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Η ΖΟΓΜΑ, II ΑΝΛΚΑΑΪΨΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΓίΑΣ.
Κ ε γ ά .Ι α ιο γ  γ  ■

Είναι περιττόν, νομίζω, νά σας υπενθυμίσω, φίλτατοι παι- 
οες, ότι ή άντιβασίλισσα πνέουσα τά λοίσθια, άπεχαφετησεν 
όλους συστήσασα εις τον άνδρα της καί την Ζουμάν.

‘Η δε Ζουμά βλέπουσα την άΟλίαν κατάστασιν της κο- 
μήσσης, ηρχισε καί αύτή προ τριών μηνών νά πάσχρ, καί ή 
υγεία της από ημέρας εις ημέραν νά χειροτερεύει, εως ού 
την ημέραν κατά την όποιαν άπέθνησκεν ή άντιβασίλισσα, 
έκυριεύθη καί αυτή από την ιδίαν ασθένειαν δηλαδή από τρι- 
ταίον πυρετόν.

Μετά δύο ή τρεις παροξυσμούς, ό Μιρβάν, άφοϋ έλαβε 
τήν άδειαν των συμπατριωτών του ’Ινδών, τής έφερε κρυφίως 
τήν πολύτιμον σκόνιν, ή οποία έπρόκειτο νά τήν Οεραπεύσρ· 
τής εδιδεν όμως καθ’ έκάστην άνά μίαν δόσιν καί όχι περισ
σότερον· έφερον λοιπόν εις τήν Ζουμ,άν τό πρωί τήν δόσιν, 
τήν οποίαν έπρεπε νά λάβει τό εσπέρας ότε έμελλε νά πλα- 
γιάση. Μείνασα δ'ε μόνη έΟεώρησε τήν σκόνιν τούτην, καί 
άνυψώσασα τά βλέμματά της εις τους ούρανούς έχυσε δά
κρυα θερμά καί είπε· « Μεγαλοδύναμε Θεέ ! έγκαροίω- 
σόν με, διότι δεν δύναμαι νά τήν σώσω, εάν δεν θυσιάσω 
τον εαυτόν μου· ιδού άπεφάσισα. Θά ρίψω κρυφίως εντός 
του ποτοΰ της τήν σκόνιν, τήν οποίαν θά οέρωσι δι’ έμέ. 
Έ γώ  δεν θέλω ανακαλύψει διόλου τό φοβερόν μυστικόν 
δεν θέλουσιν υποπτευθή δι’ έμέ τόσην άφοσίωσιν, καί θά 
άποδώσωσι τήν θεραπείαν τής αγαπητής μου κυρίας εις 
τήν ιατρικήν επιστήμην. Λεν θέλω εκθέσει ούτε τον σύζυ
γόν μου Μιρβάν, ούτε τον υιόν μ,ου, ούτε θέλω προδώ- 
σει διόλου τούς ορκους ημ ώ ν θά άποθάνω, άλλ’ αυτή θά 
,ήτρ. Τί ωφελεί ή ύπαρξις ε ί; τήν δυστυχή Ζουμάν; Είναι
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«ροτιμοτέρα ή ζωή εις τήν ουρανίαν τούτην κόρην, ή όποια 
είναι η παρηγορία τών τεθλιμμένων, καί ή γενναία προστά- 
τις τών πτωχών καί τών δούλων ! Μόλις προ ολίγου ήκου- 
οα τήν εκλείπουσαν φωνήν της πχρακαλουσχν διά τούς σκλη
ρούς τούτους ’Ινδούς, οί όποιοι τήν άφίνουσι νά άποθάνη ! ώ 
εύεργέτριά μου ! εν τώ μέσω του σκότους του θανάτου δέν 
ίλησμονησας διόλου τήν πιστήν σου Ζουμάν ! ήκουσα τό 
οτομα της νά απαγγελλγ τό όνομά μου καί νά τό εύλογή ! . . .  
Ναι, ομνύω νά τήν σώσω. »

Ταΰτα ειποΰσα ή Ζουμά τυλίσσει τήν σκόνιν τής κίννας, 
^  θ^τει εις τον κόλπον της, καί συκώνεται· έπειτα στα- 
Οείσα εσκεφθη με ποιον τροπον νά εμβη κρυφίως εις τό δω
μάτων όπου ευρίσκοντο τά ιατρικά τής κομήσσης. Δεν ύπώ- 
πτευέ ποτε, ότι είχον συλλάβει κατ’ αυτής τόσον τρομεράς 
υποψίας, ουτε οτι είχον λάβει τοιαΰτα μέτρα διά νά μ,ή ώ- 
οίνωσι να εισερχηται είς τό δωμάτων εκείνο ούτε αύτή, ούτε 
Χϊμμία από τάς δούλας Ίνδιά- ννας· έπίστευε μόνον,ότι άφ’ ό- 
Τβυ ήσθένησεν ή άντιβασίλισσα, αί Ισπανίδες θαλαμηπόλοι 
άνελαβον αύταί μόναι τήν εσωτερικήν υπηρεσίαν, άπό ζήλον 
Χ*ί ζηλοτυπίαν. ’Λπεφάσισε λοιπόν νά είσέλθη είς τό δωμά
των εκείνο τό εσπέρας, στοχαζομένη ότι ήθελεν εύρει έκεϊ 

ί̂ ονον άτομον κοιμώμενον* καί εάν εύρισκε καμμίαν δύσκο
λ η  ήθελε προφασισθή,ότι ανησυχούσα διά τήν κατάστασιν 
■̂ ς κυρίας της, υπήγε νάμάθη περί τής υγείας της· συγχρόνως 
βε θέλουσα νά παρατηρήστρ, εάν τής ήτο δυνατόν νά έμβη 
χωρίς νά περάσρ άπό τό δωμάτιον τής ασθενούς, κατέβη είς 
¡«χρον τινα διάδρομον (μακρυνάρι) τό όποιον παρετήοησε προ- 
®εκτικώς· άνεγνώρισε δέ, ότι μικρά τις κρυφία θύρα τοΰ δω- 
ματιον τούτου έβλεπε προς τόν διάδρομον εκείνον, καθώς 
*̂ "1 έφαντάζετο, καί τό κλειδίον ήτο επάνω εις τήν θύραν

23*
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αυτήν. Άπεφάσισε λοιπόν καθ’ έαυτήν άπό τό μέρος εκείνα 
νά είσέλθη την νύκτα και ν’ άναβή εις το δωμάτιόν τής κυ- 
ρίας της.

Έ ν τούτο ις κατά τάς διαταγάς τής Βεατριδος, κατεσκό· 
πευον δλα τά διαβήματα τής Ζουμάς- έτρεξαν λοιπόν νά τής 
είπωσιν, οτι την ίδιαν εκείνην ημέραν ο ΒΙιρβάν μετέβη εις 
τής Ζουμας, οτι μία γυνή παραφυλάττουσα εις τήν θύραν 
ήκουσε τήν συνδιάλεξίν των, αλλά δεν ήδυνήθη νά άκούση 
τίποτε, διότι έλάλουν χαμηλή τή φωνή, άλλ’ ότι άναχωρή- 
σαντος του Μιρβάν, αυτή ήτο πολλά τεταραγμένη· ότι κα
τόπιν κατέβη ή Ζουμά, διέτρεξε τον διάδρομον παρατηρού
σα ολας τάς θύρας, ότι έστάθη έξωθεν του δωματίου εκεί
νου, λαμβάνουσα προφυλάξεις διά νά μή φανερωΟή· ότι τέλος 
άπήλΟεν εις τό δωμάτιόν της. Τήν διήγησιν ταύτην άκού- 
σασα ή Βεατρις κατετρόμαξεν· έφαντάσοη ότι ή Ζουμά έμε- 
λέτα νά εισχώρηση το εσπέρας εις τό δωμάτιόν α'ί γυναί
κες προσετάχθησαν νά κατασκοπεύσωσι τήν στιγμήν, κατά 
τήν οποίαν αΰτή ήθελεν έξέλΟει από τό δωμάτιόν της, διά 
νά τήν είδοποιήσωσιν ευθύς περί τούτου, νά έξέλθωσιν έν τώ 
άμα άπό τό δωμάτιόν καί ν’ άφήσωσι τό κλειοίον εις τήν θύ
ραν. ΤΙ Βεατρις είδοποίησεν άνευ αναβολής τον αντιβασιλέα, 
οστις αν καί δεν παρεοέχΟη τάς υποψίας της, συνεκινήθη 
όμως παρά πολύ, καί έπείσθη νά κρυφθή μετ’ αυτής εις τό 
δωμάτιόν.

Μίαν ώραν άφοϋ ένύκτωσεν ειδοποίησαν τήν Βεατρίδα, 
ότι ή Ζουμά κατέβαινε τήν κλίμακα σκοτεινά καί προφυλα
χτικά φοβούμενη μήπως φοραθή. Μετά τινα λεπτά τής ώρα; 
ήκουσαν, ότι ήνόιξεν ή Ούρα ήσύχιος, καί ένεφανίσθη ή Ζον- 
μά. Ή το ωχρά, τρέμουσα, βαδίζουσα βραδέως καί έμφρον- 
τ ις. Ευθύς άφοϋ είσήλθεν εις τό δωμάτιο /, έβαλε τό αύτίοντης
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εις τήν άλλην θύραν, διά τής όποιας είσήρχοντο εις τό δω
μάτων τής άντιβασιλίσσης· ήκροάσθη, τά πάντα ήσαν έν η
συχία. Τότε ή Ζουμά έπλησίασεν εις τήν τράπεζαν, όπου ΰ- 
πήρχεν, άγγείόντι περιέχον ποτόν, τό όποιον έμελλε νά πίη 
ή κόμησσα, καί εκεί έρριψε μίαν δόσιν τής σκόνεως. Παρευ
θύς ό άντιβασιλεύς κυριευθείς υπό φρίκης, όρμα προς τό δω
μάτων κράζων « Άθλια! τ ί έρριψας εις τό ποτόν τούτο; » 

Εις τήν έμφάνησιν ταύτην, εις τήν τρομεράν ταύτην έρώ- 
τησιν, ή Ζουμά εκπεπληγμένη ανασκιρτά καί πίπτει λέγου- 
σα. « Έχάθην! . . . »  Ούτω λυποθυμημένην τήν εφερον εις 
τό δωμάτιόν της, καί ή Βεατρίς μετά του κόμητος συνεφώ- 
νησαν νά μή είπωσι τίποτε εις τήν άντιβασίλισσαν περί του 
νομιζομένου τούτου έγκλήματος. « ’Εάν τό μάθη αύτή θέλει 
ζητήσει τήν χάριν του τέρατος τούτου, έπρόσθεσεν ό κόμης, 
ααί κανέν πράγμα δεν δύναται νά με πείση εις τοϋτο.Πρέπει 
νά τιμωρηθή πρός παραδειγματισμόν των άλλων.

(’Επεται συνέχεια )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΓΛΉΜΟΣΓΛΊ1Σ.

Ο 'Ιουλιανό; ήτο υιό; πτωχοΟ τίνος τεχνίτου, μετά τον θάνατον 
τοΟ οποίου έμεινεν εϊς τήν μεγάλειτέραν ταλαιπωρίαν. Άνθρωπος 
τις ονομαζομενος Δουλάκ εύσπλαχνισθείς τον πτωχόν ορφανόν, έβα- 
λεν αΰτον εις κατάστημα διά νά μάθη τήν τέχνην τοΟ πατρός του. 
ΑφοΟ ό 'Γουλιανός ¿τελείωσε τό δεκατον Ικτον έτος τής ηλικίας 
του, ό Δουλάκ τόν έκραξε καί τοΟ ειπεν· « ’Γουλιανέ, μέχρι τοΟδε 
έόειςας καλήν διαγωγήν καί πολλοί μοΟ ώμίλησαν ύπέρ σοΟ, λάβε 
μικράν τινα ποσότητα χρημάτων, διά νά ταξειδεύσης εις διάφορα 
μέρη τής Ευρώπης καί τελειοποιηθής εις τήν τέχνην σου. Πήγαινε 

επάνελθε τίμιος άνθρωπος, εάν θέλης νά ήσαι ευτυχής,διότι δέν 
υπάρχει ευτυχία, είμή εις τούς τίμιους ανθρώπους. ;, Πρέπει νά σάς
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εϊπω, ώ φίλοι παίδες, ότι εις τήν Ευρώπην δέν δύναται ό τεχνίτης 
όποιασδήποτε τέχνης ν' άνοιξη ιδικόν του κατάστημα, έάν, άφοΟ 
έκμάθη την τέχνην του, δέν περιηγηθή έτη τινά καί εις άλλους τό
πους προς τελειοποίησίν του.

'Ο ’Γουλιανός έκλαυσε πολύ άφίνων τον ευεργέτην του, άναχω- 
ρήσας δέ περιηγηβη επί έξ έτη εις διάφορα μέρη, πάντοτε εργαζό
μενος με ολα; του τάς δυνάμεις καί πάντοτε δεικνΰων διαγωγήν 
άςίαν επαίνου- άκολούΟως ήθέλησε νά έπιστρέψη εις τον τόπον τής 
γεννήσεώς του, καί δέν έβλεπε τον καιρόν νά μεταβή’εΐς την οικίαν 
δια να ιύή τον εΰεργετην του. ’Αλλά φθάσας εις την πατρίδα του 
έμαθε μέ μεγίστην λύπην του, ότι ό Δουλάκ ειχεν άποδάνει πρό 
δύο ήμερων.

‘Ο ’Γουλιανός διά μερικάς ημέρας Ορηνών καί όδυρόμενος δέν ή- 
δυνήΟη νά κάμη έναρξιν τής έργατίας του, άλλ’ έπειτα ήρχισε καί 
έδείχθη τεχνίτης άριστος. Συνειθιομένος εις τήν οικονομίαν ένοι- 
κίασεν εν μικρόν υπόγειον περιμένων, ώστε ή εργασία του νά τόν 
βοηΟήστ) διά νά κατοίκηση άκολούΟως εις καλλιτέραν οικίαν. Μετά 
παρελευσιν τινών ήμερων έμαΟεν, οτι οί κληρονόμοι τοΟ Δουλάκ 
έφΟασαν εις τόν τόπον καί ηρχισαν νά πωλώσιν ολα τά έπιπλα, τά 
όποια κληρονομικώς άνήκον εις αύτούς.

'Ο 'Γουλιανός μετέβη εις τόν τόπον τής δημοπρασίας οΰχί από 
περιεγειαν, άλλά διά νά έπανίδη τόν θάλαμον, δπου κατώκει ό εύερ- 
γετης του. Οτε δε είσήλθεν εις τήν οικίαν τά δάκρυα Ιπιπτον πο· 
ταμηδόν άπό τούς οφθαλμούς του.

Παραυτα ή λύπη του άνεμίχΟη μέ άγανάκτησιν, δτε είδε τόν α
νεψιόν καί τήν ανεψιάν τού Δουλάκ νά πωλώσι τά έπιπλα τού τό
σον καλού δι αύτούς θείου των. «’ Λ ! έλεγεν, εάν ήμην εις τήν θέ· 
σιν των ήΟελον φυλάξει ολα αυτά άπό σέβας. »

Ένώ δέ άπεσύρετο ήκουσε νά φωνάζη ό κήρυξ· α τρία φράγκα 
αυτη ή εικών.» Οποία έστάΟη ή αγανάκτησές του, δτε ειδεν, δτι 
ή εικών αύτη ήτο τού εύεργέτου του.

α Α ! οί αχάριστοι, είπε καθ’ εαυτόν, νά πωλήσωσι τήν εικόνα
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τού θείου των ! λοιπόν έγώ Οά άγοράσω τό άντίτυπον τού ανθρώ
που τού επί τοσούτον εύεργετήσαντός με, διά νά μή πέση εις χει- 
ρας άγνώστων.'Ο ’Γουλιανός δέν ειχεν άλλην περιουσίαν εις τόν κό
σμον παρά πέντε φράγκα’ τά έδωσε λ.οιπόν ολα και ήγόρασε τήν 
εικόνα, καί δέν έκρατεϊτο άπό τού νά κατασπάζηται τό στόμα, τό 
όποιον τού έδιδε τόσον καλάς συμβουλάς, καί τάς χεΐρας, αίτινες 
ήνοίχΟησαν τόσας φοράς διά νά τόν βοηθήσωσι.

Μεταφέρων δέ τήν εικόνα διά νά τήν κρεμάση εις τό μικρόν υ
πόγειον, παρετηρησε καθ’ όδόν, δτι αύτη ητο βαρύτατη.

’Ηθέλησε νά τήν κρεμάστ) εις τόν τοίχον, άλλά τό καρφίον έθραύ- 
σθη καί ή εικών έπεσε κατά γης. 'θ  'Γουλιανός έσήκωσε αύτήν μετά 
προσοχής, άλλά παρετήρησεν, δτι έσχίσΟη ολίγον δπισθεν καί εις 
κύλινδρο; έφάνη άπό τό σχισθεν μέρος. Τότε λαμβανει τον κύ
λινδρον, ανοίγει αυτόν καί εκπλήττεται εύρίσκων SO λουδοβίκια- 
μεταξύ δέ των δύο χαρτιών τής εΐκόνος ήσαν καί άλλοι τέσσα- 
ρες κύλινδροι δμοιοι, τό δλον περιέχοντες τήν ποσότητα των 250 
λουδοβικίων, δηλαδή δραχμών 5,625- « Θεέ μου, είπεν εύθύς ό
’Γουλιανός πλήρης χαράς, έγεινα λοιπόν πλούσιος ; »

’Εν τούτοις μία ιδέα τόν άνησύχει" «αυτά τά χρήματα, έλεγε, 
δέν είναι Ιδικά μου· μού έπώλησαν τήν εικόνα διά 5 φράγκα, άλλά 
ήθελαν πωλήσει διά 5 φράγκα αύτήν, έάν ήξευρον, δτι περιείχε μίαν 
τοιαύεην ποσότητα; όχι, αύτα τα χρήματα δεν άνήκουσιν εις έμε, 
πρέπει νά τά άποδώσω είς τούς κληρονόμους.

’Ενω δέ διελογίζετο ταύτα, παρετήρησε κατά γης εν μικρόν 
χαρτίον, τό όποιον είχε πέσει μέ τούς κυλίνδρους, καί τό όποιον δεν 
ειχεν ίδεϊ κατ’ άρχάς" τό έλαβεν εις χείράς του τό ηνοιξε, καί 
άνέγνωσε τά έξης.

α Φοβούμαι πολύ μήπως οί κληρονόμοι μου φανώσιν άχαριστοι- 
» έάν έχωσι τήν αναίδειαν νά πωλήσωσι τήν εικόνα μου, Οελω 
» βεβαίως άγορασθή άπό άνθρωπον, εις τόν όποιον έκαμα καλόν- ή 
JJ δέ ποσότης τήν όποιαν περιέχει ή εικών είναι ιδικη του. »

(ΔΟΪΛΑΚ).
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Ο 'ΐουλιανος ητο :ί; τον κολοφώνα τής χαράς τοο. Αυτή ή νέα 
είδησις διεδόθη καθ' όλήν τήν πόλιν, οί δέ κληρονόμοι προσεκά- 
λεσαν εις τό δικαστήριον τόν 'Γουλιανόν, άλλ' ή σημείωσις τού Δου
λάκ τον έκαμε νά κερόήση τήν ύποθεσιν, καί ό ανεψιό; καί ή άνε- 
ψιά τοΰ Δουλάκ κατεδικάσθησαν εις τά έξοδα τής δίκης. "Ολοι δέ 
ένέπαιζον αυτούς διά τήν φιλαργυρίαν καί διά τήν αχαριστίαν των. 
'θ  Γουλιανό; έκρέμασε τήν εικόνα εις τό δωμάτιόν του καί δέν 
παρήρχετο ήμερα, χωρίς νά πσρατηρή, τά χαρακτηριστικά καί χω
ρίς νά φιλή τάς χεφας τού ευεργέτου του.

ΟΛΤΓΚΑ ΧΡΤΣΟΣΠΑβΗ.
’Εκ τοΟ Γαλλικού.

Μ*8̂ ϊ£58Κ8»»*

11 ΑΛΙΕΙΑ, (τό όψάρευμα.)

Μόνον ή μήτήρ δέν έβάσταζε τίποτε- διότι ούτε ό πατήρ, οΰτε 
τα τέκνα τήν άφήκαν νά φορτωθή, επειδή τήν ήγάπων παρά πολύ, 
καί δέν ήθελον νά κοπιάση- ώστε ή μήτνρ τής μικρά; ταύτης οικο
γένεια; έφαίνετο ώς βασίλισσα.

’Ανεχώρησαν λοιπόν προπορευομένου τού πατρός, όστις έδείκνυε 
τον δρόμον, καί παρακολουΟούντος τού υιού του 'Ερρίκου, όστις έβά- 
σταζεν εις τούς ώμου; του τά δύκτ α καί τάς ορμιάς διά τόν εαυ
τόν του καί τούς άδελιού; του" είςτόάκρον έκάστης ορμιάς έκρέματο 
εν τεμάχιον ξυλου πλατέως καί έσκαμμμένου, όπου ύπήρχεν εν 
κουβάριον κλωστής καί :/ς φελ.ός κόκκινος. 'Επειδή δέ ή ορμιά έκι- 
νεϊτο ευκόλως τό τεμάχιον τού ξύλου έπν,δα εις έκαστον βήμα, καί 
τούτο διεσκεδαζε τόν Λουδοβίκον, έτερον άδελφόν του, όστις περιε- 
πάτει όπισθεν τού 'Ερρίκου, έν τω μέσω τής 'Ιουλίας καί 'Αγλαΐας, 
καί οστις θέλων νά πιάση τόν xoiurí rv//c>·, ώς τόν ώνόμαζεν, 
έπροχώρει πάντοτε χωρίς νά αίσθανθή τόν δρόμον, ό όποιος ήτο αρ
κετά μακρός δΓ αύτόν, ώς νεώτερον τής οικογένειας.

Τελευταίου ήρχετο ή μήτηρ μετά. του Βασιλείου, όστις ήτο ολί
γον σκυθρωπός, διότι έσηκώδη πε/λά reo!.
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Καί τωόντι τό όψάρευμα δέν ήδυνατο νά ή ναι δι αυτόν διαίκε- 
ϊασις, διότι έπέρασεν έν ολόκληρον έτος εϊς τήν οικίαν τού πάππου 
του εις τόν 'Αγιον Βάσταν, πολύχνιον πλησίον τού Χερβούργου. 
Τό δέ Χερβούργον είναι πόλις τής Γαλλίας μέ λιμένα, κείμενη 
*ρό; βορρί.ν τής επαρχίας τής Μάγχης, εκ τής όποιας έλαβε τό ό
νομα καί ή  θάλασσα ή μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας. Καί εις τά 
ΧιρβοΟρχον καί εϊς τόν *Αγι^ Βάσταν έρχονται πολλοί άλιεϊς διά 
νάπιάνωσιν εξαίρετα ¿ψάρια. *θθεν ό Βασίλειος είχ» χορτάσει βλί- 
εων καθ' εκάστην τά όψάρευμα καί δέν ήσθάνετο καμμίαν εύχαρί- 
στησιν.
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«Τί έχεις, Βασιλείες ε’ πεν ή μήτηρ του, διά τί είσαι σκυθρωπός 
έποχθές;

— Διότι, το οψάοευμα έάν άρεσκη εϊς τούς άλλους, άπεκρίθη ό 
Βασίλειος, εις έμέ δεν άρέσκει διόλου. Δέν ήδυνάμεθα νά έκλέξωμεν 
έλλο πράγμα; Τά Κινεζικά σκότη, π. χ. όπου διασκεδάζουσι τά 
Μιδία βλέποντα όπισθεν χαρτιού λαδωμένου διάφορα πράγματα 
κινούμενα. Αύτά είναι πολύ ώραϊα.

—'ΐΐξεύρεις, ότι οί αδελφοί καί αί άδελφαί σου δέν ευχαριστούν
το, καί επομένως δέν ήθελον διασκεδάσει.

Αλλ’ ήθελον διασκεδά -ει έγώ, άπεκρίθη ό Βασίλειος.
-— Στοχάσου, άπήντησεν ή μήτηρ, ότι άν εκάμνομεν ό,τι σύ 

ίθελες, ο! τέσσαρε; αδελφοί σου ήθελον εΤσθαι ενάντιοι τώρα, όπως 
®ύείσαι ¿εάκος . . . .  Δεν είναι προτιμότερου νά μένωσιν ευχαρι
στημένοι οϊ περισσότεροι : 'Επειτα ήθελες εύχαριστηθή βλέπων τούς 
«λλους δυσαρεστουμένους : . . .



(ί Έ λ α ,  τέκνον μου, κάμε σήμερον, ό,τι ήθελες κάμει, εάν ήσο 
άνήρ, θυσίασον εύχαρίστως τήν ιδιαιτέραν σου τέρψιν προς εύχαρί- 
στησιν των περισσοτέρων κα ί προς κοινήν ειρήνην. »

‘Ο Βασίλειος ήνόησε πόσον ή μήτηρ του ε ίχε  δίκαιον, κα ί διά 
να τής απόδειξη τοϋτο έσκυψε κα ί ¿φίλησε τήν χεϊρά της βιλο- 
στόργως, τήν όποιαν έκράτει μέ τήν ϊδικήν του.

Έ π ε ιτ α  σηκώσας τούς ωραίους μαύρους οφθαλμούς του, ειπε πρός 

αυτήν' «Μήτερ δεν θά τό κάμω πλέον.»
—  ’ Ιδού ό ποταμός ! ιδού ό ποταμός! εφώναξαν τά  παιδία τής 

εμπροσθοφυλακής- κα ί ήθέλησαν νά όρμήσωσι.
—  'Ο χ ι εδώ, παιδία μου, εΐπεν ό πατήρ, όχ ι έδώ! Δεν βλέπετε, 

οτι τό μέρος τοϋτο είναι πολύ ανοικτόν κα ί γεμάτον άπό ανθρώ
πους ; Έδώ έρχονται οί λέμβαρχοι κα ί α ί πλύτραι, κα ί διά τοϋτο 
τά  ¿ψάρια ε ίνα ι έξηγριωμένα, άς ύπάγωμεν μακρύτερα !

—  Πώς, πάτερ, είναι έξηγριωμένα τά  ¿ψάρια! δύνανται καί τα 
¿ψάρια νά γνωρίζωσιν, άν έρχωνται ή όχ ι άνθρωποι εις το παράλιον;

—  Βέβαια, άπεκρίθη ή μ ικρά ’Ιουλία, διότι κα ί τά ¿ψάρια έ- 

χουσιν οφθαλμούς.
—  Κ α ί πολλά καλούς οφθαλμούς, άπεκρίθη .ό πατήρ, κα ί αύτο 

τό προτέρημα χρησιμεύει εις αΰτά έτ ι μάλλον, καθόσον τό φώί 
τά  φωτίζει όλιγώτερον εις τό ύδωρ ο που ζώσι, παρά ημάς, ο ί όποιοι 
ζώμεν εις τον άέρα. *Αλλ’ έκτός τοϋ οτι βλέπουσιν, άκούουσι συγ
χρόνως τά  ¿ψάρια. °θθεν σάς παρακαλώ νά μή λαλήτε δυνατά 

διότι πλησιάζομεν. »

Τωόντι, έστάθησαν ήσαν ήδη εις τό παράλιον, οπου ύπαρχον 
μεγάλα καί πυκνά δένδρα, δηλαδή πτελέαι, ΐτεα ι, α ι όποϊαι μ* 
τήν παχεϊαν σκιάν των ήδύναντο νά προφυλάξωσιν εντελώς τους 
μικρούς άλιεΐς άπό τάς ακτίνας τοϋ ήλιου, α ι όποϊαι μετ ολίγα? 
ώρας έμελλον νά ήναι πολλά 0ερμαί. « Εόώ ειμεθα καλα, ειπεν ο 
πατήρ- έλάτε ! άς ξεφορτωθή έκαστος, κα ί άς θέση τάς τροφάς τον 
εις τήν ρίζαν τής παλαιάς ταύτης πτελεας. »

—  Δά ποογευθώμεν πρώτον ; ηοωτησεν ό Λουδοβίκος.
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—  Πώς, ειπεν ό πατήρ, νά φάγωμεν προ τοϋ νά έργασθάμεν > 

Αέν σκέπτεσαι καλώς, τέκνον μου. Σήμερον είσθε άνδρες, πρέπει νά 
κερδήσητε, ο,τι θά έξοδεύσητε.

—  Ε ίνα ι δίκαιον ! είνα ι δίκαιον ! άνεφώνησαν τά παιδία, πεισθέντα 

άπό την αύστηράν ταύτην παρατήρησιν δ ιότι ή δικαιοσύνη ε ίν α ι τ ό 

σον καλόν πράγμα, ώστε πρέπει οί έχοντες ειλικρινή καρδιάν νά τήν 
άναγνωρίζωσι κα ί νά τήν παραδέχωνται, κα ί άν ποόκηται νά θυ- 

σιάσωσι κα ί κάτι τ ι.

< ~  Εργασία ! εργασία ! τοιαύτη ΰπήρξεν ή γνώμη έκαστου, καί 
αί όρμιαί παρευθύς διεμοιράσθησαν. 'Αρχ ισαν νά ξετυλίσσωσι τήν 
κλωστήν άπό τά  μικρά ξύλινα τεμάχια . Ή  κλωστή αύτή, ήτις ήτο 
κατά τά ήμισυ μεταξα κα ί κατά τό ήμισυ τρίχες στρυμμίναι όμοϋ 
καί χωρίς κόμβους, ητο δεμενη εις τό άκρον καλάμου, άπ ό τόν 
οποίον έκοεματο κα ι εις φελλός βαμμένος κόκκινος.

—  Ε ις τ ί χρησιμεύει αύτο; ήρώτησεν ή ’Ιουλία.

—  Θά τό καταλάβης μόνη σου εύθύς, άπεκρίθη ό πατήρ- ¿λ ίγη  
υπομονή.

Εις τό άκρον τής κλωστής άπό τρ ίχα  κα ί μέταξαν εύρίσκετο· 
αλλη κλωστή λεπτότατη. Τά παιδία παρετήρησαν τήν κλωστήν 
ταύτην κα ί έφοβήθησαν μήπως δεν ήναι άρκετά δυνατή, ώστε νά 
κράτηση τά βάρος τοϋ οψαρίου. « 'Απ ' εναντίας, ειπεν ό πατήρ, 
αυτή ή κλωστή είναι δυνατωτέρα άπό τήν άλλην, δ ιότι είνα ι κα- 
τεσκευασμένη άπό μέταξαν κα ί βαμμένη ε ί; τό οινόπνευμα κατά 
τινα τρόπον χωριστόν. Κ α ί επειδή τήν τοιαύτην κλωστήν κατα- 
«ευάζουσιν εις τήν Φλωρεντίαν τής 'Ιταλίας, τήν όνομάζουσι, *Λω- 
σΓ0νΓ’7θ ΦΑωρεπΙας. »

Εις το ακρον τής κλωστής ταυτης είνα ι δεμένον είδος βελ.όνης 
«πο χάλυβα (ατσάλι), ή όποια είναι γυρισμένη κα ί τελειώνει άπα- 
ραλακτα ώς ή μύτη τοϋ βέλους.

«Προσοχή! ειπεν ό πατήρ- αύτή ή μικρά βελόνη άπό χάλυβα εί- 
ν*ι τό ονομαζόμενου ά γ χ ν σ ν ρ ο γ .  Έκαστος λοιπόν άπό σάς, άς 
βαλη ε-ς αύτο ο,τι δόλωμα θέλει, τό όποιον Οά κρατήται εις τήν
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ά χραν τοΟ άγκυστρίου, καθώς κα ί τό όψάριον όταν πιααθή. 'ιδού 
διαφ όρω ν ειδών δολώματα. Ε ίς τό εν άπό αύτά τά  κοοτία υπάρχει 
α ίμ α  ¡ιωδίου παγωμένον είς τό άλλο, σκώληκες τής ξηρας ονομα
ζ ό μ ε ν ο ι ό ρ ΐ .Ι ο ι, είς τοΟ το δέ άλλο ι σκώληκες καλούμενοι ιύΛ αΙ.

—  Πώς ! όλοι οί σκώληκες είναι ζω ντανο ί; ειπεν ή ’Αγλα ΐα .
—  Τέλος πάντων, έζηκολούθησεν ό πατήρ, ιδού μ ίγμ α  άπό καν· 

ναβοΟει, άπό σίτον, άπό άρτον κα ί άπό τυρί ον' αύτό χρησιμεύει δι’ 
όλα τά ¿ψάρια.'Ιδού μάλιστα κα ί όρμιαί 'Α γγλ ικα ί, είς τάς όποιας 
δέν βάλλουσι διόλου δόλωμα. Παρατηρήσατε πώς τό άγκυστρον εί
ναι περιτυλιγμένον κα ί κουμμένον είς μικρόν τ ι πτερόν πετεινού, τό 
όποιον τουλάχιστον δύναται νά έξαπατήση τό όψάριον διά νά τό 

δαγκάση.
—  ’Εγώ λοιπόν, πάτερ, θέλω εν ’Αγγλικόν άγκυστρον, ειπεν ή 

'Αγλα ΐα .

—  Κ α ί έγώ, ωσαύτως, ειπεν ή Τούλια.
—  Λάβετε, κοράσια μου, ειπεν ό πατήρ, άλλα πρέπει νά ήξεύ- 

ρετε πώς νά τά μεταχειρισθήτε. Πρέπει νά τινάζητε συχνά κα ί ελα
φρά τό καλάμ ι σας, διά νά άνο ίγετα ι τό πτερόν εις τό νερόν, διότι 
άλλως τά ¿ψάρια δέν άπατώνται.

'Ο πατήρ κα ί τά παιδία έβαλ.ον δόλωμα, κα ί έρριψαν ολοι τά; 
ορμιάς είς τό ύδωρ, στεκόμενοι έκαστος προσεκτικώς κα ί σιωπηλών

ΙΩΑΝΚΙ1Σ ΓΟΤΤΕΜΒΕΡΓΙΟΣ.
(Σ υνέχ ε ια  κ α ί τέλο ς .)

"Ολος ό κόσμος φρονεί, ώ φίλοι παίδες, ο σι ό Γουτεμβε’ργιος έπε- 
νόησε τά  κινητά στοιχεία, άλλα δέν ε ίχε  κατορθώσει νά εύρη καί 
τό άναγκαϊον μ ίγμα , διά νά άντέχη είς τήν πίεσιν τοΟ πιεστηρίου. 
’ Εάν έχυνε τά  στοιχεία άπό μόλυβδον, ήσαν πολύ μαλακά, καί επο
μένως ευκόλως έθλίβοντο· εάν τά έχυνεν άπό σίδηρον, ήσαν πολν 
σκληρά κα ί έσχιζον τόν χάρτην. Τήν δυσκολίαν ομως ταύτην έση- 
κωσεν άπό τό μέσον κάποιος Πέτρος Σχαίφερος. μέ τόν όποιον έσυν-

—  444 — τ-ρο'φευσαν ό Γουτεμβέργιος κα ί ό ΦαΟστος, κα ί είς τόν όποιον ό Φαϋ- 
στος ουτος έδωκεν είς γάμον τήν θυγατέρα του.

’Ο Σχαίφερος ήτο νέος πεπαιδευμένος, νοημονέστατος κα ί καλ
λιγράφος άριστος· ούτος συνέλαβε τήν ιδέαν νά χύση κινητά στοι
χεία άπο το μ ίγμα , περί τοΟ οποίου είς τό προηγούμενον φυλλάδιον 
σάς ειπον, δηλαδή άπό μόλυβδον κα ί σ τ ίμ μ ι' γενομένης δέ δοκι
μής έπέτυχεν εντελώς, κα ί τοιουτοτρόπως έτελειοποιήθη ή τέχνη 
τοΟ Γουτεμβεργίου.

Το πρώτον βιβλίου, τό όποιον έτυπώθη παρά τοΟ Γουτεμβεργίου, 
τοΟ Φαύστου κα ί Πέτρου Σχαιφέρου, είνα ι ή είς Λατινικήν γλώσσαν 
άγία Γραφή. Έ κ  δέ τής πωλήσεως τών αντιτύπων τής ίεράς ταύ- 
της βίβλου, ήτις δέν έίωκε κ ερ ί η, όσα ήλπιζον οί σύντροφοι, ήγέρθη 
μεταξύ των φιλονεικία, έξ α ίτιας τής όποιας διελύθη ή έταιρία των 
κατά τήν 6 9 ομίου τοΟ 1 4 5 5 . Διότι ό άπιστος ΦαΟστος οτε κατέ
βαλε τά  χρήματά του, ε ίχε  κάμει τοιαύτας συμφωνίας, ώστε είς 
πίσαν περίστασιν έμελλε νά κερδήση χωρίς νά χάση ούδέ οβολόν 
άπό τά κεφάλαιά του. Όθεν ενήγαγε τόν Γουτεμβέργιον είς τό δ ι
καστηρίου, τό οποίον τον κατεδίκασε ν’ άποδώση είς τόν ΦαΟστον 
όσα πρόκα τέβαλε, κα ί τοιουτοτρόπως ό δυστυχής έφευρετής, άναγ- 
καζεται νά παοαιτήση τά  πιεστήριά του, τάς καμίνους του, κα ί 
τέλος τά δικαιώματα τής καλλιέργειας τής έφευρέσεώς του εις τήν 
διάκρισιν τών άπληστων συντρόφων του καί νά καταντήση είς τήν 
προτέραν του πενίαν.

Ο Γουτεμβέργιος ομως άν κα ί έχασε τό θάρρος του πρός σ τ ι
γμήν, άνίλαβεν αύτό πάλιν, κα ί διά τής εργασίας κα ί τής υπομονής 
του κατώρθωσε νά συστήση νέον τυπογραφείου, τό οποίον άμ ιλλατο 
με τό τυπογραφείου τών πρώην συνεταίρων του. Τό ψαλτήριον δη- 
μοσιευθίν κατά πρώτον τά 1 401 έκ του τυπογραφείου του, θεωρεί
ται καί τήν σήμερον άκόμη ώς άριστούργημα τής τυπογραφικής 
τέχνης.

Εν τούτοι; ο ΦαΟστος μετά τήν άποπομπήν τοΰ Γουτεμβεργίου 
συντροφεύσας έκ νέου μέ τόν γαμβρόν του Σχαίφερον έξέδωκε πολ·
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λάς χιλιάδας βιβλίων, τά  όποια ¿τύπων« κρυφίως εις υπόγεια κα ί 
έ π ώ λ ε ι εις Π α ρ ισ ιο ύ ; κ α ί άλλοϋ ώς χειρόγραφα, φροντίζων π ά ν το τε  

νά έ μ π ο δ ίζ η  τήν φανέρωσιν τοΟ μυστικού άπό τοϋ; έργάτας τ ο υ . 

Δ ιότ ι πρός τοϋτο τούς ε ίχε  δεδεμένους ί Γ  όρκου επ ί τοϋ ίεροΰ 
Ευαγγελίου, κα ί πρός περισσοτέραν άκόμη άσφάλειαν τούς έβαλε νά 
ύπογράψωσιν ομολογίας, των οποίων τό ποσόν έμελλε νά κρατήση 
άπό τούς μισθούς των, εάν έτύχαινε νά μή φυλάξωσι τον ορκον των. 
Ο ί έογάται όμως ¿υσηρεστημένοι δντες εναντίον του δ ιά  τήν άτι- 
μον διαγωγήν του πρός τόν εφεύρεσήν τής τέχνης Γουτεμβέργιον, 
έζήτουν ευκαιρίαν ν’ άπαλλαγώσιν απ' αυτόν, κα ί ή ευκαιρία αυτη 
δέν ηργησε νά παρουσιασθή. Δ ιότι αύτόν μεν τόν Φαϋστον έν τιο 
μέσω των ευτυχιών του έθέρισεν ή επιδημική νόσο; πανώλης* ό δε 
Σχαίφερος, όστις διεύθυνε μόνος τό τυπογραφείου κα ί έκέρδιζεν ά
πειρα χρήματα, έχάβη κατά τό 1 4 6 2  έ'τος μ. Χ · ότε έκυριεύΟη καί 
διηρπάγη τό Μογοντιάκον ένεκα πολέμου ϋπό των εχθρών. Ούτω 
λοιπόν ό θάνατος τοϋ Σχαιφέρου εγινεν αφορμή νά διασκορπισθώσιν 
οί έργάται.

"Ο δέ Γουτεμβέργιος περιπλανυθείς ικανά έτη μετά τήν διαρ- 
π α γ ή ν  τοϋ Μογοντιάκου εις άκραν πενίαν κα ί στερούμενος τοϋ έ- 
πιουσίου άρτου κατεφυγεν επ ί τέλους εις τον ’Εκλέκτορα Έρνέστην 
Γότθαν, όστις τόν παρέλαβεν ε ί; τήν οικίαν του κα ί τόν κατέταξε 
μ ε τ α ξ ύ  των εύγενών του προσδιόρισα; εις αύτόν κα ί σύνταξιν. Ο ΰ - 

τ ω  λοιπ όν έζη σ εν  ό πατήρ τής τυπογραφίας κατά τά  τελευταία 
ετη τ ή ς  ζω ή ς  του, μέ όλι'γην άνεσιν πλησίον τοϋ ευεργέτου του, κ α - 

τ α γ ιν ό μ ε ν ο ; π ά ν τ ο τε  ε ις  τήν τελειοποίησιν τοϋ έργου του, καί άπέ- 
θανεν έν εΐρήντ) κατά τόν Ιούνιον τοϋ 1 4 68  εις Μογοντιάκον.

Τοιοϋτος είναι, ώ φ ίλτατοι παίδες, ό βίος τοϋ άνδρός έκείνου, δ 
όποιος άν καί έπείνασε, κα ί ύπέφερε τόσα κα ί τόσα δεινά, δεν άπέ- 
καμεν όμως εργαζόμενος διά νά φθάση εις τόν σκοπόν του, κα ί ά- 
φοϋ έφθασενέκεί κα ί ήλπιζεν,οτι ήθελον άνταμειοθή οί υπερβολικοί 
κόποι του, αίφνης άποξενοϋται άπό τά έργα των χειρών του ώς 
ύ 'ό  ληστών. Κα ί δεν ήρκεσαν μόνον ταϋτα, άλλ' ήθελον βεβαίως
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να τόν στερήσωσι κα ί τής δόξης, ή όποια άνήκει εις αύτόν διά 
τήν έφεύρεσιν τής τυπογραφικής τέχνης. Κ α ί ίσως δέν ήτο δύσκο- 
λον τοϋτο νά κατορθωθή διά τής πανουργίας κα ί δολιότητος τοϋ 
Φαύστου. ’Λ λλ ’ ό θάνατος αύτοϋ καί τοϋ συνεταίρου του Σχαιφέρου 
έματαίωσε τά  σχέδιά των.

Τέλος πάντοιν κα ί αύτός ό υιός τοϋ Πέτρου Σχαιφέρου ’Ιωάννης, ό 
όποιος δίεδέχθη τόν πατέρα του, κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν εις 
τό νά άποδώσφι εις τήν οικογένειαν του τάς ενδόξους έργασίας τοϋ 
Γουτεμβεργίου.’Α λλ ’ ή γενική τών ανθρώπων κατακραυγή κατήσχυνε 
τόν Σχαίφερον, κα ί ήνάγκασεν αύτόν ν’ άποοώση δικαιοσύνην εις τόν 
Γουτεμβέργιον. Δ ιότ ι εις τήν άρχήν βιβλίου τινός, «Τίτος Λίβιος» 
τό όποιον μεταφρασθέν εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν άπό τήν Λατ ι
νικήν, κα ί τυπωθεν ύπ' αΰτοϋ, άφιέρωσεν εις τόν τότε αϋτοκράτορα 
τϊ,ς Γερμανίας Μαξιμιλιανόν έγραψε ταϋτα- « Έν Μογοντιάκω άνε- 
ιαλύφθηή θαυμασία τέχνη τής τυπογραφίας άπό τόν ευφυή ’ ΐωάννην 
Γουτεμβέργιον κατά τό έτος 1 4 S 0 , έτελειοποιήθη δε κατόπιν κα ί 
διεδόθη διά τούς μεταγενεστέρους διά τής νοητικότητος κα ί τών 
βοηθειών τοϋ Φαύστου κα ί Σχαιφέρου.»

Μετά τετρακόσια σχεδόν έτη άπό τοϋ θανάτου τοϋ Γουτεμβερ- 
γίου, οι κάτοικοι τοϋ Μογοντιάκου, άνήγειρον εις τόν περίφημον τοϋ- 
τον άνδρα κατά τό 1 8 3 9  ανδριάντα από ορείχαλκον. Τοϋτον δέ τόν 
ανδριάντα κατεσκεύασε κάποιος Σουηδός ονομαζόμενος Θορβάλδσενος. 
Εις μίαν δέ πλευράν τής βάσεως τοϋ άνδριάντος είνα ι γεγοαμμένα 
ταϋτα. Λ 'ατά  τό 1 8 3 9  ο ί  χ ά τ ο ιχ ο ι τ ο ϋ  Μ ο γ ο γ τ ιά χ ο υ  ά ν ή γ ε ιρ α ν  
το ¡ ι η ψ ε ϊο Υ  τ ο ϋ τ ο  π ρ ο ς  τόη Ί ω ά ν ν η ν  Γ οντ εμ β ε 'ρ γ ιο χ , z u r  σ ν ι ι -  
χατριώτι/Υ α ν τώ Υ , δ ιά  σ ν ν ε ισ ιρ ο ρ ϋ ς  δΑης τής Ε ύρώ πης.

Το δέ Στρασβοϋργον, το όποιον, ¿>ς γνωρίζετε, έχει εύλογους α ί
τιας νά διαφιλονεική τήν τ ιμήν τής γεννήσεως τοϋ Γουτεμβεργίου, 
"οϋ ανηγειρε κα ί αύτο ώραϊον ανδριάντα, έργασθέντα ύπό τοϋ πε
ρίφημου τεχνίτου Δαβίδ.

Βλέπετε, μικροί μου φίλοι, ότι ο: μεταγενέστεροι άτέδωκαν δι
καιοσύνην πρό; τόν ένδοξον τυπογράφον πλήν τοϋτο δέν γ ίνετα ι
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πάντοτε, κα ί δύναταί τ ’.ς ν' άριθμήσϊ] πλεϊστα το'.αύτα αδικήματα·, 
κα ί αν άναχαλέσητε εις την μνήμην σας τόν βιον τού Σωκράτους 
6* ίδήτε, ότι τό ίδιον συνέβη κα ί είς εκείνον μετά τόν θάνατον. Τό 
αληθές όμως είναι, οτι οί μεν σύγχρονοι των μεγάλων άνδρών φέ
ρονται σκληρότερον πρός αυτούς παρά τούς μεταγενεστέρους των 
καί ό,τι συνέβη πρό αιώνων, τό αύτό λαμβάνει χώραν κα ί τήν σή
μερον.

Μ ή λησμονήτε λοιπόν την Ολιβεράν ταύτην αλήθειαν, κα ί σέβεσθε 
την εργασίαν διά ν’ αναλαμπή έκ τού σκότους κα ί τελειοποιήται. 
Σεβεσθε ωσαύτως καί τήν πτω χείαν  δ ιότι εκείνος οστις διαβαίνει 
εμποοσθέν σας με τό ώχρόν μέτωπον, καί με τά  ρακώδη ενδύματα 
ενεκα τη; εργασίας, είνα ι ίσως άνθρωπος, οστις άφιέρωσεν ολόκλη
ρον τήν ζωήν του πρός ευτυχίαν των όμοιων του, κα ί τού όποιο» 
τό όνομα οι μεταγενέστεροί θά άναφέρωσι μετά σεβασμού.

—  ιΜ Μ Μ Μ Ιίβ «  ι —

Ο  Θ Ε Ο Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο  ΑΝ Θ Ο Σ .

Εόγενής τ ις  ‘Ά γ γ λ ο ς  ΙλΟών ε ίς  τή ν  ο ικ ία ν  φ ίλο υ  το υ  έπ ίσ η ς  εύγενοΰς, 
προσεκάλεσεν αυτόν δια να μεταόώ σι κ α ί Οαυμασωσι μ ία ν  νεόκτιστον καί 
μ εγαλοπρεπή  ο ικ ία ν. Π λήν ουτος όδηγήσας τον εύ γενή  φ ίλον το υ  ε ίς  τό 
ουτώ ρ ιύν του καί δ ε ιχ νύω ν πρός αυτόν ώ ρα ίόν τ ι άνθος, ε ίτ ε"  «Ν ο μ ίζω , on 
δ .ν ιτ α !  τ·.ς νά Οαυμίση τήν σοφίαν καί παντοδυναμ ίαν το ύ  Θεού ε ίς  τό αν9ος 
τούτο , παρά ε ίς  τήν μεγαλοπρεπέστερα·/ οικοδομήν το υ  κόσμου. »

Α ΐ συνδρομαί πέμποντα ι διά Ταμιακού Γραμματίου είς τό» 
εκδότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ουδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδοτο»
Α: συνδρομαί εν Κωνσταντινουπόλει γίνονται παρά τώ Κυριω Α. 

Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Ζουμά ή ή άνακάλυψις τής κίννας 2- Αποτέλεσμα εύγνω-
μοσύνης.— 3. 'Η αλ ιε ία .— 4. ’Ιωάννης Γουτεμβέργιος.— ί>. Ο Θε« 
είς το άνθος.
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ΤΓΠΟΙΙ ΦΙΛΟΜΟΤΣΟΓ ΛΕΣΧΗΣ.
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