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Μετά τ» οείπνον ό πχτήο αναπαύεται έπί ανακλίντρου ε/.ων 
πλησίον τον τήν Βασιλικήν, ή δέ μήτηρ κχθημένη παρά τήν τρά
πεζαν κρατεί πλησίον τη; τόν Νίκον.

ΜΠΤΠΡ. Γεώργιό, σήμερον αληθινά εχεις δίκαιον να έχτις 
μεγάλην χαράν. Ό Νίκος μας διά τον όποϊον παρεπονεϊ- 
σο οτι έζακολουθεϊ νά σκέπτεται καί νά παίζη ακόμη σάν 
παιδί, μοί λέγει ή Βασιλική οτι άπό σήμερον άρχήν τοΰ 
χρόνου άπεφάσισε καί αυτός νά κάμη άρχήν νέας ζωής, 
νά φρονιμεύση καί νά μάς ευχάριστή όλους περισσότε
ρον. Και έγώ πηγαίνω νά τό πιστεύσω, διότι απόψε έφαγεν 
ήσυχα ήσυχα τό φαγητόν του καί τώρα κάθεται πλη
σίον μας φρόνιμος παρά τήν συνήθειάν του· φαίνεται νά 
έλησμόνησε καί τήν Φιφή καί τόν "Εκτορα (τήν γάτα 
δηλ. καί τόν σκϋλον) μέ τά όποϊα ηΰχαριστεϊτο νά 
παίζ·/). Δέν είναι έτσι Νίκο μου ; (θωπεύει αύτόν διά τής 
χειρός) άλήθεΐα ή Βασιλική μοί είπε ότι θέλει νά σάς πα- 
ρακαλέση νά τής κάμετε μίαν χάριν.

ΒΑΣΙΛ. (λαμβάνουσα διά τών χειρών της τήν δεζιάν τοϋ 
πατρός) Ναι, πατέρα μου ήθελα νά σάς παρακαλέσω. ... 
τήν πρωίαν μοί εΐπετε ότι τό εσπέρας θά μοί έδίδετε έν 
λαμπρόν δώρον διά τήν πρωτοχρονιάν.

ΠΑΤΗΡ Μάλιστα Βασιλική μου. Λοιπόν ;
ΒΑΣΙΛΙΚ. Λοιπόν ήθελα νά σάς παρακαλέσω, νά μάς 

έζηγήσνις ri tt.riii til y^ijtjuira καί τί ωφέλειαν μάς δί
δουν, διότι ό Νίκος έπιθυμεϊ πολύ νά σάς άκούση καί έγώ 
τοϋ ύπεσχέθην νά σάς παρακαλέσω δΓ αυτό’ τοϋτο θά 
ήναι δΓ εμέ τό καλλίτερον δώρον.

!ί')
Ό πατήρ παρατηρεί μετ’ απορίας τήν Βασιλικήν, ή όποια κα

θίσταται ερυθρά*  τήν έναγκχλίζετχι καί τήν άσπχζετχι πλήρης 
χαράς.

ΠΑΤΗΡ "Ο,τι θέλεις Βασιλική μου. Αύτό, διά τό όποιον 
μέ παρακαλεϊς μέ τόσον ενδιαφέρον, έπεθύμουν καί έγώ 
νά σοί εί'πω πρό πολλοϋ, άλλ’ έβλεπον ότι άκόμη δέν ήτο 
καιοός καί διά τοϋτο άνέβαλον. Ή διδασκαλία περί τοϋ 
τί. firm τά γράμματα καί πόσον μάς ώφελοϋσιν, είνε διά 
τήν ψυχήν τών παιδιών ο,τι τό φάομακον διά τόν άσθενή 
γνωρίζεις δέ Βασιλική μου, ότι τά φάρμακα δίδονται μέ 
μεγάλην προσοχήν καί είς τόν κατάλληλον χρόνον- Άλλ' 
άφοϋ σύμέ παρακαλεϊς τόσον καί ή μήτηρ σου μέβεβαιώνει 
ότι ό Νίκος άπεφάσισε νά μή χάν·/) πλέον τόν καιρόν του 
είς άσκοπα παιγνίδια, διά τοϋτο καί έγώ διά νά σάς 
ευχαριστήσω θά σάς είπω τί τίται τά γράμματα. (Στρε
φόμενος προς τόν Νϊκον) εΐπέ μοι Νίκο ποϋ εΰρίσκεσθε. 
τώρα εις τήν ίεράν ιστορίαν.

ΝΙΚ. Εις τόν Μωϋσέα.
ΠΑΤΙΙΡ Είς τήν γέννησίν του ; ή είς τήν σωτηρίαν του 

ύπό τής κόρης τοϋ βασιλέως Φαραώ ;
ΝΙΚ. Τήν περασμένην έβδομάδα τά είχομεν αύτά. Αυ- 

ριον έχομεν πώς έλαβε τάς 10 έντολάς άπό τόν Θεόν είς 
έν όρος τής ’Αραβίας όνομαζόμενον..........

ΠΑΤΗΡ Σινά. "Ας ήναι*  λοιπόν θά ένθυμήσαι τό θαύμα 
τής καιομένης βάτου, καί ότι, όταν ό Μωϋσής έκ περιέρ
γειας έπλησίασεν είς αύτήν, ήκουσε θείαν φωνήν λέγουσαν:

ΝΙΚ. (διακόπτων μετά χαράς) «Μωϋσή, Μωϋσή, μή 
πλησιάσνις έδώ, άν δέν έκβάλης τά υποδήματά σου, διότι 
ύ τόπος ούτος είνε άγιος».

ΠΑΤΗΡ Εύγε- Νίκο, Εύγε- ώραϊα τά ένθυμεΐσαι*  ένοεϊς 
όμως διατί έδωκεν ό θεός τοιαύτην προσταγήν εις τόν 
Μωϋσέα ;.................Δέν τό ζεύρεις φαίνεται. Λοι-
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πόν, σοί τό λέγω έγώ. Ό Μωϋσής ήρχετο εκεί, διά νά 
γείνη δούλος τού Θεού καί νά άκούσγ τάς διαταγάς του. 
Άλλά διά νά υπηρέτηση ό υπηρέτης τακτικά καί σω
στά, πρέπει νά ήναι άπηλλαγμένος άπό βάρη περιττά, 
καί γεμάτος άπό προσοχήν καί φόβον. Τά υποδήματα εί
ναι περιττόν καί άκάθαοτον βάρος, καί τό νά ήναι κανείς 
ανυπόδητος ένώπιον άλλου φανερώνει εύλάβειαν, προσοχήν 
καί ταπείνωσιν μεγάλην. Διά τούτο καί ό Θεός είπεν εις 
τόν Μωϋσή νά έκβάλη τά ύποδήματά του. Μέ ένόησες 
Νικο ;

ΝΙΚ. Μάλιστα, μάλιστα.

Μάνα ποτέ div ’γνώρισα, ποτέ μου dir τήν είόα 
ποτέ της dir μου έσταζε παρηγοριάς έΛπίάα 

στήν πονεμένη μου καράιά. 
Γ'ά Λέγε μου πατέρα, 
Σ' τόν κόσμο τοΰτον και έγώ 
είχα ποτέ μητέρα ;

Β.Ιέπω παιό^ά νά παίζουνε 'στής μάνας των το π./άί, 
βΛέπω τή μάνα γε.Ιαστ-η γ.Ιυκά νά τά φιΛάι/ 

νά χαίρεται 'σάν τά θωρή' 
καί σ' ερωτώ πατέρα : 
μ' έφίΛησε καμιά φορά 
κ' έμένα ή μητέρα ;

Β.Ιέπω oto.Ud'a περισσά καθ' ένα των νά φέριι, 
βΛέπω νά τρέγμυν νά φιΛοΰν τής μάνας των το χέρι 

καί σ’ έρωτώ περί.Ιυπο : 
ήτο ποτέ ημέρα 
όπου έφίΛησα κ' έγώ 
στο χέρι τή μητέρα ;

*Εγώ πάτε div έπαιζα μαζύ με ττιν μαμά μου, 
ποτέ μου dir τής έόωκα κανένα φί./ημά μου 

ούτε κ’ εκείνη μοΰ όοσε' 
Γιά .Ιέγέ μου πατέρα
'στον κόσμο τοΰτον φίΛημα 
μοΰ έόωκε μητέρα ;

Μήπως ποτέ τήν θύμωσα χωρίς νά τό γνωρίζω 
καί μ' άφησε παντέρημο στόν κόσμο νά γυρίζω 

καί τήν όρφάνια νά θρηνώ ; 
Γ^ά Λέγε μου πατέρα 
στο κόσμο τοΰτον καί έγω 
είχα ποτέ μητέρα ;

Kiar είχα, ήτον άκαρόη ! ... άφοΰ μ' άφίνει μόνο 
νά θρηνωόώ τό άμοιρο τής άυστυχιάς τόν πόνο 

καί τής όρφάνιας τόν καϋμύ : 
Γ^ά Λέγε μου πατέρα 
αγάπησε στον κόσμο αυτό 
κ' έμε ποτέ μητέρα ;

ΠΑΤΗΡ Ήνόησες όμως καί διά ποιον λόγον σοί άνέ- 
φερα ολα ταύτα ;....... Διά νά σοί δείξω, ότι καθώς ήτο
ό Θεός άπέναντι τού Μωύσέως, τοιουτοτρόπως είναι καί 
τά γράμματα απέναντι τών μαθητών καί διά τούτο οί 
καλοί καί φιλότιμοι μαθηταί οφείλουσι μετά προσοχής, 
καί άπηλλαγμένοι άπό τά άνόητα καί άσκοπα παιγνίδια 
νά έπιδίδωνται είς τά γράμματα, τά όποια πρέπει νά 
θεωρώσιν ώς μικρούς θεούς, καθώς καί οί πατέρες μας τά 
ένόμιζον τέκνα θεών, τών Μουσών.

(άκιλουΟεζ
IS1AN. Θ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ2.

Προχθές όπου κοιμώμουνα, είόα είς τ’ όνειρό μου 
πώς ή.Ιθε ή μητέρα μου κ' έπεσε στο π./ευρό μου 

καί μοΰ ’πε με καράιόχτυπο 
πώς ήτο μιά ημέρα 
όπου στόν κόσμο καί έγώ 
είχα κα.Ιή μητέρα

Μ' άγκά./ιασε, μ' έφίΛησε με μάτ^α όακρυσμένα 
καί μοΰ 'πε ότι κάποτε θά έρχεται σε μένα 

νά τήν θωρώ στόν ύπνο μου' 
Για Λέγε μου πατέρα 
στόν ύπνο σου καμμιά φορά 
τήν είόες τή μητέρα ;

Μοΰ ’πε κ’ έγώ χαρούμενο 'στόν κόσμο πιά νά ζήσω ; 
μοΰ ’πε νά παίζω σάν παιόί, τους στεναγμούς ν’ άφήσω 

όπου μαραίνουν τήν καράιά ; 
ώστε Λοιπόν μιά μέρα 
στόν κόσμο τοΰτον καί έγώ 
είχα κα.1ΐ· μητέρα.

Μ' έφίΛησε γΛυκά γ.Ιυκά, μοΰ έσφιγζε τό χέρι 
και σάκ τρίακτάφυ./Λο ζηρό τήν πήρε τό αγέρι 

καί έφυγε μαζύ μ' αυτή. 
Ξημέρωσ ή ημέρα, 
σηκώθηκ’ άπ' τό στρώμα μου 
μοΰ έΛειπ' ή μητέρα !

Μάνα ! έκείκη ή νυχτιά ας ήτον ένας χρόνος 
νά σοΰ Λεγα τής πίκρες μου νά μοΰ περνοΰσ ό πόνος 

καί τής καρδιάς ό στεναγμός 1 
Μά βιάστηκ' ή ημέρα 
καί σάν τό χάρο μ’ άρπαζε 
καί πά.Ιι τή μητέρα !

Παιάί πού ’_γει τή/- μάνα του καί Λέει πώς άυστυχάει 
απ’ ό./ους ποιο βαρύτερα τόν π.Ιάστη β./αστημάει 

άντ'ι νά τόκ ευχάριστή ! 
Νά μή σάς εϋρ’ ημέρα
Παιδιά ποϋ νά μήν έχετε 

καθώς έγώ μητέρα 1 Ν1—COS
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Μέσα είς ένα δάσος συνηντήθησαν μίαν φοράν δύο γάι

δαροι- ό κύρ-Μέντιος καί ό Παραδαρμένος.
Δέν ειχον ανάγκην νά τούς συστήση κανείς διά νά γνω- 

θισθώσιν ή όμοιότης τού γένους των καί ή Οέσις είς τήν 
όποιαν εύρέθησαν τούς έκαμε φίλους άμέσως.

— Τί μού γίνεσαι, άγαπητέ μου φίλε ; άπό πού έρ
χεσαι ; . . . πώς τά περνάς ; . . ήρώτησε πρώτος ό κύρ 
Μέντιος, ό όποϊος ώς σοβαρότερος ήθελε νά δώση θάρρος 
είς τόν ΐίμοιόν του.

— "Αχ, τί νά σοΰ ποωτοείπω άπό τά βάσανά μου, 
άπαντά, μέ θρηνώδη καί πολύ συγκινητικήν φωνήν ό Πα
ραδαρμένος πνιγόμενος άπό τά δάκρυά του.

Καί σιωπήσαντες πρός στιγμήν έκυττάζοντο είς τούς 
οφθαλμούς ώς νά ήθελον νά ένοήσουν ό είς τον πόνον τού 
άλλου. Κατόπιν ήοχισαν νά κλαίωσι τόσον πολύ παρα
πονετικά, ώστε έρράγισε καί ένας βράχος εκεί πλησίον !

Άλλά διατί έκλαιον οί ευαίσθητοι αυτοί γάιδαροι καίΆλλά διατί έκλαιον οί ευαίσθητοι αυτοί γάιδαροι 
ποια βάσανα ειχον νά είπούν ;

Έκλαιον τήν τύχην των ! Άφ' 
οτου έγεννήθησαν ολίγος χρόνος 
έπέρασε καί ένόησαν τί θά 'πή έρ· 
Ϊασία- ύπεφερον πολύ βαρέως τόν 

υγον τής δουλείας καί ποτέ δέν 
έκαμνον ουδέ βήμα, έάν δέν έδέ- 
ροντο αλύπητα άπό τόν κύριόν των. 
Τόσον κακοί γάιδαροι ήσαν !

Ηθελον ελεύθερον τόπον μέ κα
θαρόν άέρα,ήθελον νά έχουν ησυχίαν 
καί άνάπαυσιν πάντοτε,χωρίς φρον
τίδας καί κόπους καί έπειδή τά όνειρά των δέν έπραγματο- 
ποιούντο, άπεφάσισαν νά φύγωσι μακράν τών κυρίων των.

Εδραπέτευσαν λοιπόν καί κατά τύχην εύρέθησαν είς 
τό αυτό δάσος, οπού ένόμιζον ότι θά ευρωσιν άφθονον 
τροφήν χωρίς πλέον νά ύποφέοωσι.

Ελησμόνησα νά σάς εΐπω. ότι ήσαν νέοι άκόμη καί 
δέν έσκέφθησαν καλά καλά τήν ποάξιν των αύτήν.

Αλλ' άς ίδωμεν τί άπέγειναν.
ι??__  _ , ,. 1Ειχον περιπατήσει έξ ώρας καί πλέον,έως οτου νά φθά- 

σωσιν είς τόν τόπον τής άναπαύσεως καί πολύ ενωρίς 
ήσθάνθησαν τήν ανάγκην τροφής θρεπτικής όμοιας μέ ε
κείνην,την όποιαν έσυνείθιζον νά τοϊς δίδουν οί κύριοί των 
είς τό δάσος δέν εύρισκον ούτ>· χορταράκι διά νά φάγουν, 
ούτε νερό διά νά δροσίσουν τά διψασμένα χείλη των. Τά 
δένδρα ήσαν πολύ υψηλά καί τά φύλλα των ήσαν ακατάλ
ληλα πρός τροφήν των.

Τι νά κάμουν τώρα ; . . . Έκύτταζεν ό είς τόν άλλον- 
έφάνησαν πρός στιγμήν μετανοημένοι, άλλ’ έπειδή ό είς 
ήτο παρηγοριά τού άλλου είς τόν άφιλόξενον αύτόν τόπον, 
δέν έχασαν τό θάρρος των καί περιέμενον νά απολαύσουν, 
όσα ήλπιζον έκ τής οκνηρίας των !

Στο λειβάδι τ’ ανθηρό—τό χορτάρι πρασινίζει 
και νεράκι καθαρό—στο ρυάκι μουρμουρίζει.
Γό πουλάκι σιγαλά—είς τό δένδρον κελαδίζει 
το ποτάμιον κυλά—καί τά λούλουδα ποτίζει.

Αί ώραι όμως δέν τούς έπερίμενον έπερνούσαν πολύ 
σύντομα- ό στόα.αχός των ήτο άεργος καί αυτός πρό δώ
δεκα ώρών- ή πείνα ήρχισε νά ριζών·/) πολύ βαθειά είς αυ
τόν- τροφήν δέν εύρισκον.............. Τί νά κάμουν ; . . .

Συχνά αυτή ή έρώτησις τοϊς ήρχετο είς τό στόμα*  
έκυττάζοντο, παρετήρουν δεξιά, παρετήρουν αριστερά, 
άλλά τίποτε. Ήρχισαν πλέον νά έντρέπωνται ό είς τόν 
άλλον.

Ό Ηλιος έδυε μαζύ μέ τόσας έλπίδας των ή νύξ έ- 
πλησίαζεν- ό καιρός έγίνετο ψυχρότερος- άνεμος έπνεε 
σφοδρότατος καί αυτοί πεοιεπλανώντο άσκόπως μέσα είς 
τό δάσος.

Φόβος καί τρόμος τούς έκυρίευεν όσω έσκοτίνιαζεν- άφ*  
ού άπηλπίσθησαν καί δέν έβλεπαν πλέον διέξοδον άπό αυ
τήν τήν ανοησίαν των, άπεφάσισαν νά διανυκτερεύσωσιν 
είς τό δάσος.

Άλλά τί μαρτύριον τούς έπερίμενεν !
Δέν έκλεισαν ’μάτι καθ’ δλην τήν νύκτα- οσω έδοκίμαζε 

νά ένθαρρύνη ό είς τόν άλλον,, 
τόσω περισσότερον έφοβούντο.

Έξαφνα κατά τό μεσονύκτιον 
ήκούσθησαν είς τό δάσος άγριαι 
φωναΐ λύκων, οί οποίοι έτρεχον 
κατ’ αύτήν τήν ώραν νά εύρουν 
κανέν ζώον διά νά φάγωσι.

Οί δυστυχισμένοι γάιδαροι έχα
σαν τήν δψίν των ! γονατίζουν, 
'ξαπλώνονται κατά γής φαρδεϊς 
πλατείς καί δσω ήκουον τό κοπάδι 

τών λύκων νά πλησιάζη, τόσφ ή άναπνοή των έσβύνετο. 
Πού νά ήκούετε τί έλεγον άπό μέσα των; ! "Αχ ! πότε 

νά έπιστρέψωμεν είς τούς καλούς μας κυρίους, οί όποιοι 
φροντίζουν δι’ ημάς όπως καί διά τόν εαυτόν των- ποτέ 
δέν μάς έλειπε τό φαγητόν δέν ένοήσαμεν ποτέ χειμώνα, 
ουδέ έδοκιμάσαμεν ποτέ αύτήν τήν τρομάραν πού ύποφέ- 
οομεν τώρα».

Οί λύκοι δέν έπήραν μυρωδιά τούς γαϊδάρους, άλλ*  
έπέρασαν άπό άλλον δρόμον.

Ή αύγή έπί τέλους έγλυκοχάραζε καί έδιδε θάρρος και 
καλλιτέρας σκέψεις είς τον κύρ-Μέντιον καί τόν Παρα- 
δαομένον.

Δέν έπερίμεναν νά φέξη εντελώς καί οί γάιδαροι μετα- 
μεληθέντες έξεκίνησαν μέ μεγάλην προθυμίαν διά τούς 
σταύλους των.

’Επέστρεψαν είς τά ίδια- έπανέλαβον τάς εργασίας των 
καί ποτέ πλέον δέν δυσηρεστήθησαν κατά τών κυρίων των.

Ένόησαν αρκετά καλά, ότι τά άγαθά αποκτώνται μέ 
κόπους.

1’’ ■'/

Μ. Ε. Κ . .

ΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ

■ ■ ς

Ανθηρή τριανταφυλλιά—άπ’ τά ρόδα κοκκινίζει 
καί τ’ αηδόνι, τή φωλιά—μέ χαρά στο δένδρο κτίζει.
Το πρωί χρυσή ήώς—τό λειβαδιον χρυσίζει, 
δόξαν νάχη ό Θεός—οπού τόσον τό στολίζει. Ni-C’OS
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τ-ι μικρά δειλή
Ττ,ν ώνόμαζον Δειλήν Τό άληθές όνομά της ύ,-'j 

Ίσαβέλα Όπφερ’ κανείς όμως δέν ττ,ν ίγνώριζεν ύπ'χύτό 
τό όνομα.

Μέγας τις ζωγράφος τών Παρισίων την εϊχεν έπονο- 
μάσει ούτω. "Εκαστον θέρος ό ζωγράφος ήρχετο είς την 
αγροτικήν οικίαν τής Ίσαβέλας καί άφοϋ ίμεινεν ώρας 
τινάς, άνεχώρει έπειτα έχων τούς χάρτας του πλήρεις 
σχεδίων, τά όποϊα άπεικόνιζον τάς φυτείας, τά λειβαδιά 
καί τάς άγελάδας τοϋ γέροντος Όπφερ. Μίαν ημέραν, 
παρετήοησεν ό ζωγράφος οτι ή μικρά Ίσαβέλα ήτο πρό
τυπον καλλονής καί λεπτότητος, τήν οποίαν μέχρι τής 
ημέρας έκείνης δέν είχε παρατηρήσει. Πάραυτα λοιπόν 
έτέθη είς τό έργον και εντός ολίγου παρέστησε δευτίραν 
Ίσαβέλαν, ώχράν, μέ ξανθούς πλοκάμους, μέ μεγάλους 
όφθαλμούς πρός τά κάτω νεύοντας καί μέ γλυκύ καί σε
μνόν πρόσωπον.

Ή εϊκών καί ή κόρη ώνομάσθησαν ύπό τοϋ καλλιτέχνου 
ή Μεχρ» Λεελή και μέ τό όνομα τοϋτο ήτο πλέον γνω
στή ή γλυκεία καί σεμνή Ίσαβέλα, ήτις μένουσα πάντοτε 
σιωπηλή, ύπομειδιώσα μετά χάριτος, ομιλούσα σιγά, δι
καίως έπωνομάσθη ύπό τοϋ καλλιτέχνου Μεχρά Λ,ΐελή. 
Είς τήν οικίαν της όλοι τήν ώνόμαζον ούτω, άπό τοϋ

μικράν των άδελφήν. Έλεγε·
81*  -2... .1------ί------

:ν
τήν οικογένειαν

Φραγκίσκου τού μεγαλει- 
τέρου αδελφού της, ώραίου 
άνθυπολοχαγοϋ(τόν όποϊον 
ό πατήρ του ουδέποτε έπε 
ρίμενενά ίδη εις αύτήν τήν 
θέσιν) μέχρι τοϋ μικρού ά- 
δελοοΰ της Βίλκεν.

Όλοι ήγάπων μέχρι λα
τρείας τήν μικράν Δειλήν 
διά τά τόσα της προτερή
ματα καί τή ώμίλουν με 
τόσην προφύλαςιν καί λε
πτότητα μέ όσην ώμίλουν 
είς μίαν άνεπτυγμένην καί 
εύγενή κόρην.

Ή μήτηρ των έμειδία 
βλέπουσα τούς υιούς της 
νά φέρωνται ούτω πρός τήν 
ό'τι ήτο μεγάλη ευλογία τού Θεού 
της ή μικρά εκείνη κόρη.

Αί ήμέραι παρήρχοντο πλήρεις χαράς διά τήν οικογέ
νειαν αύτήν τής 'Αλσατίας.

Μίαν έσπέραν ό γέρων Όπφερ καθήμενος έξωθεν τής 
οικίας του άνέπνεε τόν εσπερινόν άέρα. Ή σύζυγός του 
ήτοίμαζε τό φκγητόν, διότι έπερίμενε νά έπιστρέψωσι τά 
τέκνα των, τά όποϊα ειχον υπάγει τήν πρωίαν είς έν γει
τονικόν χωρίον. Ή μικρά Δειλή καθημένη έπί τών γονά
των τοϋ πατρός της έχάϊδευε τόν σκύλον της περιμένουσα 
καί αύτή τούς άδελφούς της. Επειδή δέ δέν έφαίνοντο, 
ό γέρων "Οπφερ ήρχισε νά τή διηγήται τάς μάχας, τάς 
όποιας είχε κάμει όταν ύπηρέτει είς τόν στρατόν.

Ή Δειλή τόν ήκουε μετ’ ευχαριστήσεως κα ενθου
σιασμού. Αί πατριωτικαί αύται διηγήσεις τοϋ γέροντος 
εύοισκον ήχώ είς τήν παιδικήν καρδίχν τής Δειλής.

Αίφνης ό πατήρ διέκοψε τήν διήγησίν του ΙΙρό ολί
γου οί τέσσαρες υιοί του ειχον φανή άπό μακράν δέν 
ήσαν μόνοι. Μεταξύ τών κυανών επενδυτών των, έλααπεν 
ή χρυσή έπωμίς τοΰ αξιωματικού Φραγκίσκου.

"Εν πράγμα όμως ήγειρε τήν προσοχήν τοϋ γέροντος.. 
Τά ζήζω δηλ. τά όποϊα έφώναζον όταν έπέστοεφον, δέν 
ήκούοντο ταύτην τήν έσπέραν. Έπροχώρουν σιωπηλοί και 
συγκεκινημένοι- βεβαίως θά συνέβαινε κάτι σπουδαϊον.

Τό σπουδαϊον τοϋτο άνεκοίνωσεν ό Φιαγκϊσκος είς τόν 
πατέρα του. Ωχρός, συγκεκινημένος, μέ σπινθηροβολοϋν- 
τας οφθαλμούς, τω είπεν άφαιρών τόν πϊλόν του.

— ΓΙάτερ ! έναγκαλίσθητί με, άναχωρώ ! εχομεν πό
λεμον !.

Τούς λόγους τοϋ Φραγκίσκου διεδέχθη άκρα σιγή. Αί 
εφημερίδες δέν έφθαναν είς τό άπομεμακρυσμένον αύτό 
χωρίον καί ό γέρων "Οπφεο ήγνόει τά πάντα. Εγνώριζε 
μόνον ότι ή Πρωσσία ήτο ισχυρά. Τοϋ τό εϊχεν είπει ό 
Φραγκίσκος, ό όποιος ήτο τόσον καλός άξιωματικός ώστε 
οί ανώτεροι του τω ένεπιστεύοντο καί τά σοβαρότερα 
μυστικά τής ύπηρεσίας των.

Ό γέρων "Οπφερ έχων προσηλωμένους τούς όφθαλμούς 
έπί τοϋ Φραγκίσκου έζήτει ν’ άναγνώσν) τήν μυστικήν 
σκέψιν τοϋ ύπερηφάνου αξιωματικού, καί δέν παρετήρησεν 
είμή θάρρος καί τόλμην άπερίγραπτον.

Τότε άποκαλυφθεΐς καί αύτός τφ είπεν μετά συγκινή- 
σεως.

— «Κάμε τό καθήκον 
σου υιέ μου ! Ό Θεός άς 
προστατεύση τήνΓαλλίαν!

Κανείς όμως δέν παρε
τήρησεν είς τό σκότος τής 
εσπέρας μικράν μορφήν, 
ώχράν, ήτις έγένετο ώ- 
χροτέρα άκόμη. Κανείςδέν 
ήκουσε μίαν φωνήν έλα- 
φράν ώς πνοήν, ήτις έπα- 
νελάμβανεν ώς ήχώ : «Ό 
Θεός άς προστατεύση τήν 
Γαλλίαν! ο Κανείς δέν είδε 
τούς γαλανούς τής μικράς 
Δειλής οφθαλμούς λάμπον- 
τας άπό τά δάκρυα, τά 
όποϊα έχυνεν!

Μετ’ ολίγας ημέρας ή ’Αλσατία, ή όποια μέχρι τούδε 
έμενεν άτάραχος, ώς κοιμωμένη, άφυπνίσθη αίφνης άπό 
τον θόρυβον ένθουσιώντος στρατού. Οί στρατιώται κλη- 
θέντες άπό τής ποοηγουμένης ημέρας έβάδιζον εύθυμοι 
καί αρρενωποί άνακράζοντε; «Ζήτω ή Γαλλία ! ·

Αί ομοιόσχημοι χρυσαϊ στολαί τών αξιωματικών, ο’ίτι- 
νες τούς ώδήγουν, έλαμπον ύπό τόν λαμπρόν ήλιον.

"Οπισθεν τού φρακτού ένός λειμώνας, ό όποιος έξετεί- 
νετο κατά μήκος τής οδού, ίσταμένη άπό πολλών ώοών ή 
μικρά Δειλή καί κρατούσα τό πλέςιμόν της είς τάς χεϊρας 
έβοσκε τάς άγελάδας, τάς οποίας τή ειχον έμπιστευθή 
καί παρετήρει μετά προσχής τόν δρόμον διά τού οποίου 
άνεχώρει δ στρατός "Ολαι αί ίστορίαι, τάς οποίας τή εί
χε διηγηθή ό πατήρ της, διήρχοντο άπό τόν νοϋν της 
τήν στιγμήν αύτήν. Έφαντάζετο τάς τρομεράς μάχας, 
τούς φονευομένους εχθρούς, τάς κυματιζούσας σημαίας, 
άλλά φεϋ ! έσκέπτετο επίσης καί τούς φονευμένους καί 
πληγωμένου; πατριώτας της καί τόν μεγάλον αδελφόν 
της, ό όποιος έμελλε νά διατρέξη τόσους κινδύνους" διότι 
ό Φραγκίσκος ήτο πολύ γενναίος.

Θά έκτυπάτο έκ τών πρώτων τούτο ήτο πολύ βέβαιον.

Δέν θά άφινε νά τώ άφαερέσωσι τήν ώραίαν σημαίαν του 
τήν όποιαν ύπερήφανος έκράτει τόσον υψηλά, όταν πρό ο
λίγου άνεχώρει μετά τών στρατιωτών του. Άλλ' όχι ητο 
άδύνατον. Ό Φραγκίσκος δέν θά έπληγώνετο ! Έφερεν είς 
τόν λαιμόν έν φυλακτόν, ώραίον μετάλιον τό όποϊον ή 
Δειλή τώ είχε δώσει, καί τό όποιον θά έκράτει πάντοτε, 
πάντοτε ! Τή τό εϊχεν ύποσχεθή. Ποιος θάνατος θά έτόλ- 
μα λοιπόν νά τόν προσβάλη ! Πόσον θά παρεπονοΰντο οίΠΡΩΤΟΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

— Τράμ, τράμ, τραμ,
— Αί ! τί θά ’πή Σταύρε, αύτό τό τράμ, τράμ, τράμ; 

έλεγεν ή μικρά Κατίναείς τόν άδελφόν της Σταύρον, ό ό
ποιος έπαιζε μία σάλπιγγα τήν όποιαν τοϋ είχε χαρίσει 
ό μπαμπάς του τήν πρωτοχρονιά.

— Δέν καταλαβαίνεις καύμένη τί θά είπή αύτό τό 
σάλπισμα ; Νά, θά πή ΐ'ύκαζίΓ.

— Σύηιξίς ; καί ή Κατίνα ήρχισε νά γελά.
— Περίμενε πρώτον νά ιδής καί έπειτα γελάς.
Δέν έπέρασαν πέντε λεπτά καί ιδού άμέσως φθάνουν έκεϊ 

ό Παύλος, ό Κώστας, και ό Σπϋρος ό όποιος έκρατοϋσε 
άπό τό χεράκι καί τήν μικράν άδελφήν του Τιτήν.

— Βλέπεις λοιπόν, Κατίνα, τί θά ’πή σύναξις ; Γιατί 
δέν γελάς καί τώρα ;

Είς γραμμήιΐ Έφώναξεν 
ό Σταύρος καί άμέσως όλοι 
έμβήκαν εις γραμμήν ώς κα
λοί στρατιώται

— Δέν μάς λείπει τίπο
τε’ είμεθα έτοιμοι διά τόν 
πόλεμον, «φώναξαν μέ χα
ράν τά παιδάκια.

'Όχι- κάτι μάς λείπει ά
κόμη είπεν ό Σταύρος, μάς 
λείπει ή σημαία’ καί στρα
τός χωρίς σημαία δέν είνε 
στρατός. Δέν είξεύρω όταν 
βλέπω τή σημαία μας διατί 
πετά ή καρδιά μου καί νο
μίζω οτι άν ήμουν είς αλη
θινό πόλεμο θά έκτυποϋσα 
μέ περισσότερο θάρρος τούς 
Εχθρούς-

— ”Α ναι, έχεις δίκαιον, 
εχωμεν σημαίαν καί άμέσως χωρίς νά χάσή καιρόν τρ

είπεν ό Παύλος, πρέπει νά
>έ- 

χει εις το σπήτι και μετ’ ολίγον επιστρέφει κρατών ένα 
μεγάλο τραπεζομάνδυλον.

— Εύγε, εύγε, Παύλε άνέκραξαν μέ χαράν τά παιδία. 
Ο Σταύρος έδεσε άμέσως είς ένα ξύλον τό τραπεζομάν

δυλον καί τό έδωκεν είς τόν Παύλον νά τό κρατή.

Ο Αβραάμ έγεννήθη καί άνετράφη είς έν βαθύτατον 
σπήλαιον, διότι δ τύραννος Νίμβρωδ έζήτει τήν ζωήν τού 
βρέφους. Είς τό σπήλαιον έκεϊνο δ 'Αβραάμ χωρίς νά γνω- 
ρίζτι τόν κόσμον, έμεγάλωνε καί ένεδυναμούτο θεία χάριτι 
καί σοφία. Πολλάκις έσκέπτετο καί έλεγε καθ' εαυτόν. 

πτωχοί στρατιώται, οι όποιοι δέν ειχον άδελφάς, ΐνα τοϊς 
δώσωσιν έν φυλακτόν διά νά τούς προστατεύη !.. Καί ή 
άκράδαντος πεποίθησις τής μικράς έζωογόνει τήν πτωχήν 
μητέρα της ήτις, ήτο πολύ ανήσυχος, άφ ’ής ημέρας άνε- 
χώρησεν ό Φραγκίσκος. Καθ' έκάστην άπέστελλεν έν» 
τών υιών της διά νά μανθάνη άν ήρχισεν ό πόλεμος, καί 
ποϋ εύρίσκετο τό τάγμα τοϋ Φραγκίσκου. (άκολουθεϊ)

(A. WEIBB) ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

— Τώρα είμεθα έτοιμοι’' έφώναξαν τά παιδιά.
— ' Εμπροοος... μάρς.
Καί δ μικρός στρατός έξεκίνησε μέ τόνσαλπιγκτήν του 

καί τόν σημαιοφόρον του.
Είς μάτην οί γονείς των τά έσυμβούλευον νά μάθουν 

τά μαθήματά των πρώτον καί έπειτα νά παίξουν.
— Έγώ δέν θά γίνω φιλόσοφος, θά γίνω στρατηγός, 

έλεγεν ό Παύλος.
Καί τά μικοά παιδάκια 

έτρεχον έως τό βράδυ, τρι
γύρω είς τόν κήπον μέ γέ- 
λο;α καί μέ φωναίς.

Μόλις ήρχισε νά νυκτών·/] 
ό μικρός στρατός έσταμάτη- 
σε· ό σαλπιγκτής έσήμανε 
J/.ά./ΐ'σΐΓ καί τά μικρά παι
δάκια έπήγαν τόσον πολύ 
κουρασμένα είς τά σπίτια 
των, ώστε όχι μόνον νά με
λετήσουν τά μαθήματά των 
άλλ’ ούτε νά φάγουν δέν έ- 
πρόφθασαν. "Επεσαν άμέσως 
είς τά κρεβατάκιά των καί 
έκοιμ.ήθησαν βαθειά βα- 
θε’ά.

Τό πρωί άμα έξύπνησαν 
έρριψαν βιαστικά ένα βλέμ
μα είς τό βιβλίον των καί έ
πήγαν είς τό σχολεϊον.

Ό διδάσκαλός των άφοϋ 
τά έξήτασε καί είδεν ότι δέν 

τά έτιμώρησε διά τήν άμέ-εί'ξευραν τά μαθήματα των
λειάν των διά νά έννοήσν) ό κύριος Παύλος ότι δέν γίνε
ται κανείς στρατηγός, άν δέν μάθγι πρώτον γράμματα καί 
διά νά καταλάβουν καί οί άλλοι ότι δέν πρέπει νά παί
ζουν ποτέ έάν δέν μάθουν πρώτον τά μαθήματα των.

Ni-Cos

ΠΕΡΙ .A-BF-A-A-Tvi
«Τίς άρα είνε δ πλάστης μου;» "Οταν έγινε ΙΟέτών 
έξήλθεν άπό τό σπήλαιον έκεϊνο καί ΐδών τόν ήλιον άνχ- 
τέλλοντα έθαμβώθη και έπεσε πρηνής είς τήν γήν λέγων 
«αύτός είνε δ ποιητής τών πάντων, διότι ή οψις αύτοϋ 
είνε ώραιοτάτη».
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Ό Ήλιος άνήλθε, κατήλθε καί τέλος εδυσε. Κατόπιν 
άνέτειλεν ή Σελήνη καί ό Αβραάμ είπε καθ’ εαυτόν 
• Τό φως έκεΐνο, τό όποιον έχάθη, δέν είνε 
ρανοΰ’ ίσως είνε τοΰτο τό μικρότεοον 
υπηρετεί τό μεγαε πλήθος τών αστέρων, » 

καί οί αστέρες 

ό Θεός τοΰ ού- 
φώς, τό όποιον

Άλλά καί ή Σελήνη 
’Αβραάμ έμεινε μόνος.

Έπορεύθη τότε πρός τόν

έδυσαν και ό.

καί ήρώτησενπατέοα -.ου
αυτόν «Τίς είνε ό θεός τοΰ ούρανοΰ καί τής γής ;»

Καί δ θαράχ δ πατήρ του έδειξεν είς αύτόν τά είδω
λα, τά όποια αύτός έλάτρευε καί προσεκύνει.

«Θά τά δοκιμάσω» είπε καθ’ εαυτόν ό παϊς. Καί όταν 
έμεινε μόνος, λαβών εν τεμάχιον κρέατος έθεσε τοΰτο είς 
τούς πόδας τών ειδώλων λέγων «Έάν είσθε άληθεϊς θεοί, 
λάβετε τό δώρον, τό δποϊον σάς προσφέρω». Άλλ’είνε 
δυνατόν νά κινηθώσι ποτέ οί λίθοι ; Καί τά είδωλα λοι
πόν ισταντο άκίνητα.

«Καί τούτους τούς λίθους, είπεν ό παϊς, είνε πρέπον ό 
πατήρ μου νά νομίζη θεούς ; έγώ θά τφ δείξω πόσον «πα
τάται».Καί άμέσως έλαβε ράβδον καί έθραυσε τά είδωλα. 
Μετά ταΰτα έθηκε τήν ράβδον είς τήν δεξιάν χεϊρα ενός τών 
ειδώλων, έτρεξε πρός τόν πατέρα του καί τώ είπε «Πάτερ, 
ό πρώτος έκ τών θεών σου όργισθείς έφόνευσεν όλους τούς 
άδελφούς του !»

Ό πατήρ ένοήσας τήν πράζιν τοΰ υίοΰ του ώργίσθη 
λίαν κατά τοΰ παιδός καί είπεν : «οΰτω έμπαίζουσιν οί 
υιοί τους θεούς τών πατέρων, τούς όποιους διά πολλού 
κόπου απεικόνισαν είς τά είδωλα ;»

«Μή οργίζεσαι, πάτερ μου,λέγει ό ’Αβραάμ, άλλ’ ακου- 
σον. Άφοΰ τά είδωλα σου έκεϊνα είναι ό Θεός, διατί δέν 
κάμνωσιν είς έμέ, δ,τι έγώ διά τής παιδικής μου ταύτης 
χειρός ήδυνήθην είς αυτά νά κάμω ;» Ό Θαράχ, έμει- 
νεν άφωνος έκ τών λόγων τοΰ παιδός. Ή πράξις όμως 
αυτή τοΰ Αβραάμ διεδόθη είς τήν πόλιν, καί ό βασιλεύς 
•προσκαλέσας τόν παΐδα ενώπιον αύτοϋ τώ είπε :

ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Έπεβτροφή
(Γοε προηγούμενου τεύχος)

Ό Πέτρος έρρίφθη είς τό πλευρόν τής νέκρας καί ήρ- 
χισε νά κλαίη.

Πτωχέ Πέτρε ! Ολον τό παρελθόν τώ άνεπαρεστάθη, 
καί τώ επαναλάμβανε μετά λύπης την θλιβεράν ιστορίαν 
του. Ένόμιζεν δτιήτο είκοσιδύο ετών άκόμη εργαζόμενος 
είς την Καρλεβίλλην ώς λεπτουργός άπό της Δευτέρας 
μέχρι τοΰ Σαββάτου καί τό Σάββατον τό εσπέρας άπήρ- 
χετο είς Δυβέκην, ϊνα διέλθη την Κυριακήν μετά της οι
κογένειας του- ήτο ή καλλιτέρα του εποχή. Ένεθυμήθη ότι 
μίαν ήμέραν ό θείος του Μαλώ δ αδελφός τής μητρός του, 
ειχεν έλθει έκ Δουνκέρκης, όπου είργάζετο ώς άρχιτέκτων, 
καί ίδών αυτόν έργαζόμενον τφ έπρότεινε νά τόν παρα- 
λάβη μαζύ του. «Έχω ήδη έ'να συγγενή μεταξύ τών έο· 
γατών μου, τώ είπε, ένα τών έξαδέλφων σου, τόν ’Ιάκω
βον Λεμάνς, δέν έχω τέκνα, καί όταν άποσυρθώ τοΰ κα
ταστήματος μου, θά άφήσω αυτό είς τούς δύο σας». Ή 
μήτηρ του τόν είχε συμβουλεύσει νά παραδεχθή τοΰτο, 
άν καί ό χωρισμός αύτός θά τή έπροξένει μεγάλην λύ-

Πέσε άθλιον παιδίον καί προσκύνησον τόν Θεόν μου, 
διότι ή πυρά θά κατακαύσή τό σώμα σου ! .

—« Και ποιος είναι ό Θεός σου, ώ βασιλεύ ;» ήρώτησε- 
χωρίς νά φοβηθή ό Αβραάμ.

— «Τά πΰρ ! είνε δ Θεός μου· αποκρίνεται όργίλως δ 
τύραννος, «τό ίσχυρότατον αύτό στοιχείου ».

— «Τό πυρ ! ; λέγει τό παιδίον ; άλλά τό πΰρ κατα- 
σβέννυται καί έξαφανίζεται ύπό τοΰ ϋδατος, τό δέ ύδωρ 
άπορροφάται ύπό τών νεφών, τά δέ νέφη διασκορπίζονται- 
ύπό τών ανέμων καί τών ανέμων ύπερισχύει ό άνθρωπος, 
ό δποϊος είνε δ ισχυρότατος έν τώ κόσμω. ·

«Καί έγώ είμαι δ ισχυρότατος τών ανθρώπων!», είπεν 
δ βασιλεύς· πέσε λοιπόν καί προσκύνησον αε, διότι άλ
λως θά ριφθής εις τήν φλέγουσαν πυράν». Τότε- 
ύψώσας δ παϊς τούς οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν είπεν»; 
Είδον τον ήλιον χθές άνατείλαντα έκ τοΰ ανατολικού καί 
δύσαντα είς τό δυτικόν μέρος. Διάταξον λοιπόν αύτόν, 
ω βασιλεύ, νά άκολουθήση σήμερον τήν αντίθετον πορείαν 
νά άνατείλη δηλαδή έκεΐθεν οπού χθές έδυσε καί νά δύση 
έκεΐ όπόθεν άνέτειλε, καί αμέσως θά σέ προσκυνήσω».

Ό βασιλεύς τότε όργισθείς σφόδρα έρριψε τόν παΐδα 
είς τήν πυράν. "Αγγελος όμως σταλείς παρά τοΰ· 
αληθούς Θεού, τόν όποιον έλάτοευεν ό Άβοαάμ. έλα- 
βεν αύτόν είς τάς άγκάλας του καί τόν έ'σωσεν έκ τοΰ 
θανάτου. ’Αμέσως τότε ένεφανίσθη ό θεός καί καλέσας. 
αύτόν έκ τής Χαλδαίας τόν κατέταξε μεταξύ τών αγα
πητών του.

Καί δ ’Αβραάμ έκτοτε ΰπήρξεν ό θεμελιωτής τής λα
τρείας τοΰ ενός καί μόνου αληθούς Θεού τοΰ ποιήσαντος 
τά πάντα.

Έκ τοΰ Γερμανικού 

(Herder) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΠΑΛΙΟΪΡΑΣ-

πην· άλλά τοΰτο θά ωφελεί πολύ τόν Πέτρον, ήτο μία 
καλή έπιχείρησις δι’ αύτόν, διότι μενών πλησίον είς τόν 
θειον του θά τόν διεδέχετο μίαν ήμέραν, ένώ παοαμένων 
είς Καρλεβίλλην δέν θά έγίνετο ποτέ κύριος, διότι ό διευ
θυντής τοΰ καταστήματος, είς τό όποιον είργάζετο ειχεν 
υιούς τής αύτής τέχνης.

Ο Πέτρος ειχεν άναχωρήσει νομίζων δτι τοΰτο θά 
συνετέλει είς τήν ευτυχίαν του. Άλλοίμονον ’. Πόσον τά 
τοΰ κόσμου τούτου είσίν απατηλά! Είς Δουνκέρκην έγνώ- 
ρισε τήν Μαρίαν Βερλένζεν ορφανήν, καλήν καί ώραίαν τήν 
όποιαν όλος ό κόσμος, ναι όλος ό κόσμος ήγάπα διά τά 
προτερήματά της. Καί ή μήτηρ τού Πέτρου, ή όποια ήλ- 
θεν έπί τούτω είς Δουνκέρκην διά νά τήν ΐδη, άν καί δλαι 
αί μητέρες δυσκολεύονται νά εύρωσιν αξίαν γυναίκα διά 
τόν υιόν των, έν τούτοις καί αύτή τήν ήγάπησε μέχρι 
λατρείας, δι’ δ καί έλυπήθη μεγάλως, όταν ή Μαρία έξέ- 
λεξεν ώς σύζυγόν της τόν έξάδελφον τοΰ Πέτρου, Ιάκω
βον, νέον εύθυμον καί διασκεδαστικόν μή όμοιάζοντα Ο
μως διόλου πρός τόν Πέτρον. Τέλος ή Μαρία καί ό ’Ιά
κωβος ένυμφεύθησαν, καί ιδού ή αιτία, ήτις έκαμε τόν 
Πέτρον Βαντάελ νά γείνν) ναύτης. Έκτοτε δέν τούς έπα- 
νεϊδε πλέον, έμαθε μόνον οτι ό ’Ιάκωβος ένεκα τών κα-
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κών συναναστροφών, τάς όποιας ειχεν,άπεκληρώθη ύπό τοΰ 
θείου του, καί ότι άπό τινων έτών άνεχώρησε μετά τής 
συζύγου του έκ Δουνκέρκης.

Σκεπτόμενος πάντα ταΰτα ό Πέτρος κατελήφθη ύπό 
οργής καί άγανακτήσεως. Αύτός θά καθίστα τήν πτωχήν 
Μαρίαν τόσον εύτυχή, καί δ άθλιος έκεϊνος Ιάκωβος τήν 
ένυμφεύθη διά νά τήν κάμη νά τελειώσν) έκεΐ έρημος. 
Πού ήτο τώρα ; Είχε λοιπόν έγκαταλείψει τήν γυναίκα 
του καί τό τέκνον του ; Δέν τώ ήξιζε νά ήναι πατήρ. 
Άλλά τό τέκνον του, τό τέκνον τής Μαρίας Βερλένζεν δέν 
θά άνατραφή είς τό βρεφοκομεϊον τών έκθέτων παιδιών. 
Ό Πέτρος θά τό υίοθετήσζ,, καί θά τό φέρη πολύ μακράν, 
ϊνα μή δυνηθή ποτέ δ ανάξιος πατήρ του νά τό έπα- 
ν·ύρ·/ι.

Ό Πέτρος Βαντάελ, έλαβεν ολα τά χαρτία καί τά έν- 
δύματα τοΰ παιδιού, καί τά έθεσεν είς τόν σάκκον του, 
άφήρεσε τόν έπενδύτην του, έκρέμασε τόν σάκκον τοΰ τα- 
ξει&ίου έπί τής ράχεώς του διά νά τόν θερμάνη καί διά 
νά έχη τάς χεΐροες του έλευθέρας, άνέλαβε μετά προσο
χής τήν μικράν, τήν περιετύλιξε μέ τόν θερμόν έπενδύτην 
του καί τήν έκοίμισεν έπί τών βραχιόνων του. Τέλος έρ· 
ριψεν ύστατον περίλυπον βλέμμα είς τήν νεκράν, έφώναξε 
τόν Κετέρ καί ήρχισε πάλιν τον δρόμον του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

ΊΙ ορφανή εύρόσκεε οικογένειαν
Τήν φοράν ταύτην ό Πέτρος Βαντάελ δέν έβάδιζεΤΟ ΠΟΥΛΑΚΙ
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’Έξω χιονίζει, βορρ2άς φυσάει, 
δέν θά ’βρής τόπο γιά νά σταθής 
άγριο βόλι σέ κυνηγάει 
έλα σιμά μου γιά νά σωθής.

Π Α.
, —Διατί κλαίεις Κώστα ; ήρώτα ή Μαμά 

τον μικρόν υιόν της, ό όποιος εκλαιε χωρίς 
νά τόν μαλώση κανείς.

Καί ό Μικρός Κώστας :
— Διά νά μοϋ δώσης μαμά μου γλυκό 

νά ησυχάσω !
’Εστάλη ύπό «Ατρόμητου Ποντικού»

«9 ·
Η μαμά τή; μικράς Κούλα; στέλλει αυ

τήν νά μέτρηση τής όρνιθες των, διότι νο
μίζει ότι έχάθη μία έ; αυτών 

Θέ νά σέ βάλλω σ’ ένα κλουβάκι 
καί θά περνούμε τόσο καλά, 
θά σέ τα ΐζω καναβουράκι 
καί θά μοΰ ψάλλγις μί-φά,-σόλ-λά.

I Λ I Κ Ο ΛΙ II Λ Ε Γ
Καί ή μιαρά Κούλα έπιστρέφουσα :

—Τής έμέτρησα μαμά μου,καί είναι ή δώ
δεκα κ) ό κόκορας ή δεκατρείς ό κόκορας.

'Εστάλη ύπό «Δεσμίδο; Ίων».
•• **

Ή μικρά Κατίνα όμιλε; τόσον πολλά, 
ώστε αναγκάζει τήν μαμά της νά τής ε"πη 
ότι πρέπει νά όμι/.ή όσον τό δυνατόν Λ α- 
κ ω ν t κ. ώ ς.

Καί ή μικρά Κατίνα :

7

πλέον ώς ναύτης· έ'τρεχε πολύ- πράγμα τό δποϊον έξέπλη- 
ξε τόν Κετέρ, δστις δέν ήδύνατο νά ένοήσγ. διατί ό Κύ
ριός του, έβιάζετο τόσον πολύ. Ό Πέτρος έσκόπεινά φέρ-ρ 
κατ’ άρχάς τό παιδίον είς τήν μητέρα του, ήτις θά τώ 
έδιδε νά πίη ολίγον γάλα, καί θά τό έκοίμιζεν είς μαλα- 
κήν κλίνην δτι ή Κυρία Βαντάελ θά συμπαθήση άμέσως 
πρός τήν μικράν ορφανήν, δέν αμφέβαλλε ποσώς περί τού
του- θά τή ένεπιστεύετο ποιον ήτο τό παιδίον καί ίσως 
αύτή έγνώριζε τί άπέγεινεν δ άθλιος πατήρ του· την 
έπομένην μόλις έξημέρωνε θά έπέστοεφε πάλιν είς τό αυτό 
μέρος προφασιζόμενος δτι έπήγαινεν είς τήν πόλιν διά 
μίαν ύπόθεσίν του’ θά προσεποιεϊτο δτι ευρε τυχαιως 
τήν στιγμήν έκείνην τό πτώμα τής πτωχής Μαρίας καί 
θά έφοόντιζε νά ένταφιάση αύτό είς τό Τουρμόν ή είς το 
Νίδεν, χωρία πλησιέστερα είς τόν τόπον ένθα ειχεν άπο- 
θάνει.

Όσον αφορά τό παιδίον, θά έλεγεν είς τούς περιέργους 
δτι τό εφερεν άπό τά ταξείδιά του. Πώς ήτο δυνατόν νά 
μαντεύσωσιν, οτι ή μικρά έκείνη κόρη ήτο θυγάτηρτής 
πτωχής γυναικός ή όποια άπέθανεν έκ τοΰ ψύχους καί 
τής πείνης έν μέσω τών άγρών ; Ούδείς βεβαίως θά ήο· 
χετο νά ζητήστ) τήν μικράν αύτήν ορφανήν θά ήτο πολύ 
καλά μαζύ του· θά τήν ήγάπα καί θά ήτο ευτυχής.

Ήτο σχεδόν μεσονύκτιον, όταν ό Πέτρος φθάσας έξω
θεν τής Διβέκης διέκρινεν ΰψουμένας ενώπιον του τάς 
πρώτας οικίας τοΰ χωρίου του. (άκολουθεϊ)

(Mme J. Colomb) ειρηνη ε. κακακακβ

"Οχι παιδάκι, κάλλιο μονάχο 
νά ζώ στά χιόνια καί στό βορριά 
παρά σιμά σου σύντροφο νά’χω 
έν όσω ζήσω μαύρη σκλαβιά.

>1 X
— Μήπως μοΰ έπήρες μαμά μου Δάσ

καλο, διά νά μάθω αύτή τή γλώσσα.
’Εστάλη υπό «Λεοντόκαρδου Λαγωοΰ»

•
— Δέν έντρέπεσαι Γιώργο νά ήσαι δεύ

τερος είς τήν τάξιν σου ; ελεγεν ή μήτηρ 
ε ς τόν μικρόν υιόν της.

Καί ό Γιώργος:
Είμαι έγώ δεύτερος μαμά, άλλά δεν είναι 

κανείς πρώτος.
’Εστάλη ύπό «Παλίμπαιδος γέροντος».
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Π W Ε Γ Μ A Τ I kL A I ASKHSEIS

5*  1 Αίνιγμα
Είμαι νήσο: μικρότατη 
καί συνζμ' άφορωτάτη.
"Αν θελήσης ν’ αφαίρεσης
τρία αρχικά ψηφία,
να μ’ εύρής Οά είμπορέσης
μέ μεγάλη ευκολία.
Είμαι μία ·ών ηπείρων 
ή γεννήσασα τόν Κΰρον.

Εστάλη ύπό «Αιαντος Τελχμωνίου»

»» Αίνιγμα
"Οπως είμαι άν μ’ άφήσης, 
είμαι νήσος καί μεγάλη- 
άν τήν κεφαλήν μου κόψης, 
Οά μ’ εύρής στο περιγιάλι.

Έστά η ύπό ’Αναστασίου Τυπάλδου.

S3 Γρίφος
(Μ Μ) δίς

’Εστάλη ύπό Ουρανίου τόξου.

Αύσεις ασζήτεων (5’. τεύχους.

11) Φόρος— όρος — ροφός. 12) ψαρά—Άραψ 
—άρα-άρά. 13) "Απορ-.ς—ΙΙόρος — όρος.
141 33 «τών καί 4 μηνών. I δ) οί άριθμοί
142 857 «αί 285714 οΐτινες γίνονται 428 
57 1 καί 857142.

16) ΕΚΤΩΡ
ΠΑΡΙΣ

Α ΠΩΛΟΣ
ΠΡΙΑΜΟΣ 

ΑΓΗΣ1ΣΤΓΑΤΟΣ.
17) Μή έπί ρώμη καυχώ. I 8) Μηδένα πρό 
τοϋ τέλους μακάριζε. 19) Τά καλά κόποις 
κτώνται. και 2»') Άνευ ιδρώτος καί τόνου 
ούδέν.

58 ■< Αίνιγμα
Τό πρώτον μ’ είναι πρόΟεσις 
γράμμα τό δεύτερόν μου, 
ήφαιστιώ:ης φίλτατε 
νήσος τό σύνολόν μ υ.

’Εστάλη ύπό «Φεράσπιδος στρατιώτου».
Πρόβλημα

Τις ό αριθμός, όσιις έκμηδενίζετ.ι άν, προσ
τιθεμένων είς τά δεξιά αύτοΰ τεσσάρων μη
δενικών, εκ τοΰ οϋτω προκύπτοντος νέου 
αριθμού αφαιρεθή τό γινόμενον τοΰ 100 πολ 
λαπλασιαζομένου επί τό πενταπλάσιον τοΰ 
πεμπτημορίου τοϋ 100 ;

’Εστάλη ύπό «’Αγέλαστου Πέτρας».
!2<5 Αογόγριφος

Άλλ’ αΐξ Άνδρος έφας καί νυν εοει όσιος 
«’Εστάλη ύπό Μπάμ Μπουμ»

ΆπροβΠόχητον
Πώς δυνάμεβα νά βάλωμεν νερό εις τό κόσ- 
κινον; !

’Εστάλη ύπ'ο Χανιού τής Γραβιάς.

Αύται.
(’Αθηνών! Ιούλιος Καϊσαρ, Λευκόθοιξ 

Κύων, Οϋοάνιον τόξον, Φίλιππος Δ. Ρουβε- 
νιώτη:, ’Αδάμαστος Ίππος, 19 Μαίου, Μι
κρό: βιολιστής. Θεμ. Θρ. Κανάρης, Βόας ό 
συσφιγκτήρ,' Ηάνυδρος Ζήλλχ,Έξηγριωυένος 
Λέων, Σφακίανό: Καλώ;—ώρισες, Εδβωνο; 
ψάλτη:, Αίας ό Τελαμώνιος, Στυλ. Μ. Κα- 
λιαντζάκης, Μάριος, Δ. Κ. Λαμπαδάριος, 
Φώκος Κ. Λαμπαδάριος, 'Ανθούσα 'Αλόη, 
’Ιοβόλο; έχιδνχ. Τόξον τοϋ φοίβου, Χρυσόκε- 
ρο>; ελαφος, 'Ατρόμητο; πολεμιστής, Γεώρ. 
Π. Σπανόπουλος, 'Αποθηριωθεΐσκ Τίγρις, 
Μικρός Ζωγράφο;. Γέρ·»—Όλυμπος. Ι'εωρ. 
Μαοίνος, Σμαράγδι Μανδραβίλη, 'Ηρακλής 
Δέροος, Γαβριάς, Φέρασπι; Στρατιώπης, 
Αβρά Άμαδρυά:, Χρυσόπτερος ’Αετό;,

Τρίγωνου
1) Πόλις τής Ί’αλίας
2) Ζητησόν με εις τά ζσματχ
3) 'Επίρρημα άπαγορεύσεως
4) Έν τών φωνηέντων

’Εστάλη ύπό «Λυκαυγούς».

*Ζί> Έλλιτιοβύμφωνον
Α. α. α. ε—. ο—. αι . ι ο .— . ε. ι ο. ι
. ο . —. ι ο . t —. α . —. . ο . . ε . ει — ει .
—. ο —. α . ο .

’Εστάλη ύπό «Λευκού Κόρακος».

ίΙΟ <1*ωνηεντόλΐ7:ον

’Εστάλη ύπό «Μικρά; ’ Ανθοπώλιοος.»

Μπιμπίλα Καλογεροπούλου. Δαμάστρια τών 
Τίγρεων. I. Κ. Ήλιάδης, Ν. Παζαρλής, Ν. 
Κζλογερόπουλος. 'Ελένη Π. Ξανθού Εύφρο- 
σύνη Στριμπάκα, Χάνι Γραβιάς, Α. Ευστρα
τίου, 12 Φεβρουάριου 89, Φωτεινή Μαρκοπού- 
λου. Δ. Γ. Καζαζμάζης καί Χρήστος Δι- 
μηνίτης. (Πειραιώ.) ’Αγγελική Βρατσάνου, 
Εΰλαλος Χελιοών, καί Παννυχίς. (Ναυπλίου) 
Λυμπερ. Κωστόπουλος, καί Γ. Δράσας. 'Λε 
βχδειας) Όλυυπία Μ. Μπουρνάζου. (Λη- 
ξουρίου) ’Ελευθέριος Ν. Παπαδάτος, καί Γε
ράσιμος Σ. Μιχάλης. (Πύργου) Γέρων ’Αλ
φειός. (Θήρας) I. ΙΙαρθενόπουλος. (Σύρου) 
ΙΙαρχδείσιον πτηνόν. (Σμύρνης) Ν. Νικολαί- 
δης, Ποιητής "Ομηρος, Φώτιος Α. Άμποΰτ, 
Πτερωτό: 'Ερμής, Τουρκουάτος Τάσσος. Π. 
Άνδρικίδης, Πάν ς Ξ. Τριαντάφυλλου, καί 
Μάρκος Βότσαρης.ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ό/·. γλυκύ Λυ κα υ γ ε ύ ς αί λύσεις τοΰ πρώτου φύλλου δέν 
λαμβάνονται ύπ' οψιν εις τόν διαγωνισμόν.

Πολύ λυπούμεθα φίλε Κολοσσέ τής Ρόδου, διότι δέν δυ- 
νάαεθχ νά δηνοσιεύσ μεν τό ώρχίον έκείνο αίνιγκά σου. Εινε τόσο 
μεγάλον’. Καί τώρα δτε παρουσιάσθη ή αφορμή αύτή καμνομεν 
γνωστόν ότι αινίγματα μεγαλείτερχ τών 8 σειρών τρίστηλου σχή 
ματος δέν δηαοσιεύομεν.

Μάς έστειλες Λ ευ κ όθ ρ ι ξ κύων τής μονοκονδυλιές. δέν μάς 
έστειλε; όμως καί τήν λύσιν. Διατί ; Μήπως τάς έστειλες διά νά 
τάς λύσωμεν ημείς ;

Πράγαατι, 'Αγέλαστος πέτρα, σωστόν θηοιοτροφείον πλη
σιάζει να γείνη τό «Παιδικόν Περιοδικόν» μέ τόν Βόαν τόν συσφιγ 
κτήρα καί τήν Άποθηριωθείσσν Τίγριδα. Καί ποΰ νά ήξευρε:, ότι 
έ/ομεν ακόμη ένα ’ Εξηγριωμένον λέοντα καί μίαν ‘Έχ-.δνχν ίοβόλον. 
Μη φοβείσαι όμως διότι όλα αυτά τά θηρία θά τά έξημερώση, ώς 
μάς γράφει ήΔαμάστρια τών τίγρεων.

’Αληθώς, καλή Δρόσος τής π ρ ω ίι ς, δέν έχομεν τόσον 
μεγάλην πήραν διά νά χωοέση αποσπάσματα έκ τής άγιας Γρα
φής, τυπωμένα παραμύθια, διηγήματχ πεπαλαιωμένα τοΰ Γ. Κ. 
Γέγη καί τόσα άλλα πασίγνωστα, ίδ-.ω; δέ τόσα νόστιμα (!) 
παιδικά πνεύματα καί μακροσκελή μεταφραστικά παραγεμίσματα 
3Γ ών έξογκούτχι ή π ή ρ α, Ούτε τόσον μίσος, διά νά έκχύσωμεν 
αύτό εις έν [1 βλίον . . . . τή: κουκουβάγιας !

Φίλε Κ ω σ τ ά κ η, χνχγνωθι τον έν τώ πρώτω εύ/ει πρόλο- 
λογον, πρός δέ καί τήν ανωτέρω άπάντησίν μας πρός τήν Δρόσον 
τής πρωίας- δέν θέλομεν νά έπικαλεσθώ«εν καί όσα; έλάβοαεν 
αναρίθμητους έπιστολάς γονέων, διδασκάλων, διευθυντών άξιολόγων 
εφημερίδων κλπ. Ή γνώμη σου είναι ορθή, ότι είς παν καλόν έργον 
θχ ύπαρχη καί ά γ ε ν ή ς ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς, άλλά... μή μάς αναγ
κάζεις νά περιαυτολογήσωμεν. Έν κχιρώ θά δημοσιεύσωαεν τά ονό
ματα τών φίλων συνεργατών μας, οϊτινες έπί μίαν ώραν άν έργασ- 
Οώσι θά μάς σ-είλουν διά μίαν εκατονταετηρίδα ύλην, τοί- 
αύτην, ποό τή; όποιας ή πήρα αναποδογυρίζεται.

Αύτό είναι παληά δουλειά, φίλε Ζ ο ύ γ- Σοΰ έφάνη παράξενου 
πώς ή 31 Ιανουάριου εξημέρωσε τήν 7ην Φεβρουάριου, άν ήξευρες 
ότι ή 15η 8)βρίου 1888 εξημέρωσε τήν 15ην ’Ιανουάριου 1889! ! 
καί τόσα·, άλλα: .... κοιμώμεναι έν τήδεκαετεί πήρα! 
Έχρειάζετο κάποιος, ώς μάς έλεγε καί τις συνδρομητής, γιά νά τόν 
’ξυπνά ’στήν ώρα του, άλλά καί πάλιν δέν τό κατορθώνει- πάλιν 
οέν ξυπνά,έκχκοσυνείθισε βλέπε-; τόσον καιρόν !

ΊΠιαετερα.
Είς έκαστον φύλλον Οά δημοσιεύωμεν τακτικώ; μουσικά τεμάχια 

πρωτότυπε τών αρίστων παο' ήμίν μουσικοδιδάσκαλων.
— Πχρακαλοΰντχι οί κ. κ. Συνδρομηταί οί καθυστεροΰντες τήν 

συνδροαην των ν’ αποστείλωσιν αυτήν.
—’Αντιπρόσωπον έν’ Αλεξάνδρειά ε/ομεν τ'ον κ. Ξεν. Έλαιώτον.

Τιμή φύλλου <ki τούς μ.ή βυνδρομητάς λετ-.τά *-£«».


