα μέρη τής 
Κίνας καΐ ιδίως έν Σιάμ καΐ Άννάμ, καΐ άποτελοΰσιν 
έν τών κυρίων χαρακτηρισμών τής ε&γενείας ί Κατά 
τόν συρμόν τούτον δσφ μεγαλείτεροι καΐ ποικιλώτεροι 
κατά τδ σχήμα εΐναι οί όνυχες, (φθάνουσι δέ πολλάκις 
μέχρι τών 15-16 δακτύλων !) τοσοΰτον εύγενύστερον 
καΐ αξιοπρεπέστερον θεωρείται τδ πρόσωπον τό φερον 

αύτους, άδιάφορον, άν καθίσταται έντελώς άνίκανον 
πρδς έργασίαν,-άφοΰ ή άργία θεωρείται παρά τοΐς λαοΐς 
ιής ’Ανατολής ώς τδ άκρον άοτον τής έπιγείου ό- 
πάρξεως του άνθρώπου!

‘Ο συρμός ούτος τών μακρών δνόχων είσήχθη πρό
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τίνος χρόνου καί μεταξύ τών πεπολιτισμένων λαών 
τή; Δύσεως, ιδίως είς τα; ανώτερα; τάξει; τή; κοινω
νία;, αλλά 8έν έφθασεν είσέτι τδν βαθμόν τή; άνα- 
πτύξεω;, δν παρατηροΰμεν έν Σιάμ χαί αλλαχού I

&νυγες ro5 συρρ^δ*

Καθ’ ήμας ή τοιαυτη συνήθεια άποχτηνώνει τόν 
άνθρωπον, διότι πρδς τοϊ; άλλοι; καθιστά αύτδν έν
τελώς ανίκανον πρδ; τά; έργασίας έκείναςτών χειρών, 
αΐτινες άναδεικνόουσιν αύτδν ύπέρτερον τών άλογων 
ζώων.

‘Ο αλάνθαστος συνήγορος.
«α*«ΦΦ«ΜΦ

Υπήρχε» «Γ; τινα κωμόπολιν δικηγόρο; τι;, δστις 
ίφημίζετο διά τά; καλλίστα; συμβουλάς του. Χωρικέ; 
δέ τι;, γνωστό; τφ δικηγόριρ, δστι; ουδέποτε εΐχεν 
άναμιχθη είς οίκοι;, τδν έπεσχίφθη μίαν πρωίαν*  άφοΰ 
δέ άντήλλαξαν τά; συνήθεις φιλοφρονήσει;, «Λοιπόν, 
μπάρμπα Γιάννη, ειπεν δ Δ. εί; τί χρεωστώ τήν έπί- 
σκεψίν σου ταύτην;»

α Επιθυμώ, εΐπεν έκεινός, νά μοΐ δώση; ρέαν συμ
βουλήν.»

«Εί; ποίαν ύπόθεσιν;»
B’S, είπεν δ μπάρμπα Γιάννης, βει; γνωρίζετε, ίτι 

έγώ ποτέ δέν έπήγα εί; τδ δικαστήριον , ούτε έχω 
διενέξεις μέ κανένα ; Άλλ’ δμω; έπιθυμώ μίαν συμβου 
λήν άπδ σα; για καλό καί γιά κακό, η

«Άλλά, μπάρμπα Γιάννη μου, χωρίς νά γνωρίζω 
τήν ύπόθεσιν, πώς δύναμαι νά δώσω συμβουλήν ; Είπέ 
μου τήν ύπόθεσιν και ευχαρίστως σέ δίδω τήν γνώ
μην μου.»

«Ώ; πρδ; τήν ύπόθεσιν, εΐπεν δ Μ Γ., σα; είπα, 
ότι δέν έχω καμμίαν — κάμετε σεις μίαν, μόνον δώ
σατε με μίαν συμβουλήν.»

«Τοιοΰτόν τι εΐναι πρωτοφανές, εΐπεν δ δικηγόρο;, 
άλλ' άφοϋ τδ θέλει; θά κάμω κατά τήν άρέσκειάν σιυί 
Λαβών δέ τεμάχιον χάρτου, έγραψεν ίπ1 αύτοΰ κάτι τι 
και διπλώσα; τό ένεχείρισεν είς τδν μπάρμα Γ ιάννην, 
είπών, κ’Ιδου, αύτή εΐναι ή συμβουλή μου.»

«Καί τώρα τί κάμνει νά πληρώσω διά τδν κόπον 
σα;, κύριε; ή ρώτησε ν ό Μ. Γ. θεσα; τδ χαρτίον εί; 
τδ θυλάκιόν του χωρίς νά τδ έξετάση.

«Μόνον τέσσαρα; δραχμάς,» άπεκρίθη & δικηγόρος;

Ό μπάρμπα Γιάννη; πληρώσας τά δικηγορικά τοο 
μετεβη εί; τή*  οικίαν του, δπου εύρετήν σύζυγόν του 
συζητούσαν μί τινα; έργάτας, άν έπρεπε ν' άποθη- 
κεόσουν τδ χορτάρι, τδ όποιον εΐχον έπΐ δύο ημέρας 
ήπλωμένον εί; τόν ήλιον νά ξηρανθή*  έζητήθη δέ καί 
ή γνώμη αύτοΰ, άν έπρεπε νά τδ συνάξουν ή οχι.'

«Νάσέ εϊπω τήν άλήθειαν, γυναίκα, είπε, σδ γνω
ρίζεις. δτι δέν γνωρίζω πολΰ άπ' αύτά τά πράγματα. 
Έπήγα δμως σήμερον κάτω έκεϊ είς του δικηγόρου Λ, 
καί μέ έδωχε μίαν άπδ έκείνα; τά; συμβουλάς, αί ό
ποια: είναι άσφαλταις. Ά; ΐδοΰμε τί λέγει αυτός. Έ- 
ξαγαγών δέ τδ χαρτίον τοΰ δικηγόρου έκ τοΰ θυλα
κίου του καί άνοίξας άνέγνωσε, «Τδ σημερινόν έργον, 
αύριον μή τδ άφίνης.» «Λοιπόν, έξεφώνησεν, ό χόρ
το; πρέπει ν’ άποθηκευθή' δ δικηγόρο; Λ. ποτέ δέν 
λαθεύει εί; τάς συμβουλάς του.»

Καί πραγματικώ; ό χόρτο; μετεφέρθη εί; τήν άπο- 
θήκην, τήν δέ νύκτα εκείνην έβρεξε τόσον πολ'υ, ώςε 
θά κατεστρεφετο , άν εμενεν είς τδ ύπαιθρον. Οδτω; 
ή συμβουλή τοΰ δικηγόρου Λ. άπεοείχθη καλή, ό δέ 
μπάρμπα Γιάννης, έκήρυττεν, δτι ήξιζεν βχι 4 δραχ,, 
άλλά 104 I

Ή συμβουλή αυτή εΐναι καλή διά πάντα άνθρω
πον, καί έφαρμόζεται ώφελίμω; είς πάσαν ηλικίαν 
καί πασαν περίστασιν τη; ζωής. Λοιπόν, μικροί μου^ 
άναγνώσται. "Εχετε πάντοτε πρδ δφθαλμών τήν ώ- 
ραίαν ταύτην συμβουλήν καί ποτέ μήν άφίνετε τό ση
μερινόν έργον είς τήν αΰριον-.
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Τούς έπομένους σείχους «ατά τοΰ ίπικρατοΰντος παρ'ήμΐν 
ίβου; τής βλασφημίας, συνιστώμεν είς τούς άναγνώστος τής 
’Εφημερίους τών Παίδων.

Η MEPIS ΤΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ.

Επάνω σου καί περί σέ Τψίστου δίκη φοβερά 
’Εκτείνεται καί σ’ έφοργ.

Τήν βλάοφημόν σου λαλιάν ακούει ό θεός,*  θνητέ,
■ Κϊ όργίζετΌι νΰν έπί σέ,

Ίδέ I ον, βλάσφημε θνητέ ! Είς νέφη πύρινα πατεί· 
Ή χείρ Ίου κεραυνούς κρατεί.

’Ανοίγουν άβυσσον φριχτήν τά στέρνα τού Ωκεανού· 
Κύπτουν οί θόλοι τ’ ούρανού.

. Ώ, δυστυχή των Ασεβών τά πνεύματα τά ρυπαράJ 
Είς τούς βλασφήμους συμφορά 1

"Αντρα καί τάφοι θ’ Ανοιχθοΰν, ό κόσμος όλος θά σιιοβή, 
"Οταν ή οάλπιγξ ΑκουσΘή.

Κρουνοί πυράς θά έγερβοΰν Από τά έγκατα τής γης, 
Σημεία θΐϊκήί άργής.

Ίότε βλασφήμων αίψυχαί θά βασανίζωνται σκληρά 
Είς τοΰ Ταρτάρου τά πυρά.

Ένφ δικαίων αί ψυχαί θ’ Απολαμβάνουν σταθερόν 
Τοΰ Παραδείσου τήν χαράν.

It ο €λε ογ ραφί χ.

Παράξενοι τιρ ίντι εΐναι οί συντάκται τής «Διαπλάσεως 
τών ΙΙαίδων.» ’Αντί νά όμολογήσωσιν, ώς έμπρέπει είς είλι- 
κρινΦς συζητούντας, τά λάθος των, θέλουν βώνει καί καλά 
νά πείοουν τόν κόσμον, ίτι ίχουν δίκαιον, καταφεύγοντες είς 
νέα εΐδη σοφιστίας, υπεκφυγών καί Εσφαλμένων συμπέρασμά· 
των, συνοδεύοντες αΰτά, κατά τό είωβάς, καί μέ δθρεις.

Άλλ*  δμως θλα ταΰτα οόδέ κατ’ έλάχιοτον μετέβαλαν τήν 
θέσιν τοΰ ζητήματος. Έκήρυξάν τι ώ; βέβαιον, ώς θε 
τικον, ώς πραγματικόν, καί ώρισμένως άνέφερον καί 
Αριθμούς Εγγράφων, ένιρ κατά τήν τελευταίαν δμολογίαν 
των καί κατ’ αυτό ίτι τό όποιον άνέφερον ήδη πρόςύποστή- 
ριξίν των Ανύπαρκτον πιθανόν έγγραφον τοΰ 
1834, το βέβαιον καί θετικόν καί πραγματικόν τούτο είναι τοι- 
οΰτον μόνον κατά συμπερασμόν, κατά σ υ ν δ υ α - 
σμ ό ν 1

Ημείς, καί τοι ύβριζάμενοι, ού μόνον τά ίσα νά τοίς άπο· 
δώσωμεν δέν εχομεν διάθεοιν, άλλ’ άπ’.έναντίας καί θάχα- 
ρώμεν, έάν δυνηθώσι νά θέσωσι τό φΰλλον των είς τάςχεΐ- 
ρα; παντός πα·δίου, άρκεί ταΰτα δι’ αύτοΰ νά θιδάσκωνται 
καλά καί ώφέλιμα πράγματα καί νά ποδηγετώνται είς τήν ά- 
ρετήν.

Δέν πρέπει δέ νά παραπονώνταϊ, ίτι δέν τούς άφίνομεν 
ήσυχους, διότι αύτοί εΐναι ή αίτια τής άνησυχίαί ταύτης 
καί (αυτών καί ήμών.

««»WO Μβ*·
'■ Σημ. Ένεκα Επανειλημμένων Απουσιών τοΰ συντάκτου τής 

Έφημερίδος τών Παίδων, προήλθεν Αταξία τις περί τήν λύσιν 
τών αινιγμάτων καί τήν δημοοίευοιν τών όνομάτων τών λυ
τών, ήν έλπίζω νά συγχωρήσωσίν οί μικροί μου φίλοι, Αφού 
άκούσωσιν, δτι αί Απουσίας αδται ίγένοντο χάριν τής πασχού- 
σης υγείας του, ήτις είσέτι δυστυχώς δέν άπεκατέστη ίντελώς.

Λύσις το3 έυ τω φΰλλω τοΰ 'Ιουνίου αινίγματος

Έσ 0 ή ρ Έί—θ ή ρ· ’
' Ίο ϊλυοεν ή έκ Γυθείου κυρία Κ. X.

Αόσις τοϋ εν τψ φύλλα» τοΰ ’Ιουλίου αίνιγματοΐ.

Σ e ρ ι φ 0 ί - *Ε  ρ ιφ 0 ί — Γ ρ ίφ 0 ΐ.
Τό έλυσαν οί II. ‘Αλεξιάδης (Κωνσταντινουπόλεως), καί 

1. Δ. Μνριαγκόπόυλος (Σύρου),

ζΐΰικι; του λν ~<υ φύλλα) τοΰ Αύγουστου αινίγματος.

Καρκίνος Σκόρπιας.
Τό έλυσαν οί Σύρου Άλ, Κίτρους — Έρμουπόλεως Μ, Γ. 

Δ*>μ$νΐχη:«

ΓΡΙΦΟΣ.
Περίεργον! βαρύτονον εί; rd; δδου; χήμας 

Κ έϊΤίΐ\υι μου άδψωνών πολλίίκχ; νά zpooaivflC*  
ψίΧος κιοτής «ον &1μοκ> 

Και μ»τ' έμοΰ άτάραχο; εΐς τά; όδ&ύς έκβαίνεις*  
Χε · ♦ ·

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. ΪΙοΐα πτηνά μετεχειρίοθη δ Θεό; είς υπηρεσίαν έλέους ;
3. Ποια δέ θηρία διά νά τιμωρήση τήν-Αμαρτίαν ι
3. Μκεχειρίσθη ποτέ ιχθύς πρός έκτέλεσιν τών βουλών 

του ; ________________________

ΕΐΠοΛοςήσβςς.

ifc-Si'’ Παρακαλοΰνται καί πάλιν οί λύται νά πέμπωσι τάς 
λύσεις των έ νωρίς, ώστε νά φθάνωσιν είς χεϊρας τής διευ- 
θύνσεως τό πολύ μέχρι τής 16 ίκάστου μηνάς· τά όνόματα 
πρέπει νά ήναι καθαρογραμμένα καί ή ήλικία κάτω τών 16 ! 
έτών.

— Έπιιδή πολλοί τών μικρών συνδρομητών μας παρε- 
νόησαν τήνπερί τοΰ παιδικού μέρους έν τψ ’Αστέρι τής Α
νατολής είδοποίησιν, λέγομεν προς γνώσίν των, ότι έκτός τής 
’Εφημερίδας τών ΙΙαίδων έκδίδεται καί άλλη έφημερίς, Άστήρ 
τής Ανατολής όνομαζομένη, ίση κατά τό μέγεθος καί όμοία 
κατά τί> σχήμα μέ τήν Έφ. τών Παίδων, άπαξ τής έδδομά- 
βος, μέ εικονογραφίας, καί σκοπόν ΐχοοσα τήν διδασκαλίαν 
καί ωφέλειαν όλων έν γίνει τών μελών τής οίκογενείας, πρός 
τόν σκοπόν δϊ τούτον δημοσιεύει ποικίλα άρθρα πρδς εύχα- 
ρίστησιν καίώφέλειαν τών τε γονέων καί τών τέκνων καί αύ- 
τών άκόμη τών υπηρετών.

Είς τήν έφημερίδα τούτην μία στήλη είναι Αφιερωμένη είς 
τοιαύτα Αρθρίδια, όποια παιδία κάτω τών 16 έτώνήμποροΰν 
νά ατείλουν, Τά Αρθρίδια τούτα ήμπόρεΐ νά ηναι μετά- 
φράσεις, ή πρωτότυπό —Αλλ’ ίχι μεγαλείτερα τών S0 Αρά
δων, καί πρέπει νά στέλλωνται είς τήν διεύβύνσιν τής Έφ, 
τών Παίδων, καί άν έγκριθοΰν Απο αύτήν, δημοσιεύονται, Αλ
λως καταστρέφονται. Ή συνδρομή τής ίδδομαβιαίας ταύτης 
έφημερίδος εΐναι 6 μόνον όραχμαί τό ίτος — δύναται δέ τις 
νά γείνη συνδρομητής καί διά τρεις μήνας πρός δοκιμήν. ‘Ό
σοι τήν ίλαδον μέχρι τοΰβε εδρον αύτήν Αξίαν κάί κατάλλη
λον καί έγένοντο τακτικοί συν Βρομήταί αύτής 8ι*  όλον τό ϊτος.


