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— Τί σάς έκαμε ; νά έλθητε έόώ, μικρά μου πτηνά : 
είπαν οί λόφοι εις τά μικρά πουλάκια, τά όποϊα έζάθη- 
σχν έπ’ αυτών.

— Σάς εΐδομεν άπό μακράν, μά άπό πολύ μακράν, καί 
μάς έφάνητε τόσον ώραϊοι καί τόσον πράσινοι, ώστε ύπε- 
θέσαμεν, ότι θά ζήσωμεν ευτυχισμένα πλησίον σας.

— Λοιπόν, είμεθα ωραίοι πραγματικώς, όπως μάς έ- 
βλέπετε άπό μακράν ; ήρώτησαν οί λόφοι.

-Όχι! άπεκοίθησαν τά μικρά πουλάκια. Τώρα που 
σάς βλέπομεν έκ του πλησίον ένοοϋμεν ττ,ν πλάνην μας. 
Όχι δέν εισθε σείς, τούς όποιους έβλέπομεν είναι οί λό
φοι εκείνοι, οϊτινες φαίνονται πρός δυσμάς καί εις αυτούς 
άμέσως θά πετάξωμεν.

Καί τά μικρά πουλάκια έπέταξαν, ένώ οί λόφοι έγε- 
λων διά ττ,ν ανοησίαν των.

— Τί σάς έκαμε; νά έλθητε έδώ, μικρά μου πτηνά ; εί- 
πον καί αυτοί οί λόφοι εις τά μικρά πουλάκια.

— Σάς εΐδομεν άπό μακράν καί μάς έφάνητε τόσον 
ώραϊοι καί γλυκείς, όπως ό ουρανός έν καιρώ άνοίξεως. 
Άφήσαμεν τάς φωλεάς μας μέ τήν έλπίδα, ότι θά ζήσω- 
μεν πλέον ευτυχισμένα έδώ.

— Λοιπόν είμεθα πραγματικώς τόσον ώραϊοι,όπως μάς 
έβλέπετε ;

— Όχι ! άπεκρίθησαν τά πτηνά άπηλπισμένα- ώ ! όχι ! 
Είσθε ξηροί, είσθε γυμνοί. Δέν είσθε σεϊς τούς οπαίους 
έβλέπομεν άπ’ έκεϊ. Νά ! έκεϊνοι έκεϊ είναι οί ώραϊοι λόφοι, 
τους όποιους έβλέπομεν γεμάτους άπό χλόην καί άνθη.

Καί τά πουλάκια έπέταξαν πάλιν, ΐνα ύπάγωσιν είς 
τους άλλους λόφους.

— Τί σάς έκαμε; νά έλθητε έδώ μικρά μου πουλάκια 
Ήρώτησαν αί λόφοι τά μικρά πτηνά,τά όποϊα έκάθησαν 
έπ’ αυτών.

— Άλλοίμονον ! ανέκραξαν τά πτηνά. Σάς έβλέπομεν 
άπό μαζράν, άπό τήν μικράν φωλεάν μας καί ένομισα- 
μεν οτι είσθε γεμάτοι άπό χλόην, καί ήλθομεν έδώ διά. 
νά περάσωμεν ευτυχισμένα τήν ζωήν μας.

— Καί πώς μάς ευρίσκετε λοιπόν τώρα ;

— Βράχους ξηρούς καί γυμνούς, άπήντησαν τά πτη
νά. Δέν εύρίσζομεν ούτε θέσιν διά νά κτίσωμεν τήν φω
λεάν μας, ούτε έ'να σπόρον διά νά φάγωμεν.

— Αϊ μικρά μου πουλάκια !, λέγει τότε είς θάμνος 
φυτρωμένος έκεϊ. Αί μικρά μου πουλάκια ! ή έλπϊς είνε 
πάντοτε άπατηλή καί πολύ συχνά μέ τήν έλπίδα, ότι θά 
εύρωμεν τό καλλίτερον χάνομεν καί τό καλόν, τό όποιον 
έχομεν. Καθίσατε διά νά άναπαυθήτε ολίγον εις τούς κλώ
νους μου- θά εύρητε εις τήν ρίζαν μου χόρτα καί μικρούς 
σζώληκας, διά νά άναλάβητε τάς δυνάμεις σας καί αύ- 
ριον τό πρωί έπιστρέφετε είς τόν τόπον, άπό τόν όποϊον 
άνεχωρήσατε.

Τά πτηνά ΰπήκουσαν καί άφοϋ έφαγον ολίγους μικρούς 
σζώληκας καί έκοιμήθησαν κάτωθεν τοϋ θάμνου, τήν 
άλλην ημέραν άπεχαιρέτησαν τό φιλόξενον δενδρυλλίου 
καί πρωί πρωί έπέταξαν διά νά έπιστρέύωσιν εις τήν πρώ- 
την κατοικίαν των, τήν όποιαν ουδέποτε πλέον θά άφή- 
σωσι διά νά ζητήσουν άλλην καλλιτέραν.

(Μύθος έκ τοϋ ’Αγγλικού; ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ.
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δύο ; τήν έλευθε- 
είχεν όταν ώς άρ- 
•ήθελε καί ένήργει

ΠΑΤ.— Λοιπόν, Νϊκο, βλέπεις οτι μέ ττ,ν έρώτησιν, ττ,ν 
όποιαν προτείνεις, καί είς ττ,ν όποιαν δέν είμποοώ νά μή 
απαντήσω, άφοϋ σύ μέ τόσον ενδιαφέρον μέ παρακαλεϊς, 
βλέπεις οτι θέλεις νά ύποβληθή; είς κόπους, οτι άφίνεις 
ττ,ν ευθυμίαν τών παιγνιδίων σου διά νά άναλάβρ; ττ,ν σο
βαρότητα τοϋ σπουδαίου εργάτου ;

-— Είπέ μοι, Νϊκο, τί εινε προτιμότερον ή δουλεία ή ή 
ελευθερία ;

ΝΙΚ.— Ή ελευθερία.
ΠΑΤ.— Τί λοιπόν προτιμάς άπό τά 

ρίαν εκείνην τοϋ Μωϋσέως, τήν όποιαν 
χιβοσκός έβοσκε τά πρόβατά του, οπού
ϋ,τι ένήργει έν τή έρήμω μέ ελευθερίαν, τήν όποιαν έζή— 
λευον καί οί αύτοκράτορες τοϋ κόσμου, ή την δουλειάν 
τήν όποιαν άνέλαβεν, όταν έγεινε δοϋλος τοϋ Θεοϋ καί ύ- 
πεχρεώθη νά πράττ-ρ όχι ο,τι ήθελεν, άλλά ότι ό Θεός 
•ήθελε τόν προστάζει ; Ποιος Μωϋσή; σοί άρέσκει καλλί
τερα, ό αρχών τών προβάτων καί βασιλεύς τής έρημου, ή 
ό Μωϋσής ό δοϋλος τοϋ Θεοϋ, ό υποχρεωμένος νά άκούσ-ρ 
τοϋ Θεοϋ καί νά άφήσ·ρ τήν ήρεμον βασιλείαν του διά νά 
παρασταθή ένώπιον τοϋ Φαραώ, νά συνηγορήστ, υπέρ τών 
'Εβραίων, νά δοκιμάσ-ρ τόν θυμόν τοϋ βασιλέως καί νά κιν- 
δυνεύη νά ύποστή ίσως τά μεγαλείτερα κακά ; Ποιον προ
τιμάς, τόν δοϋλον Μωϋσή ή τόν έλεύθερον ;

ΝΙΚ.— Τόν δοϋλον.
ΠΑΤ.— Διατί άρά γε, άφοϋ προηγουμένως είπες οτι ή 

ελευθερία είνε προτιμοτέρα τής δουλείας ; (ό Νίκος σιωπά) 
Μήπως γνωρίζεις σύ, Βασιλική.

ΒΑΣΙΛ. Άν καί δέν είμαι πολύ βεβαία οτι είνε άληθής 
ή γνώμη μου έν τούτοι; τήν λέγω. Ό Μωϋσής ώς έλεύθε · 
ρος ήτο μέν άρχων τών ποιμνίων καί βασιλεύς τής έοήμου, 
άλλά δέν είχε τίποτε πλειότερον δέν είχε κανέν μέλλον, 
δέν είχε νά κάμη καμμίαν πρόοδον · θά έζ·ρ καί θά άπέ- 
θνησκεν άφανής καί άσημος, σχεδόν ίσος πρός τούς πα- 
χεϊς κριούς του ή τά τρυφερά του πρόβατα. Ένώ ώς δοϋ
λος τοϋ Θεοϋ ήτο μέν ύποχρεωμένος νά άφήσγ τά θελήμα
τα καί τάς ορέξεις του καί νά άκού·ρ τοϋ Θεοϋ, άλλ’ είς 
άποζημίωσιν διά τήν θυσίαν ταυ αύτήν έτιμάτο μέ τήν

ή: ΤιΖΤΙΚΣΉ3^ ΖΧΕΤΥΧΈΐ
ΓΙόε προηγούμενο)· τεύχος. — Τό τέ.ίος είς τό επόμενον)

Ό γέρων "Οπφερ μενών πάντοτε σιωπηλός έδείκνυεν ότι 
σκέψι; τι; τόν έβασάνιζεν.

Πολλάκις ή Δειλή τόν ει-χεν άκούσει νά ψιθυρίζ·ρ «Ό 
Φραγκίσκος άπατάται, άλλ.’όχι· χιλιάκι; όχι. Τοϋτο είναι 
άδύνατον.»

Τί όμως ήτο άδύνατον ; Ή Δειλή δέν ήδύνατο νά τό 
μαντεύση καί έπειδή ό πατήρ της ήτο τόσω σκεπτικό; δέν 
έτόλμα νά τόν έρωτήσ-ρ.

Άλλά τέλος τό έμαθεν.
"Ητο άδύνατον νά ΐδρ τρεπομένου; εί; φυγήν, ρττω- 

μένους καί άπέλπιδα; τού; στρατιώτα; έκείνους, οϊτινε; 
ειχον διέλθει υπερήφανοι έκ τοϋ χωρίου· ήτο άδύνατον νά 
εΐσβάλωσιν οί βάρβαροι είς τήν ’Αλσατίαν, νά σφάςωσι 
τού; κατοίκους, καί νά παοαδώσωσι τήν πόλιν εί; το πϋρ. 

φιλίαν τοϋ Θεοϋ, έγεινεν άρχηγός ολοκλήρου λαοϋ, ηδυ- 
νήθη νά κάμ·ρ τόσα καί τόσα τεράστια καί νά σώσ·ρ τόν 
λαόν τοϋ ’Ισραήλ, ήξιώθη νά λάβ·ρ τόν νόμον παρά τοϋ 
Θεοϋ, καί νά γείνρ ό πρώτος νομοθέτης του λαοϋ του.

1ΙΛΤ. Εύγε, Βασιλική μου. Λοιπόν,Νϊκο, βλέπεις οτι υ
πάρχει καί δουλεία πολύ άνωτέρα καί εντιμότερα από την 
έλευθερίαν, καί καταλαμβάνεις ότι οι τοιοϋτοι δοϋλοι με 
μικράν τινα ύπηρεσίαν,μέ ολίγους κόπους,άποκτώσιν ύστε
ρον άγαθά μυριάκις ευφρόσυνα παρά τά άγαθά τής φαινο- 
μένης 'έκείνης καί ματαίας έλευθερίας, ή οποία πολλάκις 
παρασκευάζει καί όδηγεϊ είς τήν δουλείαν. Ισως δε δέν 
είναι άνάγκη νά προσθέσω οτι είς τόν πιστόν υπηρέτην δέν 
άρκεϊ μόνον ή πρόθυμος ύπακοή, άλλά καί ή έπίμονος 
έγκαρτέρησις, άνευ τής όποιας ή καλή άρχή δέν ευρί
σκει καλόν τέλος καί χάνεται και καταστρεφεται. Βέβαια 
ό Μωϋσής δέν θά άνήρχετο εις τό Σινά καί δέν θά έλάμ- 
βανε τούς νόμους, άν δέν ήκουε προηγουμένως τόν Θεόν, 
καθώς δέν ήδυνήθη νά είσέλθη είς τήν γήν τής έπαγγε- 
λίας, ώς θά μάθ-ρς άργότερα, διότι δέν ευηρεστησεν είς 
τόν Θεόν. Καί είναι ύπό τήν έποψιν ταύτην διδακτικώτα- 
τον τό παράδειγμα τοϋ Μωϋσεως, διότι μάς διδάσκει οτι 
διά κάθε έργασίαν είναι άπαραίτητος όχι μόνον, καλή άρχή 
άλλά καί' καλόν τέλος, τό όποϊον φέρει μόνον ή έπι- 
μονή καί ή ύπεμονή καί ή συνετή προσοχή. Ελπίζω δε 
οτι ό Νίκος, οστις άπόψε έκαμε τήν καλήν άρχήν, νά έ- 
ρωτήσ·/) δηλ. μέ τόσην προθυμίαν 'έν τόσον,σπουδαϊον έοώ- 
τημα,'οτι θά έχρ καί τήν διάθεσιν καί αύριον τήν έσπέ
ραν νά άκούσ-ρ μετά προσοχής όλα οσα χρειάζονται διά 
νά άναπτυχθή καλώς τό ζήτημα τοϋτο, καί οτι θά φρον- 
τίσρ νά νοήση καλώς καί νά έκτελέση τάς ύποχρεώσεις, 
τάς'όποιας φέρει μεθ’ έαυτή; φυσικά μία τοιαύτη γνώσις 
είς τόν κάτοχον αύτής.

ΝΙΚ. Ναί, πατέρα μου, θά φροντίσω οσον είμποοώ, άφοϋ 
βλέπω οτι έάν σέ άκούσω, όχι μόνον τόν εαυτόν μου ώ- 
φελώ, άλλά καί σέ τόν καλόν μου πατέρα ευχαριστώ. 
(Άσπασθεί; ειτα τάς δεξιάς τών γονέων του άπέρχεται, 
ΐνα κοιμηθή.

ΙΩΑΝ. «- ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ.

Τρεϊ; έκ τών νέων αδελφών τής Δειλής, ετρεζαν να ε- 
νωθώσι μέ τόν Φραγκίσκον. Ό γέρων ‘Όπφερ καί αύτός 
επίσης έλαβε τό όπλον διά τών άδυνάτων χειρών του καί 
ήτο έτοιμος διά τόν πόλεμον. II Δειλή καί ό Βίλκεν έμει
ναν πλέον ή μόνη πορηγοοία διά τήν πτωχήν μητέρατων.

Ήτο άδύνατον, έλεγεν ό γέρων "Οπφερ, νά ϊδ·ρ είσβά- 
λοντα; τού; έχθρού; είς τήν ’Αλσατίαν καί όμως ή Δειλή 
τρέμουσα καί έναγκαλιζομένη τήν μ.ητέρα της ήκουε τόν 
φοβερόν κρότον τών τηλεβόλων.

Ημέραν τινά ολίγοι στρατιώται Γάλλοι έν μέσω μυρίων 
κινδύνων διήοχοντο τό χωρίον τής Δειλής. Ο Βίλκεν ε- 
τρεζε πρό; αύτούς, τού; έφώναζε, τούς έδωκεν οίνον διά 
νά πίωσι καί τούς παρεχώρησε τήν οικίαν των, οπού άνε- 
παύθησαν ολίγον.

— «Έχάσαμεν πολύτιμον στρατιώτην, είπεν ό άξιωμα- 
τικός, δστι; ώδήγει τόν μικρόν έκεϊνον στρατόν. ="Ενα 
καλό παιδί τοϋ τόπου μας, ένα Άλσατιανόν όπως σείς.
Ητο ταύτοχρόνως ό Τυμπανιστή; καί ό οδηγός μας. Πτω

χόν παιδίον ! . . . Έφονεύθη χθες».
Ό Βίλκεν έσηκώθη.
— Λάβετε έμέ άξιωματικέ μου, είπεν, θά τόν ανα

πληρώσω» .
— Άλλά σύ είσαι παιδίον άκόμη· άπήντησεν ό ά- 

ξιωματικό; μετά μειδιάματος.
Οί οφθαλμοί τοϋ Βίλκεν έσπινθηροβόλησαν.
— Άκουσον, άξιωματικέ. Οί τέσσαρε; αδελφοί μου 

είναι στρατιώται’ ό πατήρ μου ήτο άκροβολιστή;· είμαι 
16 έτών, ισχυρό; όμως, ώς τέλειος άνήρ.

Σήμερον ή αύριον σκοπεύω νά άπέλθω εί; τήν πόλιν, 
όπως άναμιχθώ είς τόν πόλεμον».

Τό εσπέρα; ή δυστυχής μήτηρ δέν είχε νά σφίγξρ είς 
τάς άγκάλας τη; είμή μόνον τήν Δειλήν, τήν όποιαν ό 
πόλεμο; δέν ήδύνατο νά τή; άποσπάσγ.

Αί ήμέραι διήρχοντο λυπηρότερα·., τρομερότεραι. Άνά 
πάσαν στιγμήν στρατιωτικά άποσπάσματα νικητών διήρ
χοντο τό χωρίον χωρίς νά σταματώσιν.’Από πολλοϋ καιρού 
δεν ειχον τί ν’άρπάσωσιν άπό τό πτωχόν αύτό χωρίον.’Ε
νίοτε έν τώ μέσω τής νυκτός φωνή γλαυκό; ήκούετο πλη
σίον τή; άγροτική; οικίας. 'Ητο τό σύνθημα τοϋ πατρός, 
ό όποιος πελιδνός,λιπόσαρκος, κυρτός έκ τών κακοπαθειών 
μάλλον παρά έκ τής ηλικίας, έλάμβανε μετά σπουδή; τό 
τεμάχιον μαύρου άρτου, τό όποϊον ή Δειλή καί ή μήτηρ 
της τώ έφύλαττον, τάς ένηγκαλίζετο καί έχάνετο καί πά
λιν είς τό δάσος. Δέν ήθελε νά συλληφθή αιχμάλωτος καί 
νά άφοπλισθή ένώπιον τής συζύγου του καί τοϋ τέ
κνου του.

θά ήδύνατο άρά γε ή Δειλή, τόσον εύαίσθητον παι
δίον νά ύποφέρ·ρ τόσα; δοκιμασίας ; Ώχροτέρα νεκρά; καί 
μέ οφθαλμού; πλήρεις δακρύων έπήγαινε καί ήρχετο πέ- 
ριζ τή; έρημωθείση; οικία; πλησίον τής άπηλ’πισμένη; 
μητρός. Έκλαιε χωρίς νά τήν βλέπ·ρ ή μήτηρ της, δέν πα- 
ρεπονειτο ποτέ, έπασχε σιωπηοώς, καί δέν έτόλυ.α νά 
παρηγορήσ-ρ τήν πτωχήν μητέρα της. Ή μικρά εκείνη 
ψυχή καταληφθεϊσα τόσον νέα ύπό θλίψεων, αΐτινες ύπε- 
ρέβαινον τάς δυνάμεις της, ήτο παράδοξον πώς έζη, καί 
πώς άκόμη ύπέφερεν.

Πρός τό εσπέρα; διεδόθη εί; τό χωρίον ή ©οβεοά εϊδη- 
σις, ότι οί Γάλλοι ένικήθησαν.

Μεγάλη θλίψι; καί κατήφεια κατέλαβεν όλους τού; 
κατοίκους.

Τήν αύτήν νύκτα άγνωστο; έκτύπησε τήν θύραν τή; 
Δειλή;. Ή μήτηρ έτρεξε νά άνοίξ-ρ ψιθυρίζουσα. . . «Άν 
ήτο Γάλλο;» 1 ............

Καί πράγματι ήτο Γάλλος ! Ήτο Γάλλο; στρατιώ
της,μαϋρος έκ τή; πυρίτιδος, λασπωμένο; καί κατεξεσχι- 
σμένος. "Εβλεπε γύρω του μέ βλέμμα άνήσυχον καί τέλος 
σταθείς όρθιος είς τό κατώφλιον τής θύρας έψέλλισε τάς 
ψέξεις ταύτας. .’Ακούσατε· μέ ειχον αιχμάλωτον, άλλ’ 
έφυγα. "Ερχομαι νά σάς αναγγείλω, ότι ό Φραγκίσκος έ- 
πληγώθη καί είναι αιχμάλωτος. Τόν μετέφερον έδώ κοντά, 
ει; τήν πόλιν. Μή ύπάγητε έκεϊ- είναι άνωφελέ;· θά σά; 
διώξουν άμέσως. Καί έπειτα φοβούμαι. . , . νομίζω. . . 
ότι θά ήναι πολύ άργά ! Ήλθον, διότι ύπεσχέθην εί; τόν 
συστρατιώτην μου νά σάς ϊδω καί νά σάς εϊπω έκ μέρους 
που τά εξής- Είπε τους ότι τούς όμα.τώ, ότι, ό τε.ίευταΐος 
μου στεναγμός είναι, όι.' αυτούς χαί όιά τήν Γα./.Ιίαν .'

Είπε τους άχόμη ότι Άρατιϋ προσφι.Γες ενθύμιου. . . Δέν 
ήνόησα τό τέλος, είπεν ό Γάλλος· μάς έχώρισαν. Ήλ
θον έν σπουδή καί άναχωρώ πάλιν διά νά ενωθώ μέ τού; 
συστρατιώτα; μου. Άν θέλετε σεϊς, ε'.πέτε είς τήν μητέ
ρα μου, οτι τήν άσπάζομαι, καί ότι πολεμώ πάντοτε διά 
τήν Γαλλίαν !»

Καί έξηφανίσθη ώς φάσμα.
Ή γραϊα 'Όπφερ δέν είχε τήν δύναμιν ν’ άποκριθή ούτε 

λέξιν πελιδνή, μέ όφθαλμούς άκινητοϋντας, δέν έβλεπεν 
ούτε ήκουε πλέον τίποτε.

Ό Φραγκίσκος της άπέθνησκεν ή ϊσω; εϊχεν άποθάνει 
καί τή έ'λεγον άνωφελέ;. . . . πολύ άργά. . . . Μή ύπαγε- 
τε !.................Διά ποιαν τήν έξελάμβανον ; Ήθελε ν’ άνα-
χωρήσ·/) άμέσως.

Αλλοίμονον ! Ή πτωχή γυνή έλησμόνησεν, ότι τά δά
κρυα καί αί άγωνίαι ειχον ελαττώσει τά; δυνάμεις της.

Εδοκίμασε νά σηκωθή, άλλ’ έκλονίσθη καί θά έπιπτεν, 
έάν δέν τήν ύπεστήριζεν ή μικρά Δειλή.

Η νύξ ήτο φρικώδη; ! Λησμονούσα έν τή άπελπισία 
της τόν θανάσιμον τρόμον τή; πτωχή; κόρη; της, ή δυστυ
χής μήτηρ άνεκάλει είς τήν μνήμην της τήν όλεθοίαν ει
κόνα τοϋ θανάτου τοϋ τέκνου της. Τέλος Λερί τήν πρωίαν, 
άφοϋ πλέον έξηντλήθησαν οί στεναγμοί καί τά δάκρυα της, 
άπεκοιμήθη. Παρά τό πλευράν της, συνεσφιγμένη ή Δειλή 
έμενεν έξυπνος καί μέ χείλη τρέμοντα έπανελάμβανεν ή 
δυστυχής ένα πρό; ένα τούς λόγου; τοϋ στρατιώτου.

Ποιον ήτο τό προσφιλές αύτό ένθύμιον, τό όποϊον εφε- 
ρεν ό άδελφός της ; Δέν θά τό έμάνθανε, διότι ή μήτηρ τη; 
δέν είχε δυνάμεις διά νά ύπάγν) εί; τήν πόλιν και ό Φραγ
κίσκος θ' άπέθνησκε χωρίς νά έμπιστευθή είς ούδένα τό ά
γιον έκεϊνο λείψανον. Τοϋτο ήτο φοβερόν. . . . Αίφνης εί; 
τήν κεφαλήν τή; μικρά; Δειλής έπήλθε μία ιδέα' πρό τών 
έσκοτισμένων οφθαλμών της έλαμψε φώς 1 Πώς δέν έσκέ- 
φθη τοϋτο έξ άρχής ; Ή πόλις δέν ήτο πολύ μακράν. Έάν 
έτόλμα ; . . . Τήν μητέρα ήδύνατο νά τήν άπωθήσωσιν . . 
άλλ' αύτήν ; . . . Ήτο τοσον μικρά ! . . . . ίσως δέν θά 
τήν έβλεπον.................... ίσως έπί τέλους καί έκεϊνοι νά ειχον
μικρά; κόρα; καί νά τήν εύσπλαγχνίζοντο.

ΙΙολύ σ γά έσηκώθη καί έρριψεν έπί τών ώμων της τό 
μικρόν έπανωφόριόν της, φωτιζόμενη δέ άπό τά; άκτΐνα; 
τή; σελήνη; έγραψε *Μητέρ  μου! υπάγω νάίόω τόν Φραγ
κίσκον μας· θά έπιστρέι'-ω,μίι χ.Ιαίιις π.Ιέον.ν Καί έξήλθεν.
Ώ πόσον Ψύχος έκαμνε ! πόσον ό άνεμος έσύοιζε δυνατά 

είς τά ώτά της !
Ήτο τρομακτική νύξ.Μεγάλαι μαϋραι σκιαί έξηπλοΰντο 

έπί τής χιόνος. Τά δένδρα έτριζον σειόμενα ύπό τοϋ άνέ- 
μου καί έκεϊ κάτω μακρύτερον μεγάλη σφαίρα τηλεβόλου 
έτάρασσε τό έδαφος εί; κάθε κανονοβολισμόν. Τρέμουσα, 
παγωμένη άπό τήν πάχνην, ή όποια τή προσέβαλε τό πρό
σωπον, ή Δειλή δέν ώμίλει πλέον. Δέν θά ήδύνατο νά φθά- 
σγ. . . . Έάν έπερίμενε τήν ημέραν ! . . . Άλλά τότε ή 
μήτηρ τη; θά τήν έπρόφθανε καί ό Φραγκίσκο; θά άπέθνη
σκε πλέον χωρίς νά τόν ϊδ·β. ’Όχι 1 έπρεπε νά προχωρήσει 
καί έπροχώοησε χαμηλώνουσα τούς οφθαλμού; της, διά να 
βλέπ-ρ όλιγώτερον τά μαύρα έκεϊνα φαντάσματα καί κλεί- 
ουσα τά ώτά της, διά νά μή άκού·ρ πλέον.

Περιεπάτησε πολύ ! Πόσον μακρά ήτο ή ίδό; ! Πολλά- 
κι; τήν είχε διέλθει· άλλά τότε ήτο θέρος, τά πτηνά έκε- 
λάδουν, τά άνθη διέχεον εύωδίαν εί; τήν άτμόσφαιραν, 
καί φίλοι συναντώντε; αύτήν τήν έχαιοέτων γλυκύτατα. 
Τώρα τό πάν έσίγα έκτό; τή; ΰποκόφου βοή; τών έχθρών, 
οΐτινε; είσέβαλον εί; τήν πόλιν. ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚανακαΚιι
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ή: λεν α
Εΰαγγε.Ιισμοϋ ημέρα 

ή.Ιθε πά.Ιιτ ποθητή.
χ-αΐρε, ώ προσιρι.ΐεστέρα 

τών *Ε.Ι.Ιήτων εορτή.

Είσαι τής πατρίδος βάσις 
χαί τής πίστεως κρηπίς 

χαί τής οικουμένης .τάσης 
ή χαρά χαί ή ϊ.ί.τίς

’ ΑγγεΑος Κυρίου χοίρων 
χαταθαΐνει είς τήν γην 

άγγε.Ιίαν θείαν ιρέρων 
.τάσης τέρψεως πηγή»·.

Ψά.Ι.Ιε, Γή, εϋαγγε.Ιίου 
άσματα εν χαρμονίι 

καί τήν δόθ,αν τοΰ Κυρίου 
ανυμνείτε, Ουρανοί.

Σήμερον Πατρίς χαί Πίστις 
έορτάζουσι κοινώς 

νέος Γαβριή.Ι ό μύστης 
τοϋ Κυρίου Γερμανός.

’ ΑναπΛάσεως ήμερα 
ή μεγά.Ιη χαί κ.Ιητή 

χαίρε, ώ προσιρι.Ιεστέρα 
τών Έ.Ι.Ιήνων εορτή.

KUNST. ΑΙΑΑΕΙΣΜΑΣ.

Ή Μένα εΐν' ακόμα 
Επτα χρονών που.Ιί, 
' Ροδοπ.Ιασμένο σώμα, 
χαρούμενη πο.Ιύ.

Καί τρέχει 'σάν που.Ιάχι 
Γοργο, έδώ χ' έχει 
Καί ίχει στ' άχει.Ιάχι 
χαμόγελο γ.Ιυχύ.

Νομίζεις, άγγε.Ιοϋδι 
Πώς είνε τό μικρό. 
Πώς είν’ ίνα .Ιου.Ιοΐδι 
Τ' Άπρί.ίη δροσερό.

"Αν πίνουνε φαρμάκια 
Οί ά.Ι.Ιοι χ.ι’ άάοή,
Περνά. μέ τραγουδάκια 
'Π Λένα. τή ζωή.

Καμμ>ά φορά θαρρείτε, 
"Αν κ.Ιαίη, πώς πονεΐ’ 
’Α.Ι.έά, έάν .Ιυπήται 
Μιαν ώρα, Λησμονεί.

Καί χαίρεται <αί πά.ίι 
Έξ ό.Ιης τής ψυχής· 
‘Σάν 'κείνη, είθε κι’ ά.Ι.Ιοι 
Νά ήσαν ευτυχείς !

ΓΑργος 1877]. Δ. Κ. ΒαρδογβιπτηςΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΑ-ΣΤΑΧΤΕΡΗΣΗ ΚΑΛΗ ΚΟΡΗ
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ)

Ήτο ·χία ζ«λή [χιχβά κόρη· 
μικρά κατά τήν ηλικίαν, άλλά 
•πολύ μεγάλη κατά τήν καρδίαν, 
διότι δεν είχε κακίαν μέσα της 
άλλά|πάντοτεπροσεπάθεΐ νά κά- 
μνη δ,τι καλόνήδύνατο Ήγάπα 
τούς γονείς της και έσέβετο 
τούς μεγαλητέρους άπό αύτήν.

Μόνον είς τό γατάκι της έ- 
φαίνετο κάποτε σκληρά’ όταν 
δμωςέσυλλογίζετο ότι καί αύτό 
είναι ζώον καί αισθάνεται ό,τι 
καί άν τώ κάμη τις, δέν τό έβα- 
σάνιζεν, άλλά τό περιεποιείτο 
όσον ήδύνατο, διότι τό ήγάπα 
καί αύτό.

Θά σάς ε'ίπω πόσον έλυπήθη 
μίαν οοράν, όταν έλησμόνησαν 
νά δώσουν φαγητού είς το αγα
πημένο της γατάκι. . . .

Μ ίαν πρωίαν, μόλις ειχεν 
αναχωρήσει άπό τήν οικίαν της 
καί έπηγαινε πολύ βιαστική είς 
τό σχολεϊον, ειδεν είς τόν δρό
μον τό μικρό της γατάκι είς 
ελεεινήν κατάστασιν, διότι τό 
είχον άφίσει τό δυστυχισμένο
μικρό έξω τής οικίας ολην τήν νύχτα έκτεθειμέ- 
νον εις τήν βροχήν καί νηστικόν ! !

Άχ ! τι δάκρυα έχυσεν άπό τήν λύπην της !
Τό γατάκι της νηστικόν καί έξω της οικίας καθ'

ολην τήν βροχερόν νύκτα καί 
αύτή νά μή τό γνωρίζη ; ! . . .

Χωρίς όμως νά χάση καιρόν, 
επιστρέφει είς τήν οικίαν της 
άμέσως μέ τό γατάκι είς τήν 
αγκάλην της και πολύ θυμω
μένη, διότι δέν τό ένεθυμήθη 
κανείς, μόνη πλέον έφροντισε 
διά τό σαγητόν του.

Τω εδωσεν είς ένα πινακίου 
ολίγον γάλα και τό γατάκι μέ 
πολύ μεγάλην όρεξιν ήρχισε νά 
πίνη.

Πόσον έχαίρετο, πόσον εύ- 
χαριστεΐτο ή μικρά διά τήν κα
λήν της αύτήν πράξιν !

Έβλεπεν ότι αύτή ήτο πολύ 
εύτυχής, διότι ειχεν άλλους, οι 
όποιοι φροντίζουν δι' αύτήν, 
ενώ τό μικρό γατάκι ήτον άπρο- 
στάτευτο καί θάέχάνετο, άν δέν 
τό έλάμβανεν ύπό τήν προστα
σίαν της. Εσκέπτετο ότι άν δέν 
έφρόντιζον δι' αύτήν οί γονείς 
της Οάώμοίαζε 'σάν τό έρημο 
γατάκι καί ή σκέψις αύτή τήν 
έκαμνεν άκόμη άγαθοτεραν καί

ρετε νά αγαπά και νά προστατεύη πάντοτε 
τατευ-.α και ορφανά !

Μ. Ε. Κ.....................ς

Ο Α Π Ρ
Ό Απρίλης γελαστός μέ χ*?*  προβάλλει 
καί γεμίζει δλ’ ή γή, εύμορφιές καί κάλλη.
Τα λουλούδια τήν αυγή ή δροσιά δροσίζει 
κ ή σελήνη τά βουνά τής νυχτιές χρυσίζει.

ΙΛΗΣ
Τά αρνάκια μέ χαρά τρέχουν ’στό λειβάδι 
καί νεράκι καθαρό τρέχει ’στο λαγκάδι.
Ό ’Απρίλη; ’πρόβαλε μ’ εύμορφίά καί χάρι 
καί παντού μοσχοβολεΐ πασχαλιάς κλωνάρι. Nl-Cos.

Γνωρίζετε μικροί μου 
άναγνώς-αι, τήν κυρά Στα
χτερή ; Ή κυρά Σταχτερή 
είναι μία. εύμορφη, άλλά 
πολύ κακή Γάτα. Δέν τήν 
φθάνουν μόνον οί ποντι
κοί, τούς οποίους τρώγει, 
άλλά συχνά πυκνά κάμνει 
εφόδους είς τά ντουλάπια 
τήςτραπεζαρίαςκαίάρπάζει 
τά ψάρια ή δ,τι άλλο φα- 

■γητόν ήθελεν εΰρει ε’.ς αυ
τά. Άλλά καί μέ τά ψά
ρια καί μέ τά φαγητά, τά 
όποια έκλεπτεν ή κυρά- 
Σταχτερή δέν ήτο καί πά
λιν ευχαριστημένη- ήθελε 
νά φάγγ καί πουλάκι ή 
κυρία, διά νά άλλάξη ολί
γον τό καθημερινόν φαγη
τού της.

Μίαν ήμέραν λοιπόν,ένω 
έκαθητο εις τό παράθυρον 
τής οικίας ύπό τόν ώραΐον 
ήλιον, βλέπει έξαφνα δύο 
μικρά πουλάκια νά κάθων- 
ται είς τσ πλησίον παρά
θυρον. Αμα τά ειδεν άμέ
σως τής ήλθεν ή όρεξις νά 
δοκιμάσγ τόκρέαςτων καί, 
ιδέτε την, μιά καί δυο ση
κώνεται, τεντόνεται καί κινά σιγά σιγά νά περιπατγ πάθημά της, τ 
επάνω είς τήνκορνίζα τών παραθύρων, διά νά συλλάβγ 
■τά μικρά εκείνα πτηνά. Οσφ έπλησίαζε τόσω περισσό-

τερον ήτο βέβαια οτι θά 
ετρωγεν έπί τέλους που
λάκια είς τό 
Άλλά ή 
δέν έγνώριζεν ότι οσον 
δυνατός καί αν ήναι κα
νείς είς τόν κόσμον αυτόν, 
έχει πάντοτε κάποιον, ό 
όποιος τόνδιαφυλάττεικαί 
τόν προστατεύει.Ένω λοι
πόν έπλησιασε καί ήτοι- 
μάζετο νά συλλαβή τά 
πουλάκια:

Χράπ ! . . . όρμά καί 
τήν αρπάζει άπό τόν λαι
μόν ό Πιστός, ένας μεγά
λος καί καλός σκύλος, ό 
όποιος έκαθητο άπό μέσα 
άπό τό παράθυρου καί έ
βλεπε τά μικρά έκεΐνχ 
πτηνά. Τα πουλάκια επέ
ταξαν άμέσως καί έφυγαν 
ή κυρά-Σταχτερή όμως 
έφαγε τόσα δαγκώματα 
άπό τόν Πιστόν, ώστε έπί 
πολλάς ημέρας δέν ήδύνα- 
τονά φάγγ τίποτε. Τέλος 
έγεινε καλά’ όταν όμως 
έβλεπε πουλάκια είς τό 
παράθυρου έφευγεν οσον 
ήδύνατο μακρύτερον. Τό 

ής είχε γείνει πολύ καλόν μάθημά !

0 ΛΑΙΜΑΡΓΟΣ ΣΚΎΛΟΣ
(ΜΥΘΟΣ)

Ενας σκύλος φέρων κρέας, μιά φορά κ’ έναν καιρό 
•εναν ποταμό περνούσε, ότε βλέπει στό νερό 
την σκιάν του καί νομίσας, ότι είναι άλλος σκύλος 
παραιτεΐ τό ίδικόν του ό αχόρταγος μας φίλος 
καί όρμά μέ λαιμαργίαν καί τό άλλο νά άρπάσγ 
καί μέ όρεξιν μεγάλην τήν κοιλιά του νά χορτάσγ.

ΒΕΛ11Ϊ Α. ΚΟΤΣΕΛΟΙΙΟΤΛΟΥ

Πλήν ό δυστυχής άμέσως τήν απάτην του γνωρίζει 
καί μέ λύπην του μεγάλην είς τό ίδιον γυρίζει. 
Άλλά, φεϋ ! τό είχε πλέον παρασύρει τό ποτάμι 
και ό σκύλος δ καυμένος δέν είςεύρει τί νά κάμη. 
Φεύγει τώρα πεινασμένος, άλλ’ έκ τούτου ωφελείται 
γίατι έκτοτ’ έδιδάχθη είς ολίγα νά άρκήται. Nl-C0S
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Πολύ μακράν τών Αθηνών ύπήρχεν οίκίσκος μεμονωμέ
νος έν μέσω ύψηλών καί πυκνόφυλλων δένδρων.

Ήτο ή κατοικία τοΰ καλοΰ μικρού μου φίλου Κωστάκη.
Είς έπυχήν κατά τήν όποιαν ή άνοιξις έζωογόνει τήν 

φύσιν συνέπεσεν εθνική τις εορτή, τήν όποιαν όλοι έπερί- 
μενον διά νά έορτάσωσι μετ’ ένθουσιασμού είς άνάμνησιν 
τών ηρώων πατέρων ημών, οί όποιοι έχάρισαν είς ημάς 
τήν έλευθερίαν. ' Εκαστος έφιλοτιμεϊτο νά στολίση εςωθεν 
τήν οικίαν του μέ σημαίας, μέ εικόνας ηρώων καί διαφό
ρων μαχών, μέ δάφνας, μιρσύνας καί μέ δ,τι ένόμιζε καλ- 
λίτερον.

Ό μικρός Κωστάκης έβλεπεν έν τή πόλει τήν λαμποάν 
καί πανηγυρικήν αύτήν προετοιμασίαν τής έθνικής εορτής 
καί έλυπεϊτο πολύ οχι τόσον διότι δέν έγνώριζεν,άν θά ίδη 
ολα όσα έγίνοντο χάριν αύτής, οσον διότι δέν ήτο καί ή 
ίδική του οικία έν τή πόλει, διά νά δείζη καί αύτός πό
σον έχαίρετο σκεπτόμενος διά τάς νίκας τών πατέρων η
μών καί πόσον ένεθουσία βλέπων τόσους άλλους πολύ με- 
γαλητέρους άπό αύτόν νά κάμνωσι μετά μεγίστης χαράς 
οτι καί αύτός ήδύνατο νά κάμη.

— «Άδιάφορον ! είπε καθ' εαυτόν θά εορτάσω 
έγώ είς τήν οικίαν μου καί άς ηνε καί μακράν τής πόλεως!

Μήπως είναι ανάγκη νά εύρίσκηταί τις έν τή πρωτευ- 
ούση μεταξύ άλλων έορταζόντων διά νά έορτάση, διά νά 
χαρή, διά νά ένθυμηθη τήν γλυκεία του πατρίδα ; . .

'Αμέσως δέ χωρίς νά εΐπη είς κανένα 
είς τήν έρημικήν οικίαν του ήρχιζί νά έτοιμάζη μυστικά 
μυστικά μίαν σημαίαν δίχρωμον έκ λευκού καί κυανού ύ- 
φάσματος, μέ μεγάλην δέ έπιτηδειότητα έ’ρραψεν αύτήν 
μόνος σχηματίσας έν μέσω σταυρόν έκ λευκού ύφάσματος. 
έπί τοΰ οποίου έσημείωσε διά παχέων γραμμάτωνέκ χρυ
σού χάρτου τάς λέξεις ταύτας. αί όποΐαι ήσαν βαθύτατα 
έγκεχαραγμέναι έν τ-Jj καρδία του. «Ζήνω ή Ihirpii;.»

Τήν εΐχεν ήδη αποτελειώσει καί κανείς δέν έγνώριζε 
τί έκαμνε τόσας ώρας ό Κωστάκης, ό όποιος κρυφά κρυφά

τό παραμικρόν,

ΠΕΤΡΟΣ
'Ακόμη ολίγα βήματα έχρειάζετο,διά νά ίδη τήν οικίαν 

του, τήν όποιαν πρό έτών εΐχεν έγκαταλείψει.Τώρα βαδί
ζει άκόμη ταχύτερον. . . . πλησιάζει. . . . έφθασε τέλος 
καί μέ καρδίαν πάλλουσαν κτυπά τήν θύραν.

— Ποιος είναι, έρωτά γυνή τις, ή όποια έκ τής φω ■ 
νής της δέν έφαίνετο φοβηθεϊσα διόλου, διότι άλλως τε 
είς τήν Διβέκην δέν ήσαν κακοί άνθρωποι καί δέν ήτο πα
ράδοξον νά ειχον έλθει διά νά έξυπνήσωσι τήν κυρίαν Βαν
τάελ, όπως τήν όδηγήσωσι πλησίον ασθενούς τινός. . . .

— Μητέρα μου .... "Ανοιξέ μου . . . Είμαι έγώ . . 
είναι ό Πέτρος σου ! . . . άπεκρίθη ό ναύτης διά φωνής 
τρεμούσης έκ συγκινήσεως.

Ό Πέτρος δέν έπρόφθασε νά τελειώση τήν τελευταίαν 
λέξιν καί κραυγή ύψίστης χαράς ήκούσθη έν τή οικία. Ή 
θύρα ήνοίχθη άμέσως καί ή γοαϊα μήτηο ένδεδυμένη μέ 
τά προχειρότερα ενδύματα ρίπτεται είς τον λαιμόν τοΰ 
υιού της.

— Πέτρε μου ! αγαπητόν μου τέκνον ! τί εύτυχία ! Δέν 
σέ έπερίμενα είμή τόν έρχόμενον μήνα. Πόσον είμαι εύτυ- 
χής ! Πτωχόν παιδίον ! Ηλθες λοιπόν πεζή μέ τό ψύχος 
αύτό, διά νά έναγκαλισθής ένωρίτερον τήν γραίαν μητέρα

καί ήσυχωτέρου ανέμου !
υπερήφανος διά τήν ύ

είργάζετο είς τό δώμα τής οικίας του. Τώ έλειπε μόνον- 
ενα κοντάρι διά νά την ύψωση επ' αύτοΰ καί δεν ήργησε 
νά τό εύρη, κομψότατου, λεπτόν καί στερεώτατον, όπως 
τό ήθελε καί όπως ήξιζε νά προσδέση την σημαίαν τής 
πατρίδος του, την όποιαν έφαντάζετο κυματίζουσαν 
γλυκά γλυκά έπί υψηλού στύλου καί στέλλουσαν αιρί- 
τισρουι: t.lfvHepiai; εις τόσους ύποδούλους είσέτι Ελλη
νικούς λαούς ! . . . .

Άλλ’ ιδού ! Έτοιμη πλέον καθ’ όλα ή σημαία. ΙΙοΰ έ
πρεπε νά την τοποθέτηση ; . .

Μία υψηλή κυπάρισσος φυτρωμένη πλησίον τοΰ τοίχου- 
της οικίας τοΰ Κωστάκη ύψοΰτο εύθυτενής πολύ ύπεράνω- 
της οικίας· μετά μεγάλης εύκολίας άνέβη είς τήν κορυφήν 
αυτής ό Κωστάκης κρατών διά τής μιας χειρός τήν ση
μαίαν. τήν οποίαν έδεσε στερεότατα έκεϊ ύψηλά, είς τήν 
κορυφήν τής κυπαρίσσου,μετά σπουδής δέ επικινδύνου κα- 
τεβη έπειτα είς τήν αυλήν,διά νά Οαυμάση καί μακρόθεν 
τό έργον τών χειρών του καί τήν εύγενή ιδέαν του.

— « Ά ! Ή σημαία ήτο είς τήν θέσιν της, πολύ ύ
ψηλά ! . . . έκυμάτιζεν είς τήν παραμικρήν πνοήν τοΰ

Ή κυπάρισσος υπερήφανος διά τήν υπηρεσίαν, τήν ό
ποιαν προβέφεοεν, έσείετο δειλά δειλά, ώς ή κορυφή τοΰ 
στάχεως. Ό μικρός Κωστάκης τριβών τάς χεϊρας του έκ 
μεγάλης χαράς δέν ήννόησε πώς έκύλισεν έν θερμότατου 
δάκρυ χαράς έπί τών παρειών του, ούδέ πώς έξέφυγε 
τών χειλέων του μία γλυκεία οσωκαί ήχηρά φωνή · Ζήεω 
ή ΊΊατρίι ! »

Ώ πατρίς μου ! πόσον τό γλυκύ όνομά Σου ευφραίνει, 
τήν άθώαν καρδίαν τοΰ καλοΰ Σου τούτου τέκνου ’.

"Ω ! πόσον ή γλυκεία Σοΰ άνάμνησις ζωογονεί καί άν- 
δρίζει καί τό δειλότερόν Σου τέκνον ’.

Δεδοξασαένον τό όνομά Σου, πατρίς !
Μ. Ε. Κ . .

σου ; Πεινάς ; Διψάς ; . . . Περίμενε νά σοΰ δώσω νά φά- 
γης πρώτον καί έπειτα ετοιμάζω τήν κλίνην σου . . . Μά' 
τί έχεις λοιπόν ; Διατί μεταχειρίζεσαι μόνον τήν μίαν 
χεϊρα σου ; Μήπως ή άλλη είναι πληγωμένη·;

— Όχι Μήτέρ μου, οχι’ δέν είναι πληγωμένη, άλλ’εί
ναι άπησχολημένη μέ κάτι άλλο’ να ! κύτταξε . . . καί 
άπομακρύνων τόν μανδύαν,ό όποιος έκάλυπτε τήν μικράν 
κόρην έδειξεν αύτήν είς τήν μητέρα του.

— Έν παιδίον ! άνέκραξε μετ' έκπλήξεως ή γραϊα 
Βαντάελ. Μήπως ένυμφεύθης, Πέτρε μου, είς τά ξένα έ- 
κεϊνα μέρη ;

— "Ω όχι, οχι μητέρα μου, δέν είναι ’.δικόν μου τό παι- 
δίον αύτό, άλλά θά τοΰ χρησιμεύσω ώς πατήρ. . . Άργό- 
τερον θά σοΰ έξηγηθώ καλλίτερον. Έχεις γάλα ; Νομίζω 
οτι ή μικρά αϋτη πεινά καί πολύ μάλιστα.

— 'Ά 1 είναι κόρη ; άκόμη καλλίτερα- θά έχω τώρα 
ένα υιόν καί μίαν θυγατέρα.

Ένώ έλεγε ταΰτα ή γραϊα Βχντάελ. ήναψε συγχρόνως, 
πύρ εις τήν εστίαν καί έθεσε·» έπ'αύτοΰ μιαν χύτραν πλή
ρη ύδατος. διά νά θερμανθή καί έ» μικρόν άγγεϊον γεμά-

λίγον το γάλα, ή γραϊα Βαντάελ έλαβε τήν μικράν καί 
ήοχισε νά τήν πότιζα,. Ή μικρά άφοΰ έπιεν όσον ήθελεν, 
άπεκοιμήθη είς τάς χεϊρας τής γραίας, ή όποια άφοΰ τήν 
έθώπευσεν ολίγον ώς καλή μήτηρ είπεν είς τόν υιόν της.

— Πέτρε μου, κράτησε ολίγον τήν μικράν, διά νά τής 
εύρω μερικά άσπρόορουχα.

— Έχω τά ίδικά της, είπεν ό Πέτρος καί έδειξεν είς 
τήν μητέρα του τό δέμα, τό οποίον εύρε κρεμασμένον είς 
τόν βραχίονα τής νέκρας.

Ή Γραϊα Βαντάελ έκίνησε τήν κεφαλήν καί είπε.
— “Α ! αύτά είναι πολύ πρόστυχα. Έγώ έχω καλλί

τερα άπ’ αύτά- έφύλαξα τά ίδικά σου καί τώρα τά έχω. 
Ήτο ή μόνη μου χαρά νά παρατηρώ κάθε Κυριακήν,όταν 
δέν ειχον έργασίαν,Ιν πρός έν ολα τά μικρά σου ενδύματα· 
μοί έλεγον τόσα πράγματα τών περασμένων χρόνων, όταν 
ήσο μικρός καί έζη ό πατήρ σου. . . . Τώρα θά ίδής’ ολα 
είναι είς καλήν κατάστασιν κάθε χρόνον τά πλύνω διά 
νά μή κιτρινίσουν άπό τήν πολυκαιρίαν, τά σιδηρώνω καί 
κατόπιν τά διπλώνω μέ χίλια δυό άρώματα.

Καί έλεγεν άλήθειαν ή γραϊα Βαντάελ, διότι μόλις ή- 
νοιξε τό συρτάριον, διεχύθη έξαίρετος εύωδία είς όλο τό 
δωμάτιον.

— ’Ιδού καί ή κούνια σου,τήν οποίαν έχω άπό τήν μη
τέρά μου ! έφώνησεν ή γραϊα, όταν έφερε ξυλίνην κοιτίδα 
μαύρην έκ τής πολυκαιρίας.

Έστρωσεν αύτήν μέ λευκά σινδόνια καί άφοΰ έπλυνε 
τήν μικράν μέ τό χλιαρόν ύδωρ, ένέδυσεν αύτήν μέ τά 
μικρά άσπρόορουχα τοΰ Πέτρου.

— Πόσον είναι άδύνατον τό πτωχόν μικρόν ’. Μή σέ 
μέλλη όμως μικρά μου" έγώ θά σέ περιποιηθώ καλλίτερον 
άπό τήν μητέρα σου· δέν θά σοΰ λειψή τίποτε ! Κύτταξε 
■Πέτρε, γελά τό καϋμένον ! "Ελα, ολίγον γάλα άκόμη καί

ΠΛ I Γ Λ

Θέλετε είς μίαν οικογενειακήν διασκέδασιν νά νομίσουν 
οτι εισθε καρδιογνώσται, μάγοι ;

Θά κρυφθήτε μόνος είς έν δωμάτιον πλησίον έκείνου, 
είς τό όποιον κάθηνται εκείνοι οί όποιοι θά μείνουν έκ
πληκτοι μέ τάς μαγείας σας. Είς έκ τούτων, ό όποϊος θά 
άγνοή, βεβαίως τό παιγνίδιον, θά εΐπη εις τινα φίλον σας 
μία»· ή Λ· ό» οχ«ι επίπλου, ζώου, οίουδήποτε τέλος
πράγματος.

Ό φίλος σας μέ τόν όποιον θά έχετε προηγουμένως 
συνεννοηθή, διότι πρέπει νά γνωρίζη καί αύτός τό μυστι
κόν, θά έκφωνή διάφορα ονόματα καί Οά σάς έρωτά δι’ 
έν έκαστον, άν ήναι αύτό τό όποιον έθεσεν ό μή γνωρίζων 
■τό παιγνίδιον.

’Ιδού πώς θά εύρητε τό τεθέν όνομα.
Ό φίλος σας πριν έκφωνήση τούτο, θά σάς έρωτήσγ.

■1 .V

Ή μήτηρ έρωτα τήν μικράν Αιλήν πόται 
ώραι είναι άπό τής 9ης έσπιρινής μέχρι 
τής 1 Οης πρωινής.

Καί ή μικρά Λιλή :
— Έγώ τότε κοιμούμαι μαμά μ*υ.  καί 

<εν είμπορώ νά τάς μετρήσω.
Εστάλη ύπό Ελεονόρας Γ. Λ έκατσα 
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— Διατί δέν έπρόσεχες Τιτή, λέγει ή μα

μά εις τήν μικράν κόρην της, τής όποιας 
’έπεσε άπό τό χέρι εις τήν λάσπιν τό έπανο 
φόιιον.
Καί ή μικρά Τιτή :

— Δέν έπρόφΟασα μαμά μου νά προσέςω. 
Εστάλη ύπό Όρέστου X. Καρμι ση

έπειτα θά τήν βάλωμεν είς τό κρεββατάκι της. Πώς θά 
τήν όνομάσωμεν Πέτρε ;

— Μαρίαν !
— Πτωχέ υίέ μου" αγαπάς πάντοτε αύτό τό όνομα ! 

Άς ήναι λοιπόν Μαρία, άφοΰ τό θέλεις.
Ή Γραϊα Βαντάελ ήγέρθη, έβαλε τήν μικράν εί» τήν 

κοιτίδα, έσκέπασεν αύτήν καλά καί τήν έτοποθέτησε πλη
σίον τής κλίνης της.

Ό Πέτρος παρετήοει μετά στοργής καί εύγνωμοσύνης 
τήν μητέρα του, ή οποία χωρίς νά κάμν) καμμίαν παρα- 
τήρησιν, χωρίς νά ζητήση έξηγήσεις, υιοθετεί καί περι- 
εποιεϊτο ούτως τήν μικράν ορφανήν. Ένεθυμήθη τότε τήν 
μητέρα της, τήν όποιαν εύρε νεκοάν είς τούς άγρούς καί 
ήοχισε νά κλαίν). Τί αγωνίαν θά εΐχεν υποφέρει ή δυστυ
χής πριν άποθάνη ! . . . Τώρα έλευθερωθεϊσα άπ’αύτήν 
τήν ζωήν θά επαναπαύεται πλέον είς τόν ουρανόν καί θά 
εύλογή εκείνους, ο'ίτινες έδωκαν άσυλον είς τό τέκνον της !

Ή γραϊα Βαντάελ προτού ν' άφίσ·/) τήν άποκοιμηθεϊ- 
σαν μικράν έκλινεν είς τήν κοιτίδα καί άπέθηκε θερμόν φί
λημα έπί τοΰ μικρού αυτής προσώπου.

Ό Πέτρος έκλινε καί αύτός έπίσης, όχι όμως πρός τήν 
κοιτίδα. Ή γραϊα Βαντάελ ήσθάνθη έξαφνα χείλη τρέ- 
μοντα προσκολλώμενα έπί τοΰ ρυτιδωμένου μετώπου της, 
τό όποιον έβρεξαν ταύτοχρόνως δύο θερμά δάκρυα. Έναγ- 
καλισθεϊσα τότε αύτόν τώ είπε :

— Πέτρε μου, κλαίεις; Είσαι όλος συγκεκινημένος,διότι 
φροντίζω διά τήν μικράν αύτήν, διότι τήν περιποιούμαι, 
διότι τήν άσπάζομαι καί έπειτα μοι λέγεις, ότι δέν είναι 
τέκνον σου ;

— ‘Όχι μήτερ μου 1 όχι ! δέν 
ή κόρη τής Μαρίας Βερλένζεν ! . . . 
λένζεν .... άπέθανε !

(Mme J. Golomb)

ειναι τέκνον μου: είναι 
Ή δέ Μαρία Βερ- 

(uxo.loi'thi) 
ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

I Λ I Ο Λ

διά πράγμά τι έχον rtrri-apa<: .ToJac, διά τράπεζαν π. χ. 
ή δι’ όνομα τετραπόδου τινός ζώου.

Διά νά μή έννοήσωσι δέ τό μυστικόν οί άλλοι πρέπει 
πρό τοΰ ονόματος τοΰ τετραπόδου νά σάς έρωτήσγ) δια 
πολλά άλλα πράγματα δλως άσχετα.

II. X. έθεσέ τις τήν λέξιν -πτηριο>·. Ό φίλος σας σάς 
έρωτά: μήπως είναι με.Ζά»·//, ώρο.1ύγιο>·, χαβρέπζψ:, ά>·- 
HOC.......

Είς έν έκαστον σείς θά απαντάτε ογε - Ένοήσατε ό
μως ότι μετά τήν έκφώνησιντής λέξεως τράπΐΐ^α, ή όποια 
έχει τέσ/πιρας .i0<)ac, θά σάς έρωτ’ήση διά τήν τεθεϊσαν 
λέξιν -oriipior καί τοιουτοτρόπως έπανειλημμένως θά εύ- 
οίσκητε δλας τάς λέξεις, τάς όποιας έκαστος έζ. τών οι
κείων σας ήθελεν έχει τήν περιέργειαν νά σάς έρω- 
τήση.

— Γιάννη, έοωκα ίΟ λεπτά καί ήγόρασα 5 
αυγά, πόσον ήγόρασα τό έν.

— Πέντε λεπτά
— Καί πώς τό εύρες ;
— Διότι τό πρωϊ εφώναζαν εις τόν δρό

μον «πέντε λεπτά τό ένα τάυγά» !
’Εστάλη ιπό ’Αγέλαστου Πέτρας
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Όταν βγαίνγ, γλυκά ή σελήνή 
ζαί προβαίντ) ώχρα χαί γοργή 

μ.ε χαρά θά διαβάζω ’σ έκείνη 
ή ευχή σου πχτρίς ι/’ οδηγεί

Τοϋ ήλίου ’σάν ’δώ τάς άκτϊνα;
νά χρυσώνουν τριγύρω τή γί 

θά διαζ άζω πχτρίς xxi σ’ έχείνχς 
ή ευχή σου πχτρίς [* ’ όδηγεϊ.

Κι’ όταν έλθω ’ς·οΰς κόλπους σου πάλι 
θά φιλήσω άριέσως τή γή

και [/.ε χάρι θά ύχλλω φ.εγχλη 
Ή ευχή σου έδώ ι/.' οδηγεί.
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3 1 Λί'νεγμ.α

Έγώ βέβαια δέν είμαι' 
άλ·ά τις; θά μ’ ένοήσης, 
"Άν μέ αναγραμματ σης' 
Έν τετράπόυν Ο- άπαντή ης'

3*4  Λϊνιγμ,α
’Αριθμών ή ζώων ζεύγος 
Οχ εύρής, αν μέ χωρίσης' 
Τ’ όλόν μ-.υ νά άποσπάσης 
εόκολον, άν τό θελήσης.

3Τ Ι*ό|χβος
Κ

Κ . . Α .

3**  Αίνιγμα
"Ενας μέ κατασκευάζει 
κ’ ένας άλλος μ’ αγοράζει' 
Ένχς τρίτος μόνον φίλ ι, 
έμοΰ κάμνει άπαξ χρήσιν 
θνητός είσαι' έχεις πνεύμα ; 
θά εύρής, φρονώ, τήν λύσιν.

33 Ερώτησες
Ποιον δένδρον ευθύς μέ τήν βλάστησίν του 
φέρει καί τον καρπό > του ;

31» Λημώδες
Καράβι δωδεκάσφινο 
κάθε σφίνα και όνομα.

31» Πρόβλημα
Να εΰρεθώσι δύο αριθμοί τοιοΰτοι, ώστε έάν 
προσθέσωμεν 21 εις τόν πρώτον, τό προκύπτον 
άθροισμα νά γ,νκι πενταπλάσιον τοΰ δευτέ- 
τέρου κχί έάν προσθέσωμεν 21 εις τόν δεύτε
ρον, τό προκύπτον άθροισμα νά ήναι τριπλά
σιον τοϋ πρώτου.

ν

35*  Λογόγρεφος
Δ’ ή κ. τ. π. θΐν τών Μ. 1 νώ ούν Τ.

33 Λογόγρεφος
Ό Ό, 1’ώσσοι νή·χ’ άν Οανόντες A. Β. Γ.
Δ. Ε. Ζ. Η. Η. . . . . X. Ψ. Ω.

-40 Έλλιποσύμφωνον
. ι . α—.ευ—.ου — . ο . ου — .. ο .ο . .—αι-
— . α . . ο . — . ου — . . ο, ου — . ο . ο .

Λύσεις ασκήσεων γ’ τεύχους.
21) Θηρεσία—’Ασία. 23) Σάμμος —"Αμ

μος. 23(Διομήδης. 24)’Ανάφη, άνά—Φ -5) 
ή μο-άς. 20 ’Αλέξανδρός έφασκεν είναι Δι’ος 
υιός. 2”) Όταν ήναι παγωμένον. 28) ΡΩΜΗ 
ΩΔΗ, ΜΗ, Η. 28) ’Αγαπάτε τό «Παιδικόν 
Περιοδικόν» διότι σάς προτρέπει εις το κα
λόν. 30) "Ακούε πρώτον καί ειτα ώμ·λει.

Τά όνόμιτα τών λυτών δημοσιευθήσοντάι 
είς τ’ο επόμενον τεύχος.

Άντί Επιστολών
Μή δυσαρεστηθήτε εναντίον μου, αγαπη

τοί μου συνδρομηταί, διότι δέν έδημοσίευσα 
τά παιδικά πνεύματα καί τάς πνευματικά; 
ασκήσεις, τάς όποιας μοί έστεΐλατε. Δένεί- 
ξεύρω ποιον »ά πρωτοευχαριστήσω. Θά τά 
δημοσιεύσω όλα κατά σειράν.

Τ ώ Εργάτη, στείλατε μας τό αληθές 
όνομά «ας, διότι μέ ψευδώνυμον δέν δημο
σιεύεται.

Όχι,μικρά Τετράπλευρος σφαίρα 
κανενός συνορομητοϋ διηγήματχ οεν δημο
σιεύονται' φύλαξε τό διήγημά σου διά τόν 
διαγωνισμόν, τόν όποΓον θά προκηρύξωμεν εις- 
τό έ. τεύχος ____

’Ιδιαίτερα
Παρακαλοϋνται ο: καθυστερούντε; έτι τήν 

τήν συνδρομήν των ν’ αποστείλωσιν αυτήν, 
ϊνα μή διακοπή ή πρός αυτούς αποστολή τοΰ 
φύλλου.

Τιμή φύλλου δια τούς μή συνδρομητάς λεπτά ΐίΐ»


