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Εσς Ο\>δέ'>α.« πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερϊίς 
τών Παίδων· άνευ προπληρωμής-.

Άλλ’ όμως ϊχουβι κώ οί άαρχίιρίάι το'υς'έχθροΰς των, ένώ- 
πι&ν τών δποίων τρέμουσιν, όπως τά κουνέλια έμπροσθεν J-ΚΑΡΧΑ ριαι.

Π οίκογένΐια τών Καρχαριών περιλαμβάνει διάφορα γένη|φεων. Οί θανάσιμοι οδτοί εχθροί των είναι αί χελώναέ, είς πήν 
καί είδη, ίλα σαρκοφάγα· s> ......
πολλά τούτων φΘΑνουσιν είς g 
μέγεθος 35—36 ποδών. Εί
ναι 3έ ίώα τολμηρά, ίίχιφά, 
καί ταχύπλοα, καί είναι εϊί 
τήν θάλασσαν ό,τι ή "τίγρις |||^J 
είς τήν ξηράν προσθάλλουόι 
δέ όχι μόνον μικρότερα είδη 
όψαρίων, άλλά καί αύτάς τάς 
φαλαίνας, τύπτοντες αΰτάί 
διά τής οδράς αύτών,

Άνομοϊωΐ δέ πρός άλλα 1 
όψάρια οί καρχαρία ι ίχουίΐ 
τήν άνω σιαγόνα πολί> προέ· 
χοοσάν τής κάτω, ώστε τό s 
στόμα, όπως φαίνεται είς f 
τήν προκειμένην εικόνα, ά- | 
νοϊγει ούχί πρός τά έμπρο
σθεν , άλλ’ ύποκάτω· τούτο 
είναι άγαθή "προμήθεια τήϊ 
φύσεως, διότι πρός σύλληψιν 
τής λείας ή τής τροφής αί>- 
τοΰ 0 καρχαρίας είναι ήναγ- 
καβμίνος νά γυρίση Ανάσκε
λα, τούτο θέ δίδει πολλώίιϊ 
καιρόν είλ τά καταδιωκόμένα 
Απ’αύτόν νά δ'ιαφόγωσι τόν 
κίνδυνον· κύνες καί άνθρωποι 
προόβληθϊντες ί>πό καρχα
ριών, δι' έπίτηδείόυ κινήμα
τος κατά τήν στιγμήν, καθ’ 
ήν έστρέφετο 0 διώκτης των, 

! κατώρθωσαν νά διεκφύγωϊι 
• τόν όλεθρον. Τόσην ίσχύν ί- 
ι χει τό δάγκασμα τών' Ανέ- Καρχα(Αα/; ΟϋλΧηφβάζ St άγγύβτρπΐ). 
ί πτογμένων καρχαριών, ώστε δόνανται ν’ άποκίψωσιν δν μέλος Ιράν, διά πελέκεώς, διότι δι’ 
ι του άνθρωπον δι ενός μόνου δαγκάσματοςί | πληγήν είς τό σώμα τοΰ εύρεθέντος πολύ πλησίον.

έμφάνισιν 6’ αύτών οί καρ
χαρία*.  γίνονται Αφαντοι· ά- 
λοίμΟνον ΐϊέ είς τούς δσοι 
πιασθώσιν Απ’ αΰτάς*  έν ρι
πή Οφθαλμού κατακομμα- 
τιάζονται.

Οί καρχαρίαι Ακολουθούσε 
πολλάκις τά πλοία καί τά 
Ατμόπλοια έπί πολλάί ήμέ- 
ρας, άρκούμενοι είς τά πε
ρισσεύματα τών φαγητών, 
τά όποια ρίπτονται είς -την 
θάλασσαν έάν 6ί συμβή νά 
πίση Άνθρωπός τις είς τήν 
θάλασσαν τότε ό θάνατος αύ- 
τθΰ εΐναι άφεύκτος.

Οί ναΰται πιστεΰουβιν, ότι 
οί καρ.χαρίαι προαισθάνον
ται τόν θάνατον δσάκις τις 
είναι Ασθενής είς τό πλοίον, 
Αάολουθοΰΐι μέ την ΐλπίοα, 
Άτι θέλκσιν εύωχηθή, όταν 
ΑποΘάνη καί £ιφθή είς τήν 
θάλασσαν!

Έκ άών άκολόυθοϋνέων 
τά πλοία καρχαριών συχνά, 
κις σϋλλαμδάνονταί τίνεί St’ 
Αγκίστρων προσδεδεμένων είς 
ίσχνρόν βχοινίον, ή καί λε
πτήν άλυσι'ν, 5πώς φαίνεται 
είς τήν προκείμένην εικόνας 
άιώύ δέ άνασυρθώαιν έπί 
τοΰ καταστρώματος; ή πρώ
τη φροντϊς τών νάντών εί
ναι ν’ άποχωρίσωσι τήν ου- 

αύτής δύναται νά ίπιφέρή κακήν
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Ό Καρχαρίας ‘jvwtf <ώχΙ ώά, &πώς οί άλλοι ίχθδς, άλλά 

νεορά, ίχ«ί ζρίας άρζετά τρυφερόν καί νόστιμο», τά 3έ πτε
ρύγιά του μεταχειρίζονται πρός ‘ζατασκευήν νοστίμου ζωμού. 
Οί Καρχαρίαι άπαντά»νται είς όλας τάς θαλάσσας ίΐίως όμως 
£·ζεί οπού τά μικρότερα όψάρια, ώς λ. χ. αί />τγγ«τ έναπο- 
θέτουσι τά ώα των, καί κάμνουσι μέγαν άφανισμδν είς αύτά.

ΤΟ ΣΠΗΑΑΙΟΝ ΤΩΝ ΑΗιΣΤΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

Μετάφρα/ης έλευβέρα
(ΐχ τοΰ ’Αγγλικού)

«I

(Ί8έ προηγούμενον άρΛμόν.)

Δεν έφθασεν δμως νά άπολαύση έπϊ πολύ τόν. εύερ- 
γετικδν ύπνον, διότι ή γραία Μαργαρίτα πλησιάσασα, 
τον έκουντησε λέγουσα, «Ένΰκτωσε πλέον- το λοιπόν 
σηκώθητι καϊ άψες με νά λύσω τούς πόδας σου.»

Ο Ερρίκος ύπηκουσεν, άφοΰ δέ τοΰ έλυσε τους πό
δας, έφερε σπόγγον καϊ άλειψε τάς κνήμας και τά μαλ
λιά του μέ όγρόν τι μαΰρον, το όποιον έκαμεν άμ- 
φότερα τόσον μαΰρα, δσον καϊ τά. τών άΟιγγάνων παι
διών, μόνον δέ οί γαλανοί οφθαλμοί του τδν διέκρινον 
άπδ τούς συντρόφους του.

«Είσαι έτοιμος;» αντήχησε διά τοΰ σπηλαίου ή 
σκληρά φωνή τοΰ ΜαυροθοΒωρή.

«Μάλιστα,» άπήντησεν ή γραία Μαργαρίτα.
«Εμπρός λοιπόν,» εκράίεν ό αρχηγός. «Σύ δέΕρ

ρίκε έλα πρός έμέ, καϊ μή άπομακρονθής άπδ τδ πλάγι 
μου, άλλως, άφοΰ έπιστρέψωμεν, θά έπισκεφθής πά
λιν τήν σκοτεινήν έκείνην τρύπαν !»

Τό ταλαίπωρου παιδίον εσπευσε πρδς τδ πλάγι τοΰ 
σκληρού του κυρίου κα'ι πιάσαν αύτδν άπδ τδν βρα
χίονα, έπορευετο μέ αύτδν πρδς τδ στόμιον τοϋ σπη
λαίου.

'Η Μαργαρίτα ήκολούθει· έψιθόρισε δέ είς τδ οδς 
τοΰ αρχηγού, «Μή φέρεσαι σκληρά πρδς τδ παιδίον, 
διότι ήτο πολύ ήσυχον και ευπειθές.»

«Περί τούτου θά ίδωμεν απόψε,» εϊπεν έκεΐνος. 
«Έάν φερθή καλώς τώρα, θά ήναι καλλίτερα δι’ αύ
τδν εΐς τδ μέλλον, καϊ δέν δά δαιρνεται τόσον συχνά. 
Ακούεις τί λέγω, παιδί;»

'Ο 'Ερρίκος έκυψε τήν κεφαλήν είς σημεΐον ύπο- 
ταγής, ένφ συγχρόνως έτριψε βλέμμα εντρομον πρδς 
τόν τραχον έκεϊνον άνθρωπον, οστις ήγάλλετο κατα- 
τρομα'ζων τδ ταλαίπωρον έκεϊνο παιδίον,

«Λοιπόν, έμπρός. Άς μή χάνωμεν καιρόν, διότι αί 
νύκτες τώρα είναι μιχραί.»

Οί’Αθίγγανοι, δέκα πέντε τδν άριθμ.ϋν, έπεσαν πρό- 
μυτα και άνά εις έσΰρθη έπ'ι της κοιλίας του έξω τοϋ 
σπηλαίου, διότι ή οπή ήτο τόσον στενή, ώστε άλλως 

πως ή έξοδος ήτο αδύνατος. ζ Ο Έρ βίκος έμιμήθη τδ 
παράδειγμά των, καΐ μετ’ αύτδν έξήλθεν ο άρχηγδς, 
άφήσαντες είς τδ σπήλαιον τήν γραίαν Μαργαρίταν 
καϊ τά παιδιά, τά οποία ήσαν ακόμη μικρά και άνί- 
κανα πρδς τοιαύτας νυκτερινάς ληστριχάς έκδρομάς.

Εύθύς άφοΰ ό Έβ βίκος εδρέδη είς τδν ανοιχτόν 
άέρα, ό ΜαυροΟοδωρής έβριψεν έπϊ τής κεφαλής αύ
τοΰ κάλυμμα, τδ όποιον έσκέπασεν έντελώς τδ πρό- 
σωπόν του, έπειτα τδν έλαδεν είς τδν ωμόν του- 
διότι οί λησταϊ έλάμδανον πάσαν προφύλαξιν άνάγ- 
χαίαν νά έμποδίση τδν'Εβρΐχον άπδ τοϋ νά γνωρίση 
τήν οδόν πρδς τδ σπήλαιον· ώστε έάν ποτέ σϋνελαμ- 
βάνετο ύπδ τών αργών, νά μή δύναται νά προΒώση; 
τδν κρυψώνα των τούτον. Μετά πορείαν ήμισέίας ώ
ρας έφθασαν είς τδ ακρον δάσους τίνος- ό Ερρίκος 
τότε έτέθη πάλιν έπΐ τών ποδών του, τδ δέ κάλυμμα 
άφηρέθη άπδ του προσώπου του.

«Τώρα,—εϊπεν ό Μαυροθοδωρής είς τούς συντρό
φους του,—θά σας εϊπω ποια εΐναι τά σχέδιά μας- 

ί έάν δέ δλοι σείς ήσθε τολμηροί καί αποφασιστικοί ώς 
έγώ, Βυνάμεθα νά κερδήσωμεν λαμπράν λείαν τήν νύ-- 
κτα ταύτην. Χθές έπέτυχον νά μάθω που ό κόμης 
τής Τοσεμόοόργης φυλάττει τους θησαυρούς του.· Ο1 
πύργος του άπέχει μόνον μιαν ώραν άπ’ έδώ, έάν' 
δέ θέλωμεν, δύναται νά πέση είς τάς χεΐρας μας από
ψε. Έάν έπιτυχωμεν νά πάρωμεν τους θησαυρούς, δέν 
είναι καμμία άνάγκη νά ύπάγωμεν πλέον είς τδ σπή- 
λαιόν μας- δλοι θά ήμεθα πλούσιοι, καί ΒυνάμεΘα νά 

περιηγούμεθα είς τδν κόσμον όπως μας άρέσει, διότι 
δέν θά δυνηθή ποτέ κανείς νά μάς άνακαλύψη. Είσθε 
λοιπόν πρόθυμοι νά ριψοκινδυνεόσητε ;»

«Όλοι άπεκρίθησαν μέ αλαλαγμούς χαράς,· ό δέ άρ- 
χηγδς ήρχισε τότε νά βάλη είς τάξω τά σχέδιά του, 
Καϊ πρώτον μεν διώρισε δύο άπδ τούς έπαδοΰς του- 
νά λάοωσι τήν πλησιεστάτην όδδν πρδς τδν πύργον, 
οιά νά ιδωσιν, έάν τά πάντα ήσαν άσφαλή, ένφ οί λοι
ποί θά έπροχώρουν προς τδ αύτδ μέρος ύπδ τήν σκέ- ■ 
πην του δάσους, τοΰ όποιου τό τελευταίον άκρΰν έ'κειτο 
πολύ πλησίον τών τειχών τοΰ πύργου. Ή ατραπός δέ > 
του πυκνού δάσους ήτο πολύ δύσκολος, ό δέ πτωχός 
Ερρίκος περιεπάτει βαδίζων πλησίον τοϋ Μαυροθο
δωρή, προσπαθών νά φθάση αύτδν είς τήν κατεσπευ- 
σμένην πορείαν του, άν καΐ έσκόνταπτε πολλάκις καϊ 
έπιπτε, διότι ένεθυμεΐτο τήν τρ ο μέραν έκείνην τρύπαν, 
καϊ άνετριχίαζεν, έως ού έφάνη.σαν έπί τέλους τά ύ- 
ψηλά τοΰ πύργου τείχη όψουμενα είς τδ φώς τών 
αστέρων.

Οί λησταί έσταμάτησαν τότε, ό δ’ άρχηγδς έκάλε- 
σεν είς εαυτόν τούς προσκόπους διά συρίγρ^ιτος και 
τούς ήρώτησεν,· έάν δλα εΐχον καλώς.
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«Δέν ήκουετο κάνεις ήχος, άπεκρίθη ό εις έξ αδ

ιών «τό γαόγισμα μόνον ένδς σκύλου ήκοόσθη, ένώ 
■διεδαίνομεν διά τοΰ κήπου, άλλά τόν καλόν εκείνον 
φύλακα τόν ήσυχάσαμεν διά παντός, ρίψαντές του φαρ- 
μακευμενσν κρέας, τδ όποιον αατεβρόχθισε ,μέ πολλήν 
όρεξιν, ώστε τοΰ λοιποΰ δέν ίχομεν πλέον νά φ’οδη- 
'θώμεν άπ’ αδτόν!» 

πει νά δέσης "τήν σχοινίνην ταύτην κλίμακα εΐς ένα 
άπό τ&υς στύλου: της γέφυρας. Πρέπει δέ νά ΐιροσέ 
ξηςνά μή κάμης τδν παραμικρόν κρότον. ’Εάν δέ χά- 
μης δ,τι σου λέγω ακριβώς και καλώς, θά ήναι διά 
τό καλόν σου. Έάν δμως κάμης κανένα κρότον καί 
έξυπνίσης τους ανθρώπους τοΰ πύργου, θά σέ φέρω 

|δπίσω είς τδ σπήλαιον καί θά βΐ ρίψω fcfe τήν μαύ-

Ό Μ«υροθοό<ορής αηκώνων τόν μι-ζρόν 'Ερρίκον.

«Έχει Καλώς, — εΐπεν ό άρχηγδς,—τώρα δέ εκα-·'ρην έκείνην τρύπαν, όπου θά σέ άφήσώ εω· 

στο; εΐς τδ έργον του, π;
κρότον, διότι τοϋτο εΐναι ό μέγας κίνδυνός σας. Συ 
δέ Ερρίκε, — ;

> , , V . 1 ,φοσεχετε δε να μή καμη τις θανη
Μ

οδ άπο-

ρέμουσαν φωνήν ό Ερρίκος όπεσχέθη νά βάλη 
εΐπε στραφείς πρδς τδ παιδίον,—πρέπει τά δυνατά τοο, όπως εκτελεση τας οιαταγας τοΰ αρ

γά κατάσής κάτω εΐς τούτον τδν χάνδακα, έκεΐ δε θά χηγοΰ*  έστάθη δέ ήσυχος, ένφ εοενον τδ σχοινιών περί 
Κύρης ΐόλον, τδ όποιον έγώ αυτός έβαλα εκεί- χθες τδ τήν μέσην του*  ένφ δέ τοϋτο εγινετο, εις τών ληστών 
εσπέρας, διά τής βοήθειας θ’αυτό πρέπει νά πέρασης εΐς^πλησιάσας τδν αρχηγόν, τδν έσυμβοόλευσε να μη άνα- 
τδ άλλο μέρος· άφοΰ δέ φθάσης είς τήν κορυφήν, πρε-ιθέση εΐς χεΐρας τοιουτου παιοίου έργον τοσόν σπου-
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δαΐον, ύποσχεθείς νά κατσ.δη /χυτός χαΐ νά δέσ$ τδ παιδιού βλέποοσι καλλίτερα τών ίοικών σοο είς τδ σκό- 
σχοινίον, άλλ’ δ άρχηγδς δέν ήθέληιϊεν, ειπών, «τδ τος· ή νομίζεις, οτι τδν έκράτησα τόσον καιρόν είς 
ξόλον δεν είναι άρκετά ισχυρόν, ώστε νά βαστάσ^ τδ τδ σκότος διά τίποτε;» (’Ακολουθεί)
βάρος ταυ σώματός σου- έκτος τοότου οί οφθαλμοί, τοΰ ___ _ .

Ή 3ανβή καί. δ Παππούς, της.

Η· ΞΑΝΘΗ.

Ή-eave· γιορτή μια μέρα κ! έπαιζαν μέ ήσυχίά- 
Τής κυρίας ’Ελπινίκης τά παιδάκια τάκαλά.

Τδ ’να έλεγε νά παίςουν τό κρυφτό, τήν τυφλομοΐγα, 
Τ άλλο φώναζε νά ψάλλουν τού θεού τά άγαθά.

: Κι δταν άλα γιά νά ψάλλουν- είχαν τέλος σομφιονήσει;. 
Κ’έδηχε τό κάθε ένα σάν-καλός τραγουδιστής, 

‘Η 3αν6ή τόν Πάππο ?ϊϊε· το ψζίδί του νά ζητή,.
Χτά βαθεγά γηράματά του. δρθιος άπ'τό σκαμνί;

' Κ’ έτρεξέ σάν πεταλούδα που πετίϊ μίσ’ τά κλαΰάκια; . 
Σάν τρελλδ χελιδθ'«ίκι μέ. φτερούγισμα γοργό,



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Καί αρπάζει τό βαβδί-του μέ τά ΐηό τηί τά χεράκια 

Καί στον πάππο τη; το δίοει μέ χαμόγελο γλυκό.
Ναι, παιδιά μου κάθε πραξις εΐναι μια ευεργεσία,· 

Καί στολίζει τίνομά σας· ό θεός σδς εύλογεϊ.
Τό λοιπόν καί της 5«νθούλαΐ ή άραία Ιστορία 

Τά άθώα βήματά «ας στό καλόν ας όόηγή.
Νιχόλαοΐ Ζ Ίγγλέατ^

Χαμογέλασε κ’ έκεΐνος άκουμοώντας στο ραβδί τοο, 
Έκαμάρωσε τή; κόρη; τήν καλή ανατροφή·

Ό Ίιοβήφ λΰεμίνος είς τήν φυλακήν.
Rai μέ μάτη όακριχ^ιένσ, ή χαροάμενη ψοχή του 

Άπό τά βαθεγά της μέρη τήν SavOouAa εύλογεϊ.

ΙΙόσα πράγματα διδάσκει τής 3ανθής ή ίστορία 
Τό γνωρίζετε καθ’ένα άπό σάς μικρά παώκί.

Τί ίιπόλειψι μεγάλη, σεβασμό, εύεργεσία, 
Στους γονείς σας, είς τούς γέρους, στά άΐόνατα κορμιά Ε

ONfiiPA ths Γραφής.

δ'. ΤΑ. ΟΝΕΙΡΑ Tor APXISITOIiOIOr 
KAI ΑΡΧΙΟΙΝΟΧΟΟΥ.

Tiv ’Ιωσήφ, περί τοΰ οποίου ανέφελα είς τδ· πρ<ίϊ|· 
γουμενον φόλλδν, Sat ώνεφβύΟη Βίο Svetpcc καΐ διά- 
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τοΰτο, ώς χαί Stott ήγαπατο περισσότερον τών αδελ
φών τού δπδ τοϋ πατρός τοο, έμισεΐτο ύπο τών αδελ
φών τοο, οΐ άδελφοί τοο εδρόντεί κατάλληλόν εύκαι- 
ρίαν έπώλησαν είς έμπορους Μαδίανιτας όχι τόσον διά 
τά χρήματα, βσόν διά νά κορέσωσι τδν φθόνον των 
θά τδν έφόνευον δέ, εάν δέν ^μεσολαβεί & αδελφός των 
Έουβήν. Πόσον τρομερόν κακόν πρέπει λοιπόν νά 

ήναι δ φθόνος, ώσάε νά καταπνίγω τά άδελφικά αί 
σθήματα χαί νά κάμνη χαί αυτούς τοδς στενόάάτους 
συγγενείς ασπόνδους χαί θανάσιμους έχθρους!

ΟΕ Μαδιανΐται, ώς φαίνεται,· εμπο ρεύοντα όχι μό
νον είς πραγματείας, άλλά καί έίς ανθρώπους, κάΐ διά 
τοοτο έφεραν τδν ’Ιωσήφ είς τήν Αίγυπτον, δποίϊ ήτο 
μεγάλη καί έπιχερδής άγορά διά ανδράποδα, καΐ έκεΐ 
έκθέσαντες αύτδν κατόρθωσαν νά τδν άωλήσόυν, δέν 
μας λέγεί ή Γραφή διά πόσον, είς κάποιον άνθρωπον 
λεγόμενον Πετεφρήν, οστις ήτό άρχισωματόφύλαί τοϋ 
Φαραώ; βάσιλεως τής Αίγυπτού, εκείνος δέ άγοράσας 
αυτόν εφερεν είς τήν οικίαν του καί ταχέως διά τής 

τιμιότητάς, δραστηριότηάος καΐ φρονήσεώς too κατήν- 
τησε νά γείνη οικονόμος του οίκου τοΰ κυρίου του.

Άλλ’ ή γίϊνή τοΰ Πετεφρή ήτο κακή καί έσυκο- 
φάντησε τόν ’Ιωσήφ είς τδν άνδρα της, βτι έζήτησε 
νά τήν βιάση, ό δέ Πετεφρής χωρίς νά έίετάση, έτ

ριψε τόν ’Ιωσήφ δεδεμένον είς τήν φυλακήν. Άλλ’ ο 
θεός ήτο μετ’ αυτού Χαί έν τή φυλακή, διότι ήτό ά~ 
θώος καΐ έπροσπάθει νά κάμνη άδ θέλημα τοϋ θεόδ. 

σΟθεν τφ έδωκε χάριν έμπροσθεν τοΰ δεάμοφΰλακος, 
χαΐ όχι μόνον έλυσε τά δεσμα του, άλλά καί τόν μέ- 
τεχειρίζετο ώς υποεπιστάτην είς τους φυλακισμένους.

Ένφ δέ άπέρνα τδν καιρόν του τοιουτοτρόπως, δυό 
άπδ τους κρατουμένους είς τήν αύτήν μέ αδτδν φυλα
κήν, ό άρχιαρτοποιος κάΐ ό άρχιοινόχόός τδυ Φαραώ, 
όΐτινες εΐχον ριφθή έκεΐ διά τινα αίτιον, ώνειρεύθη- 
σαν έκαστος έν ονειρον, Ό πρώτος ώνειρεύθη, ότι έ
λαβε σταφύλια αμπέλου έχούσης τρία κλήματα καί έ- 
θλιψεν αύτά είς τδ ποτήριον τοΰ βασιλέώς καΐ έδωκε 
τδ ποτήριον είς τήν χεΐρα τοΰ βασιλέως. Ό δεύτερος, 
δτι έπΐ τής κεφαλής αυτού είχε τρία κάνιστρα περιέ- 
χοντα άπδ δλα τά είδη τών αρτοποιών, καΐ οτι τά 
πετεινά τόΰ όύρανοΰ πατήρ χοντό καΐ έτρωγαν αύτά.

Τά όνειρα ταΰτα ό ’Ιωσήφ έξήγησεν είς αυτούς καΐ 
κατά τήν έξήγησιν του, οΰτω καΐ έγένετο· μετά τρεις 
ήμέρας ό Φαραώ κατέστησε τδν άρχιαρτόποιδν εΐς 
τήν προτεραν του θέσιν, τδν δε άρχιοινοχόον έκρέ- 
μασε καΐ τά πετεινά τοΰ ούράνοΰ,'κατέβα!νόν καί έ
τρωγαν τάς σάρκας του.

'Ο Ιωσήφ παρεκάλεσε τδν άρχιοινοχόον νά τδν έν- 
θυμηθή, άλλ’ έκεΐνος τδν έλησμόνησε και οΰτως έμε- 
νεν εί’ς τήν φυλακήν. Πόσον άληθινή ή παροιμία,

«ματάκιά ποΰ δέν φαίνονται γρήγορά λησμονοϋνται ί»

Παράδεεγμ-α «ροφ ίκέμ,ηβιν.

‘Ο Δήμος τής Χούλλ έν Άγγλίφ έξελεξεν έπΐ τής 
βασιλείας Καρόλου τοΰ Β'.· τόν Άνδρεαν Μόρβελλ, 
νέον πτωχόν, καΐ τδν εσίειλεν είς τδ Λονδΐνόν, διά νά 
άντιπροσώπεύη αύτδν καΐ υπερασπίζεται τά συμφέροντα 
ιών συνδημοτων ίου πλησίον τής Κυβερνήσεως.

*Ημέραν τινά πρδς τδν σκοπόν τοΰ νά τδν δωροδο- 

χήση παλαιός τις συμμαθητής τόΰ, Δάβνυ καλούμενος,· 
οστις τότε κατείχε τήν θέσιν του λόρδου όποοργοϋ 

'τών Οικονομικών, τδν έπεΟκέφθη, καΐ άφοΰ ώμίλησαν 
πολλά καΐ διάφορα, λαβών ό δπόυργδς τήν χεΐρα τοϋ 
φίλόυ του, διά νά τδν άπόχαιρεΐήση δήθεν, άφήκεν 
είς αύτήν έν χαρτίον τής τραπέζης αξίας 1,(100 λι-· 
ρών’ πριν δμως άναβή είς τήν άμαξαν του, ό νέος 
Μόρβελλ τ<ρ είπε' «παρακαλώ σας, Μιλόρδε, νά μέ 
χαρίσητέ μίαν ακόμη στιγμήν.»

‘Ο υπουργός συγκατένεϋσε νόμίσας, δΐι επέτυχε τοΰ 
σκοπού, καΐ άμφότεροι έπανήλθΰν είί τδ δωμάτιον, 
άπδ τδ όποιον ειχον έξελθει*  άφοΰ δέ έκάθησαν ό 
Μόρβελ καλέσας το παιδίον, τδν ύΐιηρέτην του έπΐ πα
ρουσία του υπουργόυ τδ ν ήρώτησεν, είπών. «Είπε μυ, 
’Ιάκωβε, τί έΐχον διά γεύμα χθές;

«Δεν ένθυμεϊσαι, κύριε,—άπεκρίθη ό ’Ιάκωβος,—εί
χες μίαν πλάτην ένδς προβάτου, τήν οποίαν μέ διέτα
ξες νά πάρω άπδ μίαν γυναίκα έν τή αγορά.»

«Πολδ καλά, ’Ιάκωβε,—εΐπεν & κ. Μόρβελ. Σήμε*  
ρον δέ τί εχομεν νά φάγωμεν ;>)

«Δέν ήξεύρεις, κύριε, οΐι μέ διέταξες νά φυλάξω τδ 
κόκκαλον τής πλάτης διά νά κάμω σούπαν ;»

«Πολύ καλά’ άρκεΐ*  τώρα δέ πήγαινε είς τήν ερ
γασίαν σου,»

Άφοΰ δε ό υπηρέτης άνεχώρηάεν, ό κ. Μόρβελ στρα
φείς πρδς τδν υπουργόν, είπε, «τά ήκουσες Μιλόρδε ? 
Διά τδ γεύμα του Άνδρέα Μόρβελ έγένετο προμήθεια*  
ο 6 εν λάβε δπισω αύτδ τδ κομμάτι τδ χαρτί, τδ όποιον 
μοι έδωκας. Γνωρίζω ποιαν καλωσύνην έζήτεις νά 
μέ κάμης διά τούτου· άλλ’ έγώ διατελώ ένταΰθα διά 
νά υπηρετώ τούς έκλογεΐς μου· τδ ύπουργεΐον ο ένα
τα ι νά έπιζητή ανθρώπους τοΰ συμφέροντος*  έγώ 
όμως δέν είμαι εί; έξ αύτών.

'Ο ύπουργδς ελαβε τδ χιλιόλιρον γραμμάτων του 
καΐ άπήλθε λών κατησχυμένος. *

Ή ομίχλη τοϋ Λονδίνου προέρχεται άπδ 
τδν καπνόν, ό όποιος έξέρχεται άπδ τά άπειρα έργο-
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στάσια, τά όποια καώσι λιθάνθρακας· ό καπνός δ’ούτος 
δέν είναι άλλο τι είμή τό μέρος έκεΐνο τοΰ φωταε
ρίου τοϋ έμπεριεχομένου είς τους γαιάνθρακα;^ τδ ΰ~ 
ποιον δέν ξοδεύεται δώ τής καύσεως. Τδ περιασεΰον 
τοΰτο άέριόν^ 3,000 κυβικώί ποδών έξ έκάστου τόνου 
γαιανθράκων, διανοούνται νά άφαιρέσωσά διά τοΰ τρό

που τούτου οί μέν άνθρακες θά καίουν χωρίς νά κα
πνίζουν, τό φωταέριον θά χρησιμεύη πρδς φωτισμόν, 
οί δέ εότυχεΐς κάτοικοι τοΰ Λονδίνου θά ελευθερωθούν 
άπό τήν μαύρην ομίχλην, ή οποία τους περιβάλει καί 
καθιστά τήν διαμονήν ίου ανθρώπου δυσάρεστον.

— Κατετέθησαν μέχρι σήμερον μεταξύ Εϋρώπης 
. καί 'Αμερικής είς τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν τέσσαρες 
όποβρύχιοι τηλέγραφοι· ό πρώτος άπό τήν Ιρλαν
δίαν είς τήν Νέαν Γην καΐ έκεΐθεν είς τό Σύδνεϋ είναι 
2,150 μιλιών το μήκος. Ό δεύτερος άπό το Βρέστ 
έν Γαλλία μέχρι τοΰ Δούζβουρυ διά τοΰ ‘Αγίου Πέ
τρου 3,329 μιλιών μάκρος. Ό τρίτος άπό. το Βρέστ 
είς Λούϊσβουργ 2,430 μιλίων το μήκος, ‘Ο τέταρτος 
κοπείς έγκατελείφθη υπό τής έταιρίας· ώστε ήδη τρεις 
μόνον όπάρχυν είς ένέργειαν δύο άνήκοντές είς’Αγγλοα- 
μερικανικήν εταιρίαν, καΐ είς είς Άγγλο γαλλικήν, Προ- 
τίθενται δέ νά καταθέσωσι καΐ δύο άλλους νέους.

— Ωφέλιμα άπβτελέαματα τηί μουσικής. Περί
φημος τις ιατρός τών Παρισίων, ’Οσκάρ Τζένιζ καλού
μενος, γράφει είς ’Αγγλικόν τι περιοδικόν περί τής 
μουσικής ώς έφεξής : «'Οποιοσδήποτε καΐ άν ήναι δ 
μηχανισμός της, δέν όπάρχει αμφιβολία, δτι ή μυσική 
έίασκεΐ ισχυράν φυσικήν ένέργειαν. ‘Ο Πυθαγόρας έδό- 
ξαζεν, δτι ή μουσική ήδόνατο νά χρησιμοποιηθώ είς τήν 
θεραπείαν τών άσθενειών. Λέγεται οέ περί τοΰ ’Ασκλη
πιού, δτι μερικούς άπό τούς ασθενείς του έθεράπευε 
διά τής χρήσεως τής μουσικής. Ιδίως οέ χρήσιμός 
φαίνεται ή μουσική είς νευρικάς νόσους καΐ διανοητι
κός άσθενείας, όπόταν ένεργή ώς καταπραϋντικόν. 
Τούτου ενεκα είναι είς μεγαλην χρήσιν είς διάφορα 
φρενοκομεία μέ μεγαλην έπιτυχίαν. Ήμεΐς δέ έγνω- 
ρίσαμεν νέαν φρενοβλαβή όχι μόνον άνακουφιζομένην, 
άλλά καΐ εντελώς θεραπευθεΐσαν διά τηί μουσικής.

— Τό ποσόν, κατά τό όποιον ηύξησεν ή περιουσία 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής κατά τά τε
λευταία 80 έτη είναι ικανόν νά άγοράση ολόκληρον τήν 
Γερμανικήν Αυτοκρατορίαν μέ δλας τάς καλλιεργημένος 
γαίας της, τάς πόλεις, τάς τραπέζας, τά ναυπηγεία, 
τά έργοστάσια κλπ! Ιό δέ χρηματικόν, τό όποιον προ
στίθεται κατά δεκαετίαν είς τήν περιουσίαν τών ‘Ηνω
μένων Πολιτειών, είναι περισσότερόν ολοκλήρου τής 
περιουσίας τής ’Ιταλίας ή τή; 'Ισπανίας. Κατά πά
σαν δέ ήμέραν ό πλούτος τών Ηνωμένων Πολιτειών 
αόξάνει κατά 2,300,000 ταλλήρων!

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΏΝ ΜΕΛΙΣΣΏΝ.

' Υπάρχουσιυ έν τάΐς ‘ΗνωμέναΙί Πολΐΐείαις 2,00 0, 
000 κυψέλαυ Πασα κυψέλη παρέχει*  κατά μέσον δ- 
ρον, περί τάς είκοσι καΐ δύο λίτρα; μέτρα;. Ή μέση 
δέ τιμή, είς τήν όποιαν πωλείται τό μέλι*  είναι 1.50 
δραχ. ή λίτρα. Τοιουτοτρόπως, άφοΰ πληρώσωσι τά 
ίδια αύτών έξοδα, εί; 3 όποβάλλούσί τούς κυρίους των, 
αί μέλισσαι άφίνουσιν είς αύτοός κάΐ καθαρόν κέρδος 
δπέρ τά 55,800,000 οραχμών, δπερ διανεμόμενου δί
δει μίαν λίτραν καθαρού μέλίτος είς έκαστον άνδρα, 
γυναίκα καί παΐδα τής άπεράντού Ιπικρατείας τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, τής όποιας δ πληθυσμός άνα- 
βαίνει είς 50,000,000 ψυχών ί! Τό I860 οί άκαμπ
τοι ούτοι έργάται κατεσκεόάσάν περί τά 23,333,333 
λίτρα; κηροΰ. 'Η καλλιέργεια τών μελισσών είναι έν 
τών μάλλον προσοδοφόρων έπάγγελμάτων έν ταΐς Ή*  
νωμεναις Πολιτείαις.

'Υπάρχουσιυ έν Εόρώπη 300,009 τυφλών, έξ ών 
30,000 είναι έν Άγγλίφ. 'Υπολογίζεται δ’ δτι τό έν 
πέμπτον μονόν έκ τόΰ μεγάλου τούτου άριθμοϋ είναι 
φυσικώς τυφλοί*  ‘Η τύφλωσις τών άλλων τεσσάρων 
πέμπτων αποδίδεται είς άγνοιαν ή είς άμέλειαν. ' Ο 
άριθμός τών έκ γενετής τυφλών εΐναι έλάχιστος, 'Η 
άγνοια έκ μέρους τών άνδρών καί γυναικών, τών όποιων 
αί άδχολήσεις πρόδιαθέτουσιν αυτούς είς ύφθαλμικά 
νοσήματα, εΐναι εΐς τών κυρίωτέρων λόγων τής τυ- 
φλώσεως, "Οπως έπαυξήση την δέουσαν περιποίησιν, 
συνεστήθη έν Λονδίνφ εταιρία πρός πρόληψιν της τυ- 
φλώσεως καί τής βελτιώσεως τοΰ δφθαλμου, έχουσα 
σκοπόν τήν μελέτην τών άσθενειών αύτοϋ καΐ τήν πρό- 
ληψιν αύτών, τήν όποιαν έλπίζουσι νά έπιτύχωσι διά 
τής είς τόν λαόν άναπτύξεως της ύγιεινής τοϋ & 
φθαλμοΰ*

-*■  Λέγεται, οτι είς τήν Νεβάδαν τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής ’Αμερικής άνεκαλυφθη νέον τι 
είδος μεταξοσκώληκος, δστις τρέφεται μέ φύλλα βα
λανιδιάς, μεταχειρίζονται δ’ αύτόν μεγάλως οί Κινέ
ζοι. Γεννφ πολλάκις τοϋ έτους· ή κλωστή του έϊναι 
λεπτή, άντι δέ νά τρύπα τδ κουκούλι καΐ νά εξέρχεται, 
όπως κάμνέι δ κοινός μεταςοσκώληξ, ή χρυσαλΐς τοΰ 
σκώληλος τούτου παραμερίζει τάς κλωστάς καΐ ουτώ 
δέν καταστρέφεται ή συνέχεια τής κλωστής!

'Ο νέος ουτος μεταξοσκώληξ, εΐναι σκληρότερος τοΰ 
συνήθους καΐ δύναται νά καλλιεργηθώ εΐς τό ύπαιθρον.

— ΛΕΓΕΤΑΙ, δτι ή δΰναμις τών κυμάτων είναι τοσυν 
μεγάλη, ώστε είς τρικυμίαν Βύνανται νά κυλίσωσιν εύκσλώτα- 
τα τεμάχια βράχων ξυγίζοντα 1850 τίνου;, ήτοι 1,480,000 
όκάδαςί
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·>- 0 ’Αρίστιππος, δτε έκαυχατό τις διά τήν πολυμάθειάν 
που είπε, «Δέν είναι σπουδαίοι όσοι άναγινώσκουσι πολλά, άλλ’ 
οσίι άναγινώσκουσιν ώφίλιμα.»

— Ό Διογένη? ίδών ποτέ ρ-ειράκιόν νά κόκκινίζη, εΐπε, 
«"Εχε θάρρος, διότι τοιοΰτον είναι τής άρίτής τό χρώμα.»

—Ό αύτδς πρδς τδν άλειφόμενον μέ μυρωδιάς εΐπε, κΠρό
σεξε μήπως ή ευωδία τής κεφαλής σου προξενήση δυσωδίαν είς 
τήν ζωήν’σου.»

—Ό Πυθαγόρας έρωτηθείς πώς πρέπει νά φερώμεθα πρδς 
άχκ’ριστόν πατρίδα, είπεν, «Ώς πρδς μητέρα.»

—Ό Τιμόθεος έρωτηθείς κατά τι διαφέρει ή στρατηγική 
τής Ρητορικής, άπεκρίθη, « Καθ’ ίί,τι ό πόλεμοί τής ειρήνης.»

Λίνογρ,α-

Βασιλεύιιί κ’ έχω κράτος τάς έκτάσεις τού αίθέρος, 
*Αν την κεφαλήν μ.ου κό')ης, 
Τέσσαρας θά ίδης όψεις,

Τδ φθινόπωρου, τδ έαρ, τδν χειμώνα καί τδ θέρος.
Μέντωρ.

'Λπλ^ άκροβΐςχίς»

Συνίσταμαι έκ τριών γραμμάτων, άποτελοΰντων τδν άριθ. 
812, τούτων τό πρώτον είναι αρχικόν τοΰ ονόματος διάσημου 
τινδς ένυπνιαστοΰ, τό δεύτερον χαρακτηριστικόν τής θεότητας 
τοΰ Χριστού καί τό τρίτον αρχικόν τοϋ ονόματος τοΰ δεινοπα- 
βεστάτου τών ανθρώπων. Ποία τά όνόματα ταΰτα ί Δ.

Λςπλή άκροβτςχςς.

Συνίσταμαι άπδ έξ λέξεις, τών δποίων ή πρώτη είναι τδ 
άνομα τοΰ μακροδιωτάτοι) ανθρώπου, τδ δεύτερον ένός τών 
πατριάρχων, τδ τρίτον πονηράς γυναικός καταπροδοσάσης τδν 
σύζυγόν της, τδ τέταρτον ένδς τών προφητών, τδ πέμπτου I- 
νός τών άποσταλέντων πρδς κατασκόπευσιν τής γης Χαναάν 
καί τδ ίκτον έπισήμοιί άνθρωπόν, πρδς τδν ότοΐον όμοιάζει 
πολΰ δ Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός.

Τά αρχικά γράμματα τών λέξεων τούτων άπστελοΰσι τδ Ο
νομα χώρας τινδς, είς τήν δποίαν κατέφΰγέ διάδημόί τις νο- 
μοθέτης, τά δέ τελευταία τδ όνομα έθνυς, τδ όποιον πρώτον 
έπολέμησε τους ’Ισμαηλίτας πορευόμένους διά τής έρήμου είς 
τήν γήν Χαναάν. Ποία τά όνόματα ίλών τούτων; Α.

. ■&

Λύσις της ίν τφ φύλίφ τού Φεβρουάριου 
διπλής άχροστιχίδοςι
Α ν α ν ί α Σ
Γ ο β ο λ ί Α
A S ε ν ή Ρ
Ρ ε ί έ κ Α

Τήν έλυσαν οί’Αθηνών Άναστ. Μπόγρης, Άγ. Κοζάκου, Δ. 
X. Εύαγγελίδης, Δημήτ. Βλαχάκηί. Μεσολογγίου Γ. Ν. Άνα- 
γνωστόπουλος, Ίωαννίνων, Γ. Φ. Ζιτσαϊας. (Κερασουντος, L Γ. 
Βαλαΰάνης. Λευκάδος, Ίωάνν. Δ. Γουριώτης.

_ ----...... --------------------------- ,-------- —------

Λύσις τοΰ ίν τφ Ιδίφ φύλλφ Αινίγματος. 

ο 5 ΐ --- 5 ς

Τό έλυσαν οί ’Αθηνών, Δημ. Βλαχάκης, ίΐ. I. Μαζάράκης,
I. I. Μακρηκώστας, Δ, X. Εΰαγγελίδης, Μ. Μπελόκας, Άλ. 
Κουτσαλέξης, Άλ. Α- Δουρούτης, Άγησίλ. Σακελλαριάοης, 
Εύθομία Πετροΰλη, Τηλέμ. Καράκαλος, I. 'Απελλής, Κ. Δ. 
Ζέγγεληΐ, Ν. Κ. Τσίνης, Μ. Εύροπαΐδς, Γ. Παπαζαφειρό- 
πονλος,Σπ. Ν. Ζούζουλας, Άν. Μπόγρας,Άγ, Καζάκου, Άθ. 
Γ, Μπασιάς, ’Αναστασία θεοφιλάτου,’Ιουλία Γκιταράκου, Ν. 
θ. Άνδρεάδης. Πειραιώς, Π. Κ. Άποστολίδης, Σύρου, Ελένη 
Μαυρολέοντός, Ε. Μακρυγιάννης, Μεσολογγίου, Γ. Ν. Άνα- 
γνωστόπουλοί. Λέωνιδίου, L Μαυρομίχαλος. Κεφαλληνίας, I. 
Π. Λοίέροος. Λαμίας, Κωνστ. Πρασάς, Ναυπλίου, θησΐύςΔη- 
μαράς, Α. Σ. Σωτηριάδης. Ίωαννίνων, X. Βουλόδημος, Γ, 
Φ. Ζιτσαϊας, Μιλ-c. ‘Ηγουμενίδης, Μαχμούο ΆΒοουλά. Κων
σταντινουπόλεως, Ν. Ε. Νικολαίδης. Κερασουντος, · L Γ. Βα- 
λαίάνης. Τρ απεζοΰντος Γ. Άηδωνίδης..

— Τά? ΙερογρΛφςκάς τοΰ
παρελθόντος &τους ούδ&ξς έλυσεν*

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,
1. Πότε δέν ύπήρχε σιδηρουργός είς τδν ’Ισραήλ j
2. Πού έπήγαινεν ό λαός νά άκονίση τούς πελέκειςτων;
3. Διατί έμειναν οί Ίσραηλΐται 40 έτη είς τήν έρημον;

Ε ί S ο π ο c ή αε ί ς.
ΕΠΕΙΔΗ αί λύίεις τών αινιγμάτων, γρίφων καί ώκρΰστιχί- 

δών μετά τών Ονομάτων τών λυτών καταλαμβάνουν χώρον 
μεγαλείτερον παρ’ όσος πρέπει νά παρέχεται είς τά τοιαΰτα 
ϋπό έφημερίδος μι-κράς μετ’ εικόνων, ή διεύθυνσις άπεφάσισε 
νά πρόσθεση άπό τοΰ έρχομένου μηνός μίαν έτέραν σελίδα είδι- 
κώς πρός τόν σκοπόν τούτον χωρίς ν’ αύξηση τήν συνδρομήν 
τής ’Εφημερίδας.

— ΟΙμήκα θαρώς γράφόντεςτάόνίματάτων δένπρέπει 
νά παραπονώνται, δτι δημοσιεύονται ότρεβλώς.

— Οί άποστέλλοντες αινίγματα, άκροστιχίδαί καί γρίφους 
ή καί άρθρίοια πρέπει νά ήξεΰραυν, ότι τά μέν Λρώΐα δέν 
πρέπει νά ύπερΒαίνουν τάς 10 άράδας, τά δέ άρβρίδία τάς 
15. Όσα τούτων δέν δημοσιεύονται, είναι φανερόν, οτι δέν έ  
κρίθησαν & ξ ια, ή είναι μακροσκελή.

*

— Ειδοποιούνται προσέτι οί μικροί συνδρομηταί τής ’Εφ. τών 
Παίδων, ίτί άπό τής 1ης ’Απριλίου θά όρισθή έκ νέου μία 
σελίς τοΰ Άστέρόΐ τής Ανατολής πρός καταχώρισίν άρθρι- 
δίων, αινιγμάτων κλπ. μή ύπερόαινόντων ίμως τάς 15 άρά- 
δας, μετά τών όνομάτων τών άποστελλόντων αύτά.

Κάμνομεν δέ προσεκτικούς τούς μικρούς μας φίλους νά μή 
στέλλωόιν ώς ίδιον δ,τι έλαΒον έξ άί.λης έφημερίδος, ή περιοδι
κού, διότι έκτος τοΰ ότι είναι άπατη τδ τοιοϋτον, έχομεν, 
σκοπόν νά έκθέτωμεν είς τήν δημοσιότητά καί πάντα προ- 
σφεύγοντα είς τοιαΰτα ποταπά μέσα. "Εχομέν ίέ δι’ έλ- 
πίδός, ίτι κανείς τών συνδρομητών τής μικρά; Έφ. τών Παί
δων δέν θά ύποπέση ποτέ είς τό άμάρτημα τούτο.


