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Δημοδιδασκάλους ιό . ΙΙαιδιχόν Περιοδικόν· ώς συντελούν είς τήν διανοητικήν άνάπτοξιν καί ηθικήν μόρφωσιν τών παίδων.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ύπό τον τίτλον τούτον έζδοθήσεται προςεχώς πρωτότυπον 

παιδικόν δραμάτ’.ον. ήθικο-πζτρ'.ωτικόν, μονόπρακτου.είς δέκα 
οκτώ Σζηνάς. συγγραφέν παρά τού ετέρου τών εκδοτών τοϋ 
«Παιδικού IΙεριοδικού» κ. Μιχ. Ε. Κανακακη.

Εϊμεθα πεπεισμένοι. ότι οί φίλο·, συνδρομηταΐ ήμών μετά 
χαράς θέλουσιν ακούσε·, τήν αγγελίαν ήμ.ών ταύτην περί νέου. 
σχεδόκ πρώτου τοιούτου-καθόσον γνωρίζομεν-Έλλην'.ζού έρ
γου. διά τού όποιου νέα ζωή, νέα. όλως ήμελημένη μέχρι 
τούδε πνευματική ένασχόλησις άξια 'Ελληνικής Οικογένειας 
είςάγεται ήδη έν αύτή. πολλάς ύποσχομένη ήθικάς ώφελείας.

Ό,τι έν άρθρω προηγουμένου τίνος φύλλου ύπό τόν τίτλον 
«τά παεδέα έν τώ θεάτρω» έθέσαι/.εν υπό τήν μελέ
την τών γονέων τών μικρών Συνδρομητών ήμών, έρχόμεθα 
ήδη έ>- ερ)·ω, οίον το αγγελλόμενο·/ δραμάτιον. νά ύποστηρί- 
ξωμεν άποβλέποντες πρωτέστως· εις τήν έζ τούτου προςγενη- 
σομένην τοΐς άναγνώσταις ηθικήν ωφέλειαν ου μόνον, άλλά 
καί είς τήν άνύύωσιν τού πατριωτικού αυτών φρονήματος 
δι' ύποδείςεως τού προς τήν Πατρίδα καθήκοντος.

Αί έν τώ δραματίω δι αφελών καί φυσικωτάτων παιδι
κών διαλόγων εκτυλισσόμενα·. σζηναι. ά.οινουσιν είς τον παϊδα 
ανεξάλειπτο·/ έντύπωσιν, όποιαν ουδόλως δύναταί ποτέ ν' α
ποκόμιση, έκ τής έν τώ θεάτρω έκτελέσεως οίουδήποτε άλλου 
μή δι' αύτον γεγραμμένου δράματος, έντύπωσιν, ήτις άνα- 
πόφευκτον Συνέπειαν έχει τήν διδασκαλίαν τοϋ παιδός /.ία ώ- 
□έλε'.αν. Οί εν αύτώ μικροί ήρωες έν τή φυσικωτάτη έςελί- 
ςει τοΰ δράματος δρώσιν έν αρχή μέν ώς ύπό φιλανθρωπίας 

καί ζήλου πρός ό,τι καλόν έμπνεόμενοι, έν τέλει δέ ώς Έλ- 
ληνόπαιδες ύπό έκδικήσεως καί μίσους πρός τούς εχθρούς ή
μών κατεχόμενοι καί ενα πόθον διακαή έχοντες «ν’ άποθά- 
νωσι μαχόμενοι υπέρ ΙΙίστεως ζαί ΓΙάτρίδος η ! Πρός έπίρρω- 
σιν δέ τής ιδέας αύτών ταύτης, έν τή έξάρσει αυτής, εύλο- 
γοΰνται ύπό τοΰ σεβαστού αύτοΐς πολιοϋ πάππου, ύπό τάς 
εύχάς καί Συμβουλής τού οποίου λήγει τό δράμα.

Ώς τοιούτον. συντεταγμένον. ώς εϊρηται, είς γλώσσαν 
παιδικήν, αφελή ζαί απέριττου, καί κατά τρόπον ούδέν πα- 
ρουσιάζοντα πρότκομμα ού μόνον πρός τ-ήν απλήν άνάγνωσιν, 
άλλά καί πρός τήν έν τώ οϊκω επιτυχή αύτοΰ έκτέλεσν. καθί
σταται άξιου άναγνώσεως παρά παυτός, απαραίτητον δέ εις 
τούς παΐδας. δι' ούς προώρισται, καί είς πάσαν 'Ελληνικήν 
Οικογένειαν.

Προς τοΰτο. έπ έλ.πίδι ύποστηρίξεως τής προσηκού- 
σης, άποστέλλεται έκάστω επί επεστροφά^ άγγελία πρός 
εγγραφήν Συνδρομητών ύπό όρους καθιστώντας αύτό προ
σιτόν είς πάντα συνδρομητήν τού «Παιδικού Περιοδικού», είς 
ον παρέχεται το δικαίωμα—έκ τός τών άλλων όριζομένων έν τή 
αγγελία άμοιβών—ινα οί μετ’ αύτοΰ έν τή άγγελία συνυπο- 
γράφοντες (καί προπληρώνοντες) καταβάλωσιν οϊαν καί αύτός 
εύτελή τιμήν, ήτοι Πραχμ.ήν μ,έαν, έν ώ είς πάντα άλλον 
θά πωλήται άντί |*εάς  χαί ημ-οσείας δραχμής, έπί τώ 
ρητώ όμως όρω τής έγκαιρον επιστροφής τής άγγε^ίας καί 
προπληρωμής τής συνδρομής, άνευ τών όποιων ούδέ το έρ
γου αύτό θέλει έκδοθή.

Η ΣΗΜΑΙΑ
Γα.Ιακή, γα,ίακή καί ωραία
H σεπτή τώκ Έ.Ι.Ιήηι»!· σηρα/α 

"Σ ά κ άη.ΐά ς’ τί»· αέρα διπ./όικι/ 
H καρδιά μον ο> πόσος 'σκιρτά ■ 
Γε.Ιαστή τή μορφή της ζιιπ.Ιώκει 
ή." νποδοή./ονς ./αοΐ·κ γιιιρετα

ΓαΛανή γα,Ιακή καί ωραία
Ή σεπτή τωκ Έ.Ιλήτωκ σημαία 
Σκλαβωμένα χαιρέτιζε τώρα 
Τής πατρίδος μας τόσα παιδιά, 
Ώς ποϋ κά '.Wi) καί πάλικ ή ώρα 
Ν' άκτηχήση πακτοϋ ’.Ιευβεριά. Ni-Cos
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝ (ΜΊΤθΟΧ)
Εν τινι συνόδφ τών λεόντων έτέθη τό ζήπημα « άν έν τώ 

κοσμώ ύπάρχη ζώόν τι δυνάμενον νάπαραβληθή κατά τήν ρώ
μην προς τόν λέοντα »

Η ύποθεσις, ώς βλέπετε, ήτο σπουδαία, προύκειτο περί 
τοϋ εγώ. Πολλοί ελαβον τόν λόγον καί τό βήμα έτριζεν ύπό 
τούς κτύπους τών κρατερών αγορητών, ή δέ αίθουσα άντήχει 
έκτών εύγλ.ώττων βρυχηθμών τών συζητούντων.

— Καί τις δύναται νά ήναι τόσον αυθάδης, ώςτε νά τολμά 
νά συγκριθη πρός ήμας : ’Ελαφρά τοϋ πέλματος ήμών κατά- 
βασις συντρίβει είς μύρια τεμάχια ισχυρόν κρανίον βοός ή 
βουβάλου.

— Καί έν κάρυον άκόμη μετά δυςκολίας δύνανται νά θραύ- 
σωσιν άλλα ζώα.

— Πρός τίσυζητοϋμεν ματαίως ώς άνθρωποι; Ό λέων δέν 
όμολογεΐται παρά πάντων καί δέν αναγνωρίζεται ώς βασι
λεύς τών ζώων;

— Βεβαιότατα ! Βεβαιότατα !
— Αληθέστατα είναι πάντα τά λεχθέντα καί δέν σκοπεύω 

νά αναιρέσω ταΰτα, ύπέλαβενήσύχως άνευ μεγάλων κραυγών, 
καί διά τοΰτο μετά σεβασμού άκουόμενος, γέρων λέων, πολιάν 
τήν χαίτην έχων. ’Αληθέστατα είναι πάντα ταΰτα’ ομολογώ 
ότι ουδέν τών ζώων δύναται νά διαφιλονικήστ, πρός ήμας τά. 
πρωτεία καί διά τούτο ούδέν έξ αύτών φοβούμαι, έπειτα δέ 
ακριβώς διά τήν άναμφιςβήτητον ήμών ύπεροχήν ταύτην. ώς 
είπε καί ό αξιότιμος προλαλήσας εύγενής συνάδελφός μου, όνο- 
μαζόμεθα βασιΛεΐς. ' ΚΤΚά μή λησμονώμεν ότι εϊμεθα βασι
λείς τετραπόδων ύπάρχει όμως δίποδον ζώον. ό άνθρωπος, 
τό πανουργότερον καί τής άλώπεκος ααί ίσχυρότερον τού λέον- 
τος. Τις έξ ήμών δέν ειδεν έν τώ βίω αύτοϋ τό θηρίον τούτο : 
Ποιόν τι είναι τό μέγεθος αύτοϋ ; Μέτριον, κοινόν. Ποια τις ή 
άλ.κή αύτοϋ ; Άναξία λόγου, παραβαλλομένη μάλιστα πρός 
τήν τοϋ ταύρου, τής παρδάλεως, τοϋ έλέφαντος, τής τίγριδος, 
τοϋ λέοντος. Καί όμως ούδέν άλλο θηρίον έφοβήθην όσον τόν 
άνθρωπον. Παραλείπω τάς αναρίθμητους παγίδας καί τάς ένέ- 
δρας. άς καθ’ ήμών έπενόησε καί άδιακόπως έπινοεΐ. ’Ομοίως 
δέν αναφέρω τά αλάνθαστα όπλα, δι’ ών έπιτυχώς μάς πολε- 
μεί καί μάς νίκα. Άλλ’ ή διάνοια, ή διάνοια τοϋ ζώου τούτου 
είναι άνωτέρα καί τής ρωμαλεότητος τών λεόντων καί ύπερ- 
τέρα τής σκληρότητος τής ύαίνης. Αύτός διά τής διανοίας 
του έτιθάσσευσε καί τά άγριώτατα τών θηρίων καί εϊς πήν ά- 
καταδάμαστον θέλησίν του ύπέταξε πάσας σχεδόν τάς δυνάμεις 
τής φύσεως. Ώ φίλοι, φοβήθητετόν άνθρωπον, είναι λίαν επι
κίνδυνον θηρίον. Μή άπατάσθε άπό τής φαινομένης αδυναμίας 
αύτοϋ. Ακριβώς ή ισχύς του έγκειται έν τή αδυναμία του.

Συνετοί βεβαίως ήσαν οί τοϋ πρεσβύτου λόγοι, άλλ’,ώς συνή
θως. έλαχίστην έντύπωσιν προυξένησαν εϊς τούς νεωτέρους τών 
λεόντων, οϊτινες. άπειροι τοϋ κόσμου οντες, άπέδιδον τήν σώ- 
φρονα κρίσιν τοϋ γέροντας είς τής φιλοζωίας τό αίσθημα, δπερ 
καταλαμβάνει ιδία τούς είς τόν τάφον προςεγγίζοντας.

— Σεβαστέ γέρον, ή ηλικία έκαμψε τό λεόντειου σθένος σου 
καί σοί ένέπνευσεν άτόπως δειλίαν άναξίαν καί είς κύνα. Ού- 
δέποτε παραδέχομαι ότι τό δίποδον αύτό ζώον,ό άνθρωπός σου. 
δύναται νά ήναι άνώτερον ήμών. Θά σπεύσω νά εΰρω τοιοϋ- 
τόν τινα ϊνα δείξω καί αύτώ καί ύμΐν τοϊς τυχόν άμφιβάλλουσι 
την παγκόσμιον αλήθειαν ότι ούδέν τοϋ Λέοντος ίσχυρότερον.

Κα! χωρίς νά άναμείνη άπάντησιν είς τούς λόγους του άπήλθε 
τής συνελεύσεως έξημμένος καί πλήρης οργής, ζητών νά εύρη 
τον αίτιον τής μανίας του. Τό παν κατά τήν διάβασιν τοϋ μο
νάρχου τών έρημων έτρεμε, καί αύτά δέ τά άψυχα όντα ένό-

« ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
μιζες ότι ήσθάνοντο περίτρομα τήν παρουσίαν τοϋ κραταιοΰ 
άνακτος. Αίφνης ακούει μακρόθεν κτύπον σιδήρου, κατά 
κανονικά διαλείμματα βαρέως καταφερόμενον έπί ξύλου. 
Τείνει τά ώτα καί άκροάται μετά προςοχής. Άκαταπαύστως 
ο κρότος καί κανονικώς έξηκολούθει. Διηυθύνθη πρός τά. έκεΐ 
καί εύρέθη πρό ύλοτόμου τίνος, διά βαρέως πελέκεως σχίζον- 
τος χονδρόν κορμόν παλαιού δένδρου.

Μικρόν μόνον έταράχθη ό ύλοτόμος έκ τής θέας τοϋ θηρίου 
καί έξηκολούθησε κτυπών μετά μείζονος ή πρότερον δυνάμεως 
τό στέλεχος. Έξωργίσθη ό λέων έκ τής άφοβίας τοϋ μηδαμι
νού τούτου όντος καί ήρώπησεν άγερώχως :

— Τί ζώον είσαι σύ ;
— Άνθρωπος.
— Καί είσαι δυνατός ;
— ’Αρκετά.
— Δύνασαι νά νικήστ.ς καί λέοντα ;
— Έν ανάγκη, ναι.
— Καί ποϋ εύρίσκεται, άνδρεϊέ μου, ή δύναμίς
— Είς τόν νοϋν μου.
— Καί μέ τόν νοϋν σου νικάς καί λέοντα ;
— Βεβαίως.
— Καλά, λο· 

δρείαν σου, διότ
— Εύχαρίστως. άλλά. λάβε τήν καλωσύνην νά περιμείνης

σου ;

πον, επιθυμώ άμέσως νά μοί δείξγ,ς τήν άν- 
: αύτό ακριβώς ζητών ήλθον έδώ.

ολίγον έως ότου τελειώσω τήν έργασίαν μου’ άν θέλης όμως,
Γ,ς. Σύ είσαι πολύ δυνατός, ούτως

W Λ*  j 
δύνασαι καί νά μέ βοηθήσης. Σύ είσαι πολύ δυνατός, 
έπλάσθης άπό τόν Θεόν, καμμίαν δυςκολίαν βεβαίως δέν θά 
έχης νά χώρίστ,ς μέ τους εμπρόσθιους πόδας σου αύτό τό στέ
λεχος. το όποιον τόρα σχίζω’ ιδού θές τούς πόδας σου έδώ καί 
διαχώρισαν τον κορμόν καί άμέσως άρχίζομεν τόν άγώνα.

Ό λέων, έπιθυμών νά έπιδείξγ τό ταχύτερου πήν δύναμιν 
του. έχωσευ άπερισκέπτως τούς πόδας είς πήν σχισμήν, ό δέ 
ύλοτόμος βραδέως καί έντέχνως άπέσυρεν έκεΐθεν τόν πέλεκυν. 
Τά διά τοϋ σιδήρου διασταλέντα μέρη τοϋ ξύλου συνεστάλη- 
σαν αύθις κα! άμφότεροι οί πόδες τοϋ λέοντος εύρέθησαν στερ- 
ρότατασυνεσφιγμένοιέντός τού σχίσματος. ΙΙάσαι αί προςπά- 
θειαι τοϋ-θηρίου πρός σωτηρίαν άπέβησαν μάταια·.. Αδίκως 
ήγωνίζετο ό δυςτυχής λέων νά έκβώλη, τούς πόδας άπό τής έπα- 
ράτου παγίδας, είς ήν τοσοϋτον άνυπόπτως ένέπεσεν. Τότε ό 
άνθρωπος ύψωσε τόν πέλεκυν κατά τοϋ λέοντος έτοιμος νά κα- 
ταβιβάση αύτόν βαρύν κατά τής κεφαλής του.

— Λοιπόν τί λέγεις, μονάρχα ύπερήφανε, διά πήν δύναμιν 
τής διανοίας τοϋ ανθρώπου : Βλέπεις πήν δύναμιν μου πήν άκα- 
τάβλητον, πήν ύπερβαίνουσαν πήν περιβόητον ρώμην σου : *0  
πανίσχυρος, ό κραταιός βασιλεύς τών ζώων, είσαι εις πήν εξου
σίαν μου ή όχι ; Δύναμαι δι’ ενός καί μόνου πλήγματος τοΰ 
πελέκεώς μου τούτου νά σέ θανατώσω : Είμαι ισχυρότερος 
σου ή οχι : Άν δέν ήμην. θά ήδυνάμην νά σέ κάμω νά τρέ- 
μη,ς είς πήν φωνήν μου : ’Ομολογείς ότι ή έλλογος δύναμις εί
ναι άνωτέρα πής αλόγου ρώμης, ότι ό άνθρωπος διά τοϋ νοϋ 
είναι άσυγκρίτως ισχυρότερος τοϋ άνοήτου λέοντος ;

Ό λέων, αλγών δεινώς καί βλέπων τόν πέλεκυν έτοιμον 
νά καταπέση έπ’ αύτοϋ, φοβερόν δέ τόν θάνατον, ώμολόγησε 
τήν αλήθειαν καί τότε ό άνθρωπος έκτύπησε διά. τοϋ πελέκεως, 
ήνέωξεν, ώς διά σφηνός, την σχισμήν, ηύρύνθη πως αύτη καί 
άπηλλάγησαν άπό τής αύτοσχεδίου παγίδοςοί πόδες τοϋ ζώου, 
εύγνωμονοϋντος διά τε τήν σωτηρίαν καί τό μάθημα.

ΙΩΑΚΕΙΜ BAAABANUS

ΒΡΟΧΗΣ- ΑΣΤΡΑΠΗΣ—
Σήμερον, μικροί μου έγγονοί. έλεγεν ό γηραιός πάππος πρός 

τόν Άρίσταρχον καί τόν Κλεόβουλον, θά σας εϊπω όλίγας λέξεις 
περί διαφόρων φαινομένων, τά όποϊα συμβαίνουν ώς έπί τό 
πλεϊστον τώρα τόν χειμώνα καί τά. οποία σάς κάμνουν νά φο- 
βήσθε καί νά τρέμητε. Ενθυμούμαι προχθές, ότε έβρεχε καί 
ήστραπτεν. ήσθε καί οί δύο κλεισμένοι μέσα εις εν δωμάτιόν 
σκοτεινόν, διά νά μή βλέπητε τήν αστραπήν καί μάλιστα εί
χατε θέσει βάμβακα εις τά ώτα σας, διά νά. μή άκούητε τόν 
κρότον τοϋ έκρηγνυμένου κεραυνού.

— Ναι, παππού, καί ήθέλομεν μάλιστα νά σάς έρωτήσω- 
μεν. πώς παράγεται ή βροχή, ή άστραπή. ή βρονπή καί ό 
κεραυνός :

— ΙΙροσέςατε λοιπόν καί θά το μάθητε. Έτυχέ ποτέ νά 
παρατηρήσητε, όταν εύρίσκεσθε πλησίον πής μηχανής τοϋ 
σιδηροδρόμου, ότι πολλάκις εξέρχεται έκ τοϋ στομίου πής 
καπνοδόχου λευκός καπνός ό όποιος μόλις έξέλθει άμέσως 
διαλύεται, συγχρόνως δέ καί λεπτά! λεπτά! σταγόνες ύδατος 
καταπίπτουν, ή, όταν έκποματίζετε δοχεϊόν τι περιέχον ύδωρ 
ζέον, ότι το αύτό πράγμα συμβαίνει:

— Μάλιστα, μάλιστα.
— Τό ίδιο λοιπόν γίνεται καί διά. τήν βροχήν.
— Μά πώς ; ήρώπησε περιέργως ό Κλεόβουλος.
— Αί θάλασσα·., οί διάφοροι ποταμοί καί αϊ λίμναι έξατ- 

μίζονται έκ πής θερμότητος έν καιρώ τοϋ θέρους, οί δέ ατμοί 
άνέρχονται εϊς πήν ατμόσφαιραν, όπου συμπυκνοϋνται καί έκεΐ
θεν πάλιν καταπίπτουν, όταν συνανπήσουν ψυχρά στρώ
ματα άέρος, ώς λεπτά! σταγόνες βροχής έπί πής γής. Συμβαί
νει όμως πολλάκις ή βροχή νά παρακολουθήται άπό άστραπάς 
καί βροντάς, τάς όποιας βεβαίως βλέπετε καί άκούετε άν δέν 
έχητε κλείσει τους οφθαλμούς σας καί τά ώτά σας άπό φόβον.

— Ναι, ναι, τί είνε άστραπή, παποϋ :
— ΤΙ άστραπή είνε λαμπρόν φώς τοϋ ήλεκτρικοϋ σπινθή- 

ρος, ό όποιος έκρήγνυται μεταξύ τών νεφών,τά. όποια έχουν άν- 
τίθετον ήλεκτρισμόν. περί τοϋ όποιου θα σάς εϊπω άλλοτε. 
Τό μήκος τών αστραπών είνε πολύ μέγα καί ή διεύθυνσις 
των κατά, γραμμήν τεθλασμένη·/. Ή άστραπή διαρκεΐ έλά-

ΜΥΘΟΙ
ΠΕΡΔΙΞ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΞ

όίια ήρέρα, ποΰ 'φυσοϋσε άγριος βορράς 'ς τί/ γή, 
"Ενας ρύρ(ΐη^. παρεσύρθη σέ ποτάσιφουσκωμένο 
Κ' έκινάύνευεν ό τάΛας είς τό κϋμα νά πνιγϊί, 
Όταν πέρδικα τόν β.Ιέπει τόν φτωχό μισοπνιγμένο 
Κ' ένα φΰΛ.Ιο άπ" τό δένδρο τοϋ πετάει παρευθίις 
Καί φωνάζει-Τρέχα μύρμηί. εϊς τό φύ.ΊΛον νά σωδό/ς. 
Ό πτωχός μισοπνιγμένος είς τό φύ.ΙΛον άκουμβά 
Καί άμέσως μ’ εϋκοΛίαν είς τήν όχθην κοΛυμθα.
Ύστερ' άπό ’Λίγο χρόνο, κυνηγός "ς τόν τόπο φθάνει. 
Καί τήν πέρδικα κυττΐιΓ.ει καί σκοπεύει, παρευθύς, 
Όταν έξαφνα ό μύρμηξ ’ς τό ποδάρι τόν δαγκάνει 
Καί φωνάζει - Πέτα, πέτα, πέρδικά μου, νά σωθής. 
/Ιέν έπρόφθασε τό όπ.ίον νά βροντίσιι φοβερά 
Καί ή πέρδικα πετάει. ’ς τόν άέρα έΛαφρά.
Καί άφοϋ τόν μϋθον τοΰτον, φίΛτατέμου τόρα, ξεύρεις, 
Έάν δύνασ εύεργέτει κι" άνταπόδοσιν θά εύρι/ς.

ΒΡΟΝΤΗΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΥ
/•.στον χρόνον ούδέποτε δέ ύπερβαίνει τό εν χιλιοστόν τοϋ δευ
τερολέπτου. 'Ενίοτε σ-υμβαίνει. χωρίς νά βρέχη, νά φαίνωνται 
άστραπαί καί χωρίς ν’ άκούωνται βρονταί. προπάντων δέ τό 
θέρος’τούτο πιθανόν γίνεται, διότι αύται παράγοντα·, ύπο νε
φελών εύρισκομένων ύπό τόν ορίζοντα καί είς άπόστασιν ίκα- 
νώς μεγάλην ώστε νά μή άκούητε ό κρότος.

Άλλά συγχρόνως μετά πής αστραπής παράγεται κα! ισχυ
ρός κρότος, ό όποιος σάς προκαλεϊ τόν φόβον αύτός ό κρότος 
λέγεται βροντή καί άκούεται μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος 
διασπήματος άπό πής άστραπής.

— Ναι, διατί άκούεται βραδύτερον τής άστραπής, άφοϋ 
παράγονται πυγχρόνως; ήρώπησεν ο Άρίσταρχος.

— Διότι τό φώς, όπως θά μ-άθητε, διατρέχει 300,000,000 
μέτρα περίπου τό δευτερόλεπτου, έν ώ ό ήχος διανύει 337 μό
νον μέτρα.

— ΙΙόθεν προέρχεται ή βρονπή. παποϋ;
— Ή βρονπή, αγαπητοί μου, προέρχεται έκπής δονήσεως, 

πήν όποιαν ύφίσταται ό άτμοσφαιρικός άήρ ό εύρισκόμενος 
μεταξύ τών νεφών ένεκα τής έκρήξεως τοϋ ήλεκτρικοϋ σπιν- 
θήρος μεταξύ τούτων.

Άλλ’ ό φοβερότερος ήλεκτρικός σπινθήρ είναι έκεϊνος, δστις 
έκρήγνυται μεταξύ τών νεφών καί τοϋ εδάφους’ οσάκις τούτο 
συμ-βαίνει λέγομεν ότι πίπτει κεραυνός, δστις ιδίως προσβάλλει 
τά ύψηλότερα μέρη, φονεύει άνθρώπους καί ζώα, άναφλέγει 
εύλφέκτους ΰλας, πήκει τά μέταλλα καί διαχέει οσμήν καιο- 
μένου θείου έκεΐ ένθα ένσκήπτε·.’ είς τάς οικίας πρέπει νά άπο- 
φεύγγ τιςνά ϊσταται είς τά ύψηλά μέρη, καθώς καί έκεΐ ένθα 
ύπάρχουν πολλά μέταλλα.

— Δέν ύπάρχει τρόπος νά άποφεύγωσιν οί άνθρωποι τόν 
κεραυνόν ; ήρώτησε περίφοβος ό Άρίσταρχος.

— Μάλιστα, πρώτος ό Φραγκλΐνος έφεϋρεν έν τοιοϋτον δρ- 
γανον. δι’ ού προφυλάσσονται αί οικοδομά·, κα! τούτο είναι τό 
καλούμενον άΛεζικέραυνον, περί τοϋ όποιου άλλοτε θά σάς 
εϊπω.

Γ.... (ΚυΟύβουλος)

ΑΕΤΟΣ
"Ενας άετός μιά 'μέρα, είς τής Τροίας τόν καιρό 
Καθισμένος είς τό τεϊχος, όπου είχε τή φωΛιΐι του, 
Παρετήρει. μέ καμάρι, τό μεγάΛο του φτερό 
Καί έθαύμαζε καί μόνος τήν μεγαΛειότητά του. 
ΆΛΛά έξαφνα έκεΐ στρατιώτης τις προφθάνει 
Τό πτηνόν παρατηρεί καί χωρίς καιρόν νά χάνγ, 
Τό τοξεύει παρευθύς μέ ποΛΛήν έπιτυχίαν 
Καί τό βέΛος προξενεί είς αυτό πΛηγήν βαθεΐαν. 
Στρέφει τότε τό πτωχόν τήν υστερινή ματιά του 
Καί τό οργανον κυττΐί. τοϋ άγριου του θανάτου. 
Ήτο βέΛος είς τήν άκραν σιδηροϋν φαρμακερόν 
Πεπυγμένον μετά τέχνης σ' άΛΛου άετοΰ πτερόν. 
Τό ταΛαίπωρον πτηνόν ΘΛιβεράν φωνήν αφήνει , 
Στόνον έχυσε πικρόν καί τήν κεφαΛήν του κΛίνει. 
“Επεσεν & άετός ! ΆΛΛά θνήσκων παραγγέΛΛει 
Σ’τάμικρά του: ΦυΛαχθήτε! «άπότά οικεία βέλη». Ν
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Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

Εύμορφιά χαί χάρι δΛη 
Πετα.ΐοΰδα ζωηρή 
Τρέχει, μέσ 'ςτδ περιβό.έι 
Εύμορφη στο.ΐή φορβΐ 

Καί μέ δίχως έργασίαν 
Σέ .ΙουΛούδια ζηΛευτά 
"Οπόν βρίσκει ευωδίαν 
Έ.ίαφρα. σύθύς πέτα.

Η ΣΦΗΚΑ

Ζί-ζί-ζί ή Σφήχα πά.Ιι 
Τρέχει. έ.Ιαφρά, γοργή- 
Ζί-ζί-ζ. φωνάζει, ψάΛΛει 
Κι'απομένει πάντ' αργή

"Ο.Ιο ένα τριγυρίζει
'Στής με.Ιίσσης τή φω.Ιιά 
Κ.Ι.έπτει μέ.Ιι χαί γεμίζει 
Λίχως κόπο τήν χοι.1>ά.

ί νομίζετε : Δέν είνε ατρόμητου ενα μικρό παιδί 
δώδεκα ετών ’ςαν τόν Λεοντόκαρδον ;

"Επρεπε νά ήσθε πολύ τολμηροί, δ·.ά νά εϊπητε 
τοΰτο κατά πρόσωπον είς αύτόν, πολύ δέ περισ
σότερον, διά νά το εϊπητε δι’ αύτόν τόν ίδιον

Ό Λεοντόκαρδος δέν εχει καρδιά : Ό Λεοντό- 
ρδος δέν είνε γενναίο παιδί:
— Άπατάσθε καί πολύ.
«Μίαν φοράν εΐχεν υπάγει μόνος είς μίαν εξο

χήν χάριν αναψυχής.
Πολύ συχνά έκαμνεν 

εξοχικούς περιπάτους, 
διά νά συναντά θηρία 
είς τά δάση καί νά 
γίνηται άκόμη περισσό
τερόν Λεοντόκαρδος.

Έλεγεν, ότι δσω φο
βείται κάνεις, τόσω πε
ρισσότερον δειλός γίνε
ται.

Καί προςεπάθει νά 
κάμνη πάντοτε, ότι δέν 
φοβείται, διά νά μή 
φοβήται.

"Οτε λοιπόν ήτο μό
νος είς τήν εξοχήν, δεέ- 
κρινεν άπο μακράν, ότι 
ήρχετο κατ επάνω του 
ένα φοβερο λεοντάρι.

Ένεθυμήθη ότι. άμα προςποιηθή κανείς τόν νεκρόν, τό λεον
τάρι δέν τόν πειράζει, καί χωρίς νά φοβηθή : 
«θάρρος, Λεοντόκαρδε, θάρρος !» λέγει ό ίδιος είς τόν εαυ
τόν του καί πίπτει κατά γής πρηνής, άναμένων μέ πάλλουσαν 
καρδίαν νά διέλθγ τό λεοντάρι.

Τί φοβερά στιγμή ! . . .

καρύος κα!

/

Ποία είνε ή ζωηρότερα έπιθυμία σας;

Αναμένομεν λίαν συντόμως έπί πής έρωτήσεως ταύτης τάς άπανπήσεις τών συνδρομητών ήμών. τάς καλλιτέρας
έκ τών όποιων θέλομεν δημοσιεύσει είς τό έπόμενον τεΰχος μετά τών κρίσεων ήμών.

Η ΜΕΛΙΣΣΑ

δίό.ΐις ή αύγή φώτιση
ΓΓιάν' ή μέ,Ιισσα δου.Ιεια. 
Καί τδ βράδυ θά γυρίσει 
Φορτωμένη 'ς τή φώΛιά.

Τώρα άν ποτέ συμπέση
Φί.ΐε, να έρωτηθής
Ποϊον ζώον σοΰ αρέσει;
Λέγε, τί θ'άποχριθής; Jxil-CO^

0 ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ
Τά βήματα τοΰ λε'οντος ήκούοντο πολύ πλησίον. Οί φοβε

ροί βρυχηθμοί του θά έτρεπον ίσως είς φυγήν ολόκληρον σύν
ταγμα ανδρείων τον Λεοντόκαρδον όμως: ποτέ ! . . .

« Θεέ μου !» είπε, χωρίς νά φοβηθή, καί έμεινεν ακίνητος 
εις τον τοπον του έπί τινα λεπτά τής ώρας κρατών τήν ανα
πνοήν του !

Το λεοντάρι το . 
θεσεν ότι ήτο νεκρό- 
ζωής, καί χω 
άλλα μέρη

ον έπλησίασεν, είδεν ότι ήτον ακίνητος, ύπέ- 
•.::;ρός. έπειδή δέν παρετήρησε διόλου σημεία 

ρϊς νά τόν πειράξη διολου έπέστρεψε οεΰγον είς 
τής έρημου.

— Μπράβο, Λ εοντόχαρδε ! μπράβο !. . . 
Λυτής είνε ό βασι.ίευς τών ζώων; . . . Γ/.εγει 
έπειτα ό Λεοντόκαρδος γελών καί δεικνύων 
έμπαικτικώξ τον προ ολίγου φοβερόν εχθρόν 

του φεύγοντα τώρα. Λΰτδς είνε ή 
έγώ ; ...»

Ακόμη γελά διά τό -ή κατόρ
θωμα του αύτό ό μικρός Λεοντό- 

ε'.ς τοσους πολλούς τό 
διηγήθη, ώςτε καί 
έγώ τό εμαθον καί τό 
περιέγραψα άμέσως, 
διά νά τό μάθητε καί 
σείς

Δέν είνε άρά γε 
καλόν μάθημα δι’ 
οίον δήποτε έζ τών 

μικρών μου αναγνω
στών, είς τόν όποιον ήθελέ ποτέ συμβή το δυςτύχημα νά περι
πλάνησή, είς τάς άγριας ερήμους τής Αφρικής, είς‘τάς κατοι
κίας αύτάς τών λεόντων:

Εγώ, χωρίς τόν φόβον αύτόν. μήπως συμβή είς κανένα άπό 
σάς τό φοβερόν δυςτύχημα νά πέσγ, είς τούς όνυχας τών λεόν
των. σας τό είπον μόνον καί μόνον, διά νά ένοήσητε τί παιδί 
ήτον αύτός δ Λεοντόκαρδος !... Μιχ Ε Κανακάχης

ΠΕΤΡΟΣ Β^ΙΝΓΤ-Α.Ε^\_
ι'Σιηήγ'ίΐα - προηγούμενου rtvyn·:/

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ XI.

Μία επιστολή.

'Ο Γαμπάρ δέν εΐργάζετο είς τον ναύσταθμον" διά τοΰτο 
ό Ιάκωβος δέν ήδυνήθη νά τόν ίδη καθ' ύλην τήν πρωίαν. 
"Οταν δέ κατά τήν μεσημβρίαν έσήμανεν ό κώδων τής άπο- 
λύσεως. έξήλθεν έκ τών πρώτων, μέ σκοπόν νά ύπάγη νά 
τόν συνάντηση καί έξηγηθή μετ’ αύτοΰ’ άλλά κατά πρώτον 
έπέρασεν άπό τό ξενοδοχείου, δια νά μάθη έάν είχε καμμίαν 
επιστολήν.

Ακριβώς δέ τήν στιγμήν καθ’ ήν έφθασεν, είσήρχετο 
ταυτοχρόνως ό ταχυδρόμος έρωτών έάν κάποιος Ιάκωβος 
Λεμάνς κατοική έκεϊ, διότι εΐχεν επιστολήν του.

Ό Ιάκωβος έλαβε τήν επιστολήν καί τήν άνέγνωσεν 
έμαθεν έκ ταύτης ότι. προ δέκα πέντε έτών, μία γυνή εύρέθη 
νεκρά έξωθεν μύλου τίνος, πλησίον της αγροτικής οικίας τών 
Δουκέν, εϊς πήν ένορίαν τοΰ Άγιου Μαρτίνου’ ή γυνή αϋτη 
δέν είχε κανέν έγγραφον, άλλ’ έφερεν εϊς τήν άριστεράν χεϊρα 
δακτύλιον γάμου, εϊς τό έσωτερικόν ’τοΰ όποιου ήσαν κεχα- 
ραγμένα τά ονόματα ’Ιάκωβος Λεμάνς καί Μαρία Βερλέν
ζεν. Ό δακτύλιος ούτος καί το ένταφιαστήριον ήσαν είς τήν 
κυριότητα τής οικογένειας ή τών άνθρώπων. οϊτινες άνεζήτη
σαν τήν γυναίκα ταύτην.

Έφάνη είς τον ’Ιάκωβον, ότι έδέχθη κτύπημα ροπάλου’ 
τοιαύτην έντύπωσιν τώ έπροξένησεν ή επιστολή αύτη. Αφ 
οτου εΐχεν ϊδει τήν Μαρίαν, ήτις τοΰ ένεθύμιζε τήν σύ
ζυγόν του Γ όταν ήτο νέα. ήρχιζε νά έλπίζη ότι θά εύρη πήν 
γυναϊκά του.

Έάν έζη. θά ύπήγαινε νά πήν έπανεύρη’ θά πή έζήτει 
γονυκλινής συγχώρησιν. καί θά προσεπάθει νά ήναι άξιος 
τοιαύτης συγγνώμης’ θά έργάζηται δΓ αύτήν, καί διά μυρίων 
μέσων θά προσεπάθει νά δώση είς τό γήράς πης ήμέρας εύ- 
πνχείς, όπως έξαλείψη ολίγον πήν ένθύμησιν τόσων θλίψεων. 
Ένώ τώρα, τό παν έτελείωσεν αύτη εΐχεν άποθάνεί’ καί 
ένεκα τοΰ σφάλματός του ! εΐχεν άποθάνεί έκ πής δυστυχίας, 
έκ τοΰ ψύχους καί πής πείνης, άναμφιβόλως καταρωμένη 
αύτόν! Καί τό τέκνον του, θά εΐχεν άποθάνεί καί αυτό, 
διότι εύρον αύτήν μόνην! Τετέλεσται. Ό ’Ιάκωβος Λεμάνς 
δέν εΐχε πλέον κανένα έπί πής γής’ ούδένα πλέον έπερίμενε. 
τίποτε πλέον δέν ήλπιζε !

Διατί τώρα νά έργάζηται : διατί νά στενοχωρήται: Αί 
εύτυχίαι τών τίμιων άνθρώπων δέν έγειναν δι' αύτόν. Μετά 
μικράν σκέψιν έσηκώθη διά νά ύπάγηνά εύρη τόν Γκαμπάρ.

Καθώς δ' έξήρχετο. ήκουσε νά σημαίνη ό κώδων τοΰ ναυ
στάθμου’ ήτον ώρα νά έπιστρέψη εϊς πήν έργασίαν του.

Πρός στιγμήν έπέθύμησε ν’άπουσίαζεν ήμίσειαν ήμέραν. 
άλλ’ έξ όσων ένόησεν έκ τών λόγων τοΰ Γκαμπάρ. έντός τοΰ 
εργοστασίου θά έγίνετο ή έργασία, πήν όποιαν τω έπρότεινεν 
ούτος’ δέν έπρεπε λοιπόν νά χάση πήν θέσιν του- καί διηυ- 
θύνθη ταχέως πρός αύτό.

Εϊς πήν θύραν ϊστατο ό Γκαμπάρ περιμένων αύτόν ήτο 
δέ έκπεπληγμένος διά πήν βραδύτητά του. Ούτος μόλις είδε 
τόν Ιάκωβον διερχόμενον τον έσταμάτησε καί τω είπε μέ 
χαμηλήν φωνήν τάς δύο ταύτας λέξεις : « Αί. λοιπόν : »

Ό Ιάκωβος δέν έδίστασεν ήτον είς μίαν έκ τών στιγμών 
εκείνων, καθ’ άς ό άνθρωπος ρίπτεται μέ κλειστούς οφθαλ
μούς εϊς τό κακόν.

— «Ναί!, ναι! εκατόν φοράς ναί! έφώναξεν. Είμαι 
πρόθυμος! Πότε θ αρχίσωμεν ;

— Σιωπή ! σιωπή! τώ λέγει ό Γαμ.πάρ θέτων τον δά
κτυλον έπί τών χειλέων του’ όμιλοΰν περί αύτών τών πραγ
μάτων τόσον δυνατά; Έλθέ τό εσπέρας είς τό καπηλεϊον 
έκεϊ θά συνομιλήσωμεν έλευθέρως καί θά πίωμεν καί καμ
μίαν μποτίλιαν έγώ τρατάρω. Θά σοί παρουσιάσω τους 
συντρόφους μου, ο! όποϊοι θά εύχαρισπηθοΰν πολύ άμα σέ 
ΐδουν. »

Τίποτε περισσότερον δέν τω είπεν, άλλά τώ έδειξε πήν θύ
ραν τοΰ έργοστασίου.

‘Ο ‘Ιάκωβος τότε είσήλθε καί ήρχισε πήν έργασίαν του’ 
άλλα καθ' όλον αύτό τό απόγευμα δέν έκαμε σχεδόν έργα
σίαν· είχε πολλά νά σκεφθή. Ή άποθανοΰσα σύζυγός του, 
αί καλα: αποφάσεις, τάς όποιας είχε λάβει, τά σχέδιά του 
καί αί τύψεις τοΰ συνειδότος του, όλ’ αύτά άνεμιγνύοντο είς 
το πνεΰμάτου, καί ύπέφερε, παρά τάς προσπάθειας, τάς 
όποιας κατέβαλε διά ν' άπομακρύνη πάσαν τοιαύτην σκέψιν. 
Έφαντάζετο τό κάτεργον καί τρόμος κατελάμβανεν όλον του 
το σώμα’ τότε άπεμάκρυνε πήν ένοχλητικήν αύπήν σκέψιν 
κα: έλεγε καθ' έαυτόν : « Μπά! όταν κανείς είνε έπιπήδειος 
ποτέ δέν συλλαμβάνεται. Θά έχω χρήματα, θά δύναμαι νά 
διασκεδάζω’ άπηύδησα πλέον νά διάγω τοιοΰτον βίον τα
λαιπωριών. »

Τό εσπέρας, όταν ο κώδων έσήμανε πήν έξοδον τών έρ- 
γατών, εΐχεν άποφασίσει : δέν θα έκαμε τόν Γκαμπάρ νά 
περιμένη πολλήν ώραν είς τό καπηλεϊον.

Αύπήν πήν ήμέραν, ή Μαρία είχε φέρει έργασίαν είς πήν 
πόλιν. άντΐ δέ νά έπιστρέψη άμέσως είς τήν οικίαν, άπεφά- 
σισε νά περιμένη τόν Πέτρον, καθώς καί τόν έξάδελφόν του, 
τόν όποιον δέν έβλεπε σχεδόν ποτέ πλέον εις Κεραντρέχ. 
“Επρεπε νά περιμένη τρία τέταρτα πής ώρας’ διά τοΰτο 
ήναγκάσθη νά κάμη ολίγον περίπατον.

Αύπήν πήν ώραν συνήθως δέν έφαίνετο κανείς πέριξ τοΰ 
λιμένος· διά τοΰτο ή Μαρία έξεπλάγη όλίγον ίδοΰσα ομάδα 
άνθρώπων άλλων καθημένων καί άλλων έξηπλωμένων κατά 
--ής είς μίαν λόχμην έκ θάμνων, οί όποιοι τυχαίως έφύτρω- 
σαν έκεϊ. Ήσαν έστραμμένοι πρό τό αντίθετον μέρος καί δέν 
πήν είδον άλλ ό άνεμος έφερε τόν ήχον πής φωνής των. καί 
ήκουσε μάλιστα πήν φράσιν ταύτην : «Μάς έχρειάζετο κά
ποιος άπό τον ναύσταθμον’ αύτόν λοιπόν τόν άνθρωπον τον 
έχομεν : Ό Λεμάνς είνε ίδικός μας. »

Λεμάνς ! Τό ονομα τοΰτο έπεσεν ώς κεραυνός είς την α
κοήν της’ παρετήρησεν αύτούς μετά περιέργειας, ζητούσα νά 
μαντεύση τις εΐχεν ομιλήσει. Δέν ένόησε τίποτε’ αλλά πλη- 
σιάσασα άκόμη όλίγον ήκουσεν έν μέρος πής συνομιλίας των, 
έξ ού ένόησεν ότι ήσαν κλέπται, ότι ό Λεμάνς εΐχεν ύπο- 
σχεθή ότι θά λάβη καί αύτός μέρος είς πήν ιτυντροφίαν των, 
καί ότι θά ήρχετο νά τούς συνανπήση τό εσπέρας είς το κα- 
πηλεΐον. διάνα κάμωσι τάς τελευταίας πνμφωνίας.

Ήτο κατάπληκτος’ ό έξάδελφός Ιάκωβος έμελλε νά γίνη 
πάλιν κλέπτης! Ούδέποτε θά τό έπίστευεν ήτο τόσφ ~ράος 
καί προσηνής, όταν ώμίλει μετ' αύτής, έφαίνετο οτι έλυπεϊτο 
τόσον διά τάς κακίας, τάς οποίας έκαμνεν άλλοτε ! « Θά είνε 
'ίσως ίδικόν μας σφάλμα, είπε καθ' έαυπήν ή κόρη’ έάν τόν 
εϊχομεν ήμεϊς είς πήν οικίαν μας, δέν θά έκαμνεν αύτάς τάς 
κακάς ·~/ωρ·.μίας. Έγώ τό έπ-θύμουν πολύ’ άλλ ο πατήρ μου 
δέν είχε ποτέ πεποίθησιν είς αύτόν βλέπω ότι δέν έπιθυμεϊ 
νά μάς έπισκέππζ,ται. Δέν δύναμαι νά έννοήσω τί συμβαίνει, 
πράγμα παράδοξον ένώ ό παπήρ μου είναι τοσον καλός δΓ 
όλους, διά τί δέν τόν θέλει! Άλλ’έγώ θα τόν σώσω’ δέν θέλω 
νά τόν άφήσω νά γίνη πάλιν κακός».
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Απεμαζφύνθη έζ.εϊΟεν άκροποδητεί- ό Γαμ,πάρ καί οί σύν
τροφοί του ούτε τήν είδον ούτε τήν ήκουσαν.

Μετά μίχν στιγμήν ήγέρΟησαν, ή δέ Μαρία ήκουσεν όπι
σθεν της τά βήματά των άναμφιβόλως καί αυτοί Οά ήΟελον 
νά εύρεΟώσιν είς τ-ήν έξοδον έκ τοϋ ναυστάθμου. Τούς παρε- 
τήρησεν,. ότε διήλΟον πλησίον της. Δέν έγνώριζε κανε'να εΐμή 
μόνον έκ φήμης, ότι δηλ. ήσαν κακοήθεις άνθρωποι, ικανοί 
νά πράξωσιν ευκόλως τό κακόν, έάν μέχρι τοϋδε δέν έχουν 
κάμει έν ή πολλά.

Έτάχυνε τό βήμα διά νά φθάση πρό αύτών εις τήν είσοδον 
τοϋ ναυπηγείου’ άλλά μόνον ό Γαμττάρ έστάΟη έκεϊ, ό; δέ 
άλλοι άπεμακρύνθησαν, διά νά μή δώσωσιν βεβαίως ύπονοίας.

Ό ΙΙε'τρος Βαντάελ έξήλθεν έκ τών πρώτων ή Μαρία 
τότε έτρεξε προς αύτον τόν έφερε παράμερα καί τω λέγει μέ 
φωνήν <5ιακεζ.ομμένην έκτης συγκινήσεως: «ΙΙάτερ μου.........
έκεϊ είναι εις κακός άνθρωπος.... ό όποιος θέλει νά παρασύρη 
τόν έξάδελφον εις κακάς πράξεις.... Πρέπει νά σώσωμεν τόν 
έξάδελφον πρέπει νά τόν παραλάβωμεν είς τήν οικίαν μας. 
Άφησε' με σέ παρακαλώ νά τοϋ τώ είπω έγώ.... ιδού τον 
έρχεται.... »

Τωόντι ό Ιάκωβος Λεμάνς έπλησίαξε. Διερχόμενος τήν 
Ουράν παρετηρησε τον Γαμπάρ καί άντηλλαξε μετ'αύτοΰ 
έν βλέμμα συνενοήσεως- κατόπιν ο Γαμπάρ έφυγε, χωρίς νά 
όμιλήση ποσώς πρός αυτόν. Λλλ ή Μαρία ίδοϋσα υ.όνον αυ
τούς ένόησεν. «‘Ω θεέ μ.ου. έσκέφθη, έκαμαν σημεϊον... είναι 
πλέον βέβαιον, συνεφώνησαν νά συναντηθώ σιν είς κανέν μέρος- 
ποέπει νά τόν έυ.ποέίσωυ.εν».

I * ·
'Έλαβε τόν Πέτρον άπό τήν χεϊρα καί έρχεται μετ'αύτοΰ 

νά χαιρέτισα, τόν Ιάκωβον Λεμάνς.
«Καλημέρα, έξάδελφε, τώ λέγε'.’ πώς είσύε σήμερον: έπί 

τούτφ διά σάς ήλθον είς τον λιμένα. νά σάς προσκαλέσω νά 
ελβητε νά φάγωμεν μαζύ τήν ώραίαν μου σούπαν είμαι βέ
βαια ότι θά ευχάριστά,θής πολύ νά φάγης μαζύ μας.

— Ευχαριστώ, άπεκρίθη σχεδόν άποτόμως. τίποτε δέν θά 
δυνηθή νά μ’εΰχαριστήση σήμερον;

— Τί έχετε λοιπόν; ν.ήπως έλάβετε κακάς ειδήσεις: Και 
έγώ. ή όποια είδον έν ώραίον δνειρον απόψε! Είδον ότι εΐχετε 
εύρει τ-ήν σύζυγόν σας. ή όποια ήρχετο νά ζήση μαζύ μας. 
καί έσκεπτόμεθα νά εϋρωυ.εν είς Κεραντρέχ μίαν ώραίαν κα
τοικίαν, είς τήν όποιαν νά ζήσωμεν ευτυχείς καί οί τέσσαρες!

— Άπέθανεν! 'Ιδού καί μίαν επιστολήν, τήν όποιαν έλα
βον σήμερον. Δέν εΐχον τύχην! Δέν ύπήρχε καμμίκ ανάγκη 
δ'.ά νά διορθωθώ!»

Ό Πέτρος έγεινε κκτωχρος. Ή εϊδησις αύτη δέν τον έξέ- 
πληττεν, ώς νέα, άλλ'έφοβήθη μήπως έξ αύτης άνεκάλυπτεν 
ό Ιάκωβος ό,τι ήθελε νά τώ κρύπτη.

θά έυ.άνθανεν έν καιρώ τό εύρημα τοϋ δακτυλίου. Άλλ ε
πειδή ή Μαρία Βερλένζεν δέν ήτο γνωστή εις Δυβέκην, όσον 
καί ό Ιάκωβος Λεμάνς. όστις δέν ήτον εκ τοϋ τόπου αϋτοϋ, 
κανείς δέν θά έυ.άνθανεν ότι ό Πέτρος Βαντάελ καί ή μήτηρ 
του συνδέονται τόσον πολύ με τήν άποθανοϋσαν.

Κατατεταραγρ.ένος ο Πέτρος έδωκε τήν επιστολήν είς τον 
έξάδελφον του ψιθυρίζων λέξεις τινάς παρηγοριάς, και ό Ιά
κωβος συνεκινήθη ένθυυ.ηθείς τάς παλαιάς του αναμνήσεις.

Ήτοιμάζετο ν'άναχωρήσγ, άλλ'ή Μαρία τον έκράτησεν 
άπο τήν χεϊρα.

« Έξάδελφε. τώ λέγει, επειδή είσθε λυπημένος δέν πρέπει 
νά μεινητε μόνος. Έλθετε μαζύ μας’ έάν δέν δύνασθε νά φά- 
γητε, δέν θά φάγητε- άλλά θά μάς όμιλήτε περί αυτής, καί 
θά κλαυσητε άνέτως έάν θέλητε. διότι θά ήσθε μεταξύ φίλων. 
Δέν πιστεύω ν'άρνηθήτε. αΐ :»

Έπέρασε μέ χάριν τήν χεϊρα της ύπό τόν βραχίονα του. ό 

δέ Πέτρος άπό το άλλο πλευράν τοϋ Ιακώβου καϊ τώ είπε" 
«Πηγαινωμεν.... έλα. καϊμένε Ιάκωβε- πρέπει νά ύπακού- 
στ,ς χωρίς άλλο είς τ-ήν Μαρίαν, ή όποια πάντοτε έχει τόσον 
καλάς ιδέας.» Ό Γκαμπάρ, ό άθλιος έκείνος άνθρωπος δέν ή
το πλέον έκεϊ" ό Ιάκωβος ένέδωκε.

Διήλθε τήν οδόν της Κεραντρέχ, ώς έν όνείρω, έκάθισεν 
εις τήν τράπεζαν και έφαγε τό ώραίον φαγητόν, τό όποιον 
τώ ύπενθύμιζεν όσα φαγητά τώ παρεσκεύαζεν ή άλλη Μαρία 
κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ γάμου των- ήσθάνθη τόν εαυ
τόν του κατ αύτήν την εσπέραν, περικυκλωμένον ύπό τόσων 
φροντίδων, ύπό τόσης Σιωπηλής καί εύλαβοϋς εύσπλαγχνίας, 
ήκουσε λόγους τόσον εύνοϊκούς καί πλήρεις άνακουφίσεως, 
ώστε τό βαρύ φορτίον, το όποιον έβάρυνεν έπί τής ψυχής του, 
έμετρ’.άσθη ολίγον κατ ολίγον καί τέλος διεσπάρη όπως ή 
δρόσος ύπό τόν ήλιον. Έπήλθε στιγμή, καθ ήν ή συνδιάλεξις 
έπαυσεν ή Μαρία έπηγαινοήρχετο είς τό δωμάτισν τακτο
ποιούσα τά έναπομείναντα έκ τοϋ φαγητού καί τά σκεύη, 
ένώ οί δύο ανδρες έκάπν-.ζον καθήμενοι παρά τήν εστίαν ό 
Ιάκωβος δέν έσκέπτετο πλέον τίποτε" ήτο πολύ ευχαριστη

μένος· άλλ’όταν έσκέπτετο, ότι έπλ.ησίαζεν ή στιγμή, καθ ήν 
έπρεπε ν άναχωρήση δια νά ύπάγγ νά κλεισθή είς τήν κατοι
κίαν του, ύπέφερε τόσον πολύ, ώστε άπεμάκρυνε πολύ τα
χέως τήν σκέψιν ταύτην.

Ή Μαρία έκάλεσε σιγά τόν Πέτρον καί τόν ώδήγησεν έκ
τος τοϋ δωματίου. Έκεϊ ήδυνήθη νά τώ διηγηθή Ο,τι εΐχεν 
ακούσει κατά τον περίπατόν της' παρεκάλεσε δέ τόσον πολύ 
τον Πέτρον, τώ ύπέδειξεν ότι έξ αυτού έξηρτάτο να γείνη, ό 
Ιάκωβος είς τίμιος άνθρωπος ή να τον άφήση νά γείνη πάλιν 

είς κλέπτης, ώστε ό Πέτρος, νικηθείς, έσκέφθη ότι ό δάκτυλος 
τής θείας Ιίρονοίας ήτον εδώ. καί συνήνεσεν είς ό,τι ή κόρη 
ήθελεν.

— Λοιπόν πώς να κάμωμεν τώρα, Μαρία μου. Δεν πρέ
πει να ένοήση ότι γνωρίζομεν τι συμβαίνει διότι τούτο θά ή
το μεγάλ,η προσβολή δι αύτόν.

— Δέν βλέπεις τι καιρόν κάμνει: άπήντησεν αύτη άνοί- 
γουσατην θύραν τής οδού.

Σφοδρά καταιγίς, ώς ανεμοστρόβιλος, κατέπιπτε τήν στιγ
μήν ταύτην είς Κεραντρέχ κα: είς Λοριάν. Ο άνεμος έμυ- 
κάτο. τα δένδρα συνετρίβοντο προξενοϋντα μεγάλον κρότον, 
αί κέραμοι, άποσπώμενα; απο τας στέγας, περιεστρέφοντο είς 
τον αέρα, καί χείμαρροι ϋδατος κατέκλυζον τήν έξοχήν. 
« Έζ άπαντος ό θεός ανεμίχθη είς τήν ύπόθεσιν ταύτην,» 
έσκέφθη ό ΙΙέτρος. Είσήλθεν είς τ-ήν αίθουσαν. Ό Ιάκωβος 
ίδων αυτόν εισερχόμενου, ήγέρθη διά να ζητήσγ τήν άδειαν 
ν άναχωρήση.

« Έξάδελφε', τώ λέγει ο Πέτρος, δεν άκούετε τί γίνεται 
έξω; Μ αύτον τον καιρόν ούτε τον Κετέρ δεν αφίνω έξω" 
πολύ περισσότερόν σάς. Εχομεν και δωμάτιον καί μίαν κλί
νην κενήν ή Μαρία θα ύπάγη τώρα να τήν έτοιμάση, δ'.ά νά 
πλαγιάσητε, αύριον δε το πρωί θά προγευματίσατε, και θ ά- 
ναχωοήσωμεν μαζύ. Οχι. μή μοΰ αρνεΐσθε" χωρίς φιλοφρο
νήσεις, δεν βλέπετε τί καιρός κάμνει. Αύριον το πρωί θά συ
ν ο μιλήσω υ.ε ν ή Μαρία και έγώ εχομεν μιαν πρότασιν νά σάς 
κάμωμεν.»

Ό Γαμπαρ ματαίως έπερίμενε τον Ιάκωβον είς τό κα- 
πηλείον ούτος ύπό τήν στέγη.ν τού Πέτρου έκοιμήθη. όσον· 
ουδέποτε είχε κοιμηθή άπό τής νεότητός του.

(Mme J. Colomb) (ακολουθεί)

Ειρημι Ε. Κλνακακη.

Ό Γιαννάκης εξετάζεται εις τήν Γραμμα
τικήν.

— ΙΙοιό είνε, παιδί μου, τό θηλυκό τοϋ 
θιό<;;

Καί ό απρόσεκτος Γιαννάκης χωρίς διόλου 
νά σκεφθη :

— Τό θηλυκό τοϋ βεός, δάσκαλε, είνε ή 
Παναγία.

Εστάλη ύπό ΙΙίτρον liaviae.l

166. Αίνιγμα
Τό πριϋτόν μου είνε Θεά 

άρθρον τό δεύτερόν μου 
τό τρίτον άκρωτήριον 

τρώγουν ς- τό σύνολόν μου
Εστάλη ύπό Γορτυνίον ~αιόόι:

16 7. Άκατανύητον
Έαν μοΰ κόψης τήν ουράν 

πάλιν θά μείνω μέ ουράν
Εστάλη ύπό )Ι. Φωτιάν

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ <4
Ό μικρός Τοτός ακούει τόν διδάσκαλόν 

του νά λέγη δτι ό χρόνος τρώγει σιγά, σιγά 
τούς ανθρώπους και άναφωνεϊ !

— Μάό ΙΙαποΰς μου,δάσκαλε,είνε SO ετών 
κα’ι δέν έχει οαγωθή καθόλου.

'Εστάλη ύπό Φωτερ-ης Και-Λυ.Ιαριίχη
• ·»

*0 Κοκορομυαλάκης εϊςέρχεται εις τό δω-

* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ *
168. Αίνιγμα

Σ' τήν οικίαν, φίλε, κείμαι 
έάν μείνω όπως είμαι- 

άν τήν κεφαλήν μ'άλλαςης 
δέν θά μ' εΰρης κ:' άν κυττάξης 

'Εστάλη ύπό J. /. Λήγιττα

169. Λογοπαίγνιου
Είμαι, ώ φίλε, ϊϋλος. 

άν δέν μέ διαίρεσης

Γεμάτο άπό χαράν άρχίζιο σήμερον νά απαν
τώ εις τάχαριτωμένα γραμματάκια σας. μικροί 
μου φίλοι, διότι οί παλαιοί φίλοι μου μοί έσύ- 

~ στησαν νέους τοιούτους, οΐ οποίοι μετά την 
άνάγνωσιν τοΰ φύλλου μου μοί έγραψαν κάτι 
γραμματάκια γεμάτα χάρι καί ευμορφια- τους 
εύχαριστώ ό'λους, όλους ! . .

Χαριτωμένη Βατοκελαδοΰσα Ηεριστερά, έλαδον τάς λύσεις σου 
καί μέ πολλήν μου χαράν σέ συμπεριέλαδον είς τόν διαγωνισμόν 
όσον άφορα ψευδώνυμόν σου, σοί λέγιο ότι η περιστερά οεν κ ε- 

α δ ε ΐ καί μάλιστα έπι [1 ά τ ο υ! ώστε εύρέ ψευδώνυμον καλλίτερον.
Ή Π αιδ ι κή ήχ ώ τήν όποιαν μοι 'έστειλες φιλτάτη Δέσποινα 

Βραχάμη έχει δημοσιευθή, τοΰ δέ έλλιποσυμφώνου δέν μοί έστει
λες τήν λύσνν τήν περιμένω.

Ούτε τήν έπιστολήν σου, οΰτε τά χρήματα, περί τών όποιων 
μοί γράφεις, έλαβον φίλτατε Γ. Κοσμετάτε’ μήπως έλησμόνησες ;

Μέ πολλήν μου εύχαρίστησιν σέ κατέταξα άμέσως μεταξύ τών 
καλλίτερων φίλων άγαπητέ Ν. Α. Γκορτζή. Γράφε μου τακτικώς.

’Λνέγνωσα τό διηγηματάκι σου προσφιλής ‘Αγλαΐα. Γιαννούκου 
καί έχάρην διά τήν πρόοδόν σου’ δέν θά τό δημοσιεύσω όμως, δωτι 
κατ' αρχήν κανενός συνδρομητόδ διηγήματα δέν δημοσιεύονται εκ
τός τών {βραβευόμενων είς τούς διαγωνισμούς. Ί α αίνίγματά σου θα 
δημοσιευθώσιν, όταν μοί τά στείλης πάλιν μέ τάς λύσεις των.

Τό αίνιγμά σου, φίλτατε Ν. Βουλύπουλε, έχει δημοσιευθή πρό 
πολλοΰ είςτό φύλλον μου. Στείλε κανέν νέον.

Μόλις έλαβον τό γραμματάκι σου, άμέσως σοί απεστειλα τό φυλ- 
λάδιον τοϋ Αύγούστου, προσφιλής Μάρθα Κ Παπαντωνοποϋλου 
δια να παύση πλέον ή τόση λύπη σου.

Έλαβον τό γραμματάκι σου καί είδον πόσον είσαι ενθουσιασμένος 
φίλτατε Ν. Φωτίου διά βίου συνδρομητά μου. Τό λογοπαίγνιου σου 
θα δημοσιευθή.

Δόξα σοι ό θεός ποϋ έπέρασεν ό θυμός σου, άγαπητη 'Υψιτενής 
Κυπάρισβος. Τά αίνίγματά σου θά δημοσιευθώσι με την σειράν των, 
χωρίς να θυμώσης όμως πλέον.

Καί εις γραμματόσημα Γαλλικά δέχομαι τήν συνδρομήν σου, φίλε 
Κ. Μαρκόπουλε, άφοΰ τόσον επιθυμείς νά έκπληρώσης τήν πρός εμέ 
όποχρέωσίν σου.... 'Αξιομίμητος ό ζήλος σου !

'Αμέσως σοί άπέστειλα τόν Λ’, τόμον καί τά φυλλάδια τοΰ Β . 
έτους φίλτατε Π. Μαυρογεώργη. Τάέλαβες;

Διά νά μή μου στείλης τάς λύσεις τοϋ Αύγούστου, άγαπητέ ‘Ανδρέα 
Μποϋφη, έχασες 'ένα αριθμόν είς τόν διαγωνισμόν. Εσο ομωςτακτι- 
κός είς τό μέλλον καί ή ή έλλειψις αύτή χάρις εις τήν έπιμέλειαν και 
τήν ευφυΐαν σου έλπίζω νά οιορθωθή. Τό αίνιγμά σου θά δημοσιευθή.

Δέν έκάμετε καθ' όλου καλά συνδρομήτριat Λ ε χ α ι ν ώ ν‘Αθανα
σία Μαυρομάτη, Σοφία Μαρυδήμα, Εΐρήνη Νικολοποϋλου. Ευ

μάτιόν του άδων καί αφυπνίζων τόν κοιμώ- 
μενον αδελφόν του ό όποιος όργισθείς τόν 
επιπλήττει.

Καί ό μικρός Κοκορομυαλάκης λίαν τετα- 
ραγμένος :

-τ- Καλά, αδελφέ,συγχώρησε μου. Μα δέν 
μοϋ έλεγες, αδελφέ, οτι κοιμάσαι να μη σ' 
έξυπνήσω ;

Εστάλη ύπό .Ι/.τό/ι -ΙΛτούμ

θ' άφήσω τόνους μουσικούς
'ς τα χείλη άν μέ θέσης.

'Εστάλη ύπό Μιχρον Διόασχά.Ιον
1 70. Άπροσδύκητον

Ποιος ποταμός και ττ/ίγει καί σπαράττει ;
'Εστάλη ύπό ύ1»·<5ρ. β. .Ι/.-τούραη

Λύσεις ασκήσεων θ’, τεύχους
Ιβί) Πίνδος—ίνδός.— 102) "Εν—δύω = 

ένδύω— 163)Περι—κλεϊς=Περικλής— 164 χ 
Τό στοιχεϊον Ω.— καί 165ι' Ινδός—Πίνδος 

ανθία Σκάμη, 'Αντωνία θωμοπούλου, Χαρίκλεια Καγιανά Γεωρ
γία Σερέτη και Δέσποινα Γιαννοπούλου νά μή πληρώσητε τήν 
συνδρομήν, άφοΰ έπί 7 μήνας έλαμβάνετε τό περιοδικόν. Ιδού τί 
έκερδίσατε- να δημοσιευθώσι τά όνόματά σας ύπό τόσον κακόν οιωνόν 
είς τό Περιοδικόν καινά σας γνωρίσουν οί πατριώταί σας καί όλοι οι 
φίλο: μου ώς καταχρασθείσας τάς συνδρομάςτοΰ Περιοδικού- τό αύτό 
θάπράξω κα! δι' ολίγους ακόμη, οΐτινες καθυστεροΰσι τάς ίδικάς των 
συνδρομας καί πιστεύω οτι θά έκλειψη ε’.ς τό μέλλον τό κακόν αύτό. 
Φαντάζομαι πόσον μεγάλην στενοχώριαν καί θλίψιν θά αίσθάνεσθε 
τώρα, ότε άναγινώσκετε τάς γραμμάς ταύτας. τάς όποιας θά άναγνώ- 
σουν κα! τόσοι συμπολΐταί σας καί τόσα·, χιλιάδες φίλων μου,οί όποιοι 
ούδέποτε θά λησμονήσωσι τά όνόματά σας. Παύω, μέ τήν έλπίοαοτι 
Οά κατορθώσω όσον τάχιστα νά πεισθώ οτι έξ άμελείας δέν έξεπλη- 
ρώσατε τήν ύποχρέωσίν σας καί νά αναιρέσω εύχαρίστως οσα γράφω 
σήμερον έκ δεδικαιολογημένης άγανακτήσεως.

Αμέσως σοι άπέστειλα τό άπολεσθέν φυλλάδιόν σου φίλε Γ. Δ. 
Πετρύπουλε δια νά μή ύπάρχη εναντίον μου κανέν παράπονον. Αί 
λύσεις σου έλήφθησαν ύπ’δψιν εις τόν διαγωνισμόν.

'Ακούσατε πώς άρχίζει ή χαριεστάτη επιστολή τοΰ έν Ναυπλίω 
οίλου μου Πολικοϋ ‘Αστίρος :

«Θέλειςνά ϊδης πόσον σέ αγαπώ; ακουσον. Είςτάς δύο έκαστου 
»μηνός τρέχω άπό τάς 5 εις τόν σιδηρόδρομον καί σέ περιμένω’ 
»όταν δέ έλθης. τρέχω άμέσως είς τό ταχυδρομεϊον καί άφοΰ σέ 
»λάβω τ ρ έ χ ω είς τήν οικίαν μου καί άπ’ έκεϊ άφοΰ σέ άναγνώσω 
«τετράκις τ ρ έ χ ω νά ευρώ τούς φίλους μου διά νά τούς άναγγείλω 
«τήν άφιξίν σου !»

Σέ εύχαριστώ πολύ διά τήν τόσην αγάπην σου, Πολεκί ‘Αστήρ 
και σέ συμβουλεύω νά προσέχης μήπως σκοντάψης ποτέ καί πέσης 
άπό τά πολλά τ ρ ε χ ά μ α τ α καί τότε δέν είνε φόβος νά κτυπήσης 
μόνον, άλλά κα! νά μέ ξεσχίσγις άν κατά κακήν τύχην μέ κρατής την 
ώραν εκείνην είς τάς χεϊράς σου ! Διά τάς υπέρ εμοΰ ένεργείας 
σου σέ εύχαριστώ πολύ, πολύ- όσον άφορα τά φυλλάδια, σέ παρα
καλώ νά μοί γράψης ποια σοι κχθυστεροΰνται, καθόσον τοιαύτην έπι
στολήν σου δέν 'έλαβον- τό διηγηματάκι σου είνε εν άπό τά καλά 
και θά κριθή άναλόγως τής αξίας του.

Αληθώς εις σφάλμα μέγα ύπέπεσα όταν έγραφον ότι ό φιλτατος, 
ό άγαπητός X. Δ. Παντελάτος καθυστερεί είσέτι τήν συνδρομήν 
του. διότι ούτος έπλήρωσε ταύτην έκτων πρώτων καί έγώ δέν εΐχον 
σημειώσει τοΰτο έκ παραδρομής, δΓ δ καί τήμερον εκφράζω δημοσία 
τήν λύπην μου, διότι είς τό προηγούμενου τεύχος άκουσίως μου επί
κρανα τόν καλόν μου φίλον, είς τόν όποιον στέλλω τά καθυστερούμενα 
τεύχη καί πολλά φιλήματα.

"Οσον και άν προςεπάθησα, άγαπητέ μοι Βασιλικέ ‘Αετέ, τίποτε 
δέν ήδυνήθην νά κατορθώσω. Είς τό ένταΰθα ταχυδρομεϊον δέν έφθα- 
σεν ή έπιστολή περί τής όποιας μοί γράφεις, ώστε αύτη ή απωλέσθη 
έν ' Αργοστολίω, ή δέν έστάλη ποσώς, τώρα εις σέ άπόκειτα: νά έξε- 
τάσης τί έκ τών δύο συνέβη.
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Μόνον τά Τουοκόπαιδα δέν Οά εύχαοιστηΟοΰν άπό τό ■'Ορφανό 
τής Κρήτης·. Τουρκοφάγε Άρματωλέ ! . . . Τά 'Ελληνόπουλα ό
μως ; . . . Λ” ! είνε περιττόν καί νά τό λέγω 1

Πρό ενός ετου; έγνωρίσΟημεν καί εντούτοις μόλις πρό ολίγων 
ημερών έλαβον τό πρώτον γραμματάκι σου φίλε X. Μ. ΙΙαπαΟωμ® 
διά τοΰ όποιου μοί έζήτεις να σοί άποστείλω δύο φύλλα τά όποια βε
βαίως 'έχασες' σοί τά έστειλα άμέσως’ τά 'έλαβες :

Φίλτατε I. Βοττάχη, βεβαίως δέν έλαβον τήν έπιστολήν σου καί 
πήν απορίαν σου, άφοϋ δέν σοί άπήντησα εϊς τόπροηγούμενον φύλλον. 
Τήν λύσιν τοϋ δημώδους, τό όποιον μοί 'έστειλες, οέν εννοώ διόλου.

Αγαπητέ X. Ίγγλέση. άνέγνωσα τό διήγημά σου, δέν Οά τό δη
μοσιεύσω όμως διότι ούτε κανέν καλόν εξαγόμενον έχει, ούτε διδα
κτικόν ή τερπνόν είναι' χωλαίνει άλλως καί 
περί τήν σύνδεσιν. Διατί αφού θέλει; νά γρα
φή; διηγήματα δέν λαμβάνεις μέρος εϊς τόν 
διαγωνισμόν, δπου δέν είνε απίθανου νά έπι- 
τύ/.ή? :

Τό δελτάριον καί τά; λύσεις σου έλαβον 
προσφιλής Μαριγώ Κουγχουλέρη καί έχάρην 
διότι συνεμορφώΟη; μέ τήν επιθυμίαν μου, 
νά μο! γράφης τακτικώς.

Σύμφωνο»; μέ τήν επιστολήν σου διώρΟοισα 
την νέαν σου διεύΟυνσιν φίλτατον Βόρειον 
Σέλας καί σοί απέστειλα τά καθυστερούμενα 
φυλλάδιά, τά όποϊα τό πρώτον κάποια γατί- 
τσα σοΰ τά έκομάτιασε.

Τί σύμπτωσι; '... άκούσατε, άκούσατε ί... 
Ή μικρά Λεονόρα Λεχατσ® μοί γράφει 
πώς είδε '; τόν ύπνο της, οτι τό «Παιδικόν 
Περιοδικόν» .Οά έκδώση ένα νέον βιβλίον 
πολύ συγκινητικόν, άλλά καί πολύ τερπνόν 
καί εύχάριστον ! . . . » — Ναι, ναι ! μικρά 
μου .' Θα έκδοΟή ... τό ’Ορφανό τής 
Κρήτης !

Φίλτατε Β Βαχαρίδη σοί έστειλα τό τεύ
χος Ιουνίου. Τό έλαβε; :

Τάς λύσεις σου έλαβον παλαιέ μου φίλε S. 
Παζαρλή· διατί ομιοςδέν έλαβες έξ αρχή; 
μέρος είς τόν διαγωνισμόν, οτε Οά είχες με
γάλην ελπίδα επιτυχία;:

“Ελαβον φίλτατοιΝ. Γ. Ευδαίμων, Στεφ. 
I ΙΙαρώδη. Ειρήνη Πασσϊ και Πηνελόπη 
Μερχούρη τα; λύσεις τοϋ μηνό; Λυγούστου 
ξηρά ξηρά καί δι’ αύτό έχω μεγάλο παράπονον. 
ξεις χαριτωμένα·, άπό εκείνα; ποϋ έγράφετε άλλοτε ;

Φιλτάτη Αρύσος τής Πρωίας τά είπαμε τόσα; φορά; άλλά τίποτε. 
«Στοΰ κουφού τήν πόρτα, όσο θέλει; βρόντα».

“Ελαβον τήν χαριτωμένη·/ Λακωνικήν έπιστολήν σου, προςφιλή; 
Λίχατερίνη Στ. Κιίπλια καί σέ ευχαριστώ διά τήν αγάπην σου.

Μέπολλήν χαράν μου σάς κατέταξα μεταξύ τών καλλίτερων φίλων 
υ,ου. άγαπηταί Στυλιανή 'Αθανασία, ’Αργυρή Τρουπάχη καί Γα

ΜΑΡΙΑ Π. ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒραβευΟεϊσα εί; τον έον Διαγωνισμόν

ΕχάΟησαν δύο λέ-

ρύφαλλά Παππαγιάννη καί σας έστειλα άμέσως τά φύλλα διά νά 
σϊ; κάμω να χαρήτε όσον τό δυνατόν γρηγορυίτερα.

Ωραία είνε καί ή νέα «Παιδική ήχ»!»», τήν οποίαν μοί 'έστειλες, 
προσφιλή; Φωτεινή Κανδυλαράχη καί τήν δημοσιεύω ευχαρίστως.

Τό διηγηματακι σου είνε εν από τα καλά, αγαπητη Λίχατερίνη 
Ρετσιν® καί Οά κριΟή κατά, τήν άξίαν του.

“Ελαβον τήν έπιστολήν σου φίλτατε Σ. Ν. Αεγάχη’ ή «Παιδική 
ήχώ» καί τα α ϊ ν ί γ μ ατ ά σου όμως έχουν δημοσιευθή εις «λλο 
περιοδικόν, ώστε στείλε άλλα νέα.

Μή λησμονήσητε όλοι μου οί φίλοι, να έπιστρεψητε εγκαίρως 
τήν αγγελίαν τοΰ «Όρφανοδ τής Κρήτης». Λναγνώσατε την 
πρώτην σελίδα τοϋ παρόντος φύλλου μου. Γνωρίζω ότι οί φίλοι δέν 

περιμένουν νά τοΐ; συστήσω ό'πο»; φροντίσωσι 
πρό; εγγραφήν συνδρομητών καί δια τούτο 
έκ τών προτέρων τους ευχαριστώ όλους παρα 
πολύ ! .. . Θά δημοσιεύσω μάλιστα έν τέλει 
τοΰ δραματίου τα ονόματα των, εις δέ τό 
φύλλον μου καί τά; εντυπώσει; των !

Μα ποΰ ευρίσκεις τόσας ωραία; λέξεις όταν 
μοΰ γράφη;, φιλτάτη βεά ΆΟηνδ; Μέ κα- 
τεμάγευσε;’ άλλο ναυτικόν διήγημα μη περι- 
μενη; τόσον ταχέως, διότι Οα μετατραπή τό 
φύλλον από παιδικού εί; Λσιτικϋι· //»μ«Μικό>·. 

Άμέσως σοί 'έστειλα τά; ζητηΟείσα; Κω
μωδίας, φίλτατε θ. Σ. Μπίχε' τά αινίγματα 
σου άν είναι καλά Οά δημοσιευΟώσιν. άλλως 
σημαίνει οτι δέν είναι καλα.

Μετ' άποοίας μου ανέγνων έν τή επιστολή 
σου. φίλτατε Στέργιε Π. Πασχάλη δτι μοΰ 
έστειλε; προγενέστεροι; έπιστολήν μετά συν- 
ορομής τοΰ horpaoxtpia.IaxTi κατόπιν όε και 
δελτάριον ' Ούδέν τούτων ελαβον και δ·.' αύ
τό δεν σοι έστειλα τό βιβλίον. Φρόντισον νά 
μαΟη; τί έγεινε ή επιστολή σου έκείνη.

Σέ εύχαριστώ. σέ εύχαριστώ, αγαπητέ Β. 
11. Λίαμαντύπουλε διά τά ύπέρ έμοΰ αισθή
ματα σου άτινα εκφράζουν τήν άπερίγραπτον 
αγάπην σου’ δΓ έμέ ή μεγαλειτέρα εύχαοί- 
στησι; είναι νά αγαπώμαι τόσον από του; 
συνδρομητάς μου.

Φιλτάτη ’Ελένη Αελλαγραμμάτιχα. ό 
μύθος, τόν όποιον μοι έστειλες, ’έχει γραφή 
ύπό τοϋ ήμετέρου συνεργάτου κ. Λ. Παρά

σχου και έδημοσιεύΟη προ δύο έτών εϊς άλλο περιοδικόν, ώστε οέν 
είναι δυνατόν να δημοσιευθή. . . ώς ίύ/χός irov !

Αν έγνιόριζες^μέ πόσην χαράν άνέγνωσα τήν πρώτην επιστολήν 
σου, φιλτάτη Ελένη Γ. Κοτσοβέλλη, δέ Οά έπαυες νά μοι γρα
φής τακτικώς διά νά χαίρω ύπερβολικά όταν λαμβάνω τά γράμματα 
σου τά όποϊα γράφεις μέ τόσην χαριν καί ευφυΐαν’ τήν επί τοΰ 
διηγήματος σου κρίσιν μου Οά τήν "δη; εϊς τό επόμενον τεύχος.

Εϊς τά; λοιπά; έπιστολά; θά απαντήσω ει; τό επόμενον.

Σ Υ Σ Τ
Εύχαριστώ; άναγγέλλομεν καί ήμεϊ; οτι τά δύο παρθεναγωγεία 

τών κυριών Σ. Σιμοπούλου καί Λ. Σκορδέλη άπό πή; α'. Σεπτεμ- 
βοίου ήνώΟησαν είς εν.

Αί διευθύνσεις τών δύο παρθεναγωγείων επιθυμούσα» νά παρά- 
σχωσιν εϊς τήν κοινωνίαν ήμών τελειον εκπαιδευτήριου πρό; πλήρη 
καί ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών Έλληνίδων συνήνωσαν τάς δυνάμει; 
αύτών.

Τό ήνωμενον παρθεναγωγείου ύπό τήν πεφωτισμένην διεύΟυνσιν 
τή; δεσποινίδος Ασπασίας Σχορδέλη παρέχει πάσαν έγγύησιν 
εθνική; καί χριστιανική; μορφώσει»; τών Ελληνίδων.

Αί μαθήτρια', εινε έσωτερικαί, ήμισύσσιτοι καί έξωτερικαί. Τάο : 
ορφανά κοράσια ιδία εύρίσκουσιν έν αύτώ αληθή μητρικήν φιλοστορ
γίαν καί περιποίησιν.

ΣΕΙΣ
Γρηγυρίυυ Λάμπρου |ά/6'.//ο.τ·ω.ΙεΓοι· απέναντι τή; μεγάλης οι

κία; Με' ά έπί τής όδοΰ Αιόλου. Ιόν αυτώ δύνανται νά εύοωσιν οί 
συνορομηταί ήμών ο.τι δήποτε διδακτικόν ή επιστημονικόν βιβλίον 
ήΟελον ζητήσει. άδετον η δεδεμενον. ιδίως όμως Οα εύρωσιν ει:Λ)- 
··;«■·. αχ ιιι· ι ι···χιι-aHai'n- χχ·. μ»,»·«3ιχι/ι· .τ/ρι.τοιι/σι»· ! Τίποτε πε
ρισσότερον '

— '(ι φ /.ο; κ. Τάχη; Μπέτσος. μουσικοδιδάσκαλος καί γνωστός 
συνΟετ μουσικών τινων δοκιμίων, συνέστησε Σχολήν τής φωνητι
κή; καί οργανική; μουσική; έπί πή; όδοΰ Σόλωνο; άριΟ. 7 έέή δύ
νανται νά μαΟητεύσωσιν οί βουλόμενοι άντί διδάκτρων λίαν συγκατα
βατικών.

— Τά βιβλιοπωλεία τών φίλων κκ. Γ. Καμπάση καί Καρο- 
πούλου καί Σούτσου είνε p-wararara πλέον .'

Τό γραφεϊον τοϋ ΤΙχ;δ;χοϋΙΐ£ρ;οδ;χοϋ μ.ετεφέρϋη ολίγον ανωτέρω έπ; τής δ;χστχυρώσεως 
τών όδ<5ν Άχαδημ.ί«ς xxc Όμ.ήροο. Είσοδο: έχ τής όδοϋ Όμ.ήροι> άρ;6. Ιο.


