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3ίυνδρ. άτησ. έν ΈλλάΒι Λρ- I · j διεϊθυνςις,
» » » ’Εξωτερική φρ. ££ J ’Ar όδω Σταδίου άριδ. 39.

Εος ούδίνα, ΐυλήν των ταχτικών 
ανταποκριτών, στέλλεται ή «ΈφημερΙς 
τών Παίδων» &νευ προπληρωμής»

ΟΙ ΜΑΟΡΟΙ·

τού

αν-

Οίίτως ονομάζονται οίαΰ- 
τόχθονες κάτοικοι της Νέας 
Ζηλανδίας, ανήκουν δέ καί 
οΰτοι ώς οΐ περισσότεροι 
τών κατοίκων τών νήσων 
του Ειρηνικού ώκεανοΰ, εις 
τήν Μαλαίκήν φυλήν 
ανθρωπίνου γένους.

Είναι δέ υψηλού καί 
μαλέου αναστήματος
θρωποι· άλλ’ έχουσι τους 

'βραχίονας μακροτερους καί 
τά σκέλη βραχύτερα τών 
Ευρωπαίων τοΰ αυτού άνα- $ 
στήματος.

Τό χρώμα των είναι βα
θύ έλαιόχρουν, τό πρόσωπον 
πλατύ, αί τρίχες τραχεΐαι 
καί ευθεία ι, οί όδόντες λευ
κοί και στερεοί, ή δε όψις 
των σοβαρά καί περιεσκεμ- 
μένη.

Λίεανες Μαωρή.
Αΐ γυναίκες δέν είναι μέν ώραΐαι όσον οί άν

τρες, άλλ’ όταν ήναι νέαι είναι χαρίεσσαι, μέ ο
ι φθαλμοΰς γλυκείς καΐ γλυκεϊαν, συμπαθή φωνήν 
καί εύγενεϊς τρόπους.

ί Ή συνήθειά του νά ζωγραφίζουν τό σώμά των 
ί είναι κοινοτάτη. — Οί άνδρες ζωγραφίζουν τό 
^πρόσωπον, τά χείλη, τούς γλουτούς καϊ τούς 
ι μηρούς. Αί γυναίκες τά χείλη, τόν πώγωνα, τά 
! βλέφαρα καΐ ενίοτε σείρουν ολίγας γραμμάς επί 
I τοΰ σώματός των.

Ή κεφαλή τών εντοπίων 
Ζηλανδών είναι συνήθως 
μικρότερα τής τών Ευρω
παίων, αί δέ διανοητικαΐ 
δυνάμεις κατώτεραι. Έ
χουν όμως ισχυράν μνήμην, 
άλλά μικράν φαντασίαν. 
Έχουν δέ πολλούς μύθους, 
παραδόσεις καί τραγούδια, 
τά όποια δεικνύουν πολλήν- 
ευφυΐαν καί ένθουσιασμόν.

Ή Νέα Ζηλανδία άνε- 
καλύφθη τό πρώτον ύπό 
'Ολλανδών και Γάλλων τό 
1504. Ύπελογίσθη δέ ο; 
πληθυσμόςτης τότε εις 500 ί 

J χιλ,, άλλ’ ό άριθμος αύτής: 
■ κατ’ έτος έλαττούται. ί 

Ή Νέα Ζηλανδία ανήκει 
εις τήν Μεγάλην Βρετα-1 

? νίαν κα! είναι διηρημένη- 
εις 7 έπαρχίας κυβερνωμέ- 
ναςύπό Κυβερνήτου διορι
ζόμενου ύπό τής ’Αγγλι
κής κυβερνήσεως. Έχουν δέ 

αί έπαρχίαι αύται ιδίας Βουλάς, στρατόν καί 
στόλον καί απολαμβάνουν τά αγαθά ελευθέρου 
συνταγματικού πολιτεύματος

Οί άποικοι σϋγκεινται τό πλεΐστον έζ "Αγγλων 
ε » -L -ί V Τ _ $ .„ *’υψηλής καταγωγής, καί ούτοι είναι οί κύριοι τού 
μεγαλειτερου μέρους τής γής.

Πρός έκπαίδευσιν τών κατοίκων είναι έν χρή- 
σει ή ’Αγγλική και ή εντόπια γλώσσα, έκδί- ■ 
δονται δέ καί πολλαί εφημερίδες καΐ περιο
δικά.
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Οΐ περισσότεροι τών αύτοχθόνων ήσΐϊάσθησαν 
Iτόν χριστιανισμόν ένεκα δέ της έπικρατούσης 
I θρησκευτικής ελευθερίας υπάρχουν έκεΐ ολα τά 
Ι γνωστά θρησκεύματα, ζώντα έν δμονοίιγ (άγάστη) 
■ πρός άλληλα.

i ■*·*·""

: Η ΧΑΙΔΗ,

Κατ' επιτομήν ΐκ τοϋ Γερμανικοί·, 
(“Ιδε προηγούμενου φύλλον}.

Την ακόλουθον ημέραν, ένφ ό διδάσκαλος άνέ- 
βαινεν εΐς την κλίμακα η κυρία Λουκία τφ' ένευ- 
βε νά εΐσέλθη εις την τραπεζαρίαν, και άφοΰ 

ι έμβηκε τφ εΐπεν έμπιστευτικώς τρόπον τινά πό- 
; σον έφοβεΐτο μήπως ή άλλαγή τοΰ άέρος και δ 
| νέος τρόπος τής ζωής καί τά περικυκλοΰντα αύ- 
I την παράξενα πράγματα έσάλευσαν τόν νοΰν 
j τοΰ κορασιού. Ώς τρανήν ί’ άπόδειξιν τούτου ξ
ι φερε τήν προσπάθειάν της νά ίραπετεύση καί νά 
ί ΰπάγη εις τον παποϋ της, προσθεσασα πολλά 
άπό όσα ή Χαίδη εΐπεν κατά τήν περίστασιν 
εκείνην.

Ό διδάσκαλος όμως παρηγόρησε τήν κυρίαν 
Λουκίαν βεβαιώσας αυτήν, ότι έκ τής σχέ- 

i σεως, τήν όποιαν είχε μέ τήν Χαιδην, έσχη- 
I μάτισε τήν ιδέαν ότι άν καΐ ήτο κατά τι παρά- 
; ξένη, εΐχεν όμως σώας τάς φρένας της, καί οτι κατά 
μικρόν διά προσεκτικής διδασκαλίας θά έγίνετο 
μίαν ήμέραν πολύ χρήσιμος γυνή, καί τόν τρόπον 
τούτον εΐχε κατά νουν νά έφαρμώσνι. Ώμολόγει ότι 
ή Χαίδη εδυσκολεύετο νά μάθη τό αλφάβητου, 
άλλ’ έπρόσθεσε, πολλά παιδία, τά όποια κατ’ 
άρχάς εΐχον τήν αύτήν δυσκολίαν, εγειναν κα
τόπιν εξαίρετοι μαθηταί.

Οί λόγοι ούτοι τοϋ καλού διδασκάλου καθη- 
θύχασαν τούς φόβους τής κ, Λουκίας, καί ούτως 
δ διδάσκαλος μετεβη είς τό σπουδαστηρίου όπου 
τον άνεμενον τά δύο κοράσια καί ήρχισε τό μά
θημά του.

Μετά μεσημβρίαν, ή κυρία Λουκία ένεθυμήθη 
τον παράξενον τρόπον, μέ τόν όποιον ή Χαίδη εΐ
χεν ένδυθή, όταν άπεφάσισε νά φύγη, καί άπε- 
φάσισε νά μεταβάλη ολίγα άπό τά φορέματα 
τής κ. Κλάρας πρός χρήσιν τής Χαίδης, ώστε νά 
φανή ευπρεπής, όταν δ κ. Σήσμαν έμελλε νά 
ε'λθγ,.

Ή κ. Κλάρα, τήν οποίαν έσυμβουλεύθη περί 
τούτου, έδέχθη τό σχέδιον τής κ. Λουκίας καί 

| ευχαρίστως τής έδωκε διάφορα άπό τά φορέματά 
της καί ενα άπό τά σκιάδιά της διά νά τά μετα
ποίηση πρός χρήσιν τής Χαίδης.

Μετά τούτο ή κ. Λουκία μ.ετέβη εις το δω
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μάτων τής Χαίδης καί εξέτασε τά φορέματά τη; ΐ 
μέ τον σκοπόν νά κράτηση όσα ήσαν καλά καί 
νά δώση είς πτωχά κοράσια τά άλλα. Δέν εΐχεν 
όμως τελειώσει την εργασίαν, όταν άνεκάλυψεν 
είς έν σακκουλάκι ολας τάς φραντζόλας, τάς 
όποιας ή Χαιδη άπό καιρού είς καιρόν έφύλαττε 
διά τόν παποΰ καί τήν γιαγιά της, καί τούτο L 
την ήρέθισε τόσον, ώστε άφήκε τό έργον μισοτε- I 
λειωμένον καί έτρεξε πρός τήν κ. Κλάραν, φω- 
νάζουσα, ατό κοράσιον πρέπει νά έχασε τά μυα
λά του ! Ακούεις έκεΐ ; νά συνάξη τόσαις φραντζό- 
λαις έκεΐ μ,έσα ! Τινέττη τρέξε ! τρέξε, πάρε καί; 
ρίψε τας είς τάς όρνιθας! Πάρε άκόμη τό παλαιόν^ 
ψάθινου σκιάδων της, τό όποιον έβαλον έπί τής ' 
τραπέζης της.»

— "Οχι, όχι 1 έφώναξεν ή Χαιδη, Πρέπει νά ί 
φυλάξω καί ταϊς φραντζόλαις καί το σκιάδων, · 
διότι τό άσπρο έκεϊνο ψωμί είναι διά τον παποΰ 
καί τό σκιάδων διά τήν γιαγιά. Έτρεξε δέ νά 
έμποδίση τήν Τινέττην άπό τοΰ νά έκτελέσηί ' 
τήν διαταγήν τής κ. Λουκίας.

— Πρέπει νά μείνης εις τήν θέσιν σου, — εΐ- ; 
πεν είς αύτήν ή Λουκία,—εκείνα δέ τά παληο- ' 
πράγματα πρέπει νά ριφθοϋν έξω.

Ή Χαιδη έρίφθη τότε εις τούς πόδας τής κ. 
Κλάρας καί ήρχισε νά κλαίη μεγαλοφώνως, κρά- 
ζουσα, «Τώρα δέν έχω πλέον φραντόζας διά τόν 
παποΰ, οΰτε σκιάδων διά τήν γιαγιά 1 αύτά ·. 
ήσαν δι’ αυτούς—καί τώρα τί κάμω ;» καί έξη- 
κολούθει κλαίουσα καί στενάζουσα,

Ή κ. Κλάρα έθεσε τότε τήν μικράν χεϊρά της 
έπί τής κεφαλής τής Χαΐδης και μέ δάκρυα είς ϊ 
τούς οφθαλμούς, είπε, «Παυσε Χαιδη μου άπό τοϋ I 
νά κλαίγς δι’ αύτά τά πράγματα* έγώ θά σέ ί 
δώσω 0σας φραντζόλας θέλεις καί ο,τι σκιάδων ; 
σέ αρέσει διά τήν γιαγιά καί τόν παποΰ — μό- ' 
νον παύσε τώρα, καί μή είσαι πλέον μελαγχο
λική είς τήν τράπεζαν. Δέν ήξεύρεις πόσον λυ-' 
ποΰμαι νά σέ βλέπω τόσον σκυθρωπήν. Έκουσόν ; 
με λοιπόν καί μή κλαίης πλέον.»

Ή Χαιδη ήκουσε τούς λόγους τής κ. Κλάρας ; 
καί έπιστέυσεν είς αύτήν. Όθεν έπαυσε κλαίουσα ί 
καί τό εσπέρας είς τήν τράπεζαν ήτο αρκετά εΰ- ; 
θυμός.

Ό Σεβαστιανός ήτο πολύ περιποιητικός είς: 
τήν Χαΐδην, καί έπροσπάθησε διά σχημάτων νά 
τήν κάμη νά έννόηση κάτι τι, τό όποιον εΐχε 
κάμει δι’ αύτήν, άλλά δέν τό κατόρθωσε. Μετά 
τό φαγητόν ή Χαίδη έκαλονύκτησε τήν κ. Κλά- | 
ραν καί Λουκίαν καί διευθύνθη εις τό δωμάτων : 
της· ένω δέ ήτο έτοιμη νά πλαγιά σγ παρετή
ρησεν υποκάτω τού σκεμάσματος τής κλίνης κάτι *
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τι τό όποιον έξεϊχεν, σηκώσασα δέ τό κάλυμμα 
εΰρε μέ πολλήν χαράν τό παλαιόν της σκιάδων, 
το όποιον ένόμιζεν, δτι είχε ^ίψει έξω είς τά 
σκουπίδια ή Τινέττη, καί λαβούσα αύτό είς τάς 
άγκάλας της τό κατεφίλει ώς έάν ήτο μαργα
ρίτης· έπειτα δέ τό έδίπλωσεν εΐς εν μανδύλιον 
καί τό έκρυψεν είς τό βάθος του συρταριού της.

(ακολουθεί).

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
ΕΝ ΙΛΠΩΝΙλΙ.

Είς τάς περισσοτέρας χώρας οί τυφλοί έχουν 
τήν ατυχίαν οΰ μόνον νά στερούνται τής όρά- 
σεως, άλλά και νά στηρίζωνται εντελώς διά τά 
πρός τό ζήν είς τήν φιλανθρωπίαν τών όμοιων των.

Δέν έχει ούτως εΐς τήν ’Ιαπωνίαν. Έκεΐ οί τυ
φλοί είναι επίσης άναγκαϊοι ώς καΐ οί έχοντες 
το φώς των. Λύτοί μανθάνουν τέχνην, ή δποία 
τοΐς παρέχει άφθόνως τά μ,ίσκ τής ζωής. Συ- 
νίσταται δέ ή τέχνη αΰτη εΐς τήν μάλαξιν τού 
σώματος τών άλλων διά τών χειρών.

"Οσοι έδοκίμασαν τήν τέχνην ταύτην βε- 
βαιουν, δτι αισθάνονται μεγαλειτέραν άνακού- 
φισιν και ευχαριστήσω άπό τήν μάλαξιν ταϋ- 
την παρά άπό εν καλόν λουτρόν.

Γίνεται δε ή μάλαξις αΰτη τού σώματος ώς 
έξης. — Ό έκτελών αύτήν τσιμπά, κοπανίζει και 
ελαφρώς τύπτει διά τής παλάμης του καί πιέ
ζει τά διάφορα μέρη τοϋ σώματος, άρχόμενος 
άπό τής κεφαλής μέχρι τών ποδών, μάλιστα δέ 
τά μέρη εκείνα, τά όποια είναι περισσότερον άπό 
τά άλλα κοπιασμένα.

Ό ενεργών τήν μάλαξιν ταύτην είναι πάντοτε 
τυφλός — συνήθως άνθρωπος ισχυρός — άνήρ διά 
τούς άνδρας καΐ γυνή διά τάς γυναίκας.

Διαιρούνται δέ είς δύο τάξεις οί άνθρωποι ού- 
τοι— είς τούς εργαζομένους μεταξύ τών πτωχών, 
οί όποιοι έρχονται το εσπέρας εις τάς οικίας των 

’κατάκοποι έκ τής μακράς εργασίας τής ημέρας 
καί έχουσι χρείαν άνακουφίσεως, καί εις τούς ερ
γαζομένους μεταξύ τών πλουσίων καί έν γένει 
τών εύπορων, οί όποιοι επιζητοΰσι τούτο χάριν 
άπλής εύχαριστήσεως.

Άφοΰ άρχίση νά σκοτινιάση οί άνθρωποι ού- 
τοι περιέρχονται την πόλιν προσφέροντες την 
υπηρεσίαν των είς τούς θέλοντας, όπως κάμνουν 
μεταξύ μας οί όδοέμποροι, τροχισταί, σαλπιτζί- 
δες καί άλλοι. Μεταχειρίζονται δέ πρός τούτο 
είδος τι σφυρίκτας, ή όποια έκπεμπει Ιδιαίτερόν 
τινα φθόγγον, όσοι δέ αισθάνονται τήν ανάγκην 
άνακουφίσεως έκ τών κόπων τής ημέρας ή έπι- 
θυμοΰν νά άπεράσουν ευχάριστου νύκτα, καλούν

αύτούς τότε καί καθυποβάλλονται αντί μικράς 
αμοιβής εΐς τήν εργασίαν τής μαλάξεως. — Διά 
τού τρόπου τούτου οί ατυχείς τυφλοί εύρίσκουσι 
πόρον ζωής και δέν έξαρτώνται εντελώς άπό τήν 
φιλανθρωπίαν τών όμοίων των.

, Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝβΕΩΝ. »

Είς κήπον πλήρη ωραίων ανθίων 
Εύμορφον λίαν, ζωγραφιστόν, 

Μικρό ’πουλάκι θλιίόμενον κλαΓον 
Στέκει, γογγίζει, μό στόμα κλειστόν.

Στενοχωρεϊται κυττάζον τα άνθη· 
Νά ψάλλη δέν θέλει οΰτε πέτα. 

Άπό τήν λύπην του κατεμαράνθη, 
Σπουδαίου ν’ άνευρη κρυφό μελετά.

Νέα’ εις τόν νοΰν τον μυστήριον ενα 
Ποθεί-νά γνώρ ίση ξεχωριστά· 

Τίί τόσον έξόχως χρωματισμένα 
Τά άνθη αίτια τά καθιστα ;

"Ολο σκεπτόμενον νά εΰρη ρέπει, 
Πλήν μή δυυάμενσυ πτεροκροτα· 

Μιαν πεΑλούδαυ παρέχει του βλέπει, 
"Λαμβάνει θάρρος καί τήν έρωτα.

» Λίγε, ωραία μου, Sv σΰ γνωρίζης,
• Τις τ’ άνθη βάφει καΐ τά ζωγραφιΓ;

■ "Εμαθες ίσως έκεΐ ποΰ γυρίζεις
« Ειπέ, τις δ τρόπος καί πο)ά ή βαφή ;■>

• Όχι, πουλάκι μον, λέγει εκείνη,
« Αυτά τά δύο κ’ έμένα λυποϋν.

« Έμοΰ καλλίτερος άλλος ας κρίνη
« Α! μέλισσαι ποΰ τά συχνάζουν θά ’πουν.»

’Αναστενάζει πικρως τδ πουλάκι 
Σκέπτετ’ ωσαύτως κ’ ή χρυσαλλις 

Άν ίσως ήξεΰρη τό μελισσάχι, 
“Ή άλλο πνεύμα σοφής κεφαλής.

«Μέλισσα, μήπως τεχνίτην ζωγράφον
«Είδες, ποΰ τ’ άνθη έκλάμπρως κοσμεί;

«3’ εΐσαι πολΐτις εύοσμων έδάφων 
«Γνωρίζεις ποιος τά βάφ* ή τά ευοσμεί

« Πουλάκι μου, οΰτε καν εχω ιδίαν
■ Τοϋ τις τό κάλλος αυτό τα δωρεί-.

« "Ομως τοιαΰτην υπέρλαμπρου θέαν
ο θνητός ζωγράφος νά δώσ’ ή μπορεί ;·

« ψάλλε, αηδόνι, ή τέρψις τοΰ κόσμου,
β Με τήν γλυκεΐαν τερπνήν σου φωνήν,

« Τίς άρα τά άνθη άνθωνος ευόσμου 
β Μέ έξαισίαν κοσμεί καλλονήν ;»

Καΐ τό αηδόνι είς κλώνον καθίζει
Κι* όνομαστϊ τό καθέν τους καλεΐ-. 

Τ.’ άγνωστον τότε εις τούτους αρχίζει 
Γνωστόν νά κάμη κ’ ευμόλπως λαλεΓ.

« Φίλον πουλάκι, ώραία μελίσσα
« Χρυσή πεταλούδα, καΐ οί λοιποί

« Ό μυροβλύτης εύοσμων ανθέων,
« "Οστις δυνάμει τά πάντα φρουρεί-,

« Κ’ μέ τόν λόγον ολα διέπει και συγκρατεΐ-, 
« Ό εις τον θρόνον καθήμενος πάντων

« Ειν’ ό Ουράνιος Πλάστης των όλων
■ "Ος εΐς τά άνθη χρώμα και μΰρον δωρεί-.»

Έν Προ ναη Μ.







1614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,

— Διάσημός tic ιατρός τής Φιλαδελφίας λέγει, 
δτι πολλά έκ τών φαινομένων καρδιακών νοσημάτων 
δέν είναι είμή αποτελέσματα δισπεψΐας-—ΌτιαΙ περισ
σότερα! τών νευρικών ασθενειών προέρχονται έκ τής 
κακής διαθέσεως τοϋ ανθρώπου — καί δτι τά δύο τρ(τα 
τών λεγομένων μιασματικών άσθενειών δέν είναι είμή 
βαθυμΐα (τιμπελιά)!

— Πρδς συναγωγήν τοΰ βάμδακος εΐς τάς Νοτίας 
Πολιτείας τής Αμερικής έςοδεύονται κατ’ έτος φρ· 
αοο,οοο,οοο !

— Κατά τά έσχάτως γενόμενα πειράματα; 
άπεδείχθη, δτι τδ νεΰρον τής όσφρήσεωε δύναται νά 
αίσθανθή τήν παρουσίαν εύώδους τινδς ούσίας είς τήν 
ατμόσφαιραν, ώς λ. χ. μόσχου καί δταν άκόμη ή πο- 
σότηςτης είναι ϊν έκατομμυριοστημόριον τοΟ κόκκου!

— Τήν ία Απριλίου τρέχ. έτους ή Δημαρ- 
χία τής Ρώμης άνήγειρε μνημεΐον εΐς τδν Γαλιλαίον; 
συνιστάμενον έκ στήλης, εΐς τδ μέρος δπου δ διά
σημος αστρονόμος έψυλακίσθη ύπδ τοΰ Πάπα τδ i63s, 
διότι έδίδασκεν δτι ή γή καΐ δχι δ "Ηλιος κινείται! 
Θά έκαΐετο δέ ώς αιρετικός, άν δέν έκήρυττε δημο- 
σΐη:, δτι ήπατήθη!!

— Κατεσκευάσθη έσχάτως τσρπιλοφόρος τις λέμ
βος έν Αμερική διά τδ ’Ισπανικόν ναυτικόν, ήτις δια
νύει 36 μίλια τήν ώραν 11

Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ·

Πρό πολλών έτών δύτης τις, οστις ένησχο- 
λεϊτο εΐς την άλιείαν τών μαργαριτών, εύρεν εν 
οστρακον, τό δποΐον, άφοϋ ήνοιξεν, άνεκάλυψεν, 
οτι περιέκλειεν ένα πολύ μεγάλον μαργαρίτην.

Ό δότης δέν έγνοΰριζε τήν πραγματικήν αξίαν 
του, άλλά ίδών αΰτον τόσον μεγάλου τον έκρυ- 
ψεν εΐς τόν κόλπον του χωρίς νά τόν ϊδη κανείς, 
καΐ μετ’ όλίγας ήμ.έρας, ύποκριθείς τόν ασθενή, 
άφήκε τό εργον του καΐ τούς συντρόφους του καΐ 
έξενιτεύθη εΐς μακρυνήν χώραν μέ τήν έλπιζα 
νά πωλήση τόν μαργαρίτην εκείνον εΐς μεγάλην 
τιμήν.

Και πραγματικής επέτυχε νά τόν πωλήση εις 
ένα 'Ρώσσον εΰγενή, οστις εΐχεν έρωτα είς τούς 

ί μ.αργαρίτας, άντί μεγάλου χρηματικού ποσού, 
' ώστε έκτοτε έθεώρει τόν έαυτόν του πλούσιον, 
ί Ό εύγενής άπ’ εναντίας, έχαιρε διότι εΐχεν 
! αποκτήσει τοιοΰτον μαργαρίτην τόσον σπανίου 
μεγέθους καΐ λαμ,πρών χρωμάτων διά τόσον ευ
τελές, κατ’ αΰτόν, χρηματικόν ποσόν.

Ό εΰγενης ούτος εκτισεν οικον λαμπρόν και 
τον εΰτρέπισεν έσωθεν με έπιπλα λαμπρά καΐ 

' άναπαυτικά, καί έκεΐ άπερνόϋσε τόν καιρόν του 
δεχόμενος τούς φίλους του. Πριν δε τόν άποχαι- 
ρετήσουν τούς ώδήγει είς εν μικρόν δωμάτιον, τό 
κλειδιού τοϋ όποιου έφύλαττεν είς σιδηροϋν κι- 
βωτάκι.

Είς τό κέντρον τοϋ δωματίου τούτου υπήρχε 

τράπεζα άπό μάρμ.αρον καθαρόν καί λευκόν ώς 
χιόνα, ώραΐα έσκαλισμένον, καΐ έπάνω αΰτής ήτο 
χρυσοΰν κιβωτίδιον, τό δποΐον ήνοίγετο διά τίνος 
λεπτού χρυσού κλειδιού. Έντός τοϋ κιβώτιό'ίου 
τοΰτο έκειτο έπάνω μαλακωτάτου πολύχρωμου 
προσκεφαλαίου έκ βελούδου δ έν λόγφ μαργα
ρίτης, δστις έπέσυρε τόν θαυμασμόν όλων όσοι 
τόν ε”βλεπον ενεκα τής στιλπνότητας, λαμπρότη
τας ■ καΐ τοϋ χρωματισμού του. Έφαίνετο δέ 
περισσότερον τοιοϋτος ενεκα τών περικυκλούντων 
αΰτόν λαμπρών έπιπλων. Τούτο ε”καμνε τόν εΰ
γενή εκείνον νά ύπερηφανεύηται δτι ήτο κάτο
χος τοιούτου πολυτίμου θησαυρού.

Ό αΰτοκράτωρ αχούσας περί τούτου εζήτησε 
νά τόν ϊδη, καί άφοϋ τόν εΐδεν έπρΐσφερε νά τόν 
άγοράση άντί μεγάλης τιμής, Άλλ’ οΰδεμία 
τιμή ήτο ικανή νά καταπείση τόν εύγενή κτή
τορα του νά άποχωρισθη άπ’ αΰτοϋ.

Μετά καιρόν πολύν δ εΰγενής έκεϊνος έκατη- 
γορήθη οτι ήτο συνένοχος εΐς μίαν συνωμοσίαν, 
τής δποίας σκοπός ητο ή ανατροπή τοϋ θρόνου 
τών Τσάρων και ή άνακήρυξες τής Δημοκρα
τίας, καΐ μολονότι δεν εΐχεν άποδειχθή εντελώς 
ή ένοχή του, ήσαν όμως ένδείξεις ίκαναΐ τουλά
χιστον νά στείλωσιν αύτον είς τήν Σιβηρίαν. 
Όθεν άπεφάσισε νά έκπατρισθή. Επειδή Si, άν 
έμενε μέχρι τής πρωίας θά έκινδΰνευε νά συλ- 
ληφθή ύπό τής εξουσίας, άπεφάσισε νά έγκατα- 
λείψη τον οικόν του, όπως ητο, καΐ νά σώση τήν 
ζωήν του όπως ήμπόρει κάλλιον.

Μίαν σκοτεινήν λοιπόν νύκτα μεταμφιεσθεις μέ 
προσοχήν, έδραπέτευσε βοηθοΰμενος ύπό πιστού 
υπηρέτου St’ ενός πλοίου εΐς Γαλλίαν, δπου οί 
εχθροί του δέν ήδύναντο νά τόν βλάψουν. Οΰτε 
ή ταραχή καί σύγχυσις τής δραπετεύσεως, οΰτε 
ή αποκλειστική φροντίς του νά σώση τήν ζωήν 
του τον έκαμον νά λησμονήση τόν πολύτιμον 
μαργαρίτην του, άλλά λαβών αΰτόν μ.έ τήν θή
κην του έκρυψεν έντός τοϋ στήθους του, καί μο
λονότι εΐς τά Παρίσια ήτο ήναγπασμένος νά ζή 
πενιχρώς, διότι δέν είχε τά μ.έσα, δένέχασεν όμως 
τό θάρρος του, διότι έν οσφ εΐχεν είς τήν κατοχήν 
του τον μαργαρίτην έκεϊνον, έθεώρει πάντοτε τόν 
έαυτόν του εύτυχέστατον,

Ό δούξ τοϋ Βρούνσβικ, όστις ήγάπα νά συλ- 
λέγη πολυτίμους λίθους, ήκουσε περί τοϋ μαρ
γαρίτου τούτου, τόν δποΐον εΐχεν δ 'Ρώσσος εύ- 
γενης καί έγραψε πρός αΰτόν εΰγενή τινα επι
στολήν ζητών τήν άδειαν νά τόν ιδη.

Ό 'Ρώσσος έχάρη διά τήν παράκλησιν καί 
άμέσως έγραψε πρός τόν δούκα, δρίσας τήν ώραν 
καΐ τήν ήμέραν διά τήνέπίσκεψιν αΰτοϋ, δτανδέ 
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ούτος ήλθεν, — ώδήγησεν αΰτόν είς τό δωμάτιον 
δπου ΐφύλαττε τόν θησαυρόν του τούτον.

| Μόλις δμως ήνοιξε την θήκην καί το πρό- 
ίσωπον του εγεινε πελιδνόν καί ώχρόν ώς νε- 
'•κροϋ, δλον δε τό σώμά του ήρχισε νά τρέμη καί 
μόλις έπρόφθασε νά πιάση μίαν καθέκλαν καί 
στηριχθή, άλλως θά έπιπτε κατά γης ώς άπό- 
πληκτος. Τί τάχα νά τω συνέβη: Ά ! αύτό; καί 
ό δούξ είδον ο,τι σείς 
καί έγώ, αγαπητά 
μοι παιδία, δέν θά 
ήδυνάμεθα νά έξη-, 

ίγήσωμεν, άν τό έβλέ- 
! πομεν. Εΐς την ύελι- 
■στεράν καί λάμπου- 
σαν επιφάνειαν τοΰ 

! μαργαρίτου εΐχεν έπι- 
καθήσει παράξενος 
σταχτερά σκιά, σκι- 
άζουσα την μεγάλην 

;· διαύγειαν τοϋ μαρ
γαρίτου καί έξαλει- 

' φουσα την λάμψιν 
ι του 1 Λύτη δέ ή σκιά 
ί προεμήνυεν, δτι μετ’ 
ί ολίγον ό πολύτιμος 
: έκεϊνος μαργαρίτης 
•θά μετεβάλετο εις 
! κόνιν, καί εΐς τήν θέ- 
: σιν του δέν θά άπέ- 
μενεν άλλο τι, είμή ό 
σωρός άργυροε ιδ οΰς 

; τίνος κόνεως! δπως 
όλα τά τοϋ κόσμου 
τούτου ύπόκεινται είς 

(φθοράν, ουτω καί οΐ 
I μπργαρϊται ύπόκειν- 
. ται εΐς άσθενείας, αί 
όποϊαι τούς φθείρουν 

. και τούς καταστρέ
φουν. 'Λ,λοεόα |Λαργα,ρ«ων.

Άλοίμονον εΐς τόν δυστυχή εΰγενή εκείνον 
Ρώσσον ! Μίαν στιγμήν ήτο εκατομμυριούχος, 
τήν άλλην πάμπτωχος! "Ολη ή εμπιστοσύνη καί 
πίστις του εΐς τόν πολύτιμον εκείνον μαργαρίτην, 
κατεστράφη έν μια στιγμή !

Ούτως εχει πάντοτε μέ τά πράγματα τοϋ κό
σμου τούτου. Σεις, ακριβοί μοι άναγνώσται, αΐ- 
σθάνεσθε πολλάκις βαθεϊαν λύπην διά την απο
τυχίαν τών σχεδίων καί πραγμάτων, εΐς τά 
όποια ήλπιζετε δτι θά σάς έφερον μεγάλην ευτυ
χίαν καΐ εύχαρίστησιν. Σείς οΐ μικροί, δπως καί 

οί ήλικιοιμένοι, εχετε τάς θλίψεις σας, Μή λη
σμονείτε δέ, οτι έάν θέλετε πραγματιπήκ καΐ 
cfiafxff εύτυχίαν καί άληθή πλούτη καί «ιω
νίαν χαράν, πρέπει νά ζητήσητε νά άποκτή- 
σητε τόν πολύτιμον εκείνον μαργαρίτην, δστις 
ποτέ δεν φθείρεται — τόν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, 
"Οσοι απέκτησαν αΰτόν, απέκτησαν αληθώς χε- 
xpo^uiror (fyffavpor, καί .πο.έίπιριοκ άδάμαχτα, 

δστις ποτέ δέν δύνα- 

ται νά καταστραφή 
ή νά χάση τήν λάμ- 

ψιν και ωραιότητά 
του. Αυτός μόνος έχει 
αθανασίαν καί ό κά
τοχος αύτοΰ, είναικά- 

τοχος πάντων.
Ό Κύριος Ιησούς 

Χριστός είναι & μέ-· 
γας, δ άνεκτίμητος, δ: 
μόνος έκεΐνος θησαυ- I 

ρός, τόν όποιον πρέπει | 
πάς άνθρωπος νά άπο-ί 
κτήση, λάμβάνων «ΰ-; 
τόν διά πίστεως ώς 
τόν μόνον Σωτήρα τής j 

ψυχής του.—Σείς, τέ-· 
κνα μου, έχετε χρείαν ■ 
τοΰ μ.αργαρίτου τού-( 
του τώρα, πριν εΐσέλ-! 
θετε εΐς τόν κόσμον1 

τής άμ.αρτίας και τών; 
θλίψεων, έάν θέλετε ί 

νά ήσθε ευτυχείς καί· 
έδώ καί είς τόν μέλ

λοντα κόσμον.

— · ΐ*ψηλοτέρνα έζπκόίΐϊυσος γυναικών 
έν ’ϊ’ωσβόα. Κατά τό 1886 αί άνώτεραι τά
ξεις τών εκπαιδευτηρίων διά κοράσια έν Πετρου- 
πόλει ειχον 743 μαθήτριας — ο δέ αριθμός τών 
νεανίδων, «ΐτινες σπουδάζουν τήν ιατρικήν και 
άλλας έπιστήμας είναι εφέτος πολύ μεγαλείτερος 
τοΰ κατά τά παρελθόντα ετη, ώστε αί ’Ρωσσεδες 
προτρέχουν πολύ τών νέων εΐς τήν διανοητικήν 
άνάπτυξιν.



[1616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 188^

TTOIKI-A-JL.

— Άαφαλ&ς χαΐ εύβηνάν βαρόμετρου. Έν τών 
f απλουστατων καΐ ένταυτω ασφαλέστατων βαρομέτρων (δηλ. 
ι, μέσων διά των οποίων πας τ^ς θύναται νά γνωρίζη τάς ατμο
σφαιρικά; μεταβολάς) είναι χαι ό ίστό; της Αράχνης, "Οταν 
επίχειται βροχή η άνεμος, ή αράχνη βραχύνει τάς χορδάς έκ 
των όποιων κρέμαται δ ιστός τ^ς, αφίνει δέ αύτάς «ίς χαλα
ρήν κατάστασιν έν δσω ό καιρός είναι εύμετάβλητ&ς.

Έάν ή Αράχνη έπιμηκύνΐ] τά νήματά της, τοΰτο προμη- 
νυει καλόν καΐ ευδιον καιρόν, ή διάρκεια τοΰ όποιου δύναται 
νά εύρεθη έκ τής μικρότερα; ή μεγαλειτέρας χαλαρδτητο; των 
νημάτων τούτων,

Έάν ή ’Αράχνη μένη αδρανής είναι σημειον βροχής, άλλ’ 
εαν διαρκούσης βροχής άρχίση νά έργάζηται, είναι άπόθειξις, 
οτι ό βροχερός Βέν 9α διαρκέση πολύ, 0ά έπέλθ^ δέ ωραίος 
καί ευδιος καιρό;.

Παρετηρήθη προσέτι, ότι ή αράχνη κάμνει μεταβολάς εις 
τον ίστόν της κατά παν ήμερονύκτίον, έάν δέ αί τοιαΰτα: 
μεταβολαι γείνωσι τδ εσπέρας ολίγον προ της δύσεως τοΰ 
ήλιου, ή νυξ 6α ήναι εξάστερος καϊ ωραία.

—- Άδάμας αξίας 206,000 άγγλςκων Xtpwvl Ό 
αδαμας ουτος ανήκει εις έταιρείαν κεφαλαιούχων και έζύγι- 
ζεν εις την ακατέργαστον ή φυσικήν αΰτοΰ κατάστασιν 
457 */5 καράτια, ήγουν ύπέρ τάς 3 ούγγίας !

Ό αδαμας ουτος δια τής λειάνσεως κατέστη το μέγιστον 
καϊ ωραιότατου Μπριλλιάντι εις τδν κόσμον, ϊίχασεν δμως τδ 
ημιου περίπου τοΰ βάρους του, ώστε τώρα ζυγίζει μόνον 180 
καράτια,

’Ιδιοτέλεια— εγωισμός, Ή ιδιοτέλεια καί δ εγωισμός 
είναι δυο μεγάλα και συνήθη ελαττώματα εις τά παιδία (α
γόρια καϊ κοράσια) παρουσιάζεται δέ ύπδ διαφόρους μορφάς 
και όψεις* οΰτω λ, χ. πολλά παιδία δέν θέλουν νά συμμερι
στούν τα γλυκύσματα ή τούς καρπούς, ή τά παιγνίδάκ^® των 
με τους αδελφούς ή τάς άδελφάς των, ούδέ άφένουν άλλους 
να ιόουν ταις κούκλαις των ή τά βιβλία των,

Τήν ιδιοτέλειαν ταύτην δλοι παρατηρούν καϊ οί γονείς 
προσπαθούν νά τήν κόψουν άπό τά παιδία των, διότι εκτός 
των άλλων κακών τά όποια επιφέρει, προξενεί κακήν έντύ- 
πωσίν είς τούς άλλους καϊ τούς κάμνει νά μή αγαπούν τά 
τοιαΰτα παιδία, τοΰτο δε λυπεί τούς γονείς των, *Αλλ* υπάρ
χει άλλο είδος ιδιοτέλειας και εγωισμού πολύ χειρότερον, καϊ 
όμως δεν κάμνει τόσον κακήν έντυπωσιν ώς το προηγουμενον. 
Πολλά παιδία, τά όποια είναι πρόθυμα νά μερισθοΰν δ,τι 
ίχουν μέ άλλα παιδία, έξοδεύουν τό ήμισυ τοΰ καιρού των 
πειράζοντα καϊ ενοχλοΰντα άλλα παιδία, απλώς διά >α ευχα
ριστήσουν τόν έγωΤσμόν των,

| "Ολοι ήμεΓς γνωρίζομεν μέ πόσην χαράν καταστρέφουν τους 
μικρού; πύργους, ή ταϊς κούκλαις ή άλλα παιγνιόάκια τών 
αδελφών, καϊ δμως τα τοιαΰτα παιδία πολύ δλίγον έπιπλήτ
τονται από τού; γονείς των· άπ’ εναντίας αΐ μητέρες των 
γελώσι, τα αποκαλούν ζωηρά ! τρελούτσικα ■ θεωροΰσαι αυ- 
τα πολύ έξυπνα διά τήν κακίαν των ταύτην, λέγουσαι, «Το- 
χει ή κρασίς του τί νά κάμη ί» άλλά τό είδος τοΰτο της ιδιο- 
τελείας είναι, ώς προεΓπον, πολύ χειρότερον τοΰ πρώτου, 
διότι κάμνει τό παιδίον νά ευχάριστή έαυτό μέ λύπην καϊ μέ 
θυσίαν τών δικαιωμάτων και αισθημάτων τών άλλων, τοΰτο 
δε αυτό καθ’ έαυτοΰ φέρει εις πάν είδος κακού,

"Αλλο είδος ιδιοτέλειας είναι- όταν μάχωνται τά παιδί α διά 
την κατοχήν τοΰ καλλίτερου καθίσματος, τοΰ μεγαλειτέρου 
πορτοκαλίου ή άλλου όποιουδήποτε πράγματος, και τούτο 
£χει ύλέθρια αποτελέσματα εις τόν μετέπειτα βίον. "Οθεν οι 
γονείς πρέπει ενωρίς νά τό παταπολεμώσι μέχρι; ου έκρίζωθή 
εκ της καρδίας.

Τελευτά ιόν είδος ίδιο τελεί ας είναι ή ήγουν
ή παντελής ελλειψις ευγενείας καϊ καλών τρόπων μεταξύ 
τών παιδιών, Τοΰτο κάμνει τά παιδία νά φαίνωνται πολύ 
κακα εις τά ομματα τών άλλων, αλλ* αί μητέρες ευκόλως δυ- 
νανται να τό καταβάλουν, έάν διδάσκουν, καϊ έν περιπτωσει 

παρακοής, αναγκάζουν τά παιδία των νά φέρωνται καϊ νά 
όμιλοΰν μέ ευγένειαν «ις τούς άλλους —- μεταχειριζόμενα 
την λέξιν κύριε, καϊ κυρία πρό του ονόματος εκείνων, μέ τους 
όπο ίους όμιλοΰν,.

Ταΰτα είναι τά κυριώτερα είδη τής ίδιοτελείας καΐ τοΰ 
έγωϊσμοΰ είς τά παιδιά, τά όποΓα έάν δέν διορθωθούν εις τήν 
παιδικήν ηλικίαν, θά έχουν πολύ κακά αποτελέσματα καϊ εις 
αυτά τά παιδιά, δταν ήλικιωθουν, κα: είς άλλους καΐ είς 
αυτήν τήν κοινωνίαν. "Οθεν οί γονείς χρεωστοΰν, ευθυς εκ 
νεαράς ήλικίας νά διδάσκουν τά τέκνα των νά ήναι μεταδο
τικά, τρυφερά πρός τά άλλα παιδιά, καϊ εύγ&νη πρός όλους,

<— Περσιχύς Μία κολοκύθιά περιβτυλίχθη μίαν
έσπέραν είς τόν κορμόν ένό; ύψηκορύφου δένδρου, μετ’ ολίγα; 
δ’ ήμέρας έφθασε μέχρι τής κορυφής του.

’Αφοΰ £φθασεν εκεΓ εκίνησε τήν κεφαλήν της και ηρωτησε 
τό δένδρου, για *πέ μου, παρακαλώ, πόσον έτών είσαι ;*>

—Εκατόν χρόνων,—άπεκρίθη τό δένδρον,
—Εκατόν χρόνων I έξεφώνησεν ή κολοκύθια, και δεν είσαι 

ύψηλότερον; Παρατήρησε εμέ- έγώ δέν είμαι είμή ολίγων 
ήμερων καϊ δμως έφθασα μέχρι τής κορυφής σου !

Τό γνωρίζω,—είπε τό δένδρον, μάλιστα ειδον πολλάς κολο- 
κυθιάς μέχρι τούδε, ότι είς βραχύτερου χρόνον απο τούτον 
έφθασαν είς τήν κορυφήν υψηλότερων δένδρων από εμε, Άλλ 
όπως ή αύξησίς τωνητο ταχύτατη οΰτω καϊ ή ζωή των η το βρα* 
χυτάτη, — Μή καυχάσαι δέ διά τήν ταχειάν σου αυξησίν, 
διότι μετ? ολίγα; ημέρα; θά ξηρανθής καϊ συ καϊ δέν θα ύπάρ* 
χης πλέον, ενώ έγώ καϊ τά ομοια μου δένδρα θά ζήσωμεν 
πολλας εκατοντάδας ακόμη ετών I

— Έπίνορνίφ, Ούτως ώνόμασαν ώόν, τό όποιον ανευ- 
ρέθη εσχάτως είς τήν νήσον Μαδαγάσκαρ* Είναι δε μακρό- 
τερον τού ενός ποδός καΐ τόσον μεγάλον, ώστε να χωρέση 
εντός αύτοϋ πέντε οκάδες νερού, είναι μεγαλείτερον οκτώ 
φοράς τοΰ ωού τής στρουθοκαμήλου.

Τό ώον τοΰτο είναι ώον τεραστίου τίνος πτηνού έξαλη* 
φθέντος άπό τοΰ προσώπου τής γης — καλείται δέ είς την 
πτηνολογίαν Έπ'ΐ-ί'σρηζ. Του πτηνού τουτου άνευρέθησαν 
σκελετοί εις τάς αμμώδους δχθας τής Μαδαγάσκαρ καϊ μετε- 
φέρθησαν είς διάφορα μουσεΓα τοΰ κόσμου-

— ’Αγελάδες. 'Υπολογίζεται δτι αί αγελάδες αί μαλα- 
κτοφόροι, αί όποιαν εύρίσκονται είς τας * Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής, ανέρχονται εις 21,000,000.

Έκαστη τών αγελάδων τούτων παράγει καθ’ έκαστην περί 
τάς 16 όκάδας γάλακτος, Έκ τοΰ γάλακτος τουτου τό ήμισυ 
έξοδεύεται είς κατασκευήν βουτυρου, τό δέ υπόλοιπον πίνε- 
ται ύπό 50,000,000 άνδρών και γυναικών ’

Τό ποσόν τοΰ παραγομένου βουτύρου ανέρχεται είς οκα- 
δας, 450,000 τό δέ ποσον τοΰ τυρού εις περίπου 2,000,000, 
τά δύο δέ ταΰτα αποφέρουν 10,000.000 φράγκα 1

Σπουδαϊαχ πίϊοτροπαί. Μή ειπϊ]ς τίποτε, τό όποιον δεν 
θά ήθελες νά άκουση ό Θεός- Ι’Εκκλησιαστοΰ έ- 2.)

—Μή πράξής τίποτε, τό όποϊόν δέν θά ήθελες ό Θεός νά Γόη, 
(Τίτου β'- 7Ϊ

— Μή γράψης τίποτε, τό όποΓον δέν θά ήθελες ό Θί.ός να 
άναγνώση. (Έβρακ. δ\ 13»)

— Μή ύπάγης εις μέρος, όπου δέν θά. ήθελες να σέ ευργι δ 
Θεός, (Ίώβ. λδ\ 21.)

— Μή άναγνώσ?]; βιβλίον τι, πε^ϊ τοΰ οποίου δέν θά ήθελες 
ό θεός νά σοϊ εϊπη, «ΔεΓξόν μοι αυτό.» (Ίων, ε\ 39,)

— Ποτέ μή άπερνας τόν καιρόν σου είς τρόπον ώστε να 
μή ήθελες νά σέ ερώτησή ά θεός, « Τί πράττεις ; » (Α'» θεσ· 
σαλονικ. ε', 15.)

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

4) Τί εΐπεν ό Χριστός διά τά πετεινά ;
2) Τί διά τά κρίνα τοΰ αγρού ;
3) Τί διά τους ανθρώπους ;
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