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Έν δδφ ΑΙόλου άριβ.

Είς θΐ»δίν«, πλήν τών τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερϊς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΠΕΡΙ ΜΥΚΗΤΩΝ (μανιταρίων.)

*Hοικογένεια τών μυκήτων άϊτοτελεΐ τήν κατωτάτην βαθ
μίδα τοΰ φυτικού βασιλείου, περιλαμβάνει δέ πάμπολλα είδη.

μέ έν χρώμα, δ δέ μίσχος, ίστις τήν Υποστηρίζει καί αί λεπί
δες, αί δποΐαι εΥρίσκονται κεκρυμμέναι Υποκάτω τής κουκούλας, 
έχουσι μίαν ή περισσοτέρας ποικιλίας χρωμάτων. Τινές εΐναι 
βαθέος ίοειδοΰς χρώματος, άλλοι βαθέώς πρασίνου, ή χλωμοΰ, 
άλλοι δέ φέρουσι διάφορα άλλα χρώματα.

Περίεργοι εΐναι οί Μύκητες, ιδίως ό κοινός, καί ώς πρός 
τους τόπους, είς τους οποίους φύνονται· ώς λ. χ. έπί τοΰ 
φλοιοΰ τών δένδρων, ή έντός αύτοΰ, είς άνθρακωββυχεΐα, Υπό
γεια δι’ οίνους, μεταξύ ρινισμάτων ξύλου, κ.τ.λ. οί τελευταίοι 

[ούτοι φεγγοδολοΰσιν είς το σκότος κλπ.
Τινές τών Μυκήτων 

Ιιύξάνουσιν είς μέγα μέ
γεθος, ή δ’ αΰξησις αύτών 
εΐναι τόσον ταχεία, ώστε 
εΐδίς τι, καλούμενου γ ι - 
γάντειος μύκης, φύ
εται καΐ φθάνει είς τήν 
τελειότητά του είς μίαν μό
νην νύκτα.

“Εκαστος μύκης παρά
γει περί τούς 10, 000, 000 
σπόρους.

μεταξύτών δποίων είναι δ κοινός Μύκης.
'0 Μύκης ο&τος απαντάται απανταχού τής Εύρώπης, είς 

τά βόρεια μέρη τήί Άσίαί, καί Αφρικής καί είς τήν Βό
ρειον Αμερικήν.

Έκ τής οικογένειας τών 
Μυκήτων πολλά είδη εΐναι 
χρήσιμα πρός τροφήν, άλλα 
«ΐναι δηλητήρια, τό κακόν δέ 
εΐναι, άτι δυσκόλως διακρί- 
νονται τά καλά εϊοη άπότά 
φαρμακερά, καί διά τοΰτο 
πολλοί άνθρωποι συχνά φαρ
μακεύονται καί άποθνήσκβ- 
οι τρώγοντεί έξ αύτών.

'Ο Καθηγητής κ, Βαλ- 
φοΰρ δίδει τά έξης γνωρί
σματα προς διάκρισιν τών 
δύο τούτων τάξεων τών μυ
κήτων. «Τά φαρμακερά,— 
λέγει, — ϊχουσι χρώμαάα 
λαμπρά, φέρουσι δέ είς τήν έπιφάνειαν άύΐών λέπια ή στίγ
ματα τραχέα καί σάρκα υδατώδη, καί αύξάνουσι κατά σωρούς 
είς μέρη ΐιγρώ, συνήθως σκιερά, Τά δέ Υγιεινά σπανιότατα έ- 
χουσι χρώματα λαμπρά, γενικώς δέ εΐναι χρώματος λευκω- 
ποΰ ή μελανοειδοΰς, σπανίως φέρουσι λεπίδας ή στίγματα, 
έχουσιν εύθραυστον σάρκα καί αύξάνουσι μεμονωμένα είς ξη
ρούς και εύηλίους τόπους.» Μίλα ταΰτα είς τήν χρήσιν τών 
■μυκήτων διά τροφήν άπαιτεΐται μεγίστη προσοχή.

'Ως πρός τήν λαμπρότητα τών χρωμάτων καμμία άλλη 
τάξις φυτών δέν φέρει τόσον λαμπρά χρώματα, βσον ή τών 
μυκήτων. ’Ενίοτε δλόκλήρος δ μύκης καλύπτεται μέ λαμ- ώς λεπτήν κάνην λάμπόυσαν, ένφ δ γυμνός Οφθαλμός δέν δύ- 
πρόν χρώμα’ άλλοτε ή ’κουκούλα εΐναι λαμπρό χρωματισμένη ναται νά διακρίνη έκεΐ έίμή σκότος πυκνόν.

01 Μύκητες.

Οί άβτέρες*

Πάντες οί έν τφ οτερεώματι δρατοί αστέρες 8ΐ’ αόπλου ό-ιιαντες οι εν τφ ατερεωματι ορατοί αοτερες οι uur.r.uu ο
φθαλμού, δηλαδή άνευ τηλεσκοπίου, είναι 6,0001 Καΐ έν τού
το ις νομίζομεν 5τι βλέπομεν έκατομμύριά! Μάλιστα οέ πρέ- 
πρέπει νά έχη τις Υγιά τήν ό'ρασιν, διά νά διακρίνη τον άριβμόν 
αύτόν· συνήθως 4—5 χιλ. βλέπομεν.

Άλλά διά τοΰ τηλεσκοπίου παρατηροΰμεν άληθώς εκατον
τάδας χιλιάδων. Διά τών σημερινών δέ τελειοτάτων όπτίκών 
όργάνων βλέπομεν είς τά μέρη τοΰ άπειρου πληθυν αστέρων
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
Μετάφρα^ις ελεύθερα 

(έκ τοϋ ’Αγγλικού)

(Ί3έ προηγούμΐ>ον άριθμόν.)

'0 Ερρίκος ίστατο ήδη έτοιμος παρά τδ χείλος τής 
τάφρου κυττάζων κάτω είς τδ σκότος. Καί τδ μέν μέ
γεθος της τολμηράς έπιχειρίσεως δέν τδν έτρόμάζε, 
διότι συχνάκις ειχεν άναγχασθή νά έκτεθή εΐς μεγα- 
λειτέρους τούτου κινδύνους, άλλ’ άνετριχίαζεν ένθυμού- 
μενος τούς φοβερισμους τοϋ Μαυροθοοωρή, χαί συνη- 
σθάνετο έαυτδν έντελώς ύποχείριον αύτοΰ, ώστε δέν 
τοϋ άπέρασεν ή ίδεα, ότι άπαξ φθάβας είς τδ απέναντι 
μέρος τής τάφρου, εύχόλως θά ήδύνατο νά δραπέτευση 
άπδ τάς χειρ ας τών ’Αθιγγάνων, διότι θά ήτο άδόνα- 
τον είς αυτούς νά τδν καταδιώξω σι ν, έάν δέν έτοποθέ- 
τει τήν σχοινίνην κλίμακα δι’ αυτούς. Ήδύνατο δέ φω- 
νάζων νά έξεγείρη τους κατοίκους τοΰ πύργου καί νά 
ζητήση τήν προστασίαν των άλλ’ δλον τοϋτο ποτέ δέν 
έφαντάσθη· τόσον πολύ ήτο συνετισμένος νά ύπακοόη 
τυφλώς τάς διαταγάς τοϋ αρχηγού τής ληστρικής έ- 
κείνης συμμορίας!

.«Λοιπόν, είσαι έτοιμος;» έφώναξεν ο Μαυροθοδω- 
ρής. «Μή φοβείσαι· τδ σχοινίον εΐναι δυνατόν· τδ έ- 
δοκίμασα έγώ αύτδς χθές, καΐ δέν κόπτεται, καί άν 
κρεμασθοϋν άπ’αύτδ δέκα ακόμη παιδιά καθώς συ.»

'Ο Ερρίκος έγονυπέτησε παρά τδ χείλος τής τά
φρου, καί λαβών ΐσχυρώς διά τών δυο χειρών του τδ 
σχοινίον, τδ όποιον ό Μαυροθοδωρής εΐχε περιδέσει 
περί τδ σώμα τοο, εΐπεν εΐς αύτδν νά τδν καταβιβάση.

«Αζ έάν τδ σχοινίον κοπή!» έλεγε καθ’έαυτδν τδ 
παιδίον, ένφ χατηρχετο χρεμάμενον μεταξύ γής καί 
ούρανοϋ· «βεβαίως θά γείνω χίλια κομμάτια· άλλ’ 
δμως κάλλιον νά φονευθώ οδτω πως καΐ νά τελειώ
σουν τά δεινά μου, παρά νά ριφθώ εΐς εκείνην τήν 
σκοτεινήν τρύπαν καί εκεί νά έγκαταλειφθώ είς τήν 
τύχην μου.»

Τδ σχοινίον δμως άπεδείχθη δυνατόν, καθώς ειχεν 
εϊπέΐ ό Μαυροθοδωρής, καί ό Έδρΐκος μετ’ολίγον έφθα- 
σεν άσφαλώς είς τδν πυθμένα τής τάφρου. Ούδεΐς άλ
λος ήχος διέκοψε τήν ήσυχίαν της νυκτδς, είμή ό προ- 
ξενηθείς έκ τής πτώσεως χαλικίων τινών κατά τήν 
κατάβασιν τοϋ Ερρίκου, άλλά χαΐ οΰτος ήτο πολύ μι
κρός καί ταχέως παρήλθε, χαί δμως δ Μαυροθοδωρής 
έβλασφήμει τδ παιδίον διά τήν απροσεξίαν του.

Τϊλευταΐον βεβαιωθείς, οτι τδ παιδίον είχε φθάσει 
είς τόν πυθμένα τής τάφρου, ό Μαυροθοδωρής έψιθύ- 
ρισεν, «Είσαι έτοιμος;»

«Μάλιστα,» άπεκρίθη, ό'Ερρίκος· «ρίψε μυ τώρα

ΜΑΙΟΣ, 1881
τήν κλίμακα.» Λαβών δ’ αυτήν διήλθε προσεκτικώς 
είς τδ άλλο με'ρος· έχει δ’εδρε τδν στύλον, τδν όποιον 
ό Μαυροθοδωρής εΐχε βάλει έχει τήν προτεραίαν,' 
καΐ στήσας αύτδν ήρχισε ν’ άναβαίνη είς τδ μέρος, 
οπού ίστατο ή κρεμαστή γέφορα, καΐ με? ού πολύ διά 
τής έλαφρότητος χαΐ έπιδεξιότητός του εφθασεν αύ- 
τήν καί έδεσε τήν οποίαν έφερε μεθ’ εαυτόϋ σχοινίνην 
κλίμακα είς ένα τών στύλων αύτής· τούτου γενομένοο, 
κατέβη διά τής κλίμακας ταύτης χαΐ ειδοποίησε τδν 
άνυπομόνως άναμένοντα αύτδν Μαυροθοδωρήν, δτιτά 
πάντα ήσκν έτοιμα, κατά τήν παραγγελίαν του.

Οί λησταί τότε ήσόχως χαΐ μετά προσοχής χατέ- 
βησαν ό εΐς μετά τδν άλλον είς τήν τάφρον και διά 
τής βοηθείας τής σχοινίνης κλίμακας ήρχτσαν ν’ άνα
βαίνουν πρδς τήν κρεμαστήν γέφυραν, ήτις έφερε πρδς 
μιζράν τινα θύραν, χωρίζουσαν αυτούς άπδ τοϋ έσω- 
τερικοϋ τοϋ φρουρίου, δπου ήσαν οί θησαυροί του Κό- 
μητος. 'Η θύρα αυτή ευκόλως παρεβιάσθη άνευ χρότ» 
Εκανοϋ νά έξυπνίση τους έν τφ φρουρίφ, διότι ό χύων, 
οστις ήδύνατο νά τους ένοχλήση και τούς έμποδίση, 
έκειτο νεκρδς έντδς τής αύλής, δηλητηριάσεις ύπδ 
τών προσκόπων, τους οποίους εΐχε στείλει ό Μαυρο
θοδωρής, οιά νά κατασκοπεύσω σι τδ φροΰριον, καί 
οΰτως οί λησταί είσήλθον είς τδ φρουριον· έκβαλόντες 
δέ τά σανδάλια των καί οδηγούμενοι ύπδ τοο Μαυ- 
ροθοδωρή, δστις έγνώριζεν άχριβώς δλα τά χατατό- 
πια τοΰ φρουρίου, οιευθύνθησαν πρδς τδ μέρος, δπου 
έφυλάττοντο οί θησαυροί.

Ό κόμης καί οί περί αύτδν εΐχον τήν ιδέαν, δτι τδ 
φρούριόν των ήτο άσφαλέστατον ένεχα τών ύψηλών 
καί παχέων τειχών του καί τής περί αυτδ βαθείας 
τάφρου, διά τοϋτο δέν έφρόντιζον νά δετωσι σχοπδν 
πρός φυλαξιν, άλλ’ έπεδίοοντο άμεριμνοι είς τδν οπνον.

«Τώρα,—έψιθύρισεν δ Μαυροθοδωρής, — έμπρός· 
έστέ. οε γενναίοι, άλλά προσεκτικοί, χαί οί θησαυροί 
θά ήναι ίδικοίμας.Β Άλλ’ ένφ αύτδς ώμίλει, ισχυρός 
τις κρότος άντηχησεν όπισθεν αύτών καί τους έκαμε 
νά σταματήσουν. ‘G Μαυροθοδωρής δμως άναλαβών 
τήν αταραξίαν του, προσέθηκεν, «αληθώς είμεθα μω
ροί άφήσαντες ανοικτήν τήν δόραν, κατά τήν άνεμώδη 
ταύτην νύκτα—φοβούμαι δέ, δτι 6 κρότος της έξύπνι- 
σεν δλους τους άνθρώπους τοϋ φρουρίου, χαί θά πια- 
σθώμεν εΐς τήν παγίδα ώς ποντικοί!»

Είς τους λόγους τούτους τοϋ Μαυροθοδωρή οί λη
σταί ήρχισαν νά δειλιοϋν καΐ δά έπανήρχοντο όπίσω 
εύχαρίστως είς τήν τάφρον καΐ τδ σπήλαιόν των, άν δ > 
Μαυροθοδωρής δέν τούς έβίαζέ νά σπεύσουν νά έξα- 
σφαλίσουν τήν λείαν των, έν βσφ ήτο καιρός· τεθείς δέ 
έπϊ κεφαλής αύτών διευθυνθη πρδς τδ θησαυροφυ
λάκιο ν· μόλις δμως έφθασαν έκεϊ, καΐ ήχουσαν τδν 
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κώδωνα τοΰ συνθήματος νά χτυπά, ήχηράν δέτινα 
φωνήν χαλούσαν τούς άνθρώπους τοο φρουρίου έίς τά 
δπλα, διότι ήσαν λησταί εντός αύτοΰ.

Μέτάτινας Οτιγμάί το παν ήτο ταραχή χαί σόγ· 
χυσις· οί άνθρωποί τοο Κόμητος έτρεχον άπδ τούς κοι- 
τώνάςτων ημίγυμνοι, άλλ’έίοιμΟι καί ώπλισμένΟι πρός 
μάχην. Ματαίως ό Μαυροθοδωρής προσεπάθει νά έγ- 
καρδιώιϊη τούς συντρόφυς τ«, λίγων είς αυτούς, δτι οί 
θησαυροί ήσαν ίδιχοί των, χαί παραχινών αύΐούς νά 
προσβάλωσι θαρραλέως τδν Κόμη τα χαί τους περί 
αύτδν, όί όποΐόι ίσταντο είς τά άνω μέρος της κλίμα- 
χός, άναμένονΐες τήν προσβολήν, άλλ’ οί λησταί έδι- 
σταζον. Τέλος αύτδς δ Κόμης i$6pfhj xa? αύτών μέ 
τούς ίδιχους τοο καί τότε ή πάλη κατέστη τρομερά. Καί 
κατ’ άρχάς μέν ή νίκη έκλινε προς τούς άγριους λη- 
στάς, άλλ*  ή έλευσις άλλων έκ τών άνθρώπων του 
Κόμητος μετά φανών καί οπλών καί φωνών, ήνάγκα- 
δεν έπί τέλους τούς ληστάς νά τραπούν είς φυγήν προς 

τήν θυραν, διά τής οποίας είσήλθον !

‘Ο Μαυροθοδωρής μόνος άντέστη πρδς καιρόν χατά 
τών προσβολών πάντων, άλλ’ ίδών, δτι πάσα Ιλπίς έπι- 
τοχίας Ιχάθη, έτράπη χαί αύτός είς φυγήν· φθάσαν
τε ς δέ όλοι έχει, ήνοιξαν αυτήν καί διήλδον, φροντίσαν- 
τες νά έμποδίσωσι τήν διάβαίιν τών διωκτών των, 
θέσαντες όπισθεν αύτής μεγάλα ξύλα, τά όποια εύ· 
ρέθησαν έκεϊ κατά συγκαιρίαν. Πριν δέ ό Κόμης και οί 
άνθρωποί του δυνηθοΰν νά παραμερίσουν αύτά καί να 
έξέλθουν, οί λησταί εΐχον διαίή διά τής τάφρου είς τδ 
απέναντι μέρος χαί κρυφθή είς τό πλησίον δάσος,

(Άκύλουθεΐ.)

Λ; τέβσαρεφ κλήσεις τοΰ Πνεύματος.

Είς νήπιαχήν καρδίαν Κφουβέ ποτέ τδ ΠνίΰρΛ 
χαΐ ίκέτευεν εύσπλάγχνως «άνοιξί μοι νά είσίλθω.*

'Αλλά φεϋ 1 ή θΰρα ήτα κεζλεισμένη καί φραγμένη 
έκ νηπίακών σφαλμάτων, τΰ όί βρέφος άπεκρίθη.

. «Έγώ είμαι μικρόν πλάσμα, ϊχομεν καιρόν άκάμη, 
Σήμερον δέν σοό άνοίγω· πέρασ' άλλοτε καί βλέπω. ...a 

καΐ τά Πνεύμα άνεγώρει 
κ’ είί τδ μέλλον έθεώρει.

Πάλιν ήλθε Χαί έζήτεί είσόδον είς τήν καρδίαν 
Vjavioo έντροφώντος είς λαμπράν ευτυχή ώραν 

τόν έν.άλιι νά άνοιξη, άλλ’άπόν.ριΟις δένήλθεν.
Ή νεοτης δείμεϋμένή είί τους κόλπους τής κακίας 

έ'ζειτο άργή καί χαύνη δίξαΐ Ονειροπολούσα,
Κ’ έκραξε, «Σήμερον ίίχι, έχω κάτι ν’ απολαύσω.» 

καί τό Πνεύμα λυπημένο*  
άφησε τόν δεσμενμένον.

Πάλιν ήλθε μ’ εύσπλαγχνίαν είς τήν ανδρικήν καρδίαν, 
ΐίπου ή άζμή καΐ βώμη έδιδαν πολλάς έλπίδας,

Χαί άζήτει νά είσίλθη, άλλ’ ύποδόχήν δέν εύρεν. 
ε’Ασχολίαι μέ σκοτίζουν, εΐπ' ό έμπορος μέ λύπην, 

«δέν έχω καιρόν διόλου διά προσευχήν, λατρείαν, 
ή μετάνοιαν, ή λύπην, ή διά δοξολογίαν.*  

καί στήν άνδρικήν καρδίαν 
θέν εΐχ’ είσοδον παμμίαν,

ΚρόύεΙ ϊτι μίαν ®ΰραν, μίαν γέροντος καρδίαν. 
Ήτο άσθενήΐ ό πάλας κ’ έπλησίαζε στον τάφον.

Ή φωνή του μόλις ήτο άκουΐτή είς τδν καλουνΐα, 
άλλά άπείκληρυμένην καί κακήν έΐχέ καρδίαν.

«Πήγαινε,—ίφ άπεκρίθη,— ίέ φωνάζω Εταν 9έλω·» 
Sai τήν κέφαλήν του κλίνας στδ προσκέφαλου δ γέρων.

Έτελείωσε τδν βίον 
την καρδίαν πάντα κλείω*.

“Οθεν ή νίόΐης πρέπει νά άνόίξη ίήν καρδίαν, 
δίαν δ θεός τήν κράζη πρός ύπακοήν καί πίστι*·  

γιατί όποιος μΐ'λρομάθη 
πλέον δέν γερονταφίνέΐ, Λ.

Ονειρα Της γραφής,
—w*l  ■

Ε*.  ΟΝΕΙΡΑ TOP ΦΑΡΑΩ.

Μύγας τις βαίιλεύς έκοιμάτό ποιεί Περί τήν μαλακήν 
καί πολυτελή κλίνην του έκρέμαντο αύλάΐαι μεταξω- 
ταί χρυσόύφαντοΐ, ή κεφαλή του Ιστηρίζετο έπΐπρο- 
σκεφαλαιών έκ πτερών μαλακών, βωμαλαΐόι δέ άνομες 
ένοπλοι ίσΐαντο πέριξ αύτοΰ και είς τά ανάκτορα 
φρουροΰντες, ώστε ή πρόσέγγιάις καθίστατο αδύνατος.

Ούτως ό βασιλεύς εκείνος έχοιμάτο άσφαλής καΐ 
υγιής, απρόσιτος χατά τό φαινόμενον είς πάντας4 άλλ’ 
ούχΐ καί εΐς τον βασιλέα τών βασιλέων. Ένψ δ’ εύ- 
ρίσκετο είς τήν κατάστασιν έκείνην, ένυπνιάσθη ένυ- 
πνιον λίαν παράξενο*.  Τψ εφάνη, ότι ίστατο παρά το 
χείλος του ποταμοϋ Νείλου, δστις, ώς γνωστόν, είναι 
είς τών διάσημων ποταμών του κόσμου· ένφ οέ έθεώ- 
ρει τό ρεύμα, εϊδεν έξερχομένας έξ αύτοΰ έπτά δα- 
μάλεις παχείας καί ωραίας, αί όποΐαι, άφοΰ εφθα- 
σαν είς τήν ξηράν, ήρχισαν νά βόσκουν. Μετ’ ύλίγον 
εϊοεν*  έκ νέου έπτά άλλας δαμάλεις—άλλ’ όποΐαι δα- 
μάλεις ! πτωχαί, ίάχναί καί άσχημοι—έφαίνο ντο 6έ, 
δτι μόλις εΐχον τήν δυναμιν νά άναβώσιν είς τήν όχθην, 
διά νά άποτινάξωσιν άφ' έαυτών τό υοωρ.

Άλλ’ ή πείνα έκαμε τάς ίσχνάς καΐ άδϋνάτους ταύ- 
τας θηριώδεις ώς λεαίνας*  διότι εύβύς άφοΰ εΐδον τάς 
άλλας τάς παχείας βοσκουσας, ε^ρίφθησαν κατ’ αύ
τών, τάς Χάτέσχισαν, καί έν ριπή οφθαλμού τάς κα- 
τεβρόχθισαν. Καί δμως, άφοΰ τάς χατέφαγον, έφαί- 
νοντο ώς νά μή έφαγόν τίποτε!

Το θέαμα έξέπληςε τόσον τον Φαραώ, ώστε έξύ- 
πνισε θαυμάζων καθ’ έαυτδν διά το γενόμενον. Άλλά 
με? ύλίγον άπεκοιμήθη έκ νέου, καί πάλιν εΐοέν άλλο 
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ovstpov. Ένόμισεν, δτι ήτο είς ένα αγρόν ώραΐον καί 
χαλώς καλλιεργημένου. Ένγ δέ Γστατο παρατηρών, 
εΐδε νά φοτρώση μία παλάμη, ή οποία ταχέως προή- 
γαγεν επτά άστάχυα καλά, μεγάλα καΐ μεστά, τά ό-

Ό Φαραώ ίνειρεοίμενος.
ποια διήγεφαν τδν θαυμασμόν τον*  άλλ’ ένφ έθεώρει 

| αυτά, ίδ« άλλη χαλάμη έφΰτρωσε πλησίον της πρώτης, 
'■ χαΐ ές αυτής Ιξήλθον έπτά άλλα άστάχοα, άλλά τόσον 

£θρά, λεπτά καΐ χεχαομενα όπδ τοΰ άνατολικοΰ άνέ- 
ί μου, ώστε παρίστανον τήν καθ’ αύτό εικόνα της πεί- 

νης καί της άθλιΰτητος, τά δέ παραξενώτατον άπδ όλα, 
τά άβθένή καΐ άθλια ταΰτα άβτάχοα κατέφαγον τά 
ώραΐα χαΐ παχέα!

‘Ο Φαραώ έκθαμβος έξυπνη σε, χαΐ φοβηθείς μήπως 

τά δόο έκέΐνα όνειρα προεμήνοον κανέν κακόν, τδ ό
ποιον οί θεοί έμελέτων νά στείλωσι χατ αδτοΰ, έκά- 
λεσεν έμπροσθεν του τοδς μάγους καί σοφούς της Αί
γυπτου καί έζήτησε παρ' αυτών τήν έξήγησιν τών ό- 
νείρων, άλλ' αδδέις ήδόνατο νά τά έςηγήση.
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Τότε ό άρχιοινοχόος επληροφόρησε τόν Φαραώ 

περί τοΰ ’Ιωσήφ, πώς τδ ονειρον αυτό καί τοΰ άρ- 
χιαρτοποιοΰ έπραγμάτοποιήθησαν όπως τά έίήγησεν 
είς αότοδς και τδν παρεχάλεσε νά στ ίλη χαΐ νά τδν 
φωνάίη.

Αίγυπτον, καί διά τής φρονήσεως αδτοΰ έσώβη άπδ 
τήν έπελθοΰσαν πείναν πολύς λαός.

Ούτως δ θεός άντημειψε τήν αρετήν καί θεοσέ
βειαν του νέου ’Ιωσήφ, καί τδν ανάψωσεν είς οόίαν 
καί τιμήν, τήν οποίαν ουδέποτε έφαντάζετο, διότι δέν 
ήθέλησε νά άμαρτηση κατ’ αδτοΰ.

Ή Παγΐί τού Πελεκάνος.
‘Ο Φαραώ έστειλεν αμέσως άνθρωποι)? καί έξέβα- 

λον τδν ’Ιωσήφ έκ της φυλακής, καί διηγηθη εΐς αύ- 
τδν τά δποΐα εΐοεν όνειρα. 'Ο δε ’Ιωσήφ τά έξήγη~ 
σεν είς αδτόν. Τόσον δέ ηρεσεν ή έξήγησις είς τδν βα 
σιλέα, ώστε τδν κατέστησε δεύτερόν του είς βλην τήν-

*H τταγίς ταΰ Πελεκάνος.

«Άφησέ με νά σ’ άφήσω*  είναι ϊχφρααις κοινή, 
μά τήν είπεν ίνας κλέπτης 
ποΰ τόν έπιασαν έξαίφνης

Ότ’ έμπήχε γιά νά κλέψη, καί τοΰ 'πάτησαν σχοινί.
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Λέγών πώς κι’ δ Δημοσθένης δμοχα είπε σέ μιά βάτο, 

Sv 'tai δέν 'itTfft νί κλίψη, 
μήτε νά πάραμόνέψη

τέτόχΐϊ άνθρωποί καλός, άλλά νά ϋιρύφθ’ υήόκάτώ;
**—4—""

Τώρα ϊνβί πελικάνος λαίμαργος όάν τό λελέκι, 
ΐυχηρδ ήταν νά πά&η 
τέτοια χάλια, γΑ νά μάθη,

Λ ως άπό ΐά σύνορά του δεν πρέπει νά βγή παρέκίΐ.

Αυτός είχε γνλ νά tptEyfj χίλιιόν δυό λογιών γλίγούδιά, 
φείοια, πτώματα, βατράχους, 
πάσηί γεύσεως ΐαΐ πάχούί, 

άίλά δέν έύχαρώτεΐτό μόνον θέλησε ψαρΟύδμί.

Αΐιάν ήμέρα λοιλΰν βλέπει tii ένός πάώιού τή ν ίίλάΐή 
κρεμασμένα ΐξη ψάρ^α, 
καί τό βάζει στά πβόάρρί

Sv μπορέσή νά τ’ άρπάζη κανένα καλό κομμάτι.

Άπλωσε δέ μέ λαχτάρα καί μέ όρεξι μεγάλη*  
άλλά ήταν «ιλ^ό ψηλά 
τά ψαρούογα τά -λαλά,

Sv άαΐ τέντωσε τά πόώα ιόν λαιμόν Vol τό χίψόΐ;
■ <■’ *

Τότε πέταζεν όλίγον χ έσηκώβή στον άέρα, 
ώάάν μάστορας καλό, 
καί άρ-πάζει σάν τρέλλόί

* Ενα ψάρι είς τό στόμα, δποσ τώχει μσά φοΰέρά;

Τό παιδί γγά νά γλυτώσή έτρέχεν ΐσφ μπορούσε, 
άλλά ήταν δυνατή 
τών ψαρκΰν του ή κλωστή

Κ’ ΐσυρνι τόν πελεκάνον, ένψ καί αυτοί τραβούσε;

Πάνω στην απελπισία καί τήν τόση τυραννία 
μήτε τό σχοινί νά άπάβη 
ή τό ψάρι νά ξέράβη,

βάζει τήν φωνήν τό δόλιο καί ζητάει σύμμαχία;

Αλλά τής φωνής δ ήχος καί δ '/.τύπος ιών φτερών τόυ 
ϊνα άλλο ξυπνούν μαύρο 
Άραπόπουλο -καθάριο

*»i (ά μιά καλή μαγγούρα τού ισάζει ΐό πλευρό του·

Τέλος πάντων σπά’ζ' ό σπάγος κ’ έτσι τελείάν ή πάλή 
άφοΰ fii τήν όρεξί του 
έκινδΰνευσ5 ή ζωή του,

Κ έοαλε γιά πάντα γνεύσι το ξερό του τδ κεφάλι. Λ.

ΕΟΡΤΗ ΤίΛ ΝΕΚΡΩΝ·

Φυλαι -ίινες τών αυτοχθόνων Αμερικανών έορτάζυν, 
αλλαι κατά δεκαετίαν, καί άλλαι κατά οκταετίαν, τήν 
παραδοςοτάτην ίσως όλων τών εορτών, άρχαιων τε 

καί νέωτερων, Καλείται ίώ ή Ιορτή αυτή 'Ε ό ρ τ ή 
τών Ψυχών,

Είς τοιάύτην ^ββίίΜσίύ, πρώτον έκθάπτονταΐ δσο.ί 
άπέθανον άπό της τελευταίας όμοιας τελετής*  συνάγε
ται τό χώμά τίνων, καθαρίζονται άλλων τά εφθαρμένά 
σώματα, μεταφέρονται οί νεκροί ύπο τών ιδίων' συγ*  
γενών καί φίλων είς τάς καλύβας των, δποιη πρός ΐι- 
μήν τών τεθνηκότων, ετοιμάζεται σομπίβιον, είς το ό
ποιον έςυμνθνται τά καΐόρθώμαΐά των, καί φιλοβτόργως 
μνημονεύονται αί φιλοφρονητι-καί καί άγαθαί πράξεις 
των. ‘Έπεται είς ταϋτα γενική ταφή, καί εν μνήμα 
γίνεται τό δόχεΐόν όλων δμοΰ. Φόδερωτέραν καί κά- 
ταπληκτίκωτέραν σκηνήν δεν ούναταί τις νά φαντα- 
σθή. Οί ’Αθηναίοι είχαν τους ένιασάίονς έπικήδείους 

λόγους των πρός τιμήν ιών φονεϋθεντων είς τάς μάχας· 
bf Πλαταιείς έτελόϋν σεμνήν έτησιαν έορτήν, καί ό 
αρχών αϊτών είπενδέ Λοτήριον οίνου είς τούς Ουσία- 
όαντας τήν ζωήν όΊίέρ τής ’Ελληνικής άνεξαρτησιας*  
επίτροποι δ’ έξ έκάστης τών ’Ελληνίδων πόλεων έώρ- 
ταζον τά έλεϋθίρια είς τάς Πλαταιάς κατά πεντάε- 
τηρίδα, πρός άνάμνησιν ιών ηρώων, όίτινές κατατρό
πωσαν τόν Μαρδόνιόν. Αί Έλλήνικαί αυται ίερόπρα- 
ξίαι διαιώνιζον αισθήματα σεδαάμοϋ όπερ τών ·ϊεθνη- 
κότων, καϊ διήγειρον είς τόν λαόν γενναίαν έφεσιν εΐς 
τδ νά γεινωσιν έφάμιλλοί τών μνημόνευα μόνων ένδο
ξων κατορθωμάτων*  καί δμως έίς τους ίλεατάς δέν ή- 
δόναντό νά προξενήσω σι τοσαότην συγκινησιν, όσην 
έίς τοός ’Αμερικανούς ή'Εορτή τών Νεκρών, λαθ’ ήν 
παριστώνται εΐς τήν δψιν τά δ στα τών κεκο Ιμη μόνων— 
θέαμα προσφυές νά διασείση σφοδρότατα τάς ψυχάς 

ιών απαίδευτων και άτεχνων έκείνων άγριων.

Η ΧΤΖΤΓΟΣ.

' 0 φρόνιμός άνήρ 6 Οέλων νά νυμφευθή χρειάζεται 
σύντροφον, καί όχι τεχνίτην*  όχι άπλώς μίαν, ήτις νά 
δόναταί νά ζωγραφή, καί νά παιζη, καί νά τραγφδή, 
και νά χορευη*  άλλά μίαν, ίκανήν νά παρηγόρή καΐ 
νά συμβοολεύη, νά συλλόγίζηται καί νά σκέπτηται, νά 
αίσθάνηται καί νά κρίνη, νά συνομιλή καί νά διδάσκη*  
μιαν ίκανήν νά βοηθή αύτδν είς τάς ύποθέσεις του, 
νά έλαφρύνη τάς πληγάς του, νά άγιάζη τάς χαράς τοϋ 
νά ένιβχυη τήν αρετήν αύτοΰ, και νά άνατρέφη τά 
τέκνα τού. Τοιαότην γυναίκα χρειάζεται τις ώς μήτε, 
ρα καί οικοδέσποιναν. Γυνή δέ, ώς ή πρώτον περι- 
γραφεΐσα, ένδέχεται μέν ίσως νά λάμπη κάποτε είς 
τόν θάλαμον τής ύποοοχής, καί νά διεγείρη τόν θαυ
μασμόν τών μετ’ αύτης συναναστρεφομένων, άλλ’ ώς 
βοηθός τοΰ συζύγου της καΐ μήτηρ τών τέκνων της, 
δέν άξίζει τίποτε.
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οιγογραμοι και αι φωαξαι των.

"Οπως είς τά χερσαία χαί πετεινά άπαντώμεν διά·*  
φορά περίεργα πράγματα, ουτω καί μεταξύ τών ιχθύων 
εόρίσκονται πολλά, τά όποια χινοΰσι τόν θαυμασμόν 
καί τήν περιέργειαν τοΰ ανθρώπου.

Είς τδν Άςέρα της Ανατολής τής ' Απριλίυ (τ.ε.)
έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα είδους τινδς ίχθυος πολύ 
περιέργου, ου να μενού οϋ μόνον νά κολυμβφ καί νά ζή 
έντος του ΰδατος, άλλά καί νά βαδίζη έπί τής ξηράς, 
καί ακόμη νά έρχεται έπί βράχων καί νά διαπερφ τοιε- 
τοτρόπως ρεγάλας αποστάσεις πρδς άναζήτησιν οδατος.

Είς τήν προκειμενην εικόνα έχουσιν οί μικροί άνα· 
γνώσται άλλο είδος ιχθύος, περίεργον διά τδν τρόπον, 
ρά τδν όποιον κατασκευάζει τήν φωλεάν του. 

αυτά μετά τοΰ συζύγου της μέχρι τής έκκολάψεως 
αύτών μέ πολλήν προσοχήν.

'Η φωλεά αυτή χρησιμεύει καΐ μετά τήν έκκόλαψιν 
τών ώών πρδς διαφόρους σκοπούς. Καί πρώτον μέν 
προφυλάττει τά νεογνά άπδ πολλούς έχθρούς, οί όποιοι 
άνευ αυτής θά τά κατεβρόχθιζον, έπειτα δέ τδ ύλικδν, 
έκ τοΰ οποίου είναι κατε σκευασμένη, χρησιμεύει πρδς 
τροφήν τών νεογνών κατά τάς πρώτας ήμερας τής ζωής 
αύτών, κατόπιν δέ όπδ τήν οδηγίαν καί προφύλαξιν 
τών γονέων των έςέρχονται τής φωλεάς καί αρχίζουν 
νά φροντίζουν διά τδν έαυτόν των.

Ή σάρξ τών Γουράμων κατατάσσεται μεταξύ τών 
νοστιμωτάτων καί διά τοΰτο είναι έπιζήτητος· άπατών- 
ται δ’ οί ιχθύες όότοι είς τά γλυκέα υδατα τής Σινικής 
αυτοκρατορίας, είς τάς νήσους τοΰ ’Ινδικού Άρχιπελά,

Οί Γουράμοι καί αί φωλίαί των.

Ώς γνωστόν, οί ίχθύες δέν κατασκευάζουν φωλεάς, 
άλλ’ έν καιριρ τής άνοίξεως έκλέγουν είς τδ παράλιον 
τόπον εύήλιον καί νερά άβαθή καί καθαρά καί έκεΐ 
γεννούν τά ώά των, άφίνοντες αύτά ν’ άναπιυχθουν 
χωρίς καμμίαν φροντίδα ή περιποίησιν. Οί,Γουράμοι 
κατ’ έξαιρεσιν κατασκευάζουν τάς φωλεάς των μέ φύλ
λα θαλασσίων φυτών καί λάσπην, δένουν δέ αύτάς 
έπιτηδείως διά τίνος χόρτου είς τδν κορμόν φυτού τίνος 
θαλασσίου διά νά μή παρασυρθοΰν άπδ τδ ρεύμα τοΰ υ- 
δατος, διότι και οί ίχθόες ουτοι ζώσιν είς ποταμούς καί 
έν γενει είς γλυκέα βδατα, Είς τήν εργασίαν δέ ταότην 
άμφότερα, τό τε άρόεν καί τδ θήλυ, έργάζονται*  άφοΰ 
δέ ή έργασία τελείωση και ή φωλεά έτοιμασθή, τδ θήλυ 
έναποθέτει έντος αύτης 800—1,000 ώά, καί έπιτηρεΐ 

γους, καί Ιδίως τής 'Ιάβας· εΐσηχθη δέ καί είς τήν Γαλ
λίαν μετά πολλής έπιτυχίας. ’Επίσης είς τήν Αυστρα
λίαν καΐ τδ άκρωτήριον τής Καλής Έλπιοος. Τρέφον
ται δέ συνήθως μέ θαλάσσια φυτά, σκώληκας καί άλλα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΑΡΤΟΥ.

Πολλοί παραπονοΰνται δτι ό νωπός άρτος εΐναι βλα
βερός, ολίγοι δμως γνωρίζουν τδ άληθές αίτιον τής 
βλάβης. Τάς νοσώδεις συνέπειας δέν επιφέρει ή χη
μική συνθεσις, άλλ’ ή μηχανική ένέργεικ αύτοΰ. Ό 
νωπός άρτος έπιδέχεται μεγίστην πίεσιν, καί διά τοΰτο 
σπανίως μασαται ίκανώς· καταπίνεται μέ ευκολίαν 
καί πάμπολυΐχ έπειτα δέ μέ ίσην ευκολίαν έκτείνε-
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καϊ τό όποιον δι Ιδίας πίστεως αύτοΰ ή άλλης τίνοςται άποβροφών τά έν τφ στομάχφ δγρά*  επομένως το
δργανον τοϋτο, αίφνιδίως καΐ καθ’ υπερβολήν δίατεινό- κτηνώδους άρετής, ήξιώθη τής τιμής τοΰ νά κατοίκηση 
μενον, ού μόνον πάσχει αύτδ, άλλά δλίβει καΐ τά γει
τονικά αΕματοφόρα αγγεία, ώστε οόσιωδώς εμποδίζει 
τήν γενικήν κυκλοφορίαν· εντεύθεν τά δεινά Αποτελέ
σματα τοΰ νωπού άρτου.

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ςινων.

<’Εκ τοΰ Άίτέρος τής ’Ανατολής.)
Έν τη παρούση πραγματεία σκοπόν προτιθέμέθα νά 

παρακολουθήσω μεν διά τής φαντασίας τδν κάτοικον τής 
Κίνας καΐ σκιαγραφήσω μεν όλίγας έκ τών πολλών δει
σιδαιμονιών, είς τάς οποίας είναι προσκεκολλημένος. 
Καϊ πρώτον δέλομεν Αναφέρει μιαν έξ αύτών, ήτις τδν 
παρακολουθεί καθ’ δλον τδν βίαν αύτοΰ καΐ έξασκει έ- 
πιρροήν έπί παντός ατόμου έν Κίνα - δηλ, τήν πα^α- 
τηρηβιυ των ^μερΆν. Έκαστη οικογένεια κέκτηται §ν 
ήμερο λόγων, είς τδ δποΐον είναι σαφώς σεσημειωμέναι 
αί αίσιαι καί άποφράδες ήμέραι, έκ δέ τών 385 ήμε
ρων που έτους, ISO σημειουνται ώς άπαίσιαι.

Είς τοιοΰτον μέγαν άριθμόν ήμερων ουοόλως παρά
δοξον, δτι πολλά συμδαίνεσι δυστυχήματα, ώς καϊ πολ- 
λαΐ γεννήσεις· μία δέ ιών κυριωτέρων αίτιων τής λό- [ νή 

πης τών Σινών είναι, δτι?)δέν εΐναι έλεόθεροι νά έκλέ- 
ξωσι τήν ήμέραν τής γεννήσεώς των !

Τδ πρώτον ενδιαφέρον γεγονός, δπερ άφορφ είς τήν 
ζωήν του βρέφους, εΐναι οτι ή πρώτη σταγών τοΰ είς 
α&τδ χορηγούμενου γάλακτος πρέπει νά προέλθη έξ 
άλλου οίκου· ούτως ή μήτηρ θήλεος βρέφους Αναλαμ
βάνει τήν διατροφήν άβρενος, ή δέ μήτηρ άβρενος τήν 
του θήλεος. Τοΰ έθίμου δμως τούτου ό λόγος φαίνε
ται λίαν σκοτεινός καϊ δυσεξήγητος.

Κατά τήν τρίτην ήμέραν λαμβάνει χώραν ή πρώτη 
είδωλολατρική τελετή. Δύο μεγάλα καϊ δέκα μικρά αγ
γεία μέ δρύζιον, καί τινα όσπρια κεΐνται πρό τής κοι- 
τιδος τοΰ βρέφους ώ< προσφορά, λύχνοι δέ καϊ λίβα- 
νος καίουσιν. 'Η συνεχόμενη μετά τής έορτής ταύτης 
ίδέα εΐναι, δτι σμήνος πνευμάτων εΐναι συνηθροισμένα 
Αναμένοντα τήν κατάλληλον περίστασιν, δπως είσέλθω- 
σιν εϊς Ανθρώπινον δώμα· επειδή δέ μόνον έν δυναται 
νά είσέλθη έν τφ βρέφει, ή έορτή αυτή τελείται έπϊ 
τφ σκοπφ του νά έξιλεώση τά Απαίσια πνεύματα, και 
τά παραπείση, δπως διασκορπισθώσιν ήσύχως προς ά- 
ναζήτησιν άλλης κατοικίας! Εΰτυχής ή ιδέα αυτή διά 
τήν μητέρα ! Ή ψυχή τοΰ βρέφους, είς τό όποιον ήδη 
έδωκεν αυτή υπαρξιν, δέν εΐναι πρόσφατον δώρον τοΰ 
Δημιουργού, άλλά πνεύμα, δπερ ενδεχόμενον νά ένε- 
φώλευσεν εΐς ·« ζώον ή είς πολλά ζώα διαδοχικών

εις ανθρώπινον σώμα. Τά μεγάλα αγγεία τής ύρύζης 
ςφοσφίρονται (μετά τήν εορτήν) εις τάς γειτονία σας, 
αΐτινες δέν ηύλογήθησαν μέ τεκνοποιίαν,-πιστεύεται δέ, 
ότι ή βρώσις αύτής έπιφέρει τό ποθούμενον αποτέλε
σμα. Τά μικρά αγγεία διανέμονται μεταξύ τών γειτο
νικών βρεφών πρδς τδν σκοπόν τοΰ νά ασφαλίσω σι φι
λικά αισθήματα καΐ άρμονίαν μεταξύ του νεογεννη- 
θέντος ξένου καϊ τών γειτόνων αύτοΰ. (’Ακολουθεί)

TIOHSlI^kJL.

— 'Οστις φέρεται άπατη).ώς -πρός τους άλλους γίνεται αί
τιο; τδν ίοίιον αύτοΰ κακών.

— Δέν είναι τόσον λυπηρόν νά πάσχητις άπό τους Βίους 
του συγγενείς,

— Ό Διογένης έρωτηθεϊς ποιος οίνος ήτο ό καλλίτερος, «Ό 
ξένος,»—εϊπεν,

— Βίας 0 φιλόσοφος ίοών εΰπορον φυλάργυρ.ον, είπε, «Δέν 
Ιχει οΰτος τήν περιουσίαν, άλλ’ή περιουσία αυτόν, s

— Προσπαθεί νά είρηνεύης μέ Ελους, ίόίωί 5μιος μό τήν 
συνέβης ίν σου,

— Άνθρωπον παρόντα μήτε νά κατήγορος, μήτε νά ίπαι- 
νής, διότι έκεινο μέν θά τόν κάμη έχθρόν, τούτο 6έ τόν κο
λακεύει.

— Κάλλιαν νά ύποφέρη τις αγαθοποιών, ή νά ευτυχή άδι
κων καϊ κακοποιών.

— ΕΝ ΚΑΙΡΩι ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ τό καλλίτερου μέσον νά ζε- 
στάνη τις τούς πόδας ή τήν ράχιν τοΰ ασθενούς είναι ίιά σακ- 
κουλίων πεπληρωμένων μέ λεπτήν, στεγνήν καϊ θερμήν άμ
μον, άντι βουκαλίων ΰοατος, ή κεραμιδιών καΐ τούβλων.

— ΟΙ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΟΙ είς τήν Γερμανίαν σκληρύνουν τά 
ατσάλινα έργαλεΐά των πυρακτοϋντες αύτά μέχρι λευκής πυ- 
ρακτώσεως και έπειτα βυθίζοντες αύτά είς κοκκινοκέρι- μετά 
μίαν στιγμήν εξάγουν αύτά, τά θερμαίνουν καϊ τά βουτούν ΐκ 
νέου είς τόν κηρόν· άφοΰ ό ΐπαναληφθη τούτο έπί τινας φο
ράς, τό άτσάλι γίνεται σκληρόν ώς άόάμας- μετά τοϋτο άλεί- 
φουν αύτά μέ έλαιον τερεβίνθους καϊ ουτω τά καθιστούν 
ικανα νά χαράττουν τά σκληρότατα μέταλλα'.

Ο ήλιος τό βήμά τον στήν δρόσον όταν στρέφη, 
'Στους ούρανοός Επίσιο του άφίνςι χρυσά νέφη.

Καϊ οί φιλότιμοι θνητοί, πριν είς τήν γην μας δύσουν, 
ΦΩΣ χρεώστουν άθάνατον όπίσω των ν’ άφήσουν.

Ειδοποίησες.

WapjtxocXoQVTOtt οί γράφοντες πρός τήι 
Διεύθυνσιν τής Έφημιρίδοί τών Παίδων νά γράφουν το ονο· 
μά των καθαρά, διότι πολλών ταΐς μονοκονθυλιαΐς 3έν 6υνά· 
μέθα νά άναγνώσωμενι καϊ τάς ρίπτωμεν είς τά άχρηστα χαρτιά


