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Τραγοπάν.
ΤΡΑΓΟΙΙΑΧ

Ό Πλίνιος άναφέρων τό όνομα του περιέργου του· 
του πτηνού τό θεωρεί ώί μυθώδες· άλλ’ δμως εΐναι 
πραγματικόν, ανήκει δέ είς τήν οικογένειαν τών Φα-. 
σιανών. -Φαίνεται δ’ δτι ώνομάσβη οΰτω έκ τής ό· 
μοιότητος τήν όποιαν, έχει πρδς τον τράγον καΐ Παν»!

ΟΕ Τραγοπάνες έχουσι ράμφος όμοιάζον μέ τδ της 
κοινής δρνώος· πτερά μεγάλα καί πλατέα, επτά δέ με
γάλα καΐ μακρά κονδύλια. Ή ουρά των εΐναι θυσα

νωτή καί ούναται ν’ άνοιχθή ώς τοΰ Γάλλου ή’Ινδιά· 
νου. Οί ταρσοί, ή τό κατώτατον μέρος τών σκελών 
του, εΐναι χονδροί, καί είς τά άρρενα, όπως καί είς 
τους κοινούς πετεινούς, φέρουν όνυχα ίσχυρδν καί 
δςυν, τδν όποιον οί Τραγοπάνες μεταχειρίζονται πολύ 
έπιδεςίως κατά τών έχβρών των.

Τών πτηνών τούτων ύπάρχουν μόνον 2—3 είδη, 
ένδιαιτώνται δέ άπαντα είς τά πυκνά καΐ σκοτεινά δάση 
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έκ πευκών, τά ευρισκόμενα είς τά ύψηλά ορη τής Κεν
τρικής ’Ασίας*  είναι δέ δειλά, κα1. αγαπούν την μονα
ξιάν, καί μόνον έκ της δξείας φωνής των Βυνανται νά 
φοραθουν.

Τά πτερά τών πτηνών τούτων είναι λαμπρά καί ώ- 
φάΐα κατά τδ· χρώμα, ιδίως τδ έπικρατοΰν κόκκινον 
χρώμα μιγνυόμενον μετά τοΰ μαύρου χρυσοειδοΰς καί 
λευκόο αποτελεί ποικιλίας έξοχου λαμπρότητας.

ΤΟ ΧΠΗΑΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗ·ΣΤΩΝ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. 
Μετάφρασης έλεοάερα 

(έκ τοΰ ’Αγγλικού.)

(Ίδϊ προηγούμενοι Αριθμόν.)
’Αλλ’ εις άπόκεντρον τινα γωνίαν τοΰ σπηλαίου έ- 

κάθητο παιδίον, τδ όποιον έφαίνετο, ότι άπέφευγε τδν 
Οόροδον τών συντρόφων του*  τδ παιδίον τοΰτο έκάθητο 
μόνον, κυττάζον θλιδερώς τήν μικράν έξ έλάτης φωτιάν, 
ήτις έρριπτε Βιακεκομμένον καί άσταθές φώς περιξ αΰ
τοΰ· ήτο δέ περίπου δεκαετές τήν ήλικίαν, 5λον δέ τδ 
έξωτερικόν του ήτο έντελώς έναντίον τής δψεως τών 
άλλων παιδιών, τά όποια ήσαν είς τδ σπηλαιον. Τά μα- 
λγά του άντΐ νά πίπτουν έπί τών ώμων του έν εΐδει 
σκληρών μαύρων πλεξίδων, ώς τά μαλλιά έκείνων, συ- 
νεσπειρουντο εις χρυσά; κρικέλας περιξ γλυκέος καί 
τρυφερού προσώπου, έπΐ τοΰ οποίου οδδέν ίχνος της 
ήλιοκαόστου χροιάς τών ’Αθιγγάνων έφαίνετο. Ούτε 
αί παρειαί του έφερον σκιάν τινα ύγιοΰς χρώματος, 
άλλ’ ήσαν ώχραι ώς πτώμα καί έπί τοϋ προσώπου του 
έπεκάθητο βαθεια μελαγχολία.

Ένφ δ' έκάθητο τοιουτοτρόπως μόνον, μικρά τις Ά- 

θιγγανίς έσηκώθη έκ τής ψάθης, έπΐ τής οποίας έκοι- 
ματο, καί Βιευθύνθη πρδς τδ παιδίον. 'Ρίψασαδέ βλέμ
μα πρδς τούς ληστάς καί ίδοΰσα αυτους έντελώς ένη- 
σχολημένους είς τδ συμπόσιόν των έπλησίασεν ήσό- 
χως τδ παιοιόν και έγγίσασα έλαφρώς τδν ωμόν του, 
είπε χομηλοφώνως,

«Έβρΐκε, διατί είσαι τόσον μελαγχολικός ; Μήπως σέ 
έδειραν πάλιν ;»

«Όχι, ’Ελένη,—άπεκρίθη. τδ παιδίον, έξιππασθέν*·  
«σήμερον τρωγωπίνουν καί διασκεδάζουν^ καΐ δέν τοδς 
μέλει δι’ έμέ.»

«Λοιπόν,.—είπεν ή μικρά ‘Ελένη,—ήμπορώ νά έλθω 
νά καθήσω πλησίον-σου, καί νά συνομιλήσωμεν Βλίγον. 
Μή φοβήσαι τόσον πολύ τους 'Αθιγγάνους—δέν θά μαί 
παρατηρήσουν, έάν πλαγιάσωμεν· κάτω: είς ταύτην τήν 
σκοτεινήν γωνίαν.»

«Δέν φοθοΰμαι αύτούς,·—είπε τδ παιδίον—ούτε μέ 

μέλει Sv μέ Βήρουν, άρχει συ νά μέ όμιλής καί νά· | 
με ειπης μέ τί ομοιάζει δ έξω τοϋ σπηλαίου κόσμος,- ϊ 
ίταν ό ήλιος λάμπη, διότι ποτέ δέν τδν είοον. Ώ ! πό~ 
σον επιθυμώ νά έξέλθω τοΰ σπηλαίου την ήμέραν! | 
διότι φαντάζομαι, δτι τδ φώς τή; ήμέρας πρέπει νά 
ήναι πολύ ώραΐον.»

τ Μάλιστα.—είπεν ή Άθιγγανίς,—είναι πολύ ώραΐον, 
μάλιστα άφοΰ έξέλθης άπδ τό δάσος καί άναβής είς 
τήν κορυφήν του βουνοΰ καΐ άπ έκεΐ κυττάξης είς' ί 
τήν κάτωθι πεδιάδα, ή θεωρία είναι ώραωτάτη.· I 
Έχει βλέπει τις υψηλά, πράσινα δένδρα, καί έκτετα- 
μένους αγρούς πλήρεις σίτου, μυριάδας άνθέων καΐ 
πτηνών καί πεταλούδων, αί όποΐαι φαίνονται τόσον 
χαρούμενοι είς τδ φώς του ήλιου. Ναι, καί - έγώ έπι- 
6υμώ νά ϊδης δλα ταΰτα, καϋμένε Ερρίκε*  άλλά γνω
ρίζεις, δτι τδ τοιοΰτον είναι άάόνατον. >’ 
—«Καί διατί;—ήρώτησε μετά θλίψεως τδ παιδίον.— 

«Όλοι οι «Χλαι. έχουν τδ έλευθερον νά έξέρχωνται*  έγώ 
δέ μόνος είμαι ήναγκασμένος νά κάθημαι είς τδ σκο
τεινόν τοΰτο σπήλαιον δλην τήν ήμέραν, καί νά έξέρ- 
χωμαι μόνον τήν νύκτα μέ τοδς ’Αθιγγάνους, δταν έ
ξέρχωνται διά νά άρπάσυν χρήματα καί τροφάς. Διατί 
τοΰτο, ' Ελένη;»

— «Διά τδν όπλο ύστατον λόγον, διότι συ δέν ανήκεις 
είς ή μάς, καί διότι έχεις τόσον ωραία γαλανά μάτια,- 
—είπεν ή Ελένη. Μέ φαίνεται, δτι βλέπω όλίγον άπδ 
τδν γαλανόν ουρανόν, δταν τά κυττάζω, καί διά τούτο 
σέ άγαπώ τόσον πολύ ! Έκτος τούτου συ Βέν μέ πει
ράζεις, ούδέ μέ κτυπφς όπως τά άλλα παιδία.»

Ό ’Ερρίκος έστρεψε με λύπην τδ πρόσωπόν τυ πρδς' 
τήν φωτιάν καί είπεν, «Έάν οΐ γαλανοί οφθαλμοί μου,· 
μέ έμποδίζοον άπδ τοΰ νά έξελθώ καί νά ίδω τδ ηλια
κόν φώς, τδ όποιον λέγεις, οτι είναι τόσον ώραΐον, έ- 
πεθύμουν νά ήσαν μαΰροι ώς οί ίδικοί σου!»

— κ’Αλλά τότε δέν θά μέ ήρεσκες τόσον, όσον τώρα,— 
έψιθυρισεν ή Άθιγγανίς, — καί τότε ποιος θά έπαιζε 
πλέον μέ σέ, έάν δέν ήμην έγώ; Όχι, μή όργίζεσαι εναν
τίον τών γαλανών δφθ αλμών σου. “Ισως ϊδης ποτέ τδν 
ήλιον λάμποντα μέ τους γαλανούς Οφθαλμούς σου, δταν 
γείνης δλίγον μεγαλύτερος· έτσι τουλάχιστον ή γρηά 
Μαργαρίτα είπε.»

«Ά·χ· έάν μόνον ήούνασο νά τήν καταπείσης νά μέ 
άφήση νά ύπάγω- μίαν μόνην φοράν έξω είς τδ δάσος· 
—καί μόνον είς: τδ δάσος, θά ήμην έντελώς εδχαρι- 
στημένος. Ό μόνος πόθος μου είναι νά ϊοω τδν ήλιον- 
λάμποντα, άλλ’ ούτε έπιθυμίαν εχω, ούτε τολμώ νά’ 
άναβώ είς τδ όρος.»

—ικΑδτδ είναι άδύνατον,—-είπεν ή ’Ελένη —' Ηγραία< 
ποτέ δέν θά τδ κάμη*  άτί έναντίας θά μέ ξυλίση, έάν- 
τολμήσω-νά τής τδ αναφέρω, όπως τδ έπαθα καί όταν·
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έτολμήσαμεν την παρελθοΰσαν έβδομάδα νά δραπε- 
τεύσωμεν καί μας συνέλαβον καΐ μας εδεσαν χεΐρας 
καΐ πόδας και μας έςυλισαν άμφοτέρους, Πιστεύω δέ, 

■δτι, άν ό Μαυροθοδωρής το έμάνθανε, θα μας έφόνευε 
καΐ τοδς δύο.»

'0 Ερρίκος έκίνησεν άπελπιστικώς τήν κεφαλήν τοο 
«αΐ εΐπεν «Έάν δέν μέ ώμίλεις περί τής λαμπρό τη 
τος τοΰ ήλίου καΐ έάν δέν έγνώριζον τίποτε περί αύτοϋ, 
δέν θά μέ έμελε ποσώς περί τοότοο· άλλά τώρα σκέ
πτομαι πάντοτε πόσον λαμπρός είναι.»

'Ένφ δέ ή' Ελένη προσεπάθεινά παρηγόρηση τδν 
Ερρίκον, έξιππάσθη άκοόσασα τήν οξείαν φωνήν της 
γρηά -Μαργαρίτας, κραζοόσης: (’ Ακολουθεί.) 

Ο ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΆΙΣ.

Έτυχέ ποτέ νά δω παΐδά τινα, δ δποΐος διά μιας 
καλής του πράξεως μέ συνεκίνηϊεν εΐς τοσοΰτον βαθ
μόν, ώστε καί τήν στιγμήν ταύτην, καθ’ ήν γράφω 
περί αύτοϋ ή καρδία μοο πληροΰται βυμπαθείας Καΐ 
αγάπης πρδς αυτόν. Ένφ περιεπάτουν ποτέ εΐς μίαν 
των οδών μεγάλης τινδς πόλεως, εϊθον γέροντα το*  
φλδν κατά τδ φαινόμενον, νά βαδίζη μόνος άνεο τινδς 
άλλου ό όποιος νά τδν όδηγή. Έβαινε δέ πολδ αργά, 
ψηλαφών τήν δδδν διά τής ράβδου τοο. '

«Πηγαίνει κατ’ εύθεΐαν είς τδ χείλος μέρος τοο πε
ζοδρομίου,» εΐπον κατ’ έμαυτδν, «δπου κινδυνεύει νά 

πέση· θαυμάζω δέ πώς κανείς δέν κινείται νά τδν έπα- 
ναφέρη είς τήν εύθεΐαν δδ0ν!»

’Ακριβώς κατ' έχείνην τήν στιγμήν εΐς παϊς, δεκα- 
τετραέτης περίπου, δ δποΐος έπαιζεν έκεΐ πλησίον είς 
μίαν γωνίαν, άφήκε τους συντρόφους του, ετρεξέ πρδς 
τδν γέροντα, περιέβαλε τήν χεΐρά του έίς τδν βραχίο
να του καί είπεν :

«Έπίτρεψόν μοι νά βέ οδηγήσω έγώ.» Συγχρό
νως τρεις ή τέσσαρες άλλοι έστάθησαν καΐ παρατη
ρούν τδ παιδίον, τδ όποιον όχι μόνύν ώδήγησεν αυ
τόν νά κατέλθη άπδ τδ πεζοδρόμιο» είς τδ ομαλόν 
μέρος της όδοδ. Μετά ταΰτα δ’ είρεξε πάλιν δ πίσω 
είς τους συντρόφους του καί έπανέλαβε τά παιγνί- 
διά του.

Τώρα, τδ παιδίον τοΰτο ένίμισεν, δτι εκαμε καλόν 
μόνον είς τδν γέροντα, ένω έγώ νομίζω, δτι έκαμε 
ΐρία άλλα πρόσωπα εύτυχή, καί τδ κάλλιστον τους 
έδίδαίε .νά πράττουν τδ καλόν είς τους άνωτέρους των. 
Τά τρία ή τέσσαρα πρόσωπα, τά όποια έστάθησαν νά 
παρατηρήσουν τδ παιδίον, έπέστρεψαν μέ συμπαθές 
μειδίαμα είς τά χείλη, καί μέ άπόφασιν νά μιμηθοΰν 
τδ εύγενές παράδειγμα τοΰ παιδός. Πόσον θά έςε- 
πλήσσετο 6 παϊς έκεΐνος, έάν ήμεις οί τέσσαρες έπη-

γαίναμεν είς αύτδν, νά τδν συγχαρώ μεν καΐ τδν ευ
χαριστήσω μεν διά τδ καλόν, τό όποιον μας έκαμε ! 
Τώρα λυπούμαι πολύ, διότι δέν τδ έκραξα, άλλ’ έάν 
ποτέ άλλοτε .ευρώ εδκαιρίαν νά εϊπω είς τινα τδ.κα
λόν, τδ όποιον χωρίς νά γνωρίζη μοί έκαμε, δέν θά 
τδ αμελήσω.

Άξε0λογος βυνήθεεα, Είς τήν Νορβηγίαν 
έν καιρφ του θερισμού τών σιτηρών έκαστος γεωργός 
θέτει κατά μέρος είς τήν αποθήκην του δεμάτιον στα- 
χυων καΐ έκεΐ μένει μέχρι τών Χριστουγέννων.

Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τδ φέρουσιν 
έξω και τδ δένουσι έπΐ στήλου έστημένου έμπροσθεν 
της θΰρας τής άποθήκης. Τδ πρωί δέ βλα τά μέλη της 
οικογένειας καΐ ιδίως τά παιδία σηκόνονται πολύ ένω- 
ρίς διά νά ιδωσι τά στρουθιά πετώντα έκ τών φωλεών 
των καί μετά πολλής χαράς τρώγοντα τήν Χριστου- 
γεννηάτικην ταύτην τροφήν, τήν οποίαν οί έορτάζοντες 
τήν γέννησιν τοΰ Σωτήρος Χριστοί προητοίμασαν δι’ 
αύτά.

GNEIPON ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Β". ΟΗΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΒΑΝ.

' Ο ’Ιακώβ, άφοΰ εΐδε τδ βνειρϋν, ή είκών τοϋ όποίυ 
έδημοσιευθη είς τδ προλαβδν φόλλον, έξηκολουθησε 
τδν δρόμον του καΐ με? ού πολύ έφθασεν είς Χαρράν, 
είς τήν οικίαν τοϋ θείου του καΐ αδελφοί τής μητρός 
του Λάβαν.

Ό Λάβαν εΐχε δυο θυγατέρας, Λείαν τήν με- 
γαλειτέραν, καΐ 'Ραχήλ τήν μικροτέραν. Ή καρδία τοΰ 
’Ιακώβ προσεκολλήθη είς τήν 'Ραχήλ, καΐ ήθελε νά τήν 
νυμφευθή. ’Επειδή δέ ή τότε συνήθεια ήτο άντΐ νά’ 
παίρνουν οί γαμβροί προίκα νά δίδουν, κατά τήν κατά- 
στασίν των, δσον συνεφώνουν, είς τους γονείς της νύμ
φης, (τοιαυτη ώραία συνήθεια όπηρχε μέχρις έσχατων 
καΐ εΐς τινα μέρη της ’Ελλάδος, άλλά δυστυχώς έ
παυσε) άπεφάσισε νά υπηρέτηση τδν πατέρα της ώς 
βοσκός τών προβάτων του έπΐ έπτά έτη*  άφοΰ δέ ά- 
πέρασαν τά έπτά έτη ό Λάβαν ιόν ήπάτησε καί, άντΐ 
τής 'Ραχήλ, τοΰ έδωκε τήν Λείαν, ώστε ό δυστυχής 
’Ιακώβ, έπειδή ήγάπα πολδ τήν 'Ραχήλ, άπεφάσισε νά 
δουλεόση άλλα έπτά, διά νά λάβη καί αύτήν.

'Αφοί δέ άπέρασαν καί αύτά καίένυμφεόθη καί τήν 
'Ραχήλ καΐ απέκτησε πολλά τέκνα και πολλά πρόβατα 

' καί κτήνη άπεφάσισε νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα 
! του πρδς τόν πατέρα καί τήν μητέρα του· άλλ’ δ Λά
βαν δέν ήθελε νά τδν άφήση. Ό θεδς βμως έφάνη. 

' έκ νέου είς αύτδν καί τδν είπε νά αναχώρηση χωρίς 
- νά ειδοποίηση τδν Λάβαν, καί αύτδς θά τΰν ύπερή- 
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σπιζεν έναντίον του. Ούτως δ ’Ιακώβ λαβών τάς γυ
ναίκας, τά τέκνα, τούς δούλους καί τά πράγματά του, 
άνεχώρησε κρυφίως.

Μετά τρεις ημέρας δ Λάβαν πληροφορηθείς περί τής 
φυγής τοΰ Ιακώβ, ώπλισε τους ανθρώπους του καί τδν

τδν ζαχοποιήση 'Ο θεδς Ομως έφάνη καθ’ ύπνον είς : 
αύτδν καί τδν διέταξε νά μή κακοποίηση τδν ’Ιακώβ, ά : 
δέ Λάβαν φοβηθείς τήν δργήν τοϋ θεού άφήζε τδν Ία- , 
ζώο άνενόχλητον. ί

Ούτως δ θεάς έστάθη άγαθδς καί είς τους δυο και έμ-

Β', Όνεφον τοί> Λάβαν.

κατεδίωξεν- άφοΰ δέ το'ν έπρόφθασε τδν κατηγορησεν, 
οτι δχι μόνον έφυγε κρυφίως, ώς κλέπτης, άλλά χαί 
έκλεψε καί τούς οικογενειακούς θεούς του — δηλ. τά 
είδωλα, τά οποία έπροσκύνει ώς θεούς καί ήθελε νά

πόδισε τήν αιματοχυσίαν. Έάν οέ καΐ σεΐς, μικροί μου 
φίλοι, πιστεύετε καί έμπιστεύεσθε είς τδν θεδν, θά ευ- 
ρητέ αύτδν πάντοτε ισχυρόν ύπερασπιστήν καί προ
στάτην. —
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ΛΛβηΟΓ KAI ΠΕΤΕΙΝΟΊ.

Μπϊ άλεποό παμπόνηρη καί ΐετραϊϊερασμένη 
Σ' ξνα περβόλι έΐυχι μγά μέρα πεινασμίνη. . .

Ξάφνου σέ δένδρου ίιψηΛοϋ ένα κλαδί κυττάζιι 

a Ait' τή οτιρνήπού κλεόίθηκε συνθήκη ιιεταξό μ.ας, 
•Καί όλα ορκιστήκαμε τά ζώα στην τιμή μα;, 

«ΙΙιά νά μή θίλη τό κακό τό ένα μα; τοΰ άλλου
«Κ ναν«ι φίλο; ό μικρό; κ> άδέλφι τού μεγάλου 

«Κατίΐα κάτω, σύντροφε. γιατί σέ βείαιάνω

Άλώπηξ καί Πετεινό; (μύθο;,}

Καμαρωμένο πετεινό κ’ εύθύ; άναγαλγάζει, 
Κι’ άρχιζε t μέ γλυκύ τη τα καί πονηριά μεγάλη

Νά τοΰ 'μιλή έγκαρϊιακά σαν αδελφή του άλλη. 
«ΙΙώ;, πετεινέ μου, φίλτατε καί τρισαγαπημένε, 

«Δέν 'ντράπηκες νά φοοηθή; ίμένανε, καύμένε;

■ΛΊώ; μλ προββάλλ’ δ φό£ο; σου, μοΰ προξενεί και πόνο ...»
< Ο πετεινό;, πού ήτανε κ’ έκεΐνο; κατεργάρης,

Δέν τάχασε, μόνον εύίίΰ; γεμάτος όλο; χάρις, 
Καμώνεται πώς μακρυνά σάν νά κυττάζη κάτι,

Καί άπαντά μ’ άπάβεια τίμώσα διπλωμάτη.
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«*Ω  I έχω ίόχαρίστησι μεγάλη, Αλεπού μου,, 

α Λπί χκρα εύρίσκομαι ££<ϋ τοΰ έαοτοΰ. μου,
«Μέ τήν Μλή τήν «Ϊ8ηαι ποΰ φίρν ή άφιντιά σου. . .

«Μά σάν, $3ν πετείνόμυαλος ποΰ εΐμ’ίλίγο βτάοου
«Κ’ εύύύί 5έ νά βεβαιωθώ .. .Σ’ όλίγο ποΰ 8ά φθάσουν 

« Εδώ, τά ζώα, ποΰ μακρά προβάλουν. 84 γελάσουν
«Βεβαίωέ ποΰ Εέ*  πίστεψα μιά τέτοια δμιλία...» 

«Πώς;., ζώαI» κράζ'ή Αλεπού μέ τρίμο, μέ μανία-.»
«Ναι, άπαντγ ό Πετεινός— λύκοι, σχυλγά μεγάλα, ■

« Ιιοντάρια, αγριόχοιροι... αί άλλα ώώμη, κ>' άλλα ...» 
Δέν πρόφτασε νά ’πή—βκνλίά—-κ' ή Αλεποΰ πηδάει,

Χύνεται γλήγωρη, φωτιά, φράχτες, γκρεμά περνάει, 
Τσαπίζεται είς τή φυγή μέ μάτια τρομασμένα,

Καί χώνεται στήν τρύπα της μέ «λίγα ’ματωμένα.
Ό Πετεινός άπ’ τό κλαίί μέ γίλοια τήν κυττώζνι, 

Καί γγά τήν ευφυΐα του μονάχος του θαυμάζει.
Γιατ’ ούτε σκύλοι ήρχουνταν, ούτε *οπά3ι  λύκοι, 

Καί τήν καλή μαί τεχνηκά τιμώρησε μέ φρίκη.,.
Ή ιστορία μας αύτή σημαίνει, ίτ’ έ κείνοι 

Ποΰ βασανίζουν άσπλαγχνα άλλους καΐ πονηρά,
Μιά 'μέρα 8ά τιμωρηθούν. . . κγ' αύτή, αύτή 84 γείνη 

‘H ϊΰια πονηριά τους έκΐίκηίΐί πικρά,
Άθήνησι 1881 ’Ιανουάριος.

Ε. Κ. ΧΙΡΑΤϋΤΔΑΚΗΧ 

Ο AKP1BHS Ε1Χ ΤΟ» ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΙ. ,

Πολλοί In τ&ν μικρών άναγωστών μου όποθέτω, 
Eti ηχούσαν περί ανθρώπων έπιμελών, οί όποιοι είναι 
πάντοτε πρόθυμοι νά έργάξωνται· έγώ δέ θά σάς διη- 
γηθώ ανέκδοτον ένδς νέου, ό όποιος έπάλαιβε κατά 
τη? δκνηρίας καί τής πτωχίας καί πώς έπί τέλους έ· 
θριάμβευσε?. Εΐναι δέ άληθής ιστορία.

Έμπορός τις έν Nect ‘Γόρκη ήγόρασε είς τά Δυ
τικά μέρη φορτίο*  σίτου, τδ δποΐον έσχέπτετο, άφοΰ 
τδ παραλαβή, νά τδ άποστειλη εΐς τήν Καρλεστώνη*  
τής Νοτίου Καρολίνης. 'Ο ανταποκριτής αυτού τφ ά· 
νήγγειλεν, 2τι ή τιμή τοΰ σίτου έμελλε πιθανώς νά 
έκπέση, καί δτι έπρεπε νά άποστείλη τδ φορτίο*  τδ 
ταχύτερο*·  ένεκα τοΰτοο 6 έμπορος ήτο ανήσυχος καί 
εΐχεν ανθρώπους έτοίμους νά παραλάβω σι τόν σΐτύν 
ε’υθύς άφοΰ έφθανε καΐ νά τδν φορτώσωσιν εΐς τδ 
πλοΐόν του.

Έπί τέλους 6 σίτος έφδασεν, άλλ’ έΐυχδ νά ήναι 
τήν ήμέραν έκείνην έορτή. Τήν προηγούμενη*  νύκτα, 
ό έμπορος μετεβη πρδς τδν έπιστάτην αότοΰ καΐ είπε· 
«Πρέπει νά έχετε τους έργάτας έτοίμους αυριον, διότι 
Ιάν σταλη ό σίτος έντδς δύο ή τριών ημερών θά κερ- 
δήσωμεν 20 χιλιάδας ταλλήρων, έξ ών αί πέντε θά 
ήναι ιδικαί σας.» Ό έπιστάτης εΐπεν, ότι θά προσπα- 
Θήση. 'Ωμίλησε δέ εΐς τους ανθρώπους του, καΐ παν

ί τες όπεσχέθησαν, δτι θά άφήσουν κατά μέρος τήν 
! έορτήν. Άλλά τί συνέβη; Τήν έπΟμένην ήμέραν 0

σίτος έφθασε, καΐ ούτε εΐς εόρεθη νά παραλαβή αυ
τόν. Κανείς δέν έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του!' Ο έμ
πορος εδρίσκετό διά τοΰτο εις μεγάλη*  αμηχανίαν μή 
γνωρίζω*  τί νά πράξη, Ήτο δμως καλός χριστιανός 
καί κλίνας τήν κεφαλήν έπί τοϋ γραφεί» τυ παρεκάλεσε 
τδν θεόν νά τδν συνδράμη κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

Μόλις δ’ έτελείωσε τήν προσευχήν, του καί άμέσως 
ήκουσε νά κτυποϋν εΐς τήν θυραν του. «Εΐσέλθε,» 
είπε· καί νέος τις παρουσιάσθη, εΐς αυτόν. Τά ένδό- 

ματά τοο ήσαν πτωχικά, άλλά καθαρά κάί έπιμελώς 
έμβαλωμένα. Εΐς τδν οφθαλμόν του διέκρινέ τις στα
θερόν καΐ οριστικόν βλέμμα, τδ όποιον έλεγε, «’Εκείνο, 
τδ δποΐον έπιχειρώ, καί τδ πράττω. ·>

«’Ακούω, κύριε,» εΐπεν ό νέος, δτι έχετε φορτίο*  
σίτου, τδ δποΐον, έπιθυμεΐτε νά έπιβιβάσητε εΐς πλοΐον,»

«Μάλιστα,» άπήντησεν δ έμπορος. ■
«Λοιπόν, Κύριε, εΐμαι έτοιμος νά πράξω τοΰτΟ διά ί 

σάς.» ί
Ό έμπορος ή τένισεν αυτόν μέ έκπληξιν. «Σύ! Συ!» 

έφώνησε. « Και πότε εΐμπορεΐς νά άρχίσης τήν ερ
γασίαν ;»

«Μετά έν λεπτόν, κύριε.»
«Παιδί μου,» εϊπεν ό έμπορος, «έάν φορτώσης τδν 

σΐτον τοΰτον σήμερον, θά σοϊ δώσω 1000 τάλληρα.»
Πάραυτα ό νέος έξήλθε, καί μετά έν λεπτόν είκοσι 

ανδρες τδν συνώδευον, οί όποιοι ύπδ τήν διεόθυνσιν αύ- 
τοΰ ήρχισαν τήν εργασίαν καί πριν δόση δ ήλιος τήν 
έτελέίωσαν.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή άρχή τοΰ έμπορικοϋ σταδίου 
ένδς τών μεγίστων έμπορων τής Νέας Ύόρκης. 
Έάν δέ καί αεϊς αγαπητά μοι παιδία θέλετε νά εΰη- 
μερήσητε .εΐς τδν κόσμον τούτον μή μημήσθε τους ό- 
κνηροδς, άλλ’ δ,τι εδρίσκβν αί χεϊρές σας κάμνετε, καί 
οΰτω θά άποπτήσητε τήν εμπιστοσύνην καΐ άγάπην 
πάντων.

11Λ5 νά. βράστη ΐΐφ νερών sc; χαρτέον !

—Λάβε τεμάχιον χάρτου καί τυλιξέ το έν εϊδει τετρα
γώνου, όπως συνήθως κάμνουν τά παιδία- πλήρωσε το 
κατόπιν μέ νερδν, καΐ κρέμασε το 3ιά κλωςών έξηρτημέ. 
νων άπδ τά τεσσαρα άκρα του, διά τίνος ράβδυ ύπεράνω 
τής φλογδς λυχνίας τινός- μετ’ όλίγον τδ ύδωρ θ’ άρχίση 
νά βράζη, πρέπει δμως νά προσέξηί μήπως καοΰν αί 
κλωσταΐ καί τότε τδ χάρτινο*  άγγεΐον σου θά πέαη, 
τδ φώς θά ώβόση καΐ το νερδν θά χυθή!

— Άλλο πείραμα περίεργότερον τοΰ ανωτέρω εΐναι ί 
τδ Ιξής : Λάβε φυσίγγιο*  παλαιού συστήματος μέ βο- * 

| λήν, κένωσε τήν πυρίτιδα έξ αυτού, έπειτα φέρε τήν
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βολήν άνωθεν λύχνου καίοντος- ή φλδ£ τοο λύχνο» 
θ’ άναλύση με? όλίγον τόν μόλυβδον, ένψ ό χάρτης 
δ συνεχόμενοί με αυτόν θά μείνη άβλαβης.

ΠΡ0ΣΚΛΗΣ1Σ ΙΏΝ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΊΉΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ.

‘Η ίδέα περί τής Πανταχοϋ παρουσίας καΐ παγγνω
σίας του θείου, ουδέποτε είσήλθεν είς τδν νουν των 
Εθνικών, ούτε κατά την αρχαιότητα, ούτε τήν σή
μερον.

Οί αρχαίοι "Ελληνες καί ‘Ρωμαίοι έθεώροον το'υς 
θεούς των ώς δντα πεπερασμένα, καί κατά τάς γνώ- 

, σεις καί κατά τδν χώρον, μή δυνάμενα νά γνωρίζωσι 
τά συμβαίνοντα, ή ν’ άκούωσιν, οσάκις άπουσίαζον άπδ 
τών ούρανίων αότών οικημάτων, ή έκοιμώντο, ή ήσαν 
ένησχολημένοι 

είς συνομιλίαν ή 
άλλην τινά ένα- 
σχόλησιν.

"Οθεν ποτέ 
μεν παρίστατο ό 
Ζευς άπατώμε- 
νος ύπδ τών αν
θρώπων, άλλοτε 
δέ μή δυνάμε- 
νος ν’ άχούση, 
διότι άπουσίαζεν 
άπδ τοΰ Όλυμ

που. κ.τ.λ,
Τήν αυτήν ιδέ

αν φαίνεται, δτι 
έΐχον οί είδωλό- 
λάτραι είς τάς 
ήμέραΐ του προ- 
φήτβ Ήλία, καΐ
διά τοΰτο, δταν Προσκλητήριου
οί ‘Ιερείς τοΰ .

■! Βάαλ συνηθροίσθησαν κατά πρόάκλησιν αύτοϋ, ?να δεί- 
ί ξουν διά θαύματος τήν θειότητα τών θεών, έπί πολ

λάς ώρας έκραζαν μεγαλοφώνως καί εκοπτον τδ σώμα 
των διά μαχαιρών, έλπίζοντες διά τούτων νά είσαχου-

ί σθώσι καΐ ουτω νά κατέλθη πυρ έξ οδρανοΰ, ΐνα κα- 
τακαύση τόν έπΐ του βωμοϋ βουν*  τούτου ένεκα δ 
προφήτης Ήλίας περιπαίζων αύτούς ελεγεν, «Έπί-

1 καλεΐσθε μεγαλοφώνως, δώτι θεός είναι, ή συνομιλεί, 
ή άσχολεΐται, ή εΐναι είς δδοιπορίαν, ή ίσως κοιμά
ται καί θέλει έίυπνήσει.» (Λ’. Βασιλ. ιη'. 27.)

Τήν αύτήν ιδέαν έχουν περί τών θεών των καί οί 
Κινέζοι καί διά τοΰτο νομίζουν, δτι πρέπει νά κάμουν 
κάτι τι διά νά σύρουν πρδς εαυτούς τήν προσοχήν των,

τών θεών τύμΛανον,

όσάχις προσεύχωνται προς αυτούς. Πρδς τδν σκοπόν 
δέ τοΰτον ποτέ μέν μεταχειρίζονται κώδωνας, άλλοτε ί 
δέ τύμπανα καί άλλοτε άλλα μέσα. 'Η προκειμένη | 
είκών παριστφ έν τοιοδτον τύμπανον, δι’ ο5 καλείται ■ 
ή προσοχή τών θεών είς τάς προσφερΰμένας ύπδ τών \ 
πιστών πρδς αύτοΰς δεήσεις I ί

Πόσον ταπεινοί και ποταποί καΐ άνάξιοι σεβασμού ' 
παρά λογικών πλασμάτων εΐναι οί τοιοΰτόι θεοί τών 
έθνικών! καί όμως εκατομμύρια πολλά είσέτι λατρεόεν . 
τοιαότας θεότητας! Πόσον θ’ ευγνωμονεί πρέπει ν ά ; 
ήμεθα ημείς είς τδν Θεόν διά τήν ‘Αγίαν Γραφήν, ! 
διά της όποιας μανθάνομεν τήν φόσιν καΐ τδν '/βρα- ί 
κτήρα τοΰ αληθούς Θεοί, καί τών πρδς αύτόν και τών J 

όμοίων μας σχέσεων καί υποχρεώσεων ί καΐπόσον πρέ

πει νά τιμώμεν, 
μελετώμεν καΐ 
όπακούωμεν τήν 
Βίβλον του ταύ- 
την! 

■ wei^
-^Μηχανή τις 

πυροβολιςική έ- 
φευρέθη εσχά
τως, ή όποία οό- 
ναται νά ρίψη 
12,828 βολάς 
άνά παν λεπτόν 
τής ώρας! καί 
δμως τήν μηχα
νήν ταότην λα. 
βών έβελτίωσεν 
δ έκ τών ‘Ηνω
μένων Πολίτες 
ών της ΆμερΓ 

κής Δόκτωρ Μα- 
κλίν, καΐ τώρα 

Βυνανταινά ριφθώϊι δί αυτής 15,000 βολαΐ κατά λε
πτόν .’ Ό αΰΐος κύριος κατασκευάζει τηλεβόλα, τά όποια 
Βύνανται νά ρίψωιν 600 βολάς κατά λεπτόν! "Απαντα 
δέ τά όπλα ταΰτα ώνόμασεν ΕΙρηνοποωός ! !·

_ Οί ζλέϊίταίο δέν γίνονται τόιοϋτοι 3ιά μιας 
άλλά κατά μικρόν. Τδ παιδίον ή τό κοράαιον, τό όποιον κλέ- 
ittsi σήμερον μίαν πεντάραν, μετά ο-ίκα ίτη ή μπορεί νά λη- 
στεόση έν εμπορικόν κατάστημα, ήμών τράπεζαν, καί ν’άπο- 
βάνη έν τη φυλακή. Λοιπόν, τέκνα μου, ένθυμεΐσθε τοΰτο καΐ 
ποτέ μή. πάρετε πράγματα άνήκοντα sit άλλους.
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ηοιικιι^ν^ν

Aivcvi*.·»·

Δτ>μο~ροαιιι γυναικών. j
Κατ' άρχαιοτάτην συνήθειαν οί έν ΤρανΟυλθανίφ Τουμώνοί 

7ϊϋ>λ’·/>5ΐ t'ii h ώρα γάμου θυγατέρας αύτών έπΐ δημοσία; 
κανηγύρΐως. Το παρελθόν ht>i ή πανηγύρι; έτελέσθη περί τά! 
τέλη Ιουνίου έν Καλλtκάσση, όπου πολΰ ήτο τό πανταχόδεν 
συνελθον πλήθος. ΟΙ πατέρες φέρουσι μεθ' ίαυτών tic θυγατέ
ρα; των, £μά δέ καί ίλην τήν προίκα tn! αμαξών, ««I ξταν- 
φθάσωσιν ίίί ιόν τόπον της πανηγθρεως, άναφωνοΰσι μεγα- 
λοφωνως τά έξηβ- «Έχω θυγατέρα διά γόμον. Tic έχει υιόν 
έπιθυμοΰντα νά νυμφευθή;» Ό γαμβρό; παρουσιάζεται κ«ΐ 
ή διαπραγμάτευσή γίνεται έντό; όλίγου t ι

— 'Γκελογίσθη, οτι tk άνθρωπος ύμιλεΐ κατά μέσον άρον 
τρίϊ; ώρας καθ’ ήμίραν, εκφέρει δέ καθ'έκαστον λεπτόν 100
λέξεις, πληρούσα; Τ 9 σελίδα; εί; όγδοον καθ'ώραν, αί όποΐαι 
άπαρτίζουσι ·ΐ2 τόμου; κατ’ έτος!!! Έννοητέόν όμως, Ετι 0 
ΰπολογισμό; ούτος δέν έφαρμοζιται ούτε εί; τά; γυναίκας, ούτε, 
εί; τοΰ; δικηγόρου; 11

Mfy-ηρ ναναριζοοαα το τεχνον της.

Δόσε μου χήνα τά φτερά νά στρώσω τοΰ παιδιού μου 
Καΐ τή φτεροΰγά σου άετέ ν’ απλώσω τ’ άγοριρΰ μου.

Κ' έλ’ άηδονάκι μου καϊ σϋ στή κούνια νά καβήσης 
Μέ τή γλυκγά σοο ΐτή φωνή νά μοΰ τό ναναρίσης.

Καΐ σάν τό ’δής τά 'μάτγα του πώ; 0έ νά μισοκλείση, 
Τόν ύπνο τρίχα φώναξε νά μοΰ το σεργιανίση.

Καΐ σΰ που 'ξέρεις νά πετήί; στά γγασεμιά, βτί κρίνα, 
Γιά δόσε του παραγγελία, πουλάκι μου, κ’ ίρμήνια

Νά πάρη τό παιδάκι μου νά μοΰ τό περπατήση, 
Μέ τοΰ Μαγγοΰ ταϊς μυρωδιά!; νά τό καταστολίση·

Καΐ ό'σο δρίμο περπατεί, άλλο νά μή τοΰ κάνη, 
Παρά νά γλυκόtραγούδή καί νά τοΰ λίγη, νάνι!

ΐά ρόδα νά ’χη ώμορφιά γιά νιλτη του τά κρίνα, 
Παιγνίδι στά χεράκια τοο τή δάφνη, τή μυρσίνα.

"Α; μού τό πάη στά νερά, πού παίξουν τά ψαράκια, 
"Αί μοΰ τό πάη στά δενδριά, ποΰ τραγουδούν πουλάκια,

Καΐ όσο δρόμο περπατεί άλλο νά μή τοΰ κάνη 
Παρά νά γλοκοτραγουδή. νά λίγη, νάνι! νάνι!

Καί σάν τό ’δή καί κουρασθή, ν’ άπλώση τά φτερά του 
Καϊ νά τό φέρη γελαστά όπίσω στή ρ.αμά του.

Γιατί πολύ 'πεθύμησε λιγάκι νά τού κάνη
Μ αζΰ μέ τό φιλάκι της κ’ έκείνη ν ά νι! νάνι! (Μέντωρ.)

Λεπλ·ή ακροστοχίς.

Συνίσταμαι έκ τεσσάρων λέξεων, ών ή πρώτη εΐναι τό Α
νομία ένός τών τριών ευσεβών νέων τών μνημονευομίνων έν τή 
Γραφή, τό δεύτερον βασιλίσσης τινός τών ’Ιουδαίων αίμοδάρου 
θανατωθείσης έξωθεν τοΰ ναού, τδ τρίτον διασήμου στρατηγού 
τών αύτών καί τό τέταρτον γυναικός ένός τών πρώτων πα
τριάρχων.

Τών λέξεων τούτων τά μέν άρχικά γράμματα άποτελοΰσι 
τό όνομα γυναικός, έξ ή; κατάγεται φυλή, τής όποια; αί χεΐρε; 
ίστάθηβαν αείποτε έναντι ον πάντων καΐ τάνάπαλιν, τά δέ τε
λικά τό όνομα γυναικός, έξ ή; έγεννήθη τό τέκνον τή; έπαγ- 
γελιάς. Ποια τά Ονόματα όλων τούτων ;

Μιά συλλαβή μ’ αποτελεί μέ γράμματ' όμως τρία
Μέ έχεις είς τδ σώμά σου· πρ&ί τί ή απορία;

Τάς χεΐρας εί; τήν κεφαλήν θέσον, ώ φίλτατέ μοι, 
καϊ Sv μέ εύρη;, τί είμΐ καΐ ποΰ είμΐ είπέ μοι.

Πλήν φίλε - δυσκολεύεσαι;
Τήν κεφαλή μ' άφαίρεσε,

Κ*  εί; τού; πηλού; θά μέ εύρή;
Χωρίς πλέον νά άπορή;. Π. Κ. Α.

• - ΟΡ1Ι Λ —
Αύαιΐ τίΐΰ ίν τφ φύλλφ τοΰ Νοεμβρίου Γρίφου.

Στατήρ - Άστήρ—

Άστήρ Ο&ράνισ;—Άστήρ ’Ανατολής, έφημ^ρίς.

Jiiffi; τοΰ ΑΙνίγματο; τοΰ μηνός Δεκεμβρίου, 

Τΐ> γράμμα Δ.

I ’Αθηνών 1. X. Βουλόδημο;, Μαριάνθή Δράκονταειδή, Άρ. 
; X. Ματαράγκας, Άλέξ. Α. Δουρούτης, Κωνστ. Δ, Ζέγγελης, 
ίΚ. L Μαζαράπης, Έμμ. Ίωαννβηί, Γ. Παπαζαφειρόπουλο^ ί 

■■ Νάξου, Άνδρονίκη βάίερ. Μεσολογγίου, Γ. Ν. Άναγνωστό- ! 
: κουλοί· Λεόαόεία;, ί. Ν. Εϋρυπαΐος. Ναυπλίου, Α.Σωτηριείδης.
Δ. Στάης.

Αόοις ϊ^ς ίν τφ Ιδίφ άχροστιχίδος 

’ 1ϊ)τΗΓϋ$

ι ’Αθηνών. Γ. Παπαζαφειράπουλοί, Έμμ. Ίωαννίδηΐ, Κωνστ,
• Δ. Ζίγγελης, Βασίλειο; Γ. Άριστεΰς, Άλεξ. Α. Δουροότη;, 
Κ. I. Μαζαράκης, 1 X. Βουλόίημος, Μαριάνθή Δρακονταειδή. 
Λειψίας, Κλίνη Ναούμ. Νάξου, Άνδρονίκη Βάϊερ. Μεσολογ
γίου. Τ. Ν. Άναγνωστόπουλος. Ναυπλίου, Α. Σωτηριάδης. 
Δ. Στάης. ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιο; εγκαινίασε τόν Ναόν τού Σολομώντο;;
‘2. Ποιο; άφήρεσε τά; χρυσά; άσπίδα; άπ’αυτόν;
3. Ποιος τόν κατέστρεψε, καί πότε;

ΙΕ ί δ “ ο c ή σ s ί ς
X.rxf* ’S0<3‘/jp.iX οπουδήποτε είίονί δέν είναι 

δεκτά παρά τής Διευθύνσεω; τή; a Εφημερίίο; τών Παίδων» 
καί «Άστέρο; τή; Ανατολή;.»

— "Οσχςς κάμ.ές πέντε συνδρομητάς εί; τόν 'Αστέρα ί 
ή 20 εΐς τήν Έφημ. τών Παίδων λαμβάνει ϊν φύλλον τοϋ 
Άστίρος δωρεάν έπΐ ϊν έτο;.

— 'Όβτες χάγΐ,βο πέντε συνδρομητάς εί; τήν Έφημ. 
τών Παίδων λαμξάνει ίν φύλλον δωρεάν—δέ έπϊ τοΐ; 
έκατόν δίδονται είςτόν οστις κάμει περισσοτέρου; 'ίόλ’έ «ίν· 
Τ& εί; αυτήν ή εί; τον ’Αστέρα.

— Λ1®ραχ®ΧθΐΙν tGtt οί σονδρομηταΐ νά γράφωσι 
τά ονόματα των καθαρά, διότι πολλάκις δέν άναγινώσκονται. '

— ^(OpLCtTiZ ίλών των παρελθόντων έτών εύρίσκονται 
παρά τή Διευθύνσει.

— Λ1 λ,ύπείς τών ίερογραφικών ερωτήσεων στέλλαν- 
ί ται εί; τό τέλος τοΰ έτους.


