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Χυνδρ. έτ»β» έν Έλλάοι Λρ. 1,1 αιεΤΘΥΝΧΙΕ ι Εες ού5έν«, πλήν τών τακτικών 
«*<*  ■| Ανταποκριτών, στέλνεται «ή ΈφημερΙς 

» » Β Έςωτερικψ » SJ.j Έν ό$<ρ Αίολον apto. **”- ιτων Παβων» avsv πρ’π Ληρ ω(±ής.

ΜΕΔ0Υ2ΛΙ.

Εΐς τδν Άατί,ρν, της ’Ανατολής, περιοδικόν οι
κογενειακόν εβδομαδιαίον μέ εικόνας, τδ όποιον είς τάς 
ειδοποιήσεις τής Έφημερίδος τών Παίδων εύρίσκοο- 
σιν οί μικροί μου άναγνώσται συνιστώμενον εΐς πάσαν 
οικογένειαν, ώς έφημερίδα είδι- 
κώς άρμόζουσαν είς οικογένειας 
και κυρίως δι’ οικογένειας έκδι- 
δόμενον, έδημοσιεύθησαν 4 εικό
νες Μεδουσών μετά βραχείας 
περιγραφής της σοστάσεως, τοΰ 
χρώματος, διοργανισμοΰ κ,τ.λ. 
καί τής σπουδαιότητος αύτών 
ώς τροφής ένδς τών μεγίστων 
κητών, τών διαπορ ευ υμένων τές 
Ωκεανούς τής γης μας.

* Ενταύθα δίδομεν τάς εικό
νας δυο έκ τών κυριωτέρων ει
δών, άτινα άπαντώνται καί είς 
τάς ΐδικα'ς μας θαλάσσας.

Τά θαλάσσια ταϋτα ζώα, τά 
■όποια ώς έκ της μαλακότητός 
των, διότι εΐναι μαλακά ώς ή 
πηκτή, καλούνται καί μαλάκια, 
είναι λίαν ποικιλόχροα καί ένεκα τής κατασκευής 

: των ωραία, ίοιως όταν πλέουν. Μολονότι δέ εΐναι τό
σον μαλακα, ώστε νομίζει τις, ζττ ή παραμικρά πί- 
νησις τών κυμάτων θά τά διέλοεν εις κομμάτια, τά 
ζώα ταυτα κάμνουν μακρινά ταςείδια, περιφρονοΰντα 
τους άνέμους και τά κύματα, καί όταν άκόμη ήναι 
πολύ έίηγριωμένα.

Μέδουσα ή 'Ριζόστομος.

"Οπως δέ όλα τά έργα του θεού φέρουν τήν σφρα
γίδατης παν σοφίας, οΰτω καί αι Μέδουσαι είς τδν διορ- 
γανισμόν του σώματός των δεικνύουν, δτι είς τον σχη
ματισμόν των ένήργησε πάνσοφος νοΰς- διότι άν καί 
άπλούσταται κατά τδ φαινόμενου είναι δμως έντε
λώς διωργανισμέναι μέ νεύρα, καί πεπτικά όργανα, 
ετι δέ μέ στόμα πρδς λήψιν τής τροφής, την όποιαν 

εύρίσκουσι διεσπαρμένην έντδς 
τοΰ δδατΟς τών θαλασσών 
άλλά καί ό σκοπός τής ύπάρ- 
ξεως καί ή σκοπιμότης αυτών 
είναι θαυμαστή, διότι ϋν καί 
άσήμαντα, κατά τδ φαινόμενου, 
χρησίμευαν πρδς συντήρησιν του 
μεγίστου θαλασσίου ζώου, — 
τής φαλαίνης, ήτις ακόμη καΐ 
τώρα εΐναι πολύ χρήσιμος είς 
τδ έμπόριον, τήν βιομηχανίαν 
καί τήν οικιακήν οικονομίαν, 
διά τοΰ πάχους, τών ιστών καΐ 
τών δδόντων της.

Αί Μέδουσαι καίτοι στερου- 
μεναι έντελώς δστών εΐναι δ
μως προμηθευμέναι μετά στό
ματος ευρισκομένου συνήθως 
έν τώ κεντρφ τής κουκούλας 

των, Τδ στόμα τοΰτο σπανίως εύρίσκεται αργόν· εΐναι 
δέ ώπλισμένον μετά νηματοειδών κροσσών, οίτινες έχυσι 
τήν δυναμιν νά σόρωσι πρδς αυτό παν δ,τι έλθη έντδς 
τοϋ κύκλου τής συλλήψεώς των οιον μαλάκια, οστρα
κόδερμα και άκόμη μικρούς ίχΟυς. Έκαστος τών κροσ
σών τούτων φέρει άναριθμήτους έξοχος λεπτάς ώς βε
λόνας, αί όποϊαι εισερχόμενα! είς τό δέρμα, δίαν τύχη 
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νά υπάρχουν είς τό μέρος, δπύυ κολυμβά τις, τΰιαϋται 
Μέδυσαι, προξένουΰι κνησμόν αρκετά οδυνηρόν.1 θ' κνη
σμός ούτος οφείλεται είς τήν μετάοοσιν ηλεκτρισμού, 
δστιν παραλύει τάς δυνάμεις και ούχί σπανίως φονεύει 
τά μικρά ζωύφια, και ουτω καθίστανται λεία εύκολος 
τών σαρκοβόρων τούτων ζώων,

Αί Μέδουσαι διαφέρουν άπ’ άλλήλων κατά τδ μέ
γεθος. Είδη τινά αυτών έχουν μέγεθος μεγαλείτερον 
τής μιας όάρδας, άλλα είναι μικρότατα*  οί κροσσοΐ είτε 
δοκιμαστήρες τοΰ στόματος αυτών διαφέρουν έπισης 

κατά τδ μέγεθος καί τά δια'φορα· είδη.

Μέονυσα 'Ριζόστομος.

Άλλά καΐ ως πρδς τδ σχήμα καί τήν μορφήν καί 
τήν διεοθέτησιν τών χρωμάτων αί Μέδοοσαι δεικνυου- 
σιν άπειρον ποικιλίαν. Είς τήν παρουσίαν 3’ αυτών ο
φείλεται καί ή φωτοβολία τών δδάτων κατά τήν νύ
κτα, ένεκα τοΰ εκ τοΰ σώματος αδτών εκλυόμενου η
λεκτρισμού. Αί φωτο βόλοι Μέδουσαι είναι πολύ μικραί 
κατά τδ σώμα, καϊ δμως ή συσσώρευσις αυτών είναι 
πολλάκις τοσαύτη, ώστε έν καιρφ νυκτδς αποτελούν 
άληθές φωτοβόλον ρεύμα. 

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΑΗ,ΧΤΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

Μετάφραπς ίλζιιθέρα
(έκ του ’Αγγλικού)

**!»> ■
(Ίδέ προηγούμενο» άριβμέν.)

— «Ελένη, Ελένη! πάλιν συνομιλίας μέτδν ’Ερ
ρίκον ! Πρόσεξε, διότι Sv ό Μαυροθοδωρής σέ έννοή- 
ση, θά λάβης πάλιν τδν παθόν σου τδν τάραχον! Δέν

ήξεΰρεις, ότι πάντοτε είναι θυμωμένος μέ αύτδ τδ πα*  
ληόπαιδον; Λοιπόν ησύχασε, έάν δέν θέλης νά τδν' 
φωνάξω. Θά λύσω δέ καί τάς χειρ ας του Έβρικου; ί 
εάν μου ΰποσχεθή, ότι δέν θά προσπαθήση νά δρα-· ι 
πετεύση έκ νέου.»

Ό Ερρίκος όπεσχέθη, ή δε Ελένη πλησιάσασα' 
πρδς τήν Μαργαρίταν έψιθόρισΐν*  α'Ο Ερρίκος οέν 
είναι κακόν παιοίον. Μαργαρίτα, και σε παρακαλώ λύσε’ 
τοΰ καϋμένου τά χέρια του*  νά σέ εΐπω τήν αλήθειαν . 
δέν έπταιεν αυτός, διότι έγώ τόν παρεκίνησα νά προ- , 
σπαθήση νά φύγη,· διά νά του· δείξω τδν λάμπονται 
ήλιον και τδν γαλανόν ούρανόν,· καί τά πράσσινα- δέν*  
δρα, τά όποια έπθυμοΰσε τόσον πολο νά ϊδη! ’Άχ, ! 
κυρά Μαργαρίτα, δεν τδν παίρνεις έξω,- τόν καϋμένον,· > 
αυριον, ή καμμίαν άλλην ήμέραν, όταν όλοι θά λύ>· ; 
πουν, διά νά ϊδη αυτά, τά όποΐα έπιθυμεΐ;»

— «Σιωπή, ανόητη—άπεκρίθη ή γραία χαμηλή ·
τή φωνή, διότι δεν ήθελε νά προοώσή τήν Ελένην,- ■ 
είς τήν οποίαν έτρεφε πολδν συμπάθειαν. ί

«Ό Ερρίκος οεν πρέπει νά έξέλθη άπ’ εδώ ποτέ— : 
ναΐ, οδδέποτε!»

— ι. Και διατί τάχα;» ή ρώτησε ν ή μικρά Ελένης· ( 
«έμπορεΐς νά μοΰτό ε'ίπης, καλή μου Μαργαρίτα;» ί 

- «Και τόσον ανόητη είσαι, ώστε δέν τδ καταλαμβά- ί
νεις,» είπεν ή γραία. «Έάν έξήρχετο μίαν φοράν, θά ■ 
έπεθόμει νά έξέλθη καί πάλιν, καί άν κατά τύχην | 
έφοραΐό, τότε δλοι μας θά ήμεθα χαμένοι.Άν ήμπορώ ! 
σαμεν νά βάψω μεν τά ’ματιά του- μαύρα, τδ πράγμα ί 
θά ήλλαζε, διότι θά τδν έξελάμβανον οί άνθρωποι ώς 
ενα άπδ ημάς, άλλ’ όπως είναι, ποτέ θέν πρέπει νά έ- 
ξέλθη άπ’ έοώ την ημέραν, έν οσφ εϊμεθα είς τά μέρη: 
ταΰτα, άν δε ποτέ ύπάγωμεν εΐς άλλο μέρος, όπως' | 
σκοπεύομεν, τότε θά δύναται νά εξέρχεται καί αυτός !ι 
μαζδ μέ ημάς είς τδ φώς τής ή μέρας.

«Άλλά διατί τδν περνούν μαζό των πάντοτε τήν 
νύκτα;» ήρώτησεν ή ' Ελένη,

«Διότι είς τδ σκότος δλοι φαίνονται όμοιοι*  έκτδς 
τούτου αυτοί πρέπει νά μας βοηθή είς τό έμπόριόν 
μας, καί ουτω νά ’βγάζη τδ ψωμί του. Απόψε θά υ- ϊ 
πάγη πάλιν έξω θά ήναι καλόν παιγνίδιον, καί Sv j 
φερθή καλά, ποιος ήξεΰρει τι θά του τύχη;»

«Άλλ’ έγώ δέν θέλω νά υπάγω,—άνεφώνησεν ό 
Έρβικος. «Λυπούμαι πολύ, διότι έξοπνοϋμεν τους ου- ί 
στυχεις ανθρώπους έκ του ύπνου των — έπειτα τούς δέ- 
νομεν ή καί τοδς ραβδίζομεν, έάν φωνάζουν, ή κάμνουν 
ταραχήν, όταν ήμεΐς άφαιροΰμεν άπδ αδτοδ; δ,τι έχυν.»'

«Ησύχασε, παιδί. Ησύχασε,—έψιθύρισεν ή Μαρ
γαρίτα, θέσασα τήν χεΐρά της είς τδ στόμα του ' Ερ
ρίκου. «Ημείς πέρνομεν άπδ τους ανθρώπους έκεΐνα, 
τά όποΐα έχομεν δικαίωμα νά πάρωμεν, δταν οί άνό-
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ήτοι εκείνοι δέν θέλουν ’νά τά δώσουν θελημάτικώς· 
άλλ*  2ν -άνοιξης πάλιν τδ στόμα σου περί τούτου, & 
Μαυρόθοδωρής θά σέ κλείση πάλιν εΐς τήν σκοτει
νήν ίκείνην τρύπαν!»

«’■Οχι, δχίΐ» έφώναζεν το ταλαίπωρου παιδίΰν. «Δέν 

θά τους λυπήθώ πλέον 1 !'Η σκοτεινή έκείνη τρύπα εί
ναι πολύ -φοβερά!

«Καί πότε σέ έθαλαν είί αδτήν·;» ήρώτησεν ή Ε
λένη. «Ποτέ δέν μέ είπες περί Τούτου'!»

«Δέν σέ τδ είκον, διότι έφοβούμην άκόμη καί νά 
to συλλογισθώ I» εΐπεν δΈρβΐκοϊ. «Ό Μαυβ'οΘοδωρής 
,με έκλεισε μίαν φοράν έκεΐΐ, διότι έθύμωσα καΐ έδαγ- 

; κασα τδ χέρι του, όταν μέ έδερνε μίαν ήμέραν. Δέν 
ή μπορείς νά φανταιίθής τί τρομερόν μέρος είναι 1 απορώ 
α.Ά έγώ «ως δεν έξεψυχησα άπδ τδν φόβον μόυ!»

■ ■«Έλα, Έρρΐκε, είπε μθυ, στή ζωή συ, περιαυτήϊ.» 
«Ήξευρεις, δτι ή φοβερά έκείνη τρύπα κεΐται υπο- 

πάτω τοΰ σπηλαίου τούτου· άλλος δέ τρόπος νά κα· 
ταβή τις έχει δέν είναι ειμή διά σχοινιού· είναι δέ 

■ πολύ βαθεΐκ καΐ σκοτεινή ώς τά τάρταρα, Έχει λοιπόν 
άφοΰ μέ κατεβίβασε διά σχοινιού & ΜαυράΘοδωρής, 
εσυρε τδ σχοινιού καΐ μέ άφήκεν είς τήν τύχην μου. 
Δέν δύναμαι νά σε περιγράφω τήν φρίκην, τήν όποιαν 
ήαθάνθηκα, εύρεθεις ολομόναχος έκεΐ- τΐ> έδαφος ήτο 
τόσον ύγρδν, ώστε δέν εΰρισκα μέρος στεγνόν νά θέσω 
τους πόδας μου, τδ δέ σκότος καί ή μοναξιά τόσον 
φοβερά, ώστε μέ έκαμον νά τρέμω άπό τδν φόβον 
μου καί ήρχισα νά κλαίω καΐ νά φωνάζω, παρακαλών 
τδν ΜαυροΘοδωρήν νά μέ έλεήϊη, άλλ’ εις μάτην, 
κάνεις δέν άπεκρίνετο είς τάς φωνάΐ καί τους δδυρ- 
μούς μου· έπί τέλους, εξαντληθείς έκ τοΰ φόβου, της 
λύπης και τών δακρύων, έλυποθύμησα.

«Πόσην ώραν έμεινα είς τήν κατάστασιν έκείνην, ά 
χριβώς δέν ήξεόρω*  δταν δέ συνήλθον μέ έφάνη, οτι 
ήμην έκεΐ ένα δλόκληρον αιώνα, άν καΐ καθώς έμαθα 
δστερον μόνον 9—3 ώρας ήμην έχει, Τελευταίου, 
δταν εϊχον άπελπισθη περί τής εξόδου μου, ηχούσα 
τδν Μαυροθοδωρήν χαλοΰντά με άνωθεν, καΐ διατάτ- 
τοντά με νά πιάσω τδ σχοινίον, τδ όποιον έχρέμασε, 
δια νά μέ άνασύρη, τδ όποιον καΐ έπραξα, ύποσχεθεΐς 
άφοΰ άνήλθον ποτέ πλέον νά μή τδν παρακούσω είς 
τδ παραμικρόν.»

Ή διήγησις αυτή έκίνησεν έίς δάκρυα την μικράν 
Ελένην· άλλ’ ή γραία Μαργαρίτα παρετήρησεν είς τόν 

Έ^ΐκον, οτι ήτο χαλλίτερον δι1 αδτδν νά ύπαχουη, 
ί παρά νά τιμωρήται κατ’ αυτόν τδν τρόπον, καί τδν 

παρεκίνησε νά ήναι έτοιμος διά την νυκτερινήν του 
έξοδον,» προσθέσασα, «’Ακούεις;» Άλλά πριν άπο- 
κριθγ τδ παιδίον, φωνή τις άγρια ήκούσθη λέγουσα, 
«Τί έγεινες καί συ, παλβολαδιχό; Τί χάμνεις έχει πέ

ρα μέ τά παιδιά; φέρε μας άλλην μίαν φιάλην οίνους 
καί έτοιμάσσυ διά νά άναχωρήσωμεν, διότι είναι και
ρός·» ήτο ή φωνή τοΰ Μαυροθοδωρή καΐ ή γραίά 
έσπίυσεν 'άμεσως νά έχτελέση τήν διαταγήν του.

Ένφ ί έχείνη κατεγίνετΟ είς τοΰτο, ή μικρά 'Ε- 
λένη ίψίθάρισε λόγους τινάς έίς τόν Ερρίκον, καΐάπε- 
σύρθη έκ νέου είς τήν γωνίαν της. Ούτως δ Ερρίκος 
έμεινε μόνος, κάι ταχέως καΐελήφθη όπδ τοΰ υπνου.

(’Ακολουθώ.)

ΙΒώφ εοσήχθη χρήσις τοΰ καφφέ.

Όταν ύ Κολόμβος άνεκάλυψε τήν Αμερικήν ό ζαφ- 
φές ήτο παντελώς άγνωστος. Έφύετο μόνον είς τήν ί 
’Αραβίαν καΐ τήν Άνω ΑίθιΟπίαν. Ή χρήσις αδτοΰ ί 
χρεωστέιται είς τδν Ηγούμενον Μοναστηριού τίνος, · 
δστις έπεθόμει νά κράτη τους μοναχούς έξυπνους είς 
τάς θρησκευτιχάς των αγρυπνίας!

'Ο ηγούμενος ώδηγήθη είς τούτο έκ τίνος ποιμένος, 
δστις τδν ίπληροφόρηάεν, οτι τά ποίμνιά του, όσάκις 
έτρωγον έκ τοΰ φυτού έκεινου έγίνοντο ζωηρότερα· λα
βών δέ κόκκους έβρασεν αότους καΐ ποτίσας τούς ύ- ( 
πναλέους καλογήρους του, είδε μέ εδχαρίστησίν του, 
8τι δέν ένύσταζον πλέον είς τάς νυκτερινός Ακολου
θίας της έκκλησίας!

Ή ένέργειά του αυτή διεδόθη ταχέως είς τά παρα
κείμενα μέρη καΐ μετά δυο αιώνας εφθασεν είς Παρι- 
σίους· έν δέ φυτδν μεταφερθέν είς τάς Δυτικάς ’Ινδίας 
έχ τής Αραβίας έγένετο τδ φύτώριόν, έξ ου παράγε
ται νυν ίπας ό αποικιακός λεγόμενός χαφφές.

Οί 'Ολλανδοί τδν είσήγαγόν είς τήν Ιάβαν καί τάς 
’Ανατολικός Ινδίας, ουτω δέ κατά μικρόν μετεφυτεύ- 
θη είς διάφορα μέρη τής γης, καΐ ήδη κατέστη παγ
κόσμιος άναψυκτική πόσις, καΐ έκατομμόρια φράγκων 
δαπανώνται πρδς καλλιέργειαν καΐ κατανάλωσιν αδτοΰ, 
Μόναι αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής έξοδεύουν 
κατ’ έτος 100 περίπου έκατομμ. φράγκων διά καφφέ!

ΤΟ ΧΜΙΑΔΟΦΟΡΟΝ ΠΤΗΝΟΝ.

Τδ σχιαΰοφόρον πνηνδν, τήν εικόνα τοΰ όποιου έχβν 
ένώπιόν των οί μικροί άναγνώσται της ’Εφημερίδας > 
τών Παίδων, εΐναι §ν άπδ τά μάλλον αξιοπερίεργα πτη
νά έκ της οικογένειας τών κορωνών. Έχει δέ οψιν 
λίαν κωμικήν, ένεκα του φυσικύΰ σκιαδιού, τδ όποιον 
φαίνεται προσηρμοσμένον φόδον άχριβώς, ώστε νομί
ζει τις δτι έτέθη ύπδ του Πλάστου διά νά έμποοίζη 
τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου νά βλάψουν τούς οφθαλμούς αου 
πτηνοΰ.
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Τύ πτηνδν τούτο είναι ιθαγενές τής Νοτίου Άμερι- χη σχηματίζουν λόφον λευκόν, δστις ύψουται το- ' 

κής, εόρίσκεται οέ κατ’ έςοχήν είς τάς νήσους τάς εό- 
ρισκομένας έν τοϊς ποταμοϊς τής Βραζιλίας, δπου οί θή, τότε ιδιαίτερα τινα πτερά κρεμάμενα άπδ τοϋ στη- 
καρποί, έκ τών όποιων κυριώτερον τρέφεται, είναι άφθο- δους παρουσιάζουν μιαν πολύ άςιόλογον δψιν. Καθ’ δλα

ξοειδώς έπί τής κεφαλής, άλλ’ 5ταν έντελώς έ£απλ«τ ί

* Η οκιαδο-πωγωνοφάροί κορώνη.

vot. Φέρει δέ έπϊ τής κεφαλής κράνος μεγαλειτερον 
καί ώραιότερον παρά παν άλλο γνωστόν πτηνδν, οπερ 
συγκειται έκ στενών πτερών μετά λευκών στελεχών. 
Όταν τδ κράνος έζαπλοοται όπισθεν, τά λευκά στελέ- 

τά αλλα τό σκιαδοφόρον πτηνδν- ομοιάζει τήν κοινήν 
κορώνην, Τδ δέ χρώμά το είναι λαμπρόν κυανόμαυρον,

Οί ’Ινδοί ονομάζουν αδτδ αδλόπτηνον, διότι έχει 
μεγάλην καί. διαπεραστικήν φωνήν.. Μ,
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ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Γ'. ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ.

Ο ’Ιωσήφ, ως γνωρίζουσιν οί περισσότεροί των μι- 

ές αύτών δπερτερεΐ τάς ΑδέλφΑς καΐ Αδελφούς too είς 
τήν χαλωσυνην, είς τήν εύσέβειαν κ.τ.λ. χαί τοϋτο φυ
σικά Αγαπαται περισσότερον καΐ άπό τους γονείς του.

Δέν πρέπει νά παραξενευώμεθα, λοιπόν, αναγινώ-

Ρ. Tiivetpov τοΰ Ιωσήφ.

κρών Αναγνωστών τής Έφημ. τών Παίδων, ήτο 6 κάλ- 
λίστας τών πολλών υίών του ’Ιακώβ—Παιδία τής αο- 
τής οίχογενείας δέν είναι όμοια μεταξύ των, οΰτε είς 
τήν οψιν, ούτε εΐς τάς διαθέσεις, καΐ ο/ι σπανίως ϊν 

σπόντες, δτι ό Ιακώβ ήγάπα τδν’Ιωσήφ περισσότερον 
Απδ τον προτότΟκόν too 'Ρουβήρ καί πα'ντας τους Α
δελφούς του, δίότι ήτ’ον υπήκοος καϊ ευπειθής, καϊ 
:ή;άπα καϊ έσέβϊτυ τδν πατέρα του, έντξί οί Αδελφοί
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ΑΛΩΠΗ2 καί ΤΡΑΓΌΧ. 
[Μΰΰος χατ' Αιόα>π<>ν)

του ήσαν τραχείς, καί ά^βιθεΐς χαΐ δέν εσέδοντο, ώς 
έπρεπε, τδν πατέρα των.

Ή βξεδιασμένη αυτή αγάπη του πατρός πρός τδν 
* Ιωσήφ ένεκα τής άγαθότητός του, έχινησε τδν φθό
νον τών άδελφών του, χαΐ δέν ήδόναντο νά του ομι
λούν μέ καλόν τρόπον. ‘0 ’Ιωσήφ χατά τοΰτο ήτο 
δμοιος μέ τδν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, δστις έμισέΐτο 
ύπδ τών άδελφών του, διότι ήτο άγαθός.

’Οτε ήτο 17 έτών τήν ήλικίαν ώνειρευθη παράςε- 
νόν τι δνειρον, ή κάλλιον δύο· τό Sv ήτο, οτι ένιΓ έδε
νε δεμάτια έχ τοϋ άγροΰ μέ τούς αδελφούς του, τδ 
ίδιχόν του οεμάτιον έστάθη αίφνης δρθιον, τά δέ τών 
άδελφών του, έπεσαν έμπροσθεν τοΰ ίδικοϋ του καί τδ 
έπροσκύνησαν· τδ δέ άλλο, ότι ό ήλιος καΐ ή σελήνη 
χαΐ ένδεκα αστέρες, έπεσαν χαΐ τδν έπροσκύνησαν.

Διά τών παραδόξων τούτων δνειρων τδ μεγαλείου 
του Ιωσήφ προελέχθη, χαΐ πολλαΐ ζωαΐ έσώθησαν διά 
μέσου αύτοΰ. Διότι έάν ό Ιωσήφ δέν ώνειρεύετο τά 
όνειρα ταΰτα, οί αδελφοί του δέν Οά έξερεθιζοντο έπΐ 
τοσοΰτον, ώστε νά πωλήσωσιν αύτόν,

α’Ιδού ο ένυπνιαζόμενος! έλθετε καΐ άς φονεόσωμεν 
αύτδν, καΐ άς ρίψωμεν αύτδν είς λάκκον καί θέλομεν. 
ίδεΐ, τι θέλουσι γεινβι τά έννύπνια αύτοΰ.» (Γενέσ. 
λζ'. 19, 20.) Έάν δέ δ Ιωσήφ δέν μετβφέρετο τοι-! 

ουτοτρόπως είς Αίγυπτον, ούδείς θά εύρίσχετο νά έξη-, 
γήση τά όνειρα τοΰ Φαραώ, και νά τδν προειδοποίη
ση περί τής μελλοόσης σιτοδείας. Έάν δέ τέλος αύτός Ήτίνισε τήν γείτονα καΐ λέγει,—«μά τδν Δία, 
δέν έκαμνε προμήθειας σίτου χατά τά έτη τής έφο- 
ρείας, πόσα έκατομμύρια ψυχών θά άπέθνησκον κατά 
τά έτη τής σιτοδείας! Ούτως ό θεός πολλάκις προει
δοποιεί τους άνθρώπους περί τών βουλευμάτων αύτοΰ.

Ί Πριν είσέλθης εις την οικίαν, καθάριζε χαλά τά 
υποδήματά σου, έάν ήναι λασπωμένα.

8 ’Εσω είς τήν θέσιν σου χατά τήν ώραν του φα
γητού.

9 Ποτέ μή χάθου είς τήν τράπεζαν, ούτε παρουσι- 
άζοο είς ξένους μέ χέϊρα ή πρόσωπον άνυπτον ή λερω
μένο ν.

10 Ποτέ μή διακόπτης άλλον, ένφ όμιλεΐ, άλλά πε- 
ρι'μενε νά τελείωση καΐ τότε είπέ καΐ συ δ,τι έχεις.

11 Έσο φιλόφρων όχι μόνον είς ξένους, άλλά και είς 
οικιακοί»; καΐ είς όλους.

12 Ο μάλλον έμπιστευμένος καΐ έπιστηθιος φίλος 
σ« άςήναι ή μήτηρ σε■ άπ’ αύτήν μή κρύπτης τίποτε.

Είς φρέαρ άβαθές ποτέ άλώπηξ έμπεσοΰσα, 
Ωδύρετο κ’ ήτένιζε τό στόμιον άθόμως·

Άλλ’ ύπό δίψηί οπεύσαντα τράγον έκεί ίδοΰσα, 
Τήν λύπην όποκρύψασα λέγει αύτιρ εύβύμως, 

-τΛαμπρΐν νεράκι, δροσερόν,. 5ί πίω έν άνέσει.,, 
«Έλ&ί καί σύ, έάν διψφς, ίλβί... σέ περιμένει I.. .■ 

‘0 κοϋφος απερίσκεπτα αμέσως καταβαίνει,
Καί προσπαθεί τήν δίψαν του ένταϋβα ν' άποσβίϊη. 

Έπειτ έκεΐ ακράτητα,—έκείνη έμειδία,—
Και τΐτ ίσκέφθη ό μωρός περί τής επανόδου,

’ίϊφέλιρ,υι κανόνες διά. παιδία.

«Πώς θ’ άναβώριεν!... τί φρονείς καί σύ περί άνΐϊου;» 
ί Κ’ έκείνη τότε πονηρώς καΐ πάλιν μειδιώσα,

—ΖΩΙ άπεκρίβη, εδκολον τό πρδγμα, φίλε, εΐναι... 
«Τούς δύο πόδας Εψωσον, τήν κεφαλήν σου κλίνε.,.»—

Κ’ έγίλα ή παμπόνηρος τάς πράξεις του όρώσα. 
—«Λαμπρά!, προσέβηκ*.  Λοιπόν έγώ να! μέν δυσκόλως 

«θέλω άνΐλθει Βιά σοΰ στοϋ φρέατος τό χείλος· 
«Πλήν τότε,—τότε' τά λοιπά, ώ! έννοεΐς προδήλιοί.. .— 

«θέλ' ανασύρει σέ εύθύς πλησίον μου εύκάλως.»
Κ’ έστΐρξε πάλιν ό μωρός! Κ’ έκείνη θαρραλέοι;

Έπήΐησ’ είς τά νώτά του, καΐ οιά τών κεράτων 
Άνήλβεν είς τό στόμιον τοΰ φρέατος ταχέως, 

Κ*  ο τράγος έμεινεν εντός τά Αλατα φυλάττων. 
Άνίμενεν, άνέμενεν έπί πολύ εί; μάτην.

Καί τέλος είδε—πλήν άργά—τόν έμπαιγμόν του πλήρη, 
Κ’ έξήλεγχε κ' ΐμέμφετο πικρώς ώς αίσχροτάτην,

Έλπίζων τό φιλότιμου αύτής νά διεγείρη. 
’Εκείνη πλήν τοϋ ίψευσε στραφεΐσα τάς έλπίδας,

—*"Αν  ΰσ«> τρίχας, λίγουσα, στην γενειάδα τόσην 
«Είς τό νωθρόν κρανών σου κατείχες, τράγε, γνώσιν,

«Πριν ή σκεφθής τήν άνοδον έντός δέν θά έπήόας.ε 
Ούτος ό μΰθοί πόρισμα τό έφεξής ίπάγων.

‘0 φρόνιμος νά πράξη τι, πριν ή έπιχειρήση, 
Πρέπει καλώς να τό σκεφθή καί νά τό μελετήαη·

Άλλως τε είναι όμοιος πρός τόν τοϋ μϋθου τράγον.

ί’Εκ τοϋ Άστέρος τής Ανατολής τοϋ 1858)
Ν. ΣΠΑΘΗΣ.

1. Κλείε πασαν θύραν, διά τής οποίας διέρχεσαι, 
άλλά χωρίς κρότον καΐ ταραχήν.

2. Ποτέ νά μή ποδοπατης, μηδέ νά ρέχης  έντδς 
τής οικίας.

*

3. Έάν ήσαι κάτω ή εϊς δωμάτιόν τι της οικίας 
' καΐ θέλης νά όμιλήσης εϊς τινα, μή τδν φωνάζης νά

έλθη είς σέ, άλλά πήγαινε σύ ήσυχως πρδς αύτόν.
4. Πάντοτε ώμίλει μέ καλόν καΐ φιλόφρονα τρόπον 

είς τούς ύπηρέτας καΐ τάς όπηρεΐρίας, έάν θέλης νά 
φέρωνται μέ σόδας πρδς σέ.

5 "Οταν ό πατήρ ή ή μήτηρ σου σέ ειπΟυν να χά- 
μης τς μή ζητεί τδ διατί πρέπει ή δέν πρέπει νά τδ 
κάμης.

6 ’ Ωμίλει οιά τά ιδικά σου χαΐ ούχΐ διά τά σφάλ
ματα τών άδελφών σου ή άλλων παιδιών.
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ι 1*  ■
Τού περιέργου τούτου ζώου ύπάρχει Sv δείγμα τί- 'Η λέξις Ημέρα είς τήν άκριβή αύτής ένοιαν ση- 

ταρειχευμένον έν τφ Βρεττανικιρ Μουσειω. Τδ έν τή ; μαίνει τήν μερίδά εκείνην τού χρόνου, καθ’ ήν δεχό- 
i προκειμένη είκόνι παριστανόμενον εύρίσκεται είς τήν 
1 κατοχήν ’Αγγλου τινδς κυρίου, είς τόν όποιον τδ έδώ- 
; ρησεν ή πρώτη κυρία του.
| Πατρίς αύτοΰ είναι ή Αφρική καί ανήκει είς τήν

■ οικογένειαν του ίχνεόμονος- κατά τδ μέγεθος είναι μι
κρότερα τής οικιακής γαλής, νοημον δέ καί σαρκοφά-

; γον ώς αυτή έξημεροΰται ευκόλως, όταν συλληφθή καί
| καθίσταται, ώς
■ έκείνη, κατοι-
; κίδιον ζώον- ά- 

γαπα δέ τόσον

χαί τήν θερμό
τητα, ώςε πολ
λάκις λησμονεί, 
δτι εΐναι πολύ 
πλησίον τΰ πυ
ρές χαί άφίνει 
τήν γούναν της 

ί νά πιάση φω- ; 
j τιάν! τότε δε 

■ έξεγείρεται έκ 
: τοο λήθαργου,

ή μεγάλη θερ-g 
μότης τήν ρί-^ 

ζει νά φωνάζη, S 
τρέχυσακαίζη- 
τΰσα βοήθειαν!

Φοβούμαι, οτι 
πολλά παιδία 
κχί κοράσια ό ■ 
μοιάζουσι τήν 
καλήν Σουρι- 
κάταν, ώς προς τόν ύπνον, καί όχι μόνον το πρόγευ
μά των χάνουσι, άλλά καί τά μαθήματα τής ήμερα; 
δέν προετοιμάζουσι καλώς, ένεκα τούτου. "Ας ένθυ- 
μώνται όλοι οί τοιουτοι ότι αί γάται καί αί Σουρικά- 
ται είναι ζώα αλόγα, μή έχοντα άλλον προορισμόν ή 
τδ νά τρώγωσι, νά πίνωσι και νά κοιμώνται, ένώ τά 
παιδία είναι άνθρωποι λογικοί πλασθέντες διά ευγενεΐς 
καί υψηλούς σκοπούς, καί υπόλογοι διά τδν τρόπον, 
μέ τόν όποιον έξοδεΰουσι τάς ώρας των είς τόν Πλά
στην αύτών.

μέθα τδ φώς τοϋ ήλιου*  πολλάκις όμως είναι συνώνυ
μος μέ τδ ημερονύκτιο?, και περιλαμβάνει τδ διάστημα 
τού χρόνου, καθ’ δν ό ήλιος φαίνεται ότι πάμνει μίαν 
περιστροφήν περί τήν γην*  ή άστρονομικώτερον, τδν 
χρόνον, τδν όπΰΐον οαπανα ή γή κατά τήν περί τδν 
άξονα αύτής περιστροφήν.

Οί τρόποι τού λογαριάζει? τήν αρχήν τής ήμέρας 
υπήρξαν διά
φοροι είς δ α
φόρα έθνη και 
αιώνας. Κατά 
τους αρχαίους 
Σΰρους, Βαβυ
λωνίους, Πέρ- 
σαςκαϊ ’Ινδούς, 
ή ήμερα ήρχι- 
ζεν άπδ τής α
νατολής τοϋ ή
λίου, Οί’Αθη
ναίοι καί άλλοι 

ί τινές τών αρ
χαίων 'Ελλή
νων, ώς καί οί 
αρχαίοι κάτοι
κοι τής Γαλ- ■ 
λίας ήρχιζον 
τήν ημέραν μέ 
τήν δόσιν τοΰ 
ήλίου, τδν ό
ποιον τρόπον ά- 
κολουθοΰσιν έτι 

Z? οί ’Ιουδαίοι, οί 
Αυστριακοί, οί 
Βοεμοΐ, οί Σι- 
λ ίσιοι, οί Ίτα- 

οί Σΐναι. Οί αρχαίοι κάτοικοι τής’Ιταλίας ήρ-

jo’jpi-ζάτα Ζένικ.

λοί, καί
ζον τήν ημέραν αυτών άπδ τοϋ μεσονυκτίου, — μέθο
δον, τήν όποιαν ήδη μεταχειρίζονται άπαντα τα Ευρω
παϊκά έθνη πλήν τών άναφερθέντων. Οί Μωαμεθανοί 
άριθμούσιν άπδ κνέφας είς κνέφας*  οί δέ αρχαίοι Αιγύ
πτιοι άπδ μεσημβρίας είς μεσημβρίαν,—τρόπον, τον 
όποιον ήκολοόθησαν πάντοτε και ακολούθου σι μέχρι 
τοΰ νϋν οί ’Αστρονόμοι, έπειδή ή στιγμή αυτή τοΰ 
χρόνου δόναται νά εύρεθή μετά περισσοτέρας άκρι- 
βείας παρ’ οίαδήποτε άλλη.
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-J*-·
-«· Είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ΐν παι- 

8ίόν έπί 5 συχνάζει είς τό βχολεϊΟν,—Είς τήν Δα-
νιμαρκίαν ϊν έπί 4.—Είς ttjv Πρωσσίαν εν έπί 6.-—Είς τήν 
Μεγάλην Βρετανίαν καί τό Βέλγιον έν έπί 8.—Είς τήν Γαλ- 
λίαν έν έ-κΐ ΙΟ.—Έίς τήν Αύβΐρίαν έν έπί 13.—Είς τήν 'Ολ

λανδίαν και Ιρλανδίαν έν έπί 14.—Είΐ τήν 'Ελλάδα έν έπί 
18.—Είς τήν ‘Ρωσσίαν ϊν έπί 50, καί είς τήν Πορτογαλλίαν 
έν έπί 80!

•—Έάν ί> άριβμόίτών άποίκων ιών είς τάς Ηνωμένας Πο- 
λιτέ (ας τήί ’Αμερικής μΐταναότευόντων έξακολουβή ό αύ- 

τός όποιος μέχρι τοϋδε, δ πληθυσμός αύτών 84 άνέλΟη κατά 
τά 1900 είς 100 εκατομμύρια ψυχών, ήτοι 84 διπλασιαάΟή!

— ’Ανευρέθη έίςτήν βιβλιοθήκην τών Ιίαρισίων Σφαίρα φέρβ- 
σα χρονολογίαν 1540' είΐ αύτήν δέ είναι σημειωμένη ή πορεία 
τοΰ ποταμού Κόγχου είς τήν Αφρικήν, ακριβώς όπως περιγράφει 

αύτόν ό λ· Στάνλεϋ· τοΰτο δέ συνδυασμένθν μέ άλλα τινά 
γεγονότα άποδέικνύει, ότι οί γέωγράφΟί τής έπόχήΐ έκείνης 
πρέπει νά έγνώριζον κατά τι τάς πηγάΐ του Νείλου.

— Ό διάσημος πολοπόρόΐ Σουηδός Νόρδένάκο'λδηΐ άνεκά- 
λυψε μεταξύ τών πάγων φυτόν, τοϋ όποιου δ καρπός παρα
σκευαζόμενος έν έίδει γλυάύσματος ού μόνον θεραπΐύέι, άλλά 
και έμποδίζει τήν γίνε St ν τόϋ Σκορβούτου (φαγούσης τοΰ σή
ματος) άπό τό όποιον ύποφέρουσίν ot ταξέιδεύοντες είς εκείνα 
τά κλίματα.

— Είς ίνα τών τάφων τής Αίγύπτου έύρέθή άλαβάίτρί- 
νον άγκεΐον καλώς κεκλεισμένον, ίντόΐ δ’ αύτοΰ βούτυρόν είς 
καλλίστην κατάσέασιν, άν καί υποτίθεται ότι έτέ&η έκεΐ πρό 

2500 ετών.

Αόσις τοΰ Αινίγματος τοΰ μηνοζ ’ίανοοαμίοο> 

Καναρισν—Κανα—'Ρίον—Ίον.

Αόαις της έν τα> αύτφ φΰλλ<ρ δοφοάτιχίδος 

Θεμιστοκλής—θέμιί—βήΐ -κλητδς,

Αμφότερα έλυσαν όσοι έκ τών κάτωθι ΐήμέιουμίνων φέρΟυ^ 
βιν άστερίσκον πρό τών όνομάτων των.

’Αθηνών, * Ιουλία Γκιταράκου, ΆΛελλής, Π. Κ. Άποστολί- 
6ης. Άλές. Α. Δουρούτης, Κωνίτ. Ζερβός, Ιωάν. Λοίέρδος, 
I. θ. Όρφανίδηί, ’Αγάπ. I. Παπαδόπουλος έκ Σίμης, * Ειρήνη 
I. Τσιμώνου, * Δ. Βλαχάκης, * θεοφ. Βασιλείάδης, *Αγησίλ. Κ. 

! Σακελλαριάδης, *Μαρίάν()η  Δρακσνταειδή," Γ. Παπαζαφειρόπβ- 
λό* Μιχαήλ Ν. Μαγκάκης, Τηλέμαχος ί. Καράάαλδΐ, Παναγ. 
Π. Ζαγζλής, Θρασύβουλος X. 'Αράπης, ’Αρχιμήδης Ματαράγ- 
κας, * Σπυρίδων Ν. Ζούζουλα;, I. Ν. Φουρτούνας, Μαρία Μου- 
σκουδάκη, * Γεώργιος Γαυριαλάκης, * Νιώίλ. Κ. Τσίνης, Κ. Ν. 
Φλέγγας, ’ Άναστ. Μπόγρης.

Σύρου, * Ελένη Β. Μαυρολέοντος, Ιωάν. Δ. Μυριαγκόπου- 
λο- — Ληξουρίου Κεφαλληνίας, Σ. Τσαγκαρόλας.—Μεσολόγγι», 
Περ. Ν. ’ Αναγνωστόπουλος, Ν, Γ. Χρυσογέλος, * ’Ιωάν. I. Μα- 
κροκώστάς.—‘Ύδρας, Ίω. Φιλίππου.—Λεωνιδών, * Κ. θ. Καλ

ί λιγάς.—Αεβαδείας, ’ I. Ν, Εύρυπαϊος,—Λέυκάδος, Φ. Δάστων. 
] —Πατρών, Κ λεοπ, ’Ιωαννίοου. —Ί’ριπόλεως, * Γ. X. Μηκόπου- 
! λος.—Ίωαννίνων, Ευγενία Κ. Σταυρίδη, και Έλμάί X. Έλμά- 

ξαγα.“-Σμΰρνης, * Άριστ. II. Καλογερόπβλος, ” Άλές. Κιτραίφ.

— Κωνσταντινουπόλεως, * Ήλίας Χρ. ‘Ραυτίπουλος, A. Ε, Νι- 
κολαΐοης.—‘Αλεξανδρεία;, Άλ. Άρχιτεκτονβης. —· Ναυπλίου, 

Α. Σπ. Σωτηριάδηί,

Λόσιΐ τηζ έν τφ αύτφ φύλλιν διπλής 
άχροοτιχίδος,

Κ λ^ α ρ χ » Σ 
Λ ο δ ι Α
Ε φ ρ tt ΐ Μ
Α ρ 6 η λ Α
Ν ι κ ά ν ω Ρ
θ « κ 0 υ Ε
Η λ « I
Σ ό δ ο μ Α

Ούδείς τήν ϊλυσεν.

lipoSkr/j.tt
Κατάταξόν οότω τά άκολουΑα γράμματα, ώστε νά σχη- 

ματίσουν σταυρόν, τοΰ δποίου ή μέν δριζΐντιος σειρά ν’ άπο- 
τέλΐ; τό όνομα τής λυτρωτοό τοΰ Θησέως άπό τοϋ Μινώ
ταυρου, ή δέ κάθετος τότοΰ έπιστηθιωτάτου φίλου ’Αλεξάν
δρου τοϋ Μεγάλου, (α, α. δ, η, η, ι, ι, ι, ν, ν, ρ, σ, τ, φ, ω.).

'Λπλίί άχροβτεχίς.

Χώρα ωραία καί τερπνή είμαι κ’ εύφορωτάτη, 

Μέ σχήμα υποδήματος άνδρός όμοιοτάτη.
Γράμματα έϊ μ αποτελούν, ών σΰμφων’ είναι δύο,

Τρις έ/.ατόν αθροίζονται πεντήαον ta -zftl δύο,
Τό πρώτον μ’ είναι αρχικόν πόλεωζ Μικρασίας,

Ίό δεύτερον ποταμού τήί Μεσοποταμίας.
Τό τρίτον όψηλόφρονος ναυάρχου βαβίλίσσης,

Τό τέταρτον θηρίου, 3 δέν βίλεις ν’ άπαντήίης.
10 πέμπτον τοΰ προδόΐαντος τόν κάλλ ιστόν του φίλον, 

Τό έσχατον τοϋ στρατηγού, 3ν πρώτ αί Άλπεις έϊδον.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1 Πόσων άαΐ ποίων αγγέλων τά Ονόματα γνωρίζομένς

2 Ποσών καΐ ποιων τάξεων άγγέλων τά όνοματα άναφέρον· 
ται είς τήν Γραφήν;

3 Ποια βνόματα φέρει δ άρχωντών Δαιμόνων;

Κίδοττοςήοεσς,
Παρακαλοΐλνταο οί γράφοντες προς τήν 

Δίεύθυνσιν τής Έφημερίδος τών Παίοων νά γράφουν τό Ονο
μάτων καθαρά, διότι πολλών ταίς μονοκονδυλιαϊς δέν δυνά- 
με6α νά άναγνώσωμεν, καί τάς βίπτωμεν είς τά άχρηστα χαρτγά 

_________ y.XJAt'. πέντε συνδρομητάς είς τήν Έφημ 

τών Παίδων ή τόν’Αστέρα τής ’Ανατολής λαμβάνει έν φύλλον 
δ υρεάν—StXOfJt σέ έπί τόϊς έκατόνδίδονται είς τον δίτις κά

μει περισσοτέρους τών Τίέΰτΐ είς αύτήν ή είς τόν’Αστέρα,


