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ΕΤΟΧ ΙΕΤ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΪΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1882. Λ ΙΤίί

ϋυνδρ. έτιησ. έν Έλλάδι Αρ. 1.
> κ η Έξωτερικφ ο

Είς οΰδέ'λα, πλήν τών τακτικώνAtBreYNSIS , - ,,
. . <»<κ άνταποιφιτών, στέλλεται «ή Εφημερΐς

Έν Οΰα> ji'OMD aptff. τών Παίδων· άνευ προπληρωμής.

Χϊ)|Α€ί(όβες. Σκοπεύοντεέ νά έξακολουΒήσωμεν σει
ράν ερωτήσεων ίπΐ διαφόρων άντικειμένων, ειδοποιούμε*  τούς 
μικρούς μας φίλους, Κτι ίνός μόνου λύτου τό όνομα 6ά δη- 
μοσιεύωμεν είς έκάστην ίρώτησιν, καΐ τοΰτο .διά κλήρου, al 
αποκρίσεις δέ τοΰ παρόντος φύλλου βά δημοσιευθοΰν είς τό 
φύλλον τοΰ ’Ιουνίου.

— Παρακαλοΰνται προσέτι οί λύται τών ίν τφ παραρτή- 
ματι αινιγμάτων, γρίφων καί άκροστιχίδων νά στέλλουν αύτάς 
είς χωριστόν χαρτίον. καϊ ούχΐ άνάκατα μέ τά όποΐα αύτοΐ 
στέλλουν πρός δημοσίευσιν. 'Άνω δέ τών 10 άραδών,δίν δη
μοσιεύεται τίποτε.

ΙΙρακτικαέ έρωτήβεες.
Ζ7ε/>ϊ α^ρανείας.

1. Έάν τις έφιππος τρέχη ταχέως, πρός ποιαν διεύβυνσιν 
6ά πίση, έάν ό ίππος αίφνης σταματήση ;

2. Έάν τις ϊσταται όρθιος είς μίαν λέμβον, διατί δταν έκ 
κινήση ή λέμβος πίπτει είς τά δπισΒεν;

3. Όταν τις κρατή είς χεΐρας ποτήριον υδατος, ή άλλου 
τινός ύγροΰ, διατί, δταν κινηβη ή σταματήση αίφνιδίως, τό 
ύγρόν χύνεται;

4. Διατί διωκόμενός τις κατά πόδας Βύναται νά διεκφύγη 
κάμνων στροφήν τινα;

5. Διατί άμαξα τις κινδυνεύει ν’ άνατραπή, δταν κάμπτη 
γωνίαν τινά μέ όρμήν;

6. Διατί μετά τό μάζευμα τών πανιών πλοίου τινός 
τό πλοίον έξακολουβεΐ νά κινήται; καΐ διατί μετά τήν άνοιξιν 
αύτών απαιτείται όλίγος καιρός νά κινηθή;

— Μεγάλη εύτυχία εΐναι τό νά άπολαμδάνη τις ο,τι έπι- 
&υμεί' άλλ’ ίτι μεγάλε ιτέρα τό νά μή έπιθυμή δ,τι δέν έχει.

Ή άνομες,

’Ιδού,ίβού ή άνοιξίς στήν γήν μας ήλθε πάλιν 
μέ δώρα άπειράριβμα, ώραία, βελκτική*

κι’ ή γή φαιδρώς ίξύπνησε· τοΰ χάρου τήν άγκάλην 
παρήτησε καί ήνβησε στό ίαρ τό γλυκύ.

ΤΗλΟεν·. ιδού τήν έννοώ άπό τδν ήλιόν της, 
πού ρίπτει τάς άκτϊνάς τοο βερμάς καί φωτεινά;, 

άπ’ τήν σελήνην τής νυκτός, τό φώς τό Ιλαράν της, 
τού ούρανοΰ τό αίβριον, τής γής τάς καλλονάς.

’Από τήν αύραν τής αύγής ττοΐ> πνέει μ’ ήσυχίαν 
καϊ τάνβη τά μυριίπνοα στενάζουσα φιλεΐ, 

άπ’ τόνμικρόν κορυΰαλον ποΰ ψάλλει τήνπρωίαν, 
τήν μέλισσαν, ήτις βομίεϊ είς άνβη εύ&αλή.

Κ’ ή χελιδών, ήτις πετψ άμέριμνος, τραχεία 
καΐ ψάλλει άσματα τερπνά μέ τόνον λιγυρύν, 

ή πεταλούδα πού γυρνψ ΐίς τών άγρών τά ία 
κ’ είς φύλλον βάβου κάθηται, ή κάλυκ’ άνβηρίν.

Κγ’αύτή τών δένδρων ή σκιά, τά [ϊίδα πού άνβοΰσι, 
τά διαυγή (ϊυάκια, τά κρίνα στήν πηγήν, 

ό ζωογόνος ζέφυρος, τί άλλο μαρτυρούσε, 
ή δτι άνοιξις φαιδρά άνέτειλε στήν γήν;

Καλώς μάς ήλύες, άνοιξις, φαιδρώς σέ χαιρετώμεν 
είκών τής ήλικίας μας, στολίζουσα τήν γήν 

δπως αύτή νέαν στολήν κ’ ήμεις 8ά ίνδυβώμεν, 
τήν τών μεγίστων άρετών βείαν μαρμαρυγήν,

Έν Μιτυλήνη 1882. Ε, Δ.
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ΑΓΡΙΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ THS NEAS ΓΟΪΊ^ΕΑΧ,

Είς τά μαλλιά καί τά γένεια των οί άνθρωποι φαί
νεται δτι άπέδιόον πολλήν σημασίαν άπ αύτών τών 
αρχαιότατων χρόνων*  καί διά τούτο βλέπομεν αυ
τού; εις δλα; τάί χώρας καί κοινωνικά; καταστάσεις 
περιποιούμενου; αύτά μετά πολλής προσοχής καΐ 
Επιμέλειας*  καί ή μέν κόμη έθεωρεΐτο καί &εω 
ρεΐται είσέτι ώς ειδικόν κόσμημα τών γυναικών, άν 
και ενίοτε είς τινα; έποχάς καί χώρας ή μακρά καί 
ώραία κόμη ε&εωρεΐτο ώς εν τών ώραιοτάτων φυσικών 
κοσμημάτων καί τών άνδρών. Οΰτω; ό "Ομηρο; όνο

ι μάζει τους ’Αχαιούς χαρηχομόωνταί και παρά τοΐς 
νεωτέροις δ’"Ελλησιν ή καλλιέργεια τή; κόμης ήτο

όποιων τά μαλλία ένεκα τής σγουρότητος καί μικρό- 
τητός των δέν δΰνανται νά διευθετηθούν τόσον κα
λώς καί πονκιλως, όσον τά τών λευκών.

Η προκειμένη ε’ιχών παριστά τρεις αύτόχθονας τή; 
Νέα; Γουινέας, έχοντας έκαστον τήν κόμην του διευ- 
θετημένην κατά τήν άρέσκειάν του, όπως καΐ οί πρό
γονοί μας "Ελληνες έπραττον. 'Ως φαίνεται μεταξύ 
τών μαύρων τούτων δέν υπάρχει επικρατών συρμός*  
άλλ’ έκαστος δύναται νά πλέκη καί διευθετή τά μαλ
λία του, καί νά κουμβώνη τό ένδυμά του όπως βούλε
ται*  ένεκα δέ τής ίδιά τη το; αύτών του νά κρικελών- 
ται, δύνανται νά σχηματισθοΰν κατά πολλούς καί δια
φόρους τρόπους, λίαν παραδόξους. ’Εκτος δέ τής κό*  
μη; ζωγραφίζουσι και τό πρόσωπόν καί το σώμα, διό-

Αΰτοχθον;ς τής Νίας Γουινέας.
κοινή μεταξύ τών άνδρών. Είς τά πεπολιτισμένα όμως 
έθνη τδ Επικρατούν έθίμον είναι οίμέν άνορες νά κεί- 
ρωσι τήν κόμην των, αί δέ γυναίκες νά τήν άφίνωσι 
ν’ αύξάνη καί μάλιστα νά τήν πε ρίπο ιών τα ι, ώστε νά 
αύξάνη οσον τδ δυνατόν περισσότερον. Τούτου Ενεκα- 
μεταχειρίζονται διάφορα έλαια καί κολλύρια καί νερά, 
διά τών όποιων ζητούν νά καταστήσουν τά μαλλία· 
των μακρυΐερα, λεπτοφυέστερα καί ωραιότερα.

Μεγάλη προσοχή καί κόπο; καί δαπάνη καταβάλ
λονται προσέτι, 0χι μόνον περί τήν καλλιέργειαν, άλ
λά καί είς τήν διευθέτησιν τής κόμης*  τούτου ένεκα· 
Επενοήθησαν καί Επινοούνται καθ’ έκάστην πολλά καί 
ποικίλα είδη διενθετήσεως τής γυναικείας κόμης, ού 
μόνον μεταξύ τών πεπολιτισμένων άλλά καί παρ’ αυ
τοί; τοΐς άγρίοις, καΐ ακόμη μεταξύ τών Νιγριτών τών

τι περιφέρονται γυμνοί καί οΰτω καθίστανται αληθώς 
φοβεροί εί; τήν οψιν.

Ή νέα Γουινέα είναι νήσος κειμένη πλησίον τής 
Αύστραλίας, κατοικέΐται δέ ύπδ πολλών καί ποικίλων 
φυλών, ολαι δμως είναι βυθισμένα*,  εί; βαθύ σκότος ά- 
ιιαίίεία; καί δεισιδαιμονίας. Αί μόναι θρησκευτικά.! 
των ίδεαι συνίστανται εί; σκοτεινήν τινα οεισιδαίμονα 
πίστιν περί τοΰ θανάτου, άλλά δέν έχουσι τήν Ελαχί- 
στην ιδέαν περί Εξιλασμού, ή άποκτήσεως τής έννοιας 
τοΰ Πνεύματος, οπω; καλοΰσι τδν θεόν. Έχουσι δέ 
εις μεγα'λην όπόληψιν τά άνθρώπινα κρανία, καΐ διά 
τοΰτο πολεμοΰσι προ; άλλήλυ; πρδς άπόκτησιν αυτών.

Πρδ πέντε Ετών είσηχθη καί μεταξύ αύτών ό Χρι
στιανισμός, είς τδ διάστημα δέ τοΰτο τέσσαρες Εκ τών 
γλωσσών τής νήσου κατεστάθησαν διά μόνων τών προ-
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απαθειών τών Ίερ αποβολών γραπταί,διάφορα δε βιβλία , 
διδακτικά καί θρησκευτικά έγράφησαν καί έδημύσιεύ- 
0 η σαν είς αΰτάί- προσέτι δε τά τέσσαοα Εδαγγέλια καί 
διάφοροι κατηχήσεις, και πολλοί διά τών μέσων τού
των καί ιδίως τού κηρύγματος τοΰ Ευαγγελίου έγέ- 
νοντο Χριστιανοί, καί ζώτιν ως Χριστιανοί.

/Am μή Εδω, ού μή «ιστΐύσω.»

«"Εχεις μάθει τά νέα ;» είπε μέγας τις σκώληξ είς 
άλλον τινά μικρότερου του. ./Ωμίλουν μέ μίαν γλαύκα 
χθες καί αύτη μοί είπε παράδοξα πράγματα.»

«ύέν ^.οι λέγεις ν’ ακούσω καί ΐγώ περί αυτών;» 
είπεν ό άλλος.

μ Αυτή μοί είπεν, οτι θά γείνω έντελώς διάφορον 
πλάσμα, δτι ειδός τι δπνου θά μέ καταλάβη,. και χω
ρίς πόνον θά σμικρυνθώ, καί τδ περιεργότερον θά χλει- 
σθώ είς εΐδός τι κιβωτίου καί ουτω θά μένω καθ’ δλον 
τδν χειμώνα. Όταν ο’ έλθη ή ά'νοιςι?, θά διαρρήξω 
τδ κιβώτιόν μου καί θά έξέλθω έκεΐθεν ωραία χρυσαλίς 
μέ πολυποίκιλα χρώματα, πετώσα άπδ άνθος είς άνθος 
καί τρεφόμενη άπδ τδ νέκταρ, τδ όποιον είναι άποτα· 
μιευμένον είς αύτά. Δέν σε φαίνονται πολύ παράξενα 
ολα ταΰτα ;»

«Μήπως είπεν, δτι καί μικροί σκώληκες καθώς έγώ 
θά πάθουν τήν αύτήν μεταμόρφωσιν ;»

«Είπε περί όλης τής φυλής μας· άλλά συ είσαι τό
σον μικρός καί ασήμαντος, ώστε πιθανόν νά σε παρα- 
βλέψουν.?

«Είσαι βέβαιος περί τούτου;»
«Όχι. Καί νά σέ ειπω τήν άλήθειαν, δέν το πκςεόω.»
«Άλλ’ ή γλαυξ γνωρίζει τά πάντα- έπειτα δέ» έχει 

νά κερδίση τίποτε πλάτ,ουσα §ν τοιουτον ψεύδος.»
«Τίποτε- διότι βταν jj.ot έλεγεν αυτά, ήσαν παρόν- 

τες καί τά ήκουσαν καί άλλοι της φυλής μας, καί έάν 
τδ ερχόμενον θέρος δέν αληθεύσουν οί λόγοι της, κά
νεις δέν θα τήν πιστεύη πλέον, οσον σοφή καί συνετή 
καί άν έδειχθη έως τώρα. Άλλά συλλογίσου ιί παρά
ξενου πράγμα θά ήναι, έγώ δ βραδύτατος σκώληξ νά 
λάβω πτερά καί νά πετώ είς τδν αέρα! Τίθά γείνουν 
δλοι αύτοί οί πόδες, καί πόθεν θά έλθουν αί πτέρυ
γες καί τά ώραΐα χρώματα ;»

«Βεβαίως, είπεν ό μικρδς σκώληξ, είναι δύσκολον 
νά τδ πισιεύση τις, χαΐ δμως ένίοτε συμβαίνουν πολλά 
παράξενα πράγματα. Συχνά θαυμάζω βλέπω ν τδν ή
λιον νά άνατέλλη καί νά δυη πρωί καί έσπέρας, ένφ 
έχω άκουσει νά λέγουν, δτι αύτδς μένει ακίνητος, ή Si 
γή μας γυρίζει κατά παράξενου τρόπον, ένφ έγώ τοι- 
αύτην κίνησιν ποτέ δέν ήσθάνθην.»

«’Εγώ δέν δύναμαι νά πιστεύσω είς τοιαΰτα παρα
μύθια, έάν δέν τα ίδω μέ τοδς δφθαλμούς μου*  ό'σφ 
καί άν βέβαιοί αύτά ή σοφή γλαυξ.»

«Έπεθύμουν νά ήθελε συμβή τούτο καί είς έμέ· εί- 
πεν δ μικρός σκώληξ, θά τήν έρωτήσω δέ όταν τήν ϊδω.»

«Καλλίτερα νά μή άναμιχθής είς τά τοιαΰτα, διότι 
θά σέ πάρουν διά άδtάκριτον.»

«’ Αλλά πόσον ευχάριστου θά ήτο νά συλλογίζωμαι 
περί μιας τοιαυτης μεταμορφώσεως! ή ζωή μου θά κα- 
τασταθή διπλασίως εδτυχεστέρα, Δέν θά μέ έμελε δέ 
διά τάς μικράς ενοχλήσεις,αί όποΐαι μέ συμβαίνουν τώρα,
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έάν ήξεορα, οτι θά είχον τοιαύτην τύχην είςτδ μέλλον,» 

Μετά τινας έβδόμάδας οί δύο οΰΐοι φίλοι σονηντήθη- 
σαν έκ νέου, 5 δέ μεγάλος ήρώτησε τδν μικρόν, λέγων,

«Έμαθες τίποτε περισσότερον περί δσων σοί εΐπον 
προχθές;»

« Μάλιστα- ήρώτησα τήν κυρίαν γλαύκα καί εμαθον 
παρ’ αύτής δτι καί έγώ έπίσης θά μεταμορφωθώ είς 
ωραίαν πεταλούδαν μέ πτερά πολυποίκιλα καί ώραΐα, 
καί θά πετώ είς τδν άέρα, δ δέ συ’.λογισμός περί τού
του μέ κάμνει νά αίσθάνωμαι εαυτόν πολύ ευτυχή 
έκτοτε.»

«Είσαι πολύ ανόητος, πιστεύων είς τοιαυτας ανοη
σίας· έγώ όσον συλλογίζομαι περί αύτών, τόσον τά εδ- 
ρίσκω μεγάλας ανοησίας- πριν πιστεύσω τι πρέπει νά 
τδ ΐδω*  αύτή είναι ή άρχή μου.»

«Πιστεύεις δτι δ ήλιος θά άνατείλη αύριον καί ό
μως δέν τον είδες είσέτι,»

«Λύτο άλλάζει, διότι τόν είδον άνατέλλοντα σήμε
ρον καί καθ’ ύλην μου τήν ζωήν,»

«Άλλ’άλλοισκώληκες μετεμορφώθησαν προ ήμών.»
«Οΰτω λέγεις σύ, άλλ’ έγώ δέν είδον ποτέ ένα έξ 

αύτών νά λάοη πτέρυγας ένώπιόν μου καί νά πετάξη.»
«Ή γλαυξ δμως είδε πολλούς, καί άλλοι δέ γερον- 

ιότεροι καΐ σοφότεροι άπό τήν γλαύκα βεβαιοΰσι το 
αύτό.»

«Άς πάγουν νά λέγουν· είς έμέ είναι «διάφορον- 
έγώ δέν είδον τοιοΰτόν τι.» «Πιστεύεις δτι ζής;»

«Βεβαιότατα.»
«Γνωρίζεις πώς ήλθες είς τήν ζωήν ;» «"Οχι.»
«Λοιπόν δέν δόνασαι νά τδ έξηγήσης, διότι είναι 

παοάδοξον καί θαυμαστόν, και δμως δέν δύνασαι νά δύ
σπιστης, διότι είναι πραγματικόν. Έχεις σώμα-, άλλά 
πώς ήλθε καί τί είναι καΐ πώς κινείται, δέν γνωρίζεις. 
Διατί λοιπόν νά ήναι αδύνατον καί τδ δτι δόνασαι νά ζή
σης αλλού καί μέ διάφορον σώμα, ώς λέγει ή γλαύξ;»

«Ή μπορείς νά τά πιστέ όσης ο λα, άν θέλης- έγώ 
δμως ήξεύρω, δτι θά άποθάνω όπως είμαι· ώς πρδς 
τδ λαμπρόν δέ έκεΐνο μέλλον σοί το χαρίζω δλον !»

Όχειμών έπερασε καί ιδού έξέρχεται Ικτίνος κε- 
λόφους (κουχουλίου) λαμπρά τις καί ώραία χρυσαλίς, έ- 
πέταξε S' άμέσως είς τδν άέρα εύχαρις καί εύ τύχης· 
έλθουσα δ’ έκάθισεν έπί κλώνου ιτέας άνωθεν διαφα
νούς τίνος λίμνης, οπό0εν ήδύνατο νά ίδη τήν άντανά- 
κλασίν της είς τδ ύδωρ· αύτη πρώτη άνεκάλυψε μετά- 
ξύ τών φύλλων τδν παλαιόν της φίλον, μεταβεβλημένον 
και καθαρίζοντα τά πτερά του διά τών ποδών του.

«Λοιπόν, φίλε, άνέκραξε πρδς αύτον, τί λέγεις τώ
ρα περί της μεταμορφώσεώς σου ; άμφιβάλλεις είσέτι;»

«Όχι, άπεκρίθη 0 φίλος· λυπούμαι δ’ ένθυμούμενος 
πόσην εύτυχίαν έχασα, μή θέλων νά πιστεύσω είς τήν 
μεταμόρφωσιν’ταύτην, όταν ήμην σκώληξ. Είναι άλη- 
θές, δτι ούτε όταν ήμην σκώληξ έγνώριζον πώς ήλθον 
είς τδν κόσμον καί εζων, ούτε τώρα άφοΰ εγεινα χρυ- 
σαλις γνωρίζω. Τούτο μόνον δύναμαι νά είπω, δτι είς 
ολα ταΰτα διαβλέπω τόν δάκτυλον Μεγάλης τινδς Δυ- 
νάμεωςκυβερνώσης τά πάντα,' είς τήν οποίαν τίποτε 
δέν ε’ναι αδύνατον.»
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Η ΜΑΜΗ ΚΑΙ Η ΕΓΓΟΝΗ.

Μιά γερόντισσα, ή μάμη τής μικρούλας ’Ιουλίας
Πού ’χε ζήσει σ' άλλα χρόνια, σέ πιόφρόνιμ’ έποχή, 

'Ήθελε σ' αδτή νά δείξ·/] τήν όίόν τής έργασίας, 
"Αν καί 'λίγα γραμματάν.ια ϊμαθε πολύ μικρή.

«Αί! παιδί μου,»—εϊπ’ ή μάμη—«τόν καιρόν άν σπαταλάτ» 
«Κάβε βράδυ μέ τούς μύθους καί μί λόγια μοναχά, 

«θάρθ’ ήμερα κάθε μία πού πικρώς θά συλλογαται 
«Γιατ’ δ χρόνος πού περνάει πίσω Βέν ξαναγυρν^ΐ,»

«"Ελα κάθισε σιμά μου· τής καρδιάς σου δ,τ’ άρέση, 
«Έγώ άλλο θά της δείξω άπ' έ κείνο π μ καλό,

Ή μάμη διδάσκουσα τήν μικράν Ιουλίαν νά πλίκη.

'Ένα βράδ' ή ’Ιουλία πεταχτή σάν τό πουλάκι, 
Είς τή μάμη τρέχει μέσα, καί φωνάζει μέ χαρά, 

«θά μού πής κάνένα πάλι (όμορφο παραμυθάκι
'Απ’ έκείνα πού μαγεύουν τήν μικρούλα μου καρδιά;»

«Παρ’ αύτδ πού ή μαμά σου δι' έσένα θέ νά πλέξη, 
«Μοναχή σου νά τόκάμης, καί ΐγώ σέ βοηθώ.»

«Άπδ σήμερα, 5ν θίλης, νά άκούσης τήν άλήθεια, 
«Τών παιδιών τής τρέλλαι; παυσε, γίνου κόρη γνωστική.
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χες διατάξει νά τδν ξυλίσωσιν, ώρκίσθη δέ νά μή ή- 
συχάση έως ού σέ φονευση. Με? δλίγον όμως ό θυ
μός του παρήλθε καί έγεινεν ήσυχώτερος, έφαίνετο δέ 
ώς νά έπεσεν εΐς μεγάλην σκέψιν. Τελευταίου, ήμέ
ραν τινά έλθών προς έμέ, εΐπεν, ,αεύρον τέλος τδν 
τοοπον νά έκοικηθώ τδν σκληρόν εκείνον άνθρωπον, 
άλλά πριν σοί τδν ανακοινώσω, άπαιτώ νά ορκισθής 
δτι δέν θέλεις φανερώσει τδ μυστικόν εΐς κανένα.»

«Ή διήγησις του παθήματος του εΐχε διεγείρει τήν 
συμπάθειαν μου, επομένως ήμην εύοιάθετος νά τδν βοη
θήσω. Ωρκίσθην λοιπόν, καί τότε μέ έφανέρωσεν δτι 
έσκόπει νά άρπάζη τδν μικρόν σου υιόν Ουγώ, < διά 
νά θραύση, ώς έλεγε, τήν καρδίαν σου,ιι διότι έγνώ 
ριζεν, Οτι τδν ύπερηγάπας. Τδ σχέδιόν του ήτο, άφοΰ 
κλέψη τό παιδίον, νά τδ φέρη εΐς έμέ, έγω δέ νά το 
μεταφέρω εΐς άλλο μακρυνδν μέρος, ώστε συ ποτέ νά 
μ ή ουνηθής νά τδ άνακαλυψης.

« Αφοΰ ήκουσα τδ σχέδιον, έπροσπάθησα νά τον με- 
ταπείσω νά μεταβάλη άπύφασιν, «αί άντί νά σέ στε 
ρήση διά παντός τοΰ τέκνου σου, νά ζητήση δί αυτό

αυτή γνωρίζει τά πάντα περί του ’Κρίκου !»
«Εΐπέτε της νά έλθη,» εΐπεν δ Κόμης.
«Άλλά, κύριε,» έφώναξεν έντρομος ή μικρά Ελέ

νη, «δέν θά τήν άφήσης βέβαια νά μέ πάρη !»
«Βεβαώταΐα οχι, τέκνον μου,» εΐπεν δ Κόμης. «Σϋ 

εΐσαι τώρα ύπδ τήν προστασίαν μου, καΐ κάνεις δέν ή μ
πορεί νά σέ πάρη άπδ τάς χεΐράς μου. Μή φοβ« λοιπόν.»

Ή γραΐα είσήλίίε μετ’ δλίγον, ή δε ύποψία τής 
'Ελένης άπεοείχθη άληθής· ήτο ή γραία Μαργαρίτα!

«Και τί με θέλεις, καλή μυ γραΐα; ι> εΐπεν ό Κόμης.
ώΗλθον,» άπεκρίθη έκείνη, «νά σέ φανερώσω εν 

μυστικόν πολύ σπουδαίου, έάν μόνον μοί δώσης τδν 
λόγον της τιμής σου, οτι ϋά έλευθερώσης τούς άν- 
θρώπους πριν νυκτώση, τους οποίους συνέλαβες αιχ
μαλώτους, χωρίς νά τούς κακοποίησης.»

'Ο Κόμης έξιππάσθη έκ της τόλμης τής γραίας, 
διότι οί Αθίγγανοι έκεΐνοι ήσαν ένοχοι πολλών έγ-

: κλημάτων, άλλ’ ή έπιθυμία τοΰ νά μάθη τδ σπου
δαίο ν έκεΐνο μυστήριον, τδ όποιον πιθανόν ν’ άφώρα 
είς τδ απολωλός παιδίον του, τδν έκαμε νά δώση τήν ....
ζητηθέΐσαν ύπόσχεσίν, προσθεσας, άντώδντιτδ μυ-1 λύτρα, άλλα δεν ήθελησεν*  έγώ δέ άφοΰ ώρ- 
στικόν της ήτο τόσον σπουδαΐον, ώστε ν’ άίίζη τοιαυ- ί κώθην επρεπε να μείνω είς τον βρκον μου. "Οθεν, 

την τινά ανταμοιβήν, αυτή καί οί αιχμάλωτοι πρέπει ι οτα11 νυκτ« wa μοι εφερε το παιδίον, εύθύς άνεχώ- 
αμέσως, άφοΰ εκείνοι έλευθερωθοϋν, ν’ άφήσουν τήν Ρη3α δια νυκτος και ήλθαν είς τδ σπήλαιόν τοΰτο, 
χώραν καί ποτέ πλέον νά μή έπιστρέψουν εΐς αύτήν ί όπου ύπδ τήν αρχηγίαν άλλου τινδς, του Μαυροθοδω-

«θά γείνη κατά τδ θέλημά σου, εΐπεν ή γραΐα· ά· ΡΪ» όποιον έφονευσες μέ τάς ιδίας σου χεΐρας 
κουσον δέ τώρα τδ μυστικόν. Τδ παιδίον, τδ όποιον ’’’'Ρ όχθες, το παιδίον ανετραφη εΐς το σκοτος του σπη- 
καλεΐται ’Κρίκος, εΐναι άληθώς τδ παιδίον, τδ όποιον δαιου και κατά πάσαν νύκτα ήκολουθει τδν αρχηγόν 
πρδ πολλοΰ έχασες, ό υίός σου Ούγώ !» ληστρικά; αύτοΰ έκδρομας, εΐς μιαν τών ο-

Μόλις έξήλθον οί λόγοι ουτοι άπδ τοΰ στόματος ί ^ωων εΐσήλθον εΐς τδ φρουριον σου τοΰτο, καΐ παρ’ ό-
λίγον νά άρπάσουν όλους τούς θησαυρούς σου, νά χά 
δουν δε καί τδ παιδίον. Άφοΰ δ’ άπέτυχον άπδ τδν 
σκοπόν εκείνον, έπανευρον δέ καΐ τδν Έρΐκον, δστις 
είχε περιπλάνηση εΐς τδ δάσος, άπεφάσισαν νά κλέ
ψουν και τόν δευτερότοκον υιόν σου ’Αλβέρτον, διά νά 
σέ έξαναγκάσουν νά πληρώσης μεγάλα δί αύτδν λά
τρα. ‘Η θεία δίκη δμως εΐχεν άλλως πως προορίσει 
τδ πράγμα, καΐ τώρα ό μέν Μαυροθοδωρής είναι νε
κρός, πάντες δ’ οί σύντροφοι του αιχμάλωτοι, τά δέ 
τέκνα σου άσφαλώς εΐς τάς μητρικάς άγκάλας. ’Ιδού 
σέ έφανέρωσα τά πάντα, ελπίζω δέ, δτι καί σϋ τώρα 
θά έκπληρώσης τήν πρδ; έμέ ύπόσχεσίν σου, άπο- 
λόων τούς αιχμαλώτους και άφίνων ήμας έλευθέρους 
ν' άπέλθωμεν εΐς άλλην γην.»

«Τώ δντι, έπρόσθεσεν ό Κόμης, τδ μυστικόν σου 
είναι άςιον τής άμοιβής, τήν όποιαν έίήτησας καί ιδού 
πρδς χάριν σου άπολύω τού; δεσμώτας, μέ τήν ύπό- 
σχεσιν δτι ποτέ πλέον νά μή φανήτε εΐς τά μέρη 

ταϋτα της Βοημίας, ο
«Εύχαριστώ,» εΐπεν ή γραΐα, καί προσκύνησασα

Της γραίας καΐ ό Κόμης δραμών ένηγκαλίσθη μετά 
δακρύων τδν Έρΐκον, ό δε ιατρός συνεμερίσθη τήν 
χαράν αύτοΰ. Μετά τούτο δ Κόμης έτρεςε πρδς 
τήν γυναίκα του καί τήν ειδοποίησε περί τής αν ευ ρύ
σεως τοΰ άγαπητοϋ της Ούγώ- δ κείνη οε, άν καίασθε
νής καί κλινήρης καταβεβλημένη όπδ της θλίψεως, έ- 
σηκώΟη καί σιηριχθεΐσα είς τδν βραχίονα τού Κόμη- 
τος, μετέβη είς τδ δωμάτων, όπου εκειτο ό Έρ'κος 
καί έρρίφθη ώς φρενιτιώσα; έπί τής κλίνης του, άφοΰ 
παρήλθον αί πρώται έκχΰσεις τής μητρικής στοργής 
έπί τδ παιδίον, ή γραΐα Μαργαρίτα ήρχισε τήν ιστο
ρίαν της κλοπής τοΰ παιδιού ώς έφεξής.

αΈνθομεΐσαι, εξοχότατε, δτι πρδ επτά περίπου έ
τών εζης είς άλλο φρουρών περί τά 50 μέλια άπέχον 
iht’ έδώ. Κατ’ εκείνον τδν καιρόν έγώ ήμην μέ συνο
δείαν τινά ’Αθιγγάνων, οί όποιοι εΐχον στήσει τάς 
σκηνάς των πλησίον τοΰ φρουρίου σου, ημέραν δέ τινα 
ό άρχηγδς της συνοδείας μας, δστις ώνομάζετο 'Ρόλ- 
λος, άφοΰ άπουσίασεν δλίγον καιρόν έπέστρεψεν εΐς τδ 
σπήλαιόν μας πολύ ώργισμένος έναντίον σου, διότι ει·
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άνεχώρησεν αυθωρεί μετά τών συντρόφων της.

Τήν έπομένην Κυριακήν ό ίεροκήρυς τή; συνοικίας 
έκήρυςε συγκινητικόν τινα λόγον περί τής άγάπης τοϋ 
θεοΰ και τής Πρόνοιας αύτοΰ έπί τους πιστούς too, 
ευχαρίστησε δ’ αυτόν διά τήν θαυμασίαν σωτηρίαν 

τών παιδιών άπό τών χειρών τών ληστών έκείνων, ό 
όέ Κόμης παρίΟηχε τράπεζαν, είς τήν όποιαν παρε- 
κάθισαν πάντες οί έν τψ φρουρίφ και ηόφράνθησαν 
ώά τήν ευτυχίαν τοΰ κυρίου των.

Τ Ε Λ Ο Σ .

*0 έκ κρανίων καί όστέων ναός έν βόνυ τη; ’Αφρική;.

Ό έκ χρχύέων 
ναό?.

Ή προκειμένη εί- 
κών παριστά ναόν εί
δωλο λατρικδν κατε- 
σκευασμένον έκ κρα
νίων ανθρώπων, οι- 
τινες πίπτ«3ιν αιχ
μάλωτοι είς τάς χει
ρ ας τών άνθρωποφά- 
γων κατοίκων της 
Βόνυ χώρας κείμε

νης είς τά δυτικά 
μέρη τής ’Αφρικής.

Ό ναός ούτος ε, 
ξακολουθει έπισκευ- 
αζόμενος καΐ ευρυ
νόμενος διά προσθή
κης νέων κρανίων 
κατά τόν ακόλουθον 
τρόπον;

"Οταν συλληφθή 
τις έν πολέμιρ αίχ- 
μα'λωτος, φέρεται 
δεδεμένος είς μεγά- 
λην τινά πλατείαν, 
έπί τής οποίας κεΐ- 
ται ό ναός ουτος, 
καί έκεΐ αποκεφαλί
ζεται υπό τοΰ δημί« 
διά μαχαίρας, ένώ-

‘Η κεφαλή άνή 
κει είς τους ιερείς, 
οΐτινες άφοΰ καθα
ρίσουν αύτήν άπό 
τών κρεάτων και τοΰ 
μυελού, τοποθετώ) σι 
τό γυμνόν κρανίον 
έπί τοΰ ναοΰ καΐ 
οΰτω τελειώνει ή 
βάρβαρος καΐ άηδής 
έκείνη τελετή,

Μεταέό τών άν- 
θρωποφάγων έκεί- 
νων οί π ρ ό τίνος 
χρόνου σταλέντες έ- 

κεΐσε χριστιανόι ιε
ραπόστολοι ές Άγ. 
γλίας κατόρθωσαν 
νά συστήσωσιν ’Εκ
κλησίαν χριστιανι
κήν, έλπίζεται ΪΑ, 
5τι έντος όλιγου διά 
τής έπιρροής τοΰ κη
ρύγματος του Ευαγ
γελίου και της αγίας 
ζωής τών προσηλυ 
των αύτοΰ ή συνή
θεια αΰτη θέλει κα- 
ταργηθή, καΐ ή είδω*  
λ-ολατρεία Οά παύση 
μαστίζουσα τους κα
τοίκους τής χώρας 
έκείνης.

πιον όλων τών κατοίκων του μέρους έκείνου, οί ό
ποιοι κα'θηνται τριγύρω έπΐ τοΰ έδάφους σιωπηλοί.

Μετά τοΰιο ή κεφαλή φέρεται έπί πινακίου όπό τί
νος κορασιού είς τό μέρος όπου ύπαρχει ή πυρά και 
έκεΐ ψήνεται*  τούτου γεν ο μενού, διά συνθήματος διδό
μενου όπό τοΰ ίερέως, άπαντες οί παρόντες τρέχουσι 
φρενιτιώντες καΐ άλαλαζόντες πρός τό άκέφαλον πτώ
μα καΐ έκαστος κόπτει ές αύτοΰ δσον δυναται και 

καταβροχθίζει αυτό ώμον, έως ου δλαι αί σάρκες ά- 
φαιρεδουν άπ’αύτό*  τά λοιπά άποτελειώνοοσιν οί κόνες!

— ΐϊέγεβτον λοεθος. Νέος τις περιπατών ποτέ 
είδε χρυσοΰν τι νόμισμα κείμενον έν τή όδψ. Έκτοτε έλπί- 
ζων, ίτι Si εΰρισκε πολλά τοιαΰια νομίσματα, ώστε έπί τέ
λους νά καταστή πλούσιος, έξώοευε τάς ήμέρα; του περιεργό- 
μενος τάς όίοϋς τής πόλεως εχων προσηκωμένου; τούς d- 
φθαλμούς του είς τήν γην, ζ,αΐ εϋρε μέν διά τούτου πολλά 
πράγματα, άλλ’ άπώλεσε τον πολυτιμότατος πάντων τών θη
σαυρών,— τόν χρόνον τής νεότητός του, όταν 3’ έπί τέλους 
συνήλθε καί έγνώρισε τήν άπάτην του, ήτο πολύ άργά, άπέ- 
θανε δέ καταρώμενο; τήν στιγμήν καθ' ήν ευρε τύ χρυσοΰν έ- 
κεϊνο νόμισμα, κάί ίλεεινολογών έαυτόν διά τήν μωρίαν του. 
Ή καλή χρήσις τοΰ χρόνου είναι ό κάλλ ιστός θησαυρός.
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— Βασιλεύς τις ίit tθυμών νά κτίση έκκλησίαν «νά ήθέ- 
λησεν ούδεί; άλλος νά σννεισφίρη τι βιά νά ήναι αύτός 4 
μάνας κτήτωρ, πρός τοΰτο 0' έξέδωκε καί διαταγήν, άπαγο- 
ρεύουσαν πάσαν πρός τοΰτο προσφοράν. Άφοΰ S' ή έκκλησία 
έτελείωσε , πίναξ τις έτέθη έν αΰτή φέρων το όνομα αύτοΰ 
ώς κτήτορας, άλλά τήν νύκτα, ένψ έκοιματο, εΐδε καθ’ ύπνον 
ίτι άγγελό: τις άφαιρίσας τόν πίνακα τοϋτον ίθεσεν άλλον 
φε’ροντα τό όνομα γυναικός τίνος χήρας. Τό όραμα τοΰτο Ιπα- 

νελήφθη ίπΐ τρεις νύκτας κατά σειράν, θυμωθεϊς 6 δ βασι
λεύς προσεκάλεσε τήν χήραν καί τήν ήρώτησε, «Τί ίκαρε: 
καί παρέόη; τήν διαταγήν μου ;ι>

Τρέμουσα τότε ή γυνή άπεκρίθη, «’Αγαπώ τόν θεόν καϊ ή- 
θέλησα νά κάμω τι πρός δόξαν Του καϊ βιά τήν έκκλησίαν 
Του 'Επειδή δ’ ή συνεισφορά ήτο άπηγορευμένη, έγώέντγ] 
πτωχείφ μου έφερον άχυρα είς τούς ίππους, οίτινε; μετίφε- 
ρον τοίις λίθους !ο

‘Ο βασιλεύς είδε τότε, ότι αύτός μέν είργάσθη μόνον διά 
τήν ιδίαν του δόξαν, ένψ ή χήρα διά τήν δόξαν τού θεοΰ, 
καί διέταξε» όπως τό όνομά της γραφή έπέ τήςπλακος έκείνης 
«ντί τοΰ ίΐίου τοο ονόματος, (έκ τοΰ ’ Α. τής Ανατολής.)

— Τά σχολεία τής πολιτείας τής Νέας Ύόρκης έν’Αμε
ρική ί φοιτώ ντο κατά τό παρελθόν ίτος ύπό 1,021,282 μαθη
τών. Έκ !έ τών 30,820 διδασκάλων, οϊτινες έδίδασκον έν αύ- 
τοΐς 23,151 ήσαν γυναίκες. Κατ’ άναλογίαφ- δέ ό έτήσιος μι
σθός, δν έκαστος διδάσκαλος έλάμθανεν, ήτο 2,250 φρ. όλον δέ 
τό ποσόν τό όποιον έδαπανήθη είς μισθούς άνήλθεν είς 
46,653,030 φρ.

— Είς τήν Πετρούπολιν κατά τό ίτος τοΰτο 980 γυναίκες 
άκολουθοΰσι τά άνώτατα μαθήματα. Έκ τούτων δέ 610 εΐ
ναι έξ εύγενοΰς καταγωγής. Έξ όλων 321 σποοδάζουσι. φυ
σικήν καί μαθηματικά καί 417 φιλολογίαν. 

Φιλτάτη Εφημ&ρΙς των Παίδων \ ·
Είμαι πλήρης αντιφάσεων εύρίσκομαι πανταχοΰ καί όμως 

δυσκόλως θά μέ εύρουν οΐ μικροί άναγ,ώσται τής «Έφημ. 
τών Παίδων.» ’Ενίοτε είμαι πολύ σκοτεινόν, άλλοτε δύναταίτις 
νά Ιδη διά μέσου μου.

Διά νά σάς δείξω μέ τί είμαι όμοιον, ιδού σάς έκθίτω ίλίγα 
άπδ τά χαρακτηριστικά μου. Ίσως δυσκολευθήτε νά πιστεύ- 
σετε ότι τό αύτδ πράγμα δύναται νά έχη τόσας έναντίας ιδιό
τητας, άλλά τοΰτο δόναται νά έξηγηθη έκ τούτου, ότι άδια- 
κόπως μεταβάλλομαι.

Εχω πολλά όνάματα καί πολλάς μορφάς, δύναμαι νά λάίω 
ύποιονδήποτε χρώμα θελήση τις, μεταβαλλόμενον ώς 0 χα-
μτιλέων. Δύναμαι νά γείνω τόσον μικρόν, όσον ή κεφαλή μιας 
καρφιόο:, ή μέγα ώστε νά χρειασθώσι τά έπίθετα ύ π έ ρ μ ε- 
τρος, μέγιστος, κτλ., διά νά μέ έκφράσουν.

Είμαι σκληρόν, είμαι μαλακόν—είμαι γλυκύ, είμαι πικρόν—> 
εΐμαι ήσυχον, είμαι ταραχώδες. Είμαι θολόν, είμαι καθαρόν — 
εί μα ι γαλήν ιον, ε Ιμαι ταρ α χοπο ιόν — είμαι θερ μό ν, εϊμα ι ψυχρόν.

Ενίοτε είμαι ή καθαυτό άδυναμία, άλλοτε τόσον ισχυρόν, 
ώστε κατορθώνω πράγματα, τά όποΐα οί ισχυρότατοι άνδρες,

ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Τά ονόματα τίνων πόλεων άναφέρονται έν τιρ κατά 

Λουκδν Εύαγγελίφ;

2. Τίνων άνδρών έκ τής Παλαιός Διαθήκης τά ονόματα 
μνημονεύονται ύπό τοΰ αύτοΰ Εΰαγγελιστοΰ;

, „ywj,Wt 3, Είςποϊα μέρη τοΰ Εύαγγελίου τούτου ό Χριστός παρέχει 
ή ίπποι δέν ήμποροΰν νά κάμωσι, φέρον έπί τών ώμων ή ’ αποδείξεις, ότι γνωρίζει τούς διαλογισμούς τών άνθρώπων ;

σύρον κατόπιν μου διά κοιλάδων καί δρέων βάρη μέγιστα, 
χωρίς νά σταθώ ούδεμίαν στιγμήν ν’ άναπνεύσω.

Χωρίς έμέ δέν ΐύνασθε νά ζήσητε, άν καί γίνωμαι αιτία 
θανάτου είς χιλιάδας καί μυριάδας άνθρώπων καί ζώων κατ 
έτος. Συγχρόνως όμως, δπως πολλοί τών καλών ιατρών*  
ένιρ φονεύω πολλούς, συντρέχω είς τήν άνάρρωσιν καΐ χιλιάδων*  
χωρίς δέ νά καυχηθώ, ήμπορώ νά εΐπω, ότι δέν υπάρχει 
άλλο τι είς τόν κόσμον ώφελιμώτερον έμοϋ. Άνδρες καί γυ
ναίκες, ζώα, πτηνά, κάί ίχθόες, δένδρα καί άνθη, δέν δύνανται 
νά ζήσουν χωρίς έμοΰ. ' Ενίοτε άνέρχομαι έκ τών κάτω, άλλο
τε κατέρχομαι έκ τών άνω, καθώς μέ ϊλθη εύκολώτερον. Τι- 
νές τών άνθρώπων μέ θεωρούν βάρος περιττόν, διότι, λέγουν, 
έρχομαι, δταν δέν με χρειάζωνται, άλλοι εύλογοΰν τήν ϊλιυσιν 
καί παρουσίαν μου, καί άλλοι εΐ«αι τόσον έξυπνοι, ώστε ήμ- 
ποροΰν νά προείπ'-uv τήν ϊλευσίν μου, άλλά μέ 5λας τάς προ
σπάθειας των δέν κατώρθωσαν άκόμη νά τήν έμποδίσουν, "Οθεν 
έρχομαι δταν καί ισάκις μέ άρέσει.

Είμαι μέγας τάζε ιδιώτης, διέρχομαι δέ κατ’ ϊτος πολλάς 
καί διαφόρους χώρας, παντού 6έ μέ ύποδέχονται συνήθως οί 
άνθρωποι μετά χαράς. Άλλ’ όταν ήμαι δροιεαΐος, τίποτε δέν 
δόναται να μέ σταματήση, τρέχω δέ μέ ορμήν τρομακτικήν, 
καταστρέφων παν δ,τι άπαντώ είς τήν δδόν μου.

ΕΙριαι τόσον έπιτήδειος είς τό νά κατέρχωμαι όρη καϊ βρά
χους," ώστε καί αύτά τά άποκρημνότατα δύναμαι νά καταβώ 
μέ μεγάλην εύκολίαν, μάλιστα χαίρω κατερχάμενος καί ψάλλω 
μελφδικώς, ή κάμνω κρότον ώς τόν τής βροντής.

Φοβούμαι μέν καί τήν θερμότητα, άλλά πολύ περισσότερον 
τό ψύχος, διότι μέ προσβάλλει μΐχρις όστέων καί πολλάκις 
μεταβάλλει όχι μόνον τήν μορφήν μου άλλά καί τάς ιδιότητάς 
μου, καί άντί νά ήμαι εύχάριστος καί άγαπητός σύντροφος, 
γίνομαι δυσάρεστος καί απεχθής, όταν όέ φθάσω είς τήν κατά- 
στασιν ταύτην οί άνθρωποι εύχαριστοΰνται νά μέ κατα
φρονούν, νά μέ καταπατούν καί ακόμη νά κόπτουν τόπρόσωπόν 
μου μέ κρπτερά έργαλεία.

Ενίοτε τούς έκδικοΰμαι καί έγώ, αναποδογυρίζων τούς βα- 
σανιστάς μού, όταν ϊέ πολλοί έξ αύτών τρέχουν επάνω μου, 
ανοίγω διά μιας τό στόμα μου καί τούς καταπίνω!

Γνωρίζω πολλά παιβία καί κοράσια κα! μεταξύ τών συνδρο
μητών τής νΈ.φημ. τών Παίδων,» τά όποια δέν πολυνοστι*  
μεύονται μερικός άπό τάς μετά μορφώσεις μου. άλλ’εΐναι άλ
λα, τά όποια μέ προσκαλο&σι νά φιλήσω τάς παρειάς των μέ 
τά μαλακά χείλη μοο, όσάκις εύρίσκονται είς ταραχήν, τό δέ 
παράξενου, δτι οί γονείς των τότε προσπαθούν νά μέ ξεφορ
τωθούν ί I

Τέλος πάντων είς δποιανϊήποτε μορφήν καίάν φαίνωμαι, | 

έάν μόνον μέ μεταχειρίζεστε φρονίμως καί καλώ», σάς Υπό
σχομαι νά σάς φαίνωμαι χρήσιμος, μέ τήν ύπόσχεσιν 3έ ταύ
την σάς άφίνω ύγείαν, έλπίζων, ότι θά εύρητε τό όνομά 
μου καί θά συμμορφωθήτε μέ τήν καλήν συμβουλήν μου.

Ό φίλος σας Τ. Ρ.


