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Ορός τούς 
μ,οκοού ς 
αννδρομη- 
τάς μ,αυ.

Συνδιάλεξες δύο γαλών.

Μέ τό παρόν ψύλ
λον ή μικρά έφημε- 
ρίς μας τελειώνει τό 
14 έτος τής ήλικίας 
της. Ήρχισε μι
κρόν καϊάφανέςκο- 
ράσιον, άλλά διάφι- 
λοςόργου έπιμελείας 
καίπεριποιή*  
σ 0 ω ς ηΰξησεν εί< 
νΟάνιδακαλλιπ ά- 
ρειον καΐ κομψήν, 
αριθμούσαν πολλάί 
χιλιάδας εραςώνκα1 
φίλων.Όπως Βέ κα
τά τό παρελθόν, οΰ- 
τω'καΐ είς τό μέλλον 
δ συντάκτης θέλει ε
ξακολουθεί βελτιώνων

αύτήν άναλίγως 
. τών άναγκών τών 
; συνδρομητών καϊ 

τών μέβων αύτής.
Ή δέ προσθήκη 

ίτοΰ παραρτήματος 
δίνου αΰςήίεως τής 
συνδρομής είναι t*  
άανή άπόδειξις 
τούτου,

'Ελπίζει δέ «τ» 
|Βά τύχη τής συν*  
Ιδρομής πάντων δσοι 
έπιθυμοϋσι νάιδω- 
σιν αύτήν έκδιδομί- 
νην 61ς τοΰ μηνάς.

Ταϋτα έπί τοΰ 
παρόντος.

Ό συντάκτης
. ΚαλοποΒάκης.

ΜΙΑ ΠΡΑ ΑΡΠΑΣ

Μετά προσοχής μεγάλης καί πολλής περίεργείας 
δυό άδέλφμι μονοιασμένα 
καί πολύ άγαπημένα

Βιελέγοντο μιά μέρα έμπροσθεν καλής έστίας.

Ήτο μετά μεσημβρίαν κ’ εΐχον φάγει μ’ ευφροσύνην 
άρκετά κα),ά φαγάκχα 
ψίχουλα καί κοκκαλάκϊα,

κ’ εΐχον πλέον ευκαιρίαν νά σκεφβοϋν μ’ έμπιϊτοσύνην.

Άλλά τί νά εΐχον θέμα, καΐ έπράίεχον τοσοΰτον 
είς τήν έννοιαν τοΰ λόγου, 
τοΰ γαλεοδιαλόγου,.

ώστε έκπληξιν έμφαίνει καΐ τό βλέμμα καΐ 0 νοΰς των

Έλεγεν 6 μαύρος γάτος είς τήν άσπρην άδελφή του, 
ότι έχει ήλικίαν 
νά έόγη στήν γειτονίαν

καΐ νά πιάση νέας σχέσεις, γ^ά νά χαίρη ή ψυχή του ί

Άλλ' αυτή μέ πονηρίαν καΐ μεγάλην ειρωνείαν 
«Είμαι 'ντροπαλή, τοΰ λέγει,
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μίναν όπου τό άκούω- άμ’ νά βγω κι’ άπ’ τήνοίκών;

Άλλ’ άν ίπtfjufvTjs τόσον, 5έν βίλιο νά σο5 χαλάσω 
τήν άόιλφικήν σου γνώμη 
ποΰ ’vat σιβαστή ώς νόμοι, 

μόνον σέ θίλω μαζύ μου χαΐ τόν δρόμον νά μή χάσω.

Ταΰτα είπεν ή μαργιόλα, γιατί είδε πώς ό γάτος 
ήθελεν αίτή νά λείπη 
οτόν καιρόν άπό τό σπήτι,

καί τά πάντα νά παστρεύη ό καλός αυτός μονάχος.

Οΰτω τής βαθεγας καρδίας τά νοήματα προδίδει 
τό ποιόν τής πολιτείας, 
καί πομπεύει τάς έννοιας

τών κίβδηλων αίσδημάτων οσα ή κακία κρύβει. Λ.

Π ΛΚΓΚ11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ- 
(Διήγημα άληόίς.)

Ήτο δωδεκάτη ώρα, τδ δέ'σχολεΐον του χωρίου Β. 
είχε τελειώσει, άλλά τά παιδία δέν διεσκορπίσθησαν 
παίζοντα κατά τδ σύνηθες, άλλ’ έσυνάχθησαν τριγύρφ 
ένόςτών συμμαθητών των όνομαζομένου Ιακώβου, ό ο
ποίος έκράτει είς τήν χεΐρά του μικρδν κλωβών, έντδς 
του οποίου εύρίσχετο περιστερά ώραιοτάτη λευκή ώς 
χιών, δοθεΐσα είς αύτδν ύπδ τοϋ διδασκάλου του ώς 
βραδέων διά τήν είς τδ σχολεΐον καλήν διαγωγήν του. 
"Ολα τά παιδία εκτός ένός συνέχαιραν τδν Ιάκωβον 
διά τήν καλήν τύχην του, μόνος ό Αρθούρος, ό όποιος 
ένόμιζεν δτι είς αύτδν άνήκε τδ βραβέΐον, έθυμώθη 
έναντίον του καΐ έφυγε μελαγχολικός. Ή μήτηρ τοϋ 
’Ιακώβου καΐ αί αδελφαι του ήσαν κατευχαριστημέναι 
μέ τήν περιστεράν του, καί μάλιστα δταν τοις είπεν δτι 
τιρ έδόθη ώς βραβέΐον διά τήν καλήν διαγωγήν του.

Πρωίαν τινά όμως δ ’Ιάκωβος έπήγε νά ίδη τήν πε
ριστεράν του, άλλ’ εΰρε τήν θόραν του κλωβίου ανοικτήν 
καί τδ πτηνδν λεΐπον. Άμέσως άνέκραξεν, «ό Αρθού
ρος τδ έκαμεν!— είμαι βέβαιος, 0 ’Αρθούρος· ο&δεΐς 
άλλος ήδυνατο νά τδ κάμη !»

'Ο πτωχός Ιάκωβος ήρχισε νά Ουμώνη καΐ νά ό- 
μίλή κατά του’Αρθούρου μέ μεγα'λην δργήν. Ή μή
τηρ του τδν έπεπληξε καΐ τοΰ είπε νά μή κρίνη τό
σον ταχέως, προσθέσασα, οτι άν ό ’Αρθούρος έφέρθη 
τόσον άγενώς, ταχέως ή άργά θά έδρεπε τους καρπούς 
τής κακίας του. Ό Ιάκωβος έπραύνθη καί προσεπάθησε 
νά φερθή γένναίως πρδς τδν έχθρόν του.

Τέλος ή μήτηρ του τδν παρεκάλεσε νά άνοιξη τδ 
μικρόν ταυ Εύαγγέλιον, τδ όποιον έφερε πάντοτε είς 
τδ θυλακών του, καί ν’ άναγνώση τδ έ. κεφάλαιον τοΰ 
Ματθαίου, έκ τούτου δέ λαβουσα άφορμήν τδν συνε- 

βούλευσε, ν' αγαπά τοδς έχθροός του κτλ.
Ένφ δέ ήσαν τοιουτοτρόπως ένησχολημένοι, άνθρω

πός τις άνοίξας τήν θύραν, είπε «Έλθέ Ιάκωβε, διότι 
είς τδν ’Αρθούρον συνέβη άπευκταΐόν τι, καΐ σέ ζητεί, 
"Ιππος τις τδν έλάκτισε καΐ 6 Ιατρός λέγει βτι δέν θά 
ζήση. Έρχεσαι νά τδν. ίδής;»

Ό ’Ιάκωβος άμέσως έπήγε καΐ ευρε τδν δυστυχή 
’Αρθούρον εΐς άθλίαν κατάστασιν αυτός τφ ένευσε νά 
πλησιάση και μέ φωνήν τρέμουσαν είπε, «Δυνασαινά 
μέ συγχώρησης; έγώ ήνοιξα τδ κλωβίον καΐ άφήκα 
τήν περιστεράν σου νά φυγή πρός έκδίκησιν, διότι έ- 
λάβες τό βραβέΐον.»

«Σέ συγχωρώ μέ βλην μου τήν καρδιάν,»—εΐπεν 
ό ’Ιάκωβος, —«Καΐ είθε ό Θεδς νά σέ εΰλογήση καΐ 
νά σέ συγχωρήση, καϋμένε φίλε μου. Είθε νά ήδυνά- 
μην νά σέ έπαναφέρω είς τήν υγείαν!»

. «Σέ εύχαριστώ, σέ εύχαριστώ,» είπεν ό Άρθροΰ- 
ρος. Μετά ταΰτα ό ’Ιάκωβος άνεγνωσεν εν κεφάλαιον 
έκ του Εΰαγγελίου του καήγονατίσας παρά τήν κλίνην 
τοΰ ’Αρθούρου προσηυχήθη διά τόν θνήσκοντα φί
λον του. Ό ’Αρθούρος έπέζησεν δλίγας ώρας καΐ ά- 
πέθανεν έν μέσφ σφοδρών σωματικών πόνων. Τήν 
έπομένην ήμέραν ό’Ιάκωβος διηγήθη τήν λυπηρών ταύ
την ιστορίαν είς τδ σχολεΐον καΐ πάντες όί μαθηται έ- 
λυπήθησαν διά τδν πρόωρον θάνατον του συμμαθη- 
τοΰ των,

TESSAPES ΪΠΗΡΕΤΑΙ TOP SATANA.

Ό διάβολος έχει πολλούς ύπηρέτας, είναι δέ καθ’ υ
περβολήν δραστήριοι καΐ κάμνουν δσον δόνανται κακόν. 
Εργάζονται έντδς τών πόλεων, έργάζονται εΐς τους 
άγρούς, ταξειδευουσι διά ξηρας καΐ διά θαλάσσης, ει
σέρχονται είς τάς οικίας καΐ έπισκέπτονται καΐ τά σχο
λεία. Τους γνωρίζω καλώς, εμαθον τά όνόματά των, καί 
θά σας τούς ονομάσω διά νά φολάττεσθε άπ’ αύτών 
έπειδή δ’είναι πολύ πονηροί, ·θά προσπαθήσουν νά σας 
κάμουν νά πιστευσετε §τι είναι φίλοι σας. θέλετε να 
μάθετε τά δ νάματά των; ιδού αύτά—

«Δέν υπάρχει χίνόυνοςν είναι τδ όνομα τοΰ ένός. 

ε Μ όνον τοΰτο» είναι τδ τοΰ άλλου.
aKaSeit πράττει ο5τα> πως» είναι τό τοΰ τρίτου.

Καΐ «Σιγά, σιχά» εΐναι τδ τοΰ τετάρτου.

— Πρόαεχε εΐς τόν τόνον τής ρωνης σου. 
Τδ ήμισυ τών έρίδων εΐς τόν κόσμον θά έπρολαμ- 
βάνετο, έάν έκαστος έπρόσεχεν είς τδν τόνον της φω
νής του. ’Οξύς τόνος προκαλεΐ έριδα, καΐ γίνεται αι
τίά άπαντήσεως διά τοΰ αύτοϋ τόνου. Ή βίαια φωνή 
ακολουθείται ύπδ βιαίων χειρονομιών, καΐ τέλος ύπδ
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βιαίων κτυπημάτων. Γλυκεία άπάντησις άπο διώκει 
την Υργήν.

—τΟ όφθαλμίκ ζοΐ> θεοΰ. — Άνθρωπός τις συ- 
νείθιζε νά κλέπτη τδν σίτον τοΰ γείτονας του. Μίαν 
δ1 ήμέραν ελαβε μεθ1 εαυτού καί τδν υίύν του. 'Όταν 
έφθασαν είς τόν άγρδν, είπεν είς τδ παιδίον νά κράτη
ση τδν σάκκον, και άφοΰ παρετήρησε τριγύρφ διά νά 
ΐδη μήπως τδν έβλεπε κάνεις, ήρχισε νά τόν γεμίζη.

«Άλλά, πάτερ, — είπε τδ παιδίον, — έλησμόνησες 

νά παρατηρήσης καί κάπου άλλου, λ
Διά μιας ό πατήρ άφησε τδν σάκκον νά πέση άπο 

τδν φόβον του, και ήρώτησεν,
«Εις ποιον μέρος, παιδίον ; Που;»
«Έλησμόνησες νά κυττάξης έκεΐ υψηλά, — είπεν 

ό παΐς δείξας τδν ουρανόν — διά νά ϊδης άν ό θεδς 

κυττάζη1»
Ή έπίπληξις αΰτη ήτον αρκετή διά τδν πατέρα, δστις 

άφήσας τόν σίτον και τήν κλοπήν, άπδ τής στιγμής 
εκείνης προσεπάθησε νά ζήση ζωήν καλλιτέραν,

Τδ τέκνον του ·τδν έδίδαξε τήνμεγάλην ταύτην άλή- 
θειαν, οτι ό Οφθαλμός τοΰ θεοΰ ποτέ δέν κοιμάται καΐ 
δτι πάντοτε έπαγρυπνει έπΐ πάντων τών πλασμάτων τ#.

Ό μακρό; ύποδημα,τοζαιβαρισττήξ.

(διήγημα άληβες.}

Έζη ποτέ έν τή πόλει της Νέας Ύόρκης μικρόν 
τι παιδίον ύνομαζόμενον Γεώργιος Πράίς. Ό πα. 
τήρ του ήτο πλούσιος, άλλά ζημιωθείς άπέθανε πτω
χότατος, άφήσας τήν σύζυγόν του μέ έπτά μικρά 
παιδία άνευ τινδς μέσου συν τη ρήσεως ή άνατροφής 
αδτών, '0 Γεώργιος, άν καΐ ήτο νεώτερος τοΰ άδελ- 
φοΰ του Μαρτίνου, ήτο όμως πρόθυμος νά βοηθή τήν 
μητέρα του· άλλ’ ήτο τόσον μικρδν παιδίον, ώστε δ- 

’ λίγην βοήθειαν ήδυνατο νά της παρέξγμ τοΰτο δέ τδν 
έλυπεί πολύ. 'Ημέραν τινά έλθών είς τήν οικίαν είπεν 
είς τδν αδελφόν του Μαρτίνον, «Μαρτίνε, σήμερον 
είδον §ν μικρδν παιδίον, όχι μεγαλείτερον έμοΰ, τδ 
όποιον κερδίζει έν ήμισυ φράγκον καθ’ ημέραν, έρ- 
γαζόμενον μιαν μόνην ώραν.»

«Καΐ πώς τδ κατορθώνει;» ήρώτησεν ο Μαρτίνος.
«Τδ κατορθώνει,» είπεν ό Γεώργιος, «καθήμενον είς 

τήν γωνίαν μιας όδοΰ καΐ καθαρίζον τά υποδήματα 
τών διαβαινόντων. Έχει μικρόν σκαμνίον, έν άγγεϊον 
διά τδ χρώμα, Sv ξυλάκι διά νά τδ άνακατώνη καΐ 
μίαν ψήκτραν (βούρτσαν.)»

«Καλά,» είπεν ό Μαρτίνος, αέλπίζω δτι δέν θά σέ 
έπηλθεν ή ιδέα νά γείνης ύποδηματοκαθαριστής! Συλ
λογίσου, Γεώργιε, οτι είσαι υίδς Κυρίου.» «Ίσα, ίσα, 
διά τοΰτο άπεφάσισα νά γείνω Υποδηματοκαθαριστής,»

είπεν δ Γεώργιος, «έπειδή ό υίδς ένός Κυρίου, διά 
νά ήναι ό ίδιος Κύριος, πρέπει νά προσπαθήση νά 
βοηθητήν μητέρα του, καΐ νά τήν άνακουφίζη είς τάς 
κοπιαστικάς έργασίας της.»

Ό Γεώργιος ευρεν είς τδ Υπόγειον παλαιάν ψήκτραν 
τών Υποδημάτων, Sv άγγεΐον μετά χρώματος πεπα
λαιωμένο», καΐ κενόν τι σκπωνοκιβώτιον, λαβών δέ 
αυτά έίήλθε τήν επομένην ήμέραν καί έστάθη πλη
σίον τής γωνίας μιας όδοΰ· τδ σαπωνοκιβώτιον τφ έ- 
χρησίμευε νά θέτωσι τδν πόδα, ένόσιρ αδτδς έκαθά- 
ριζε τδ Υπόδημα.

Τδ πρόγραμμά μου είναι «Ποτέ μην άφήσης ήμι- 
τελή έργασίαν, τήν οποίαν άπαξ ήρχισες,»

(’Ακολουθεί.)

Γαλ^ περεβτδρά.

Ό κ. Στάνλεΰ είς §ν έκ των μάλλον ένδιαφερόν- 

των έργων του «περί φυσικής ιστορίας» άναφέρει ά- 
ξιοσημείωτόν τινα ιστορίαν φιλίας μεταξύ γαλής καί 
περιστεράς.

Ή περιστερά είχεν έκλέξει ώς φωλεάν της μέρος 
τι έντδς άποθήκης ξηροΰ χόρτου, το όποιον έσυχνάζετο 
πολύ άπδ ποντικούς. Πλέον ή άπαξ οί ποντικοί κατέ
στρεψαν τά ώά της καί κατεφαγον τά μικρά' της· έπί 
τέλους αί άλλεπάλληλοι άπώλειαί της τήν ήνάγκα- 
σαν ν’ άφήση τδ μέρος τοΰτο καΐ νά έκλέξη έτερόν τι 
μέρος, βπου γαλή τις άνέτρεφε τρία γατάκια καΐ κα- 
τώρθωσε νά σύνδεση μετ’ αυτής μεγάλην φιλίαν. Τό
σον δ’ έξοικειώθ η σαν μεταξύ των, ώστε έτρέφοντο άπδ 
τδ αύτδ πινάκιον, καΐ όπόταν ή γαλή έξηρχετο εΐς τους 
αγρούς, ή περιστερά συχνότατα έπέτα πλησίον αύτής. 
Ή περιστερά γνωρίζουσα τά πλεονεκτήματα τής προ
στασίας τής γαλής έκαμε τήν φωλεάν της πλησίον τής 
ές άχυρου κλίνης τής γαλής καΐ έκεΐ άνέθρεψε δυο 
μικρά, είς άνταπόδοσιν δέ τής προστασίας, τήν οποίαν 
έλαβεν άπδ τήν γαλήν, εγεινεν ύπερασπιστρια τών μι
κρών γατακιων της καΐ προσέβαλλε διά τοΰ ράμ
φους καΐ τών πτερών της πάντα δστις ήθελε πλησιά
σει αύτά.

—ΑΧ έξης Ινδιαφέρονσαι παρατηρήσεις έπί τής σχε
τικής μακροβιότητος τών άνδρών καΐ τών γυναικών 
είς τήν Ευρώπην έγένοντο ύπδ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
άπογραφικοΰ γραφείου έν Βιέννη. Κατά ταύτας έξ 102, 
δ31 άτόμων, άτινα είχον φθάσει τδ 90 έτος τής ή- 
λικίας των, αί 42,528 μόνον ήσαν άνδρες, αί δέ 60, 
303 γυναίκες. ’Επίσης εδρέθη, δτι ένω 141 ανδρες 
εφθασαν τδ εκατοστόν έτος τής ήλικίας των, ό αριθ
μός τών γυναικών, αίτινες έφθασαν τδ αύτδ έτος, άνέβη 
εΐς 241,000.
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σολλέγουσαν άνθη.

Κόρη άγνή, περικαλλής, 
Άνθος και σί> άρωμα πνέον, 

'Si ή άθώα χρυσαλλις 

Παίζεις έν μέσψ τών άνθέων.
‘Ρόδον καί σϋ έρατεινΰν

Κ’ εΐν’ ή ζωή aou μουσική 
Και εύωδία.

Άλλ" οΐμοι! πίπτουσα ωχρά 
Ευρίσκει τάνθη ή πρωία.

Ούτως ώς όνειρον πέρα 
Ή πρώτη μάγος ηλικία 

τών πρώτων πόθων ή αύγή, 
τής ήβης ή μαρμαρυγή 

Φεύγει ταχεία.

Η μικρά κόρη Ανθολογούσα.

Πέρας τό έαρ σοι> τερπνόν 
t Κι’ 5,τι ώραΐον.

Κ’ εϊν’ ή άΒώα σου ψυχή 
Στοργή, άγνότης, Αρμονία.

’Εντός αύτής ΐέν αντηχεί 
Είσέτι άλγος καί πιζρία.

θάλλει τό έαρ tfou γλνκϋ

Αΰριον «άν, όταν σκληρά 
Πραγματικό της σέ βαρόνη, 

.Είίλ ή ψυχή σου άνδηρά 
Άτιποτε νά παραμείνη.

Είθε νά σ’ ήναι ή ζωή
Αγνή ώς ρόόιυν ή πνοή, 

Φώς καί γαλήνη.

(Κων. Σ-ζ.ίκος.)
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗΛΤΩΝ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
(*Ιδέ  προηγούμενων άριβμόν.}

*0 Έρΐκος πολλάκις ήκουσε τδν Μαυροβοοωρήν νά 
όμιλή είς τήν γραίαν Μαργαρίταν καί νά τήν παρα 
καλή νά τοΰ φανέρωση τδ μυστικόν τοΰ 'Ρόλου, άλλ’ 
αύτή δέν συγκατένευε μέ κάνένα τρόπον· τούτο έλυ- 
πει καί αΰτδν τόν ίδιον, διότι έπεδύμει νά άκούση

Παρήλθον πολλά! ήμέραι καί δμως οί λησταί δέν 
εΰρον ευκαιρίαν νά άπαγάγωσι -τδν μικρόν κόμητα. 

παρ’ αδτης κάτι τι άπδ την ιστορίαν του καί πώς έ- 
τυχε νά φερδή εΐς τδ σπήλαιον έζεΐνο.

Κατά τδ διάστημα τοΰτο ό Έρΐκος εΰρισκεν ευ
καιρίαν νά όμιλήση μέ τήν Ελένην, διότι ό Μαύρο- ■ 
Οεοδωρής έφαίνετο πάντοτε ώργισμένος οσάκις εβλε- | 
πε τά δύο παιδία νά όμιλώσι καί διεταττε μέ ύβρεις

ι0 μικρός ’Αλβέρτος συλλαμΒανδμίνος όπό τών ληστών.

τήν 'Ελένην νά άπομακρυνδή άπδ αυτόν. "06 εν μό
νον τήν νύκτα, δταν οί λησταί μετά τδ δέΐπνόν των 
επιπτον εΐς βαδΰν ύπνον, τά παιδία εΰρισκον και
ρόν νά ομιλούν περί τών σχεδίων της δραπετεύσεώς 
των καί ουτω ένίσχυον τήν έλπίδα, τήν οποίαν εΐχον
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είς τδ έλεος καΐ τήν άγάπην του θεοϋ.

Τελεοταΐον οί λησταΐ έξήλθον πρωίαν τινά, άφή- 
σαντες κατά τό σύνηθες είς τδ σπήλαιον μόνην τήν 
γραίαν καΐ τά παιδία. ’ Η Ελένη καΐ ό Έρΐκος ήσθά- 
νοντο πολλήν άνηαυχίαν καΐ λύπην καθ’ δλην τήν /ή
μέραν, διότι έγνώριζον, δτι ό σκοπός αύτών ήτο νά 
άρπάσοον τον μικρόν 1 Αλβέρτον και νά τδν φέροον είς 
τδ σπήλαιον, καΐ μετα-ύ άλλων πραγμάτων, περί τών 
οποίων συνωμίλουν, ό Έρΐκος έπρότεινεν είς τήν Ε
λένην νά φύγουν διά μιας, «διότι,-“- εΐπεν—& κατορ
θώσουν νά συλλάβουν τδν ’Αλβέρτον και τδν φέροον 
έδώ, θά μάς μετατοπίσουν βαθότερον μέσα είς τδ δά- 
σος καί ποτέ δέν θά ήμπορέσωμεν νά γλυτώσωμεν άπδ 
τά ’νύχια των.»

<ί Λοιπδν άς άναχωρήσωμεν αμέσως,» - εΐπεν ή 
Ελένη,—«διότι είμαι βεβαία, Stt άν τόν φέρουν έδώ, 
θά τδν φυλάττουν με μεγάλην προσοχήν.»

«Πρέπει νά προσπαθήσωμεν, εΐπεν ο Έρΐκος· πρό-

φάνη δ Μαυροθοδωρής δδηγών άπό τοϋ βραχίονος 
παιδίον ξανθόν, τδ δποΐον δ Έρΐκος άνεγνώρισεν δτι 
ήτο ο αγαπητός του ’Αλβέρτος· αί χεΐρες τοΰ δυστυ
χούς παιδιού ήσαν δεμέναι, τδ δέ στόμα του σκεπα
σμένο» μέ χονδρόν πανών ώστε νά μή δόναται νά 
φωνάζη.

Άφοΰ δέ εφθασαν εως είς τό μέρος, δπου ήτον ή ■ 
Μαργαρίτα, ό Μαυροθοδωρής τοΰ ελυσε τάς χεΐρας 
καΐ άφήρεσε τδ πανίον άπδ τδ στόμα του, τδ δέ παι
δίον έλεοθερωθέν οΰτω ήρχισε νά χλαίη καΐ έ^ρίφθη 
είς τοδς πόδας αύτοΰ παρακαλοϋν αύτδν νά τδν φέρη 
όπίσω είς τήν πατρικήν οικίαν.

Ό Μαυροθοδωρής ,έγέλασε σαρκαστικός εΐς τάς 

παρακλήσεις τοο, ό δέ μικρός ’ Αλβέρτος άπελπισθείς 
νά συγκίνηση τδν ληστήν έτρεξε πρδς τήν είσοδον τοΰ 
σπηλαίου θέλων νά διαφυγή· άλλά δέν έπρόφθασε νά 
κάμη ολίγα βήματα, διότι ό Μαυροθοδωρής μεθ’ ένδς 
άλλου τδν χατεφθασαν, καΐ μέ μεγάλην δυσκολίαν κα- 

: καί πόδας χαΐ νά 
τδν καταρρίψουν έπάνω εις ένα σωρόν :ξηρών φύλ
λων πλησίον τοϋ Έρίκου.

«Πλάγιασεέκεΐ!, έκραξεν άγρίως ό Μαυροθοδωρής» 
Άλβέρ- <ίΧα'[ Λβ(βσε ταΐς φωναΐς σου, άλλως θά σέ κάμω έγώ 

■ τος έλθη μέ τάς χεΐρας καΐ τοδς πόδας του δεμένους, να παι>(ϊηί· ”
καθώς έκαμαν έμέ, όταν μέ έφεραν έδώ, τότεχρειά- · Τ" ·3-- --- ·—«— — /_ι

ζομαι Ιν μαχαίριον νά κόψω τδ βχοινίον χαΐ νά τδν 
έλευθερώσω.» 

σεξε 3έ νά ήσαι έτοιμη είς μίαν στιγμήν· ώ, πόσον τωΡθω5αν τοϋ δέσουν χεΐρας

έπεθυμουν νά εΐχον Ιν μαχαίριον!»
«Τί θά τδ κάμης;» ήρώτησεν ή 'Ελένη τρομάξασα" 

«δέν θά φονευσης, έλπίζω, κανένα μέ αδτό ;»
«ί/χι,» άπεχρίθη τδ παιδίον· «άλλ’ έάν ό :

«Τότε θά «έ εΰρω Ιν,» εΐπεν ή Έλε'νη· «πρδ 4λί- £Ϊν«ι νί *1™  ή^χος.»

Τό παιδίον τρέμον έκ τοΰ φόβου συνεμαζώχθη έπί 
τών φύλλων καΐ ήσύχασεν.

«Έτσι μ’ αρέσει· εΐπεν ο ληστής· τδ καλόν σου

Έπειτα οέ στραφείς πρδς τήν Μαργαρίταν τής διη- 
γήθη πώς έκαιροφυλάκτησαν νήστεις δλην τήν ήμέραν 

, καΐ δτι μόλις μετά τήν 
ί δόσιν τοΰ ήλίου έξήλθεν αύτδ είς τδν κήπον νά παίξη μέ 
τδ σκυλάκι τοο, καΐ τότε ηΰρον τήν ευκαιρίαν καΐ τδ 
συνέλαβον. Και τώρα, έπρόσθεσεν ό Μαυροθοδωρής, 
άν ό πατήρ του θέλει νά τδν λαβή δπίσω, πρέπει νά ■ 
βάλη τδ χέρι του πολ'υ βαθειά εις τήν σακκοόλαν του· 
άλλως δέν θά τδ μεταΐδη ποτέ. (’Ακολουθεί)

γου είδα εν άπό τά παιδία νά κράτη Ιν μαχαίριον, 
καί θά τδ πάρω χωρίς νά τδ έννοήση.» 

«ι’ Αλλά δέν εΐναι τοΰτο κλοπή;» εΐπεν ο Έρΐκος,) Χ“Ρνϊ Sow το παιοίον, 
ε - Ar λ. « Ab —ι λ 4 . « , I αί r L Α,, ι ι"Α. b , fcZ. Δ /* α· «k "1 ίΐ Α», μ·?.*.«μή λησμονής δε, δτι άπεφασίσαμεν ποτέ πλέον νά μή 

κλέψωμεν.»
«’Αλλά δέν θά σφετερισθώμεν τδ μαχαίριον, εΐπεν 

ή Ελένη, μόνον θά τδ πάρωμεν μίαν στιγμήν νά 
ζάμωμεν τήν δουλειά μας, καΐ θά τδ άφήσωμεν πάλιν.»

Ένφ δέ οΰτω τά παιδία συνωμίλουν, έφάνη ή γραία 
Μαργαρίτα, καΐ ήναγχάσθησαν ν’ άποχωρισθώσιν. Οΰτω 
δέ διήλθεν ή ήμερα χωρίς νά φανούν οί λησταΐ έπι- 
στρέφοντες. ΤΗλθε και ή νυξ καΐ αί ώραί της παρήρ- 
χοντο, άλλά κάνεις 3έν έφάνη άπδ τους ληστάς, ή δέ 
Μαργαρίτα ήρχισε νά ύποπτεύηται καΐ ν’ άνηαυχη, 
φοβούμενη μήπως τοδς συνέβη κάνέν κακόν. Τέλος 
περί τήν ΙΟην ώραν τής νυκτδς, ήκούσθη έξωθεν της 
θυρας τοΰ σπηλαίου ή άγρία φωνή τοϋ Μαυροθοδω- 
ρή κράζοντας, «Τδν έπιάσαμεν τέλος τδν καλόν σου, 
Μαργαρίτα!»

«’Ηχούσες; έψιθυρισεν ό Έρΐκος πρδς τήν Ελένην. 
'Ο καιρός εφθασε καΐ ημείς πρέπει νά ήμεθα έτοιμοι.»

Μόλις έτελείωσε τους λόγους τούτους, και ιδού έ-

ΜΟΝΟΝ Eis KOKKOS ΑΜΜΟΥ.

Άνθρωπός τις, ό οποίος έφερε μεθ’ εαυτοΰ έπί πολ
λά έτη ώρολόγιον, τδ όποιον ποτέ δέν είχε χαλάσει, 
ήμέραν τινά ύπήγεν εις τδν ώρολογοποιόν τοο χαΐ εέ- 
πεν οτι δέν τοο έχρειάζετο, έπειδή δέν έοείκνυε πλέον 
τακτικώς τήν ώραν.

«Δώσατέμοινά τδ εξετάσω,» είπεν δ ώρολογοποιός4 
λαβών δε ισχυρόν τι μικροσκοπίαν παρετήρησε προ σε. 
χτικώς έντδς της μηχανής τοο καΐ άνευρε μικρόν τινα 
κόκκον άμμον. «Τδ ηΰρον,® είπε «καΐ δύναμαι ευκό
λως νά το διορθώσω.»
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Κατά την αυτήν στιγμήν διά θαυμαστής άλλ’ do- 

ράταυ δυνάμεως δ μικρός κόκκος, όπυπτεύσας τί έπρό- 
κειτο νά γδίνη, άνέκραξεν, / Αφες με, παρακαλώ, έδώ 
δπου εΐμαι, διότι δέν είμαι παρά μικροί κόκκος, καί δέν 
παίρνω δι’ δλου τόπον Δέν εΐναι δέ δυνατόν έγώ μόνος 
νά χαλάσω τδ ώρολόγιον. Είκοσιν ή τριάκοντα άπδ η
μάς θά έκαμνον κακόν, άλλ" έγώ μόνος δέν εΐναι δυ
νατόν, ώστε άφησε με, παρακαλώ.»

Εί; ταΰτα ό ώρολογοποιδς άπεκρίθη, «Πρέπει νά 
έξέλθης, έπειδή χαλάς τδ έργον μου, άν καί μικρός 
καί δυσδιάκριτος,» καί δι’ ενός φυσήματος τόν έξέβαλεν 
έκεΐθεν.

ψος 10,000 ποδών.' Κεΐται δέ είς τά μεσόγεια μέρη 
τής χώρας. Εΐναι έχ τών μεγίστων ένεργών Ηφαι
στείων έν τώ κόσμφ καΐ προξενεί κατά καιρούς διά 
τών έπανειλημμένων αύτοΰ εκρήξεων μεγίστας κα- 
ταστροφάς είς τά πέριξ. Η τελευταία του σφοδρά έκ- 
ρηξις συνέβη περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος,

‘Η κορυφή του κώνου άνέρχεται είς 10,000 πόδας 
άπδ τη; έπιφανείας τής θαλάσσης, αί δέ φλόγες είς 
7,000 ύπεράνω τοΰ χείλους τοϋ κρατήρος, Είς πάσαν 
νέαν έχρηξιν έκρίπτει όχι μόνον λάβαν, άλλά και 
στάχτην καί ατμόν. Ή στάχτη πολλάκις εκτείνεται είς

Τό ‘Ηφαίστειο» Κοτοπάξιον.

Τοιουτοτρόπως εΐναι καί μέ ή μα;, άγαπητά μοι παιδία, 
εν ψεΰδος, μια σαρκική έπιθυμία, μία όπερηφανία ή 
απείθεια, άν καί ήναι τόσον μικρά ώστε κάνεις άλλος 
άπδ σάς δέν τα γνωρίζει, ό θεός όμως βστις βλέπει 
τά πάντα, τά γνωρίζει καΐ πρέπει νά τά παραιτήσητε, 
άλλως θά χαταστρέψωσι τάς καλλίστας προσπάθειας 
σας νά ΰπηρετησητε Αυτόν καί τους όμοιους σας καί 
θά φερθήτε μίαν ήμέραν είς κρίσιν δι’ αυτά.

το ηφαιςτειον koto π as ΙΟΝ.

Τδ Κοτοπάξιον εΐναι μία τών ύψηλοτέρων κορυ
φών τών Άνδεων είς τήν Νότιον Αμερικήν, έχον δ

έκα τοντάδας μιλίων καί είναι τόσον πυκνή, ώστε έπι- 
νέρει σκότος είς τά μέρη, έπί τών όποιων έκτείνεται.

Ό Άγγλος περιηγητής Οόήμπερ κατώρθωσε ν’ ά- 
νέλθη μέχρι τοϋ χείλους τοϋ κρατήρος καΐ νά κυττάξη 
έντδς του βάθους αύτοΰ, τδ όποιον παρομοιάζει μέ 
λίμνην πόρινον κοχλάζουσαν.

Ή προκειμένη είκών παριστα τδ Κοτοπάξιον, δπως 
έφάνη κατά τήν τελευταία» αύτοΰ Ικρηξιν τήν γενο- 
μένην προ τριών έτών. Οί θέλοντες νά μάθωσι περισ
σότερα περί τούτου παραπεμπονται είς τδν «’Αστέρα 
τής’Ανατολής» άριθ. 1248, οπού θά εορωσι περιγρα
φήν τούτου μετά τής είκόνος τοϋ κ. Ούήμπερ.
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ΤΤΟΈΚΙ-Α-,Α.·

Π ερέ^ργον ανέκδοτον.

'0 γλύπτης Άνδρέας Χάλτσμαν, χήρος, καί πατήρ άςιε- 
ράστου κόρης, έζη έν Βρούγαις της ΓαίΧίας τψ 1ό2ϊ μετά 
τής όγδοηκοντούτιδος θείας ™, ήτις έβεωρεϊτο κάτοχος με- 
γάλης περιουσίας κληρ άδοτη θείσης είς αυτήν παρά τού συζύ
γου της, δστις ήτο άρχιτέκτων.

Τόν ’Ανομίαν Χάλτσμαν ήγάπων πάντες, πλήν τοΰ άντιζή- 
λου του ’Ιακώβου Βάν Πίττε, ό’στις τόν έμίσει, διότι ύπερτέρει 
αύτόν είς τήν τέχνην, καί ώς έκ τούτου εΐχεν ελαττώσει τήν 
ύπόληψίν του παρά τψ κοινφ.

Διηγούνται δ’ δτι τήν 30 Νοεμβρίου κατά τήν επέτειον 
ίορτήν τών γενεθλίων του ή θεία τοΰ Χάλτσμαν έμελ
λε νά όώάη συναναστροφήν τινα έν τή ύίζία της, είς τήν ο
ποίαν κατφκει καΐ αύτός. Ένφ ο ή θεία μετά τής άδελφής 
αύτοΰ περιίμενον τόν γλύπτην νά έπιστρέψη, διότι εΐχεν ές- 
έλθει νάάγοράση μερικά εργαλεία, έπήλθε πυκνή όμίχλη, ήτις έ- 
πέφερε σκότος έκτακτον, Έν τφ μεταξύ τούτφ αίφνης ήνοίχθη 
ή θύρα, ή δέ Μαρία, νομίσασα οτι ήταν ό πατήρ της, έκρΰβη 
όπισθεν τοΰ παραπετάσματος θέλουσα νά τον έξαφνίση. ιΟ εί- 
βελθών δμως Βέν ήτον ό Άνδρίας, άλλα ξένος τις, δστις μέ 
φωνήν ώργισμένην, καΐ βλέμμα άγριον, ήρώτησεν, 5ν 4 Χάλ- 
τσμαν ήτον έκεΐ.

‘Η θεία Μαργαρίτα, ήτις δέν έβλεπε καθαρώς τίς ήτο ϊνεκα 
τής όμίχλης, ΰποθέσασα δτι δ ξένος ήτο φίλος τοΰ άνεψιοΰ 
της, τόν ύπεδέχθη φιλοφρόνως καΐ είσήλθεν είς ζωηράν συν- 
διάλεξιν μετ’ ιαύτοΰ. Μεταξύ δ’ άλλων έπρόσθεσεν, δτι δ 
Άνδρέας, έπαξίως τής όποιας άπήλαυεν ύπολήψεως, έξε- 
λέχθη νά γλΰψη καί τήν καβέδραν τοΰ Άγ. Μαρτίνου τών 
*ϊπρεν. Μόλις όμως είχε τελειώσει τούς λόγους τούτους ή 
γραία, καΐ ό ξένος πλήρης λύσσης έγερθείς έπέπεσε κατ’ αύ
τής καΐ άφοΰ τήν έγρονθοκόπησεν άρκετά τήν κατέββιψεν έπί 
τοΰ έδαφους καΐ έξήλθε τής οίκίας πριν ή ή Μαρία δυνηθή νά 
συνέλθη έκ τής έκπλήξεώς της. Συνελθοΰσα S’ ίτρεξε πρός 
τήν θείαν της, άλλ’ ή δυστυχής γυνή έν τη πτώσει της εΐχε 
κτυπήσει τήν κεφαλήν της έπί σιδηράς τίνος θερμάστρας καΐ 
έμενεν αναίσθητος. Κατ’ έκείνην άκριβώς τήν στιγμήν έφάνη 
καί ό Άνδρέας είς τήν είσοδον καί προσεπάθησε μετά τής 
άδελφής του νά έμψυχώση τήν συγγενή του, άλλ’ άπασαι αΐ 
προσπάθειαί των άπέβησαν μάταιαι, ή δέ γραία έξέπνευσεν 
είς τάςάγκάλας του. Αί φωναί τής Μαρίας έκίνησαν τήν προ
σοχήν τών γειτόνων, οϊτινες έτρεξαν είς τήν οικίαν νά έρωτή- 
σωσι τί συνέβη. Ευρον δέ τήν Μαρίαν έν λειποθυμίγ, τήν 
Μαργαρίταν νεκράν καί τόν Άνδρέαν έν μεγάλη άγωνία.

Ή εΐδησις τοΰ θανάτου της θείας τοΰ Χάλτσμαν οιεβόθη ώς 
άστραπή καθ’ ύλην τήν πόλιν τών Βρουγών, πάντες δέ υπέ
θεσαν οτι ά Χάλτσμαν έφόνευσε τήν θείαν του Ενα κληρονο- 
μήση τήν περιουσίαν της. Έπί τέλους δ ίφθασε καΐ είς τάς ά- 
κοάς τής Δικαιοσύνης, ήτις ϊιέταξεν εύθΰς τήν σύλληψιν τοΰ 
Άνδρέα.

‘Η Μαρία έξετασθεισα δέν ήδύνατο νά περιγράψη τόν ξένον 
Ενεκα της δμίχλης, τοϋτο δ’ έθεωρήθη ώς ύπεκφυγή, καΐ Ε- 
πομένως νέα Ενβειξις τής ένοχης τοΰ πατρός της, είς τδ βα
λάντιο ν τοΰ όποιου εύρέθησαν καΐ χρυσά τινα νομίσματα. Ό 
Ιάκωβος έξετασθεΐς έκήρυξεν ότι ήτο άπών, προσέθηκε δέ βτι 
τά χρήματα είχε ’τφ δώση ή θεία του διά νά άγοράση μερικά

χρειώδη, Άλλ’ ή μαρτυρία του αυτή δέν έπιστεύθη, Επομένως 
κατεοικάσθη είς θάνατον. Ή μόνη χάρις ήτις ήδύνατο νά τψ 
δοθή ήτο ή έκτέλεσις τής θανατικής ποινής ν’ άναβληθή έπί 
ϊν έτος, διάνάδυνηθή κατά τό διάστημα τούτο νάτελειώση 
τό Εργον του έν τψ μεγάρω τής Δικαιοσύνης. Έν τψ μετα
ξύ 6 Χάλτσμαν έζήτησεν άδειαν νά γλύψη καλλιτεχνικήν 
τινα εστίαν, παριστώσαν τήν αίθουσαν τοΰ δικαστηρίου, δπου 
κατεδικάσθη, μέ τά κατά τήν δίκην του, και άπεφάσισε νά 
τήν κάμη άριστοτέχνημα, τό όποιον νά διαιώνιση τήν μνήμην 
του είς τάς έπερχομίνας γενεάς. Πρός τόν σκοπόν τούτον πά- I 
σαν πρωίαν φύλακες τόν ώδήγουν άπό τήν φυλακήν του είς 
τό μέγαρον τής Δικαιοσύνης, τον έφύλαττον μέχρι τής Εσπέ
ρας, τον έπανέφερόν 3έ πάλιν είς τήν φυλακήν καΐ είς τά δε- 
σμά του. Τοιουτοτρόπως ό καλλιτέχνης ουτος είργάσθη καί 
έτελείωσε τό θαυμαστόν τοϋτο ϊργον του,—τήν καλλιτεχνικήν 
Εστίαν.

Είς το διάστημα τούτο συχνά έχανε τό θάρρος του, καί πα- 
ρεκάλει νά σταλη είς αύτόν ή θυγάτηρ του. Αύτή δέ διά τών 
θωπειών καΐ τών μειδιαμάτων τη; τόν παρηγόρει. Έπί τέ
λους τό όλίθριον ίτος έτελείωσεν, οί δέ δικασταΐ ήλθον διά νά 
παρατηρήσωσι τό ϊργον τοΰ καταθικασθέντος άνθρωπον. Τούς 
έδέχίη ίστάμενος παρά τό άριστοεέχνημά του μέ φανερόν κα- 
τάπτωσιν, κρατών τήν κόρην του είς τάς άγκάλας του. Οί δι- 
κασταΐ έθαύμασαν τήν τελειότητα τοΰ έργου, άλλ’ ούχ ήττον 
ή δικαιοσύνη Επρεπε νά έκπληρω&η, έπειδή ούδέν εΐχεν ά- 
κουσθή περί τοΰ ξένου έκείνου. Τήν έπομένην ήμέραν ύ Άν
δρέας έπρόκειτο νά αποκεφαλιστή. Έν τφ μεταξύ δμως τού-, 
τφ ή δικαστική άρχή έκλήθη νά δεχθη τήν έξομολόγησιν 
θνήίκοντός τίνος ανθρώπου. Ό Ετοιμοθάνατος ουτος ήτο δ 
Βάν Πίττε, ό άντίζηλος τοΰ καταδικασθέντος Άνδρέου, δστις 
έπιθυμών νά συμφιλίωση μετά τοΰ θεοΰ πριν άποθάνη, ώ- 
μολόγησεν βτε αύτδς ήτο καί όχι δ Χάλτσμαν δ φονεύς τής 
γραίας. 01 δικασταΐ αμέσως έκήρυξαν τδν Χάλτσμαν άθώον 
καί άθρόοι ιππέυσαν νά άνοίξωσι τάς θύρας τής φυλακής του 
καί νά τόν συγχαρώσι διά τήν θαυμαστήν του σωτηρίαν.

Του άριστουργήματος τούτου τής γλυπτικής μετά τινα Ετη 
Λουδοβίκος Φίλιππος ό βασιλεύς τής Γαλλίας ϊλαβεν έκμαγεϊον 
έκ γύψου καί ϊθεσεν είς τάς αίθούσας τοΰ Λούβρου πρός όφε
λος τοΰ κοινού.

— «Έάν μετεχειρίσθην ύβρεις τινάς, τάς λαμβάνω ίπίσω, 
Άννα,» εΐπεν ό κ, Β. είς τήν σύζυγόν του μετά σοβαρότητας." 
«Ώς φαίνεται, τάς χρειάζεσαι διά νά τάς μεταχειρισθης πά
λιν, s άπήντησεν ή κ. Β1

— Διδάσκαλός τις έκθειάζων τά πλεονεκτήματα τής γυ
μναστικής ελεγεν, «Ούδέν άλλο είναι καλλίτερον αύτής διά 
τήν υγείαν, αύξάνει τήν δάναμιν τοΰ ανθρώπου, Επεκτείνει 
τάς ήμέρας του, καί.«Άλλά, τδν διέκοψε μαθητής τις, 
οί πατέρες μας δέν μετεχεφίζοντο τήν γυμναστικήν, καΐ δ
μως... » «Αληθώς, δέν την μετεχεφίζοντο,» έπρόλαβεν εί- 
πών 0 διδάσκαλος, άλλά, κύτταξε καΐ τά χάλια τους, “ϋλοί 
άπέθανον! ΟύδεΐςΕμεινεν!»ΙΕΡΟΓΡΛΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιοι έσώθησαν διά τής άλείψεως αίματος έπί τοΰ πα
ραστάτου τών οικιών των}

2. Τί εΐπεν ό Ίώβ περί τοΰ Άδάμ;
3. Ποια ήτο ή προσευχή τοΰ Ίαβής, ενός τών απογόνων 

τοϋ ’Ιούδα, τοΰ υΐοΰ τοΰ ’Ιακώβ;


