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τών Παίδων» ανεν προπ).ηρωρή<.
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ΤΗΣ ΝΕΑΙ ΓΟΥΙΝΕΑΣ.

Ή Νέα Γουινέα, ώς γνωρίζουν 
δσοι τών μικρών άναγνωστών μας 

| έσπούδασαν γεωγραφίαν, εΐναι νή- 
ίσος μεγάλη κειμένη πρός βοράν 
'τής Αυστραλίας. Έχει δέ μήκος 
I ιθοο μιλίων καί πλάτος ιόο κατά 
| μέσον όρον, έμόαδόν δέ περίπου 
j ζοο,οοο τετραγ. μιλίων.
! Οί κάτοικοι τής νήσον ταύτης, L 
■ οΐτινες φέρουσι τό όνομα Πα- 
πούαι, ανήκουν είς τήν φυλήντών 
Νηγριτών, έπομένως φέρουν 
3λα τά χαρακτηριστικά τούτων. 
Τό Νότιον μέρος τής νήσου κα- 
τέχεται ύπό τών 'Ολλανδών, οΐ 
όποιοι άνήγειραν έκεΐ καί φρού- 
ριον.

Μεταέύ τών έθίμων τών κα
τοίκων τής νήσου τούτης τά 
περιεργότερα είναι τά έ£ής. — ΛΙεανίβκος
'Οπουδήποτε υπάρχουν φοίνικες άρκετοί διά τούς κα
τοίκους, έκεΐ οί κάτοικοι κατασκευάζουν τάς οίκίας των 
έπί τής κορυφής τών φοινίκων τούτων, καί Ανέρχονται 
καΐ κατέρχονται διά κλ,ιμακος έκ σχοινιών, κατεσκευα- 
σμένων έκ λιναριού, τό όποιον προμηθεύονται έκ τών 
φύλλων καί τών κορμών τών φοινίκων τούτων,

Τάς κατοικίας ταύτας κατασκευάζουν έκεΐ, διά νά 
προψυλάττωνται άπό τά θηρία καί τούς εχθρούς των, 
διότι τήν νύκτα καΐ δταν απουσιάζουν οΐ άνδρες, καθώς 
καί έν καιρώ πολέμου, οί μένοντες είς τάς οίκίας 
ρουν τήν κλίμακα πρός τά άνω καί ούτως είναι 
ψαλείς.

"Αλλο περίεργον έθιμον εΐναι ό τρόπος, μέ 
όποιον δείχνουν τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν 
πρός τούς άποθανόντας συγγενείς των, ιδίως al 
ναϊκες. Οδτω γραΐά τις, γράφει ό μεταέύ των έργαζό-

σϋ_
ασ

τόν 
των 
γυ-

δελφοΰ της! "Αλλή τις γυνή έφερε 
μαζύ της πάντοτε μικρόν καλάθι ον 
είς τό όποιον έφύλαττε τό κρανίου 
τοΰ συζύγου της, αΐ άλλαι δέ τέσ- 
σάρες γυναίκες τού αύτοΰ άνθρώ- 
που (διότι ή πολυγαμία εΐναι έν 

ί χρήσει μεταέύ αύτών) έφερον ή 
μία οστά τινα τών χειρών, ή 

■ άλλη όστά τών ποδών καΐ ή τε— 
τάρτη μέρος τών μαλλιών τής 
κεφαλής του.

Ο1 νέοι καταβάλλουν πολλήν 
προσπάθειαν περί τόν Ιματισμόν 
των —Ή προκειμένη είκών παρι— 
στά νέον τοΰ συρμοΰ, φέροντα 
πέριί τού μετώπου του περιδέ
ραιου έκ κογχιλίων,έμπροσθεν δέ 
τόάνω μέρος τού ράμφους πτη
νού, είς δέ τήν ρίνα καί τά ώτα 
χαυλιόδοντας άγριοχοίρων. Έχει 
δέ καί τά μαλλιά τον κτενισμένα 
κατά τόν σημερινόν συρμόν τώνΟαπούας.

γυναικών τής Εύρώπης. '.Ως βλέπετε οί νέοι Παποΰαι 
τής νέας Γουινέας δέν πηγαίνουν όπίσω άπό τούς νέους 
καί τάς νέας μας, μέ μόνην τήν διαφοράν ώς πρός τό 
γούστο, διότι έχουν καί αύτοί τό γούστο των.

Οί Παπούαι ούτοι έχουν τάς πανηγύρεις των, είς 
τάς όποιας νέοι καί νέαι περνούν πολΰν εύχάριστον και
ρόν τραγωδοΰντες καί χορεύοντες, τρώγοντες καί πί— 
νοντες άπό κοινού έκ τών φαγητών, τά όποια φέρουν 
μαίύ των άπό τάς οίκίας των.

Ό Χριστιανισμός, δστις πρό ολίγων έτών είσήχθη 
είς τήν νήσον ταύτην, έχει μεταδάλει πολύ τόν χα
ρακτήρα καί τάς έΕεΙς τών άγρίων τούτων Ανθρώπων, 
ελπίζεται δέ δτι έπί τέλους θέλει Ανυψώσει καί αύ· 
τούς είς τήν περιωπήν, ή δποία άρμόζει είς τά λογικά 
καί Αθάνατα πλάσματα τοΰ Θεού.
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πράγμα* νομίζω ίτι εΰρίσκομαι εις του παπποΰ 
μου, καΐ δτι ακούω τόν άνεμον νά σφυρίζη είς τά 
έλατα και τά άστρα νά φεγγοβολούν είς τόν ουρα
νόν, καΐ ξεσηκώνομαι ταχέως καί άνοίγω τήν θύ- 
ραν τής καλύβης—είναι δέ τόσονώράϊα! άλλ’δταν 
ίξυπνώ εύρίσκομαι πάντοτε είς τήν Φραγκφόρτην. 
—-Ταΰτα εΐποΰσα ήρχισε νά κλαίη.

— Μήπως πονεϊς πουθενά ; εξηκολούθησεν ο 
ιατρός· έδώ είς τήν κεφαλήν, ή άλλου πουθενά;

Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ' επιτομήν έκ τοϋ Γερμανικού.

(“Ίδί ψύλλον},.

Τί εννοεί τοΰτο, τέκνον μου; Τί κώμνεις έδώ ; 
καΐ τί θέλεις είς τήν θύραν ταύτην κατ’ αύτήν 
τήν ώραν τής νυκτός; ήρώτησεν τήν έκπεπληγ- 
μενην Χαΐδην δ κ. Σήσμαν.

— Λευκή ώς χιών εκ τοΰ φόβου ή Χαιδη ά- 
πεκρίθηδιάμιάς, 
άλλά μέ φωνήν 
μόλις ακούομε- 
νην, «Δέν γνω
ρίζω !»

— Ή περί— 
στάσις αΰτη α
νήκει είς έμέ, 
φίλε μου, έπρό- 
σθεσεν δ Ιατρός. 
—Πήγαινε λοι
πόν κάθησαι εΐς 
τήν πολθρόναν 
σου καΐ έγώ θά 
προσπαθήσω νά 
φέρω τό κοράσιον 
εις το δωμάτιον 
του. — Ταΰτα 
εΐπών, έ6αλε τό 
περίστροφου του 
είς τό θυλάκιόν 
του, κα'ι λαβών 
τό τρίμον κορά- 
σιον έκ τής χει- 
ρός,το ώδήγησε 
μέ πολλήν τρυ
φερότητα είς τό 
δωμάτιον του.

Άφοΰ εΐσήλθε 
μέσα, δ ιατρός έ
πη ρε τήν Χαΐ- ί 
δην εΐς τά γόνα
τά του κα! άφοΰ Κατοικία έπε τών δένδρων, ("ΐδβ προηγ. σβ1ί8«. ) 
τήν έχάϊδευσε καΐ μέ φιλόστοργον τρόπον καθη
σύχασε τόν φόβον της, — «Τώρα, είπεν, δποΰ δ
λα έχουν πάλιν καλώς, είπε μου ποΰ έσκόπευες 
νά ΰπάγης;»

— Πουθενά. 
Μόνον έδώ (δει- 
κνύουσα τήνκαρ
διάν της) μοΐ 
φαίνεται ότι εί
ναι (Δα μεγάλη 
πέτρα καΐ μέ βα
ρύνει πάντοτε.

■— Μήπως έ
φαγες τίποτε καί 
σέ κάμνει νά ξε- 
ράσης;
- "Οχι - 

άλλά μέ έρχε- 
ται πάντοτε νά 
κλαύσω.

— Και τότε 
κλαίεις πολύ ;

■—“Όχι! Προσ
παθώ νά μήν 
κλαίω, διότι ή 
κυρία Λουκία με 
το άπηγόρευσε.

— 'Ωστε το 
καταπίνεις έως 
ούέπανελθη; Δεν 
έχει οΰτω ; ίν- 
νοώ 1 και σέ α
ρέσει νά μέ- 
νης έδώ είς την 
Φραγκφόρτην ;

— Μάλιστα, 
άπεκρίθη ή Χαΐ

δη* άλλ’ δ τόνος μ* τόν όποιον τό έπρόφερε ητο 
ώς νά ελεγεν δγε/

— Καί ποΰ λοιπόν επιθυμείς νά ήσαι; μέ τόν 
παπποΰ σου ; ήρώτησεν ό ιατρός.

—. ΠουθενάΙ άπεκρίθη ή Χαΐδη· οΰτε έγώ αυτή — Ναί—πάντοτε μέ αυτόν έπάνω εΐς τά όρη, 
έπήγα έκει μόνη μου — άλλ’ αίφνιδίως εύρέθηκα — άπεκρίθη ή Χαιδη, 
εκεΐ χωρίς νά ήζεύρω πώς. — Άλλ’ ή ζωή έκείνη δέν είναι τόσον καλή,

— Καλά! άλλά δέν ώνειρεύθης τίποτε τήν νύ- μοΐ φαίνεται — κοπιαστική πολύ, παρετήρησεν
κτα ; δ ιατρός.

— Μάλιστα, πάσαν νύκτα ονειρεύομαι τό αύτό — Καθόλου ! ήτο ωραία I Τόσον ώραΐα ! καί
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(ΛΤΙ δυνηθεϊσα νά κρατηθή ίπΐ πλέον ήρχισε να μου — εγώ δέν θέλω νά παρεμβάλω κανέν πρόσ- 
κλαίη, τά δέ δάκρυα ίρρεον ποταμηδόν άπο τοΰ; κομμά* άς γείνη χαθώ; προτείνει;.
οφθαλμούς της- δ Ιατρός τήν άφήκε νά κλαύση 
ίίσον ήθελε, μόνον έχάϊδευσεν αύτήν διά τής χει- 
ρός. 'Αφοΰ δέ ησύχασε τήν έβαλεν εΐς τήν κλί
νην της καί υποσχεθεΐς εΐς αυτήν νά τήν ϊδη τό 
πρωί τήν έκαλονύκτησε καΐ έξήλθε τοΰ δωματίου 
της και διηυθύνθη εΐς τήν τραπεζαρίαν δπου άνυ- 
πομόνως τόν περιέμενεν ί» κ. Σήσμαν.

— Λοιπόν τί τρέχει; ήρώτησεν αύτόν άμα έμ- 
φανισθέντα.

— 'Er πρώτοις, φίλε μου, — είπεν ό Ιατρός, 
πρέπει νά σέ εϊπω, οτι τό κοράσιον πάσχει άπό 
νυχτοβασίατ. Χωρΐς νά αισθάνεται ε“παιζε τό 
φάντασμα, ήνοιγε τήν αυλόθυρα σου πάσαν νύ
κτα καΐ ίτρόμαζε τους οικιακούς σου.

Αατά Setrrepor .Ιόγον, αύτή πάσχει άπο ro- 
στα,ΙγΙατ (σφοδρόν πόθον νά έπιστρέψη εΐς τήν 
πατρίδα τη;) τόσον ώστε κατήντησε σκελετός, 
και ταχέως θά άποθάνη, έάν δέν έπιστρέψη άμέ- 
σως έκει. Προτείνω δέ νά εξαποστείλης αύτήν 
εΐς τόν παπποΰ της αΰριον τό πρωΐΐ

Ό κ. Σήσμαν έπήδησεν έκ τής έδρας του καΐ 
ήρχισε νά περιπατή ταχέως έδώ καΐ έκει εντός 
τής τραπεζαρίας. Τέλος ίφώνησεν,__ κΝυχτνβα-
σία! — νοσταλγία! κατήντησε σκελετός! καΐ 
δλα ταΰτα εΐς τόν οΐκόν μου ! δλα ταΰτα εντός 
τών θυρών μου καΐ κανείς δέν έφρόντισε περί τού
του ! κανείς δέν έγνώρισε τοΰτο ! Καϊ σΰ, φίλε 
μου ιατρέ, σΰ άκόμη θέλεις νά στείλω τό κόρά* 
σιον τοΰτο, τό όποιον ηλθεν εΐς ημάς άνθηρόν καΐ 
ισχυρόν, εΐς τον παπποΰ της ασθενές καί σκελε
τώδες I Δέν ήμπορώ νά εννοήσω πώς δύνασαι νά 
μέ δώσης μίαν το ιαύτην^συμ βουλήν. Έγώ δέν 
δικαιούμαι νά πράζω το τοιοΰτον! Δέν δύναμαι ! 
Λάβε την καί θεράπευσε την πρώτον καΐ τότε θά 
τήν στείλω όπουδήποτε θελήση. Πρέπει νά μάς 
βοηθήτης εΐς τοΰτο,

— Άλλά, φίλε μου — έπρόσθεσεν ό ιατρός—ή 
κατάστασις αΰτη δέν είναι ασθένεια, ήτις ια
τρεύεται μέ Ιατρικά — μέ χάπια καΐ σκονάκια ! 
*Οχι! ή Χαίδη δέν έχει φυσικά δυνατόν οργανι
σμόν, άλλ’ έάν έπιστρέψη εΐς τά δροσερά όρη τής 
πατρίδος της, δπου ό άήρ είναι καθαρός καί ζφο- 
γόνος, ταχέως θά άναλάβη έκ νέου τήν υγείαν 
της. Αΰτη είναι ή μόνη θεραπεία, τήν όποίαν 
ή ιατρική δύναται νά προσφέρη εΐς τοιαύτας 
περιστάσεις — έάν δέ άρνήσαι νά συμμορφωθής 
μέ τήν συμβουλήν μου, ταχέως θά μετανοή- 
σης σύ, τό δέ κοράσιον θά καταβή προώρως εΐς 
τόν τάφον.

— Έάν τοιαύτη ήναι ή γνώμη σου, ιατρέ

— Εχει καλώς — είπεν δ ιατρός. Έγώ τώρα 
πρέπει νά πηγαίνω, διότι εξημέρωσε κα'ι μετ’ ολί
γον πρέπει νά αρχίσω τάς επισκέψεις μου. Σύ δέ 
κώμε τάς άναγκαία; προετοιμασίας καΐ έξαπό- 
στειλον το κοράσιον σήμερον μέ άνθρωπον τής εμ
πιστοσύνης σου. (ΆκολουβεΓ.) 

ΕΛΕΝΗ ΚΕΛΛΑΡ.

Εύρέθη πρό τίνος έν Άλαβάμφ τών Ήνωμ, Πο
λιτειών, ύπό τοΰ δμογενοΰς κ. Μιχαήλ Άναγνω- 
στοποόλου, δστις είναι διευθυντής τοΰ μεγάλου 
Σχολείου τών Τυφλών έν Βοστώνη, κοράσιον τι 
οκταετές, τό όποιον ήτο κωφόν, τυφλόν καΐ άλα
λον, Ό πατήρ τοΰ κορασιού τόν παρεκάλεσε νά τφ 
στείλη μίαν επιτήδειον διδασκάλισσαν δι’ αύτό, 
διότι μέ ίλας τάς φυσικά; του ελλείψεις τό κο- 
ράσιΟν ήτο θαυμασίως νοήμον καΐ φιλομαθές. Ό 
κ. Άναγνωστόπουλος τφ έστειλε μίαν δίδασκά- 
λισσαν —. τήν Μίσς Σώλλιβαν — καΐ αυτή διά 
διετούς έκπαιδεύσεως κατώρθωσε νά άναπτύξη 
τό μικρόν κοράσιον εΐς απίστευτου βαθμόν. Άλλά 
θά διηγηθώμεν πρώτον τήν βιογραφίαν του κο~* 
ρασίου εν τάζει, δπως οί μικροί μας άναγνώσται 
έννοήσωσι καλώς τό θαυμάσιον έργον, τό όποιον 
κατωρθώθη ύπέρ αύτοϋ.

Ή Ελένη Κέλλαρ έγεννήθη έν Τουσκουμβίφ 
τής Άλαβάμας, τήν 27 Ιουνίου 1880, έκ γονέων 
εύκαταστάτων καΐ εύγενών. *0ταν ήτο δεκαεν
νέα μηνών, προσεβλήθη βαρέως ύπό συστολής τοΰ 
στομάχου, ή δέ ασθένεια αΰτη αποτέλεσμα είχε 
νά τής καταστρέψη έντελώς καί τήν δρασιν καΐ 
τήν ακοήν, Μέχρι τοϋδε ή μικρά Ελένη ήτο ΰγιε- 
στάτη καΐ πολύ ενεργητική· είχε μάθει νά περι- 
πατη καΐ νά όμιλή αρκετά καλώς.

Μετά τήν άνώρρωσίν της έκ τής άσθενείας ταύ
της, κατ’ άρχάς οΰδεμία βλάβη έφαίνετο νά είχε 
προκόψει, έκτος μόνον δτι οΐ οφθαλμοί της ήσαν 
πολύ ερυθροί καΐ φλογισμένοι, καΐ τήν έπροξέ- 
νουν πολλήν οδύνην. Τέλος όμως ΰπωπτεύθησαν 
τήν τρομερών αλήθειαν οί γονείς της, καΐ αμέσως 
έφώναξαν τούς καλλιτέρους ιατρούς, άλλ’ εΐς μά- 
την. Μετ’ ολίγον τό κοράσιον ε'παυσε νά όμιλρ, 
άφοΰ είχε παύσει πλέον νά άκούη.

Άλλά ό εξαίρετος νους τής μικρά; Ελένης δέν 
έπαυσε νά έργάζηται καΐ νά προοδεύη Άμα άνέ- 
λαβεν έκ τής άρρωστίας της, ήρχισε νά μανθάνη 
τάς οικιακά; εργασίας· ένφ δέ ή μήτηρ της πε- 
ριεφέρετο έργαζομένη εντός τής οικίας, ή Ελένη
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ήτο πάντοτε είς τό πλάγι της, ψηλαφούσα τά 
πράγματα μέ τάς μικράς της χεΐρας καί μανθά- 
νουσα τήν χρήσιν αυτών. "Ηρχισεν ωσαύτως νά 
διακρίνη και τά διάφορα μέλη τής οίκογενείας 
της καί τούς γνωρίμους της, άναγνωρίζουσα έ'κα- 
στον διά τής αφής. Έμαθε δέ καί νά ε’κφράζγι 
τάς άνάγκας καΐ επιθυμίας της διά χειρονομιών. 
Οΰτως ή τε μιμητική καί ή διακριτική της δύ- 
ναμις άνεπτύχθησαν θαυμασίως.

Τέλος τήν 2 
Μαρτίου 1887 ή 
κ. Σώλλιβαν, στα- 
λεΐσα ύπό τοΰ κ. 
Άναγνωστοπού — 
λου, άνέλαβε νά 
ήναιδιδασκάλισ- 
σά της. Δότη τήν 
εύρε κοράσιον ε
πταετές ζωηρόν, 
εύμορφον και ΐπι- 
δέξιον. Ή μικρά 
'Ελένη γελφ πολύ 
εΰθύμως καΐ είναι 
πάντοτε έτοιμη 

.νά παίξη, νά πη- 
δήση, νά χορεύ- 
ση μέ τά άλλα 
παιδία. "Οταν ή
ναι μόνη, είναι 
πάντοτε ανήσυ
χος, περιπατού
σα έδώ έκεΐ ώσάν 
νά έζήτει κανένα.

Ή διά τών 
χειρών της αφή 
είναι τόσον ευαί
σθητος,ώστε ανα
γνωρίζει γνώριμόν 
της άπλώς έγγί- 
ζουσα αύτόν με 
τά δάκτυλά της. 
Ή οσφρησίς της 
είναι ωσαύτως ο Η 'Ιίλένη Κέλλαρ χαέ η Μΐβς 3·ώλλ.ςί5κν.
ξεία. Διακρίνει £όδα εντελώς όμοια διά μόνης τής 
μικράς διαφοράς τής οσμής των* και επίσης διά 
τής όσφρήσεως δύναται νά διακρίνη τά πράγμα
τα καΐ ενδύματα, άτι να είναι ιδικά της.

Είναι δέ καΐ πολύ φιλοστόργου και αγαθής 
καρδίας. Πολλάκις άφίνει τό παιγνίδιον ή τήν 
εργασίαν της διά νά ύπάγγι νά φιλήση τούς φί
λους της, δύναται δέ τάχιστα νά άνακαλύψγ) άν 
φίλος τις ήναι λυπημένος ή πάσχη!

Αγαπά τάς ωραίας ενδυμασίας επίσης καθώς 
τά κοράσια, τά όποια βλέπουν, καί ουδέποτε είναι 
εΰτυχεστέρα η ύσάκις είναι ένδεδυμένη την έορ- 
τάσιμόν της στολήν! Έμαθεν επίσης καί νά φέ- 
ρηται κοσμίως καΐ εΰγενώς είς την τράπεζαν κατά 
τό φαγητόν, καί νά ήναι καθαρά καί ευπρεπής 
εις τε τήν ενδυμασίαν και τήν διαγωγήν της.

Μέχρι τοΰδε ή μικρά είχε κατορθώσει νά μάθγ, 
τό αλφάβητου τών κωφαλάλων^ το όποιον ένερ- 

γεϊται διά τών 
δακτύλων επει
δή όμως δέν βλέ
πει, πρέπει τά ση
μεία ταϋτα τών 
δακτύλων νά τά 
αισθάνεται εις 
τήν παλάμην της. 
Τότε αυτή, διά 
τών δακτύλων 
τής άλλης χειρός 
της, αποκρίνεται 
διά τοϋ ίδιου αλ
φαβήτου.

Τότε όμως εί
χε μόλις μάθει 
τό άλφάβητον α
πλώς, 3τε ή κ. 
Σώλλιβαν ήρχισε 
νά τήν διδάσκη. 
Ή μικρά είχε 
λάβει ώς όώρον 
μίαν ώραίαν κού
κλαν ή κυρία Σ. 
λοιπόν έλαβε τήν; 
χεΐρά τής 'Ελένης 
καί τήν έπέρασεν 
ΐφ' όλου του σώ
ματος τής κού
κλας, έπειτα δέ 
εντός τής παλά
μης τήςμικράς μέ 
τά δάκτυλά της 
έσύλλάβισε τήν

Σημ. Ή βεσποιΔς Σώ*Χ·6αν είναι και αΰτή τυφλή.

λέξιν «κ-ο-ΰ-κ-λ-α». Ή ’Ελένη κατ’άρχάς δεν τό 
ένόησεν άλλά μετά δύο δοκιμάς, ήδυνήθη νά τό 
έννοήση καί νά τό συλλαβίση όρθώς και ή ίδια. 
Καθ’ δμοιον τρόπον έμαθε καΐ άλλας πολλάς λέ
ξεις' τής έδίδετο τό άντικείμενον καί τής έλέγετο 
τό όνομά του' δσας δέ λέξεις μανθάνει δέν τάς 
λησμονεί ποτέ. Έπειτα έμαθε τά ρήματα καΐ 
τήν χρήσιν των έπειτα τάς προθέσεις. Μετά ταϋ. 
τα ή κυρία Σώλλιβαν τήν έδίδαξε τά επίθετα-
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έλαβε Sw σφαιρίδια, το εν μάλλινου και το άλλο 
μολΰβδινον. Ή 'Ελένη τά έψηλάφισε, καΐ ή διδα- 
σκάλισσα τής έδειξεν δτι τό μάλλινου ήτομαΛα- 
κόκ, τό δε άλλον σκληρόν. "Επειτα τήν έβαλε νά 
τήν βοηθήση νά τυλίξουν κλωστήν, καΐ οΰτω τήν 
έδίδαξε τά επίθετα γρήγορα, καΐ αργά.

Άφοΰ έμαθε τοιουτοτρόπως περί τάς έξακοσίας 
λέξεις, ή κ. Σώλλιβαν άπεφάσισε νά τήν διδάξη | 

ΐ>·1α τά στοιχεία, κεφαλαία καΐ μικρά, έντός ρ,ιαζ 
καί pcirr/r ήρίραζ ! Μετά ταΰτα ήρχισε νά μαν- 
θάνη λέξεις μονοσυλλάβους, ειτα δισσυλλάβους 
καΐ οδτω καθ’ εξής. Άφοΰ δέ καλώς είχε μάθει 
τήν άνάγνωσιν, ή κ. Σ. τήν έβαλε νά σχηματίζω 
ή Ιδία τά στοιχεία έπι χάρτου μέ μολυβδοκόνδυ* 
λον τοϋτο ίέ διά τούς τυφλούς γίνεται δι’ ιδιαι
τέρας πλακάς κτλ ,τήν όποιαν δέν έχομεν ήδη τό*

ΊΙ μχκρά Λάλα καέ τό βιβλίου της. (ϊβ, ίπο(ΐίνην σελίί.)

τυπωμενας λέςεις. Προς τούτο έπρεπε νά ήναι τά 
στοιχεία υψωμένα επί τοΰ χάρτου, οΰχΐ τυπωμένα 
με μελάνην, Η κ. Σ. έλαβε χάρτην εφ’ οΰ ήτο 
τυπωμένου τό αλφάβητου μέ τοιαϋτα υψωμένα 
στοιχεία, καί έθεσε τόν δάκτυλον τής ’Ελένης έπι 
του Α* συνάμα δέ και είς τήν άλλην χεΐρά της, 
έκαμε το Α τοΰ αλφαβήτου τών κωφαλάλων. Ή 
μικρά άμέσως το ένόησε. 'Ομοίως καΐ μέ τά λοιπά 
γράμματα τοϋ αλφαβήτου κατά σειράν ίσως δέ 
σάς φανή απίστευτου, έάν σάς εϊπω ότι έμαθε 

που νά περιγράψωμεν, Ή μικρά Ελένη ηρχισε νά 
καταγίνηται εΐς τό γράψιμον μέ παρά πολλήν 
επιμέλειαν καΐ υπομονήν, μετά ενα δε μήνα η- 
δυνήθη νά γράψη, χωρίς *ά τήν βοηθήσουν, μίαν 
επιστολήν ευανάγνωστου και όρθώς γεγραμμένην 
εΐς μίαν της έξαδελφην. "Εκτατέ τόσας προο'δους 
έκαμεν εΐς τε τήν επιστολογραφίαν και εις τό γρά- 
ψιμόν της, ώστε αί έπιστολαί της θά εκαμνον τι
μήν, οχι εΐς κοράσιονόκταετές, τυφλόν, κωφόν καΐ 
άλαλον, άλλά και εΐς κορασιού δεκαπε'ντε ετών, 
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το δ ποιον νά εχιρ σώας ΐίλας τάς αΐσθησε ις του.
Άλλά καί εις την άριθμ,ητικην ή Έλενη εκαμε 

θαυμασίας προόδους. Γνωρίζει πρόσθεσιν κα'ι ά,φαί- 
ρεοιν μέχρι των 100, καΐ έκτελεΐ τά; πράξεις 
ταύτας μέ μεγίστη» ταχύτητα. Ωσαύτως ’ήξεύ- 
ρει τον πίνακα τοϋ πολλαπλασιασμού μέχρι τών
5. Εσχάτως είργάζετο μέ τον αριθμόν 40· η κ. 
Σ. τη είπε- «Γράψε το 2 εως δτου νά γίνουν 40.» 
Αμέσως ή Ελένη, χωρίς νά τά γράψη, έγραψε 
την άπάντησιν. «Είκοσι φοράς 2 Ισον 40.»

Ή ’Ελένη άγαπά τά οικιακά ζώα πολύ καί 
κάμνει απείρους ερωτήσεις είς τήν ίιίασκάλισσάν 
της, περί τής φύσεως καί τών έξεών των.

Ί3οΰ έν συντόμφ ή ιστορία τοϋ κορασίου τού
του. ‘Οταν άκούωμεν περί τοιούτων δυστυχών 
παώ'ίων, πρέπει νά ήμεθα εύγνώμονες δτι ημείς 
ε^χομεν δλας τάς αισθήσεις μας. Ή μικρά 'Ε
λένη Κελλαρ, μέ τδν ζωηρόν νοΰν της καί τδ 
λαμπρόν της μνημονικόν, είναι καΐ θά γίνει, μέ 
δλας τάς προόδους της έν τφ μέλλοντι, τφ δντι εν 
τών θαυμάτων τοϋ αίώνός μας.

Η ΛΕΛΑ.

Τοΰ θέρους ςίνε γλυκερά ίσπίρα, 
Λάμπουν τά άστρα 'ς τόν αύραν»

Καί ή σελήνη ωσάν ήμέρα 
Το φως της ρίπτει τό φαεινό.

’Σ τό όωμα κάθηται τό Λτλάκι 
Μότο,'χαΐ παίζει, ΐνω φυσά 

Τό μυρωμένο λεπτ* ίερίχι
Μέ τα μαϊλίκια τον τά χρυοα.

"Η φυαιζ ίλη μυριανίιβμένη 
Βάλσαμο χύνει καΐ μύρωμά, 

’Σαν 'νύμφη φαίνεται 'στοίιβμίνη, 
Μαγεύ’ άΐήίτιβ χάβε καρδιά.

Ή Λέλα όμως θέλγητρο ποΓο 
Χύνει, 8εν βλέπει, ή έξοχή*

’Σ τά γόνατά της κρατεί βιβλίο 
Κι’ αναγινώσχει με προσοχή,

Ποιος ό τίτλος πλήν τον βιβλίον ;
Τό λέγ’ ή δψις ή σοβαρά 

Τής Λίλας* Είνε ό λόγος Κυρίου,
Εινε ή Βίβλος ή ιερά.

Εύγε μικρά μουί Τόσον γλυκείβ, 
Τόσον ωραία καΐ ενσιβής!

"Ω, σέ στολίζει χάρις ή θεία, 
Σΰ είσαι πράγματι ευτυχής 1

Κ. Χρϊχοβεργη.

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΓΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Εϊς τινα θρησκευτικήν συνάθροισιν, ήτις ίλαδε χώ
ραν έσχάτως έν Παρισίοις, σεβάσμιός τις γέρων, δ 
’Επίσκοπος τής Μιννεσώτας, μιάς τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών τής Βορείου Αμερικής, διηγήθη τινάς έκ τών 
έργασιών και περιπετειών τοϋ βίου του μεταξύ τών 
Αύτοχθόνων τής χώρας έκείνης, είς τάς δποίας εϊχεν 
αποστολή πρό τριακονταετίας ώς Ιεραπόστολος καί 
εύαγγελιστής.

Όμιλών περί τών έθίμων καί ήθών τών «Ερυθρών» 
ήτοι αύτοχθόνων Αμερικανών εϊπεν δτι κατ'αύτδν κρι
τήν, δ πολιτισμός δέν εϊχεν έπιφέρει άγαδά αποτε
λέσματα εϊσαχδείς μεταξύ τών αύτοχθόνων, είμή καθ' 
δσον έσυνωδεύετο ύπό τών άληθειών τοΰ Χριστια
νισμού. Πρδ τριακονταετίας οί αύτόχθονες ήσαν άφ' 
ένδς μέν άγριοι καϊ αίμοχαρεΐς πρός τούς έχθρούς των, 
άφ’έτέρου δμως εΐχον πλείστας άρετάς—τάήθη των 
ήσαν χρηστά, δ βίος των λιτός, ή φιλοξενία, τδ πρός 
τούς γονείς καϊ τούς ήλικιωμένους σέβας, ή εύγνω- 
μοσύνη καί ή έγκράτεια, ήσαν διακριτικά στοιχεία τοΰ 
χαρακτήρός των —είχον μέν πεπλανημένας Ιδέας περί 
θρησκείας καί τής υελλούσης ζωής, άλλά δέν ήσαν 
είδωλολάτραι — έπίστευον είς ένα Θεόν, «τό Μέγα 
Πνεύμα,» δπερ καί έλάτρευον πνευματικώς, χωρίς 
ν'άποτολμήσωσι νά ποιήσωσιν δμοίωμά Του, κτλ. 
Δυστυχώς, πολλοί φυλαί τού ’Ερυθρού Γένους, ήλθον 
είς σχέσεις μετά λευκών άχρείων, διεφθαρμένων τά 
ήθη, καί κερδοσκόπων, ύπό τούτων δέ διαφθαρέντες, 
οί δυστυχείς έίέπεσαν έκ τής άρχαϊκής καί εύγενοΰς 
ήμιβαρβαρότητός των — έμαθον τήν χρήσιν καί τήν 
κατάχρησιν τών πνευματωδών ποτών, τήν κλοπήν, 
τδ λαθρεμπόριον καί τά λοιπά, καί σήμερον διατε- 
λοΰσιν είς πολύ χειροτέραν κατάστασιν τής τών πα
τέρων καί προπατόρων αύτών.

Κατ’ εύτυχίαν δμως, πλεΤσται φυλαί είς πλεϊστα 
μέρη τής Βορείου Αμερικής έφωτίσθησαν συγχρόνως 
διά τού Χριστιανισμού καί τού πολιτισμού. Ο1 πρός 
αυτούς ιεραπόστολοι'υπήρξαν άνδρες εύσεβεΤς καί αύ- 
ταπαρνητικοί, οϊτινες διά τοϋ βίου των έπίσης ώς καί 
διά τοΰ κηρύγματός των έπεισαν αύτοΰς περί τής 
ύπεροχής τής Χριστιανικής θρησκείας, καί τοϋ πε
πολιτισμένου βίου. Τοιοϋτος ήτο δ άνήρ δστις, πολιός 
γενόμενος έν τή έπιπόνω ταύτη ύπηρεσία, διηγείτο 
ένώπιον πολυπληθούς άκροατηρίου τάς περιπετείας 
τής τριακονταετούς διακονίας του.

"Οτε πρδ τριάκοντα έτών, αί άνά τά έκτεταμένα 
δάση τής Μιννεσώτας κατοικοΰσαι φυλαί εΤδον τόν 
λευκόν ξένον, ύπώπτευσαν σκοπούς τινας κεκρυμμέ- 
νους, καί ήκροώντο αύτοΰ μετ’ έπιφυλάέεως — αλλ’ 
άφοΰ έπ] δύο έτη καί πλέον, τόν ειδον περιοδεύοντα 
τδν τόπον των, διηγούμενον παντού τδν αυτόν παρά
δοξον μύθον περί τοΰ Μεγάλου Πνεύματος, όστις 
τόσον ηγάπησε τόν κόσμον, ώστε έστειλε τόν υίόν αύ
τοΰ τόν Μονογενή νά άποθάνη έπί τής γής, ΐναπάς 
όστις πιστεύσει είς αύτόν ζή μετ’αύτοΰ αιωνίως είς 
τδν Μακάριον Τόπον — ήρχισαν νά έξετάζωσι μετά 
προσοχής τό πράγμα—όλίγον δέ κατ’ όλίγον οί άκροα- 
ταί έπληθύνθησαν, πολλοί δέ έδέχθησαν τόν Χριστια
νισμόν καί ώμολόγησαν τήν πίστιν αύτών ένώπιον τών 
δμοφύλων των,—Μεταξύ τούτων ήσαν καί δύο, οϊτινες 
μετ' ού. πολύ ήσθένησαν καί άπέθανον. Ό Ιεραπό-
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! στολος τού; Ενεταψίασε κατά τδ δόγμα τής Εκκλη
σίας ταυ, έπωφελήθη δέ τής περιστάσεως ϊνα εϊπη εΐς 
τούς παρακολουθοΰντας τήν κηδείαν πάν ο,τι τδ 
Εύαγγέλιον διδάσκει περί τής μελλούσης ζωής καί τής 
ευδαιμονίας τών σεσωσμένων. Οί λόγοι ταυ έπροίέ— 
νησαν μεγίστην Εντυπωσιν — πάντες ήκροώντο μετ’ 
εύχαριστήσεως καί συγκινήσεως—μάναν οι Ιερείς, οϊτι- 
νες μετήρχοντο καί τδν μάγον,έμειναν άναίσθητοι—έκ
ρυψαν δμως τήν δυσμένειαν των, Επιφυλαχθέντες νά 

ίάνατρέψωσιτό Ερ^ον του κήρυκος Τήν αύτήν νύκτα 
ι έγειναν άφαντοι. Ή φυλή μεγάλωε τεταραγμένη, τούς 
έζήτει παντού άλλ’ είς μάτην — Τέλος μετά τρεις 
Εβδομάδας Εφάνησαν, άπηυδησμένοι καίμέ ξεσχισμένα 
σανδάλια, ώς άπδ μακράς δδοιπορίας,—Χωρίς νά χαι- 
ρετήσωσί τινα, έπορευθησαν είς τδ κέντρον τού χω
ρίου, καί καθήσαντες χαμαί, ήρχισαν νά κόπτωνται καί 
νά στενάζωσιν.—Οί άνθρωποι συνηθροίσθησαν πέριΕ 
αύτών καί τούς ήρώτων μετ’ άπορείας τί είχον—ούτοι 
δέ άπήντων, « άφήσατέ μας — δέν δυνάμεθα νά σάς 
είπωμεν τί Εχωμεν!»—«Διατί δέν δύνασδε νά μάς εϊ- 
πητε;»—«Διότι είναι πολύ φοβερόν.—Δέν πρέπει νά 
τδ μάθητε—άφήσατέ μας—Άφήσατέ μας!»

Έντρομοι καί Εντάυτώ φλέγόμενοι ύπδ περιέρ
γειας, οί δμόφυλοί των καθικετέυσαν τούς ίερεϊς νά 
τοίς εϊπωσι τί ήτο τδ φοβερόν τοϋτο πράγμα, ούτοι 
δέ μετά έπανειλημμένας παρακλήσεις δλοκλήρου τής 
φυλής, έπί κεφαλής δντος τοϋ αρχηγού, διηγήθησαν 
τά έΕής*—

«ΉΕεύρετε, άδελφοί, δτι τήν νύκτα καθ’ ήν έκηδεύ- 
θησαν οί δύο αδελφοί μας, έγείναμεν άφαντοι.—Ίδοΰ 
λοιπόν διατί τό έπράέαμεν. —Ήθέλαμεν νά βεβαιω- 
θώμεν ίδίοις δμμασιν, έάντώ δντι οί άδελφοί μας ήσαν 
έν τφ μακαρίω τόπω, δν περιέγραφεν δ Εένος.—Έπή- 
ραμεν λοιπόν τήν δδδν τοϋ κάτω κόσμου, καί άφοΰ 
διήλθομεν μετά κινδύνου καί δυσκολίας τδν πλατύν 
καί σκοτεινόν ποταμόν, δστις χωρίζει τδν κόσμον τών 
ζώντων άπό τδν κόσμον τών νεκρών, ώδοιπορήσαμεν 
νύκτας καί ήμέρας πολλάς Ιωσού έψθάσαμεν κατέναντι 
άπεράντου τόπου καταφύτου, περιτετοιχισμένου παν- 
ταχόθεν, καί πρδ τής εισόδου έχοντας άγγελον φύλακα. 
Τοϋτον έπλησιάσαμεν καί τότε εϊδομεν δτι συνωμίλει 
πρός δύο άνδρας, τούς όποιους άνεγνωρίσαμεν ώς 
τούς δύο άδελφούς μας.—Ούτοι έζήτουν νά είσέλθουν 
είς τδν ώραΐον καί κατάφυτου έ κείνον τόπον, άλλ’ 
δ άγγελος τοϊς εϊπεν.—Έδώ είναι δ Παράδεισος τών 
Λευκών, Σείς εΐσθαι 'Ερυθροί. — Τί θέλετε έδώ;— 
Δέν δύνασθε νά είσέλθετε! — Άκούσαντες ταϋτα οί 
άδελφοί ήμών περίλυποι έστράφησαν καί άπεμακρύν- 
θησαν—ήμεΐς δέ τούς ήκολουθήσαμεν, καί άφοϋ έπί 
πολλάς νύκτας καί ήμέρας ώδοιπορήσαμεν, έφθάσαμεν 
είς δεύτερον τόπον καταφυτον καί εύωδιάζοντα.—ΈΕω 
τής πύλης τοΰ ώραίου τούτου τόπου ϊστατο άγγελος, 
δν έπλησίασαν οί άδελφοί μας καί έζήτησαν παρ’ αύ- 
τού τήν άδειαν νά είσελθωσιν, είπόντες. —«Είμεθα 
Χριστιανοί.»—«Τί ζητείτε λοιπόν έδώ;» Άπεκρίθη ό 
άγγελος. — Έδώ είναι δ Μακάριος Τόπος τοΰ Κυ
νηγιού — τών ’Ερυθρών, — 'Ερυθροί χριστιανοί δέν 
υπάρχουν.—Δέν δύνασθε λοιπόν νά είσέλθετε 1» Τότε 
οί δυστυχείς άδελφοί μας έστράφησαν καί άνεχώρη- 
σαν κλαίοντες, καί ήμεΤς μή δυνάμενοι νά ύποφέρω- 
μεν τδ θέαμα τής άπελπισιας των, άνεχωρήσαμεν καί 
τούς άφήκαμεν πλανωμένους μεταΕύ τού Παραδείσου 
τών Χριστιανών καί τοϋ Μακαρίου Τόπου τών ’Ερυ
θρών!— Έκεϊ δέ θά πλανώνται αιωνίως, μή δυνάμε-

νοι ούτε είς τόν μέν ούτε είς τδν δέ νά είαέλθωσιν! 
'Ιδού άδελφοί διατί κοπτόμεθα καί θρηνοϋμεν. — Καί 
δέν είναι άίία θρήνου τοιαύτη συμφορά ;»

Οί λόγοι ούτοι τοσαύτην έπροςΕ νησαν έντύπωσιν, 
ώστε ή φυλή δλόκληρος Εί.άλλος γενομένη, Εδίωέε τδν 
Ιεραπόστολον ££ω τών μεθορίων των.—Όποία άπάτη 
τών έλπίδων του! —Άλλ’ δ σπόρος δ σπαρείςμετά; 
τοσαύτης πίστεως έμελλε νά καρποψορήση. Μετά, 
παρέλευσιν πολλών έτών, δ ιεραπόστολος έκάθητο είς 
τήν θύραν τής καλύβης - του, βτε διέκρινε μακρόθεν 
γέροντά τινα αύτόχθονα Ερχόμενον πεζόν.— Πλησιά- 
σας ένονυπέτησε πρό τού ιεραποστόλου. — Ό ιερα
πόστολος τδν έσήκωσε.— «Δέν μέ γνωρίζεις;» εϊπεν 
δ αύτόχθων.— «Είμαι δ άρχηγδς τών Ιερέων τής φυ
λής, όπου έζης πρδ τόσων έτών. —. ’Ηλθον νά σοι 
έΕομολογηθώ τδ άμάρτημα, τδ όποιον διέπραΕα Εναν
τίον Σοΰ καί τοϋ Θεοϋ καί τής συνειδήσεώς μου.— 
Ό μϋθος έκείνος, τδν δποϊον έψεϋρον, δπως Είαπα- 
τήσω τούς δμοφύλους μου, δέν μέ άφήκε νά ήσυχάσω 
έκτοτε. — ΣΕ έδίωΕα έκ τού μέσου ήμών, άλλα δέν 
ήουνήθην νά έΕαλείψω τούς λόγους σου έκ τής μνήμης 
μου! — Άντέστην τόσα ήδη έτη είς τδν Χριστόν, 
άλλ’ ε(ς μάτην,—αύτδς μέ ένίκησε. — Τώρα δέ έρ
χομαι πρδς σέ, δπως μέ οιδάΕης δλην τήνάλήθειαν,διά 
νά Επιστρέφω καί νά κηρύξω αύτήν είς την φυλήν μου 1»

Ό θρίαμβος ούτος τής άληθείας ύπήρΕεν έντελής. 
Ό πρώην μάγος έμεινεν Εβδομάδας τινας πλησίον τοΰ 
Ιεροκήρυκας, δστις τόν έδίδαζεν έντελέστερον τήν 
Χριστιανικήν θρησκείαν, έπέστρεψε δέ τφ δντι νέος 
άνθρωπος έν Χριστώ, κηρύττων τδν Έσταυρωμένον 
καί τήν άγάπην τού Θεού πρός τούς άνθρώπους είς 
αύτούς Εκείνους τούς όμοφύλους του, ο&ς ποτέ έί,ή- 
τει νά άποτρέψη Εκ τοΰ Χριστιανισμού.

Έτερος αύτόχθων μετέοη είς τήν οικίαν τοϋ ιερα
ποστόλου, καΐ έγονυπέτησεν ένώπιόν του. «Μήγονα- 
τίζης ένώπιον Εμού,» τώ εϊπεν δ ιεραπόστολος.—«Τδν 
Θεόν προσκύνει.»

— «Διδάσκαλε,» άπεκρίθη δ ’Ερυθρός.— Έρχομαι 
άπό μεμακρυσμένον τόπον. Πέρυσι εΐς έκ τών άνδρείων 
τής φυλής μας σέ ήκουσεν δμιλοϋντα περί τού Με
γάλου Πνεύματος, καί ήλθε καί μάς διηγήθη πολλά 
θαυμάσια πράγματα τά δποία είπες. — Θέλω νά μοί 
εϊπης πάν ό,τι ήέεύρεις περί Αύτοΰ καί περί τοϋ Μο
νογενούς του ϊίού, όστις κατήλθεν είς τόν κόσμον 
καί Ελαβε μορφήν άνθρώπου δι’ άγάπην ήμών. Πού 
είναι τώρα; Δύναμαι νά ύπάγω νά τόν εΰρω; Διή- 
νυσα Εκατόν τεσσαράκοντα λεύγας πεζός διά νά έλθω 
Εδώ, άλλ’ είμαι Ετοιμος νά άναχωρήσω εύθύς νά δια- 
νύσω άλλας τόσας, άν μοί εϊπης, πού δύναμαι νά Τδν 
εδρω;»

Ό Ιεραπόστολος, διηγούμενος τό συγκινητικόν τοϋτο 
περιστατικόν, είχε πλήρεις δακρύων τούς δφθαλμούς, 
Επί τή άναμνήσει τής παιδικής πίστεως καί τής πρδς 
τδν Σωτήρα άφοσιωσεως τοϋ πτωχού τούτου αΰτό- 
χθονος, δστις διδαχθείς τά τής Χριστιανικής θρη
σκείας, Εγεινε μέσον Επιστροφής πολλών έκ τών δμο- 
φύλων του, διά τοϋ κηρύγματος τού Εύαγγελίου.

Έτερος αύτόχθων, άκροατής τακτικός τών κηρυγ
μάτων, έζήτει να βαπτισθή—άλλ’ δ Ιεραπόστολος τώ 
εϊπεν δτι δ θέλων νά ήναι δπαδός τοϋ Χριστού ώψεί- 
λει νά θυσιάση τά πάντα δι’ Αύτόν. — Είσαι έτοιμος 
νά κόψης χάριν αύτοΰ τδν πολεμικόν σου πλόκαμον; 
Έπί πολΰν χρόνον δ περιώνυμος αύτόχθων πολε
μιστής ήρνεϊτο νά στερηθή τού σημείου τούτου τής



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΤΠΕΜΒΡΙΟΣ, 18881704
dvSpdac καί αψοχαρ|α<ς, δπερ πά< Ερυθρός νομίζει 
προσόν ούσιώδεο τοΰ πολεμιστού—άλλ’έπί τέλους έλαέε 
τήν άτεδψασιν, καί κύψας ένώπιον τοΰ ιεραποστόλου 
τφ έπέτρεψε νά κόψη τό καύχημα τής κεφαλής του, 
άνευ τού όποιου έπράκειτο νά θεωρήται άνανδρος 
καί θηλυπρεπής ύπό τών ομοφύλων του. — "Ετρεμεν 
όλος ύπό τό ψαλίδιόν μου, είπεν ό ιεραπόστολος—όπως 
δέν θά έτρεμεν έάν έπαρουσίαίον πιστόλι ον ε(ς τούς 
κροτάφους του.—Ή κειρά τοΰ πλοκάμου τούτου ήτο 
Λ μεγίστη θυσία, ήτις ήδύνατο νά ύπάρέη δι’ αύτόν— 
άλλ’ ώς όπαδός τοϋ Χριστού ώψειλε νά άπαρνηθήτάς 
αιμοχαρείς συνήθειας τής φυλής του, τών όποιων σύμ- 
βολον ήτο ό πολεμικός πλόκαμος.

Πρός άπόδειίιν τής μεγάλης σημασίας, ήν άποδί- 
δουσιν οΐ αύτόχθονες είς τήν φιλοξενίαν, ό ιεραπό
στολος διηγήθη δτι, πορευόμενος ήμέραν τινά διά τί
νος ^δάσους, έπλησίασεν είς καλύοην τινά, πρό τής 
εισόδου τής όποιας είδε κρεμάμενον δέμα τι πολυποί
κιλαν καί άστράπτον μέ ύάλινα κοσμήματα.— Πλη- 
ροψορηθείς έμαθεν δτι τό δέμα τοΰτο συνίστατο έκ 
τών φορεμάτων καί τών κοσμημάτων τοϋ βρέφους 
τής οικογένειας, δπερ πρό όλίγου είχεν άποθάνει.—Ή 

ί μήτηρ φυλάττει πάντοτε πρό τών όφθαλμών της τά 
j κειμήλια ταύτα τοΰ τέκνου της, δπερ νομίέεται άορά- 
τως παρόν καί θεωρείται έπίσης μέλος πραγματικόν 
τής οικογένειας δσον οί έπιζώντες.— Ουτω λ. χ. είς 
τήν τράπεζαν έτοιμάζουσι πάντοτε τό μερίδιόν του— 
δπερ ούδείς τρώγει' μία μόνη έ&αίρεσις γίνεται—έάν 
τύχη νά είσέλθη ίένος κατά τήν ώραν τοΰ φαγητού, 
τό μερίδιον τού άποθάνοντοο είναι δι’ αύτόν 1 Οΰτω 
λοιπόν ό ίεραπόστος έψαγεν έν τή Καλύόη εκείνη τό 
μερίδιον τοΰ βρέφους. — Πρίν δέ άποχωρισθή άπό 
τούς φιλοέένους αύτόχθονας, είπεν είς αύτούς λό
γους παρηγοριάς, καί τούς άφήκε πλήρεις έλπίδος δτι 
έν τή μελλούση ζωή ήθελον έπανίδει καί άναγνωρίσειΐ 
τό άγαπητόν τέκνον των.

Τό έργον τού Ιεραποστόλου έκείνου δέν ύπήρέεν 
εύκολο ν, άλλ’ ο! κόποι του έστέφθησαν διά καρπών! 
Μετά τριάκοντα έτη ύπηρεσίας έχει επτά έκκλησίας 

'έκ δύο ή τριών χιλιάδων κοινωνών μελών, έπτά κή- 
ρυκας τού Εύαγγελίου και σχολεία πολυάριθμα διευ- 
θννόμενα ύπό διδασκάλων κα! διοασκαλισών ικανών 
καΐ εύοεδών!

ττοικι^.^.

Τό μέγα τάξείδέον τής ζωής. Ή άνθρωπίνη ζωή είναι 
τάζε ίδιον, τό όποιον αποτελεϊται άπό μικρά ταξείοια έξ είκο- 
σι τεσσάρων ωρών έκαστον.

'Ο μέσοε όρος τής ήλικία; του άνθρωπον συνίσταται έξ 
11,000 τοιούτων μικρών τάξε ιδίων. Ό 6έ φθάσας το 60ον 
έτος τής ηλικίας του έχει κάμει 22,000 τοιαϋτα ταξί ίδια.

“Εκαστον τών μικρών τούτων τάξε ιδίων είναι χρόνος μεγί
στης σπουδαιότατος δια πάντα άνθρωπον, διότι έξ αυτόν κρέ- 
μαιαι ή πρόσκαιρος ευημερία καί ή αιώνιος μακαριό της αυ
τόν. Ανάγκη έπομένως νά καμνη καλήν χρήσιν αυτών καθ’ έ- 
κάστην, έάν θέλη να απόκτηση τά έν λόγω δύο καλά.

Ή Έφ. τών Παίδων, σκοπός τής όποιας είναι ή ωφέλεια 
τών παιδίων καί τής οικογένειας, επιθυμεί" νά δώση τρεΓς σπου
δαίας συμβουλές είς τούς μικρούς αύτή; συνδρομητές, δια· 
βέβαιοί" δ’ αύτούς, ότι έάν τάς ακολουθήσουν ταχέως θά αι
σθανθούν τήν έξ αυτών ωφέλειαν είς τετό σώμα καί τήν ψυχήν,

Ίδου αί σύμβουλοί-
1) ΈγείρεσΟε πρό τής ανατολής τοΰ ήλιου. *Η 

πρωϊνή αύρα είναι τόσον γλυκε'α καί ζωογόνος, ώστε ενδυ
ναμώνει καί ζωογονεί τό σώμα καί τήν ψυχήν καί κάμνει 
αυτά καταλληλότερα δι* εργασίαν. *11 πείρα έχει αποδείξει, 
ότι οί Εγειρόμενοι ενωρίς 3χι μόνον Εργάζονται καλλίτερου 
καί περισσότερον, άλλά καί ίλαρώτεροι καί ευθυμώτεροι είναι 
καθ’ δλην τήν ήμέραν.

2 ’Αρχίζετε τήν ήμέραν μέ άνάγνωσον τής Γραφής. 
*Η Γραφή είναι ί> μόνος αλάνθαστος όδηγός τοϋ άνθρωπον είς 
τό· σκοτεινόν καί άμαρτωλόν τοΰτον κόσμον. Όσοι δέ ηκο- 
λούθησαν αύτόν πιστώς καί απερεγκλίτως, ποτέ δεν παρεξε- 
τράπησαν άπό τήν εΰθεΐαν δδόν, άλλά άπέρασαν τήν ζωήν 
τω. έν ειρήνη καί άπήντησαν τόν θάνατον μέ χαραν.

5 Αρχίζετε τήν ήμέραν μέ τόν θεόν, μέ προσευ
χήν είς τόν Πλάστην καί Κυβερνήτην τοΰ Σύμπαντος και 
υμών αυτών. Έπειδή δέν γνωρίζετε τί μέλλει νά σάς συμβή 
κατά τήν ήμέραν, ή έναρξις τής ήμέρας μέ προσευχήν. Είς 
εκείνον δστις διευθύνει πάντα τά εγκόσμια παρέχει είς 
τόν άνθρωπον συναίσθησιν ασφαλείας, τής όποιας αποτέλεσμα 
είναι ή ησυχία τοΰ πνεύματος καί ή γαλήνη τής ψυχής. Ό 
άφιερών έαυτόν είς τήν φροντίδα τοϋ Παντοδυνάμου θεοΰ, μέ 
τήν πεποίβησιν, ΰτι χωρίς τήν άδειαν του τίποτε δεν δύναται 
νά τώ συμβή, αισθάνεται ξαντόν ασφαλή καί εξακολουθεί" τό 
έργον του έν ήσνχία καί είρήνή, Είναι ιλαρός καί εύθυμος καί 
δέχεται παν ότι τφ έπέλθη μέ υποταγήν καί άγογγίστως, διότι 
πιστεύει ότι παν ό,τι Εκείνος επιτρέπει πρέπει να είναι δια 
τό καλόν του.

Ή άνάγνωσις τής Γραφής καΐ ή προσευχή πρέπει νά γίνεται 
κατ’ ιδίαν, είς μέρος όπου ή ψυχή νά δύναται να ανοίγη τά 
ενδόμυχα αυτής πρός τόν θεόν χωρίς να παρενοχλήται ή νά 
διακόπτεται από τίποτε.

Τάς συμβουλάς ταύτα; βάλετε είς Ενέργειαν έπι ενα μόνον 
μήνα καί ιστέ βέβαιοι, ότι θά Εχετε λόγον νά ευγνωμόνησε ί 
τόν συντάκτην τής μικράς εφημερίδας σας. ί

Μαρτυρία. Μ ίου έπεστραφίντος Ή άθεΐα εξαχρειώνει 
τόν άνθρωπον, διότι διαστρέφει τό λογικόν του.-— ΆφαιρεΓ 
άηό τήν ζωήν δλην τήν σημασίαν της και ρίπτει πέπλον ζο
φερόν έπί τοΰ τάφου.— Στερεί αυτόν τής δυνάμεως τοϋ αγα- 
θοποιείν.— Περιορίζει καί διαφθείρει τόν νοΰν του καί καθι· 
στα τήι ζωήν του στεΐραν καί άκαρπον. Έν όλιγολογία ή ά· 
θεία φέρει εντελή καταστροφήν,

•Εκπαίδευσες τών τυφλών. Έξ όλων τών τυφλών έν Αγ
γλία είς έπί έκατόν δύναται νά άναγινώσκη καί νά γραφή. 
Είς τάς Ήν. Πολιτείας τής Αμερικής άπ’ εναντίας 50 Ιπί 
τοΐς έκατόν γνωρίζουν γραφήν καί ανάγνωσιν.

Μαχμούδ ό νικητής τής ’Ινδίας ευρών ποτέ άγαλμα 15 π. 
τό ύψος διέταξε νά καταχερματισθη. Ο! ιερείς τοΰ Βοΰδδα 
προσήλθον πρός αυτόν καί τοϋ προσέφεραν μεγάλην ποσότητα 
χρημάτων διά νά μή τό καταστρέψη. Άλλ’ ό Μαμουδ δέν συγ- 
κατένευσεν, εΐπών, ότι ό θεός δέν δύναται να παρασταθή δια 
τοιούτων δμοιομάτων, διέταξε δέ νά έκτελεσθή ή διαταγή του 
άμέσως. όποιος δέ υπήρξεν ό θαυμασμός αυτών και όλων των 
παρευρισκομένων, όταν εΐδον νά χυθή εκ τής κοιλίας τοϋ 
αγάλματος, τόση ποσϋτης χρυσού, αργύρου καί πολυτίμων 
κειμηλίων, ώστε τό ποσόν, το όποιον οί ιερείς προ ο έφεραν εις 
αυτόν ήτο μηδέν παραβάλλομε να ν μέ τούς θησαυρούς τούτους. 
«Ούτως ευλογεί" ό θεός τούς δούλους του,- έφώνησεν ό αγέ
ρωχος νικητής, οί οποίοι έκτελοϋν τό θέλημά του!»

ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡβΤΗΪΕΙΣ.

1. Εΐς ποιόν προφήτην αναφέρεται κατά πρώτον τό άνομο 
τής Ελλάδος:

2. Ποδος επροφήτευσε τήν ανατροπήν τής Περσικής Μοναρ, 
χίας ύπό τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου ;

3. Ποιος πρώτος ήρχισε να καλλιεργή την γην;

Έν Άθήναις, έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANEXTU KANSTANTIN ΙΔΟΥ 1888.— 1413.


