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. . . Ό ΛΑρτοοδλ κατέστρωσεν «φβύ- 
κτως κάποιον σχέδιον, διότι μετά δύο 
ώρας παρουσιάζετο, μετημφιεσμένος πά
λιν είς καλόγηρον, είς το Ξενοδοχείου 
τοΰ 'Αγίου Ρήμου, καί έζήτει δωματίου.

Έχρειάσθη ολος ό σεβασμός, δ δφει- 
λόμενος εις τδ σχήμα του,διά να μή τον 
περιγελάσω ο ξενοδόχος κατά πρόσωπον.

Πώς εις άπλοΰς καλόγερος είχε τήν 
αυθάδειαν νά ζητη στέγην, εν 
φ τόσοι καί τόσοι βαρώνοι καί 
ίππόται θά διήρχοντοτήν νύκτα 
εις το ύπαιθρον ;

— Μέ πολλήν μου εύχαρί- 
στησιν, Λίδεσιμώτατε 1 τ$ εΐ- 
πεν' άλλα διά νά σας δώσω δ,τι 
ζητείτε, θά έχρειάζετο νέον 
θαύμα παρόμοιον με τον πολ
λαπλασιασμόν των άρτων ; δ 
πολλαπλασιασμός των δωμα
τίων.

— Μου έπετρέπετε τουλά
χιστον νά ζεσταθώ μιά στιγμή 
κοντά ’ςτή σούβλα ;

Ή παράκλησίς δεν ήτο τό
σον υπερβολική, και ό ξενοδό
χος ηύδόκησε νά την είσακουση.·'

Ό καλόγηρος έπροχώρησε 
τότε καί έκάθησε πλησίον ταυ 
Οΰγονέτου, του οποίου τδ πρό- 
σωπον έφωτίζετο ζωηρώς ύπο 
τής ανθρακιάς, καί ψαόσας τον 
ωμόν του, έπρόφερε τονομά του 
χαμηλοφώνως.

Άνεσκίρτησεν ό δυστυχής 
καί έγινε λευκότερος άπδ τήν 
ποδιάν του, μόλις άνεγνώρισε 
τ'ον διώκτην του. Ή σούβλα 
τότε ήσθάνθη αντίκτυπον, πολύ 
επικίνδυνον διά το ψητόν...

Ό "Αρτουελ, μέ τον δάκτυ
λον επί τών χειλέων, τφ έσύ- 
στησε σιωπήν.

— Μην κινηθής, μή βγάλης 
λέξι, τφ εΐπεν έπειτα, άπλό- 

νων τάς χεϊρας άνωθεν της ανθρακιάς, μ’ 
εκφρασιν ευδαιμονίας* έχω κάτι νά σου 
’πώ. . . πήγαινε έξω καί περίμενέ με.

— Μά...
— Ακούσε τί σου λέγω, γιατί άλ* 

λοιώτικα...
— Καλά, πηγαίνω, έψέλλισεν ό Οΰ- 

γονέτος τρέμων. ।
Ό ψευδοκαλόγηρος, εύλογήσας τον 

ξενοδόχον, έσπευσε μετ’ ‘ολίγον νάντα- 
μώση τό^παιδίον.

— Τί κάμνεις έδώ ; τον ή ρώτησε 
τραχέως. J I

« Νά ύπογράψης I ειπεν ή Ίωάνν*. » (Σελ, 195, σ,τήΥ. ϊ’■ )

” Είμαι παραμάγειρος, είς τάς δια- 
ταγάς σας...

, Ευχαριστώ.'Ώστε κάθεσαι μέσα,και 
θα σου'εινε εύκολο νά μ' έμβάσης.

~ Σάς !
ΝαΓ δποις και τήν άλλη φορά, 

’ςτήΛίλλη...
Ο,δυστυχής παραμάγειρος άνεστένα- 

ξεν, ακουσας τδ δνομα, το όποιον τφ υ
πενθύμιζε τας συμφοράς του.

Μα... τί θέλετε νά κάμετε ; ή- 
ρώτησε δειλώς.

Αυτό δεν είνε δική σου δουλειά.
'0 Γκύ, ό παληβς σου 
εχθρός, εινε έδώ ;

— Ναί, μέ τή μητέρα 
του καί μέ τή γιαγιά του,τή 
Δέσποινα τής Δαμπιέρρης.

■—Ηύρε λοιπόν όλη του 
τήν οικογένεια ;

■—Έτσι φαίνεται.
— Καλά* αυτή ή θύρα, 

έδώ άπδ πίσω,εΐνε τοΰ ξε
νοδοχείου ;

—Μάλιστα' εΐνε ήθύρα 
τής υπηρεσίας.

—' Αμα σβύσουν τά φώτα 
και κοιμηθούν ολοι, θά μου 
την άνοιξης.

— Μά... ■
— Τί ; έχομε αντιρρή

σεις ;
— ’Όχι, Έξοχώτατε... 

δχ\!·
Ημιθανής έκτου'φόβου, 

ό Οΰγονέτος ήκουσε πειθή
νιος ολας τάς παραγγελίας 
τοΰ τρομεροΰ'Άρτουελ,καί 
ύπεσχέθη νά τας έκτελέση 
πιστώς.

"Οταν έπανήλθεν εις τδ 
ξενοδοχείου,τδ ήλλοιωμένον 
του πρόσωπον έκίνησε τήν 
προσοχήν του Γωλτιέρρυ, Ó 
όποιος συνωμίλει μέ τον κύ
ριόν του, παρά τήν εστίαν 
της αιθούσης.

— Μήπως σου συνέβη 
τίποτε δυσάρεστον ; τδν ή-
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ρώτησε μετ’ ειλικρινούς ' ενδιαφέροντος.
Ό Ούγονέτος, χωρίς λέξιν, προσήλω

σε μόνον έπ* αυτού τούς μεγάλους έν
τρομους οφθαλμούς του.

— Καλέ, άφησε τον I' Θά εϊδε, φαί
νεται, το διάβολο ! ειπεν δ Γκύ γελών.

— Άν οχι τδ διάδολο τον .Ιδιο, του
λάχιστον τον έξάδελφό του, έψιθύρισεν 
ô παραμάγειρος καθ’ εαυτόν, καί μου 
φαίνεται πώς 0α σας σκαρώση πάλι δου- 
λιέζ μέ φούντες !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ .

Ή κόμησσα ’Ιωάννα διεσχέλιζε τετα- 
ραγμένη τδ δωμάτιόν της, παρατηρούσα 
άπδ χαιρου εις καιρδν την κλεψύδραν, 
ή όποια τη έχρησίμευεν ώς χρονόμε- 
τρον.

Ήτο αργά’ ειχον σβύση τά φώτα' ό
λοι έκοιμώντο.

ΟΆρτουελ εΐχενάράγε επιτύχη;·.. 
Διατί έβράδυνε τόσον; ... Μήπως συ
νέβη κανέν απευκταίου ; Μήπως έναυά- 
γησε τδ σχέδιον ;

,Ή άμμος τής κλεψύδρας τη έφαί- 
νετο ότι έρρεε μέ άνυπόφορον, μέ απελ
πιστικήν βραδύτητα. Καί την έκύττα- 
ζεν οργίλη, και ήτοιμάζετο να συντρίψη 
τδ όργανον, ώς νά της επταιεν αυτό...

Επιτέλους ή Ούρα έκρουσθη ελαφρώς, 
καί δ Άρτουελ είςήλθε.

— Λοιπόν ; ήρώτησεν άγωνιώσα.
— Ai διαταγαί σας έξετελέσθησαν, 

Δέσποινα’ οι άχμάλωτοι εινε εδώ.
— Έκαμαν άντίστασιν ;
•— Διόλου' τδ παιδί συνέλήφθη έν ω 

έκοιμάτο* όσον διά την μητέρα, ήρκεσε 
τδ όνομα του υίοΰ της, διά νά την κάμη 
νά μας άκολουΟήση έκουσίως.

— Νά την φέρης εδώ καί νά μας ά- 
φίσης μόνας.

Ό Φλαμανδδς ύπεκλίθη, είςήγαγε 
την Μαργαρίταν, καί αί δύο άδελφαί ευ- 
ρέθησαν άντίμε'τωποι.

Άν και ειχον κάποιαν ομοιότητα είς 
τδ σύνολον, έκτής οποίας έφαίνετο ότι 
ήσαν άδελφαι', όμως δέν ώμοίαζαν πολύ.

Ή ’Ιωάννα εΐχεν έντονα χαρακτηρι
στικά άλλ’ ανευ χάριτος, καί τδ αρρε
νωπόν της ίίφος έστερεϊτο λεπτότητας καί 
εύγενείας.

'Η Μαργαρίτα ειχεν εξωτερικόν α
ληθώς ήγεμονικόν, πρόσωπον εύγενές καί 
γλυκύ, πλαΐσιούμενον ΰπδ κόμης μελα
νής, — Χ?ώμα σπάνιον εις την ξανθήν 
Φλάνδραν — και έξ αυτής ειχεν έπονο· 
μασθή Μαργαρίτα ή Μελαγχροινή.

Ούτε η ήλικια, ούτε τα παθήματα δέν 
ειχον άλλοιώση την καλλονήν της, καί 
τούτο διέθετε τώρα τήν ζηλότύπον κό- 
μησσαν ακόμη περισσότερον εναντίον τής 
ωραίας αδελφής της.

t Ηθέλησες λοιπόν νά πολεμήσης 
εναντίον μου, δυστυχισμένη τρελλή ] εί
πε με οίκτον πλήρη περιφρονήσεως.

— Πραγματικώς ήτο τρέλλα, άπε- 
κρίθη θλιβερώς ή μήτηρ τού Γκύ, διότι 
τα όπλα μας δέν ήσαν ίσα, άφ’ου σύ δέν 
οπίσθοχωρής ούτε πρδ τής παρανομίας, 
οίίτε πρδ τού εγκλήματος.

— Πρόσεχε ! Εΐξεύρεις ότι είμπορώ 
να πατάξω τήν αύθάδειάν σου καί νά σε 
συντρίψω ύπδ τους πόδας μου !

— ’Εάν δέν το ήξευρα,θά ήμουν έδώ ;
Καί δύο φλογερά δάκρυα άνέβλυσαν 

έκ τών έξωγκωμένων βλεφάρων τής δυ
στυχούς μητρός, συλλογιζομένης τδν 
υιόν της. '

Ή Ιωάννα έμειδίασεν αγρίως.
— Καλά, βλέπω οτι εννοείς τήν θέ- 

σιν σου. Ό θάνατός σου, δ θάνατος του 
υίοΰ σου, έξαρτάται άπδ έν νεύμα μου. 
Εινε είς τήν έξουσίαν μου νά σας εξον
τώσω και τούς δύο.

— Λαδί τήν ζωήν μου, ’Ιωάννα, αν 
θέλης’ σού την δίδω μετά χαράς, διά νά 
εξαγοράσω τήν ζωήν του υίοΰ μου.

— Καί διατί θά φϊίσθώ του υιού σου; 
Αυτός ε’νε δ εχθρός, ό κίνδυνος, τδ πρόσ
κομμα’ καί το άφαιρώ.

— *Ω, δχι, δέν θά το κάμης ! άνέ- 
κραξεν ή μήτηρ έξαλλος, άρπάζουσα τάς 
χεϊρας τής αντιζήλου καί θλίδουσα αύ- 
τάς σπασμωδικώς. ’Ιωάννα, αδελφή μου, 
σέ έςορκίζω, εύσπλαχνίσου τδν υιόν μου ! 
Συλλογίσου ότι μόνον αύτδν εχω εις τον 
κόσμον 1 *Ω, δχι μή με άπωθής ! μή 
είσαι τόσον σκληρά ! ’Εχασα τα πάντα, 

ί τδν πατέρα μου, τδν άνδρα μου.., Μό
νον αυτός μου μένει."Ω, δεν μνησικακώ, 
δέν σε κατηγορώ, λησμονώ τά πάντα... 
άλλα τον υιόν μου !.. τδ παιδί μου !.. 
ω, τί σου έκαμε ; τί σου πταίει αυτός ;

Η Μαργαρίτα συνέστρεφε τας χειρας 
έν άπογνώσει.

Ή ’Ιωάννα τήν έκύτταξε ψυχρώς.
— Τδ είπες’ εινε υιός σου... κ’ εγώ 

δέν έχω I
— Ίωαννα ! αδελφή μου !
— Δέν με συγκινούν εμένα αί παρα 

κλήσεις καί τά δάκρυα’ .δέν είμαι μη
τέρα εγώ !

— Δέν είσαι μητέρα, αλήθεια’ ποτέ 
δέν αΐσθάνθηκες πόνο παιδιού αγαπημέ
νου, και δέν ξεύρεις τί εινε* αλλά είχες 
όμως μητέρα, τή δική μου... Ένθυμή- 
σου πόσον μας αγαπούσε, πόσον ήτο καλ- 
λή καί τρυφερά ! Ένθυμήσου οτι ή ιδία 
αγκαλιά μας έκράτησε, οτι τά ίδια χείλη 
έφίλησαν μέ στοργή τά μέτωπά μας, καί 
λυπήσου τδ ίδιο σου τδ αιμα !

— Σώπα’ έξυπνας όλο μου τδ μί
σος, όλη μου τή μανία ! ’Εμένα δέν μά- 
γάπησαν ποτέ όσον έπρεπε. Μήν λη
σμονάς οτι ήρπασες τήν θέσιν μου *ςτήν 
καρδιά τών γονέων μας, όπως θέλεις νά 
την άρπάσης καί τώρα εις τδ Κράτος 
των. Μήν έπικαλήσαι τδ παρελθόν’ σέ 
προειδοποιώ ότι κακόν μέσον έδιάλεξες 
διά νά με συγκινήσης.

“ Τδ μέλλον όμως, Ιωάννα ; Άν 
δ Θεός εύδοκήση νά σου χαρίση υιόν...

’ Δεν έχω, ούτε θέλω νάποκτήσω ! 
διεκοψεν ή Ιωάννα. Άλλ’ ακούσε. Υ
πάρχει τρόπος διά νά σωθή ό ίδικός σου 
καί σύ.

— Λέγε.
— Ας έπιότρέψη είς τήν άφάνειαν, 

απο τήν οποίαν δέν έπρεπε ποτέ νά έ- 
ξέλθη’ άς viviQ πάλιν απλούς τεχνίτης,, 
και θά τον λησμονήσω.

Νά παραιτηθή άπδ τά δικαιώματα 
του !

— Ναί’ εινε δ μόνος τρόπος, ό μό
νος μου όρος.

— Δέν είμπορώ νά τον στερήσω τής 
κληρονομιάς του μέ τά ίδια μου τά χέ
ρια . . .

— Τότε θαποθάνη' έκλεξε !
— "Ω Θεέ μου ! Θεέ μου !

’ Θέλεις νά τον ΐδής, νά συσκε- 
φθήτε ;
- Ναί.
Κατά διαταγήν τής κομήσσησ, ό Γκύ 

ώδηγήθη πρδ τής μητρός του, καί τρέ- 
ξας ερρίφθη εις τάς άγκάλας της μέ„ 
διάχυσιν :

Ο Γωλτιέρος εινε ελεύθερος ; τή 
έψιθύρισεν είς τδ αύτί.
- Ναί.
— Τότε πάμε καλά.
Καί χαιρετίσας τήν Ιωάνναν, ή ό

ποια τανπαρετήρει περίεργως ;
— Κυρία θεία μου, δούλός σας τα

πεινότατος-, τή είπε μέ τήν συνήθη του 
φαιδροτήτα, μολονότι σας ίχω παράπονο 
γιατί μ’ έξυπνήσατε σήμερα πολύ ά- 
σχημα.

— Θα πάθης και χειρότερα, αν δέν 
ακουσης τας συμβουλάς τής μητρός σου.

' Ή Μαργαρίτα εσφιγξε τδ παιδίον είς 
τάς άγκάλας της.

— Γκύ, παιδί μου, είπε διά τρεμού- 
σης φωνής* ο Θεός γνωρίζει οτι έκαμα τά 
παντα δια να σου διαφυλάξω τήν κληρο
νομιάν σου’ αλλα ή τύχη μας κατατρέ
χει, ό Θεός,ίαλλοίμονον ! μάς εγκαταλεί
πει. Τώρα πλέον δέν είμπορώ νά ύπερα- 
σπίσω τά δικαιώματά σου* μόλις μένει 
εν μέσον, δια να σώσω τήν ζωήν σου* 
καί μολονότι αυτό τδ μέσον θά σου στοι
χίση, θα πληγώση πολύ τήν υπερηφά
νειαν σου, τήν φιλοδοξίαν σου, σ’ έξορ- 
κίζω νά μή το απόκρουσης, δι* αγάπην 
μου.

’— Ως καλός καί ευπειθείς υιός, μη
τέρα, είμαι πρόθυμος νά σας υπακούσω 
εις ο,τι μέ διατάξετε. .

— Ακούσε, καί δ,τι σού υπαγορεύει 
ή τιμή καί ή συνείδησις, κάμε.

— ’Ακούω, Δέσποινα !
—- Απαιτούν νά παραιτηθής τού πα

τρικού ονόματος, τής προγονικής κληρο- 
νομίας’ απαιτούν νά γίνης πάλιν ταπει
νός χειρώναξ, νά έπιστρέψης είς τδ έρ-

ΛΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
(Μϋθος)

«—Διαμαντάκι λαμπερό, 
Δέν μου λές ποιά χάρι 
Σ’ έκαμε κΓ άστράψτεις . 
Χθές άψ’ ού όεθάψτης ; 
Στον βυθό τόσον καιρό 
"Ηλιο καί φεγγάρι, 
Τήσ αύγής άκτίδεσ, 
Σάν κ’ έμέ δέν είδες.

, ΚΓ όμως είμαι θαμπερό
Τοΰ σωρού λιθάρι. . . 
Καί μοΰ λένε άκόμα 
Πώς θά γίνω χώμα I »

«— ΚΓ άν μ’ έφέρανε ·ςτή γή 
’Από τόν άνήλιο 
Τρίσβαθό μου τόπον 
Χέρια τών ανθρώπων, 
Δέν μου Ιδωσε ή Αύγή 
Λάμψι άπδ τόν ήλιο, 
Ούτε άπ’ τό φεγγάρι 
Τόση έπήρα χάρι

Σκόνη έπήρε άδελφική 
Διαμαντιού τριμμένου 
Χέρι ένός τεχνίτη 
Παραποταμίτη, 
Καί μ’ όπομονητική 
Δούλεψι, βλαόα γλυκύ 
Λαμπροφωτισμένου 
Φώο ’Αποσπερίτη 1 »

I. Γ. Γιαννουκοε

ΤΛΞΕΙΛΙΟΝ IU ΤΟΠ ΚΟΪΙΟΤί
Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

(Συνέχεια· ϊδε σελ,. 179.)

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ε'.
Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΕ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ.—ΤΟ 

ΚΛΛΟΥΔ-ΡΙΓΚ

« 'Ολόκληρον τήν ήμέραν σήμερον, 
Νίτσα μου, είχα εΐς τδν νουν μου όσα μοΰ 
είπες χθές’ τά έμαθα πλέον έκ στήθους : 
Τριαπόσιαι χιλιάδες χιλιόμετρα είς τδ 
,δευτερόλεπτον’ έπτάμισυ δηλαδή φοράς 
ό γύρος τής γης. Πόσον ώραΐον ταξεί- 
διον θά εκαμνα έφιππος έπΐ μιας φωτει
νής άκτϊνος ! είς όσον χρόνον χρειάζε
ται νά πταρνισθή κανείς, θά εΰρισκόμην 
εΐς τήν Κίναν ! Σκέπτομαι όμως πόσον 
περίεργον εινε, οτι έμάθαμεν τόσον σπου
δαία πράγματα παρατηρούντες μέ τήν 
διόπτραν κάτι αναξίους λόγου δορυφορί- 
σκους, τούς οποίους κανείς προηγουμένως 
άνευ διόπτρας δέν ήδύνατο νά παρατηγ 
ρήση. Καί όταν σκέπτωμαι, ότι όλα αυτά 
τά όφείλομεν είς ένα Όλλανδόπαιδα, ό 
όποιος δί,εσκέδαζε παίζων.μέ τάςύάλους, 
τόσον περισσότερον ύπερηφανεύομαι. Καί 
έπειτα δέν θέλουν νά μάς λογαριάζουν 
καΐ ήμας τά π α t δ ι α !

’Αλλά δέν μου είπες ακόμη, ποϊος 
έλογάριασε τήν ταχύτητα του φωτός. 
Μου φαίνεται πώς πρέπει νά γνωρίζω 
αύτδ τδ όνομα,

γαστήριον, νά λησμονήσης κάθε φιλοδο* 
■ ξον δνειρον.

— Καί άν το κάμω ;
— Θά είσαι ελεύθερος καί θα ημπο- 

ρέσης νά ζήσης ευτυχής, άλλ’ αφανής, 
? μέ τήν μητέρα σου.

— Και άν δέν το κάμω ;
,· — Θάποθάνης.

— Πολύ ώραία. Καίμε συμβουλεύετε 
νά δεχθώ αυτούς τούς όρους, μητέρα ;

Ή Μαργαρίτα έκλινε τήν κεφαλήν, 
χαίρουσα άναμφιβόλως ώς μήτηρ δια τήν 
ήρεμον υποταγήν τού υιού της, αλλα και 
ταπεινωμένη, πληγωμένη ως ήγεμονίς.

Πώς ; τδ αύτοκρατορίκδν αιμα τδ ό- 
ποϊον έρρεεν εις τας φλέβας τού υιού της, 
δέν έξανίστατο, δέν διεμαρτύρετο ; Πώς ; 
ό υιός της, δ υιός τού ανδρείου Γουλιέλ- 
μου, θά έδεχετο τήν ταπείνωσιν εκείνην 
άγογγύστως ;

— Σκέψου και αποφάσισε, έψιθύρισε. 
Θέλουν νά σε καταδικάσουν εις αφα” 
νειαν...

— Δέν την φοβούμαι.
— Νά σου απαγορεύσουν νά φέρης τδ 

^Ϊοί* , , , ,
—· Λυπηρόν’ αλλα προτιμώ να είμαι 

ζωντανός χωρίς ξίφος, παρα πεθαμένος 
μέ ξίφος. ,

— Είσαι, βλέπω, φρονιμώτατος, 
ψιέ, ειπεν ή κόμησσα είρωνικώς, και.η 
μητέρα σου πρέπει νά εινε ευτυχής δια 
τήν σύνεσιν τού υίοΰ της.

Ή Μαργαρίτα έγινε κατέρυθρος, καί 
άπωθήσασα τδν Γκύ, είπε διά φωνής ήλ- 
λοιωμένης :

— Κάμε ο,τι θέλης, παιδί μου. Ε
γώ δεν είμπορώ νά σου δώσω συμβου
λήν.

— Τότε λοιπόν, κυρία θεία, άς τε- 
λειώνωμεν, διότι βιάζομαι νά έβγω από 
εδώ-μέσα. Τι πρέπει νά κάμω ;

—· Νά ύπογράψης αύτδ τό έγγραφον, 
ειπεν ή ’Ιωάννα, διά τού όποιου όμολο* 
γείς ότι είσαι άρπαξ, καί αναγνωρίζεις 
ότι ούδέν δικαίωμα εχεις επί τής κλη
ρονομιάς τών κομήτων τής Φλάνδρας !

'0 Γκύ δίέτρεξε ταχέως τήν περγα
μηνήν, καί λαμβάνων τήν γραφίδα:

— Έστω, είπε μ’ αινιγματώδες μει
δίαμα, Ενθυμούμενος τήν έφήμερον βα
σιλείαν του, κατά τήν εορτήν τής Νί
κης' άς καταθεσωμεν τδ στέμμα καί δια 
δευτέραν φοράν.

— Τώρα, όρκισθήτε καΐ οί δύο εδώ, 
εΐς τό Τίμιον Ξύλον, ότι θά τηρήσετε 
πιστώς τήν συμφωνίαν μας, ειπεν ή κό
μησσα παρουσιάζουσα χρυσήν θήκην, ή 
όποια περιείχε τεμάχιον εκ τού Σταυ
ρού τού Σωτήρος, γνήσιον.

— Όρκισθήτε, μητέρα, εΐπενό νεαρός 
κόμης, προλαμβάνων ένδεχομένην άντί- 
στασιν τής Μαργαρίτας’ όρκισθήτε!
["Επεται συνέχεια,]ΓΡΗΓΟΡΙΟΧ ΞεΝΟΠΟΥΛΟΕ

[Κατά ώΓαλλικόν τοϋ Arthur Dourliac.] 

— Τώρα θά σού τδ ελεγα’ αλλα δεν 
μέ άφήκες ν’ ανοίξω τδ στόμα μου.

Ώνομάζετο Po ίμερος καί ήτο Δανός’ 
άλλα τήν άνακάλυψίν του έκαμε κατα 
τδ 1675 είς τδ άστερβσκοπεϊον τών Πα- 
ρισίων, εις τδ οποϊον είχε προσκληθή 
άπδ τδν βασιλέα Λουδοβίκον ΙΔ .

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν εΐς τδν ουρά" 
νον.

Θά σού ειπω καΐ πάλιν διά ξένον σο
φόν, προσκληθέντα είς τήν Γαλλίαν επί
σης άπδ τδν Λουδοβίκον ΙΔ’. Αύτος ό 
σοφός ήτο ’Ολλανδός, όπως καί τδ παι
δίον τού διοπτροπώλου, καΐ ώνομάζετο 
Ουυγγενς, όνομα τδ όποιον σού φαίνεται 
ϊσως γελοϊον,άλλ’άδικα γελάς μέ αυτό. 
Όσακις παρατηρης τδ εκκρεμές τοΰ ω
ρολογίου νά πηγαινοέρχεται, νά ένθυμή- 
σαι ότι ό Ουυγγενς; πρώτος έσκέφθη να 
κρεμάση υπδ τήν πλάκα τού ωρολογίου 
τδ εκκρεμές διά νά κανονίση τήν κίνησιν 
τών δεικτών του, καΐ ότι μέχρι σήμερον 
δέν εύρέθη καταλληλότερος τρόπος απο 
αύτδν διά τήν μέτρησιν τοΰ χρόνου.

—■ Καί διατί, θείτσα ;
— Πρέπει νά σου εΐπω πολλά δια να 

σού εξηγήσω τούτο, καΐ εχομεν τώρα νά 
όμιλήσωμεν δΓ άλλα πράγματα. Πίστευσέ 
με αυτήν τήν φοράν μόνον μέ τδν λόγον 
μου. -

Ό Γαλιλαίος μέ τήν διόπτράν του," ή 
οποία δέν ήξιζε περισσότερον άπδ τά ι- 
δικά μας δίοπτρα τού Θεάτρου, δέν ήδυ- 
νήθη νά έξετάση καλλίτερον τδν ουρα
νόν. Ό Ουυγγενς όμως έπεχείρησε δια 
τών ιδίων του χειρών νά παρασκευαση 
διά τήν ΐδικήν του διόπτραν ύαλον, πολύ 
ίσχυροτέραν άπδ έκείνας τάς όποιας με- 
τεχειρίζοντο μέχρι της εποχής του, και 
όταν ήτοίμασε τήν διόπτραν του, τότε 
έστρεψεν αυτήν πρδς τδν Κρόνον.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά διά τδν πα- . 
ρατηρητήν μεταξύ τού Κρόνου και τοΰ 
Διός’ διότι ό μέν πρώτος, αν ένθυμήσαι 
τούς αριθμούς, τούς όποιους σόύ ειπον, 
εύοίσκεται είς άπόστασιν 14^6 εκατομ
μυρίων χιλιομέτρων άπδ τον Ηλιον, ο 
δε δεύτερος είς άπόστασιν 777 εκα
τομμυρίων. Ό Οίίυγγενς δεν μετενόησε 
διά τδν χρόνον, τδν όποιον έξώδευσεν ό
πως παρασκευάση τήν ύαλον τής διόπτρας 
του* διότι τόσον πολύ πλησίον προς αύ
τδν έφερε τδν γηραλέου μολυβδόχρουν 
πλανήτην ή νέα διόπτρα, ώστε αμέσως 
άπεκαλύφθη είς τδν Οίίυγγενς μυστήριον, 
άποκεκρυμμένον εΐς τούς άνθρώπους μέ
χρι τής εποχής εκείνης. Εΐδε με την 
διόπτραν του, διά πρώτην φοράν, τοΰ η
λιακού ημών συστήμα
τος (όπως ονομάζουν τδν κόσμον τοΰ 
ήλιου και τών πλανητών του,) τδ θαΰμα, 
είδε δηλαδή δακτύλιον, ό όποιος περι
βάλλει τδν Κρόνον άπδ τδ μέσον, όπως 
ό φωτεινός στέφανος ό περιβάλλων τήν 
κεφαλήν τών αγίων εΐς τάς εικόνας.
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'0 Κρόνος.

— Τι ! δακτύλιος ; άλλα πώς κρα
τείται έκεϊ ;

— Πώς κρατείται ή Σελήνη ένφ πε
ριστρέφεται περί την Γήν ; Φαντάσου να 
πλατυνθη ή Σελήνή και να μεταβληθή 
είς ταινίαν κυκλικήν, νά έξακολουθή ό
μως καί ώς ταινία νά στρέφεται εις τον 
ουρανόν* θά σχηματίσης κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον ιδέαν τοΰ δακτυλίου του Κρόνου, 
μέ την διαφοράν όμως οτι ό δακτύλιος 
τοΰ Κρόνου περιόάλλει το άστρον του 
πολύ πλησιέστερον παρά ή ταινία, εις 
την οποίαν θα 
μετεβάλλετο ή 
Σελήνη μας.

Ή Σελήνη 
απέχει από την 
Γην, όπως ενθυ
μείσαι, 384 χιλι
άδες χιλιόμετρα, 
ένφ ή άπόστασις 
μεταξύ τοΰ Κρό
νου και του δα
κτυλίου του ολί- 
γον υπερβαίνει 
τάς 20 χιλιάδας 
χιλιόμετρα’ μη
δαμινή άπόστασις 
εμπρός είς τα 
εκατομμύριά των 
χιλιομέτρων. Εί
κοσι χιλιάδες χι
λιόμετρα ΓΑλλά. 
τόσος εϊνε δ δρό~ 
μος έπι του μι- 
κροΰ μας πλανή
του άπό τάς ’Α
θήνας εως εις 
τούς αντίποδας,'
των,δηλαδή εις τον Ειρηνικόν Ωκεανόν 

— "Ω, Νίτσα μου, τί σημαίνει αντί
ποδες των Αθηνών ; Καί άλλοτε ήκουσα 
αυτό τό όνομα, αλλά δεν τό εννοώ.

—' Γνωρίζεις ότι ή Γη εϊνε σφαίρα* 
εάν μίαν σφαϊραν άπό πηλόν διαπεράσης 
πέρα -'πέρα μέ βελόνην τοΰ πλεξίμα* 
τος, τό άκρον τής βελόνης θά έξέλθή 
άπό τό αντίθετον σημεϊον. Έάν ήτο δυ
νατόν μέ πελωρίαν- βελόνην να διατρυ- 
πήσης τήν Γην κατ' αυτόν τόν τρόπον 
άπό το εν άκρον εις τό άλλο, τότε, αν 
ή βελόνη είσέλθη άπό τάς ’Αθήνας, θά 
έξέλθη άπό τούς αντίποδας τών ’Αθη
νών. '0 δρόμος επί τής επιφάνειας τής 
γής από..εν σημεϊον είς τους αντίποδας 
του,εινε ακριβώς τό ήμισυ τοΰ γύρου τής 
Γής, δηλαδή 20 χιλιάδες χιλιόμετρα, 
όση εινε, όπως σοΰ είπα, ή άπόστασις τοΰ 
Κρόνου άπό τόν δακτύλιόν του.

— Λιατί, εις τους ά ν τίπ ό δ α ς 
ίδ,ωσαν αύτό τό 5νομα ;

— Τότε ποΰ δέν επίστευον τήν σφαι- 
ρικότητα τής Γής, διά νά δικαιολογή
σουν τήν δυσπιστίαν των, έλεγον οτι αν 
ή Γή ήτο στρογγύλη, θά εύρίσκοντο καί -

άνθρωποι, οί όποιοι θά εβάδιζον με τήν 
κεφαλήν προς τά κάτω, αφού οί πόδες 
των θά διηυθύνοντο πρός τούς ΐδικούς μας 
πόδας. Αυτούς τούς ανθρώπους ονόμα
σαν αντίποδας.

— Μά αύτό εϊνε ορθόν ! Πώς' στέ
κονται εις τούς άντίποδας τών ’Αθηνών 
καί δεν πίπτουν ;

— ’Ανόητε! Καί ή ελξις τής γής ; 
Έλησμόνησες τό μήλον τοΰ Νεύτω- 
νος;
i Ή Γή σύρει πρός τό κέντρον της 

πάντα τά σώμα
τα, τά ευρισκό
μενα εις δποιον- 
δήποτε σημεϊον 
τής επιφάνειας 
της. Οί άνθρωποι 
ο ι εδρισκόμενοι 
από τό αντίθετον 
μέρος τής γής ώς 
πρός τάς' Άθή- 
νας,έλκονται άπό 
τήν γην όπως και 
οι Άθηναϊοι, καί 
τά μήλα τών δεν- ; 
δρων είς τούς 
αντίποδας, όταν 
πίπτουν, λαμβά
νουν τήν ιδίαν δι- 
εύθυνσιν μέ τά 
μήλα των κήπων 
μας* πίπτουν δη
λαδή πρός τό 
κέντρον τής γής.

Άλλ’ άπεμα- 
κρύνθημεν πάλιν 
άπό τόν1-' δακτύ
λιον τοΰ Κρόνου,

όχι όμως καί πολύ. Επειδή καί έκεϊ, 
όπως πανταχοΰ εΐς τον ουρανόν, ισχύουν 
οί ίδιοι νόμοι τούς όποιους εί'δομεν εις 
τήν Γήν. Είχες δέ άδικον προ ολίγου ν’ 
άνησυχης διά τόν δακτύλιον αυτόν. ■

’Έχω όμως ακόμη κάτι να σοΰ είπω 
διά τό θαύμα τούτο του ούρανοΰ.

Μέ τήν σύγκρισιν τήν οποίαν σοΰ έ
καμα τοΰ δακτυλίου τοΰ Κρόνου πρός 
ταινίαν, δέν εσχημάτισες ακριβή ιδέαν 
τοΰ δακτυλίου, δ δποϊος καθόλου δέν 
ομοιάζει πρός απλήν ταινίαν. Καί· πράγ
ματι,. διαιρείται εΐς τρεϊς δακτυλίους, οί 
δποϊοι διακρίνόνται λίαν ευκόλως ένεκα 
τής διαφορετικής δψεώς των. Άνέγνω- 
σα εΐς ογκώδες βιβλίου αστρονομίας, ότι 
ό λαμπρότερος τών δακτυλίων, δ μέσος, 
ό δποϊος έχει πλάτος 28 360 χιλιομέ
τρων, χωρίζεται άπό τον εξωτερικόν διά 
κενοΰ διαστήματος 3230 χιλιομέτρων. 
Έλογάριασαν οτι, άν πάντα ληφθώσιν 
ύπ’ δψιν, δ δακτύλιος εχει από τό εν 
άκρον εΐς τό άλλο πλάτος 60000 χιλι
ομέτρων καί πάχος 100 χιλιομέτρων. 
Αυτά νομίζώ, οτι άρκοΰν πλέον διά τήν 
άνακάλυψιν τοΰ Οΰυγγενς.

— ’Απορώ, πώς κατόρθωσαν να με
τρήσουν τόσον ακριβώς αύτά τά χι
λιόμετρα.

— Καί εγώ επίσης ... οΰτε δύναμαι 
να σέ βεβαιώσω οτι οι αστρονόμοι εινε 
τελείως σύμφωνοι είς αυτούς εδώ τούς 
άριθμούς. Άλλ’ αυτός εϊνε ίδικός των 
λογαριασμός. Υποθέτω δέ οτι ή διαφο
ρά των εΐς αυτούς τούς άριθμούς θα 
εϊνε μεγάλη,δέν θά εϊνε μόνον ενός ή δύο 
χιλιομέτρων.

— ’Αλλά'καί πάλιν είτε εκατόν, είτε 
δγδοήκοντα χιλιομέτρων πάχος έχει 
δ δακτύλιος, τόσον πάχος εϊνε αρκετόν. 
Πόσον αρά γε παράδοξος θά φαίνεται εΐς 
τούς κατοίκους τοΰ Κρόνου ή ζώνη αυτή 
ή περιβάλλουσα τόν πλανήτην των!

— Δέν έτελείωσα όμως. '0 Οΰυγ
γενς,συγχρόνως μέ τόν δακτύλιον, άνε- 
κάλυψε και μίαν σελήνην εις τόν Κρό
νον' εκτοτε δε εύρον άλλας οκτώ ακόμη 
σελήνας του Κρόνου. Φαντάσου, οί κά
τοικοι αύτοΰ του πλανήτου τί λαμπρόν 
ουρανόν θά έχουν ύπεράνω τής κεφα
λής των.

.01 πόιηταί εις τόν Κρόνον, έάν κά- 
μνουν στίχους εΐς τήν σελήνην, όπως 
οι ΐδικοί μας ποιηταί, θά έχουν δυσκο
λίαν τής εκλογής, ποιαν, άπό τάς έννέα 
νά προτιμήσουν,

, -~τ Έγώ θά εκαμνα στίχους εΐς τον 
δακτύλιον' διότι είμαι βέβαιος οτι πάν
των οί οφθαλμοί θά εϊνε έστραμμένοι 
πρός αυτόν.

("Επεται συνέχεια..) .
[J. Macé] A. Σ. Αναςταςιαδϊις 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

("Ιδε τήν προκήρυξιν είς τό ΊΟν φύλλ. σε>, 62.. )

Ά ΒΡΑΒΕΙΟΝ: Πτηνδν τής ’Ερή
μου [ίο ε].

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟΝ : Φλοίσβος τοΰ Εύ- 
ζείνου [ιοε].—Μενείεδένια [ίο ε].

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ; Ταρταρίνος της Τα- 
ρασκώνης [8 ε].—Φρίξος [8 ε]· — Κό- 
δροε [8 ε].

Α' ΕΠΑΙΝΟΣ : (Άπό [5 ε] είί έκα
στον;) Άνθύλλιον τής Ερήμου, Ζωη
ρά Φλόζ, Ώρίων, Σμύρνη οπού λα, Άρ- 
χιναύαρχος Θεμιστοκλής,’Απόγονος τοϋ 
Χάση.

Β' ΕΠΑΙΝΟΣ : ( Άπό [4 Ε] εΐς έκα
στον ;) Π, Αασκάρεως, Άγγουρολογιώ- 
τατοε,’Αλέξανδρος Δ. Πάγκαλος,’Ιτέα, 
’Ιατρός τών Συνδρομητών.

F ΕΠΑΙΝΟΣ ; (Άπό [3 ε] εΐς έκα
στον :) Βασιλεύς τοΰ Κατέργου, Σκανδα
λιάρης, Κεραυνός, Ναυτόπαις, Θεαγέ
νης, Μικρά Δεσποινίς, Άταβύριον Ρό
δου, Σοφός Πιττακός, Θεραπαινίς τών 
Μουσών, Ζουλέϊκα.

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ ; ( Άπό [2 ε] εΐς 
έκαστον;) Κόρη τής Άχαϊας, Αυσόχαρ- 
τον, Μενεόεδένιο Μπουκετάκι, Χιο
νοσκεπής Δίρφη, Γεώργιος Κουμάντα-1

οος, Φουσκοθαλασσιά, Παρίστριος Έλ- 
λην, Έλληνοπούλα, Άλκυών τοϋ Βο- 
σπόρου, Θαυμαστής τών Ωραίων Τε
χνών, Ίόνιος Νήσος.

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ίτροσΑι χα,Λά ποιήματα #αΙ 
οί εξής ; (Άπό [ε] είς έκαστον.) Χρυσορρό«ς 
Πακτωλός, ©ησιύς Δ. Αιβέρως, Δίχρωμο; Φού
ξια, ’Ισημερινός τοΰ Κόσμου, ’Ιωάννης X. Σά- 
λιώτης, Μυστικόν Ψευδώνυμον, Μικρά Φιλο
περίεργος, Πολυξένη Σημέτα, Φίλαγγλος "Ελ- 
λην, Λευκόπτερος Άγγελος, Παιδική Χαρά, 
Χωλός Διάβολος, Πώ;-με-λένε, Χαρίλαος Π, 
Καλλίας, Κυματίζουσα Θάλασσα, Αφροδίτη 
Κανελλίδου, ΚουκουρΓκος, Γεράσιμος Α. Λα- 
σκαράτος, ’Αγγελική Αεδανίδου, Λόξας, "Ήμε
ρος Περιστερά, „ Γλυκεία Καρδία, Σιωπηλή Νύξ, 
Ευφροσύνη Προσαλέντη, Τρομερός Γίγας, Ζοφε
ρόν Νέφος, Δημ. Λ. Προβεϊ.έγγιος, Άρνάκιτοΰ 
Γαλατερή, Μικρός Γυμνασιύπαις, Χρύσανθος Ε. 
Μολίνου, Βίγλα, Τριανταφυλλένιος Κάμπος,’Αρ
γυρά Συρίκτρα, Δημ. Κ. Φιλέρης, Μαύρος τής 
Βενετίας, Κυνηγός τών Άλπεων, Γαλλική Ση
μαία, Στιβαρόζ Βραχίων, Μαντείον τής Λεβα- 
δείας, Μικρός ’Αθηναίος.

Η Δγαπλαςγς

ή: ανοιξ ι ς 
(Τ& ΒραόενΟέν.)

Νάτη ! μές ’ςτ’ άρμα τάνθινον όλόχαρη 
[προβάλλει 

’Ανθοντυμένη ή "Ανοιζις μέ ζηλεμένα 
[κάλλη.

Γλυκά-γλυκά χαμογελά, 
’Ανθους καί αρώματα πολλά

Χαρούμενη καί γελαστή ό λόγυρα σκορ- 
[πίέει,

Κι’ όπου περνά βελούδινο χορτάρι πρα- 
[σινίζει,

0 ΦΑΣΟΪΛΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ 
[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

Γ .
ΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΑΑΚΗ

. Σας είπα τήν άλλη φορά, οτι τοΰ ζυνοφαίνεται πολύ τού Φασουλάκη, 
όταν νίβεται. “Ομως, ύστερ ’ άπό το νίψιμο, έρχεται ένα άλλο .πράγμα, 
ποΰ γΓ αύτό ό Φασουλάκης ζετρελλαίνεται. Το πρόγευμα, ή νόστιμη, ή 
γλυκεία πρωϊνή γαλατόσουπα.

Καί έν ω οί άλλοι Φασουλάκιδες κάθονται και τρώγουν ’c ένα μακρύ 
σκαμνί, μπροστά ’c ένα μακρύ τραπέζι, ό χαϊδευμένοε, ό μικρούλης; Φα- 
σουλάκησ κάθεται σέ ίεχωριστό σκαμνί, κοντά ’ςτονπατέρα του καί ςτή 

μητέρα του.
Κάμνει μεγάλη φασαρία’ πότε γυρεύει ζάχαρη, —-πολλή, μά πολλή ζά

χαρη, — πότε γυρεύει φραντζόλα, — κΓ άλλη, κΓ άλλη φραντζόλα ! —

Νάτη ! κλωνάρι πασχαλιάς ’ςτό χέρι της 
[βαστάει

Καί δίπλα της πασχαλινό αρνί χοροπη
δάει. . .

Κ' έγώ, παιδάκι ζωηρό, 
Μαζεύω λούλουδα, φαιδρό, 

Πλέκω στεφάνι ολόδροσο, μ’αύτό τή 
[στεφανόνω 

Καί τό γλυκό τραγοϋδί μου μέ τών που- 
[λιών ένόνω.

Πτηνον της Ερημου
ποτέ ■

Έϊ ΑΝ ΟΪΞΙΣ
(τνχόν Β' Βραβείον)

Λυώσαν τά χιόνια ’ςτά βουνά 
Κ’ ή ’Άνοιζη προβάλλει 
Καί σάν βασίλισσα περνά 
Μέ τ’ άνθηρά τής κάλλη.

Τάηδόνια γλυκοκελαδοΰν 
Σέ δάση μυρωμένα, 
Κ’ ή πεταλούδες χαιρετούν 
Τά κρίνα τάνθισμένα.

Τά χελιδόνια ’ςτήν παληά 
Φωληά γυρίσαν πάλι, 
Κα! ψάλλουν μέ γλυκειά λαλιά 
Τής Άνοιξης τά κάλλη.

Φλοίσβος του Ευηεινου

πότε παραπονεϊται οτι τό γάλα του καίει,— πφ t κάου, κάου ί 
κλαίει οτι τό γάλα του έκρύωσε, έγινε πάγος, μπουζί !

Πολύ ιδιότροπος ό μασκαρατζϊκος !
Οί γονείς του όμως δέν δυσαρεάτοΰνται γι ’ αυτά, καί του κάμνουν όλες 

τούτες ιδιοτροπίες- τοΰ δίδουν ζάχαρι, τοϋ δίδουν φραντζόλα,τοΰ φυσοΰν 
τό γάλα γιά νά κρυώση, τοΰ ρίχνουν κΓ άλλο άπδ τήν γαλατιέρα γιά νά 
ζεσταθή. Ποτέ δέν του χαλοΰν τό χατήρι.

Ό Φασοϋλάκης κρατεί τδ χουλιάρι μέ τό αριστερό· του χέρι, καί το έ
χει ολωσδιόλου άχρηστο, γιατί προτιμά νά μεταχειρίζεται τό χουλιάρι πού 
του έχάρισεν ό Θεός.

Ή κυρία Φασουλίνα θυμόνει γΓ αύτό τδ πραγμα καί μαλόνει τδν Φα- 
σουλάκην.'O κύριος Φααουλης όμως τδν κάμνει χάζι, ποΰ τρώγει μέ τά 
χέρια, και γέλα,· καί λέγει ’ςτή γυναίκα του.·

— *Αφησέ τον, εϊνε μικρός άκόμη. Μέ τήν ηλικία θά μάθη πώς τρώ
γουν τά καλά παιδιά.

Μά θέλετε νά σας ειπώ τή γνώμη μου ; Μου φαίνεται ότι ή κόττα 
τρώγει καθσρώτερα. Δέν τη βλέπετε ;

Κυρα Μαροα
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Η ΧΡΪΣΟΦΟΡΟΣ ΦΑΕΨ
[Μυθιστορία υπό ANDRÉ LàURIE.] 

(Συνέχεια'fôe σελ. 185.)

— Ν’ άυαχω,οήσωμεν ! τί λέγετε, 
καλή μαυ μητέρα ; άνέζραξεγ δ Έρρϊ' 
κος. Elve δυνατόν νά μας νομίζετε ικα
νούς Scà τοιαύτην- λιποταξίαν ; — διότι 
σωστή λιποταξία θά εΐνε αν φύγωμεν. 
Πώς να έγχαταλείψωμεν τάς εργασίας 
μας, ν’ άπαρνηθώμεν τους καρπούς των 
κόπων μας, διότι μερικά καθάρματα ήλ
θαν και έγκατεστάθησαν τριγύρω εις το 
μεταλλεΐόν μας ; Ποτέ !.. Τά δικαιώ* 
ματά μας εινε αναφαίρετα, καί σάς βε- 
βαιώ οτι θά είμπορέσωμεν νά τά κάμω- 
μεν σεβαστά.

— Δεν αμφιβάλλω διά την δραστη
ριότητα σου, παιδί μου... ’άλλα χθες 
ακόμη έγινε μία συμπλοκή μεταξύ των 
ανθρώπων αυτών' έρρίφθησαν σφαϊραι 
ρεβόλβερ.* αυτοί οί άνθρωποι δι’ένα λό
γον, διά το τίποτε, αμέσως αρπάζουν τό 
μαχαίρι ή το πιστόλι. "Ο,τι κι’ άν είπώ, 
ή αλήθεια εινε οτι ή κατάστασις αυτή 
μου εμπνέει ανησυχίας .... Δεν :τολμω 
πλέον ν’ άφήσω τά κορίτσια να υπάγουν 
περίπατον* καί όταν ακόμη εδρίσκονται 
εις το λιβάδι μας, μόλις και μετά βίας 
κατορθώνω νά είμαι ήσυχη, με ολον τον 
δυνατόν φράκτην μας...

—- Δι’ αύτδ το φρονιμώτερον εινε νά 
δεχθητε ν’ άπομακρυνθητε άπ’ έβώ, 
κάμποσον καιρόν* εΐπεν δ Έρρικος/άλ- 
λη λύσις δεν υπάρχει.

— Έρρϊκε ! ανέκραξε ζωηρώς ή κυ
ρία Μασσαί, σε παρακαλώ θερμώς, μή 
ξανακάμης λόγον δι’ αΰτο το σχέδιον. 
Άρνουμαι άπαξ διά παντός νά υπάγω 
εις τδ Βαζακουτον. Έτελείωσε.

Ό κ. Μασσαι κα'ι δ υίος του είχαν 
τον σκοπόν νά έπιμείνουν ακόμη, 8τε 
παρενέόη δ Χαρδουήνος.

— Υπάρχει, νομίζω, τρόπος όλα νά 
συμ.6ι6ασθοΰν, είπε. Διατί αί κυρίαι νά 
μην κατοικήσουν είς τον πύργον κατά 
την απουσίαν μου ; Έχει ευρυχωρίαν, 
βέβαια, νά σας στέγαση ολους καί δλας, 

■καί μερικά ' δωμάτια είμποροΰμεν πολύ i 
καλά νά τα κάμωμ-ν κατοικήσιμα. Κα
νείς από τούς οχληρούς αυτούς δέν έφά- 
νη προς τό μέρος μου, καΐαν έμενα είς 
την γωνίαν μου καί δέν ήρχόμην νάσας 
’ίδω δέν θά είχα την παραμικράν ιδέαν τής 
εισβολής των* τά πέριξ δέν τους ελκύουν 
φαίνεται καθόλου, μόνον τδ μεταλλείου 
τους ενδιαφέρει. At κυρίαι θά εινε εντε
λώς ασφαλείς εις τδ φρούριον,— εννοεί
ται οτι θά βάλωμεν και φρουράν·— έν φ 
δέ άφ’ένδς γλυτώνουν άπδ τάς φοβέρας 
ενοχλήσεις ποΰ φέρει ή γειτονία αύτών τών 
χρυσοθηρών,άπδ τό άλλο μέρος δέν ξένη- 
τεύονται μακράν σας, διότι θά είμπορήτε 
νά τας έπισκέπτεσθε οσον συχνά θέλετε. 

■ · — Λαμπρά ιδέα ! εΐπεν ό ιατρός.

— Νά ή λύσις, την όποιαν ώνειρευό- 
μέθα ! άνέκραξεν δ κ. Μασσαί. ’Αγα
πητέ μου Χαρδουήνε, το σχεδίου σας εΐνε 
θαυμάσιον, καΐ ή κ.Μασσαί δέν είμπορεΐ 
ν’ άντιτάξη καμμί/ν άντίρρησιν. Θά έ
χουν ασφάλειαί, ήσυχίανκαίθά εινε σιμά 
μας I Λαμπρά, περίφημα ! "Αχ, μεγάλο 
βάρος μου σηκώνετε άπ’τήν καρδιά μου, 
διότι, νά είπώ την αλήθειαν, ήρχισαν’ 
άνησυ χώ...

— ’Αλλά δέν θά εΐνε αδιακρισία μας 
νά έλθωμεν νά κάμωμεν κατοχήν τοΰ 
πύργου σας ;... εΐπεν ή κυρία Μασσαί.

— ’Αδιακρισία ! είπε γελών δ κ. Χαρ- 
δουήνο; ’ πρώτα πρώτα θά εΐνε μεγάλη 
τιμή δι’ εμέ νά καταδεχθήτε νά στολί
σετε τδ ερείπιου μου με την παρουσίαν 
σας, και έπειτα ένθνμηθήτε, οτι έχει ευ
ρυχωρίαν που εΐμπορεϊ νά φιλοξενήση εί
κοσι οικογένειας* καί «κόμη συλλογισθήτε 
πώς δέν θά είμαι έκεΐ, και τό κάτω κάτω 
οτι δέν έχω κανέν δικαίωμα ιδιοκτησίας 
εις τούς παλαιούς του τοίχους.

Χωρίς περαιτέρω δισταγμόν, άπεφασί- 
,σθη να τεθή είς ενέργειαν, τό σχέδιον, 
καί ό ιατρός· Λωμόνδος, δ Ερρίκος καί 
δ Χαρδουήνος μετέβησαν εις τόν πύργον 
διά νά εκλέξουν τό μέρος τό καλλίτερου 
διά τάς κυρίας.

Ή εκλογή δέν ήτο δύσκολος. Είς τό 
επάνω πάτωμα του παλαιού φρουρίου,εύ
ραν σειράν ολόκληρον ωραίων αιθουσών, 
τών οποίων οί τοίχοι δέν ειχον ΰποστή 
καμμίαν ζημίαν άφ’ οτου κατεσκευάσθη- 
σαν' από τά παράθυρα, τ’ άνοιγμένα είς 
τούς τοίχους, έφαίνετο ωραιότατη τριγύρω 
ή άποψις τής πεδιάδας, μακράν άπό κάθε 
θόρυβον. Εΐς την ράχιν του Γολιάθ εφόρ- 
τωσαν διάφορα δέματα άπό τάπητας, πα- . 
ραπετάσματα, κλίνας, προσκέφαλα, κα
θίσματα, μαγειρικά σκεύη διά την Μαρ- 
γαρόναν* μετεχειρίσθησαν δέ τό μέσον 
τοΐίτο, διότι ή μετάβασις καί επιστροφή 
τών αμαξών θά έκίνουν τήν προσοχήν τών 
χρυσοθηρών* ή κυρία Μασσαί καί ci δύο ; 
κόραιτηςμέ τά βιβλία των θά διήρχοντο. 
πολύ ευχάριστα τόν καιρόν της εξορίας 
των. Ό Αεγκέν, άφ’ ού έξήνασεν ολα 
μέ βλέμμα στρατηγικόν, άπεφάσισε μέν 
νά φράςη άπό μέσα τάς αΐθούσας ούτως· 
ώστε νά άποκλείση αύτάς εντελώς άτό 
τόν υπόλοιπον πύργον, διά δέ τήν εξωτε
ρικήν συγκοινωνίαν νά κατασκευάση στε- 
ρεωτάτην θύραν, ικανήν ν’άντισταθή είς 
πάσαν έφοδον.

Άφ’ ού έτελείωσαν δλαι αί εργασία'., 
αι τρεις κυρίαι καί ή Μαργαρόνα, άνέβη- 
σαν,περί τήν εσπέραν, είς τήν ράχιν τοΰ 
Γολιάθ, διά τόν όποιον έφυλάχθη μεγά
λη θολωτή αίθουσα είς τό ισόγειον, καΐ 
παρακολουθούμεναι ύπό των φίλων των, 
έξεκίνησαν.

'0 ήρειπωμένος πύργος ώρθοΰτο σκυ
θρωπός καΐ μυστηριώδης, ύπό τάς λεύ
κάς άκτϊνας τής σελήνης* ή δέ γιγαντιαία 

σκιά του έπιπτεν επάνω εΐς τά χόρτα,τά 
οποία έκάλυπτον τήν πλευράν τοΰ ορούς 
κα' διεγράφετο καθαρωτάτη * μερικαϊ 
γλαυκές επτερύγιζον βαρέως είς τά πέ
ριξ, έκβάλλουσαΐ μονότονου καΐ πένθιμου 
φωνήν,

Ή κυρία Μασσαί έφρικίασε, διότι δέν 
έγνώριζεν άκόμη τήν μέλλουσαν κατοι
κίαν της, δέν έξέφρασεν όμως καμμίαν 
ανησυχίαν’ άλλ’ ή Μαργαρόνα άνεφώ’ 
νησεν έπανειλημμένως :

— Πωπώ τί μεγάλος πύργος ! . . 
πωπώ τί μαυρίλα !

— Δέν μοΰ λέτε, κύριε Χαρδουήνε, 
εΐπεν ή Λίνα, πώς δέν φοβεΐσθε υά ζΐ}τε 
κατάμονος αύτοΰ μέσα ; Έμενα μου φαί
νεται πώς θ’ άπέθνησκα άπό τόν φόβον 
μου.

— Ν’ άποθάνω άπό τόν φόβον μου ; 
είπε γελών ό αρχαιολόγος. Καί δέν μου 
λέτε, σάς παρακαλώ, άπό τί να φοβηθώ; 
Οί τοίχοι εΐνε πολύ στερεοί... καί δέν 
πιστεύω νά πάθω τίποτε, εκτός άν κρη** 
μνισθοΰν επάνω ’ςτό κεφάλι μου.

— 'Όσο γΓ αύτό δέν τό πιστεύω, αλ
λά εμένα ώς καΐ αυτό τό χόνδρος των 
μέ τρομάζει...

— Κακόμοιροι τοϊχοι ! εΐπεν ό Χαρ
δουήνος, αυτοί3πού θά σας προστατεύσουν 
άτό τδ ψύχος τής νυκτός, άπό-την ζέ- 

i στην τής ημέρας, άπό τάς επιθέσεις τών 
άγριων θηρίων !... Δέν εΐνε σωστό,κυρία 
Λίνα, νά τούς μέμφεσθε διότι εΐνε πα
λαιοί καΐ γέρικοι. Έγώ, τουναντίον, εί
μαι άφωσιωμένος είς αυτούς, ναί, αγαπώ 
αύτάς τάς παλαιάς πέτρας και μοΰ φαί
νεται οτι δέν εΐμπορώ πλέον νά τάς α- 
φήσω.’..

— Δέν υπάρχει αμφιβολία, οτι με τόν 
ήλιον ό πύργος θά έχη ολως διόλου άλλην 
οψιν, εΐπεν ή κυρία Μχσσαί. ’Απόψε ό
μως, νά εΐποΰμε τή υ μαύρη αλήθεια, εΐνε 
κάτως πένθιμος.

— Πραγματικώς, εΐπεν ή Κοραλία. 
έκ πρώτης οψεως αύτό τό έρείπιον προ- 
ξενεϊ φόβον’ ενθυμείσαι, Γεράρδε, τί έν- 
τύπωσιν μάς έκαμε όταν τό πρωτοείδα- 
μεν ;... αλλά είμαι βεβαία.οτι θά συνη- 
θίσωμεν.

—- Καΐ εΐμεθα καθυποχρεωμέναι εΐς 
τόν άγαπητόν μας κ. Μαρτιάλην, διότι 
μάς έπρόσφερε αύτό τό καταφύγιον, είπε 
μειδιώσα ή κυρία Μασσαί. Καλλίτερα αύ- 
τός έδώ ό πύργος, παρά εκείνη ή πορτο
γαλλική άκτή, βέβαια.

["Επεται συνέχίΐα.]
Αρ. Π. Κουρτιληε

ΠΑΓΔΙΚΟΝΙΙ^
Είς την βίκίατής μνχρας Ασπασίας ^χουν Sv 

γατάκι, τά όποιον υποφέρει πολύ άπό ψύλλους.
Καΐ ή μικρά’Ασπασία έρωτα τή μαμμά της :
— Μαμμά, δέν χάνει νά βράσωμέ ζεματιστό 

νερό χαλνά βουτηξωμε μέσα τό γατάχι να ψο
φήσουν οι ψύλλοι ;

aitò τά

ταξύ είχα παύση να κάμνω πολύν λόγον περΐτου 
’Εράνου- άλλ’ υπήρχε αίτια. Αύτά τά πράγ- 
μμτα δέν γίνονται βιαστικά' ήτο ανάγκη σκέψεων, 
διατυπώσεων καΐ συνενοήσεων, καΐ μόλις έτε- 
λεΐωσαν αύταί, τό Δελτίον εξεδόθη. Χαίρω δέ 
πολύ πού σου ήπανέφερε τόν πρώτον ενθουσια
σμόν, όπως καΐ είς δλους τούς άλλους φίλους 
μου.

Sjtapvtatixè σ’ ευχαριστώ διά τόν νοε
ρήν στέφανον τοΰ Μαίου, τό όποιον συνέπλεξες μέ 

i τόσην γλαφυρότητα' σ’ ευχαριστούν επίσης καΐ 
! οί συνεργάται μου, δι* όσα ωραία γράφεις περί 

αύτών.
i Ίδέτε μέ τί χάριν πού τα λέγει ή ro® 

Κηφισαφ! ; «2οΰ γράφω σήμερον όλίγας λέξεις, 
i διότι^έπαθα μίαν συμφοράν, τήν όποιαν νομίζω 
δτι είσαι ίκανή νά επανόρθωσης. 'Ο Κατάλογος, 

! είς τόν Οποίον είχα σημειώση εις ποιους είχα στεί- 
λν} καΐ εΐς ποίους ώφειλα νά στείλω Μ. Μυστι- 

I κα, έταξείδευσε,κατά τήν φράσιν τής Τανγενης, 
δ'χι εΐς τήν Μαύρην, άλλ’ είς τήν Ερυθρόν Θά- 
λασσαν,μέ το άναποδογύρισμα τοΰ μελανοδοχείου 
μέ τό κόκκινο μελάνι» ( μά τί το θέλεις κόκκι
νο ; «Τώρα δέ εΰρίσκομαι είς τά κρύα τοΰ 
λουτρού, αν καΐ μόνον δ Κατάλογος έκαμε λου- 
τρόν'»)Πολυ καλά' έξ δσων μοΰ σημειόνεις, μό
νον εΐς τό Μπουπετάχε δέν έστει
λες.

Πολύ μοΰ ήρεσε, άημηε^ιε ΦίΛερ^ [εε] 
ή σύγκρισις του «Μίκροϋ Λόρδου»μέ τήν «Κύρου 
Παιδείαν». Πραγματικώς, καΐ τό σύγγραμμα 
τούτο του Ξενοφώντος εΐνε τρόπον· τινά §ν παι- | 
δικόν μυθιστόρημα, τό όποιον έχει πολλήν σχέσιν ’ 
μέ τό αριστούργημα τής Μποΰρνετ. Ό μικρός 
Κΰρος πρό του πάππου του Άστυάγους, εΐνε δ 
μ·κρός λόρδος Φωλεροα προ τοΰ πάππου του, τοΰ 

j κόμητας Δόρινκουρ. —Ός πρός τά Μικρά Μυ- 
ί στικά, τα νέα τετράδια έχουν τό ίδιον σχήμα μέ 
■ τά παλαιά, καΐ αν ΰπάρχη καμμία μικρά δια- 
φορά, εύκολα θά την εξάλειψη ό βιβλιοδέτης.

Εΐς μερικός άπό τάς ερωτήσεις σου θάπαντήσω, 
OivSie^ διότι δέν εινε δυνατόν νάπαν- 

τήσω εις δλας. Μία συλλογή’Ασκήσεων δια τόν 
Διαγωνισμόν, είμπορεΐ' νά ?χη καΐ δύοκαΐ τρεις 
Ι’ρίφους, διατί οχι ; επίσης κάΐ δύο Άκροστοιχί- 
δας, καΐ 5,τι άλλο θέλης διπλοΰν, άρκε~ τό σύ- 
νολον νά μή ύπερβαίνη τόν ώρισμενον αριθμόν. 
Φαίνεται 8τι κατά λάθος έδημοσιεύθη 5 άντί 8, 
μετά τό όνομα τής ^υρκηοίΤοΰ^αη, etc τάποτε» 
λέσματα τοΰ Διαγωνισμού. ’Επίσης εις τα ’Απο
τελέσματα μερικών υπάρχουν μόνον τα ονόματα, 
έν ω αί ’Ασκήσεις τωνέδημοσιεύθησαν μέ τά ψευ
δώνυμα, καΐ έκ τούτου ή εύλογος απορία σου.

Τριαντα^υΛΛέηε Αά^ίγε[εΕ] διατί δ/ι ; κ’ 
έγώπροτιμώ τό ωραίο καλοκαιράκι. ’Απορώ πολύ 
πώς είχες τήν πεποίθησΐν δτι θα έβραβεύετο τό 
διήγημα τής φίλης σου, χωρίς νά γνωρίζης καΐτά 
άλλα ποΰ είχαν σταλη· τό ΒραδεΓον, βλέπεις, 
δέν εινε κάτι τι απόλυτον, άλλα σχετικόν, 'ΰς 
πρός τήν γλώσσαν, μοΰ ήρεσεν ακριβώς διότι ήτο 
απλή καΐ φυσική. 'H γλώσσα δέν ϊχει νά κάμη' 
εΐμπορεϊ* να εΐνε καΐ δημοτική καΐ καθαρεύουσα. 
Δέν είδες ; το διήγημα τής Ζωηρας ΦΛογός ήτο 
εις καθαρεύουσαν το διήγημα τοΰ Ιατροί τΐΰν 
ZwipCfiritäv ήτο εις δημοτικήν. —Ό Άνανίας 
έξετρβλλάθη μέ τήν εύφυεστάτην επιστολήν σου.

Ώς ένθυμεΐσθε, σχετικώς πρός τόν Διαγωνι
σμόν της Φωτογραφίας, μοΰ έστάλησαν καταγ- 
γελίαι δτι τινες τών βραβευθεισών φωτογραφιών 
δέν ήσαν έργα εκείνων ών ϊφερον τήν υπογραφήν, 
αλλά φωτογράφων έξ επαγγέλματος. *0 Μικροί 
Τνριχανιστ^, τυχών A’ Βραβείου είς τον Δια
γωνισμόν, έμαθεν δτι αί καταγγελίαι άπέβλεπον 
εις αυτόν, — έγώ απέφυγα ναναφέρω ονόματα, 
διότι δέν ήμην βεβαία,— καΐ σήμερον δικαιολο
γείται. Τάς πλάκας του, λέγει, έδιδαν εις ένα 
φωτογράφον διά τήν εμ^άνίσιν, ό δέ υπάλληλός 
του έξέδιδιν αντίτυπα εκ τών καλλίτερων, τά 
όποια έπώλει. Ούτως εξηγείται πώς ή βραβευθεϊσα 
φωτογραφία «Βουκόλοι διοσκεδσζοντες» έφιγου-
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ΠΑΙΔΙΑ., μελέτη ! Αίεξετάσεις πλησιάζουν, ! 
χα'ι θέλω πάλιν να το δείξετε., νά με τιμήσετε, 1 
νά με κάμετε να χαρω χαί νά ύπερηφανευΟω. Μή j 
λησμονητε, οτι «εν τούτω γνώσονται πάντες οτι 1 
Ιμοΐ συνδρομηταΐ έστέ, βάν πάρετε είς τάς εξε
τάσεις αρεστα ή τουλάχιστον Λίαν - χαΛώί » 
Κατώτερον βαθμόν δεν βέλω. Καί εΐς τήν έπι 
μέλειαν καί εΐς τήν διαγωγήν of φίλοι μου πρέπει 
νά διακρίνωνται. Διεκρίθησαν ανέκαθεν, καί θά | 
φιλοτιμηθοϋν να διακρίνουν καί πάλιν, εΐμαι βέ
βαια. Μελέτη λοιπόν, δσον εΐμπορείτε I I

ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΙΚΗΣ ΕίΚΟΝΟΣ |
ί0” ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ I
'0 κύριος Φιλοσοφί- ! 
δης εΰρίσκεται ευ
κόλως , αν στρέψω- 
μεν τό φυλλάδιον 
ούτως, ώστε ή προς 
τάριοτερα πλευρά 
τής εικόνος νά γίνη 
βάσις της. Ίο χέρι 
τής κυρίας του, μέ 
το όποιον κρατεί" εν 
βιβλίον,εΐνε καΐ χέ
ρι του κυρίου Φι 
λοσοφίδου, τό δέ βι- 
Ολίον ’εκείνο έρχε

ται απέναντι τοΰ προσώπου του,τό όπωονσχηυα· 
τίζεται έπΐ τοΰ φορέματος τής κυρίας. Ή απέ
ναντι εικώνσάς παρουσιάζει τόν K0*1 Φιλοσοφίδην, 
καθήμενον επί τής υψηλής του πολυθρόνας καΐβυ- 
Οισμίνον εΐς τήν μελέτην του, όπως φαίνεται καί 
εΐς τήν Μαγικήν Εικόνα, με τήν διαφοράν μόνον 
δτι εκεί τόν βλέπετε όλόκληρον, μέχρι τών πο- 
3ων, οί όποιοι φαίνονται ύπό την τράπεζαν.

Τελοςπάντων, εΰρέδη καί δ χαμένος αυτός J 

ΛΑλλος τώρα !

’Απεναντίας, MrθυΛιον τής έρημον, τά νέα 
μοΰ ήρεσαν καλλίτερα άπό τα πρώτα, και άπό 
αυτά πάλιν περισσότερον το «Κυπαρίσσι» καλτα 
«Δύο Νεκρά.» Τάέφύλαξα μάλιστα ώς δημοσι- 
εύσιμα, καλ άν μου στείλης αργότερα καί άλλα 
καλά, βάποτελεσ^η μία συλλογή με τήν οποίαν 6ά 
ήμπορέσω νά σε παρουσιάσω ώς συνεργατιδα, 
Ό< προς τάς γνώσεις ποΰ λέγεις οτι σου λείπουν, 
νομίζω οτι εΐμπορεΓς κάλλιστα να τας συμπλήρω
σής μόνη σου. '0 ποιητής δεν εινε επιστήμων,δεν 
εΐνε φιλόλογος, διά νά ανάγκην άπό Σχο-, 
λεία. "Ό,τι έ^ρειάζετο, το ^μαόες ήδη. Τώρα 
σχολεΐόν σου ας εΐνε ή φύσις, τό αίσθημά σου, 
ή καλάισβησία σου. Τό 'μόνον ποΰ έχεις να κά- 
μης, εΐνε νά μελετάς πάντοτε τα ?ργα τών δοκί
μων 'Ελλήνων ποιητών,—τών συγχρόνων εννοώ, 
— διά νά μάθης τελείως τήν εθνικήν ποιητικήν 
γλώσσαν, ή δποία, καθώς ή-.εύρεις, διαφέρει πο
λύ από τήν γλώσσαν τής πεζογραφίας.

Άν έκαμες νά μου γράψης τόσον καιρόν, Τΰ- 
επειδή ένόμιοες οτι μέ κουράζουν αίσυχναι 

επιστολαί σου, έκαμες πολύ κακά' ελπίζω όμως 
οτι βά εΐνε μάλλον το δεύτερον, 8τι δηλ. δα σ’ 
εμπόδισαν τά ευχάριστα ποΰ γνωρίζω. 'Η ιδέα 
σου περί ’Αγοράς (bazar) ύπερ τοΰ « Έλληνό- 
παιδος» εινε όαυμασία καί την είχα πάντοτε κατά 
νοϋν. Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι άμα προκηρυ- 
χβη, όλοι καί δλαι θά μου στείλουν έργα τών χει* 
ρών των (κεντήματα, ζωγραφικές, φωτογραφίες, 
πυρογραφίες κτλ.κτλ.)διά νά πωληθουν ύπέρ τοΰ 
ίεροΰ αύτου σκοπού. Έγώ μάλιστα νομίζω οτι 
οι' έν Άθήναις συνδρομηταί καΐ συνδρομήτριαι θά 
με βοηθήσουν καΐ εις τήν πώλησιν αυτοπροσώ
πως, χωρίς νάφήσουν μόνας τάς αδελφός τοΰ Ά- 

. νανία, αί δποίαι βέβαια δέν άρχουν. Δέν ειν’ 
έτσι ;Σέ συγχαίρω, Αύγερικε, διά τήν ενθουσιώδη 
καΐ πατριωτικωτάτην επιστολήν σου. Αλήθεια, 
τό Δελτίον ίβράδυνε νά έκδοθή, καΐ έν τώ με

ράριζεν είς τήν βιτρίναν ένός χαρτοπώλου. Πρός 
π’στωσιν τών ανωτέρω? μου στέλλει καΐ πιστο
ποιητικού ύπογιγραμμένον ύπό τοΰ έν Σμύρνη 
καλλιτέχνου φωτογράφου κ. Ν. Σ. Άθανασιάδου. 
— Τήν καλήν πίστιν τών φίλων μου θέτω ύπε- 
ράνω πάσης υπονοίας,καΐ πιστεύω, μέ χαράν μου 
καΐ ανακούφισιν μεγάλην, 8τι ούτως έχει ή ύπύ- 
θεσις. Εΐς τον Μικρόν Τνμπατιστίίν όμως θά 
κάμω τήν έξης παρατήρησε ν : *Αφ ’ ού άπαξ συ - 
νέβη ή άληθως σατανική αυτή σύμπτωσις, πταί- 
ουν οί φίλοι μου εκείνοι αν μου έγραψαν δσα μου 
έγραψαν ; Κ’ εκείνος, καί κάθε άλλος εις τήν 
θέσιν των, δέν ώρειλε να κάμη τό ϊδιον ; Όχι' 

i δέν το έκαμαν άπό κακεντρέχειαν, άλλ’ άπό 
I πνεύμα-δικαιοσύνης· καΐ αν έπλανήθησαν, είμαι 

βέβαια δτι θάνομολογήσαυν γενναιοφρόνως τήν 
πλάνην των.

Έγχρίνουσα τΑ ψευδώνυμά των, δέχο
μαι μετά χαράς είς τήν ’Αλληλογραφίαν μου καΐ 
τούς Διαγωνισμούς μου τούς νέους, μου φίλους ; 

I Τσίρον τοΐί Αιγαίου σ’ ευχαριστώ θερμώς 
I διά το ξεσπάθωμα· το ονομάσου αδύνατον νά μή 

έδημοσιεύθη εΐς τό Δελτίον, αλλά δέν θά το et- 
δες■ ) ΤριανταφυΛΛεηαν (χωρίς αρχικά*} Βου- 
ròr τ^Β^τείρου (Π.Χ. ) Βασίλισσαν τ^ν Ζα- 
σών (Π. Γ. ) καΐ Μακαρίαν (A. Β. αύτό ήτο 
τό ώραιότερον από ολα τά ονόματα’ σοΰ αρέσει;)

Ασπασμοί, Πληροφορία» : ‘H Π&ΛΛου- 
tra Καρόία πληροφορεί* το ί’άσμα rî)c ΙΫυχτάς 
δτι τάρχικά της εΐνε Μ.^Κ.— ή Λ^οη τοΰ Κη- 
φισσσΰ ζητεί* τάρχικά τής ΧΛόηζ των Battle 
σίων’—ή ΖιοΛτροφ^ρο^σα δέχεται τήν ύπό τής 
Δη^ιόπίος ΒώΛου προταθεΐσαν αλληλογραφίαν, 
καΐ αναμένει έπιοτολήν της' — ή ΣαΛωνίτιχη 
ΈΛηα ζητεΓ τάρχικά καΐ τήν διαμονήν τής - 
Τσηύγτρας καΐ τής Μεγεζεόενιας'—τό Άτα- 
όΰρεον ΡοΒον ζητεί* τάρχικά τοΰ Κεραννο^*— ή 
ΈΛόνη Σ. Ρ. Λουκάτσν εΰχαρισηΓ τόν’ΕΛπί- 
τορα καΐ τόν έκ Κων]πόλεως "Αγγελον 0. διά 
τάς κάρτας των λυπεϊται 8έ διότι δέν ήμπορεϊ* 
νά τους εΰχαριστήση καΐ ιδιαιτέρως, δπως κά- 
μν<ι δι’ ολους, διότι δ μέν πρώτος δέν έφανερώ- 
θη, τοΰ δέ δευτέρου δέν κατώρθωσε νάναγνώσνί 
τό έπώνυμον*—τα’Ένόοζον Σοί^ι ζητεϊ τάρχικά 
τοΰ Ψαριού 3t)paç καί τοΰ $ανάρχι>υ 
ΘερΒόρα'—δ συγχαίρει τήν ΦιΛοπά-
τριόα Ίάδα δια τάς ’Ασκήσεις της, αί δποΓαι 
εινε σωστά Σφιγγός αινίγματα καΐ πολύ τον 
βασανίζουν, έρωτα δέ τον Γερ Αασκαράτον αν 
εΐνε συγγενής τοΰ μεγάλου κεφαλλήνος ποιητοΰ 
Άνδρέου Λασκαράτου*— ή Λαυχασία συγχαί
ρει τήν Ζωηρακ ΦΛ^α διά εό βραβείον της* — 
τό Στήριγμά «σπάζεται τήν Τσούχ
τραν καί τη εύχεται να τηί ζήση τό άνεψάκι* — 
ή ’Αργυρά Συρίκτρα άσπάζεται τήν Πε'ν&ιμον 
Κυπάρισσον καΐ τήν Βφερόεσσαν ΈΙπίάα’ — 
ό Σλ. Τρακάχης άσπάζεται τον άημ. Γ.
Σημίτην.

Μικρά Μυστικά έπιΟυμοΰν νάνταλλά* 
ξουν ; — τό Tapi r»)c Βηρας μέ τήν 
ματίζονταν θάΛασααν, Mixpàr Ίάτρισ' 
σαν καί "Εγγονον Αυτοκράτορος· — ή Et" 
JiXpιvήc ΦιΛΐα μέ τόν ίίαάτην το® Εΰ- 
foErow, ΈΛπίδα τ<5ν Δτστυχδν καΐ Λευκήν 
τήη ΚαστίΑΛης·— ό Εΰίοϊκάς Όρίζων μέ τόν 
ύστερα τον Βόγα, ΦίΛαγγΛον "ΕΛΛ^να καΐ 
Ό/ΐί^Λην τήι?ΆγγΛία<·—το Σΐκ-Ζάχ μέ τήν 
ΈΛΛηνικήν Δόξαν. Έρνβράν ΚαμόΛιαν καΐ 
JaUòv ΔιάβοΛΐν — ή BaaiAÌC της Ερήμου 
μέ τον Ιίεριζηκητον, ΙΫεαραν ΚαΛΑιτεχνι^α 
καΐ ΒασιΛεα τδν ίνκΛαδων· — ό Αενκοχύ- 
μαντος ΑιραΛος μέ τήν ΈΛΛηνικην Ααυαρ- 
χίδα, ΒασιΛεα ro® Κάτεργου καΐ ΔεσποινΜα 
Λη - Ζούγχ-Τσάγγ' — ή Ευχαρις μέ τό Με 

I refeievio Μπουκέτα κι, Άρχιναύαρχον 8ε-~ 
μιστοκΛεα καΐ ΝαντοποτόΛαν rifa "Ανδρου’ — 
b Μΰζαρτ μέ τήν "Ενδοζον Ψαριανήν Νεα^ 

I por Ζωγράφον καΐ ΜεΛαγχοΛίχόν Μουσικόν
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— ή ΣεΛηνη Havwapîw με τήν Καρδίαν ύπό 
Πέτραν, ’Λρι^άκ ΚαμέΛιαν ναι ΈΛΛηνι- 
«ήκ Σημαίαν — δ ΈΛΛηνομαθης Άμερικα- 
νοπαις με τες 'ΟΛόζανθες Νεράιδες, Ναυα
γόν Καρδίαν, καί ΊσμαηΛιώτισσαν'— δ Κε- 
ραμυδόγατος με την Μενεζεδένιαν — ή Κί- 
χΛη με την ΝεφεΛώδη Νύκτα, Ταϋγέτην καί 
ΆμυγδαΛιαν τήη Κρανάης· — \ Α^ρα 
Κέρκυρας με την Ανραν τοΰ Βόσπορόν, Het· 
ραϊκην Α^ραν καί 'ΟμίχΛην τ^ς Άγγ-îiac’ 
— δ Τρεμερός Γίγαημε τήν ΆίΤοπτασαν ’8Λ- 
πίδα, Παρηγόρα? ΆγγεΛον καί Φοβερήν Τι- 
τανά'—- ό Καρχαρίας τοΰ ΦαΛημου μέτόΛΓ«- 
νεζεδένιο ί/ίπουκετάκι, Έρυθραν ΚαμέΛιαν 
και Μαρίδαν τοΰ Βυρίπον' — ή ΠόΛκα Μα- 
φούρκα με την Ζωηράν ΦΛόγα' —δ Εύθυμος 
Ναύτης μί την ΜεΛαγχοΛικην Ναν-οπούΛαν, 
Ναυτόπαιδα καί ΝαυτοπούΛαν της "Ανδρου' 
■— i Νεαρός Ζωγράφος με την Αΰτοκράτειραν 
Ευδοκίαν καί ΧΛόην τον Κηφισσοΰ'—το Τρε- 
μοσ^ΰνον 'Αστέρι με το "Αστρον ttjç Αυγής 
ή 'Ερυθρά ΚαμέΛια μΐ την Κωμωδίαν εΐ)ζ 
Ζω^ς καί Κέδρον.

’Από ένα γλυκό φιλάκι στέλλει ή Δ ά· 
πλασις προς τους φίλους της, : ΠαΛΛουσαν 
Καρδίαν (γράφε μου, όταν σε αφίνουν «αυτά τά 
ανυπόφορα δόντια»*) Αυσόχαρτον (είδα δσα.ώ- 
ραΐα γράφεις-διά το * Ύπερ ΠατρίΒος» ' ή έπι- 
στολή <?ου έλήφθη μετά' τήν κλήρωσιν τοΰ Λα
χείου των ’Αρχαιοτήτων} "Πμτρον Περιστεράν, 
Α. Γ.Σημίτην (δέν πρέπει νά παραπονήσαιδιό
λου ' εΐΟε δλοι να ποοσέφεραν δσα σύ, καί να έ- 
νήργουν όπως σύ* εύγε ! ) ΚιχΛην (τί ωραία εκ
δρομή ! ) Χαριτωμένο ΧεΛιδονάκι (βεβαίως εΐμ- 
πορεΐς* άλλως τε το λέγει καί & Κανονισμός των 
Μ. Μυστικών) θεραπαινίδα των Μουσών (το 
πένθος δεν πρέπει να διαρκή πολύ’ μή λησμονής, 
οτι αν δ άνθρωπος έχη καθήκοντα προς τούς προσ
φιλείς νεκρούς,’έχει όμως καί καθήκοντα πρδς τους 
ζώντας καί προς τόν εαυτόν του-) Α.Κάρκαν (μέ 
πολλήν εύχαρίστηφιν άνέγνωσα την περιγραφήν 
τής ωραίας εκδρομής' σου εύχομαι καλήν, επιτυ
χίαν εις τάς εξετάσεις") Άσπροταμίτην (πραγ- 
ματικώς, πρέπει να είσαι πολύ ικανοποιημένος 
άπΰ τάποτελέσματα τοΰ ’Εκτάκτου Διαγωνισμού, ■ 
διά τούς λόγους ποϋ αναφέρεις" έπειτα λάβε ύπ’ 
οψει σου ότι άλλος επιδίδει εις τοΰτο, αχ,λος εις 
εκείνο* καί δ ίδιος· Διαγωνιζόμενος, εις ένα Δια
γωνισμόν ειμπορει \α έλθη υψηλότερα, καί εις 
άλλον χαμηλότερα') Άταθύριαν Ρόδον (σ’ ευ
χαριστώ θερμώς καί. διά τδ τέταρτον ξεσπάθωμα* 
μα κόβει τό σπαθί σου, κόβει !.,)■ "Ανθος τοΰ 
Ζαππείου (όχι δά'κατά' τον Κανονισμόν ,σύ πρώ
τος θά στείλης τετράδιον*) Κύριον ΦιΛοσοφίδην 
(έστειλα') ΝαυτοπούΛαν ([εε] ιδού καί πάλιν 
« οί δύο λαμπροί καί ενθουσιαστικοί δορυφόροι » 
διά την ευφυεστάτην επιστολήν σου* σε χαιρετούν 
ολοιΎΑρχιναύαρχονΘβμιστοκΑέα ( [ Ε ] διά τήν 
ώραίαν μετάφρασιν τοΰ μύθου' ή άντικατάστασις 
έγινε καί ήσύχει* ) ΚαΛΛΙφωνον Αρσακειάδα 
(ήΚική σέ υπερευχαριστεί διά τα γραμματόσημα* 
πώς. έπήγαν αί εξετάσεις ; ) Mtxpàr ΦιΛοπε- 
ρίρργον (το ψευδώνυμον, περί τοΰ δποίου έρωτας, 
είνε καιειληαμένον* τί καλά που θά μου γράφης 
τώρα συχνά I) JoUor ΑιάβοΛον (σ’ ευχαριστώ 
διά τους ενθουσιώδεις στίχους* σ’ευχαριστεί^ Κική 
διά τά λαμπρά γραμματόσημα' πολύ σκληρά-ή 
πρωταπριλιά πού σου έπαιξαν* μ’ αυτά δέν είνε 
αστεία ! ) ΈΛΛηνικόν "Εδαφος ([ε] Sèv άμ- 
φιβαλλω ποσώς' αί έκ τής εξοχής δροσεραί εντυ
πώσεις σου μοΰ ήοεσαν πολύ*). Άποπτασαν 
ΈΛπίδα (βεβαίως θά είμαι πολύ-πολύ ευτυχής, 
αν καί φέτος τα βραβεέα τοΰ Αρσάκειου δο
θούν εις φιλάς μου' * χαίρω που έγνωρίσθης με 
την Θεάν τΐ)ς Γεωργίας Ενδοζον ΣοΐΜι'(οχι* 
μόνον ό αδελφός της είνε') ΒΛαχοπούΛαν {τά 
έγκάρδκκ συγχαρητήριά μου διά τους αρραβώνας 
τήν αδελφής σου* )Γ. Α, θεοφιΛατον (αναμένω') 

των Τέμπων (βεβαίως, εις τήν άρ-

. χήν θάποτύχρ κανείς' σιγά-σιγά έρχεται ή Ιπι- 
τυχία, διά τής επιμονής' σέ συγχαίρω διά τα 
πατριωτικά αισθήματα' ) ΧιονόΛευκον Περιστε
ράν (σήμερον εγκρίνω καί τά δύο’) 'Αστέρα 
nie Ά.καεο^^ς (κ’έγώ ευχαριστώ τον φίλον μου 
Γ, Ζ· πού μου έσύστησε τόσω καλόν φίλον μά 
πώς ; δέν άπήντησα εις τήν προπγουαένην σου; 
νομίζω, ναί’) ΛιοπαρδαΧιν (ό Πίναξ τών Λευ
κωμάτων εχει θέσιν διά νά εγγράφουν 50 τετρά
δια* ) Πί,νθοΰσαν Καρδίαν (πολύ ευχαρίστως 
δέχομαι τήν άθελφήν σου, καί αναμένω τα ψευ
δώνυμα’) Βασιλέα τοδ Κατέργου (μπρε, μπρε 
λογοπαίγνια f ό Άνανίας έξεκαρδισθη άπό τα 
γέλια* καί εγώ δέν ήξεύρω τί θά έπάθαινεν, αν 
δέν ^μβαινεν εγκαίρως.. . ό καθηγητής' ’έστει
λα’ ) Κεραυνόν (μόλις σήμερον έλαβα τήν από 
20 Απριλίου επιστολήν σου* πώ; άργησεν ίτσι ; 
καί τί νά σου απαντήσω εις τας ερωτήσεις σου ; 
είδες βέβαια οτι έγιναν ολα1) Καυκασίαν, 
θρυαΧΙΐόα, Στήριγμα της Μητρόε (άσπάζομαι 
τον αδελφόν σου, καί τον ευχαριστώ δι’ οσα κα
λά σοϋ γράφει' αδύνατον νά δημοσιεύωνται ολαι 
αί πληροφορίαι* είνε τόσον πολλαί I ) Σπαρτιά- 
τιδα ΧειίΙωνΙδχ (ευχαρίστως, εγκρίνω σήμερον 
ψευδώνυμον τής αδελφής σου·) Άργυρακ Σν- 
ρίκτρκν (νά ίδοϋμε λοιποί* ποιον κόμμα θά νι- 
κήση !) Σπνρον I. Τρακάκην κτλ. κτλ.

Είς ΰσας έπιστολάς έλαβα μετά τήν 55 Μαιον 
θάπαντήσω εις τό προσεχές.

τότε τοΰ αυτόν, vi ^χηματισδουν αλλαι τόσαι 
λέξεις :

δεκτές, ’ίθ^μov, Ιστίον, Αιακές, αγρός.
'Εστάλη ΐιπό τής ΕμυοΐτιΟ-ταύλσς [ g J 

287. Στοιχεςόγρςφος.
Είμαι νήσος του Αίγιου, καί αν θέλη; μήν πι- 

;1 [στεύσης
Πώς αν βάλης ένα γράμμα ’ςτήν αρχή θά με 

[φυτεύσης.
‘Εστάλη άπί> τί> "^Ισπρο KanSovvo [ g J 

288. ’Αναγραμματισμός.
Θελεις, φίλε μου, τουλούμι χωρίς κόπο νάπρ- 

, , ;
Φ3ανει μονο ένα νησακι νά το άναγραμματίσης. 

‘Εστάλη inii τ.οϋ J
289. Αίνιγμα.

Όγδοήντα πέντε καί τριακόσια ένα 
Αν ταφήσω όπως είνε εδώ γραμμένα 

Κώμην σχηματίζω.
Τάναγραμματίζω

Πέντε κ ’ όγδοήντα καί τριακόσια ένα βάζω. 
Καί έπιά τά βγάζω I 
Έΰστάλη mtò της Κμ^αλιας ϊΰασσαί (g]
290, Τετράγωνα.

Νάντικ ατασταθουν οί α- 
στερίσκοι διά γραμμάτων, 
ούτως ώστε νάναγινώσκων- 
ται: εις το α’ τετράγω- 
νον, ανω, δένδρου οπωρο- 

Γ φόρου, κάτω αντωνυμία,

SMSES ISS iliSiASBÛS
Βιβλία τερπνά, μορφωτικά «αί 

ίιΟικά, δι’ οικογένειας, χλουόίως 
είκονογραφγι^ιένα.

Τιμάται έκαάτον,αδετον ^έν φρ. 
3 50> $ζρν(ϊύδετον δέ φρ. 8.

ΤΟ,ΘΥΜΑ ΤΟΥ ρ&ΟΝΟΥ,μύθωτορΙ« Άν- 
δρέου Λωρη, κατά μετάφρασιν Π. I. Φέρ 
μπον. Μετά 20 εικονογραφιών.

II Μ4Ρ0ΥΣΗ, μυθιστορία P. J. Stahl, 
κατά μετάφρασιν li I. Φέρμπον. Μετά 21 
εικονογραφιών.

Π ΜλΛ διήγημα Αουίζης Μ. 'ΑΛκωτ. | 
κατά μετάφρασιν Π. I. Φέρμπον. Μετά 20 
εικονογραφιών t

11Ρ0ΑΣ 0 ΝΙΚΙΟΥ. μυθιστορία Άν- 
δρέου Λωρή, έλληνικης ύποθέσεως, κατά με- 
τάρράσιν ΙΊαΛαμα. Πρόλογος Σπ. 
Αάμπρου. Μετά 25 εικονογραφιών ' 
Ο'ΗΥΡΕ(Ο1ΙΑΑΠΣ> μυθιστορία ΰπο Λ. 
Ζεννεβράίη, κατά μετάφρασιν Π. I. Φέρ- 
μπου. Μετά 24 εικονογραφιών.
ΥΙΙΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ μυθιστορία- ύπο Έρ· 
ρίχουΜα*1/ν, κατά μετάφρασιν Χαρ, Άν- 
νίνου. Μετά’ 25 -εικονογραφιών ;

Ενρίάκονται άπαντα έν τ$ Γρα- 
6είφ τής «Διαπλάιίεως τ&ν Παί- 
δων».

τετράγωνον, άι 
δεξιά πόλις τής 
ν.ός καρπός.

A A δεξιά έντομον, αριστερά 
όνομα γυναικός· εις το βΓ 

ω Χωρα της ’Ασίας, κάτω νήσος, 
; 'Ελλάδος , αριστερά δημητρια- 

fEa τάλ νπο τ ο ii Slovoy tvovg [ Ε )
291. ΆριΟμ/ητιχύ) διΑ λέξεων.

(Ζώου)—( έπίρρημαΙ^π^Άρθρον)-)-
.("Ηρω; αρχαίος)—(Φθόγγο; )—( Μέλος) 

Άθροισμα ύπολοίπων = (Αρχαία θεα).
: Ή ορθογραφία δεν τηρείται.

'EtrtuLtì υπό τοΰ yio^ov [ Ε )
292—295. Ίστορικαό Έρωτήσε^.

1 .—ΧΙοϋ, πότε καί παρά τίνος ανυψωθη το 
πρώτον άερόστατον ;

2 .—Τις ήτο ό τελευταίος ιεροφάντης τών Έ- 
λευσινίων ;

i ’ΕατάΧη νπο ΚοιναταντίνοΟ τού Παλαι-οί,ογόύ
294 ΦωνηεντύΜπον

κθ-ψτς-μ-τ-μρτρ·τ
Εστάλη ύπό τής Χιοιττηλής Xνχιος (é)

293. Γρίφος, 
άνά

ΠΝΕΥΜΑΉΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Al Λύσεις στέΛΛυνται μέχρι της ΓέΊουΛϊρυ.

fO τών Ιύβεων, ίτΐΐ τού ότίοΖου νά (
τας λόι7£4£ των οί δίαγωνιζόμ,ενοι. πωλΐόχαύ έν 

εφ Ζ^αίφίόρ μας ίίς mv ί'χασΐος
7Σΐ()ίΐχεί' 30 φύλλα xal 1

281. Λδξέγριφο«;.
Μια δόξα ’ς ενα σύνδεσμο νά ένωθοΰν προτείνει

*Ετσι ενώθηκαν οίδυο
Κ’ ^κακαν ένα σιρατηγο
Που αγάπα τήν ειρήνη,

'ΕατάΙη èaà 'IV· IC- JwaSiiM.a [ε]

ανα
Μ κι Ν τών άνά 

άνα

άνά 
ν άνά 

άνα 
άνα

Εστάλη ίπό της Χιωτοπούλας gJ

ΛΥΣΕΙΣ
τών rfvÎiiftarixâV MdxFjtsiW' τού φν^Ιου 1S.

177. Ευανθία (ευ, άν,εύάν, θεία.)—178. Βέ
λος, τέλο,', μέλος, έ'λος.—179. Νόμος-νομός.— 
180. Γαληνός-λάγηνος.—181. 5 ορτύκια καί. 2
πέρδικες.'—-182. ( Άκυροϋται.)

184—186. i.Πενίαν183.

Κ

Κ
ΠΑΝ 

ΛΑΘΟΣ 
Π Δ Θ Η Σ I Σ 
ΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΝΟΣΗΡΟΣ 

ΣΙΤΟΣ
Σ Η Σ 

Σ

άλυπου μάλλον βού
λομαι, ή πλούτον πι
κρόν. — 2. '0 αετός 
θηρεύει νεβρούς.— 3. 
Πασιν άνθρώποις Θεός 
επέταξε πόνους, άλ- 
λοις άλλους. — 187. 
Εις τήν ’Εκκλησίαν. 
— 188. Γινομένης της

ανταλλαγής διά τοΰ I, σχηματίζονται αί λέξεις : 
’ΔΝία, ΡΟδιος,ΓΙγας,’ΌΠιον,ΣΔμιοίί ΑΡΓΟΣ, 
ΑΠΙΟΝ.) — <89. Μακάριοι οί έλεήμονες, δτι

* X Λ λ I »ΛΛ · — - - -

282 —286. Μαγικόν Χτοιχεΐον.
Τή άνταλλαγή δύο γραμμάτων έκάστης τών —,,

κάτωθι λέξεων δι’ένό; έκ τών στοιχείων, πάν- I αυτοί έλεηθήσονται,—190. Μή ^σο υπερήφανος·

Έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνέστη Κωνσcayuvtôw 1900.


