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ΤΟ ΚΎΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ
«Ή [ΐέλλουσα τώ'* τέκνων τύχη, έλεγεν ό [/.έγας Ναπολέων, εύρί- 

αχεται πάντοτε είς τάς χεϊρας τής μητρός.»
Ό μέγας ούτος άνήρ της άνθρωπότητος άνεγ^ώριζε τήν μητέρα 

αυτού ώς αιτίαν τής μεγάλης δόξης είς τήν όποιαν ήξιώθη νά ύψωθή.
Καί δέν έχομ3ν ολίγα παραδείγματα πείθοντα ήμας περί τής αλήθει

ας τών λόγων τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος.
Ό μέγας ποιητής λόρδος Βύρων, δυστυχήσας νά έχη άνόητον, Αλα

ζόνα καί ματαιόφρονα μητέρα, ή όποια διαρκώς τόν περιέπαιζε, τόν 
παρόξυνε, τόν κατεφρόνει καί τον έχλεύαζεν, έκυριεύθη ενωρίς άπό τόν 
θυμόν, την έπαρσιν, τήν ύπεροψίαν τό μίσος καί όλα τά βίαια πάθη 
τά όποια κατόπιν έξεχύθησαν είς τάς μεγάλας αύτοΰ ποιήσεις, ενώ 
άντιθέτως ό Λαμαρτίνος γεννηθείς καί άνατραφείς άπό μητέρα εύσεβή 
καί πεπαιδευμένην ένεπνεύσθη δλας τάς άρετάς αυτής έξ απαλών ονύχων.

Αλλ’ έκτός τούτων ό Ερρίκος ό Δ'., ό Λουδοβίκος 1ΣΤ’., οί δύο 
Γράκχοι, ό Βολταίρος καί τόσοι άλλοι, πρόκεινται παραδείγματα 
τής έπιδράσεως τής μητρικής Ανατροφής.

Εκ τούτου εύνόητον όποιαν ενασκεί επιρροήν έπί ολοκλήρου τοϋ βίου 
τοϋ παιδός ή μητρική διδασκαλία καί ή οικιακή Ανατροφή.

Τό παιδίον μανθάνει άπό τόν διδάσκαλον, Αλλά μορφουται άπό τήν 
μητέρα’ άπό τάς χείρα: καλών διδασκάλων λαμβάνομεν καλούς μαθη- 
τάς, Από δέ τάς μητέρας καλούς Ανθρώπους. Είς αυτάς έπομένως Ανή
κει κυρίως ή παιδαγωγία είς δέ τούς διδασκάλους ή διδασκαλία, δύο 
πράγματα τά όποια ποτέ δέν πρέπει νά συγχέωμεν.

Δέν πρέπει έπομένως νά έφησυχάζη ή μήτηρ παραδίδουσα τό έαυτής 
τέκνον είς τό σχολείον, διότι καί ή επιμέλεια τοϋ διδασκάλου καί ή δι 
δασκαλία αύτοϋ θά άποβώσιν άκαρποι καί μάταιαι όταν έκ παραλλήλου 
δέν βαδίζει ή οικογενειακή ανατροφή καί ή μητρική διδασκαλία.

«Σείς μητέρες είσθε προωρισμέναι νά φέρετε ειρήνην είς τήν κοινωνίαν 
τάξιν είς τήν οικίαν, τιμήν είς τά τέκνα σας, ευτυχίαν είς τήν ανθρωπό
τητα δόξαν είς τήν πατρίδα», ανακράζει μέγας σοφός.

Τό πρώτον καί μεγαλείτερον σχολείον τοϋ Ανθρώπου είναι ή οικογέ
νεια, ό οέ μεγαλείτερος διδάσκαλος ή μήτηρ. Άναδειχθήτε έπομένως ά- 
ξιαι τοϋ ουρανίου τούτου προορισμού καί τών έλπίδων τής πατρίδος.

Μή μιμήσθε τάς ξένας είς τήν ματαιότητα, αλλά φυλάξατε καθαρόν 
καί ακέραιον τόν ελληνικόν χαρακτήρα διά νά τόν μεταδόσητε ώς πο- 
7ώτιμον κληρονομιάν είς τά τέκνα σας. Ήδη ύπέρ ποτέ ή πολιτεία 
έχει ανάγκην χρηστών πολιτών καί ή πατρίς Αληθών ‘Ελλήνων. 
Καθ' ολοκληρίαν τό εργον τοΰτο ανήκει είς υμάς, αί όποίαι συναισθα
νόμενοι τήν υψηλήν Αποστολήν σας μεοιμνήσατε ύπέρ τής έπιμελοϋς 
Ανατροφής τών τέκνων σας, ΐνα έπερχομέν'η ή ιστορία έν τώ μέλλοντι 
Αναγράψη είς τάς χρυσός δέλτους της μετά θαυμασμού τό όνομά σας.

Ή Διευθύνεις.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΗΠΑ ΓΕΟΡΓΙΟΝ
«Χρυσό μου Βασιλόπουλο τοΰ τόπου μας καμάρι»
• Δέν σέ ζητάμε πρΙ.γκηπα, σέ θέλουμε Κανάρη».

Πέτα, Βασιλόπουλό μου 
Τής πατρίδος μας καμάρι. 
Πέτα, Γιώργο μου λεβέντη 
Σ' αίματόσμιχτο νερό,
Γιά νά ίδοΰν οΐ σκλαβωμένοι, 
Βασιλόπουλο Κανάρη.
Γιά νά ίδοΰν άναότημένο 
Τόν παληό μας τόν καιρό.

-S-
Σ’ έκαμάρωνα λεβέντη 
Νά χουφτιάζμς τό τιμόνι 
Και νά σχίζμς σάν δελφίνι 
Άσημόχυτα νερά
Κ' ένοιωθα κρυφή έλπίδα
Σ' τήν καρδιά νά ξανανοιώνη 
Κ' έπλημμύριζε σ' τά ότήθεια 
Ή έλπίδα κ' ή χαρά.

Σ' έτραγοΰδαγα μέ πόνο, 
Ζηλευτό μου παλληκάρι, 
Καί τά μάιτα μου βούρκωναν 
'Απ' τόν πόνο μου αύτό, 
Όταν ό' έβλεπα λεβέντη 
Σ’ τό κανόνι καβαλλάρη 
Όχι πρίγκηπα. αλλά ναύτη 
Τής πατρίδος ζηλευτό.

Όσα δάκρυα 'κνλίόαν 
Άπό μάτια βουρκωμένα 
Κι' δσα 'πήρε τό άγέρι 
'Απ' τό έθνος Σου φιλιά.
Όλα άς έλθουνε μαζή Σου 
Βασιλόπουλο 'ς τά ξένα 
Τήν άγάπη μας να δείχνουν 
Σ' τύ παιδί -.οΰ Βασιληά.

ΙΙέτα τώρα 'ς τό καράβι 
Φτερωτό Οαλασσοποΰλι.
Πέτα σίδερα νά σπάόμς 
Σαπισμένα άπ' τή σκουριά 
Καί τά κόκκαλλα θά τρίξουν 
Μέσ' 'ςτόν τάφο τοΰ Μιαούλη 
Καί τή δόξα Σου Οά ·φάλμ 
Καί τό κύμα κ' ή στε< ιά.

-®-
Ό Θεός και ή πατρίδα 
Παραστέκουν ς’ τό τιμόνι 
Βασιλόπουλο άνδρειωμένο 
Ναυτοποϋλι μου χρυσό 
Καί προσμένουν νά βροντίξμ 
Μές' ς' τήν Κρήτη τό κανόνι 
Καί νά ίδοΰν νά ξαναζήσμ 
Τοΰ Κανάρη τόν πυρσό.

Νύφη άρραύωνιαόμένη
Εΐν' ή Κρήτη μας ς' τ' αλήθεια 
Καί προσμένει τό στεφάνι 
Και τοΰ γάμου τά φιλιά.
Τί χαρά βά τής πλατύνμ
Τ’ άνδρειωμένα της τά στήθεια 
Σάν της φέρη τό στεφάνι, 
Τό παιδί τοΰ Βασιληά ;

'S-
ΙΙέτα Βασιλόπουλό μου
Μέό’ 'ς τής Κρήτης τό λιμάνι 
Καί μαζή Σου τής πατρίδος 
Κάβε πόθος ξαναζή.
Κι' όταν έλθης. νά μάς φέρμς 
Ξεσχισμένο τό κοράνι 
"Η νά πέσμς τιμημένος
Μέ τήν Κρήτη μας μαζή.

Νικοε ΚοτεκΛΟΠΟΥΛΟε
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ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΙΑΣ

ΗΝ περιέπαιζον 
πολύ καί οί συγ- 
κάτοικοί της καί 
οί γείτονές της 
διά τήν φιλαρ- 
γυρίαν της, άν 
καί ητο γραία 
καί δέν όφείλομεν 
ποτέ οί νεώτεροι 
νά περιγελώμεν 

τού; γέρονταςδιά τά ελαττώματα των. 
Ή κυρά Κατέ ήτο πολύ φιλάργυ

ρος. Οί γείτονες της δμως έλεγον δτι 
δέν έχει διόλου χρήματα. Άλλά τότε 
πώς έζη χωρίς νά έργάζηται; Άρα θά 
είχε μικράν τινα περιουσίαν.

Δέν ειχεν άλλον εις τόν κόσμον άπο 
την Λιλη, μίαν χαριτωμένην γάταν, 
μαύρην κκί λευκήν, ή όποια δέν ητο 
διόλου αγαπητή είς τούς γείτονας. 
Ή Λιλη έκοιμδτο δλην την ημέραν 
πλησίον της γραίας καί έξύπνα μόνον 
δταν ή κυρά Κατέ τής προσέφερε τό 
γάλα ή τόν ζωμόν της.

Είς τό έπα/ω πάτωμά τής οικίας 

κατοικεί είς πτωχός εργάτης, δ δποΐος 
έκέρδιζε τόν άρτον του διά τής εργα
σίας του.

Μίαν ήμέραν, δέν ήξεύρω πώς έπέ- 
ρασεν άπό τόν νουν τής Λιλής,νά κάμη 
ένα ταξειδάκι, διά νά επιθεώρησή δλον 
τόν οίκον. Εισέρχεται λοιπόν άπό τό 
παράθυρον είς τό δωμάτιον τοϋ έργάτου 
καί ίδοϋσα μίαν τράπεζαν μέ έν πολύ 
καλό πρόγευμα, έκάθισε μέ δλην της 
τήν ησυχίαν καί ήρχισε νά τρώγη, Οτι 
κατά δυστυχίαν της είσήλθεν δ 
κύριος τοϋ δωματίου, δ όποιος βλέπων 
δτι τό πρόγευμά του είχε καταφαγωθή, 
ήρπασε τό ζώον άπό τόν λαιμόν καί ή- 
τοιμάσθη νά τό ρίψη έκ τοϋ άνω πα
τώματος εις τήν όδόν.

Δύω φωναί αντήχησαν ταΰτοχρόνως 
καί δύω πρόσωπα άνήλθον ταύτοστιγ- 
μεί τάς βαθμίδας· ή μία ήτο ή κυρά 
Κατέ, ή όποια ίφώναζε, έτραβοϋσε τά 
μαλλιά της καί έκτυπα τά; χεϊράςτης, 
διότι προέβλεπε την φοβεράν καταστρο
φήν, καί ή άλλη ή πλύντρια Μαρία, 
ή όποια κατφκει είς τό τέταρτον ,πά

τωμα καί άνήρχετο τήν κλίμακα μέ 
ένα καλάθι άσπρορρούχων.

— Ώ I κύριε Ιάκωβε, ίφώναζε, μή 
τό ρίψητε- εινε φοβερόν νά σκοτωθή το 
ταλαίπωρου ζώον.

— Μοϋ έκλεψε τό φαγητόν μου, ή 
κλέφτρα, άπήντησε, καί άφήκε την 
δυστυχή Λιλήν νά»πέση.

Ή κυρά Κατέ έκλεισε τούς οφθαλ
μούς καί τά ώτά της, διά νά μη ίση 
τήν φόβεράν καταστροφήν, άλλ 'έρρηξε 
τοιαύτας φοβερά; κραυγάς, ώστε ειδο
ποίησε καί τούς πλέον μεμακουσμένους 
γείτονας.

Όταν ήνοιξε πάλιν τους οφθαλμούς 
της, άντΐ νά ίδη φονευμένην την Λιλήν, 
είδε τήν Μαρίαν γελώσαν νά τής προ- 
τείνη τό καλάθιον, είς τό μέσον τοϋ ό
ποιου έκάθητο σιωπηλή ή Λιλή της.

— Θαϋμα, θαϋμα!... έψιθύρισεν ή 
κυρά Κατέ.

—Όχι, είπεν ή Μαρία γελώσα' 
καθ ’ ήν στιγμήν ή γάτα σας έπιπτεν, 
έθεσα τό καλαθιάν μου καί έπεσεν έν
τός αύτοΰ.

Ή κυρά Κατέ ίκύτταξε καλά κα
λά τήν κόρην, έπήρε τήν Α'.λην καί 
είσήλθεν εί; τήν οίκίαν της, χωρίς νά 
εϊπη λέξιν.

— Μπά ! είπεν ή Μαρία στενάζουσα· 
δέν μοί ε"λεγε τουλάχιστον ευχαριστώ. 
... Τί παράξενος άνθρωπος ή κυρά 
Κατέ.

Και ή πτωχή ίργάτις άπεμακρύνθη.
Μίαν ήμέραν ή Μιρίά ήσθίνησε καί 

δέν είχε κανένα νά τήν περιποιηθή’ 
έκτος δμως τούτου είχον άρχίση νά τε- 
λ ειόνουν αί οίκονομίαι τάς όποιας αυτή 
διά τής εργασίας της είχε συγκεντοώ- 
ση. Τί θά έγίνετο τώρα ; Τί; θά έφρόν- 
τιζε διά τήν πτωχήν ορφανήν ; " Ε

μενε μόνη, κλινήρης, τρώγουσα ολίγον 
ξηρόν άρτον ώς τροφήν, ενφ ή Λιλή έ
πινε ζωμόν δρνιθος καί γάλα ζαχαρω
μένου. Άλλοίμονον όμως- δλαι αί περι
ποιήσεις πρός τήν Λιλήν άπέβησαν α
νωφελείς, οιότι μίαν ήμέραν ή γάτα 
ήσθένησε καί τό εσπέρας άπέθανεν είς 
τάς άγκάλας τής άπαρηγορήτου γραίας 
κυρίας της.

Έπι πολύν καιρόν ή κυρά Κατέ έ- 
κλαιε τήν άγαπημένην της Λιλήν, καί 
τέλος,καταβεβλημένη ύπό τήςθλίψεως, 
εύρέθη μίαν ήμέραν έπί τή; κλίνης της 
νεκρά καί παγωμένη,διότι άπό τοϋ θα
νάτου τής Λιλής, φύσει φιλάργυρος ή 
γραία,δέν ήναψε πλέον φωτιά.

’Ενώ ταΰτα έλάμβανον χώραν, μία 
γυνή, έξ εκείνων αί όποϊαι ε’σπευσαν είς 
τδν οίκον τή; νεκρδς, άνεϋρεν ένα φά- 
κελλον μέ τάς λέξεις : « Έδώ υπάρχει 
ή διαθήκη μου>.

Εί; άνθρωπος τής άρχή; παρέλαβε 
τήν διαθήκην κκί μετά τινας ημέρας 
ή πτωχή Μαρία ειδοποιείτο παρά τής 
δικαιοσύνης νά παραλαβή 60, 000 
φράγκων ώς κληρονόμος τή; γραίας, ή 
όποια εί; τήν διαθήκην τη; έλεγε τά 
έξης περίπου :

α Άφίνω κληρονόμον δλης τής πιρι- 
ϊουσίας μου τήν πτωχήν Μαρίαν Κ ... 
>ήτις έσωσε μίαν φοράν τήν μικρήν 
»μου γατίτσαν».

Άπό τή; ημέρας αύτής ή Μαρία δέν 
ήδύνατο νά ίδη γάταν, χωρίς νά ένθυ- 
μηθή τήν πτωχήν Λιλήν, ή όποια ύ- 
πήρξεν ή αίτια τής ευτυχίας της.

'Εννοείτε τώρα καλώς, αγαπητοί 
μου φίλοι, δτι άργά ή ενωρίς μία καλή 
πράξις δέν μένει χωρίς ανταμοιβήν.
(Κατά τό Γαλλικόν) ΒεΛία ΚΟΤΕΕΛΟΠΟΪΛΟΥ

I
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΪΛΙ ΜΟΤ
(Σννίχ««)

Πάραυτα ήνοιξεν έτέρα πύλη σιδηρά 
καί δ στρατιώτη; μετά της συνοδείας 
του εύρέθη απέναντι άλλων καταδίκων, 
ν«αρών ώς έπί το πλεϊστον, τών όποιων 
ή γλώσσα ήτο δεδεμένη καί δέν ήδύ- 
ναντο νά έκφέρωσιν ούτε στεναγμόν.

— Διατί βασανίζονται τοιουτοτρό
πως οΐ άνθρωποι αυτοί ; ήοώτησεν δ 
στρατιώτης.

— 'Γπέπεσαν είς φριχτόν έγκλημα, 
στρατιώτά μου,διέκοψεν δ άρχιδαίμων, 
ήσέβησαν προς τούς γονείς των, πρό; 
έκείνους οΐ όποιοι τούς έφερον είς τόν 
κόσμον καί «μόχθησαν δι 'αυτούς, ποός 
εκείνους δηλαδή οϊ όποιοι είναι ο,τι 
πολυτιμώτερον είς τόν άνθρωπον μετά 
τόν θεόν καί την πατρίδα.

— Καί δέν είναι δυνατόν νά μάθω 
«ν λεπτομέρεια τήν ιστορίαν κανενό; 
έξ αυτών ; ήρώτησεν δ στρατιώτης.

—Ευχαρίστως, άρκεΐ νά θέλητε.
Καί δ άρχιδαίμων διέταξε τόν υπα

σπιστήν του νά λύση τήν γλώσσαν ε
νός έκ τών καταδίκων πρός τόν δποϊον 
δ στρατιώτης άπηύθυνε τόν λόγον.

— Είπε, άνθρωπε καταδικασμένε, 
διά ποιον φριχτόν έγκλημα έσύρθης μέ
χρι τής κολάσεως καί υποφέρει; τήν 
φριχτήν ταύτην τιμωρίαν ;

Καί δ κατάδικος μέ φω'ήν έξησθενη- 
μένην καί τρέμουσαν ήρχισεν ώ; έξης·

— Ήμουν παιδί κακό, πολύ κακό.

>

Γράμματα δέν ήθέλησα νά μάθω, &ν 
καί δ πατέρας μου έκοπίασε πολύ νά 
μέ κάμη νά αγαπήσω τό σχολείον έγώ 
έπροτιμοΰσα καλλίτερα νά παίζω,παρά 
νά μελετώ. Τέχνη δέν μού ήρεσε καμ- 
μιά. Όσον καί αν προσεπάθησεν δ πα
τέρας μου, καλός οίκοκύρης τοϋ τό
που, νά μέ κώμη νά συνειθίσω τήν τέ
χνη του, νά ψαρεύω, δέν τό κατώρ- 
θωσε. " Ελεγα πώς μ’ έπείραζε ή θά
λασσα καί δέν ημποροΰσα νά ύποφέρω 
μέσα είς την τράτα. Ό άνθρωπος 0- 
ταν δέν θέλη νά έργασθρ, εύρίσκει χί
λια; δύο προφάσεις. Τό ίδιο έκαμνα 
καί έγώ- άλλοτε ήμουν άρρωστος, άλ
λοτε είχα δουλειά, άλλοτε ήθελα νά 
κάμω συντροφιά τοΰ παποΰ, καί ποτέ 
έπί τέλους δέν ήμην εύκαιρος νά άκο- 
λουθήσω είς τήν δουλειά τόν πατέρα.

" Εφθασα έπί τέλους εις ηλικίαν 1 5 
έτών. Τά δεκαπέντε αυτά χρόνια, ό
πως σάς είπα, τά «πέρασα χωρίς νά 
μάθω ούτε γράμματα, ούτε καμμίαν 
εργασίαν.

Η άργία, καθώς γνωρίζετε, είναι 
μήτηρ πασης κακίας- λοιπόν ή άργία 
δέν ήργησε νά με ώθήση είς τό κακόν.

Καθ'ημέραν έπραττα καί έν σφάλ
μα, ή μάλλον έν έγκλημα. "Αλλοτε 
ύβριζα καί έκτυποϋσα άνευ λόγου τά 
άλλα παιδιά τοϋ νησιού, άλλοτε έκλε- 
πτον τά αυγά άπό τήν γειτονιά, άλ
λοτε έθραυον τάς ύέλους τών οικιών 

καί τέλος κατήντησε ν ’άφαιρέσω ολίγα 
χρήματα άπό τήν εκκλησίαν !

Ό πατήρ μου έλειπεν είς τήν εργασί
αν του,όταν ύπέπεσα είς τό τελευταιον 
αύτό έγκκλημα καί οι άνθρωποι οϊ ό
ποιοι μέ συνέλαβον, μέ έφεραν είς τήν 
μητέρα μου, διά νά μέ τιμωρήση.

Ή δυστυχής μήτηρ μου, ενάρετος 
γυνή, μαθοϋσα τήν πράξίν μου μέ έπέ- 
πληξε βαρύτατα ενώπιον τών γειτόνων 
καί μέ έρράπισεν. Έγώ όμως τότε — 
ώ, συγχώρησόν με, καλή μου μητέρα, 
πού εύρίσκεσαι τώρα είς τόν παράδεισον 
— ώμίλησα βαναύσως είς τήν μητέρα 
μου, καί ενθυμούμαι ότι έδοκίμασα νά 
υψώσω τό χέρι μου, οιά νά ...

" Ω ! δέν ύπάρχει μεγαλείτερον έγ
κλημα,άπό τό νά σηκώση χέρι τό παι
δί εναντίον εκείνου, δ όποιος τό έφερεν 
είς τόν κόσμον I

Τό βράδυ, ό πατέρας έπανήλθεν έκ 
τής εργασίας του, μόλις δ' έμαθε τά 
κατορθώματα μου,έγεινεν έξω φρενών.

Έγώ έν τούτοι; έμενα έκεΐ άπαθη; 
καί ατάραχος- ούτε εν δάκρυ, ούτε είς 
στεναγμός δέν «δείκνυαν τήν μεταμέ · 
λειάν μου.

Ό πατήρ μου βλέπων τήν τοιαύτην 
διαγωγήν μου, μέ έδίωξεν αμέσως άπό 
τήν οικίαν του καί μέκατηράσθη !

Έγώ, όταν μέ κατηράτο δ πατήρ 
μου, «γελούσα μέσα μου κρυφά, οιότι 
δέν έγνώριζα ότι εύχαί γονέων στη- 
οίζουσι θεμέλια οίκων, αί δέ κατώραι 
αυτών καταστρέφουν αυτά 1

’Από τήν ημέραν εκείνην όμως έ
φυγα αμέσως άπό το σπήτί μας και 
έμβήκα είς ένα καράβι, πού ήταν έ
τοιμο νά φύγη γιά τήν ξενητειά. Εί

χαν ανάγκη άπό ναύτας καί μέ «κρά
τησαν. Άμα είδαν όμως ύτι δέν εϊξευρα 
καθόλου άπό τής δουλειαϊς τοϋ καρα
βιού, ήθελαν νά μέ διώξουν πάλιν. 
Παρακάλεσα τον καπετάνιο καί μέ έ- 
κράτησε μέ τό σκοπό νά μέ βγάλη είς 
τό πρώτο νησί ποΰ θ ' άπαντούσαμε. 
Έδέχθη καί μέ έκρώτησε είς τό καρά
βι, όπου μού έρριχναν οί ναύται κάθε 
μέρα ένα κομμάτι ψωμί. Τό έβρεχα καί 
τό έτρωγα' ήμουν ευχαριστημένος καί 
μέ εκείνο. " Ηρχισα νά μεταμελούμαι, 
άλλά ήτο πλέον πολύ άργά.

Είχαν περάσει 1 5 ήμέραι ποΰ έφύ- 
γαμεν άπό τό νησί μας, όταν ένας άέ- 
ρας δυνατός μάς έσχισε τά πανιά καί 
μάς έχάλασε τό τιμόνι. Έγυρίζαμε 
πειά χωρίς τιμόνι όπου ήθελαν τά κύ- 
μ.ατα. Τό ψωμί άρχισε νά μάς λείπη, 
καί μου έκοψαν καί τό ξερό κομμάτι 
που μού έδιναν. Έπήγα είς τόν καπε
τάνιο καί τόν παρεκάλεσα πεσμένο; εΐ; 
τά γόνατα νά υ.οϋ δώση ένα ξερό κομ
μάτι, άλλά έστάθη άοΰνατον,

— Εμείς δέν έχουμε νά ταίσουμε 
τούς ναύτας μας,θά ταΐσουμε καί τού; 
ακαματαις ; μου είπε και μ εοιωζε.

Επερίμενα πειά ν'άποθάνω άπό την 
πείνα καί τήν άπελπισία 1

Ό Θεό; όμως, φαίνεται, δέν εΰρι- 
σκεν αρκετήν τιμωρίαν τόν θάνατον αυ
τόν καί μέ άφησε νά ζήσω έπί τρεΐ; 
ημέρας χωρίς ψωμί. Τότε ηρχισα νά 
συλλογίζωμαι τήν κατάρα τοΰ πατέρα 
μου, άλλά καί πάλιν δέν παρεκάλεσα 
τόν Θεόν νά μέ συγχωρήση.

(ακολουθεί)

(Κατά τό Γαλλικόν) Γ. Ευθυβουλος
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ΤΟ ΠΑΡΗΚΟΟΝ ΠΟΝΤΙΚΙ
(Μνθος δΓ Απαγγελίαν I

Έκα§ ποντικός, μά γέρος.. . ς’ τή φωληά του ξαπλωμένος, 
'ζϊπό τά γεράματά τον, ξεψυχούσε ό χαύμένορ.
Μά πρωτού νά ξεψυχήση, έξητοίσε τά παιδιά του 
Συμβουλή νά τού,· άφήση, νά τού;· δώβη τά φιλιά τον.
Τά φωνάζει χαι πηγαίνουν βιαστικά τά ποντικάκτα
Κα&ώς τρέχουν ς' τόν πάτερά τά ΰπήκοα παιδάκια.
Άμα ιίδε τά παιδιά του γύρω-γύρω μαζωμένα
Έβηχώθηχε ό πατέρας καί μΐ μάτια δακρυσμέυα·.

— «Αϊ, παιδάκια μου, τούς λέγει, ήλθε ή ώρα νά πεθώΐ'ω
«Και θά μείνετε μονάχα tig τόν κόσμο τόν επάνω'
« ’Αλλά πριν αγαπητά μου, τά ματάκια μου νά κλείσω 
«Σάν πατέρας σ’ τά παιδιά μου συμβουλή καλή θ' άφήσω.
« Οταν βλέπετε "μπροστά σας κατά τύχην νά πρυβάλη
«Ένα άσπρουδερο ή μαύρο ή και κόκκινο κεφάλι
• Με μικρυντσικα αύτάκ2α και με μάτια μουρλαμένα,
• Με ονρά καμπυλωμένη καί μουστάκια αγριεμένα 
«Μη ποτέ σας γελασ&ήτε και ζυγώσετε σιμά του
« Αλλά φεύγετε καϋμένα δσο πέρνει μακρνά του.
«Λ'ά προσ'χετε παιδιά μου μή με τέχνη σάς γελάση
«Καί σάς φέρη σ" τά νερά του καί σ’ τά νύχια του σάς πιάση
«.Γιατί άν ποτϊ σάς πιάση.... πλέον δεν θά σάς άφήσ-η 
«Καί με τ' απαλό σας κρέας τήν κοιλιά του θά γέμιση.
« Άν ποτέ λοιπόν τόν γάτο άπό μακρνά ίόήτε
«Είς τά τέσσαρα, παιδιά μου, ς' τή φωληά σας νά κρυφ&ήτε».

Ίίξεψύχησε ό γέροςί.... μά τά λόγια του θυμούνται
Τά μικρά του ποντικάκια καί τόν Σταχτερό φοβούνται 
Κι’ δταν μιά φωνή ακούσουν ανιάου, vjaoo» νά φωνάζη. 
Ποιο νά έμβη πρβτα πρώτα μες ς’ την τρύπα του κυττάζει.
Ενα όμως ποντικάκι, άπο τη φωληά βγαλμέυ·.

Τού σπητίον τόν γάτο βλέπει μίς ς’ τή μέση ξαπλωμένο 
Και άντ'ι ευθύς νά φύγη καί ς’ τήν τρύπα του νά πάη 
Έρχεται γοργό καί στέκει είς τού Σταχτερού τό π.λάϊ.
Σάν ό Σταχτερός τό είδε, έκαμε τόν κοιμισμένο-
Τδ ποντίκι 0h> γνωρίζει άπό τέτοια τό παύμένο
Και με θάρρος ποιο μεγάλο, πειο πολύ τον πλησιάζει 
Hl ' άιρχινά ευθύς τόν γάτο τού σπητιυύ νά ε’ξεταζη,
Οταν έξαφνα έκείνος «χράπ» τό νύχι του απλώνει

Τό μικρό ποντίκι πιάνει και. ς' τό στόμα του τό χώνει!

Τώρα, τό κακό εκείνο πού 'παθε το ποντικάκι
Γιά παράδειγμα άς γείνη ς" τό μικρό, μικρό παιδάκι
Νά προσεχή καϊ ν' άκιύη οτι λέγουν οί γονείς του
’.Αλλως γρήγορα θά πέση θύμα τής παρακοής του.

Nikos Α. ΚοΓΣΕΛοηοΥΛοε ·

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

Δέν είναι φρόνι’/ον πράγμα ν’ άφίνη 
κάνει; νά χώνεται χωρίς νά τήν άπο- 
λαύση μία ωραία καλοκαιρινή ήμερα, 
μέσα είς τήν καρδιά τοΰ χειμώνο; μέ τά 
ξεπαγιώσματα καί με τόν ψυχρόν άέρα.

Τούτο τό γνωρίζει πολύ καλά ή μι
κρά Μα ρίκα καί μόλις ΐδή οτι ξημερώ 
νει καλοκαιρινή ή Κυριακή ή ή εορτή 
— διότι τάς άλλα; ήμερα; έχει τά μα
θήματα τη; — Θά παρακαλετή τή μα
μά της νά τήν συνοδεύση είς τήν εξο
χήν (ίδε εικόνα σελ. 8-9).

'Εκεί άφοΰ παίξη καλά καλά μέ τά 
διάφορα παιγνίδια τά όποια τής «χώρι
σαν οί γονείς καί οί φίλοι τής οικογέ
νειας τήν ποώτην του έτους, δά στρέψη 
γύρω γύρω κουρασμένα τά ματάκια της 
καί Θά άφήση τό βλέμμα τη; νά ξε- 
κουρασθη επάνω εί; τ' καταπράσινο 
λειβαδι, όπου ήσυχα ^συχα βόσκουν 
τ' άρνάκία,ή εί; τήν ανθισμένη μυγδα

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Τί είναι έκδίκησις; Ή έκδίκησι; 

είναι φόνος έν τή καρδία.
Τί όρμή; Πονηρόν αίσθημα τής καρ - 

δίας,ταχύ καί άνυπόμονον.
Τί απελπισία; Φόβο; χωρίς ελπίδα- 

σκότος είς τον νοΰν.
Τί έλπι'ε; Πόθο; ηνωμένο; μετά πί- 

στεως, παρηγοριά είς τούς μόχθους 
καί τάς κακοπαθείας, φώς τή; ψυχής.

Τίςίιυχή; Ή ίντο; τοΰ άνδρώπου συ- 
νείδησι; ήτις διευθύνει τά; πράξεις του.

Τί Αίωνιότης ; Διάρκεια χωρίς άρ- 
χήν καί χωρίς τέλος.

Τί τέχνη- Ό,τι κατορθοΰται διά τή; 
εμπειρία; τοΰ άνθρώπου.
Τί άμώθεια; Σκότος έν παραδείσιο μή 
έπιτρέπον νά διακρίνωνται τ ’αγαθά του.

Τί λογικόν; Ή λαμπά; τοΰ νοός. 

λιά Οπου κάθεται κρυμμένη ή πλου
μιστή καρδερίνα καί τραγευδεί μέ τή 
γλυκε’ά καί σιγαλή φωνίτσα της.

Τό βράδυ βράδυ, όταν ό ήλιος θά 
κουοασθή άπό τόταξεΐδι ποϋ έκαμε δλη 
τήν ήμερα είς τόν ουρανό καί τά αρ
νάκια Θά τρίξουν είς τή στάνη καί τά 
πουλάκια 'ς τή φωληά, τότε ή Μα- 
ρίκα καί ή καλή της μαμά Θά έπανέλ- 
δουν άπό τήν εξοχήν. Καί ή Μα ρίκα ή 
όποια 6λον τό άπόγευμα άνέπνευσε κα
θαρόν άέρα είς τήν εξοχήν, δά μελε- 
τήοη μέ περισσοτίραν όρεξιν τά μαδή- 
ματώ της καί τήν άλλην ήμίραν 6ά ση- 
κωθή πρωί πρωί νά ύπάγη είς τό σχο- 
λεΐόν της.

Τί καλά 6ά έκαμνον όλοι οί μικροί 
μου φίλοι, άν ΐμιμοΰντο τήν μικράν 
Μαρίκαν,ή όποια απολαμβάνει τά; χά- 
ριτας τής εξοχής, χωρίς νά παραμελή 
’ιόλου τά μαδήματα της.

Τί κρίσις; Ό οδηγός τοΰ νοΰ.
Τί Θεό;; Τό άκατανόητον καί ύπέρ- 

τατον δν τό διέπον τό σύμ-παν.
Τί ιδέα-, Είκών τήν όποιαν βλέπο- 

μεν διά τοΰ νοός.
Τί φιλία; ’hfinr, τυφλή.
Τί αύτάρκεια; 'Απόλαυσε; χωρίς ε

πιθυμίαν.
Τί φθόνος; 'Ασθένεια καταβιβρώ- 

σκουσα τήν ψυχήν ημών διά τό αγαθόν 
τοΰ άλλου.

Τί αλήθεια; Τό πρώτον χρέος πρός 
τήν ηθικήν καί τήν θρησκείαν.

Τί συμβουλή; Άργύριον τό όποιον 
σπανίω; ζητεί έκεινο; δ όποιο; έχει ά- 
νάγκην

Τί όκνηρία; ’Ανόητων αγαλλίασες.
Ο Αι«··αλον οΙ«·Ύ·ν·(α<
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0 ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΑΙΤΗΣ
Έ τοϋ κόόμου αύτοΰ τά βάόανα Μόνο γιά μέ είνε γραφτό,

Τό δΰότυχο ριγμένο, ’£ τό δύστυχο παιδάκι.
Φτωχό κι* όρφανεμμένο Νάνε ή χαρά φαρμάκι
Γυρίζω κι’ έπαιτώ. Τά γέλια μου πικρά.

-e- ■®-
Καί ’ς τής ζωής τό γύρισμα Έλεημοόννη, Χριστιανοί_!

Χάν όδοιπόρος τρέχω Λέν έχω τί νά φάω :
Καί μέ τά δάκρυα βρέχύ) Όπου γυρνώ καί πάο>
Ί όν άρτο ποΰ ζητώ. Κρυώνω καί πεινώ.

-®- -®-
Μπροότά μου όλοι οί Ανθρωποι Διπλή χαρά θά αίόθανθή

Περνούν εύτυχιόμένοι Όποιος άγάπη δείξιι
Καί ζοΰνε βουτηγμένοι Κι* έλευμοόύνη ρίξτι
·£ τό γέλιο 'ς τή χαρά. Εέ μένα τ' ορφανό.

-©- Έν Πειραιιΰ I. Δ.

! ι ΕΞΕΔΟΘΗ, ΕΞΕΔΟΘΗ, ΕΞΕΔΟΘΗ ι !
τό ί. εικονογραφημένου τεύχος της κομψής, της χαριτωμένης, τής μοναδικής 

Βιβλιοθήκης τοϋ «Παιδικοϋ φνλλου» 
περιέχον τριάκοντα ποιήματα τοϋ διενθυντοϋ κ. Νίκου Ιίοτσελοπούλου μετά 

δεκαπέντε εικόνων
Είς τήν Βιβλιοθήκην μου <)ί εΰρουν οί κκ. διδάσκαλος ποιήματα δι ’ απαγ

γελίαν καί οί μικροί μου φίλοι αληθινήν άπόλαυσιν, άντΐ μιας μόνον δραχμής 
δι' ολόκληρον τό έτος καί άντΐ λεπτών -»<> δι ’ έν τεύχος.

Σπεύδατε νά προμηθευθητε τήν «Βιβλιοθήκην. Σπεύδατε.
! ! "Εξεβόθη. έξεβόθη, βξεδόθη ! I

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
— Μή δανεισθής ποτέ χρήματα διά 

νά κερδοσκοπήσης δι ’ αυτών.
— Μή συμβουλιύου άνθρωπον δ ό · 

ποιος δέν διευθύνει καλώς τάς ίδιας 
του ύποθέσεις.

— Ό θεός ουδέποτε β-.ηθεΐ τόν ο
κνηρόν.

— Αγάπα τόν χρόνον ώς τήν ζωήν 
σου, άφοΰ αΰτη συνδιέρχεται μετ' αύ
τοΰ.

—Ούδείς φυλάττει εν μυστικόν τό
σον καλά, οσον δ άγνοών αύτό.

— Οί πύργοι μετροϋνται έκ τής σκιάς 
των καί οί μεγάλοι άνδρες ές έκείνων 
οΐτινες φθονοϋσιν αυτούς.

— Ό συνετός άνθρωπος δέν λαλεϊ 

περί δσων πράττει, άλλ* ούδέν πράτ
τει περί ού νά μή δύναται νά γείνη 
λόγος.

— “Αν σοί είπη κανείς δτι δύνασαι 
νά πλουτίσης δι ’ άλλου τρόπου εκτός 
τής έργασϊας καί τής οικονομίας, μή 
τόν πιστεύσης· είναι ψεύστης.

— Οί κόποι τοϋ σώματος θιραπεύουσι 
τούς κόπους τής ψυχής.

— Υγεία τής ψυχής είναι ή φρόνησις
— Ούδέποτε κερδαίνει δστις συζητεϊ 

μετά τραχύτητος καί παραφοράς.
—Τό νά καυχάταί τις δτι κατάγε

ται έκ προγόνων εύγενών, δέν είναι έ
παινος τοϋ λέγοντος άλλά τών προγό
νων του.

Ευφυΐα λωποδύτου
Είς κλέπτης είσελθών είς τήν οίκίαν 

φιλάργυρου τίνος, έγέμισε σάκκον έκ δια
φόρων τιμαλφών αντικειμένων καί κατήρ- 
χετο τήν κλίμακα ευχαριστημένος διά τήν 
επιτυχίαν του. Πλήν έν τή κλίμακ: όλε- 
σΟήσας κατέπεσεν, ό δέ κρότος έφερεν έως 
έκεΐ τδν κύριον τοϋ θησαυρού. όστις έν 
έκπλήξει τον ήρώτησε ποιος είναι καί τί 
ήθελεν έκεΐ.

Ό ευφυής λωποδύτης, στραφείς μέ 
βλέμμα περίλυπου πρός τον φιλάργυρον 
τω είπε :

—Κύριε, σας έφερον τά πράγματα, τά 
όποια ήγοράσατε σήμερον έκ τοϋ κυρίου 
μου.

— Άλλ "έγώ δέν ήγόρασα κανέν πράγ
μα σήμερον.

—Αϊ, τότε συγγνώμην, έκαμα λάθος 
είς τήν διεύθυνσιν’ βοηθήσατε με, παρα
καλώ, νά σηκώσω τδ φορτίον μου.

Ο φιλάργυρος έσπευσε νά βοηθήση τδν 
λωποδύτην, ο όποιος έξαλλος έκ χαράς 
φεύγει καί άκόμη φεύγει !

Φθινοπωρινή βροχή

Πατριωτισμός «αΐ γενναιύτης *αιβΙου
Φαόιος ό στρατηγός τής Ρώμης συνε- 

φώνησε μετά τοΰ ’Αννίβα ν’ ανταλλάξωσι 
τούς αιχμαλώτους, καί ότι εκείνος τών 
στρατηγών δστις, μετά τήν ανταλλαγήν, 
ήθελεν έχει άκόμη αιχμαλώτους, τούς α
ποδώσει όλους λαμίάνων δι’ έκαστον έξ 
αυτών ποσόν τι. Ή ανταλλαγή έγένετο, 
εύρέθη δέ δ Αννίβας έχων άκόμη 250 
Ρωμαίους. Ή γερουσία τότε ήρνήθη νά 
στείλη τδ άντΐλυτρόν των καί έπέπληξε 
μάλιστα τδν Φάβιον διά τήν συμφωνίαν του. 
Ό,Φάβιος όμως, μή δυνάμενος ούτε νά 
παραβή τήν ύπόσχεσιν του οΰτε νά αφήση 
τούς συμπολίτας του είς τά όπλα τοϋ 
έχθροϋ, έπώλησε μέρος τών κτημάτων 
του καί έξ αυτών συνεπλήρωσε τδ χρήμα 

διά νά πληρώση τδ άντΐλυτρόν. Πολλοί 
έξ αύιών προσεφέρθησαν νά τω τδ απο- 
δώσωσιν, ό Φάβιος όμως ήρ·-ήθη είπών :

— Ιίάν δ,τι απαιτώ παρ’ υμών είναι 
ν’ αγαπάπε τήν π’ατρίδα καί νά τήν ύπη- 
ρετήτε πάντοτε καλώς.

’Αθαν. Κ. Χαλκιόπουλος

ΚύφνΙα αγύρτου
Αγύρτης τις ήλθεν είς μικρόν χωρίον 

καί διεσάλπιζεν ότι έχει έντός πυτιών ά- 
λάνθαστον φάρμακον προφυλάσσον άπδ τά 
λακτίσματα τών ήμιόνων ! Τδ κυτίον ό
μως τδ περιέχον τδ ιατρικόν έπρεπε ν’ ά- 
νοιχθή τήν νύκτα, διότι τδ φώς τής ημέ
ρας κατέστρεφε τάς ιδιότητας αύτοΰ.Οΰτω 
μέχρι τής εσπέρας έπώλησεν όλα τά πυ
τιά του.

Τήν νύκτα οί χωρικοί έπανελθόντες είς 
τάς οικίας των, ήνοιξαν τά κυτία, αλλ' 
άντΐ φαρμάκου εόρον είς αύτά ταινίαν 
μήκους δύω μέτρων φέρουσαν τά έξής :

«Ν ’ άπέχετε πάντοτε άπδ τών ήμιό
νων σας, οσον τδ μήκος τής ταινίας ταύ- 
της’ ιδού τδ καλλίτερου ιατρικόν, τό ό
ποιον θά σάς προφυλάξη από τα λακτί- 
σματά των !»

Διαβατής

Λημώδεις «αροιμίαι
—"Απιαστα πουλιά

Χίλια *ς τόν πσρα.
— Άτ * ακριβό περίμενε

Μ' άπό φαγα ποτέ σου.
— Άπ* την κακή αναβροχιά

Καλό «!ν* καί τό χαλάζι. 
—.Άπό κακή κολοκύθα

Μηόό κολοκυόύσπορο.
— Άπό κακό χριωφειλίτη

Καί σακκί με άχυρο.
— Άπό μικρό κι' άπό τρελλό 

Μαόαίνει; τήν άλήΟεια.
— Άπό πέτρα σε λιίάρι
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Τά μεγαλείτεοα πράγματα τοϋ χόάμοπ.

— Ό μεγαλείτερος καταρράκτης τοϋ
κόσμου είναι ό τοΰ Νιαγάρα.

.'.Τά ΰδατά του.συνερχόμενα σχηματίζουν πο
ταμόν εχοντα πλάτος 314 τοϋ μιλίου.

—Τό μεγαλείτερον Οπήλαιον τοΰ κόσμου 
«Ιναι τό τής Κιντόχης τής βορείου 'Αμερικής.

,·, 'Εκεί ταζειδεύουσιν έπί ποταμού υπογείου 
και άγρεύουσιν άομμάτους ίχθϋς.

— Ό μεγαλείτερος ποταμός τοϋ κόσμου
«Ιναι ό Μισισσιπής.

Έχει μήχος 4,100 μιλίων.
. Τό όνομα Μισσισσπιής είς τήν 'Ινδικήν 

γλώσσαν σημαίν«ι «πατήρ τών ύδάτων·.
— Ή μεγαλειτέοα κοιλάς τοϋ κόσμου είνα( 

ή τοΰ Μισσισσιπή.
Καλύπτει 500 χιλιάδες τετραγ. μίλια επι

φάνειαν χα'ι θεωρείιαι ώς μία τών καρποφοροτέρων 
γαιών τοΰ κόσμου

— Ή μεγαλειτέοα λίμνη τοϋ κόσμου είναι 
ή Superior τής Βορείου 'Αμερικής.

“Εχει μήκος 430 μιλίων.
— Ή μεγαλειτέρα φυάεκή γέφυρα τοϋ 

κόσμου «Ιναι είς Βιργινίαν.
'Εκτείνεται έπί χάσματος 80 ποδών πλά

τους και 2ό0 ποδών βάθους, είς τόν πυθμένα τοϋ 
όπίοου ρέει μικρός ποταμός.

— Ό μεγαλείτερος άτερεός Λγκος σιδή
ρου τοϋ κόσμου «ιναι τό σιδηροΰν όρος τοϋ Μισ- 
σούρη.

Έχει ύψος 350 ποδών και 2 μιλίων περι
φέρειαν.

— 'Ο μεγαλείτερος Σιδηρόδρομος τοϋ 
κόσμου είναι ό κεντρικός τής επαρχίας Ίλλινόΐς.

Έχει μήκος 731 μιλίων.
Διά τήν κατασκευήν του ίδατανήθησαν 

15 ίκατομμύρια δολάρια ήτοι 90 εκατομμύρια 
δραχμών.

—Το μεγαλείτερον ϋδραγωγεΐον τοϋ κό
σμου είναι τό τοϋ Κρότων τής Νέας Τόρκης.

“Εχει μήκος 40 1)2 μιλίων.
Διά τήν κατασκευήν του έδαπανήθησαν 12 

112 εκατομμύρια δίστηλα.
—Τό μεγαλείτερον άτμόπλοιον τοΰ κό

σμου είναι ό «Λεβιάθαν.·
Έχει μήκος 207 μέτρων πλάτος 25 καί 

χωρητικότητα 22,500 τόνων)
Η μηχανή του έχει δύναμιν 4.600 ίππων 

καί χωρεΓ 4.500 έπιβάτας.
Τό χϋτος του περιλαμβάνει 3,000 τόνους 

εμπορευμάτων.

ΓΝΩΣΕΙΣ
—Τό μεγαλείτερον ώρολάγιον τοϋ κόσμου 

είναι τό τοΰ Ουεστμίνστερ έν Λονδίνω.
/, Έκαστον τών 4 προσώπων του ίχει 22 πο

δών διάμετρον·
/, Ό λεπτοδείκτης του διανύει σχεδόν 7 δα- 

,τύλους κατά παν πρώτον λεπτόν.
’Εργάζεται έπί εννέα ημέρας άλλ' άπό τή{ 

όγδοης ημέρας παύε·, νά κτυπα αν καί εργαζόμενον 
οίτω δέ ειδοποιεί* δτι είναι ανάγκη νά τό χορδί
σουν πάλιν.

Ή χόρδισίς του απαιτεί τρεις όλοχλήρους 
ώρας και δύο ανδρας.

. Τό εκκρεμές του έ'χει μήκος 15 ποδών,ό δέ 
κώδων δστις σημαίνει τάς ώρας έχει ύψος 8 κα; 
διάμετρον εννέα ποδών.

— Ή μεγαλειτέοα οίκία κατασκευάζετα; 
έν Νέα Ύόρχη, θά ήναι δέ έτοιμος καθ’ ολοκλη
ρίαν μετά δύω ή τρεις μήνας.

Σύγκειται έζ 25 πατωμάτων καί έχει τό 
ανήκουστο· ύψος τών 110 μέτρων.

Είναι κατεσκευασμινη έζ όλοκλήρου έκ χά
λυβας και οπτών πλίνθων.

• Λύνονται νά κατοικώσιν έν αυτή πλείονες 
τών 100 οικογενειών μέ πλήρη άνεσιν.

/, ΙΙρό τής κατασκευής τής οικίας ταύτης ή 
μεγάλε.τέρα οίκία εόρίσκετο έν Σικάγω τής ’Αμε
ρικής

—Τό μεγαλείτερον βιδλίον τοϋ κόσμου 
είναι ή -Τάντζυμ·

Ή «Τάντζυμ· είναι γιγαντιαία έγκυχλο- 
παιδεία τοΰ Βουδισμού,

Γό σύγγραμμα τούτο σύγκειται εκ διάκο· 
σΐων είκοσι πέντε τόμων.

Έκαστος έκ τών τόμων τούτων ϊχει ύψος 
αέν έβδοι.ήκοντα πέντε έκατοστών τοϋ μέτρου 
και πάχος δέκα ίπτά έκατοστών.

. Τό βιόλίον τούτο ήγόρασεν ή έν Βεγγάλη 
■ 'Ασιατική εταιρία· ίκ τίνος έν Τιβέτ μοναστη
ριού,

/_ Διά τό βιβλίου τούτο έπλήρωσεν ώς άντί- 
τιμον 3,000 ρουπιέβων.

—Τό μεγαλει;έρας_κυκλοφορίας περιο
δικόν έν Έλλάδι είναι εν τό οποίον έκδίδεται 
κατα μήνα.

/, Είναι εικονογραφημένον καί δημοσιεύει 
ύλην κατάλληλον διά παιδία έφηβους καί νεάνιδας.

Τό Τπουργείον τής Ιίαιδείας το συνιστα 
ώς ώφελιμώτατον ανάγνωσμα.

Ο! μ’κροί συνδρομηταί του ύπερβαίνουσι 
τάς τρεις χιλιάδας καί καθ’ έκάστην έγγραφον- 
ται νέοι.

/. Ή έτησία συνδρομή του είναι τρεις όραχ- 
μαί μόνον.

/ Έν τώ τελευταίο) φυλλαδίω του ανήγγει
λε καί τήν έκδοσιν «Βιβλιοθήκης·

Τό γραφείου του «ύρϊσκειαι είς τήν όβόν 
’Δδριανοϋ άριθ. II μεταξύ φαρμακείου .Έλαφος· 
καί Παλαιας αγοράς έν Άθήναις.

Ποιον είναι άρα γε τό περιοδικόν τούτο ;

ΠΝΕΥΜΑ
ΝΙΚΟΣ. Τί τό θέλεις- δ,ίον καί άν 

προφυλάάάομαι άπο τόν αριθμόν 13 
πάντοτε τόν παθαίνω.

ΜΙΜΗΣ. Δεατί;
ΝΙΚΟΣ. Νά. διότι χθες έφαγα 13 λου

κούμια και μ’ έπονονσε όλιιν την νύ 
κτα το ότομάχι μου I

’Εστάλη ύπό ΙΙειραϊχΙ/ς αύρας

ΔΙΑΒΑΤΗΣ — Πού πηγαίνει Τοτό 
αΰτος ό δρόμος;

Και ύ Τοτός έκπληκτος :
—Μά δεν βλέπεις, Αδελφέ, πώς δέν 

πηγαίνει πουθενά. Στέκεται ’ς την θέ- 
όιν του I

Εστάλη οπό . Σ ΰμο'-έ.του·

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 81 

Όπως είμαι αν μ ’ άφήσης 
Μία νήσος θ’ άναχύψη, 
"Αν ΐν γράμμα μεταβάλης 

Τότε άνθος θά προχύψη
'■Ajya·

Άεεορί· 82
ΓΙώς δυνάμεθα μέ μαύρην μελάνην νά γράψω- 

υεν κόκκινα γράιιμα-α :
-ΑεοκΓο'χαράος ίρης· 

'Ακατάληπτου 83
Πώς είναι δυνατόν νά φαίνεται τις διπλού; ;

ΧρχισήμαΧΛον ά/ρας
Αίνιγμα 84 

Ά σοφράς ήμερα είμαι 
όπως είμαι αν μ' άφ'.σης- 
"Αν δαώ γράμματα άλλάΕης 
Μιαν νήσον θ' άπαντήσης.

• ΑΙμΧχρΟυς Κρήτη- 
Δημώδες 88

Κήπος φαρδύς. 
Κήπος πλατύς, 
Κίτρα πολλά 
Μά δυω υεγαλα

■ άίχαιος Άρισττίίης" 
Αίνιγμα 86

Είμαι εις τά γτ,ρατεΐα 
Καί κρατώ βάρος πολύ 
"Αν δοώ γράμματα άναστρέψης 
Θά μέ εΰρης δυστυχή.

• Σ. JfaSaratjJ·

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
—Παρακαλοΰνται οϊ έκτιμώντες τήν εργασίαν 

τής διιυθύνσεως καί καθυστερούντες ετι τήν συν
δρομήν των ν'άποστείλωσιν απ'ευθείας αυτήν εις 
την Διεύθυνσιν.

—Οί έν Άθήναις κκ. συνδρομηταί παρακα- 
λοϋνται νά μή χαταβάλωσι τήν συνδρομήν των. 
παρά έπι τή προσαγωγή αποδεΐξεως φερουσης τήν

ΜΙΚΡΩΝ
— Γιώργο πήγαινε νά πλϊτν-ρς τά χέ

ρια ιίου διότι έπιαόες χώματα προ ο
λίγου.

Καί ό Γιώργος :
— Ό Μπαμπάς είπε δτι τά καλά παι

διά νηδονται άμα όιΐ'ωθοϋν άπ'τό 
τραπέζι.

'Εστάλη ύπό .θουκυάίιίου ■

• ·
Είς τό μάθημα της Γεωγραφίας
—ΔΙΔΑΣΚ. Σταύρο τι παράγει ή Ζά

κυνθος ;
Και ύ άπρόοεκτος Σταύρος :
—Κορινθιακή άταφίδα. Λάοκαλε

Έστάλτ ύπό Xafipiov

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΚλλίΜοαϋμφωνο* 87

Α. ο. ο . . ι . α,.ι. « .a .ω
a . . ι . α.. ι. ω αυ. ο. ;

ΛΖιχρος Αόχιμος- 
Αίνιγμα 88

Είμαι £ν πτηνόν πλήν όμως 
"Αν άλλάζης έν μου γράμμα 

κολακεύεσ" έν τΑ αυα
ΜάρχιΛΧα ·

Αίνιγμα 89
θάλασσα είμαι φίλε μου 
Όλου άν μ' όνοιιάσης, 
“Αν κόψης τήν κοιλίαν μου 
Πόνους θά δοκίμασες

«'Ανβος τοϋ ΛωτοΒ 
Αίνιγμα 90

Νήσος είμαι πλην σ' τή μέση 
Φίλε μου άν μέ χωρίσης. 
Μια θεά μεγάλη αμέσως 
Είς τό τέλος θ' απαντήστε.

-*Ανθής τοβ J«ιμΟνος.·
Λύσεις τ&ν όν νφ Β" φύλλω βημοοΜν- 

Οεισών ασκήσεων πνεύματος
71) Χωρά ώρα—7-ι Καταταττω. — 73) Και

ρός παντί πράγματι — 7<) ό Γεωγραφικός χάρ
της.— .75. Ουδέποτε !.—76) Κέως - έως ή Κως- 
ώς.— 77) Πάρος Παρ'ις—78) “Αν προστίθεντχ 
ό πρώτος καί ό τελευταίος, ό δεύτερος καί ό πρω- 
τελευ-αίος καί οΰτω καθ' ίξής — 701 Οί ίπποι 
τοΰ Διομήδους άνηρπάργησαν ύπό τού Ηραχλέ- 
ους__ 801 'Αγαπάτε άλλήλους είπεν ό Χριστός
τοίς μαθηταίς αύτοΰ.

ύπογραφήν καί τήν σφραγίδα τοϋ Διευθυντού.
— Ή ·Βιβλιοθήκη· ίξιδόβη μόνον είς 2,01)0 

άντίτυπα. Όσης -ροφθάση θά πάρη.
— ■'Στην "Γδραμας·. Τό ώραίον έμδατήριον 

τοϋ κ. Ν. Κοτσελοπούλου πωλεϊ διά κλΜδοκύμ- 
βαλον ό χ. Βελούδιος αντί δραχμής.

—Οικοδιδάσκαλος ζητεί θέσιν έν τώ έξωτερικώ.
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Πάρε δροσερό αεράκι μου τό θεριό φιλήματα 
μου τό όποία στέλλει είς τό χείλη ή ψυχή κ«Ι 
φίλησε μου τόν φίλτα-ον S. Σδράλην εϊς τον 
όποιον λέγεις μυστικό δτι θά δημοσιεύσω τάς 
ασκήσεις του και άπ' έχεΓ πέτα'ε νά μοϋ φιλήσης 
τόν αγαπητόν I. Καράν ό οποίος τόσον μέ άγα. 
πά. τήν Μαρίκαν Θηβαίον ή όποια παραπο
νιέται διότι μέ λαμβάνει πάντοτε άργά. τήν Χοη- 
ότίναν Δεΰύλλα διά τάς υπέρ έμοΰ ένιρ. 
γειας της, τόν Άρ. Παπαχατζόπουλον εϊς 
τόν όποιον δέν θά παυσω νά είμαι υποχρεωμένου, 
τόν Πέτρον Ν. Κοκονβίινην διά τόν ύπέρ 
έμοΰ ενθουσιασμόν του, τόν αγαπητόν Κ.Λ Κων- 
«ταντινίδην είς τόν όποιον άπέστειλα τά ζη- 
τηθέντα, τόν αγνήν μου 'Αεικίνητον περι
στεράν ή όποια φαίνεται και από τάς ίνεργείας 
γης καί άπό τάς επιστολής της δτι μέ λατρεύει 
καί τήν όποιαν πολύ πολύ επιθυμώ νά γνωρίσω καί 
προσωπικώς, τόν άγαπημένον μου Εϋμολπον 
διά τάς ένιργείας καί τήν αγάπην του, τόν πε- 
φιλημίνον μου 'Ιάκωβον Σϊμον τόν όποιον 
έχει μαγιύσιι τό διήγημά μου -Μέσα 'ς τό σακ- 
κοΰλι μου-,τήν ενθουσιώδη φίλην μου κ.'Ελένην 
Καλογεροπούλου διά τό ύπέρ έμοΰ ενδιαφέ
ρον της, τό προσφιλές Άνθος τοΰ λειμώνας 
διά τόν ύπέρ έμοΰ ενθουσιασμόν του και τό οποί- 
ον προσφέρει τούς ασπασμούς του είς τήν Κέαν- 
“Ηπειρον και τόν Γ. Καρατζαν, τόν Λεον
τόκαρδου Κράτα, άχ! τόν Λεοντόκαρδου 
Κράτα τοϋ όποιου ή πολύπαθης πατρ'ς ή λα- 
τρευομένη Κρήτη μας άκόμη δεν ηίιωθη . . . . , 
τήν προσφιλή Πείραϊκήν αΐΐοαν ή όποια μέ 
ίχιι μαγιύσιι μέ τάς ένιργείας της και εις τήν 
όποιαν λέγεις νά μοί άποστιίλν; δτι θέλει και αν 
κριθή κατάλληλον θα δημοσιευθί·, τόν νέον φίλον 
μου £. Ναθαναήλ ό όποιος ασπάζιται τόν Γ. 
Καρατζάν καί τόν ευχαριστεί· διότι τόν ένέγρα- 
ψε συνδρομητήν μου, τόν Μεβόηνίακόυ κόλ
πον τον όποιον δέχομαι συνεργάτην είς τά .Μι
κρά μικρά-, τάς ·'Ασκήσεις πνεύματος» καί τά 
• Πνιύματα μικρών", τήν νέαν φίλην μου Μάο- 
κελλαν εις τήν όποιαν λέγεις δτι δλα δσα μοι 
άπίστιιλι βά δημοσιευβώσι μέ τήν σειράν των, 
τό Άνθος τοϋ λωτοϋ, τοΰ όποιου τό γραμ
ματάχι μέ συνεχίνησι βαθύτατα, τόν φίλτατον 
Τοξότην ή όποιος ήρχισε νά μοι γράφη και νά 
μετέχη καί τών διαγωνισμών, τόν Mikqov δό
κιμον τοΰ όποιου ία δημοσιεύσω καί τάς "Α
σκήσεις πνεύματος· χα1. τά -Μικρά μικρά, τόν 
αγαπητόν II Καροϋσον τόν όποίον ένέγραψα εί; 
τήν "Βιβλιοθήκην", τόν φίλτατον Άρχίναυαρ- 
χον Θεμιότοκλά τοϋ όποιου έλαβον τάς λύ

σεις, τόν προσφιλή Θ. Καραγίάννην τοΰ ό
ποιου έλαβον τάς λύσεις και Οά δημοσιεύσω τ' ά- 
ποσταλέντα, -.όν αγαπητόν 'Αετόν ό όποιος με 
ειδοποιεί δ-ι άπό σήμερον μετονομάζεται Μίγας 
'Αλέξανδρος και μοί στίλλιι λύσεις και παρά
πονα διότι δέν έλαβε τό α'. μου φύλλον τό οποίον 
τοΰ απέστειλα έκ δευτέρου μέ τήν ειδοποίησιν 
δ-ι τόν ένέγραψα καί είς τήν < Βιβλ.ιοθήχην . τήν 
Μικρόν μου κάμπίαν τήν όποιαν ένέγραψα 
είς τήν "Βιβλιοθήκην..τήν προσφιλή Ποιιίτρίαν 
Σαπψό»—τοΰτο τό ψευδώνυμον μοι άρέσχει πε
ρισσότερον—διά τόν ύπέρ έμοΰ ενθουσιασμόν της 
καί την όποιαν εσημείωσα είς τόν διαγωνισμόν 
και τής άπέστειλα τό α'. φύλλον, τήν άλησμόνη- 
τον φίλην Κέαν-Ήπβίρον τήν όποιον ένέγραψα 
είς τήν -Βιβλιοθήκην, καί ευχαριστώ διά τάς υπέρ 
έμοΰ κρίσεις της. τόν αγαπητόν Α. Καραδαγ- 
γέλην είς τόν οποίον άπέστειλα τό α'. φύλλον 
καί τόν ευχαριστώ διότι αναλαμβάνει να μέ αντί- 
προσωπεύση,τόν προσφιλή ’Ορμητικόν Ευρώ
τα διά τήν αγάπην του, τόν φίλτατον Γ. Τράμ
παν διά τας ένιργείας του. τόν Άυαότ. Σπά
θην τόν οποίον ένέγραψα είς τήν .Βιβλιοθήκην., 
τόν προαφιλέστατον ΚόΟόυφου,ό όποιος μ’έτρέλ- 
λανε μέ τό γραμματάχι του καί τόν όποιον ένέ- 
γραψχ είς τήν "Βιβλιοθήκην, τόν χαριτωμένου 
Γιαυνάκην Μακόπονλον ό όποίος δένγνω- 
ρίζιι τί λύπην έδοχίμασα διότι δέν ήμην είς τό 
γραφεΐόν μου διά νά τόν γνωρίσω δταν μ’έπεσκίφθη 
μέ τήν μαμα του, τήν ΒοώΠΙΟα Ήραν ποΰ 
τήν περιμένω μέ λαχτάρα εις τό γραφεΐόν μου, 
τόν παραπονιάρην μου Δίκαιον Άοκλτείδην, 
τοΰ όποιου θά δηιιοσιεύσω τ'άποσταλέντα καί τόν 
όποίον παρακαλώ νά λησμονήση πλέον τήν ύπό- 
Οεσιν τοΰ διαγωνισμού, ή όποια προήλθεν άπό £ν 
λάθος μου, -ό προσφιλές Άραχναϊον τό όποίον 
ένέγραψα είς τήν -Βιβλιοθήκην, καί έσημείωσα 
είς τόν διαγωνισμόν τών λύσεων, τήν αλησμόνη
σαν καί παλαιόν φίλην μου. ή όποια ζή πάντοτε 
ιύ τήν ένβύμησίν μου Δήμητραν Κα^'Ορράχη 
διά τό ύπέρ έμοΰ ενδιαφέρον της, τόν φίλτατον 
Ήλιον ΙΙαπαμεντζβλόπουλον διάτάςύπέο 
έμοΰ ευμενείς κρίσεις του. τόν προσφιλέστατον 
11 I. Καλαμαμίιίιτην εί; 8ν άπέστειλα τό 
ζητηθέν φύλλον Ιανουάριου καί τόν έσημείωσα 
είς τόν διαγωνισμόν, τόν αγαπητόν Δόν Καί- 
ιΐαοα. ό όποιος βεβαίως θά λαμβάνη δωριάν τό 
φύλλον μου και τοΰ όποιου θά δημοσιεύσω τα α ■ 
ποσταλέντα. καί δλους τού; άλλους καλού; φίλους 
μου.οΐ οποίοι μοΰ έγραψαν μετά τή» Ιδην του μη
νός καί εί; τού; όποιους έλλιίψει χώρου θ' άπαν
τήσω είς τό έπόμενον.

Έκ τοϋ τυπογραφείου τάς -Κορίννης·, όδός Φωκίων-ς άοιθ. 5.


