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ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΣ ΒΡΑΧΟΣ.
'Ο περίεργός ουτος βράχος εύρίσχεται έν τή νήσφ 

Λούνδυ είς τδ ατόμων τοΰ Στενοΰ τοΰ Βρίστολ, καί 
όνομάζιται 'Ο τοΰ Ναοΰ Ιππότης (Knight templar) 
τδ μέν, διότι ή νήσος εΐχε δωρηθή όπδ τοΰ βασιλέως 
Ίωάννοο είς τόδς 'Ιππότας τόΰ Ναοδ, όπως ώνομά 
το οί σταυροφόροι ίππόται τής’Αγγλίας, διότι νύκτα 
τινα έκρέμασαν τά δπλα των έν τιντ ναφ, τδ δέ, διότι 
ό στρογγύλος βράχος, οστις σχηματίζει τήν κεφαλήν, 
υποτίθεται, δτι προσομοιάζει τδν πίλον, τδν δποΐον οί 

ίππόται ουτοί ίφόρουν, δταν έίέόαλον τάς περικεφα
λαίας των.

Ο ΙΕΡΟΚΗΡΓΞ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΠΤΗΣ,

Εΐς πόλιν τινα τής Νέας 'Τόρκης επί τδ Οόδσωνεί» 
ποταμοΰ κείμενης, ίεροκήροξ τις έκάθητο είς τδ σπ«- 
δαστηριόν τοο τήν έσπέραν τής Παρασκευής προε
τοιμάζω ν τδν ,δποΐον τήν Κυριακήν έμελλε νά κηρΰξη 
λόγον έπ εκκλησίας· τόσον δέ ένησχολημένος ήτο είς 
τήν έργασίαν τόυ,' ώστε δέν έννόησεν, οτι εΐχε παρέλ- 
θει τδ μεσονύκτιον. Ότε δδάπέθεσέ τδ κονδόλιον ΐνα 
άναπαυθή, καί έσήχωσε τοδς όφθαλμοός τοο άπδ τοο 
χάρτου, έξιππάσθη ίδών ισχυρόν τινα τδ σώμα προ- 
σωπιδοφόρον άσκαρδαμυκτ'ι κυττάζοντα αύτδν, ώς έάν 
περί· μεν εν εδκαιρίαν νά τιρ δμιλήση.

*Αν χαΐ έςίππασθείς είς τήν θέαν τοο χατά τήν 
ώραν έκείνην τής νυκτδς, όμως έτήρησε τήν απάθειαν 
του, χαΐ παρεχάλεσε τδν παράξενον ξένον νά χαθήση, 
όπερ εκείνος μηχανικώς πως έξετέλεσε.

— Δύναμαι νά μάθω τδν λόγον, δστις σέ ώδήγη - 
σεν έδώ κατ’ αυτήν τήν <5ραν; ήρώτησεν αύτδν δ 
ίεροκήρυξ.

— Ό σκοπός μου εΐναι νά κλέψω· θά σδ φονεόσω 
δέ είς τδ πρώτον χινημα, τδ οποίον χάμης όπως δώ- 
σης εΐδησιν. "Εχεις άσημικδ εί; τήν οικίαν χαΐ δ λίγα 
χρήματα. Δέν εΐναι έτσι; θά τά δανεισθώ χαί λαμ
βάνω τήν παρούσαν ευκαιρίαν νά τά παραλάδο».

— Είσαι πολΰ άνοιχτδς,—εΐπεν δ ίεροχήρυς, χαι 
έχτιμώ τήν είλιχρίνειάν σου, αν καί μεγάλως λυπού
μαι διά τδ έπάγγελμά σου.

— ‘Η χλοπή, χόριε, δέν εΐναι τδ έπάγγελμά μου· 
άλλ’ είμαι χωρίς έργασίαν καί ή οικογένεια μ« λιμώτ
τει· δθεν ήναγκάσθην νά χαταφυγω εΐς τούτο. Πριν 
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ιδω τά τέκνα μου άποθνήσκοντά τής πείνης, θά φο- 
νεόσω δέκα ώς όμας, έάν Std τούτυ δύναμαι νά τοΐς 
προμηθεύσω άρτον.

— Δέν δύναμαι νά ΐοω τδ πρόσιοπόν σου,—εΐπεν 
δ ίεροκήρυς,—άλλά οέ έκλαμβάνω St’ άνθρωπον εΰ- 
παίοευτον καί μέ φιλάνθρωπον καρδίαν,

— "Ας παυσουν τά λόγια παρακαλώ,—εΐπεν ό με- 
τεμφιεσμένο; μέ άνυπομονησίαν* μή νομίζης, δτι θά 
κερδήση; καιρόν μέ τήν συνομιλίαν. Σέ είπα τδν σκο
πόν μου, λοιπόν μή μέ άργοπορής,—έςηκολοΰθησε 
λεγων καΐ πλησιάζων πρδς τδν ιεροκήρυκα.

— Σέ υπόσχομαι ώς ίεροκήρυς, οτι ούτε θά φω
νάξω, ούτε θ’ άποκρόψω τι άπδ βσα εΐναι έν τφ οϊκω.

Παρακαλώ μόνον νά πάθησης.
' Ο κλέπτης έκάθησεν έκ νέου.
— Τώρα, είπε μου είλικρινώς,—εΐπεν ό ίεροκή

ρυς,—λέγεις τοΰτο ώς αφορμήν, ώ; οικαιολόγημα 
τής πράξεώς σου, ή πραγματικόν; ή οικογένεια σου 
λιμώττει;

— Ή οικογένεια μου, κύριε, εόρίσκεται είς ήν πε
ριέγραψα κατάστασιν* ή γυνή μου εΐναι ασθενής, τά 
δέ τέκνα μου μέ ετρέλαναν μέ τάς κραυγάς των Sta 
άρτον.

‘Ο ίεροκήρυς πεισθείς. περί τής αλήθειας τών λε
γομένων του,

— Έχω,—εΐπεν,—100 τάλληρα. τά οποία έλαβα 
χθες διά τδν μισθόν μου, ώς ήκουσας, καθώς ύπο- 
θέτω- εχω δέ προσέτι και τινα άσημικά, τά όποια έ- 
δόθησαν εις τήν σύζυγόν μου ώς δώρα κατά τήν ήμέ
ραν τών γάμων μας, Έάν άφήσης τά άσημικά, θά 
σοΐ δώσω τά 100 τάλληρα, καϊ 20 ακόμη, τά οποΐα 
έσΰναςα διά τής οικονομίας, ΐνα τά οώοω είς τήν 
σύζυγόν μου κατά τήν επέτειον ήμέραν τών γάμων 
μας.

— Κάμε λοιπόν γρήγορα, διότι βιάζομαι ν’ αναχω
ρήσω,—-εΐπεν ό κλέπτης άνυπομόνως.

— Καλώς,—εΐπεν ό ίεροκήρυς,—άλλά σέ παρα
καλώ έλθέ μίαν στιγμήν εδώ- πρέπει νά σοΐ δείξω 
μίαν εικόνα. 'Ο άνθρωπος ήκολοόθηοε τδν ιεροκή
ρυκα, δστις ήνοιςε μίαν θυραν καί έστάθη άκίνητος 
έπΐ μίαν στιγμήν- έπειτα δ,έ στραφείς προς τδν κλέ
πτην

— Είς τδ άλλο εκείνο δωμάτων,— είπε,—κοιμάται 
ή μήτηρ τών παιδιών τούτων, δείςας διά τοΰ δακτύ
λου του κοράσιον καί παιδίον κοιμώμενα έπΐ τής αυ
τής κλίνης. Βεβαίως συναισθάνεται εαυτήν, άαφαλή, 
οιότι τδ ΐερον έπάγγελμα τοΰ συζύγου της πρέπει νά 
προφυλάττη αυτήν και τά τέκνα της. Τά χρήματα, τά 
όποια θά σοΐ δώσω, έμελλον νά χρησιμεύσωσι πρδς 

άγοράν τών αναγκαίων Sta τήν οικογένειαν ταυτην, 
τών όποιων σδ δυστυχώς έχεις μεγάλην ανάγκην. 
Ίδοδ αυτά, κλείσα ς τήν θύραν καϊ έκβάλων εν δέμα 
χαρτονομισμάτων έκ του ουρταρίου τής τραπέζης τυ. 
Λάβε τα,

— 'Ο κλέπτης ήρπασε τδ δέμα καΐ έστρεψε τά 
νώτα—έστάθη άκίνητος καΐ πάί.ιν έστράφη πρδς τδν 
ιεροκήρυκα.

— Κύριε,— εΐπε μετά μικράν σιωπήν, κατά τδ ή- 
μισυ άποκαλύψας τδ πρόσωπον, τδ όποιον έσκέπαζεν 
ή προσωπΐς,—τά χρήματα ταΰτα καίουν εΐ; τάς χεΐ- 
ράς μου, δέν δύναμαι νά τά κρατήσω.

-— Διατί; ήρώτησεν ό ίεροκήρυξ,
— Συλλογοΰμαι, — εΐπεν ό κλέπτης, — περί τών 

παιδιών εκείνων, τά όποια μοϊ εδειξας,— δεικνόων τήν 
θύραν του δωματίου, βπου έκοιμώντο τά τέκνα του 
ίεροκήρυκος,—καΐ ένεθυμήθην τά ΐδικά μου, τά ό
ποια μέ ώθησαν εις τήν πράξιν ταύτην, και φοβού
μαι οτι άρτος οΰτω πως άποκτηθεϊς πιθανόν νά τά 
πνίξη, αντί νά τά δια τη ρήση.

— ’’Ελα λοιπόν?,—εΐπεν δ ίεροκήρυς,—νομίζω, βτι 
δσνάμεθα νά διορθώσω μεν τδ πράγμα. ’Ιδού σοΐ δα
νείζω 20 τάλληρα, τά όποια εΐναι ίκανά νά έξοικο· 
νομίσωσι τάς άνάγκας της οικογένειας σου έπΐ του 
παρόντος.Ή έμπιστοσυνη, τήν όποιαν έδωκας είς έμέ 
άποκαλύψας τδ πρόσωπόν σ^, οέν θά σέ βλάψη· λάβε 
τά χρήματα ταΰτα καί έλθέ αυριον τδ πρωΐ έδώ. 
Είμαι βέβαιο», οτι θά δυνηθώ νά σέ ευρώ έργασίαν.

‘Ο άνθρωπος άνελύθη εις δάκρυα καΐ δράξας τής 
χειρος τοΰ ίεροκήρυκος,

·*■ Μέ εσωσας, κύριε,—εΐπεν,—άπδ αμαρτίαν, αι
σχύνην καί θάνατον. Έάν έπετύγχανον τοΰ σκοπού, 
διά τδν όποιον ήλθον ταότην τήν νύκτα, ή κλοπή θά 
έγένετο τδ επάγγελμά μου καΐ τά τέκνα μου, τέκνα 
μιαιφύνου.

Μηχανικώς δέ έμιμήθη τδν Ιεροκήρυκα, οστις έγω- 
νάτισεν ΐνα ευχαρίστηση τον.Θεδν, οτι διεφυλαςε τον 
άτυχή εκείνον άνθρωπον άπδ τήν αμαρτίαν ή νυ
κτερινή S’ έκείνη σκηνή, είς τδ σπουδαστήριον του ιε
ροκήρυκας ώοήγησε τδν άνθρωπον έκεΐνον, θεία χά- 
ριτι, είζ τδ νά κατασταθή ωφέλιμος πολίτης καΐ θεο
φοβούμενος άνθρωπος.

ΜΙΚΡΑ ΠΡΟΣΕΓΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.

'Η μικρά προσευχή τής Μαρία; έπΐ τών γονάτων 
τής μητρόςτης ήτον αΰτη, — «Αγαπητέ μου Θεέ, 
ευλόγησαν τούς δύο μικρούς οφθαλμού; μου, καΐ κά
με αύτοδ; νά σπινθηροβολώσιν εδτυχώς, Εύλόγησον 
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ΐά δύο ώτά (too, καί βοήθησον αότά νά άκουωσι τήν 
μητέρα μου χαλούσαν με. Ευλόγησαν τά δύο χείλη 
μου, καί κάμε τα νά όμιλόσιν εόγενώς καί ειλινρι- 
νως. Εόλόγησον τάς δύο χεΐράς μου καί κάμε τας 
αγαθά:, ώστε νά μή έγγίζωσιν δ,τι δέν πρέπει. Ευ
λόγησαν του; δυο πόδας μου, καί κάμε αδτους να 
πηγαίνωοιν δπου πρέπει. Ευλόγησαν τήν καρδίαν 
μου, κόί'ι κάμε την νά αγαπά τον Ίησοΰν, τδν πατέρα 
μου, τήν μητέρα μου, καί τδν Γεώργιον καί πάντα: 
τού: άνθρώπους. Εδδόκησον δέ ώστε νά μή μέ κυ· 
ριεϋση ποτέ ή άμαρτία—ποτέ, ποτέ. Χάριτι του Κυ
ρίου Ίησου Χρίστου. ’Αμήν.»

Κάμνουσι καλά νά μιμηθώσι τήν μικρόν Μαρίαν 
δλαι αί μικραί μας άναγνώστριαι καί τότε, δταν με· 
γαλώσωσΐ θά γείνωσι καλαί καί ώφέλιμαι γυναίκες.

ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΠΟΜΠΗ.

Ή προκειμένη1 εικονογραφία παριστφτδν γαμβρόν 
καί τήν νύμφην έπιστρέφοντας έκ τής Εκκλησία; με
τά της συνοδείας των. Έχει δέ πολλήν τήν ομοιότητα 
μέ τήν παράτοΐς ήμετέροις χωρικοί; ύπάρχουσαν 
συνήθειαν είς όμοιας περιστάσεις. ι

ΗΪΣΜΟΣΟΦΙΑ ΟΝΩΝ.

Οί κΰνες έν γένει εΐναι γνωστοί διά τήν νοη
μοσύνην των· τινές δμως τούτων εΐναι κατ’ έΕοχήν 
έίϋπνοι, Κόων τις έν Κίνα ήδύνατο νά δίακρίνη παν 
πράγμα, τδ δποΐον άνήκεν είς τδν κύριόν του· ήδύ- 
νατο νά άνευρη μίαν .δραχμήν άνήκουσαν είς τδν 
κύριόν του, όν καί άνεμιγνύετο μέ μίαν χεριάν άλ
λων άργυρών δραχμών. Συνείθιζε νά πηγαίνη είς 
τδ ταχοδρομεΐον καί νά έκτελή άλλα* μικρός ύπη- 
ρεσίας. Έγνώριζε τήν ώραν καθ’ήν 0 κύριός του 
συνείθιζε νά έγείρηται τής κλίνης, καί δταν συνέ- 
βαινε νά κοιμηθή περισσότερον τοΰ δέοντος, είσήρ- 

χετο είς τήν κρεββατοκάμαραν, έσυρε.τά σκεπάσ
ματα, καί έγαύγιζεν έως οΰ δ κύριός του έσηκώνετο, 

Έτι περιεργοτέρα εΐναι ή ιστορία ένδς κυνδς τής 
Νέας Γης. Ούτος αυνείθιζε καθ’ έκάστην νά' διακο- 
λυμβα ένα ποταμόν, νά πηγαίνη είς τδ ταχοδρομεΐον, 
νά λαμβάνη τάς έφ η μερίδας καί τάς έπιστολάς του 
κυρίου του, καί νά τάς φέρη είς αυτόν, διαπερών 
έχ νέου τδν αύτδν ποταμόν !

'Άγγλος τις κύριος εΐχε κύνσ, διά του όποιου έ- 
στελλεν εφημερίδας καί γράμματα είς τδ ταχυδρο
μείων, τδ δποΐον άπεΐχεν άπδ τής κατοικίας του 
20 μίλια· εΐχε δέ κατασκευάσει είδος δισακκίου> 
το όποιον έδενεν έπΐ τής ράχεως τοΰ κυνός, καί 
ουτος έςετελει τακτικός τήν ταχυδρομικήν ύπή- 
ρεσίαν. ‘Οσάκις άπήντα καθ’ οδόν τινά, τοΰ οποίου ή 
φυσιογνωμία δέν τοΰ ήρεσεν, έίήρχετο τής όδοΰ καί 
διά τών άγρών άπέφευγε τήν πλησίασίν του. Ό κύων 
ούτος ταξειδεύων ποτέ μετά του κυρίου του έφάνη 
περί τήν μεσημβρίαν περιποιητικότερος καί φιλοςορ- 
γώτερος τοΰ δέοντος—έτρίβετο είς τούς πόδας τοΰ 
κυρίου του, έγλυφε τάς χεΐράς του χαί τόν έθεώρει 
μέ τόσην τρυφερότητα, ώςε τδν έκαμε νά ύποπτεύση 
δτι κάτι νέον θά έτρεχε· καί τώ δντι δέ μετ’ δλίγον 
ό κύων κατεκλίθη ύπό τινα θάμνον καί έξέπνευ- 
σεν έν ήσυχίφ.

"Ετερος κύων, δστίς άνήκεν είς ένα διανομέα μιας 
έφημερίδος, έβοήθει τδν κύριόν του, διανέμων τα
χτικός πάσαν ήμέραν πολλά φύλλα εί* τούς συνδρο
μητάς τής έφημερίδος έχείνής- τό περίεργον δέ ήτο, 
δτι και μετά τδν θάνατόν τοΰ κυρίυ τυ έξεπλήρυ τδ 
χρέος αυτου, διανέμων έφημερίδας, καί ούτως έςοι- 
κονομών τάς άνάγκας τής άδυνάτόυ οικογένειας τοΰ 
πτωχοΰ κυρίου του I

■Χωρικός τις εΐχε κυνά τινά, δστις τακτικός πάσαν 
ήμέραν έπήγαινε είς τδ μέρος δπου έμελλε νά πέ
ραση δ ταχυδρόμος, καί παραλαμβάνων τάς έπιστολάς 
καί τάς έφημερίδας του κυρίου του τά* έφερεν είς 
τήν οικίαν.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΝ Κ0ΡΑΣ10Ν.

Τί κάμνεις άγάπη μου, — ήρώσησσν ή μάμη της 
έν κοράσιον, τδ οποίον περιεπάτει .ακροποδητί είς 
τήν αίθουσαν, α Προσπαθώ νά βαδίζω ήδυχως », — 
άπεκρίθη χαμηλή τη φωνή, — «διότι ή μήτηρ μου 
έχει πονοκέφαλον, καί ή έλαχίστη ταραχή, — λέγει, 
δτι τήν χειροτερεύει.»
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2. Νήσος Άρωματώδης
Elm ή Κεώλάν 

Πνέει άήρ εδώδης 
Τερπνόν έχει τδ παν.

Τδ παν έχεΐ' μας τέρπει, 
Άλλά τί ώφελεΐ;

'Η άνθρωπότης έρπει, 
Χαμένη χάί τυφλή.

3. Ματαίως δαψιλεΰει
Ό Πλάστης τ* άγαθά* 

Ό άνθρωπο; λατρεύει
■ Αγάλματα γλυπτά. 

Με τοφλωμένον ζήλον. 
Λατρεύει ώς θεάν 

Τήν πέτραν χαΐ τδ ξΰλον
Τά ίργα τών χειρών.

4. Ώ σεις οί φωτισμένοι 
Μέ φώς τοΰ οδρανοΰ, 

Οί άναγεννημένοι
Μέ λόγον τοΰ Χρίστου, 

Κράξατε, Σωτηρία, 
Κηρύξατε παντού

Τήν χάριν τοΰ Μεσσια, 
Άρνίοο τοΰ θεοΰ. <

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Άτρωτος είμί 
χαΐ γλοχδ; ώσπερ μέλι* 
‘Ο μή θέλων, θέλει με, 
χαι ό μισών ποθεί με, 
χαί ό πολύ μοο έραστής 
ποτέ χαλάν δέν είδε. A. Ρ.
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Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΗΣ.
Ώ, πόσον αγαπώ τό σκυλάκι μοο, και πόσον τδ 

σκυλάκι μοο άγαπψ έμε! Ταΰτα λέγει ή,μικρά 'Ε
λένη τώρα ένώπιόν μα?, μικροί μοο φίλοι. Καί βε
βαίως, έάν πρέπη νά συμπεράνωμεν τοΰτο άπδ την 
προκειμένην εικονογραφίαν, ή άγάπη τών δύο τού
των φίλων είναι τιρ άντί ίσχορά καΐ άμοιβαία.

Τδ νά βλέπωμεν παιδία άγαπώντα τα ζώα εΐναι 
πάντοτε ώραία θέα. Δεικνύει εόγενή χαρακτήρα, τρο· 
φεράν καρδίαν και καλήν ψυχήν- Καί δ σοφοί Σο

λομών λέγει, «Ό δίκαιος Επιμελείται τήν ζωήν τοΰ 
κτήνους αότου.»

Καθώς δ θεός φροντίζει δι’ ήμας τά λογικά έντα, 
τοιουτοτρόπως Επίσης φροντίζει καί διά τά Ελάχιστα 
τών αλόγων ζώων. Ένθομεΐσθε τί λέγει δ Σωτήρ; 
«Έμβλέψατε είς τά πετεινά τοΰ οδρανοΰ, οτι δέν σπεί- 
ρουσιν, ούδέ θερίζουσιν, οΰδε σονάγυσιν είς άποθήκας, 
καϊ δμω; δ πατήρ σας 6 ουράνιοί τρέφει αυτά.» ’Εκ
τός δε τούτου τά ζώα, καίιοι μή Ιχοντα ψυχήν, ώς 
ήμεΐς, έχουν τουλάχιστον τάς αδτάς μέ ήμαί αί- 
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σθήσεις καί αισθάνονται πόνον καΐ έύχαρίστησιν. Δυ
στυχώς'δμως πολλά παιδία λησμονούν τοΰτο καί φέ
ρονται πολλα’κις πρός τά άθώα ζώα; μάλιστα προς 
τά; μυίας, καΐ τά πετεινό, πρδ; τάς γάτας καί τοο; 
σκύλους σκληρώς Χαί άνηλεώς, Λησμονούν τά παι
δία εκείνα δτι ή σκληρό τη; αυτή πρδς τά άλογα 
ζώα εΐναι άμαρτίά—μεγάλη αμαρτία, καί κινεί τήν 
δυσαρέσκειαν τοΰ θεού. Μη πειράζετε λοιπόν, μηδέ 
βασανίζετε τά ζώα, μάλλον δ’ άγαπάτε καί περιποιεϊ- 
σθε αύτά, καί συμβουλεύετε τά άλλα παιδία νά κά- 
μνωσιν οΰιω. Ναί, τέκνα μου, καθώς ά ούράνιος ή
μών πατήρ φέρεται καθ’ ήμέραν εύσπλάγχνως, οΰτω 
και ήμεΐς ά; ήμεθα έλεήμονες καί περιποιητικοί- εί; 
δλα τά πλάσματά τόυ.

Η φΩΛΕΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.
(Συνέχεια* ίδ. προηγ. φύλ.)

— Ουδέποτε εΐδον τοιοϋτον επίμονον καί ιδιότρο- 
πόν παιδίον,—εΐπεν ό διάδοχο; όργίλωΐ,—άλλά ί)ά 
εδρωμεν τρόπον νά τδ ύποχρεώσωμεν νά μα; τήν 
δείίη.

— Μή δμίλήτε ου'τω πως, έξόχώιατε,· ·— εΐπεν ό 
παιδαγωγός,—άν καί αυτός έκινήθη είς θαυμασμόν 
έκ τής εύοταθοΰς άρνήσεως τοΰ βοσκού. Έπειτα δέ 
στραφείς πρός αύτόν,

—Έλα τώ'ρα,τέκνον μυ,—εΐπεν ήσύχως,—είπε μας 
διατί δέν θέλεις νά μάς δείξης τήν φωλεάν, καί θά 
άναχωρήσωμεν χωρίς νά σέ συγχισωμεν περισσότε
ρόν. Δέν πιστεύω, δτι έχεις Ισχυρόν λόγον άλλ’ έάν 
έχης τοιοϋτον, σέ παρακάλοΰμέν νά τδν εΐπης.

— Αύτδ ήμπορώ νά τδ κάμω προθύμως,—εΐπεν 
δ βοσκός.— Ό Μιχαλάκης, βστις βόσκει τά ’γίδια 
του έκεΐ πέρα είς τδ βοονδν, μοί τήν έδειξεν, άλλά 
μέ έκαμε νά ύποσχεθώ οτι δέν θά τήν δείξω είς 
κάνένα.

— Τότε άλλάζέι τδ πραγμα, —εΐπεν ό παιδαγω
γός, δστις εύηρεστήθη μεγάλως άκούσας τόν έντιμον 
λόγον, τδν όποιον ό βοσκός παΐς έδωκε διά τήν φαι- 
νομενην δυστροπίαν τόυ* άλ)? έπιθομών νά δοΧιμάση. 
τήν ισχϋν τών αρχών του έτι περισσότερον, τφ εΟεί- 
ςεν έν πουγγίον μέ χρυσά νομίσματα έντδς, καΐ τω 
εΐπε, «Κύτταξ’ έόώ, ιδού μία λίρα* θά σοί τήν οώσώ, 
έάν μοί δείξης τήν φωλεάν* και έάν δέν ειπης είς 
τδν Μιχαλάκην τίποτε, αύτδς ποτέ δέν θά τδ μάθη.»

— Σας εδχαριστώ, κύριε,—εΐπεν ό βοσκός,—άλλά 
καί άν ό Μιχαλάκης ποτέ δέν τό έμα'νθανεν, καί έάν 
κάνεις είς τδν κόσμον δέν τδ έγνώριζε, θά τδ έγνώ- 
ριζον δμως έγώ αότός. Καί ό Θεό; δέ έπισης θά τδ 

έγνώριζε* διότι άν καί ήνάι είς τδν ούρανδν, θά έ- 
γνώριζεν δμως άν ή μην τόσον κακόν παιδίον. Δέν 
δύν'αμαι νά τδ κάμω.

— ”1310; δέν γνωρίζεις τήν άξίαν τής λίράς,—εΐπεν 
δ παιδαγωγός, κρατήσας αυτήν έμπροσθεν τών &- 
φθαλμών του βοσκού.—Έάν τήν άλλάςης μέ χάλ
κινα νομίσματα,- ή σκούφια σου δέν θά τά χώρέσή.

— ’Αλήθεια ί—άνέχραξεν ό βοσκός,■ θεωρών ά- 
σκαρδαμίκτϊ τήν χρυσήν λίραν,—ό πτωχός πατήρ' μθ 
θά έχαιρεν, έάν εΐχε τόσα χρήματα.»—Σιώπησα; δ’ 
δλίγον, ανέκραξε με σταθερότητα, «’Όχι, όχι, φύγετε’ 
άπ’ έμοΰ.» "Επειτα οέ μέ φωνήν ήπιωτέραν, *Ό 
Κύριος νά μέ συγχώρηση* ήτο τδ αύτδ μέ έκέινό, τδ 
όποιον δ Σατανά; εΐπεν είς τδν Κύριον Ίησουν Χρι
στόν εί; τήν Έρημον, «Όλα ταΰτα θέλω σοί δώσει.» 
Μία διά πάντα ! ύπεσχεδην εΐς τδν Μιχαλάκην νά 
μή δείξω τήν φωλεάν είς κάνένα καί δέν θά τδ κάμω 
ποτέ* "ΟΘεν πολλά τά έτη σα;.*

Ούτως είπών έσηκώθη ν’ αναχώρησή· άλλ’ ένφ 
έστρεψε τά νώτα πρός τδν διάδοχον και τδν παιδα
γωγόν του; έύρεθη έμπροσθεν τόΰ κυνηγοί) τοΰ βα- 
σιλέως, δστι; ΐστατο όπισθεν αύτοΰ απαρατήρητος· 
ουτος συλλαβών αύτδν άπδ τοΰ βραχίονός

— Οΰτώ πως μεταχειρίζεσαι τδν ήγεμόνά σόυ, 
παλιόπαιδον; — εΐπε μέ πρόσωπον έξηγριωμένον καί 
φωνήν δργίλην. Δέν ήξέύρείς, ότι μίαν ήμέραν θά 
βασιλεόση έπΐ σέ; καί προτιμάς αύτοΰ ένα γιδοβο
σκόν ; Δείξε άμέσως τήν φωλεάν άλλως θ’ άπόκοψω 
τδν βραχίονα σου! — καΐ έσυρε τδ ξίφος άπδ τής 
θήκης του. Ό βοσκό; έκιτρίνισεν άπδ τοΰ φόβου καί 
έφώναζε, «Συγχώρησαν I Συγχώρησαν!» Έπειτα δέ 
θέσας τάς χεΐρας έπί τοΰ προσώπου του ήρχισε νά 
κλαίη, παρατηρών συγχρόνως διά τών δακτύλων τόυ 
τήν λάμπουσαν σπάθην τοΰ κυνηγού’ άλλ’ ΐηίως έ- 
ξηκολουθει νά λέγη, "Ω 1 δεν δύναμαι! δέν τολμώ! 
δέν θέλω νά τήν δείξω !»

— Άρκεΐ, εΐπεν δ παιδαγωγός, διατάξας τδν κυ
νηγόν νά βάλη τήν σπάθην είς τήν θήκην της,— 
‘Ησύχασε τέκνον μου, δέν θά σέ βλάψη κάνίίς. Έ- 
φέρθηί πολδ καλά—εΐσαι τω ον τι εύγενές παιδίον* 
άλλά σέ παρακαλώ δέν θέλεις νά ύπάγης νά ζητή- 
σης τήν άδειαν του φίλου σου Μιχαλάκη νά μας 
οείξη; τήν φωλέάν; δόνασαί δέ νά μοιρασθ^ς μετ’ 
αύτοΰ τήν λίραν μετά ταΰτα.

— Αυτό ήμπόρώ νά τδ κάμω,—εΐπεν δ βοσκός 
τριβών τους ίφθάλμους του, —θά σας φέρω όπάν- 
τησιν τδ έσπέρας είί τδ φρουρών. (άκολουθεϊ.)
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ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.
'Ο διακεκριμένος Γάλλος αστρονόμος Κάμιλλος 

Φλαμαρίων έθημοσίευσεν έν τφ τελευταίφ φΰλλφ τοΰ 
Illustration έκτεταμενον άρθρον, έξ ου άποσπώμεν τά 
έξήί.

α Οποία τις ήθελεν εΐσθαι σήμερον ή ποσότης ή 
άποτελουμένη ύπδ τοΰ ,ανατοκισμοΰ πέντε λεπτών 
χατατεθέντων άμα τή γεννήσει τοο Ίησσύ Χριστού ; 
«‘Εάν όλοι οί σιδηρόδρομοι τοΰ κόσμυ ήσαν κατειλημ 
μένοι υπό οχημάτων, δέν ήθελον έξαρκέσει νά μετα- 
φέρωσι τδ ποσάν τούτο ούτε είς άργυρον, ούτε εί; 
χροσδν, ούτε άκόμη είς τραπεζικά γραμμάτια. Έάν 
αί’‘Αλπεις καΐτά [Ιυρρηναΐα ήσαν ανεξάντλητα με 
ταλλεΐα χρυσού, καΐ πάλιν δέν θά ήρπουν νά προμη 
θεόσιοσι τοιαύτην ποσότητα. Τέλος έάν ολόκληρος ή 
γή ήτον όγκο; χρυσού, οδοέποτε ήθελεν ίσο δύναμή- 
σει πρδί τδ μυθώδες τούτο ποσόν.

Πέντε λεπτά, κατατεθέντα άμα τη γεννήσει τού ’Ιη
σού Χριστού πρδ 5 Ο/θ Χα^ άνατοαιζόμενα είς διά
στημα 1873 έτών θ’ άπετέλοον σήμερον χεφάλαιον 
ίσον μέ 243,51 C,800,000,000,000,000,000,θ0θ,000, 

000,000,000 φράγκων, ήτοι 243 ένδεκακισεκατομμύ
ρια, 510 δεχαχισεχατομμύρια, 800 έννεαχωεκατομ
μύρια φράγκων.

«Επειδή δ’ §ν χιλιόγραμμου χρυσού ίσοδυναμεΐ 
πρδς 3,400 φράγκα ή ποσότης έκείνη ήθελε ζυγίζει 
7 2,622,558,000,000,000,000,ΟίΙΟ,ΟΟΟ ,000,000,000 

ήτοι 72 δεκακισεκατομμύρια, 622 έννεακισεκατομμό- 
ρια 588 δκτακισεκατομμύρια χιλιόγραμμα.

«Ειπομεν δτι ολόκληρο; ή γή άν ήτον έκ χρυσού 
δεν θά ήρχει είς πληρωμήν τοΰ ποσού τοΰτκ. Τφόντι 
δ* ή ήμετέρα σφαίρα έχουσα 3,000 λευγών διάμετρον 
ζυγίζει 5,875 έξακισεκατομμύρια χιλιόγραμμα. Έάν 
αυτή ήταν έκ χρυσοί, θά ήτα τρεις καί ήμίσειαν φο 
ράς βαρύτερα καΐ έπομένως θά έζύγιζεν 20,532 έ- 
ξακισεκατομμύρια χιλιόγραμμα. σΙνα λοιπόν σχήμα 
τίσωμεν τήν καταπληκτικήν, περί ής πρόκειται, πο
σότητα, ποέπει νά πολλαπλασιάσωμεν τδν αριθμόν 
τούτον έπΐ* 3,186,100,0001

«Τά 243 ενοεκακιοεκατομμυρια φράγκων, άτινα θά 
έφέροντο σήμερον έπΐ τής χαταθέσεως τών 5 λεπτών, 
έπΐ τής βασιλείας τού Τιδερίου 0’ άπετελουν βάρος 

‘81 δεκακισεκατομμυρίων χιλιόγραμμων χρυσού,—βά
ρος ίσον πρός 12,190'έκατομμυρίων φοράς τδ βάρος 
σφαίρας χρυσού έχούσης τάς διαστάσεις τής γης 1

«Έάν λοιπόν δ ήμέτερος πλανήτης ήτο κατασκευα
σμένος έκ χρυσού, ένα απολαΰσωμεν ποσότητα ικα
νήν πρδς πληρωμήν τού περίφημου τούτου κεφαλαίυ, 
θά εΐχομεν άνάγχην «τριών δισεκατομμυρίων τετρά- 
κοσίων δγδοήκοντα έξ όμοιων σφαιρών!»

«‘Η γή κατοικεΐται ύπδ 1.300 έχατομμορίων ψυ
χών, δθεν πας τις είτε άνήρ, είτε γυνή, είτε παιοίον 
ήθελε λάβει μετά τόν γενόμενον διαμερισμδν τδ ςρογ- 
γύλον ποσδν τών 187,320,610,000 δισεκατομμυρίων , 
φράγκων!

«Έάν τώρα ύπαθέσωμεν οτι πίπτει έξ οδρανοΰ 
καθ’ έκαστον λεπτόν κόμμάτιον χρυσού έχον τάς δια 
στάσεις τής γής ήθελαν πέσει 1440 καθ’έκάστην ή
μέραν καΐ 526,070 κατ' έτος. Τούτου τεθεντος, ΐνα 
άποτελεσθή τό δλικδν χεφάλαιον έπρεπεν ή πτώσις 
αΰτη νά έξακολουθήση 6,626 έιη έπΐ 8 μήνας!!

‘Ο κάτ’ άρχάς μάταιος οΰτος ύπολογισμδς, έχει καΐ 
τδ μάθημά του — Έχει καΐ τδ καλόν τοο.

Εΐναι πολλοί, αίανες λέγουν, «Τί ’βγαίνει άπδ μίαν 
πεντάρα τήν ημέραν είς τδν καπνόν I Τί σημαίνουν 
δέκα λεπτά τήν ήμέραν είς ταύτην ή εκείνην τήν ά- 
Οώαν διασκέδασιν ;

Ναι, φίλοι μου ’δγαίνει πολύ, διότι τά οδτιυ πως 
έξοδευόμενα άσήμαντα χαί μηδαμινά ποσά, κατατε- 
θώσιν είς τινα τράπεζαν, θά αύξήσωσι διά τού άνα- 
τοχισμου είς τόσον μέγα ποσδν, ώστε νά έπαρκοϋν 
lit δλα; τάς άνάγκας σας όταν γηράσητε.

Οίχονομεΐτε, λοιπόν, τέκνα μου, τά χρήματά σας, 
ώς καΐ τδν καιρόν σας, καί είς τδ τέλος θά εόρήτε, δτι 
έπράξατε πολύ φρόνιμα.

«ΜΗ ΚΛΑ1Ε, ΜΗΤΕΡ»
Ένφ συνωοοιπορδμεν μετ' άλλων φίλων εντός λεω

φορείου μεταξδ τών δρέιυν, οί ίπποι ήφηνίασαν. ‘Ο 
αμαξηλάτης τΰς ώμίλει καί τοδς έχάϊοευεν, άλλά μα- 
ταίως, ήμεΐς δέ πάντές είμεθα πολύ πεφ ορισμένοι. 
Τινες έκραύγαζον- άλλοι έθρήνον- άλλοι προσεπάθιιν 

; νά πηδήσωσιν έξω, καΐ άλλοι ήσαν ώχροΐ καΐ τρο- 
μασμένοι-— πάντες, έκτος ενός κορασιού, οπερ έκά- 
Οητο ήσόχως εις τδ πλάγιον τής μητρός του, ήσαν 
εις γενικήν σύγχυσιν καΐ ταραχήν,

« Μ ή κλαΐε, μήτερ, μή κλαΐε,» έλεγε τούτο, θώ
πευαν τήν παρειάν τής μητρός του. « Έάν άνατρα- 
πώαεν θέλομεν πέσει είς τοδς βραχίονας του θεού.»

Τί δεν ήθελομεν δώσει έκαστος έξ ήμών ΐνα έχω- 
μεν τήν πρδς τδν θεόν γλυκεΐαν έμπιςοσύνην τοΰ α
ξιαγάπητου τούτου παιδιού κατά τήν ώραν έκείνην!

ΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΜΗι ΤΟΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΝ
: ΕΥΤΥΧΗ.

Ιεραπόστολός τις έν Ίνδίφ συναντήσας ποτό έγ- 
χώριον Χριστιανήν γοναΐκα, ήτις άπετέλει μέρος τομ ' ' >

I ποιμνίου του, τήν ήρώτησε, πώς ήτο. “Ευτυχής! ξ , ·'■

■-■"■Γι':
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ευτυχής J » Απεκρίθη. “Έχω τρν Χριστήν έίατ,»·, θέ-1 
τουσα τήν χεϊρά της έπί τής Βεγγαλικής Βίβλου·; 
χαΕτον Χριστδν έ^ώ,» σφίγγουσα αύτήν έπί τής καο-· 
Βίας.τηί’ ·καΐ τδν Χριττδν έκεΐ,» δεικν.ύο,οαα τδν ου
ρανόν. Ευτυχής τ ορόν τι. ήτο αοτη. Ή αδτή Γραφή 
δύναται νά κ ά μη. πάντα, άν θ ρω πο ν· ε δτυχή, ρκeϊ’ν«■ 
πιστεόση είς αύτήν. καΐ συμμορφωθή μέ τά παραγ
γέλματα της. . -. . ,,■,,, „ . ■ . . .

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΓΑΤΑ.
Μέ τήν γάταν εις τδ ςόμα βλέπετε αυτόν τδν σκύλον; 
Δέν Απέκτησε ποτέ τοο προσφιλέστερο? τοο φίλον. 
Τήν κρατεί είς τους άδόντας .τρυφερά μή τήν πόνεση 
Καί είς κίνδυνον προσέχει παντελώς μή τήν έκθεση. 
’Στά ταξείδια ποδ πηγαίνει Απδ ένα σ’ άλλον τόπον, 
’Στήν ’Ανατολήν, στην Δύσιν, στδν Βορράν και είς τδν 

£Νότον 
' Ομοΰ φέρει καί τήν γαταν, κι* δποο ευρει χορταράκια 
Τήν Αφίνει καΐ αρχίζει μέ αυτήν τά παιγνιδάκγα. 
Κόκκαλα έκείνος τρώγει, κ' είς τήν γάταν πόσον χαίρει 
Τά παχεγά κάΐ τά ωραία φαγητά τοο νά προσφέρη ! 
Με αυτούς κ’ έγώ τούς φίλους ήθελα να ομοιάζουν 
Τά παιδιά οπού γνωρίζω καί είς ολα νά ταιρειάζουν. 
Πάντοτε μαζή νά ήναι, καί νά ζοΰν φιλιωμένα, 
Καί νά τρώγουν καΐ νά πίνουν πάντοτε Αγαπημένα. 
’Στά μαθήματα κ* έν γίνει είς της Αρετής τδν δρόμον 
Νά βαδίζοοσιν έντάμα καί είς τοΰ θεού τδν φόβον. 
Νά ουντρέχωσι γενναίως καΐ μέ πάσαν προθυμίαν 
Τους πτωχούς, τοΰ; αδυνάτους καϊ μή έχοντας υγείαν.

Είς άλλην;σελίδα ευρίσκει 6 Αναγνώστης ώραΐον 
καί ένθουσιώδη ύμνον καλού μεν ον1 Ιεραποστολο^ν^ 
μειμ τής επίσης ώραίας καΐ ένθυσιαστικήςμουσικής τ».

Τήν ιστορίαν, αΰ,τοΰ ώς περίεργον καί έντάδτφ έν- 
ΰιΟφέρουσαν δημοσιεύομε’* ενταύθα χάριν τών μικρών 
μας; αν αγνά* ατών* ’. ■' ■ , : ■

Είς πολιν τινά τής Oi^ia‘;(Wrokhartl), ίν Άγγλίφ 
■πρό 50 ■περίπου έτών'ίπρόκέιτο νά έκφώνηθώσι καθ’ 
ολας τάς'Εκκλησίας λόγοι υπέρ τής πρώτης 'Ιεραπο
στολικής Εταιρίας έν Άγγλίφ, · τής καλοομένης (So
ciety for the Propagation of the Gospel in Fo
reign Parts.)

Είς μίαν τών έκκλησιών Ικείνων, ό επίτροπός, βστι* 
είχε καί τήν επιστασίαν τής μουσικής, μετέβη πρωίαν 
τινά είς τήν οικίαν τοΰ 'Ιεροκήρυκας καΐ τψ Ανήγγει
λε?, δτι εδρίσκΐτο πΟλο στενοχωρημένος, διότι δεν ή- 
δύνατο νά εύρη ύμνον κατάλληλον διά τήν περίστασιν.

'ΟΝεροκήρύς ε’χε γαμβρόν, βστις ήτο παρών είς 
τήν περιστασιν έκείνην, καί· πρδς τούτον στραφείς, 
«Συ,—τφ είπεν,—είσαι ολίγον ποιητής.- Σέ παρακα
λώ βοήθηάον τδν καλόν μας έπίτροτον συνθέτων Sva. 
κατάλληλόν ύμνον καΐ ίγώ τδν πέμπω είς τδν αρχι- 
μουσικόν τής πόλεως καί τδν τονίζει.»

Ό γαμβρ ος σταρ ιμέρί ό εν ■ ,· είς μία ν γ ών ίαν τ οΰ δ ω - 
ματίου καΐ μετά μίαν ώραν συνέθεσε τδν δπόΐον' ί· 
χοοσιν ένώπιόν των οί μικροί άναγνώσται τήςΈφ. 
τών Παίδων ομνον, καΐ δ δ ποιος ένεθουσίασεν εκ τότε 
χιλιάδας καί μυριάδας ψυχών καθ* άπαταν τήν οίχ8· 
μένην, καΐ θέλει έξακολουθει νά ένθο-οσιάζη τά τέκνα 
ταυ θεοί μέχρι τής συντέλειας τοΰ αίώνΟς. Είθε δέ 
αί ώραΐαι λέξεις καΐ ή ζωηρά μελωδία1 νά ένστάλ- 
λάξωσιν είς τήν καρδίαν καί τίνων έκ τών μικρών 
φίλων μας τοιαότην πρδς τοδς· ταλαιπώροός είδωλο- 
λάτρας συμπάθειαν, ώστε νά το'ος κάμη, δταν ήλι- 
κιωθώσι, νά δπάγωσιν ώς Ιεραπόστολοι μεταξύ αυτών

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ί'ί εΐναι καλόν διά τόν Ανθρωπον νά φίρη έν τή νεο- 
τητί του;

2) Ποιον μαθητήν άνέστηβτν Ιχ νεκρών ό Πέτρος;
3) 'Γπί τίνος ίΐελίχθη ί> δεύτερο: βαοώεΰς τοΰ ’Ισραήλ;

Λύσι; τβΰ iv τψ παρώβόντι ψΰλλψ γρίφοι*· — ’Γύρος— 
— τυρός.

"Ενεκα καθυστερήσεις τών οταλεωιΰν άπακρίσιων, ίναγκα ■ 
ζόμεΒα νά όημοτιιύτωμίν τά δνόματα τών βραβευβέντων 
είί ·ίό ψύλλον τοΰ Μι'ίοο.


