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Πείρων ό Κένταυρος 
καί ό Ίάβων.

ρας. Ό Όμηρος είς την δεοτέραν ραψωδίαν του έν στίχφ 
832 έπαινε? αύτδν ώς φιλοδίκαιον· έφημίζετο δέ κα! ώς 
έπιτηΰειος είς τήν μουσικήν.

'0 Χειρων ήτο έμπεπιστευμένος την Ανατροφήν καί 
έκπαίδευσιν τεσσάρων διάσημων 'Ηρώων: τοο Ίά- 
σωνος, τοο 'Ηρακλέους, τοο ’Ασκληπιού καί τοο ’Α
χίλλειος· είς τοδς δυο τελευταίους Ιδιδαίε καΐ τήν χει
ρουργών, είς τήν όποιαν ήτο έμπειρότατος.

Είς τήν κατά τών Κενταύρων μάχην τοΰ'Ηρακλέ- 
ους, ό Χείρων κατά τύχην έπληγώθη ύπδ τοο Ηρα- 
κλέους, δστις λυποΰμενος διά τδ γεγονός έσυρε τδ βέ
λος έκ τής πληγής καί έπέθηκεν έπ αύτής το φάρ- 
μακον, τδ όποιον αύτδς ό Χείρων τ<ρ είχε δώσει, άλλ’ 
είς μάτην, τό δηλητήριον της Λερναιαί "Γδρας, μέ τδ 
όποιον ό'Ηρακλής είχε βαμμένα τά βέλη του, εΐχε 
δηλητηριάσει ολον τδ αιμά του και πασα έλπίς θερα
πείας έξέλιπε.

Τελευτάΐον βασανιζόμενος ύπδ τών πόνων κατέφυ- 
γεν είς τό σπηλαιον αύτοΰ, καΐ έπειδή ώς αθάνατος 
δέν ήδύνατο νά άποθάνη ■— έξέφρασε τήν επιθυμίαν του 
νά άποθάνη διά τδν Προμηθέα καΐ ούτως ήλευθερώθη 
τών βασάνων του διά τοΰ θανάτου,

Οί Κένταυροι, ή ίπποκένταυροι ήσαν κατά μέν τδ 
κάτω τδ σώματος ίπποι, κατά δέ τδ ανω άνδρες*  όποτίθε- 
ται δέ, δτι ή φαντασιώδης αυτή μορφή έσχηματίσθη 
είς τδν νουν έκείνων, οίτινες κατά πρώτην φοράν εϊοον 
άνθρώπους ιππεύοντας, έκλαόόντες αύτους έν τή έκ*  
πλήςει των ώς ίδια οντα μετέχοντα έχ τε τοΰ ίππου 
καΐ του ανθρώπου*

Ό Χείρων δ περιφημότατος τών Κενταύρων μύθο*  
λογέΐται, οτι ήτο υίδς τοΰ Κρόνου καΐ τής νύμφης Φιλύ*

κΉ 4ΐδς τών άσείών έϊνει ώί τδ σκότος· δέν γνωρίζουίι 
πον προεκέπτου5ιν.ι> (Ιίβροιμ. 6', 19.)
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Ό τ,έβη'ξ (.+/«ΐ/ίοΐ>) 
χαί τ& οχολ&ΐόν του.

Ένας χαλά; διδάσκαλοί είχεν άχορ^μένη 
Mia φορά μ,ιά Μαϊμού πολύ πονηρευμένη.

Είς τό Σχολειό έκύτταζε, στό σπήτι τί θά γείντ},

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1880

ΔΓ'.κρά, μεγάλα τά σκυλιά, ν’ εύθδί τά άραοιάζει, 
Σάν τά παιδιά δ Δάσκαλος, καί σο6α0 ςίρ^ί'ζει

Νά κάνη του Καθηγητή vjA νά τά φοβερόζήτ

Κυτταχτέ την στη ζοργραφιά Γ. - Στήν ίδρ’ άνεδασμίνη, 
Τά ματογυάλια φόρεσε, κ’ εΐ·Ζ τόσο θυμωμένη...

Κανένα άπό τά σκιΛιά δένΒίλει νά οιαβάση,

‘Η Μαϊμού καϊ τδ σκυλοσχολεϊο'ν τη,.

Καϊ 3,τ' οί άλλοι ίκαναν, τό ίζανε κ’ έκείνη.
Σωστή Μαϊμού ... στά σχήματα, στο φέρσιμο, στοάς τρόπους 

Καί αδιάκριτα πολύ μιμείται τους άνβρώπουί.
—ο--- -

Μνί ’μόρα όπου έλειπαν άπ’ τδ Σχολείο ίλοι 
Καί δάσκαλος καί μαθηταϊ—γιατ’ ήταν κάποια σχόλη—>

Ή τετραπέρατη Μαϊμού τής γειτονιάς συνάζει

Καί ή Κ ι> ρ ά έχίλιασε, συγχϊστηκε, θά σκάση... 
Άλλά τοΰ κάζου· τά σκυλιά γαυγίζουν καϊ πηδάνε,.

Και τά βιβλία σχίζουνε, καϊ τά χαρτιά πετδνε.

Σ’ ίνα μικρό άνήσυχο, πολΰ τρελλ,δ σκυλάκι, 
Κυττάχτε, με τά κέρατα τοΰ ’φόρεσε σ κ ο ο φ ά κ ι, 

Κα&ώί κι’ αΰτός συνείθιζεν ύ Δάσκαλος νά κάνη ,.,
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Κ’ ΐνχ μεγάλο σκύλαρο άπό τ’ αότϊ τδν πιάνει, 
Κ«1 μέ τή β·έρ'/<ι πού κρττιϊ, σί ΐάσκαλοί, τό φίλο, 

Τόν άρχινφ άλΰπητα, τόν δυστυχή, στό ξύλο.

Μσ κείνος πού ίπόνεσε, άμέβως θυμωμένος 
. Σηκώνεται, σά βζύλαρος πού ήταν άγριεμενος. 
Γιά ρυά στιγμή χαλά χαλά,στά ’μάτμι τήν ζυττάζει,

Κ’ έπειτα χύνεται ευθύς ατά Srivtja τήν άρπάζει. 
Πέφτουν «αϊ τάλλα τά σκυλιά άπάνω της, κ’ ή μαύρη

Χτά ϊάντια τους έκόντεψε τό θάνατό της ναύρη.

Αύτά παθαίνουν, φίλοι μου μικροί, έκεΐνοι Καοι 
Τά έργα άλλων σήμερον ζητούν νά μιμηθώσι· 

Χωρίς, χωρίς καμμία
Νά ίχουν οί άνόητοι ατομική άξια.

Όποιος πέτα μέ ψεύτικα σάν Ίκαροί φτερά,
Στό πέταμα τ’ άλλοίμονο! θά πέση μιά φορά, 

Καΐ διά τούτο κι’ δ λαοί άχόμα συνειθίζει
Νά λέη γιά τούς μιμητάΐ — δ τάδε «πιθηκίζει.

Ε. ΣΤΡΑΤΟΓΔΑΚΗΣ.
■-----^^λλΛΛΛΛΛλλλ"^ ■ ■

Κυω'» χυνιηγετοχος (λάγαΜχόν) λείας, σώμα καϊ σκέλη λεπτοφυή καί κατάλληλα διά
‘„ δρόμον. Έξ άμνημονεύτων δέ χρόνων τά λαγωνικά

Ό διάσημος φυσιοδίφης Κουοιίρος λέγει, ότι δ κυων μετεχειρίσθησαν εΐς δλα τα μέρη τοΰ κόσμου πρδς κυ-
είναι άναγκαΐος εΐς 
πασαν κοινωνίαν 
άνθρώπων· τδ βέ
βαιον δ’ είναι, δτι 
δ άνθρωπος δφεί- 
λει μεγάλην ευ
γνωμοσύνην εΐς 

' τους κάνας, διά τάς 
άπειρους πρδς αδ- 
τδν έκδουλεόσεις 
του. 'Ως πιστδς 
σύντροφος τοΰ ά- 
τόμου, ώς φύλαξ 
τοΰ οΓκβ, τοΰ ποι
μνίου, τοΰ κήπου 
κλπ., δ κύων είναι 
πολύτιμος και α
ναγκαίος βοηθός 
τοΰ άνθρωπο. Έκ- Κύων κυνηγετικός (λαγωνικόν.)

νηγεσίαν τών λα- 
γωών, έξ ου καί 
τδ ονομα’ καλόν 
λαγωνικόν πωλεί
ται υπέρ τάς 100 
λίρας!

«' Ο ύπνος τοΰ 
έργαζομένου είναι 
γλυκός, είτε ολί- 
γον φάγη, είτε πο
λύ· ό δε τοΰ πλου- 
σίυ χορτασμός δέν 
άφίνει αύτδν νά 
κοιμαται.υ

(Έκκλ. έ, 1S.)

τδς τούτων ό κύων
διά της εύφυΐας του διδάσκεται νά δπηρετή τδν άνθρω
πον εΐς πολλάς άλλας χρείας καϊ κατά πολλούς άλ-

λους τρόπους.
Τών σκύλων ύπάρχουσι διάφοροι παραλλαγαι, έκά- 

στη δέ τούτων εΐναι έκ φυσεως προικισμένη μέ ίδιάζόν 
τι προτέρημα χρήσιμον εΐς τάς.άνάγκας τοΰ ανθρώπου.

Ή προκειμένη είκών παριστφ τήν παραλλαγήν έκεί
νην τών κυνών, ήτις κοινώς ονομάζεται λαγωνικό ν, 
δποδιαιρεϊται δέ είς δύο, τδν λεγόμενον δείκτην 
και τδν διώ'κτην· δ πρώτος δεικνύει μακρόθεν 
Εστάμενος τδ κυνήγιον, δ δεύτερος τδ διώκει, καϊ άν 
ήναι τετράποον, ώς λ. χ. λαγώς κλπ. τδ συλλαμβά
νει· ή διάκρισις δμως αΰτη δέν εΐναι φυσική, άλλά τε
χνητή, έπιτυγχανομένη διά μακράς και αύστηρας ά- 
βκήσεως,

Τά καλλίτερα λαγωνικά εΐναι τά’Αγγλικά — λευκά, 
μαΰρα ή στακτερά τδ χρώμα, μέ τρίχας μικρός καϊ

* Ασσου ήριης.

Τρεις βασιλείς μνημονεύονται έν τη Γραφή με τδ 
όνομα τοϋτο, ό πρώτος έν τφ βιδλίφ τοϋ προφήτου Δα
νιήλ, δστις υποτίθεται, δτι ήτο ό -Άστυάγης ό πατήρ 
Δαρείου του Μήδου. '0 δεύτερος έν τφ βιβλίφ του 
Έσδρα κεφ. δ'. 6. καϊ ό τρίτος έν τω βιβλίφ της Έ- 
σθήρ, Τδν τελευταΐον τούτον παριστφ ή προκειμένη 
είκών, καϊ έκ της παραβολής του χαρακτήρος καΐ τών 
πράξεων αύτοΰ κρίνοντες οί κριτικοί συμπεραίνουν, οτι 
πρέπει νά ήτο δ Ξέρξης ο κατά της Ελλάδος έκστρα- 
τεύσας καί τοσοΰτον αίσχρώς έπανακάμψας είς τά ιύια.

ΌΆσσουήρης ουτος ήτο ώς φαίνεται άνήρ οό μόνον 
βίαιος καϊ ορμητικός τόν χαρακτήρα, άλλά καϊ κοΰφος 
τήν διάνοιαν. “Οθεν άνευ δικαιολογημένης αιτίας δια- 
ζευγνύεται μέν τήν νόμιμον σύζυγόν του Άστϊν, νυμ
φεύεται δέ διά τήν καλλονήν της ορφανήν τινα Ίου-
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δαίαν καλουμένιφι Έσθήρ. Πρδς εδχαρίστησιν τοΰ 
πρωδυπουργοΰ too Αμάν, νΰν μέν έκδίδει διάταγμα, 
νά καταστραφοϋν πάντες οί έν τφ βασιλείφ τον ’ Ιου
δαίοι, πρδς χάριν δέ τής Έσβήρ μετ’ δλίγας ήμέρας 
έκδίοβι έτερον διάταγμα, δι’ ο5 έξοοσιοδοτεϊ τοΐις Του

τέκτων της έπ’ αύτόν γέφυρας.
Είς τάς άλλοκότους ταυτας πράξεις τοϋ’Άσσοοήρο», 

6 άπλοΰς ιστορικός δέν βλέπει είμή άπλήν Ιδιοτροπίαν, 
έκ των αποτελεσμάτων ίμως κρίνοντες, βλέπομεν, δτι 
ή έπί πάντων τών έγκοβμίων έφορευουσα θεία Προ-

Άσοοοήρηί δ μέγας βασιλείς τξί Πϊρσίας.
δαίοος νά έπιπέσουν κατά τών έχθρών. των καί κατα*  
σφάξουν αύτους, διαρπάζοντες τήν περιουσίαν των. 
Τοιαυτας αάθαφετοος καί άνοήτοος πράξεις μόνος ό 
Ξέρξ^ς έπραξε — διατάξας νά μαστιγωθώ καί νά ά- 
λυσοδε&ή μέν ό ‘Ελλήσποντος, νά φονεοβή δ’ δ άρχι- 

νοια μεταχειρίζεται καί αοτήν τήν δργην τοϋ άνδρώ- 
ποι> πρδς έπιτελεσιν τών σκοπών του άγιου αύτοϋ έ*  
λεους πρδς τδν λαόν αύτοϋ. αΜακάριος, λοιπόν, ό λαός, 
του όποίού θεός είναι δ Κύριος.»

—»_,gs>-»·___
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Συμβουλή ηρος τσύ< παϊίαί.

— Παιδία μου, έβτέ πάντοτε φιλόφρονα, συμπαθητικά καί 
μεγαλόψυχα, "Αν, παραδείγματος χάριν, ίχετε συμμαθητήν 
χωλόν, οΰοίποτε δώαατί τον νά ίννοήαη δτι παρετηρήσατε 
τόν χωλόν πόδα του, είς δί τά παιγνίδιά σας δίδετε είς αύτόν 

γητού σας.
"Αν ήναί τις βραβύνους,^βοηθήσατέ τον ίπωτ ράθη τά ρα- 

θήματά τοο.
Άν ήναί τις ϊ ξυπνάς, μή τόν ζηλεύετε, άλλά μάλλον κατα- 

γίνεβθε μά περισσοτέραν έπΐ|αί λείαν είς τά μαθήματα σας, ό
πως καί σείς μή φανήτ*  κατώτεροι αύτοϋ.

*Η πάλη τοΰ 'Ιακώβου πρός τούς λύκους, (ίδέ ίπομένην σελίδα.)

τοιοΰτον μίμος, όποιον δέν θά τόν άναγκάζη νά τρΐχη.
"Αν ίχητε συμμαθητήν πτωχόν, Satti ίέν ϊχ»ι καλά ένΒύ- 

ματα, ούόίποτε κάμνετε όμιλίαν περί παλαιών Ενδυμάτων ί- 
νώπών του,

Άν ήναίτιΐ πεινασμίνος, δώσατε είς αύτον μέρος τοϋφα-

"Αν μεγαλεϊτερος ή δυνατώτερίς τις παΐς σας ήδίκησβ, συχ- 
χωρήσατί τον- πιβτεύβατέ με δδ, &τι τά προ'αωπα όλων τών 
συμμαθητών σας 9ά μαρτυρήσωσιν, ότι τό συγ χωρητικόν πνεύ
μα εΐναι καλλίτερου παρά τόν δυνατόν γρόνθον.
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νά όπερασπισθώμεν έαυτο'ύς βπως καί βσον ήμποροΰ- 
μεν. Έν τούτοις άς εύχαριστήσωμεν τδν Θεόν,· δτι εΐ- 
μεθα ουτω πως προφυλαγμένοι.»

«Έχεις δίκαιον, παπποΰ, — εΐπεν δ-’Ιάκωβος· δ 
Θεδς τφ ό'ντι μας έπροφυλαξε μέχρι τοΰδε· άλλ’ όμως, 
ή θέσις μας είναι πολύ κακή. Ό χειμών μόλις ήρχισε 
καί ποιος ήξεύρει, έάν θά δυνηθώμέν ποτέ νά έξέλθω- 
μεν έκ του τάφου τούτου!»

—- «’Αμφιβάλλεις περί τής άγαθότητος καί τοΰ I- 
λέους του θεοΰ ;» εΐπεν δ γέρων, «Δέν μας έπροφό- 
λαξε μέχρι τοΰδε, καί πρέπει νά δυσπιστώμεν εις Αύ- 
τόν; 10,τιδήποτε καί άν μας συμβή , Ιάκωβε, ή έλπίς 
ήμών πάντοτε πρέπει νά ήναι είς Αύτόν.»

— Οί λόγοι ουτοι ένεθάρρυναν τδν ’Ιάκωβον, οτε j 
αίφνης ή 'Ρόζα έξέδάλε γοεράν κραυγήν, τδ δέ οΰρ- 
λισμα τών λύκων ήκούσθη φοβερώτερον ύπεράνω τής . 
κεφαλής των. |

■— «Άναμφιβόλως, — είπεν ό γέρων είς τδν πεφο- j 
βισμένον ’Ιάκωβον, — αί φωναί τής Ρόζαί μάς έπρό- ! 
δωκαν είς τους λύκους- βθεν τώρα ανάγκη νά προε- ί 
τοιμασθώμεν διά τδν άγώνα. ’Ακούεις μέ πόσην δρμήν ‘ 
σκαπτόυσι τήν χιόνα! θά προσπαθήσουν νά είσχωρή- : 
σουν διά τής στέγης· άλλά θά εβρουν δτι δέν εΐμεθα 
τόσον δειλοί όσον στοχάζονται! ’Εμπρός, τέκνον μου, 
άναψε άμέσως τδν λύχνον· πρέπει νά ίδωμεν διά ποιου 
μέρους θά είσέλθουν θάρρος ’Ιάκωβε! Έάν ήναι ά
νάγκη δυνάμεθα νά άποχωρήσωμεν είς τά άλλα μέρη 
τοΰ κτηνοστασίου. Τδ φώς άμεσως.»

— «'Ο ’Ιάκωβος, άν καί έτρόμαξε κατ’ άρχάς, άνέ- 
λαβε με? όλίγον τδ θάρρος του, καί μετά σπουδής : 
έξετέλεσε τήν παραγγελίαν του παπποΰ του άνάψας j 
τδν λύχνον διά δέ τής βοήθειας αύτοΰ ήδυνήθησαν νά ’ 
ϊδωσιν είς ποιον ακριβώς μέρος οί λύκοι ήγωνίζοντο ; 
νά τρυπήσουν τήν στέγην καί νά καταβοΰν είς τδ κτη- 
νοστάσιον,

:— «Τώρα, ’Ιάκωβε, — εΐπεν δ γέρων, — λάβε τδν 
πέλεκυν -καί έγώ θά πάρω τήν δίκελαν.»

— «Ίδοδ,ν — εΐπεν ό 'Ιάκωβος, λαβών τδν πέλε
κυν μέ τάς δύο χεφας. «Άν αγαπούν δς κοπιάσουν!»

— «Έχει καλώς,» — εΐπεν 6 γέρων. «Άλλά μοί 
φαίνεται, ότι ήλλαςαν σχέδιον, καί ήρχισαν νά σκά- , 
πτωσιν αλλαχού. Άς δπάγωμεν είς τδ τυροκομείου.» ,

— Ή υποψία του γέροντος άπέβη άληθής· διότι 
μόλις εισήλθον είς τδ τυροκομεΐον καί ήρχισαν νά δια- . 
κρίνωσι τά ούρλίσματα. τών λύκων διακεκριμενως.

— «Τώρα ’Ιάκωβε, — εΐπεν ό γέρων, — βάλε τδν ; 
λύχνον έχει πέρα είς μίαν γωνίαν, πάρε δέ καί τήν ; 
τράπεζαν έκείνην κάί θές ακριβώς υποκάτω του μέ- ( 
ρους, όπου φαίνεται, δτι σκοπεύουν νά καταβοΰν οί φί- ' 
λοι μας· λάβε δέ τδν πέλεκυν και άναβα εις αύτήν, '■

ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΘΕΝΤΕΕ ΖίΙΝΤΕΕ,

(Διήγημα Έλίίχικιίν)
Μίτάφραϊΐί ίλιαθίρα ίκ τού ‘Αγγλικού.

(Ί8ί προηγούμενων ψύλλον)

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Β'
Ό Παπποΰς και δ άγονος.

¥«**«**·**

Οοτω παρήλθον δύο ή τρεις ήμέραι χωρίς τίνος 
μεταβολής είς τήν άθλίαν κατάστασιν τών δύο έκείνων 
βντων, βτε αίφνης κατετρόμαξεν αύτοϋς τό έξης περίερ
γον συμβάν

Ένφ ό ’Ιάκωβος ήμελγε πρωίαν τινά τήν'Ρόζαν, 
δ δέ γέρων έπροσπάθει ν’ άνάψη δλίγην φωτιά μέ δ- 
λίγας κουκουνάρας, αίφνης ή αΐξ έστηλωσε τά αύ-ηά 
της πρδς τά άνω, καί ήρχισε νά κτυπα τήν γην μέ τους 
πόδας της καί νά τρέμη άπδ κεφαλής. μέχρι ποδών,

— «Τί έχεις, ,'Ρόζα μου,» εΐπεν δ’Ιάκωβος, χαϊδέυ
σα ς τδ ζώον. « Τί έχεις καί τρέμεις τόσον πολύ ; 'Ησύ
χασε καί μή φοβήσαι, διότι κανείς δέν θά τολμήση νά 
σέ πειράξη, ένόσφ είσαι όπδ τήν προστασίαν μας.»

— Άλλ’ ή 'Ρόζα, αντί νά ήσυχάση, έτρεμε σφο- 
δρότερον, ή δέ ταραχή της έφθασεν είς τδ ίπακρον, 
δταν ήκούσθη άνω6εν σφοδρόν ούρλισμα λύκου.

— «Λύκοι I Λύκοι! Παπποΰ 1» έφώναξεν δ ’Ιάκω
βος.

— « Ησύχασε καί σιώπησε, τέκνον μου, — εΐπεν ό 
γέρων προσπάθησε δέ νά καθησυχάσης καί. την Ρό
ζον· διότι, ώς φαίνεται, λύκοι εΐναι όπεράνω μας, καί 
πρέπει νά ήμεθα προσεκτικοί καί νά λάβωμεν δλα τά 
προφυλαχτικά μέτρα· πρέπει δέ νά ήμεθα ευγνωμονεί, 
δτι ή χιών έχει καταχωμένον τδ κτηνοστάσιον άλλως 
οί λύκοι θά ήσαν έντδςπρίν ή δυνηθώμεν νά τδ έννοή- 
σωμεν.»

— «Άλλ’ ,εΐμεθα άσφαλείς τώρα, παππού ;» ήρώτη- 
σεν 0 ’Ιάκωβος έμφοβος.

— α ’Ελπίζω, — άπεκρίθη δ γέρων άλλ" όμως πρέ
πει νά έτοιμασθώμεν διά πάσαν ένδεχομένην προσβο
λήν μόνον πρέπει νά δμιλής σιγά, καί νά προσπαθή- 
σης νά έμποδίσης τήν 'Ρόζαν άπδ του νά βελάζη, διότι 
τά πειναλέα ταυτα ζώα δέν θά ευχαριστηθούν μέ μό
νον τδ ούρλισμα, άλλά θά προσπαθήσουν καί νά είσέλ- 
θουν.»

— «Άς ύποθέσωμεν, δτι τρυποΰν τήν στέγην καί 
εισέρχονται έοώ μέσα, τί θά κάμω μεν τότε;» ήρώτη- 
σεν 0’Ιάκωβος.

— «Δεν πιστεύω, δτι θά συμβή τδ τοιοΰτον, τ- έΐ- 
πεν δ γέρων· διότι κάΐ ή στέγη εΐναι στερεά καί ή χιών 
πολλή, άλλ’ άν, δ μή γένοιτο, συμβή τούτο, τότε πρέπει-
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ευθύς S’ άφοΰ φ«ν'ΰ ή ποδάρι ή κεφαλή λύκου, κτύπα 
μέ ούναμιν καί προσοχήν.»

— «ΙδούI» — εΐπεν ο ’Ιάκωβος, έκτελέσας έν άκα- 
ρεΐ τά διαταχθέντα. ,ι’Ιδού, καθώς διέταξες.»

— «Καλά, τέκνον μου.»
Μόλις είχε τελειώσει τήν φράσιν δ γέρων καί μετά 

τρομερόν τι ούρλισμα έφάνη εις τών ποδών του λύκου 
διά τής στέγης· άλλ’ άμα έφάνη, δ Ιάκωβος κατέφε- 
psv έπ’ αύτδν τδν πέλεκυν μέ τόσην δύναμιν, ώστε τδν 
άπέκοήΐ. Τοιαύτην υποδοχήν δέν περιέμενε, βεβαίως 

■ό λύκος, δθεν έξέφερε τρομεράν κραυγήν πόνου καί 
άπεσυρε τδν άκρωτηριασθέντα πόδα του άπδ τής γενο- 
μένης οπής, Έν ^ιπή οφθαλμού όμως αντί τούτου έ- 
φάνησαν οί δύο πόδες καί ή κεφαλή άλλου εξαγριωμέ
νου λύκου ! Άλλά καί ούτος δι’ ένδς κτυπήματος τοΰ 
πελέκοως έπί τής κεφαλή; ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή 
μετά τρομερών οδρλισμάτων. Διά δέ τής άνοιχθείσης 
ίπής· ό γέρων ήδυνήθη νά λογχίση κατά τήν πλευράν 
διά τής δικέλης του τρίτον τινά λύκον ετοιμαζόμενον νά 
πηδήση έντός τοΰ τυροκομείου, μετά τούτο ελαβε χώ
ραν τρομερά πάλη μεταξύ τών λύκων.

— «Έάν δέν ήναι πολλοί, — εΐπεν 6 γέρων, — έ- 
σώθημεν. Οί μέν ύγιείς θά έπιπέσουν κατά τών πλη- 
γωθέντων συντρόφων των καί Οά τούς καταφάγουν, 
βπως συμβαίνη πάντοτε μεταξύ τών λύκων — άφοΰ 
δέ χορτασθοΰν, θά Αναχωρήσουν.»

—Όπως εΐπεν ό γέρων, ουτω καί συνέβη· διότι 
μετά μικρόν, ή πάλη έπαυσε, καί ή προτέρα ησυχία 
έπανήλθεν.

— «Έσώθημεν!» — εΐπεν δ γέρων. — «Οι λύκοι 
δέν θά ήσαν πολλοί, χορτασθέντες δ’ έκ τής σαρκδς 
τών συντρόφων των, άνεχώρησαν προ; άναζήτησιν εύ- 
κολωτέρας λείας. Τώρα δέ, τέκνον μου, άς ευχάριστή· 
Οωμεν τάν Θεόν διά τήν τόσην ευκαλον σωτηρίαν μας  
διότι, πρέπει νά τδ ομολογήσω, ’Ιάκωβε, ή καρδία μου 
.έτρεμε διά σέ, έπειδή γνωρίζω τά τρομερά ταυτα 
θηρία.»

*

1Η προκειμένη εϊκών παριστφ τδν Πάπαν Λέοντα 
τδν 13ου, δστις έγεννήθη τήν 2 Μαρτίου 1810, άνη- 
γτφεύθη δέ Πάπας τήν 20 Φεβρουάριου 1878. Ό 
Λέων 13ος εΐναι άνήρ ύψηλόΰ Αναστήματος, ισχνός

" Μετά τήν πρδς τδν_Θεδν ευχαριστίαν άμφέτεροι, 
δ τε παπποΰς καί ό έγγονος, και τοι άπηυδισμένοι έκ 
τοΰ κόπου καί του φόβου, έπεσκεύασαν τήν γενομένην 
είς τήν στέγην όπήν καί λαβών έκαστος δλίγον γάλα· 
έπλαγιασαν διά νά άναπαυθώσιν. (ακολουθεί.)

Ιΐάττας ό 13ας«

τδ σώμα καί ώραΐός καί χάρίειί τήν όψιν, Αξιοπρεπής 
καί σχεδόν αυστηρός τά ήθη, γλυκύς τούς τρόπους, με- 
τριόφρων, συμπαθητικός καί λίαν προσηνής εΐς πάν
τα;. Τδν καιρόν του δαπανά γραφών, σπουΰάζων, ή 
συνεργαζόμενος μετά τών ύπουργών του.·

Ο νέο; Πάπας είναι προσέτι λιτός είς τήν τροφήν 
του καί οικονόμος είς τά έξοδα τής αύλής του, ούχί δέ ; 
καί τόσον επίμονος βσον ό προ κάτοχός του, είς τά; άρ- ’ 
χαιας Αξιώσεις της Παπωσύνης. Κατά τινα στατιστικήν 1

Πάπας Λέων δ Γϊος.
S άποθανών Πϊος θ’, ήν δ 232ος Πάπας 'Ρώμης. Έκ 
τών 232 τούτων, 33 ήσαν "Ελληνες, 15 Γάλλοι, 8 Σύ· 
ροι, 6 Γερμανοί, 5' Ισπανοί, 2 ’Αφρικανοί, 2 έκ Σαβοΐας, 
2 Δαλμάται, 1 Άγγλος, 1 Πορτογάλος, 1 'Ολλανδός, 
1 Ελβετός, οί δέ λοιποί πάντες ’Ιταλοί.

ποίκιλα-

ΛΌτάρχεο-κ.

—«Ήκοόσατέ ποτέ τδν μύθον ΐκεΐνον περί-τών άνθέων καί 
φυτών, τά όποια ήταν δυσηρεστημίνα διάτήν κατάστασιν των;

Ή βρύς ήρχισε νά μαραίνεται, έπειδή όέν ήδΰνατο νά φέρη 
ώραια άνθη καθώς τό βόδον ή άμπελο; ήρχισι νά ξηραίνεται, 
όιΐτι δέν είχε δύναμιν νά στέκη μόνη, καθώς τήν δρΰν τό j><S- 
8ον, διότι έϊχεν άκάνθας, τδ κρίνον, διότι δέν είχε τό ώραίον 
χρώμα τοΰ ρόδου καί οίτω καθ έξη;. Ό βασιλεύ;, ίΐί τού 
δποίου τό» κήπον ταΰτα ήσαν, εδρών αότά καταλυπημίνα καί 
σχεδόν νεκρά, ήρχισε καί αύτδς νά λυπήται, 5τε αίφνης είδ» 
μικρόν τινα πανσέν, ζωηρόν καί ώραΐον, ββτις έμτιδίασκ 
πρδς αύτόν μέ πρόσωπον ιλαρόν.

— «Πώς;» — εΐπεν ό βασιλεύ; μέ θαυμασμόν, — «Σύ είσαι 
Ιλαρός καί εύτυχής, ένφ οί σύντροφοί σου μαραίνονται έκ τή; 
λύπης; Πώςτούτο;»
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—- «Ώ,» — άπεκρίθη 4 π «ν σέ ς, — «είμαι εύτυχήΐ, διότι 
γνωρίζω, ΐτι είμαι έκεϊνο, τό όποιαν θέλεις νά ήμαι. Διότι civ 
ήθελες βόΐον, θά έφύτευες άντΐ έμοΰ ρόδον έδώ· έάν ήθελεί 
Οχιάν, θά έφύτευεί ίρύν έάν ήθελες σταφύλλια, θά έφύτευεί 
άμπελον έπειδή όμως έφιύτευσες π α ν σ έ ν, έςεύρω, ότι έπι· 
θυμεΐς νά εΰρης π α ν α ί ν έδώ, καί διά τοΰτο προσπαθώ νά 
ήμαι ΐσον τό δυνατόν ώραιότερος καί ίλαρώτερος 1»

— Μικρέ άναγνωστα, σΰ τίνα όμοιάζεις; τήν δρΰν, τήν άμ
πελον, τδ {Μίδαν, ή τδ μικρόν χαι Ιλαρόν άνθος πανσέν; — 
Μένεις άργός, έπειδή δέν δύνασαι νά πράττης β,τι πράττουν 
άλλοι, ή έκτελεΐς τδ καθήκόν σου είς τήν θέσιν όπου ό θεοί αί 
έθεσεν; Εύχαριστεΐσαι είς δ,τι είσαι, ή λυπεϊσαι καί θλίβεσαι’ 
διότι δέν είσαι δ,τι άλλοι εΐναι ; "Αν δέν ευχαρίστησαι μέ τήν 
θέσιν καί κατάστασίν σου, ένθυμοΰ τόν πανσέν καί γείνου ώς 
αυτός Ιλαρός.

*Ο ΊρλχνΠος παί$»

'Ιεροκήρυξ τις Άγγλος άπήντησε μίαν Κυριακήν 'Ιρλανδόν 
τινα παΐδα πηγαίνοντα είς τό Κυριάκόν σχολεϊον μέ βιβλίον τι 
ύπό τήν μασχάλην του, καί τόν ήρώτησε :

«Τί βιβλίον είναι αΰτό, τέκνον μου ;*
«Διαθήκη, κύριε· s άπεκρίθη ίτοίμως ό παϊς.
«'Οποία καί τίνος Διαθήκη ήρώτησεν έκ νέου ό 'Ιεροκήρυξ.
«'Η τελευταία θέλησις καί Διαθήκη, τήν δποίαν δ Ιησούς Χρι

στός άφήκιν είς έμέ καί είς πάντα, δστις Επιθυμεί νά λάβη 
μέρος τής περιουσίας, τήν δποίαν διά τής Διαθήκης ταύτης κλη
ροδοτεί,» άπεκρίθη όπαϊς.

«Καί σάν τί άρά γέ κληροδοτεί δ Χριστός είς σέ είς τήν Δια
θήκην ταΰτην; ήμπορεΐς νά μοίειπης ;» ήρώτησεν δ Ίεροκήρυξ.

«Μάλιστα, κύριε,» εΐπεν δ παϊς- «είναι ή βασιλεία τών Οΰ- 
ρανών.ν

ιιΚαΙ νομίζεις τάχα, ίτι πάς, όστις θέλει, δύναται νά λάίη 
μέρος έκ τοϋ κληροδοτήματος ;»

«Βεβαίως πας ίάτις συμμορφωθή [ιέ τάς διατάξεις καί τήν 
θέλησιν τοΰ κληροδάτου,ν άπεκρίθη ό παϊς· sotJriii τουλάχιστον 
εύρίσκω γραμμένον εις τήν Διαθήκην.»

« Ημπορώ νά ακούσω μερικός άπό τάς διατάζεις ταύταί;» 
ήρώτησεν δ 'Ιεροκήρυξ.

«Πρώτη τούτων, — είπεν δ παΐς, —είναι ν’ άγαπα τόν θεόν 
μέ ολην τήν καρδίαν, τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν δευτέρα 6έ, 
ίση μέ αύτήν, νά άγαπή τόν πλησίον του ώς σεαυτόν. Επειδή 
είναι αδύνατον νά συμμορφωθή τις μέ ταΰτα, άνευ τής έξ ίψους 
βοηθείας, 0 ίδιος υπόσχεται νά τόν βοηθήση, άρκεϊ νά ζητήση 
έγκαρδίως τήν συνδρομήν του.»

Αί άποκρίσειΐ αΰται ίθωκαν είς τόν ‘Ιεροκήρυκα νά έννοήση, 
ΐτει 4 παΐς Εκείνος είχε δώαχθή καλώς τό Εύαγγέλιον έν τιβ 
σχολείιρ έκείνφ. "Οθεν θέσας τήν χείράτου έπί τής κεφαλής του.

«Μελέτα, τέκνον μου,εΐπε, — καί άκολούθει τό βιβλίον 
τοΰτο, καί έπί τέλους θά κλήρονομήσης άληθώς τήν βασιλείαν 
ταύτην.»

Διατέ τοιαΰτα Κυριακά σχολεία νά μή άνοιχθώσι καί παρ’ 
ήμϊν, καθ’ άπασαν τήν ‘Ελλάδα;

Άθηνά.

Λ Κ ν e γ μ, α.

Πάν ί,τι ήθελε τολμήσει 
έπ’ έμοΰ νά άντικρύση 

περιπαίξω Χαί γελώ

καί τό μεταφέρω τόσον
όσον άπ’ έμοΰ άπέχει

άν τήν θέσιν του κατέχη —* 
Καί χωρίς νά κινηθώ, Σ...

Άπλ$} άκοοστεχίφ-

Συνίσταμαι έκ πέντε γραμμάτων, άποτελούντων τόν άρ. 312.
Τούτων τό πρώτον είναι άρχικόν τοΰ όνόματος διασήμου τί

νος μαντείου, τό δεύτερον δευτερευούσης τινός θεάς, τό τρίτον 
νήσου μικράς τοϋ Αιγαίου, τό τέταρτον χρησίμου τινός ζώου 
καί το πέμπτον διασήμου τίνος φιλοσόφου, ίλα δ' δμοΰ άποτε- 
λοΰσι νήσον περιφανή τοΰ Αιγαίου. Ποία αίτη;

xititfiC τοΰ αινίγματος τοΰ μηνΰς Φεβρουάριον.

Β ε λ ή ς—"Α ρ s ι ο ς—Β ε λ ι β α ρ ι ο ς.
Τό έλυσαν 'Αθηνών, Μαριανθη Γ. Δρακονταειδή καί Ε

λένη Σταύρου. Πατρών, Εύφροσύνη Α. Διογενίδου. Ναυ
πλίου, Κωνσταντίνος Βελίνης. Μεσολογγίου, Γ. Άνα- 
γνωςοπνλος. Κ ε ρκ ύ ρ α ς, Κλεοπάτρα Κωνσταντινίδου. Χίου, 
Μιλτ. Γ. Βιτινιάτης.

Αόοις της ίν τφ αΰτώ φύλλφ άχροστιχίδος.
Α—πις =Απις 
θ —·ωμας=θωμάς 
Η —ρα ==Ήρα 
Ν—ειλος = Νείλος 
Α—ρτος =Άρτος

Τήν έλυσαν Σμύρνης, Δημήτριος Στάης. Κερκύρας, 
Κλεοπάτρα Κανέτου. ’Αθηνών, Άλέξ. Φιλαδελφεύς.

Λύται άμφοτέρων. Ναυπλίου, ’Αθανάσιος Σ. Σωτήρια- 
δης. Ληξουρίου, Αικατερίνη Βουτσινα. Κωνσταντι
νουπόλεως, Πέτρος Άλεξιά&ης. Μιτυλήνης, Δημ. Π· 
Καράς. Θεσσαλονίκης, Εύδοκία Παππαδοπούλου καί Ζωή 
Μπουγιούκα. ‘Ερ μ ο υπ ο' λ ε ω ς, Νικόλαος Παρασκευας. 'Αρ
γό στο λ ίου, Γεράσιμος Δ. Μαζαράκης Σαράντης.

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποία έπιστολή άναφέρεται κατά πρώτον ίν τη Γραφή;
2. Ποια δύο κεφάλαια τής Γραφής είναι όμοια ;
3. Πόσων μάγων όνόματα άναφέρονται έν τψ Εύαγγελίφ;

Εέδοποίήσεις.
- Άστΐήρ xijs Ανατολές, έφημερίς διά οίκογε- 

νείας μί ώραίας εικόνας, ίπί 23 ήδη έτη έκδιδομένη κατά πά
σαν δόδομάοα· τήν συνιστώμεν είς πάσαν οίκογένειαν· συνδρομή 
έτησία δρ. 0, έξαμηνία 3, τριμηνία 1.30. Δοκιμάσατε ίπί τρεις 
μήνας καί θά τήν εΰρητε άςίαν καί κατάλληλον δι’ όλα τά μέλη 
τής οίκΟγενείας σας.

— Όστις κάμει 20 άυνδρομητάς είς τήν Έφημερβα τών 
Παίδων λαμβάνει τόν ’Αστέρα δωρεάν έπί έν έτος.

Εδβοποοοΐί'/τκ.ς οί λύται τών ίερογραφικών Ερωτή
σεων, ότι πρέπει νά ςείλωΟι τάς λύσεις αύτών κατά τό τ έ,λ ο ς 
τοΰ έτους ολας 6 μ ο ΰ καί όχι κατά μήνα.

— ΛΤΠΟΤΜΕΘΑ, ίτι τινές τών συνδρομητών μας άντιγρά- 
φύντες άρθρα ή καί αινίγματα ές άλλων Εφημερίδων ή περιοδι
κών τά πέμπουν ώς ίδια.


