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Έ-Ξ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Εμπρός είς τήν θύραν τής οικίας μου υπάρχει μικρόν 

τι κηπάριον μέ κάγκελα σιδηρά, τά όποϊα μένουν ανοικτά 
πρός τούς έρχομένους άπό τόν δρόμον. Είς αύτό τό κη- 
πάριον έχω φυτεύσει ολίγα τινα άνθη άπό τά κοινότατα, 
διά νά μή διεγείρωσιν είς τού; διαβάτας επιθυμίαν νά τά 
κόψωσι, καί νά μένη οσον τό δυνατόν στολισμένον τό 
μέρος έκεϊνο- άλλά, καί μ’ όλην τήν ταπεινότητα τών 
άνθέων μου, παρετήρουν οτι αύτά ποϋ καί ποϋ έκόπτοντο- 
καί έκόπτοντο διότι έδώ, είς τήν ‘Ελλάδα, άκόμη δυ
στυχώς οί πλεϊστοι τών άνθρώπων δέν έδιδάχθησαν νά 
σέβωνται τήν ξένην ιδιοκτησίαν, καθώς είς τάς εύνομου- 
μένας τής Ευρώπης χώρας.

Έτυχά ποτέ διαβάτης είς τινα πόλιν τής Γερμανίας, 
δπου συναντηθείς μ’ ένα άλλον Έλληνα, τόν παρεκάλεσα 
νά μέ όδηγήστ) εί’ς τινα περίπατον, έξω τής πόλεως. Ό 
δρόμος, άν καί δημόσιος, είχε δεξιόθεν καί άριστεοόθεν 
φυτευμένας μεγάλας άπηδίας, καί επειδή ήτο φθινόπωρου 
ό καρπός τών δένδρων ήτο ώριμος καί έβλέπαμεν εμπρός 
είς τά βήματά μας πεσμένα κατά γής αχλάδια, ωραία 
μά τό ναι, καί όρεκτικώτατα. Ένώ λοιπόν συνωμιλού- 
σαμεν έσκυύα, έλαβα έν έξ αυτών, καί τό έφερα είς τό 
στόμα μου- άλλά μόλις ίδιον τό κίνημά μου τοϋτο ό φί
λος μου,—Πρόσεξε, μέ είπε, μή σε ίδή κάνεις, έπειδή θά 
κατεδικαζόμεθα είς πρόστιμου.

— Καί πώς ’. λέγω- αύτά τά άχλάδια εινε πεσμένα 
κατά γής.

— Ναι, μέ άποκρίνεται, άλλ’ έχουν τόν ιδιοκτήτην 
των.

— Καί διατί λοιπόν, ήρώτησα. ό ιδιοκτήτης των τά 
άφίνει νά πίπτωσι, καί δέν τά μαζεύει ;

— Διότι είνε βέβαιος, οτι κανείς δέν τολμά νά τά 
έγγίσγι, άν καί πεσμένα κατά γής- ώστε περιμένει ίσως 
νά ώριαάσωσι καί τά άλλα, αϋριον ή μεθαύριον, καί τότε 
νά τά συνάξ-/) δλα όμοϋ.

Είχα ήδη δαγκαμένον τό άχλάδι- ήτο πολύ εύχυλον 
καί πολύ εύοσμου, διό, ομολογώ τήν άμαρτίαν μου, έξη- 
κολούθησα νά τό τρώγω λαιμάργως, είπών είς τόν φίλον 
μου,—Τέλος πάντων, άν μέ ίοοϋν, πληρώνω τήν άξιαν 
αύτοϋ τοϋ άχλαδίου, έ'στω καί διπλήν.

— Άπατάσαι, μέ λέγει- διότι καί διπλήν ή τριπλήν 
άν έπλήρωνες τότε τήν άξίαν τοϋ άχλαδίου, πάλιν θά 
κατεδικάζεσο είς τό πρόστιμου, όχι διά τό άχλάδι, άλλά 
διότι παρέβης του νόμου, οστις προστατεύει τήν ιδιο
κτησίαν τοϋ καθενός. Ίσως θά σ’ έγίνετο συγκατάβασις 
έπειδή είσαι ξένος, άλλ’ άπό τούς κατοίκους κάνεις δέν 
θά έτόλμα νά βάλ·ρ χέρι εις ένα καρπόν ξένον, έστω καί 
πεσμένον κατά γής έμπρός είς τούς πόδας του. Είς τοϋτο 
τούς έδίδαξαν οί νόμοι, έφαομοζόμενοι αύστηρώς είς όλους 
ανεξαιρέτως. ’Ενδέχεται νά ήσο βουλευτής ή καί υπουρ
γός, τό πρόστιμου δέν θά τό άπέφευγες. Μέ χαμογέλι 
καί μέ εύγενικόν τρόπον θά σ’ έλεγαν νά τό πληρώσγς, 
άλλά ύπό τό χαμογέλι καί τόν εύγενικόν τρόπον θά 
έκαταλάμβανες τήν άναπόφευκτον ύποταγήν είς τόν νό
μον καί θά τό έπλήρωνες τόσφ μάλλον προθύμως, οσον 
ύψηλοτέρα θά ήτο ή θέσις σου καί μεγαλύτερα ή δύναμίς 
σου καί γνωστοτέρα ή ευγένεια τοϋ χαρακτήρας σου.

Μετά τό άκουσμα τοϋτο, σάς βεβαιώ, ότι τό άχλάδι 
έκεϊνο έκάθησε βαρύ έπάνω είς τό στομάχι μου, καί οτι 
άκόμη έως σήμερον, πιστεύσατέ με, τό αισθάνομαι αχώ
νευτου, άφοϋ, καθώς βλέπετε, τό ένθυμοϋμαι καί τό διη
γούμαι.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τάς Αθήνας, είς τό κηπάριον 
τό έμπροσθεν τής θύρας μου.

Έπειδή τό δωμάτιον ό'που κοιμούμαι έχει παράθυρον 
πρός τόν δρόμον, μίαν πρωίαν, ένφ έστεκόμην όπισθεν 
τοϋ διαφανούς παραπετάσματος τοϋ παραθύρου μου, βλέπω 
διαβαίνουσαν μίαν κυρίαν άγνωστόν μου, ήτις έκράτει διά 
χειρος μίαν μικράν κόρην έως έζαετή,—τό θυγάτριόν της
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ώς υποθέτω.—Μόλις εΐδεν ή μικρά τά. άνθη τοΰ κηπαρίου 
μου, φεύγει άπό τήν χεϊρα τής μητρός της, έμβαίνει μέ 
γοργόν βήμα διά τής καγκελωτής θΰρας, ήτις έμ,ενεν 
ανοικτή, παρατηρεί δεξιά καί αριστερά μήπως την έβλεπε 
τις, καί αρχίζει νά κόπτη άνθη, δσα εύρισκε πρόχειρα.

Ό Θεός βλέπει άοράτως τά πάντα’ αύτήν την φοράν 
ετυχε νά βλέπν] καί άνθρωπος ωσαύτως αόρατος, ό ιδιο
κτήτης έγώ’ άλλ' αντί νά φωνάξω «Τί είνε αύτό πού κά- 
μνεις !» ηύχαριστούμην νά μένω καθώς ήμην κρυμμένος, 
διά νά βλέπω τό κοράσιον εκείνο νά τρέχη άπό άνθους εις 
άνθος, ώς άλλη πεταλούδα χαριεστάτη.

Ναί, ηύχαριστούμην, άλλά συγχρόνως έκαμνα τήν ακό
λουθον σκέψιν·—’Ιδού πώς γίνεται ή άρχή τού κακού· δέν 
πταίει δέ αύτό τό παιδί, άλλ’ ή μήτηρ του, ήτις γελά ένώ 
τό βλέπει ν' άρπάζη ξένην ιδιοκτησίαν, χωρίς νά καταλαμ- 
βάν-/) οτι κατ' αύτόν τόν τρόπον ενθαρρύνει τό τρυφερό 
παιδί της είς τό νά βάλλη χέρι έπάνω είς ξένον πράγμα, 
ό'σον άσήμαντον, δσον άναξιον λόγου καί άν ήνε tv άνθος.

Τί έπρεπε νά κάμγ αύτή ή μήτηρ, θέλουσα βέβαια νά 
καταστήσν) τό τέκνον της, όταν μεγαλώση, άξιον τής 
κοινωνίας τών χρηστφν άνθρώπων ; Νά τώ είπή,—Παιδί 
μου, αύτό οπού τώρα έκαμες είνε κακόν. ’Επήρες ξένον 
πράγμα, χωρίς νά έρωτήσης εκείνον, δστις τό έχει, άν σέ 
τό δίδ-ρ. Τό νά πάρη τις ξένον πράγμα, χωρίς νά έρωτήση 
τόν ιδιοκτήτην του άν τό δίδγ, έστω καί tv άνθος, έστωΚΟΡΑΞ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ

( Μ Τ Θ Ο Σ )

Μιά φορά μιά ’ .4.Ιερού, είς τό δάσος, πεινασμένη 
έτρεχε νά ’(3ρ»7 τροφήν, γιά νά φάγη ή καίμένη, 
όταν σέ κ.ίαδί ’ι.’·η.ίό έναν κόρακ’ απαντάει 
ποϋ ορεκτικόν έκράτει είς τό στόμά του τυρί 
καί χωρίς καιρόν νά χάσε) τρέχει καί τόν χαιρετάει 
καί ευθύς με κοίακείας άρχινα ή πονηρή: 
«Κόρακα μου ανδρειωμένε, όπου έχεις τόση \άρι, 
«Πώς τά μάτιά σου θαυμάζω, τό ωραίο σου ποδάρι,
• τήν ό.Ιόμαυρή σου μύτη, καί τή μακρυά ουρά σου, 
«τό μοναδικό σου χρώμα, καί τά εύμορφα πτερά σου.
• Σεν εΐξεύρεις, κόρακά μου, πόσον θά μ*  ευχαρίστησης,
• άν καταδεχθείς ό.Ιίγον άπ έκεϊ νά κε.ίαδ ήσε/ς

Ο ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΙΘΕΙ
( ΔΙΑΛΟΓΟΣ )

ΠΡΟΣ11ΠΑ

Μενέλαος ετών 10.—Γεώργεος ετών 8

Μ. Τί σ’ άρέσει Γιώργο ; νά εργάζεσαι, νά κοιμάσαι, 
νά τρώγνις, νά παίζη; ή νά μελετάς ;

Γ. Κάνένα άπό αύτά δέν μ' αρέσει Μενέλαε- πρέπει νά 
ήσαι πολύ έξυπνος, διά νά καταλάβγ,ς τί θέλω.

Μ. Μά καί τί τάχα; δέν σ'άρέσει νά τρώγης, δταν πει
νάς, νά κοιμάσαι άμα νυστάζης, νά παίζη; δταν θέλης, 
νά μελετάς άμα δέν έχης άλλη δουλειά, να έργάζεσαι 
τέλος πάντων διά νά έχης τήν κοιλιά γεμάτη........  

καί έν πράσινον φύλλον, είνε αύτό ίσα, ίσα τό όποιον 
ονομάζεται κλοπή’ καί έκεϊνος, δστις τό κάμνει λέγεται 
κλέπτης, λόγος δστις προξενεί μεγάλην έντροπήν καί 
ατιμίαν είς τόν άνθρωπον. Τώρα, τά έκοψες ό'που τά έκο
ψες αύτά τά άνθη, άλλά θά τά βλέπω καί Οά λυπούμαι, 
διότι δέν μάς τά έδοσαν, άλλά τά έπήοαμεν κρυφίως’ δέν 
μάς τά έχάρισαν, άλλά τά ήρπάσαμεν τούλάχιστον δέν 
τά έκόψαμεν εμπρός εις τόν ιδιοκτήτην των θά μάς έλεγε 
μόνον άδιακρίτους’ άλλ’ έκεϊνος δέν ήτο παοών, καί 
αίσθανόμεναι οτι δέν ήτο καλόν αύτό δπου έκάμναμεν, 
ήμεθα έτοιμαι νά τρέξωμεν καί νά φύγωμεν έντοοπιασμέ- 
ναι, άν έξαφνα έπαρουσιάζετο καί μάς έβλεπε,—ημάς ! 
ημάς '. ώ θεέ μου !

Καί επάνω είς αύτά, tv δάκρυ τής μητρός εκείνης εί- 
ξεύρετε ποϊον αποτέλεσμα θά έπροξένει είς τήν απαλήν 
ψυχήν τού παιδιού έκείνου ; Βαλσαμικόν’ σωτήριον.

Οΰτω ποοσεχούσας καί ούτω λαλούσας μητέρας άν εΐ- 
χομεν δλοι ανεξαιρέτως οί 'Έλληνες, —καί τούτο άπόκει- 
ται είς τά Παρθεναγωγεία,—ή κλοπή θά ήτο πράγμα 
δλως άγνωστον είς ήμάς. Θά ήκουαμεν περί αύτοΰ, δτι 
γίνεται άπό τινας ανθρώπους καί θά έφρίτταμεν καθώς 
φρίττομεν διά τόν σκορπίον. Οί χείριστοι τών άνθρώπων 
κατ' άλλα, άκούοντες κλέφτης, θά επτυαν τρις είς τόν 
κόλπον των. I. Ιςιλωριαης ΣΚΤΑΙΣΣΗΣ

Σ. Δ. Έν τώ χειρογράφω οΰίόλως σημεισΰνταιή ψιλή καί ή βαρεία.

• γιά νά ακούσω ή καϋμένη τήν περίφημη .ία.ίιά σου, 
«όπου έκαμε νά γείνι/ 'ξακουστό τό όνομά σου.
'Σάν τήν ήκουσεν ό κόραξ, άπό τή χαρά πνιγμένος 
Παραιτεΐ άπό τό στόμα τό όιραϊόν του τυρί 
και άρχίζει είς τό δένδρον κρα νά κράζη τεντωμένος 
γιά νά δείξιι τή φωνή του ! ... Μά εκείν ή πονηρή 
τό τυρί ευθύς αρπάζει, στρέφει μιά καί τόν κυττίί
• Εύγε κόρακα» φωνάζει καί τον άποχαιρετεΐ.

Είς των πονηρών τούς Λόγους άν μεγά.ίην πίστιν δώσγς 
τήν πο.ί.ίήν σου εΰπιστίαν άκριβά θά τήν π.Ιηρώσ^ς.

Ni-Cos

Γ. Έγώ σοΰ λέγω πώς δέν μ’ αρέσουν αύτά καί σύ τό 
γουδί τό γουδοχέρι’ μου τά λές καί μοΰ τά ςανα- 
λές...... Νά τί μ' άρέσει ! Μού άρέσει νά φορώ πάντοτε
καινούργια ρούχα, γιά νά μέ ζηλεύουνε τ' άλλα παι
διά.

Μ. Ποτέ δέν έζήλευα νά ήμην έξυπνος διά νά κατα
λάβω αύτήν τήν επιθυμίαν σου ! .... "Αχ, Γιώργο ! πόσον 
είσαι μικρός δια νά έννοήσης τήν ανοησίαν ποΰ λέγεις ’..... 
Δέν μοΰ λές, σέ παρακαλώ, ποϊος σοΰ αγοράζει τά και- 
νούργία ρούχα σου ;

Γ. Ό μπαμπάς μου 1
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Μ. Τον ήρώτησες καμμιά φορά τί βάσανα έπέρασε διά 
νά σού τ' άγοράση ;

Γ. Μεγάλη δουλειά ! 'Εργάζεται καί μοΰ τ' άγοράζει '. 
Φιλοσοφία θέλει κι' αύτό ; ’.

Μ. Φιλοσοφία καί μεγάλη μάλις-α, διότι μέ τόν ιδρώτα 
τοΰ προσώπου του, μέ κίνδυνον τής ζωής του εργάζεται 
διά νά σού φέογι νά φάγης καί νά ένδυθής, εΐ δέ μή θά 
ήσανε 'στους πέντε δρόμους καί δέν θά έζούσες ούτε μιαν 
ώραν.... "Αν είξευρες τούλάχιστον τί τόν τρέφει.................;

Γ. Νόστιμος είσαι, Μενέλαε’ μήπως περιμένεις νά σού 
είπώ, δτι τόν τρέφει τό καλαμπόκι ή τό κριθάρι ή ή τσι- 
κουνίδες ; . . . Νά! τά φαγητά πού τρώγομε» έγώ, συ καί 
ολος ό κόσμος αύτά είναι ή τροφή του !

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I”

ΛηφϋεΕβαε άποφάοεις
(Γόε προηγούμενο» τεύχος)

Ή κυρία Βαντάελ ύψωσε τούς οφθαλμούς καί τάς χεϊ
ρας είς τόν ούρανόν καί έχυσε πικρά δάκρυα, δταν εμαθε 
τό οΐκτρόν τέλος τής Μαρίας Βερλένζεν, τόσον καλής και 
τιμίας κόρης. Όλαι αί δυστυχίαι της ποοήλθον, διότι 
ένυμφεύθη τόν 'Ιάκωβον, δστις ήγάπα πλειότερον τής έο- 
γασιας τήν διασκέδασιν καί ό όποϊος παοεσύρθη τέλος είς 
την απώλειαν ένεκα τών κακών συναναστροφών του.

Ή κυρία Βαντάελ δέν τούς εΐχεν ίδει άφ' δτου ένυμ- 
φεύθησαν, ήοώτα δμως καί έμάνθανε πολλάκις περί τής 
ζωής των. Έγνώριζεν οτι ειχον χάσει δλα των τά τέκνα, 
δτι αί ύποθέσεις των έπήγαιναν πολύ κακά καί οτι τέλος 
ό 'Ιάκωβος είχε διαπράξει μετ' άλλων διεφθαρμένων άν
θρώπων κακήν τινα ποάξιν, ένεκα τή; οποίας κατεδικάσθη 
είς εξορίαν. Ναί’ τό Δικαστήριον τόν κατεδίκασεν είς δε- 
καπενταετή έξοοίαν ή κυρία Βαντάελ τό εΐχεν άναγνώσει 
είς τινα έφημερίδα' έλυπεϊτο δέ παρά πολύ δταν έσκέπτετο 
οτι ό φαυλόβιος αύτός ήτο έξάδελφος τού Πέτρου, άπο- 
μεμακουσμένος δμως εύτυχώς. Έάν ή πτωχή Μαρία, δταν 
έπρόκειτο νά νυμφευθή, έπρόσεχε καλλίτερον, θά έποοτίμα 
τόν Πέτρον καί τώρα θά ήτο εύτυχής καί θά έπέρνα τόσον 
καλά μαζύ του. Άλλ*είχε  προτιμήσει τόν ’Ιάκωβον, διότι 
ήτο εύθυμος, ζωηρός καί τή διηγείτο ιστορίας, διά τών 
όποιων τήν έκαμνε νά γελά... Τήν έκαμνε νά γελά τότε, 
διά νά τήν κάμη νά κλαίη ύστερον!

Ή γραϊα Βαντάελ ήνόει καλώς, δτι ό Πέτρος ήθελε νά 
υιοθέτηση τήν μικοάν όοφανην. ’Ενώ έσκεπτετο ταύτα 
έλαβε μέ τάς χεϊράς της τήν κεφαλήν τού υιού της καί 
τόν ήσπάσθη. "Επειτα έθέρμανεν όλίγην σούπαν, ή όποια 
είχε μείνει, ήτοίμασε τήν τράπεζαν, διά νά φάγν; ό Πέ
τρος καί είσήλθεν είς τό πλησίον δωμάτιον διά νά έτοι- 
μάστ; τήν κλίνην του. Ήτο ή δεύτερα ώρα μετά τό μεσο
νύκτιον. δταν άπεσύρθη ό Πέτρος είς τόν κοιτώνα του διά 
νά κοιμηθή.

Ό Πέτρος ήτο πολύ κουρασμένος’ έσκέπτετο όμως τόσα 
πολλά πράγματα, ώστε δέν ήδύνατο νά ήσυχάση. Ενε- 
θυμεΐτο τούς λόγους τής μητρός του περί τής ζωής τής 
δυστυχούς Μαρίας καί έκλαιεν έξ οίκτου. Πτωχή γυνή ! 
Άνκμφιβόλως, μετά τήν καταδίκην τού συζύγου της 
ήθέλησε ν’ άπομακρυνθή τού τόπου, είς τόν οποίον είχε 
ζήσει μετ'αύτοΰ’ ήκολούθησε τήν πρός τήν Φλανδριαν 
άγουσαν, διότι ήλπιζεν δτι θά έπανεύρη φιλικά; οικογέ

3

Μ. Δέν είναι αύτά, όχι ! Ή τροφή του είναι αί ελπίδες, 
τάς όποιας έχει σέ σένα, δτι θά τόν υποστήριξής μίαν 
ημέραν είς τά γεράμματά του, πού δέν θά είμπορή πλέον 
νά έργάζεταΐ’ διότι πρέπει νά 'ξεύρης καλά, δτι δπως τά 
καινούργια σου ρούχα θά παληώσουν μιά φορά καί θά ήναι 
άχρηστα, έτσι καί ό μπαμπάς σου, ό όποϊΟς τώρα είναι 
νέος καί άντέχει είς τήν έργασίαν, θά γηράση μίαν ημέραν 
καί δέν θά εΐμπορή ούτε νά όμιλή,... Δέν πρέπει νά κυτ- 
τάζωμεν μόνον τά παρόντα, άλλά καί τά μέλλοντα !

Γ. "Εχεις δίκαιον Μενέλαέ μου· άπό τώρα σέ αγαπώ 
περισσότερον, διότι εννόησα πόσον άξίζει μία καλή συμ
βουλή ενός φίλου.

Μ. Ε. Κ . .

νειας, αί όποϊαι θά συνεπάθουν καί Οά τήν έβοήθουν νά 
κερδίζη τά πρός τό ζήν. Τό τέκνον είχε γεννηθή κατά τό 
ταξείδιον εις τό Βρεφοκομεϊον τού Βουζιέρου’ ή δέ πτωχή 
μήτηρ, μόλις εΐχεν άναλαβει, έξηκολούθησε πάλιν τόν δρό
μον της. Τίς είξευρε πόσα ύπέφερεν ή δυστυχής, δπως 
φθάσνι είς τό μέρος, δπου τήν εύρεν ό Πέτρος νεκράν !

Μόλις πρός τήν πρωίαν ό ναύτης άπεκοιμήθη ύπνον 
μεστόν φοβερών ονείρων.Όταν έξύπνησεν, εΐχεν έζημερώσει 
πλέον. Ένεδύθη ταχέως καί ήνοιξε τήν θύραν. Ή μήτηρ 
του ήτο έκεϊ καί τον έβλεπε.

«Έκοιμηθη έως τό πρωί χωρίς νά έξυπνήσγ διόλου, τώ 
λέγει ή γραϊα Βαντάελ. Προ ολίγου μόλις έξύπνησε’ τής 
έδωκα γάλα καί πάλιν έκοιμήθη’ έλα νά τήν ίδ’71ς.»

Ό Πέτρος είσήλθε σιγά, σιγά είς τό δωμάτιον δπου 
έκοιμάτο ή μικρά διά νά μή τήν έξυπνήση- έφαίνετο τώρα 
όλιγότερον άδύνατος άπό τήν προηγουμένην ήμέοαν. Έ- 
φώναξε τόν Κετέρ, δστις έκοιμάτο πλησίον τής κλίνης του 
καί έξήλθε τής οικίας.

Έβάδιζε κατ' άρχάς πολύ ταχέως, χωρίς νά παρατηρώ 
πέριξ αυτού’ κατόπιν δμως δταν ήννόησεν οτι έπλησίασεν 
είς τό μέρος ένθα εύρε τό τέκνον έβράδυνε τό βήμά του 
καί έσυμβουλεύθη τά πέριξ.

Αίφνης ό Κετέρ έσταμάτησεν είς τό άκρον τής οδού. 
'Ύψωσε τά ώτά του καί έγαύγισεν ώς νά έλεγεν είς τόν 
κύριόν του : «έφθάσαμεν !·.

— «Έγνώρισε τό μέρος» είπε καθ’ εαυτόν ό Πέτρος καί 
παρετήρησε μετά προσοχής. 'Αριστερά έν τώ μέσφ τοΰ 
λειμώνος άνεγνώρισε τό μέρος, τό όποιον έζήτει. Δεν εΐχεν 
άκόμη πλησιάσει καί έφώναξε τόν Κετέρ. Έζ. τής οδού 
έβλεπεν δμιλον άνθρώπων, οί όποιοι παρετήρουν τήν νε- 
κοάν ήκουε σχεδόν τάς έκφωνήσεις τής έκπλήξεως, τής 
λύπης, τής εύσπλαχνίας, εκείνων, οί όποϊοι την παρε
τήρουν.

Ό Πέτρος δέν άνεμίχθη είς τό πλήθος. Ητο βέβαιος 
τώρα, δτι τό πτώμα τής Μαρίας Βερλένζεν θά άνεπαύετο 
είς τό νεκροταφεϊον. Τούτο ήτο έκεϊνο τό όποιον έπεθυμει 
νά μάθ/1. Έξηκολούθησε τόν δρόμον του μέχρι τού πρώτου 
χωρίου’ ήθελε νά μάθν) είς ποιαν ένορίαν ύπήγετο τό χω- 
pcov. του ότυοίου οί y.xToixoi ευρον 'τζοο ολίγον το πτώιχα 
τ·7ίς ζτωγ-ής γυναικός. Περί τούτου θά έμάνθανεν άργότε- 
ρον καί θ'ά ήρχετο ένίοτε νά προσεύχηται διά τήν ψυχήν 
της καί νά τή ύποσχεθή, δτι θά φροντίση διά τό τέκνον 
της. Δέν θά έλεγεν είς κανένα πού εύρε τήν μικράν Μα
ρίαν. Ό ’Ιάκωβος ήτο έξόριστος έπί 15 έτη καί μετά 
παρέλευσιν τών 15 ετών έπανερχόμενος θά έζήτει βε-
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βαίως το τέκνον του. Όποϊα παραδείγματα, όποιας συμ- 
βουλάς θά τψ έδιδε ; ΙΙοίαν ζωήν θά την έκαμνε νά πέ
ραση , "Επρεπε νά ηναι χαί ή χάρη τόσον δυστυχής, όσον 
ή μήτηρ της ; Οχι ! Ό Πέτρος ήθελε νά την σώση είς 
άνάμνησιν τής μητρός της, καί, διότι ήγάπα άλλως τόσον 
τό πτωχόν μιχρόν, είς τό όποϊον διά τών περιποιήσεών 
του εϊχεν αποδώσει τήν ζωήν. Δ'εν ήθελε νά τήν φέρουν

VI Α ϊ Ο S

Μάιος ή.Ιθε, καί σ' ανθισμένο Και σύ επίσης χειμώνας κρύος
γε.ία ή κτίσις όένύρου χ.Ιονάρι ’σάν τό που.Ιάκι όεν θά άργήσε/
καί ό.Γ ή φΰσις ύά.Ι.Ιει με χάρι ΰ'ά.Ι.Ιε παιάάκι πά.Ιι ν’ άφΐση
μυροθο.Ιεϊ' μικρό που.Ιί. κάθε αυγή· γυμνή τή γή.ΤΙ ΑΠΕΓΕΙΝΕΝ 0 ΑΡΑΠΑΚΟΣ

δ Άρα-θά έπεριμένετε ίσως νά μάθητε τί άπέγεινεν 
πάχος, άφοϋ έπιάσθη είς τήν αποθήκην τοϋ Μαστροχατζή 
άπό τό φοβερόν έκεϊνο δόχανον, είς τό όποϊον έμβήκεν 
άφοβος, διά νά δοκι- 
μάση τό μυρωδάτο 
τυρί, ποϋ ήτο μέσα.

Οί σύντροφοί του, 
Μουστακαλής,’Avot- 
χτομμάτης, Σπανός 
καί λοιποί, τόν άφή · 
καν έρημον, είς τήν 
τύχην του.

Μέσα εις τό δό- 
κανον έμεινε κλει
σμένος πέντε ήμερό- 
νυχτα- άχ, τί κλάϋ· 
ματα έκαμνεν! έκτύ- 
πα τό κεφάλι του 
δεξιά καί αριστερά διά- τό έγκλημά του.

Έφθασεν όμως ή στιγμή, κατά τήν όποιαν θά άπεφα- 
σίζετο ή τύχη του.

Ό Μαστροχατζής μίαν φοράν τήν εβδομάδα κατέβαινε 
καί έβλεπεν είς τήν άποθήκην, άν είχε πιάσει τό δόκανον 
κάνένα ποντικόν ή άν ειχον άφίσει τό τυρί οί ποντικοί- 
διότι πολύ συχνά κατόρθωναν νά τό φάγουν, χωρίς νά 
πιασθοϋν ’σάν τόν λαίμαργον Άραπάκον.

— A ’. τόν κλέπτην ! αύτός μοϋ έτρωγε τόσον καιρόν 
τά τυριά, αύτός ! έφώναξεν ό Μαστροχατζής μέ μεγάλην 
χαράν, άμα είδε τόν ποντικόν μέσα είς τό δόκανον.

Ό κύρ Άραπάκος έτρεμεν άπό τόν φόβον του, έζαλίσθη, 
έλιποθύμησεν...

Ό Μαστροχατζής, χωρίς νά χάση καιρόν, έφώναζε τήν 
γάτα του, τήν Πεταχτή, έκλεισε πόρταις καί παράθυρα 
καί διά μεγαλητέραν άσφάλειαν έπήρε καί μία μεγάλη 
σκούπα, διά νά κτυπήση τόν Άραπάκον, άν τυχόν έγλύ- 
τωνεν άπό τά νύχια τής Πεταχτής, όταν θά τόν έβγα-

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗΝ 
Κα.Ιώς ΰρισες αυγή’ 
c είθε teal γε.Ιϊι ή γή. 
Μία χάρι σοϋ ζητώ’ 
φέγγε μου νά μεΑετώ, 
νά μαθαίνω με χαρά μου 
τά χα.ίά μαθήματά μου. 

ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΦΟΣ
Μαΰρο νέφος σκοτεινό 
σκέπασε τόν ουρανό 
καί αστράπτει καί βροντά 
καί ποτίζει τά σπαρτά.
Τις τό β.ίέπει καί όέν χαίρει ; 
Jo£a νάχιι ποϋ τό φέρει.

είς τό βρεφοκομεϊον δέν ήθελε νά τήν άναθρέψωσι χάριν 
ευσπλαχνίας- ήθελε νά έχη καί αύτή μίαν οικογένειαν- 
ήθελε νά ήναι ευτυχής καί αμέριμνος, ό’πως ό’λαι αί μικραί 
κόραι καί νά άγνοή διά παντός τό όνομα και τήν ϋπαρξιν 
τοΰ αθλίου πατρός της.

ιάχο.ίουθεϊ
(Mme J. Colomb) ειρηνη ε. κανακακη

χει, άπ’ έκεϊ τόν έχει ή Πεταχτά 
τρυπώση είς ένα μεγάλο υπόδημα,

ζεν άπό το δόκανον. Έγνώοιζεν, οτι οί ποντικοί δέν πιά
νονται εύκολα καί είς τό δόκανον έάν ήσαν.

Ή Πεταχτή έκατάλαβε άμέσως διατί τήν έφώναξεν ό 
κύριός της καί έπερί- 
μενε πότε θ’ άνοίζη 
τό δόκανον, διά νά 
κάμη τό καθήκον 
της- νά κατασπα- 
ράξη τόν δυστυχι
σμένου Άραπάκον !

— ΙΙιάστον, Πε
ταχτή, πιάστον ! ... 
φωνάζει ό Μαστρο
χατζής, μόλις ήνοι- 
ξε τό δόκανον καί 
έπήδησεν άπό μέσα 
ό Άραπάκος . . .

Απ’ έδώ τόν έ· 
καί τόν κάμνει νά 
είς τό όποϊον όρμά

καί αύτή μέ τήν βεβαιότητα οτι δέν θά τής φύγη πλέον 
ό Άραπάκος.

Ό Μαστροχατζής, διά νά ίδη καλλίτερον ποϋ έπήγεν 
ό ποντικός, ήνοιξεν ολίγον τό παράθυρον, άν καί είχε τήν 
ιδέαν δτι δέν θά έζοϋσε πλέον

Αύτός δμως είχε τύχην νά σωθώ) άπό τά φοβερά νύχια 
καί άπό τά σουβλερά δόντια τής Πεταχτής.

Τό υπόδημα, είς τό όποϊον έμβήκε διά νά σωθώ), ήτο 
κατά καλήν του τύχην . . . τρυπημένον !

"Εως δτου νά έβγη ή Πεταχτή άπό τό υπόδημα, ό 
Άραπάκος είχε πάρει δρόμον . . . Έσώθη '. . . . Προσωρι- 
νώς δμως, διότι δέν είχε κατά δυστυχίαν άλλο έργον, 
είμή τό νά κλέπτη έν δσω ζή, άλλά καί νά καταδιώκηται 
έως δτου άποθάνη !

Μ. Ε. Κ........ ς

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΟΧΙΙΝ
Κα.Ιώς ώρισες βροχή, 
σε προσμένουν οί πτωγοί 
ή καρά ία των σκιρια, 
ποϋ ποτίςεις τά σπαρτα.
Τις σέ έστει.ίε βροχή μου ;
Τόν ύοζάζει ή ι'-υγή μου. Κ Διαλεισμϊς

(Συνέχεια καί τέλος)

Συννεφώδης καί σκοτεινή ήρχισε νά χαράζη ή ημέρα, 
όταν ή Δειλή έφθασεν είς τάς πρώτας οικίας τής πόλεως. 
Είς τήν πλατείαν έλαμπε μεγάλη πυρά και στρατιώται 
καθήμενοι πέριξ αύτής έθεομαίνοντο. Δέν ήσαν Γάλλοι !

Ή Δειλή κύπτουσα δσον ήδύνατο, διά νά φαίνηται 
πολύ μικρά, έβάδιζε πλησίον τών τοίχων καί τών οικιών, 
διά νά μή παρατηρηθώ) άπό κανένα.

Είς ?ν φορεϊον, είς τό όποϊον ξθετον τούς πληγωμένους, 
έξηπλωμένος Γάλλος στρατιώτης κατεκαίετο ύπό σφοδρού 
πυρετού- κάνεις δέν άνησύχει δι’ αύτόν. Ό ταγματάρχης 
-ίστάμενος πλησίον τοϋ φορείου μετά τινων στρατιωτών 
καί ίδών τόν άσθενή είπεν, «Αποθνήσκει καί αύτός» καί 
οί νοσοκόμοι άφησαν πλέον τόν άσθενή είς τήν τύχην 
του. "Επρεπε καλλίτερον νά βοηθήσωσιν εκείνους, 
τούς οποίους είχον περισσοτέρας έλπίδας σωτηρίας.

Αίφνης μικρά δροσερά χειρ έτεθη είς τό μέτωπον τοϋ 
έγκαταλειφθέντος άσθενούς καί ίν φίλημα τόν έκαμε νά ήσαν

πάρε την . . . Κα- 
. Πάρε την ... πάρε 

σέ ιδουν».
τοϋ άποθνήσκοντος ή 

σιγά τήν στολήν του καί εύρε 
εν ράκος, λείψαναν ση- 

τουπημένον ύπό σφαιρών καί έουθρόν έκ τού αϊ- 
Έν ράκος ήτο ! . . . τό ράκος όμως τούτο ήτο 

ήτο ή ΓΙατρίς !

έγκαταλειφθέντος ασθενούς καί 
άνοιξη τούς κεκλεισμένους 
όφθαλμούς του.

— «Δειλή ! ... Δειλή ! . . 
μικρά μου αδελφή ! » έψιθύ- 
ρισεν ό Φραγκίσκος.

Ή μικρά κόρη ϊστατο έκεϊ 
άκίνητος- ούδέ μία φωνή ήτο 
δυνατόν νά έξελθη τοϋ στή
θους της. είς τό όποϊον άπέ- 
πνιγε τούς λυγμούς της. Ό 
Φραγκίσκος έξακολουθών τό 
ώοαϊον του ονειρον έπανελάμ- 
βανε :

— «Δειλή ’. . . . έάν ήσαι 
συ . . . άκουσον . 
σοι δμιλήσω '. . . . 
μαίαν μου ! ... 
-έπήραν οί έχθροί . 
μένει άκόμη μέρος αύτής ... 
είναι έδώ είς τήν καρδίαν μου . 
τώρθωσα βλέπεις νά τήν σώσω . 
την γρήγορα καί πρόσεξε μήπως

Μετά τούς λόγους τούτους 
Δειλή έξεκούμβωσε σιγά 
πράγματι έπί τοϋ στήθους του 
μαίας, 
ματος. 
ή Γαλλία, ήτο ή ΓΙατρίς !

Οί οφθαλμοί τής μικράς Δειλής έχυνον πύρινα δάκρυα, 
δταν γονυπετούσα πρό τοϋ άδελφοΰ της έλάμβανε τήν 
σημαίαν έκ τοϋ στήθους του.

Τέλος όταν ό πιστός τής Γαλλίας στρατιώτης είδε τήν 
ΐεράν σημαίαν του κρυπτομένην ύπό τό ένδυμα τής μικράς 
Δειλής, κατέβαλε τήν έσχάτην προσπάθειαν καί λαβών 
τήν παγωμένην χεϊρα τής μικράς ήσπάσθη αύτήν καί 
έψιθύοισεν :

— « Αδελφή μου ! . . . Δειλή μου ! . . . έσο εύλογη- 
•μένη ! . . . »

Καί μέ τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, τό γενναίον τέ- 
κνον τής Γαλλίας άπεκοιμήθη διά παντός.

Πρό δύο ή τριών ήμερων έμάχοντο έκεϊ μετά λύσσης.

Μοι

Όλίγα γαλλικά συντάγματα ήμύνοντο άκόμη κατά τοΰ 
έχθροϋ.

Είς τήν πρώτην γραμμήν τής μάχης, νέος δεκαεξαέτης, 
σχεδόν παιδίον, έκαμνε θαύματα.

Τήν ήμέραν ταύτην εϊχεν άνδραγαθήσει τόσον, ώστε 
δλοι τόν έθαύμασαν ’. Χωρίς νά σταματά έν τώ μέσω τών 
σφαιρών έτρεχεν έδώ, έκεϊ καί έκτύπα πάντοτε μετά με
γάλης έπιτυχίας.

Τέλος δ έχθρός ύπεχώρησε, δι’ ώρας τινάς δμως. Κατά 
τό διάστημα τοϋτο οί στρατιώται έξηντλημένοι πλέον έκ 
τοϋ κόπου έκάθησαν πέριξ πυράς καί έτρωγον τόν ξηρόν 
άρτον των, δ όποιος τοϊς είχε μείνει.

Τό μικρόν τύμπανον έξηρτημένον έκ τίνος ξηρού δέν- 
αύτό έκ τών κόπων 
τής άναπαύσεως δ

χην ίο μικ
διά δρου έφαίνετο ώς νά άνεπαύετο καί 

τής ήμέρας. Είς τήν στιγμήν αύτήν 
νεαρός πολεμιστής ένεθυμήθη τούς συγγενείς του. Πού 

έκαμνον άρά γε ; Ή γλυκεία μορφή τής 
Δειλής παρίστατο ένώπιον 
του μειδιώσα.

Υπό τών άναμνήσεων τού
των κατεχόμενος, έκλεισεν 
ήσύχως τούς οφθαλμούς- έ- 
κοιμάτο άρά γε ; Τω έφάνη 
αίφνης, δτι φωνή παραπόνου 
έφθασε μέχρις αυτού.

Ήνοιξε τούς όφθαλμούς, 
παρετήοησεν, ήκουσε ' δέν είδε 
δμως είμή κορμούς δένδρων 
έκτεινομένων κατά μήκος τής 
οδού καί δέν ήκουσεν ή τήν 
φωνήν τών νυκτόβιων πτη
νών μόνον έξηπλώθη έκ νέου 
έπί τής σκληράς αύτοϋ στρω
μνής καί τήν φοράν ταύτην 
άπεκοιμήθη.

'Ολίγον μακράν άπ’ έκεϊ 
μικρά κόρη, ωχρά καί καταβεβλημένη, έσύρετο έπί τής 
παγωμένης χιόνος.

Ηρχετο άπό πολύ μ.ακράν καϊ ήτο τόσον κουρασμένη 1 
Θά έ'φθανεν άρά γε ; ... Δέν ήδύνατο νά τό κατορ- 

θώση. Θά άπέθνησκεν έκ τοϋ ψύχους, τής πείνης καί τής 
κακοπαθείας.

Ή μικρά κόρη ήσθάνετο είς τό στήθος πόνον ισχυρόν, 
ό όποιος τήν ήμπόδιζε νά άναπνεύση. Καί έν τούτοις 
έπρεπε νά προχωρήση, έπρεπε νά φθάση, διά νά φέρη είς 
έκεϊνον, είς τόν όποϊον άνήκε τό άγιον λείψανον, τό 
όποϊον ό Φραγκίσκος τώ) εϊχεν έμπιστευθή.

Θά έπρόφθανεν άρά γε ; . . . Ώρκίσθη καί έπρεπε νά 
φθάση. Σύρεται δσον είμπορεϊ . . « Αύτά τά μεγάλα
φώτα είνε τό στρατόπεδον τών Γάλλων ! »

— « Έδώ . . . έδώ . . . είς έμε ! . . . · έφώναξεν ή 
Δειλή.

— Θά τήν άκούσουν άρά γε ; "Οχι 1 . . . Όχι . . . 
Έκαμεν άκόμη όλίγα βήματα καί έφώναξε πάλιν :

— · Έδώ . . . έλθετε έδώ ... εις έμε ! . . .· 
Τήν φοράν ταύτην . . . ώ εύτυχία ! Τήν ηχούσαν . . .

έρχονται.
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ταύτοχρόνω;
λλα ! . . . τό

Τρέχουν πρός αύτήν, τήν σηκώνο’ ν καί τήν φέρουν είς 
τό στρατόπεδον, δπως άναπαυθή ολίγον.

Τήν άπέθεσαν κατά τύχην πλησίον τοΰ Βίλκεν, δστις 
έκοιμάτο άκόμη ύπό έν δένδρον.

Στρατιώτης τις τρέξας έκεΐ τόν αφύπνισε διά τών λέ
ξεων «Βίλκεν, σήκω’ έρχεται ό ταγματάρχης».

— Ό ταγματάρχης ; έψιθύοισεν ό Βίλκεν άφυπνισθείς. 
Τί συμβαίνει ; Διατί αυτοί οί αξιωματικοί, αύτή ή 
συνάθραισις πέριξ τοΰ μικρού· έκείνου σώματος ;

Οί στρατιώται διηγήθησαν είς τόν Βίλκεν τήν ιστορίαν 
τής μικρά;. Είναι μία κόρη, τώ είπεν, ή όποια άγνοού- 
μεν πόθεν ήρχετςι- τήν εύρον καθ’ οδόν μερικοί στρατιώ- 
ταί μας καί τήν έφεραν έδώ. Δέν εΐξεύρομεν δμως άν ζή 
άκόμη.

— Μία κόρη : . . . καί ταύτοχρόνως 
έσκέφθη τήν Δειλήν. Ώ τρέλλα ! . . . τό 
χωρίον είναι τόσω μακράν ! . . .

Ή πτωχή μικρά άναζωογονηθεϊσα έκ τών 
περιποιήσεων τοΰ ιατρού, έβαλε οξεϊαν φω
νήν. Όρμά τότε ό Βίλκεν άπωθών τούς 
αξιωματικούς διά τών άγκώνων του καί 
ρίπτεται παρά τό μικρόν έκεΐνο σώμα φω- 
νάζων :

— Δειλή μου ; . . . αδελφή μου ! . . . 
Ω ! είναι ή αδελφή μου. . . . μοΰ τήν έφό-

νευσαν !
Ή Δειλή τόν βλέπει καλώς, άλλά δέν 

δύναται νά ομιλήση. Ενθυμείται τόν Φραγ
κίσκον, τώ μειδιά, τόν φωνάζει !. . . ’Απο
θνήσκει ή πτωχή· άλλά πριν άποθάνν) έχει 
έν καθήκον.

Δέν δύναται νά όμιλήση πλέον . . . Έν τούτοι; έπι- 
θυμεϊ νά εΐπη διατί ήλθε . . Τέλος ή φωνή τή έπα- 
νέρχεται καί σιγά, σιγά ψιθυρίζει :

— Έδώ . . . έδώ . . . υπό τό έπανωφόριόν μου . . . 
ή σημαία μας . . . Λάβετέ την.

Ό ταγματάρχης ΰψώσας τήν κεφαλήν είπε-
— Παραληρεί, τελειώνει.
Άλλ’ ή κόρη έπανελάμβανε τούς λόγους της καί έφερε 

τήν χεϊρα της μέχρι τού στήθους της.
— Εκεί έπληγώθη, λέγει ό ιατρός- εις τό στήθος. 

Άς ίδωμεν άν καί τούτο είναι ανωφελές.
Αίφνης παχέα δάκρυα ρέουσιν έκ τών οφθαλμών τοϋ

να

Τί ΠΠΠίϋ Μ ΜΙΖΡΟΪ ΒΑΣ1ΑΕ2Σ Π2 ΣΟΥΗΔΙΑΣ
Ι’ουσταύος ό Γ , βασιλεύς τής Σουηδίας, δτε ήτο παϊς, 

σχεδόν καθ’ έκάστην πρωίαν έξήρχετο εις τό κυνήγιον.
Μίαν ήμέραν, άφ’ ού έκυνήγησεν έπί πολλήν ώραν, έδί- 

ψησεν. Ένώ έπορεύετο εις τι έκεΐ πλησίον ευρισκόμενον 
χωρίον άπήντησε καθ’ όδόν έν κοράσιον, τό όποιον έπέ- 
στρεφεν είς τήν οικίαν του φέοον υδρίαν πλήρη ύδατος.

— Μοί δίδεις νά πίω ολίγον ύδωρ καλή μου κόρη ; εί 
πεν ό βασιλεύς.

Τό άγροϊκον άλλ' εύγενές κοράσιον μέ μεγάλην χαράν 
προσέφερε τήν υδρίαν της είς τόν έπίσημον ξένον.

Ο μικρός βασιλεύ; εύχαριστηθείς πολύ έκ τή; προθυ
μίας τού μικρού κορασιού : «Είσαι πολύ εύγενή;, καλή 
μου φίλη, λέγει προς τήν μικράν χωρικήν. 'Ερχεσαι μαζί 
μου ει; τήν πρωτεύουσαν ; Θά σέ κάμω αδελφήν μου, καί 
θά σέ άγαπώ πολύ.» 

γηραιού στρατιώτου. "Εκλαιεν αύτός, ό όποιος χωρίς νά 
συγκινηθή ειδεν άποθνήσκοντας τόσους γενναίους άνδρας Γ

Ό ταγματάρχης τρέμων ξεδιπλώνει έν αίματωμένον 
ράκος, έπί τοΰ οποίου έλαμπεν άκόμη τό γαλλικόν 
σόμβολον.

Ολοι οί στρατιώται άπεκαλύφθησαν. Οί γέροντες 
έ'κλαιον ώς παιδία καί ό Βίλκεν πνιγόμενος άπό τά δά
κρυα έφώναξεν :

— «Eivat ή σημαία τοΰ άδελφοϋ μου Φραγκίσκου, 
δστις τώρα είναι νεκρός!»

Τήν έπαύριον στρατιωτικόν σώμα έν στολή φέρει έπί 
άπλού έκ σανίδων φερέτρου τήν μικράν Δειλήν εις τήν- 
τελευταίαν της κατοικίαν. Σημαία «σχισμένη έκ τών 
σφαιρών καλύπτει τό πτώμα τής μικρής ήρωίδος τής 
Γαλλίας. Είναι τό μόνον σάβανον, τό οποίον ή Γαλλία 
προσέφερεν είς τήν γενναίαν κόρην, ή οποία έθυσίασε τήν 
ζωήν της δΓ αύτήν !

Παρήλθον έκτοτε πολλά έτη. Ή ’Αλσατία δέν είναι 
πλέον έπαρχία Γαλλική ! Οϊ κατακτηταί όμως 
δέν έτόλμησαν ποτέ νά άφαιρέσωσιν έκ τοΰ νε- 

J κροταφείου μικρόν

έκιΛηςώβ-/;

τάφον κεκαλυμμένον κατά 
μέν τό θέρος άπό ποικιλό- 
χροα άνθη, κατά δέ τόν· 
χειμώνα άπό μικρά χρω
ματιστά χαλίκια.

Τά παιδία τοΰ χωρίου· 
έπεριποιοϋντο τόν τάφον έ- 
κεϊνον μετά σεβασμού, δύο- 
δέ γέροντες ερχόμενοι πο- 

άπαρηγόρητοι.λύ συχνά έπ’ αυτού έκλαιον

Έπί άπλοΰ σταυρού άνεγινώσκοντο τά εξής :

ΛΕΙΛΙΙ
ΔΕΚΑ ETON

ΑΠΟΘΑΝΟΥΣΑ ΥΠΕΡ ΤΠΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ !

Καθείς άναγινώσκων τάς λέξεις ταύτας ενθυμείται 
τούς δυστυχείς γέροντας καί τόν Βίλκεν, έπί τοΰ στήθους 
τοΰ οποίου ή Γαλλία έπαξίως προσήρμοσε τόν λαμπρόν- 
<i»Tff>a τίκ τιμήν, διά νά πληρώσν) τό χρέος της πρός. 
τήν ηρωικήν οικογένειαν του.

(Annie Weibb) Ειρήνη Ε. Κανακακη.

— Δέν είμπορώ, καλέ μου κύριε, αποκρίνεται τό πτω
χόν κοράσιον, διότι έ'χω μητέρα γραίαν καί ασθενή, ή 
όποια άπό έμέ περιμένει τά πάντα. Άν τήν άφήσω μόνην, 
θά άποθάνη. Ιδού καί τό ύδωρ τούτο δι’ εκείνην τό πη
γαίνω’ τούτο είναι τό μόνον φάρμακόν της.... Ας είμαι 
πτωχή, δέν άφίνω δμω; καί τήν μητέρα μου ν’ άποθάνη· 
δέν άλλάσσω τά πλούτη μέ τήν ζωήν τής μητρός μου.

— Καί πού είναι ή μήτήρ σου ; έρωτά ό βασιλεύς.
— «’Ιδού, λέγει δεικνύουσα ή κόρη" εί; τήν χαμηλήν 

έκείνην καλύβην» καί συγχρόνω; άφίνει τόν βασιλέα καί 
σπεύδει νά φέρη τό ύδωρ εί; τήν μητέρα τη;.

Ό μικρός Γουσταύος ακολουθεί τό κοράσιον καί εισέρ
χεται είς τήν πενιχράν καλυβην, οπού εύρε γραίαν τινα 
κατάκοιτον τήν μητέρα τοϋ κορασιού. Γυμνοί κάλαμοι,- 
έστρωμένοι μέ ξηρά χόρτα, ήσαν ή κλίνη τή; δυστυχούς 

γραίας. Υδρία γεμάτη ύδωρ, πλησίον τού προσκεφαλαίου 
της, ήτο τό ποτήριον μέ τό φάρμακόν της. Τεμάχιον δέ 
ξηρού καί μαύρου άρτου ήτο ή τροφή τη;. Οί οφθαλμοί 
της, ώ; ποταμοί, έχυνον δάκρυα. Τό έν ά'χ ! . . διεδέχετο 
τό άλλο. "Εκλαιεν, έστέναζεν. Ό βασιλεύς -χωρίς νά φο
βηθώ έκ τής άσθενείας της έπλησίασε και έκάθησεν έπί 
τής καλάμινης κλίνης.
- «Έχε θάρρος καλή μου γραϊα, έλεγε πρός τήν 

στενάζουσαν ασθενή ό φιλάνθρωπος βασιλεύς. Ελπιζε 
είς τόν Θεόν, δστις είναι ό ιατρός καί ό προστάτης όλων 
τών άνθρώπων καί δέν θά σέ άφήση άπό τάς χεΐοάς του».

— Ναι, δοξασμένον τό όνομά του, καλέ μου κύριε, 
άπήντησεν ή γραϊα μέ τρέμουσαν ένεκα τής αδυναμίας 
φωνήν. Ευχαριστώ τόν πανάγαθον, διότι τουλάχιστον μοί 
έδωκε τό μικρόν τούτο κοράσιον, τό οποίον τώρα μέ πε
ριποιείται.

Ένώ έ'λεγε ταΰτα ερρευσαν έπί τών ώχρών παρειών της 
δάκρυα πικρά" άλλά καί τής μικρά; κόρης οί οφθαλμοί 
έγέμισαν δάκρυα- ό δέ μικρός Γουσταΰος πολύ συγκινή
σεις καί μή δυνάμενος νά κοατήση τά δάκρυά του έση- 
κώθη διά «ά φύγη.

.— «Ύγίαινε, καλή μου μήτηο» λέγει πρός τήν γραίαν,

*0 Μικρός Σωτηράκης, δ όποίος επιθυμεί 
να γείνη συνδρομητής τοϋ «Παιδικού Περίο
ικου» έρωτά τόν έξάδελφόν του :

— Πόση είναι ή έτησία συνδρομή τοϋ 
«Πα.δικοΰ Περιοδικού» Παύλε;

— Δύο δραχμαί.
Και ό μικρός Σωτηράκης έκπλαγείς :
— Τόν μήνα ή τό έτος;

’Εστάλη ύπό Πέτρου Βαντάελ.

■ ■ A Ε Γ

4 1 Λινεγικα
Ρήμα είναι τό πρώτον μου 
πλήθος τό δεύτερόν μου 
Ιν όνομα δέ κύριον 
είναι τό σύνολόν μου.

’Εστάλη ύπό Γ. Σπανοπούλου

4*2  Χΐ'νςγμ,α.
Όπως είμαι άν μ’ άφίσης, 

φίλτατέ μου, φώς σοί δίδω- 
αν τήν κεφαλήν μου κόψης, 

όταν φύγης σέ προδίδω.
’Εστάλη ύπό Μάρκου Μπότσαρη.

13 Ερώτησες
Τίνος προφήτου τό όνομα γοαφόμενον άπαξ, 
βναγινώσκεται δίς.

’Εστάλη ύπό Box τοΰΣυσφιγκτήρος.

MIT I KA I AXK.HXEIX

4 1 Γρίφος

Έττάλη ύπό Άγελάστου Πέτρας. 

Π Λ I Λ I Κ. H Η X »

Ή αδελφή τής Μικράς Ντόλας δεικνύει 
είς αυτήν τάς εικόνας τής ζωολογίας της, ή 
δέ Ντόλα ονομάζει κάθε ζώον, τό όποιον βλέ
πει. Όταν όμως τής έδειξε τό βώδι, ή 
Ντόλα έστάθη.

— Πώς; δέν είξεύρεις πώς λέγεται αυτό 
τό ζώον ; τό μεσημέρι έφάγαμεν απ’ αυτό.

Και ή μικρά Ντόλα πλήρης χαράς.
— Ά ναι ! . . ονομάζεται ροσμπίφ μέ 

μακαρόνια.
’Εστάλη ύπό Ευαγγέλου Μανδραβίλλη.

Ιϊρόβλζ,μ-α
Τις ό άοιθμός, είς όν προστιθέμενος δ 8 πα
ράγει άθροισμα, ΰπερ διαιρούμενου διά τοϋ 8 
μάς δίδει πηλίκον τοιοΰτον, ώστε άφαιρου- 
μένου έξ αύτοϋ τοΰ 8, νά παράγηται δ αριθ
μός 8;

'Εστάλη ύπό I. Γεωργιάδου.

46 Ά.νχγρα.μ.μ.ατςβμ.ός
ΩΧΡΟΣ ΟΦΙΣ

Διά τών άνω δύω λέξεων σχημάτισον άρ- 
χαϊον ρητόν.

’Εστάλη ύπό Κολοσσού τής Ρόδου.

47 Απροσδόκητου
Ποϊον πρά μα ·ιά μέν τής προσθέσεως σμι- 
κρύνεται, διά δέ τής άφαίρέσεως αυξάνει;

’Εστάλη ύπό Δ. Α. Διάγγελη.

4»*  Λογοπαίγνιου
Ποιος σ.νδρομητής τοΰ «Ποιδικοΰ Περιοδι
κού» έχει 1000 ώτα, φρύδια, καί δόντια;

’Εστάλη ύπό Δ. Γ. Καζαζμάζη.

καί συγχρόνως, χωρίς νά τόν ϊδη κανείς, άφίνει νά πέση 
άπό τήν χεϊρά του πλησίον τής γραίας τό βαλάντιόν τοϋ 
μέ τόσα χρήματα, οσα ήρκουν νά καταστήσωσιν ευτυχείς 
την γραίαν καί τήν κόρην της.

Ό μικρός βασιλεύς άφοΰ άπεχαιρέτισε τήν μητέρα έ
στρεψε ν’ αποχαιρετίσω) καί τήν κόρην όταν δέ έλαβε τήν 
χεϊρά της, άφήκεν είς αύτήν πολύτιμον δακτυλίδιον λέγων 
«Λάβε τό μικρόν τούτο δώρον, άγαπητή μου φίλη, άντί 
τού ύδατος, τό όποϊον προσέφερες είς έμέ τόν βασιλέα 
σου». Ίππεύσας δέ άμέσως άνεχώρησεν ώς άστραπή.

Έπέτα άπό τήν χαράν του δ μικρός βασιλεύς, διότι 
εκαμεν ευτυχή μίαν πτωχήν οικογένειαν.

Μάτηντό κοράσιον έτρεξεν όπισθεν αυτού διά νά τόν ΐδη. 
Μάτην ή άσθενής γραϊα προσεπάθει στηριζομένη έπί τής 
ράβδου τη; νά έξέλθη, διά νά εύχαοιστήση τόν ευεργέτην 
βασιλέα της !

Ο μικρός βασιλεύς, άφ’ ού έκυνήγησε καί επέτυχε μέγα 
κυνήγιον, τήν ευεργεσίαν, είχε γίνει άφαντος.

Έκ τών οικογενειακών τού Clir. Schubart)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. Π.ΑΔ1ΟΥΡΑΣ.

Ή μαμά τής μικράς Νίνας λέγει πρός τον 
μπαμπάν της ότι είδε εις τό ονειρόν της ότι 
έπάτησε ένα καρφί, τό όποιον τήν έκαμε νά 
πονέση. — Καί ή μικρά Νίνα.

Ποιος σοΰ είπε νά κοιμάσαι ξυπόλυτη. 
’Εστάλη ύπό Μπιμπίκας Καλογεροπούλου.

•

Γ. Άάν σοΰ δίδω καθ’ έκάστην ένα πορ
τοκάλι μετά επτά ημέρας πόσα θά έχης ;

Κ. Κανένα, διότι θά τάεχω φάγει όλα.

49 Λ,ογόγρςφος
Ώά νόμω λόγοι σύς : τυρί.

’Εστάλη ύπό Μικράς Δειλής.
SO Έλλςποσύμ.φωυου

Α .α.α.ο. — ε...α. — .η— .υ 
·α..ε — ..η.ο. — ω. —

’Εστάλη ύπό ’Εξηγριωμένου Δέοντος..

Λ,ύσεις άσκήσιωυ <5'. τεύχους.
31) Σύ—ύς. 32) Φέρετιον. 33) Συκή.34) 

Αίξ ή έξ—ύς ή Γς=έξις. 35) -ό έτος καί οί 
μήνες. 36) & 9 καί δ 6. 37)

Κ 
ΘΕΑ 

Θ Υ Ρ I Σ 
ΚΕΡΑΜΟΣ 

ΑΙΜΟΣ
Σ Ο Σ 

Σ
38) Δει καταπείθει» τόν μή εννοοϋντα 39) 
Διπλοΰν όρώσιν οί μανθάνοντες γράμματα. 
40) Ρίζα φεΰ τοΰ φόνου φθόνος και καρπός 
τού φθόνου φίνος.
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Λ. >· Τ Λ I Γ' χαε Λ’ Τ Ε V X Ο V X
(Αθηνών). ’Ιούλιος Καίσαρ, ΛευκόΟριξ κύων, Ουράνιον τόξον, Δ. 

Ρουβενιώτης. Αδάμαστος ίππος, Μικρό; [ϊολιστή:, Θ. Θρ.Καν ρης, 
Βόας ό συσφιγκτήρ, Έξηγοιωμένος λέων, Σφακ,ιχνός Καλϋίς-ωρισες, 
Ευφωνος ψάλτης. Σ. Α. Ποταμιάνος, Ε. Μ, Κχλ^χντζάκης, Δ. 
Λαμπαδάριος, Φώκος Λαμπαδάριος, ’Ανθούσα ’Αλόη, Ιοβόλο; έ- 
χιδνχ, Τόξον τοϋ Φοίβου, Χρυσόκερως ελαφος, Ατρόμητος πολεμι
στής. I'. Π. Σπανόπουλος, ' Αποθηριωθείσα τιγρ-.ς, Μικρός ζωγράφος, 
Ε. Μανδραβίλης, Σμαράγδα Μα»δραβίλη, ΊΙρ Δερβος, Γαβριάς, 
Φέρασπις στρατιώτης, 'Αβρά Άμχδρυάς, Χρυσόπτερ-ς αετός, Δα- 
μχστρια τών τίγρεων, 1. Κ. Ήλιάδης, Ν. Πχζχιλής, 'Ελένη II, 
Ξανθού, Ευφροσύνη Στριμπάκχ, Φιλέρημου "Ιον,. Ν. ΓΙουλόπουλο , 
Όλγα Π. Τζανετϊδου, Β. 'Ανδρονίκου, Γ. Α. Τσόχας. Σοφία Μπχλ- 
τίνου, Μ. Δ. Καλλιφρονάς, A. X. Νικολόπουλος, 'Ελένη ΌΟωνχίου, 
Κατίνα Ξύδη, Υψιπετής αετός, 19 Μαίου, Ροδόπη X. Κτρμίτση, 
Όρέστης X. Καρμίτσης, Μαρία Γεωργαντοπούλου, Δ. Δημητριά- 
οης, Κοΰλχ Σ Προκοπίου, Φωτεινή Κανδυλαράκη, Μαρία Χατζη- 
γιάννη, Άνδοιανή Κριεζή, Λευκόπεπλο; νύμφη τών δασών, Γλυ 
κυτάτη Νηρηί’ς, Γρ. Βιτσαξής, Κ. Π. Χρονόπου'·ο;, Γκινάχχς, Μχ- 

ρίκχ Λ. Λοιδορικώτου, Καστα-ία Πηγή. ’Εσπερία Αΰρχ, I. Μχυ- 
ρ’ουδής, Μαρία Π. Λαμπίκη, ’Αειθαλές άνθος, Δ Γ. Καζαζμάζης, 
Θεόίωρο; I. Παπχγιαννόπουλος.

(ΙΙιιραιώί). 'Αγγελική Βρχτσάνου, Εΰλαλος χελιδών, Παννυχίς. 
I. Άθ. Θεοφιλδπουλος, Κρεμαστός κήπος. ΠυραΊς Αϊγύπτου, Ε
λένη Βραχνού, Μαρία Καλμούκη, 'Αλεξάνδρα Εύστρχτίου.

(Ληξουρίου). Γεράσιμος Σ. Μιχάλής, Βαρβάρα Δ. άελαπόρτα, 
Χαρ. Μιλάτος. καί Ελένη Φχ-.ακλοΰ. (Πύργου). Γέρων 'Αλφειός. 
(Σύρου) Παραδείσιου πτηνόν, κχ! Νείλος Ποταμός. 11 Ιατρών). Μα
ρία Π. θεοχάρη, Κ. Ν. Νεζερίτις. (Πόρου). Βασιλική Β. Καμα- 
ριώτου. (Καρδίτσης). Θεοσχλικός χστήρ. 'Μεγα οπόλεως). Έλισσών. 
(Σμύρνης Σ. Νικολχί ης, Φώτιος Α. Άμπούτ, Πτερωτός 'Ερμής, 
Κούμας ό αγωνιστής, Π. Άνδρικίδης, Π. Ξ. Τριανταφύλλ·υ, Μάρ
κος Βόσαρης, Θ. 1 Μίλλερ, ’Ιωακείμ Μαρώνης, Γρυνιάρης, καί Ν. 
Σωτηρίου. 'Ανδριανουπόλ ως) Άετόκαρδος Ορτυξ. Γεώργιος Μι- 
χχηλίδης καί Σ. Παπατριαντ.φύλλου. (Κων/πόλεως). Πολύς νη 
Ήλιάσκου καί (Ρόδου Κολοσσός της Ρόδου.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Ποοσφιλείς μοι συνδρομηταί! Διά νά απαντήσω, 

όπως επιθυμώ είς όλους, όσοι μοι εστεϊλχτε τόσα χαριτωμένα γράμ
ματα, παιδικά πνεύματα, ασκήσεις κ.λ.π. δέν αρκεί ολόκληρον τό 
φύλλου ! Θά απαντήσω όμως κατά σειράν είς ε·’α έκαστον, όσον μοι 
επιτρέπει ό χώρος. Ένεκα τούτου έθυσίασα καί έν ώραίον τραγου
δάκι τοΰ κ Μπεκατόρου, τό όποιον θά δημοσιευθή εις τό επόμενον 
τεύχος.

Πρός τόν φίλον ’Ιούλιον Κ x ί σ α ρ α τί νά εϊ’πω διά τήν 
λαμπράν συμπεριφοράν του : . . . Σέ αγχπώ πειό πολύ τώρα ποΰ 
ένόησες τό σφάλυ,ά σου, μικρέ φίλε ’Ιούλιε Καίσαρ. Έδειξες διά τής 
μετάνοιας σου ότι έχεις κχ'ήν καρδίαν μέ εΰγενή αισθήματα, περί 
τών όποιων δέν άμφέβαλλον ποτέ. Διά τό περιοδικόν Σου δέν α
κούω πλέον νά γίνεται λόγος· διατί;

Ό αγαπητός μοι «Πέτρος Βαντάελ» αο! έστ.ιλε τό έξής 
εύφυέστατον ποιηματάκι, τό όποιον, νομίζω ότι θά κάνη τους 
οκνηρούς νά νινουν μόνοι των επιμελείς χωρίς νά περιμένουν πκέ ν 
νά τού; 'ξυπνά ό κοκορίκος, τόν οποίο· άλλως πρέπει νά ευχαριστούν 
διότι τούς έκαμε νά κινηθ.ΰν ολίγον.

Τί ώροία ποΰ 'περνούσα 
μέσ’ ’στη γειτονιά !
"Οταν ήθελα 'ξυπνούσα 
άπ’ τήν τεμπελιά !

Μά γ;ά τήν κακή μου ώρα 
εϊς τήν γειτονιά μου τώρα 
έχω έναν κοκορίκο, 
δπου δυνατά φωνάζει. 
άμα ή αϋγή χαράζει, 
«Ξύπνα Νίκο, Ξύπνα Νίκο».

Καλόν μου Τριποκάρυδον, πολύ εύκολος είναι ή άκροστοι- 
χίς Σου- μή απελπίζεσαι όμως. Τ; ψευδώνυμόν Σου δεν τό έχει 
άλλος. ΙΙρόσφερε τούς ασπασμούς μου είς τούς Σπ. Βουλπιώτην και 
Ίω. Θεοτόκην καί έρώτησέ τους διατί δέν μοι έστειλαν ψευδώνυμα

Καί σείς αγαπητοί μου φίλοι 'Ιωάννη καί Κώ-.τα Μανέτα. διατί 
δέν μοί έστείλατε τά ψευδώ-υμχ Σας;

Διατί φίλη I ',1 Μ χ ι ο υ θέλεις νά αλλχξης τό ψευδώνυμόν σου; 
τώρα μάλιστα ποΰ πλησιάζει καί ή έορτή του, τήν όποιαν είμαι 
περίεργος νά ίδω πώς θά έορτάσης.

Ίδέτε τί μοΰ γράφει άπό τήν Θήρον ό αγαπητός μου φίλος Δ. »' 
ΙΙαπαδόπουλος. «Προσφιλές μου «Παιδικόν Περιοδικόν». Λαμβάνω 
«ήδη τόν κάλαμον άνά χείρχς, όπως γράψω πρός -έ όλίγας μόνον 
«λέξεις καί διά αυτών αποδείξω τήν πρός σέ αγάπην μου. Σύ εί- 
«σ>ι τό καύχημα όλων τών συνδρομητών σου, οί όποιοι πρό πολλοΰ 
«έστεροΰντο τοιούτου έργου, άλλ’ ήδη έχουσιν ανά χεϊρας εκείνο, 
«διά τό όποιον καυχώνται Όταν λαμβάνω τό φύλλόν Σου άγάλ- 
• λομαι, αλλ' εάν έξεδίδετο δίς τοΰ μηνάς, όποια ευτυχία εϊς έμέ I 
«Τούτο νομίζω τό μαρτυροΰσι καί άπαντες οί συνδρομη·αί σου. 
«Είθε ν’ απόκτησης άπειρους συνδρομητάς ! είθε, είθε ! »

Ή δέ έν Λεβαδεια μ·κρχ μου φίλη 'Ολυμπίάς Μπουρνά- 
ζ ο υ ιδού τί μοί γράφει’ άνχγνώσατέ το καί σείς καλοί μου συ δρο- 
μηταί. «'Αγαπητόν μοι Περιοδικόν. Δέν δύναμαι νά σοΰ παραστήσω 
«τήν χαράν τήν οποίαν αισθάνομαι, όταν λαμβάνω τό άγαπημένον 
«μου Περιαδικόν. Είναι δ αχώριστος φίλος μου. Άφοΰ τό διαβάσω 
«έγώ τέσσαρα; φοράς τό δίδω κατόπιν είς τό μικρότερο» αδελφάκι 
«υ.ου, τό οποίον, όταν τ'ο (όλέπη, πηδά, από την χαρά» του καί αφ 
«ου τό διαβάση μέ έρωτά «πότε θά μάς στείλουν τό ά«ίο :·

«Ή χαρά μου όμως όλη γίνεται μελαγχολία, δτχν σκεφθώ ότι 
«ότι άπό ένα μήνα θα λάβω πάλιν φύλλον ! Εύχομαι να κάμη πολ- 
«λή; χιλιάδας συνδρομητών τό αγαπητόν μοι περιοδικόν.»

Ό μικρός Λευκός Κ ύ κ ν ο ς 'ξεύρετε ’ί κχμνει ; Άφαι- 
ρεί δύω δύω τά φύλλα τοΰ ημερολογίου του, διά νά φθάση ώς λέγει, 
ένωοίτερον τό τέλος τοΰ μηνάς, '.να λαβή τό αγαπητόν περιοδικόν του!

"Αλλος φίλος μου, ό Ί ω. Σταυρής μ ί γράφει ότι έχει γρά
φει άπό πίνω άπό τό κρεββατάκι του « Ζ ή τ ω τό Παιδικόν 
Περιοδικόν!» καί ότι πλησιάζει νά μάθη τά περιεχόμενα τών 
■ι τευχών απ εςω .

Ό δέ βίλτατος Γαβριάς μοι γράφει ότι ό μήν, κατά τόν ό
ποιον περιμένει τό Περιοδικόν τοΰ φαίνεται αιών ολόκληρος 
καί δτι θά μάς εύγνωμ.νή, ά αποφασίσωμεν τήν δίς τοΰ μη.όςέκ- 
δοσίν του.

Ό έν Μεσολογγίω μικρός μου φίλο. Γ. Γουλιμής είναι τόσον εν
θουσιασμένο:. ώστε υπογράφεται εις τάς έπιστολάς του « όοιά 
Ρ ί ο υ συνδρομητής Σας!» ένέγραψε δε καί τριά
κοντα έως τώρα συνδρομητάς '... Πολύ, παρά πολύ σέ ευχαρι
στώ διά τάς ενεργεί ας Σου, φίλε Γ. Γουλί μή καί σοΰ στέλλω ένα 
γλυκό φιλί διά τον ενθουσιασυόν σου. Καί είς έσέ αγαπητόν Π α- 
ραδείσιον πτηνόν διά τάς ενεργείας Σ υ.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Το «ΠαΓικόν Περιοδικόν» θέλει πχραστή διά τών συνεργατών 
και αντιπροσιόπων του «ίς τά; εξετάσει:, όσων δυνηθή έκ τών απαν
ταχού συνδρομητών του, δ·.' ΐδι&ιτερου δέ τεύχους θέλει εκφέρει τά; 
κρίσεις του και δημοσιεύσει τά ονόματα τών άριστευσάντων συνδ.ο 
μητών του.

« Ό ' Α π ο χ ω ρ ι σ ■» ό ς». Νέον άσυα τοΰ άκαυ,άτου μουσικοοι- 
δασκά'ου κ. Ναπολ. Λαμπελέτ έπί στίχων τοΰ κ. I. Πολέμη, έν 
Βιέννη έκτυπωθέν μετά κχλ'ιτεχν.κωτάτου εξωφύλλου, πωλείται 
αντί δραχμής έν τώ έπί τής ό:οΰ Έρμοΰ καταστήματι τοΰ εκδότου 
κ. Στεφ. Ταμπακοπούλου' έμπορου.

Τεμ,ή φύλλου δεχ τούς μ.ή συνδρομητάς λεσττά »ϊ5.


