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Τό Τπουργεϊον τής Αημ.οβϊας Έχπαιδιύσεως ουνιστφ χατ’ έτ-.ανίληψιν πρός τούς χ.χ. Σχολάρχας, ΈλληνοδιθασχΛλους χαΐ 
Δν^οδιδασχΑλόυς τό «ΙΙχιδιχόν ΙΙςριοβίχόν*  ώς συντελοΰν ιΐς τήν διανοητικήν Δν&ητυξιν χαΐ ήθιχήν μόρφωσιν τών παίζω ν.

I. ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΣ ΣΚΥΛΙΣΣΗΣ
Διακεκριμένος. σεβαστός 

καί αγαπητός παρά παντός 
φίλου τών γραμμάτων λό
γιος άπέθανε ζ.ζτχ τα μέσα 
τού παρελθόντος μηνάς έν 
Μοντε Κάρλο. όπου διέτρι- 
β= ταξειδεύων χάριν πής πα- 
σχουσης υγείας του. ό I. 
’Ισιϊ» · ριΠης Χκυλίσ- 
σζ,ς. ου πήν εικόνα παιατι- 
θέμ-θα πρός γνώσιν τών συν
δρομητών ήμών καί ευλα
βή άνάμνησιν τοϋ μ-τα- 
στάντος. όςτιςζ.αίτό «Παι
δικόν 1 Ιεΐ'.οδιζ.όν» έτί’ζα διά 
τής συνεργασίας αυτού.

Γεννηθείς έν Σμύρνη τώ 
I 81 9. νήπιο·/ μόλις τριετές έπυχε μετά τών γονέων του έν Χίο*  
κατά τήν τότε συμβζσαν τρομερήν σφαγήν, μετά πολυήμερον 
δέ περ^λάνησιν έσώθή έπί ψαριανού πλοιαρίου.

Εκ νεαράς ηλικίας, ζ.αίτοι οί γονείς αύτοΰ προώριζον αύτόν 
όιά τό εμπόριο·/. έτράπη πρός τήν δημοσιογραφίαν, μετ'αύ- 
στηράν καί έπιμεμελημένην ανατροφήν καί έζ.παίδευσιν έν τή 
Ευαγγελική Σχολή τής Σμύρνης. Χρηματίσας το πρώτον συν
τάκτης τριών έν Σμύρνη έφημερίδων. ϊδρυσεν είτα ιδίαν τώ 
18'19, πολιτικήν καί φιλολογικήν, ύπό τόν τίτλον «Έφημερΐς 
τής Σμύρνης», μετ’αύτήν δ'έν Τεργέστη πήν «Ήμέραν».

Διατρίψας έπί πολλά l—r. έν ΙΙαρισίοις έξέδιδε καί αύτόθι ει
κονογραφημένη·/έφημερίδα, τά «Μύρια "Οσα». έπί τινα έτη.

Μετά πήν έκ Γαλλίας επάνοδόν του εγκατασταθείς ενταύθα 
δέν έπαυε δημοσιεύω·/ άπό καιρού είς καιρόν είς τάς καλλίτε
ρης εφημερίδας. τά περιοδικά καί ήμερολ.όγια τής πρωτευού
σης. άρθρα καί διατριβής έπί διαφόρων ζητημάτων, έν δέ τώ 
Φιλολογικώ Συλλόγω «ΙΙαρνασσώ» συνηγειρε πολυπληθές 
πάντοτε ακροατήριου είς αναγνώσματα, δΓών ού μόνον εδίδα-

σζ,εν. άλλά κχί έτεοπεν ά·/.α διά θαυαασίας αύτοΰ άπα-,-'ελιάς.
Εκ τούτων ποιούμεθα ίδια μνείαν τερπνότατου τινός 

αναγνώσματος αύτοΰ. δι’ ού λογικώτατα. λίαν πειστικώςκαί 
δι - επιχειρημάτων άκαταμαχήτων. ώς έκ πής μακράς αύτοΰ 
δημοσιογραφικής πείρας και πής γνώσεως πής τυπογραφικής 
τέχνης, είςήν μαθηπής ών έν πή Σμυρναϊκή Σχολή /ίγ'.Ί τέρ
ψεως έν ώραις σχολής ήσχολεϊτο. ύπεδείκνυε καινοτομίαν τινά 
αρκετά έπωφελή τοϊς συγγραφεϋσι καί τυπογράφοις. καί πάν- 
τι λογίω καί δημοσιογράφο» ιδίως, συνεσταμένην είς πήν κα- 
τάργησιν τής ι’-ι./ής καί πής βορτίας, ώς όντως περιττών, έ 
ήςθάέπήρχετο σημαντική βράχΰτης χρόνου πρός Ί-'Λ/νΛ- 
hi—r.v.'i. ώς άποβαλλομένων 58 περίπου θέσεων έκπής πυπο- 
γραφικής στοιχειοθήκης.

’II λεπτομερής περιγραφή —_Γ| 
έν άλλω εύρυχωροτέρω και άλλου σκοπού 

ποτελεί διδακτικώτατον θέμακαί ύπ 
πολύ δέ μάλλον τής άξίας τού άνδ 

•ι ήδη αρκεί εϋ 
τέρω ολιγίστων [i’-ογρ 
γραφή τών σπουδαιότερων αυτού έ 
σιν κατέχουσι τά έξης κατά μετάφρασιν έκδόθέντα. 
θλιοι» τού Βίκτορος Ούγζ.ώ. 
τοϋ Σύη. «ο Δον Κιχώτης» 
ταφράσεις τριών κωμωδιών 
«Μ «ανθρώπου ».έν 
τεοκλής καί Ιίολυνείκης» 
Λέανδ ρον» τού Μουσαίου, «ό θάνατος τού 
πλήθος άλλων μεταφράσεων δημοσιευθεισών 
έφημερίδων. ών ήτο ιδρυτής ή συντάκτης. ........... ........
πρωτότυπα αύτού έργα, ποιήματα δημοτικώτατα γενόμενκ. 
ετερα ποιήματα ύπο τον τίτλον «Στιγμαϊ» δημοσιευθέντα. τώ 
1 8 'ι 7. νύν δέ άποθνήσκων καταλείπει ανέκδοτα μακρον έν πε- 
ζώ εργον « ΊΙμέραι ΙΙαθών καί Άναστάσεως τοϋ 'Ελληνικού 
Έθνους» καί έμμετρον ζ.αλλίσπζ,ν μετάφρασιν τοϋ «Κώνειου»

τουτων

■<
'Τ

τών έργων αύτοΰ καί μελετών 
περιοδικώ ήθελεν 

εόδειγμα τής φιλ- 

?0?·
ίς συμπλήρωσιν απαραίτητον τών άνω— 
ραφικών σημειώσεων ήμών. εινε ή άνα- 

;γων. έν οίς έςαιρετ’.κήν θέ- 
Τι. . -......... .... «οί Ά-

«τά Απόκρυφα τών ΙΙχρισίων» 
τού Κεεβάντη. αί έυ/ζετςοι με— , , ... * ‘ ‘ 
τού

:ζώ δέ λόγω ... ------ς»-Γ·- - -
τού ϊ’ακίνα. τά «καθ’ ΊΙρώ 

Σωκράτους» καί 
είς έπιφυλλίδας 
πολλά προςέτι

- ι · β ■ * υ Κερζαν
Μολιέρου «Ταρτούφου» καί

1 1 - -β-
καί

τοΰ «Φιλαργύρου». «ό
k
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0 ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ !
1Ί Γ ·"> ,αςειοιον εις

— Ένθυμεϊσθε ; . . .
Εϊχομεν αφήσει τόν μι

κρόν Λεοντόκαρδον είς τά 
δάσος, μ.όνον, άλλ' οχι καί 
δειλόν. άλλα Λεοντόκαρ
δο)·, καί άκόμη περισσότε
ρον, γελώντα άπαθώς διά 
τό κατόρθωμά του, γελώντα 
διότι ήπάτςσε τόν Βασιλέα 

-τών Έρημων. τόν Βασιλέα τών Ζώων, τόν Λέοντα, αυτός, 
ό δωδεκαετής άνθρωπος, τό μικρό παιδί .'

ΊΙ παρακείμενη είκών αρκεί νά έπαναφέρη είς τήν μνή
μην σχς τήν προτέραν ιστορίαν.

Μακράν, πολύ μακράν είδε, [χίαν νύκτα, έκ τίνος ύψηλοϋ 
βουνού ό μικρός Λεοντόκαρδος φώτα είς τήν κορυφήν ενός 
-ύψηλοτάτου όρους.

Εϊδετέ ποτέ άφ’ ύψηλοΰ καί μεμακρυσμένου ·χέρους καθ 
■ώραν τής νυκτός τήν πόλιν πώς ομοιάζει ; . . . Πώς μ.όνον 
οώτα διακρίνει τις, άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, άλλα ήμι- 
σβεννύμενα, ώς τό φώς τοΰ λύχνου, όταν το έλαιον έκλείπτ, :

'Ομοίως διέκρινε καί ό Λεοντόκαρδος είς τό οροπέδιον φώτα, 
τά όποια έμαρτύρουν ότι ήσαν άνθρωποι έπί τοΰ όρους εκεί
νου, και άλλα άκόμη, ότι έμενον έκεϊ διαρκώς, ότι έπϊ τέλους 
θά ήτο έκεϊ καμμία πόλις !

Ό Λεοντόκαρδος όλα αυτά τά ύπέθεσεν άμέσως, διότι τί
ποτε δέν άφηνεν άπαρατήρητόν. Διά τοΰτο μάλιστα, είς δι
δάσκαλός του τω είπέποτε, ότι θά έχγ, μέλλον μέγα καί 
λαμπρόν !

Άμέσως λοιπόν τότε έπεθύμησε νά ύπάγη έκεϊ εις τήν 
ορεινήν πόλιν !

Εσκέπτετο. Τί ωραία θά ζώσιν υψηλά έκεϊ οί άνθρωποι :.. 
Πόσον θά ήνε εύγενεϊς κατά τήν ψυχήν, ανδρείοι κατά τό 
•σώμα : . . . θά ήνε πλησιέστεροι πρός τόν θεόν, τόν κατοι- 
κοΰντα έν τω Ούρανώ ! . . . Εκεί θά βχσιλεύγι πάντοτε ή 
γαλήνη, ή αγάπη, ή χαρά ! ... Άν δέν ήνε ή πόλις τοΰ θεοΰ, 
θά ήνε άλλη πόλις, διχφέρουσα τών άλλων πόλεων, αί οποία·, 
είνε έκτισμέναι είς κατώτερα μέρη, θά ήνε έπί τέλους καλλι- 
πέρα ! . . .

— Άλλ’ άν δέν ήνε ; . . .
— Ά ! ... έσκέφθη καί δι’ αύτό ό Λεοντόκαρδος καί 

ίίπε : «Τόσω τό καλλίτερον ! .... Ο,τι δέν είνε γνωστόν 
εκεί έπάνωθχ τοΐς τό υ-άθω έγώ ! ... Διατί έμαθα καί μαν- 
θάνω άκόμη τόσα πράγματα ; ... δέν θά ήνε άρά γε έκεί 
όμοιοι [χου, διά νά τοΐς φανώ χρήσιμος ; ... θά έμανθάνομεν 
τόσα πράγματα, έάν ήσαν ανωφελή ; . . · Λοιπόν ; . . .»

Μετ’ όλίγας αμφιταλαντεύσεις, αί όποίαι περισσότερον 
.ενίσχυσαν τάς σκέψεις του, είπεν άποφασιστικώς :

«θά υπάγω έκεϊ!»
— Αλλά πώς ; . . .
Άλλο ζήτημα, τοΰτο, σπουδαιότατων, τώ έπαρουσιάσθη.
Ήτο νύξ· αυτός εύρίσκετο έπί ύψηλοΰ βουνού, ή δέ πόλις 

είς κορυφήν ορούς, τό οποίον έκειτο, ώς έφαίνετο, πολύ 
μακράν .'

11ώς θά ανέβαινε λοιπόν έκεί συντομώτερα: . . .
Έπρεπε νά περιμείνη τήν έπομ.ένην χύγήν, διά νά άναχω- 

ρήση άσφαλέστερον ;

τόν Ούρανόν

Επρεπε νά πληροφορηθή παρά τών άνωτέρων του· περί τής 
πόλεως έκείνης :

Επρεπε νά συμβουλευθή τούς γνωρίζοντας, δι' ό,τι έμελλε 
νά πράξη ;

— ”θΖ·’
Αυτός εΐχεν ακοήν έλάφου, άρασιν άετοΰ, ταχύτητα λα- 

γωοΰ, ευστροφίαν πίθηκος, πανουργίαν περισσοτέραν καί τής 
άλώπεκος !

Λυτός ήτον ό Βασιλεύς τών ζώων !
Λυτός έγυώριζεν, εΐχεν ακούσει παρά τών μεγαλτ,τέρων του 

περί τών πέρις μερών, περί τής πόλεως όμως, τήν όποιαν αυ
τός έβλεπε τήν νύκτα ταύτην, ούδείς μέχρι τοΰδε τώ εΐχεν 
ομιλήσει, ούδέν εΐχεν άναγνώσει, άρα ήτον άγνωστος είς όλους 
τούς άλλους .'

Λοιπόν : . . .
— Δέν έπρεπε να χάση ούδέ στιγμήν !
Ήθελε νά πεταχθή άμέσως, έν ριπή οφθαλμού, είς τήν ύ- 

ψηλήν έκείνην πόλιν.
Καί! . . . ώ, τοΰ θαύματος ! . . .
Αετός, άνωθεν αύτοΰ περίίπτάμ.ενος. είδεν αύτον έν τώ 

σκότει παρατηροΰντα μακράν μετά μεγάλης προςοχής κα! 
απληστίας, ήκουσε τάς αποφάσεις του, ενόησεν όλους τούς 
διαλογισμούς του, έθαύμασεν, αυτός, ό Βασιλεύς τών πτη
νών, τόν μικρόν Σοφόν, ώς τόν «ονόμασε, καί άμέσως συστεί- 
λαςτάς μεγάλας καί μ.ζκρας πτέρυγάς του, κατέπεσεν έμπρο
σθεν τοΰ μικροϋ Σοφοΰ καί. ορθωθείς ύπερηφάνως έπί τών ονύ
χων αύτοΰ, τώ είπε:

— Ιδού έγώ ! Πρόθυμος νά έκτελέσω πάσαν έπιθυμίαν 
σου, πάσαν διαταγήν σου ! . . . ΙΙρόςταξόν με ! . . . Αναβα 
έπϊ τών πτερύγων μου καί όδήγει με,οπού σύ θέλεις.

— Εμπρός, λοιπόν, Αετέ μου ! . . . εις τήν ορεινήν 
έκείνην πόλιν ! ! '. είπεν ό Λεοντόκαρδος βροντοφώνως, ώς εί 
διέταττε τόν Βασιλέα τών Βασιλέων νά τόν άκολουθήση καί 
μέέν άλμα άστραπιαϊον εύρέθη αίφνης έπί τής ράχεως τοΰ 
Άετοΰ έν μέσω τών πτερύγων, τάς όποιας έκράτει έναλλάς, 
άλλοτε διά τής μιας καί άλλοτε δια τής άλλης χειρός !

Εις χιλιοστόν τής στιγμής ό Λεοντόκαρδος εύρέθη έπϊ πτε
ρύγων άνέμων είς ύψος δυςθεώρητον.

”Ω !... ποιον θέαμα ! '. ! ποιον όραμα, τό οποίον ό Λεοντό
καρδος μόνον ήδύνατονά βλέπη μετά τόν Κτίστην τοΰ Παν
τός, καί τόν Αετόν !

Οί άστέρες γύρω έλαμπον περίλαμπροι ! . . . Τά νέφη άνυ- 
ψούμενα έσχηματίζοντο εις άπέραντον αίθέριον κΰμα. άπα- 
στράπτον έκ τών άκτίνων τής σελήνης καί τών άστέρων !

Ή γη ήτον άόρατοςΙίληθυς δέ άλλων ουρανίων σωμά
των περιεφέροντο περί αύτήν καί περί τόν ήλιον, ό όποιος έκ 
μακροτάτης άποστάσεως όπισθεν τής αΐωρουμένης έν τω κε
νή γής έλουεν όλα τά έπουράνια σώματα διά μυρίων χιλιακτί- 
νων κωνοειδών δεσμών ! .'

"Ω ! Εκεί ύψηλά ή νυς ήτον άγνωστος ! έβασίλευε πάν
τοτε ή γαλήνη, ή ήρεμία, τό φώς της ημέρας !

Άν έμενεν έκεί ό άνθρωπος, θά ήτο θειον ον δέν θά άπη- 
σχόλει τόν νοΰν του, τήν φαντασίαν του. ούδέν γηϊνον, ούδέν 
ανθρώπινον !

θά έζη περιφρουρούμενος ύπό άοράτων αγγέλων, θά έζη 
μακάριος έν έκστάσει αιώνια, έν απολαύσει θεία, αμέριμνος, 
άφροντις, άγγελικόν δ:άγων βίον .'

Βεβαίως οί άνθρωποι δέν έγνώριζον τίποτε περί αύτοΰ τοΰ 
κόσμου, καί τής έν αύτώ ζωής. Ούδέν άλλο, είμ.ή περί της 
κινήσεως καί τής άπ 'άλλήλων άποστάσεως τών ούρανίων σω
μάτων ! Περί τούτων καί μόνων έγνώριζον.

Οί άναβάντες ολίγον ύπεράνω τής γής άεροναΰται δέν θά 
ήσαν τολμηροί τόσον ώςτε νά προχωρήσουν ολίγον ύψηλοτε- 
ρα. όπου αύτός είνε τώρα ! Σχεδόν πλησίον τοΰ θεοΰ. ψυχή 
καί σώμ.ατι !

'Ώ ! τί θαΰμα ! . . .
Δέν Οά έκαμνεν άνόητα. έάν κατέλιπε τόν ούράνιον, τον 

θειον αύτόν καί άγρελικόν κόσμον, διά νά κατέλθη πάλιν αα- 
τχζό τών όμοιων του : καί διατί ; δια μόνον τον λόγον νά τοΐς 
ιϊπη περί αύτοΰ, ό,τι είδε ; ! . .

Τις εύτυχής έπόθησέ ποτέ τήν δυςτυχίαν !
«Νά έπανέλθγ, κάτω, έπί τής γής !» "Ω, τί άπαισία σκέ- 

ψις, φρικώδης,σκοτεινή, έν μ.ε'σω άπλετου διαύγειας,εν μ.έσω 
άφατου ευδαιμονίας ! !

Νά διατρέχη εις μίαν στιγμήν τόν κόσμον όλον. νά βλέπη 
υ.έ έν Βλέ'χυ-α τό Σύυ.παν, καί να τώ διέρχηται τοΰ νοΰ ή ιδέα 
νά έπανέλθη είς τήν Γήν : !

Όχι! . .. Έκατομμυριάκις όχι!
— «/lir κατα6αΐνω /» είπε δυνατή τή φωνή !
— Είσαι άετόκαρδος. βλέπω, μικρέ μου Σοφέ, είπεν ό 

Αετός πρός τόν Λεοντόκαρδον καί χαίρω πολύ, διότι πρώτην 
φοράν, έγώ. πρώτος, καί ό μόνος έκ τών Αετών, έφερα έπί 
τών πτερύγων μου εις τάς ουρανίους χώρας άνθρωπον, το 
σοφώτερον πλάσμα τοΰ θεοΰ έπί τής γής ! ■ · ■ ΙΙρόςταξόν με 
τώρα εις ποιον τόπον καλλίτερον άπό αύτον θέλεις να σέ α- 
φήσω ! . . .

— 'Υπάρχει καί άλλος καλλίτερος τόπος άπό αύτόν: είπε, 
πρώτην φοράν φοβηθείς έπί ζωής του ο μικρός Λεοντό
καρδος.

— Έγιο δέν γνωρίζω άλλον, έάν θέλης όμως, σοί δεικνύω 
καί έκείνον. τόν όποιον έπόθησας νά ϊδτ,ς έπί τής Γής !

— Όχι, οχι !..· ένεθυμήθ-ην ! 'Υπάρχει καί άλλος κόσμος

Τό Μνήμα τής Μητέρας
Κοιρητήρι τοϋ χωριού pi 'ράτι ζΐουρκορένο,

Ένα παιδάκι ροναχό 
Έπερπατοϋσε τό πτωχό 
Με βήρα .έι πηρένο.

Με στεναγρό τά ρνήρατα 'κυττοϋσε δακρυσρένο, 
Καί τους σταυρούς γονατιστά 
Έδιάβαζε συ.έ.1α6ιστά 
‘Στιι χώρατα σκυρρένο.

Έβριιδιασε νά τριγυρνα ‘ςτή χόιρατοϋ θανάτου,
"Οταν έξάιρνου έρπροστά
Τόν νεκροθάπτη άπαντα 
'Σάν ^ιάντασρα σιρά του.

—Φέρε ρου τήν ρητέρα ρου 
Νιι ρ' άγκα./ιάσιι ρ'ε χαρά, 
Νά ρ 'ε γι.Ιήσι^ ριιι <ρορά 
Κ' ευθύς ας ζεάυχήσω.

είς τούς Ουρανούς, πολύ ύψηλότερα άκόμη άπ’ έδώ .' . . . Τις 
θά μέ έμπόδιζε νά εΐςέλθω είς αύτόν: . . .

Καί ό ’Αετός, άπορήσας διότι τόσον αϊφνηδίως μετεβλήθη 
ό μικρός Σοφός είς έγωϊστήν. καί διότι άμέσως ή νεωτέοα 
ευτυχία τον έκαμι νά λησμονήσ-r, τήν προτέραν του κατά- 
στάσιν, τώ άπήντησε μετά θυμοΰ :

— «Άλλά σύ δέν είχες ποθήσει αύτόν ! Σύ ήθελες νά Βα- 
σιλεύσρ,ς είς άλλον, έπίγειον. εις τον όποιον ένόμιζες, ότι Σύ 
θα ήσο ό καλλίτερος ! . . . Ενόμισας ότι σύ έ-^ώριζες τά 
πάντα, ότι σύ ήδύνασο νά έπιβάλης τήν γνώμην σου, ώς σο
φίαν άλάνθαστον. ότι δέν είχες ανάγκην της συμβουλής τών 
•ζεγαλητέρων σου. ότι ήδύνασο τέλος τό πάν νά ζατορθώσ-ρ,ς, 
ότι καί εις μίαν στιγμήν ήδύνασο νζ άναβής τήν πόλιν, ή 
όποια σοί έφάνη οτι έκειτο έπάνω τοΰ όρους καί ή όποια όμως 
ήτον αύτή έδώ, όπου τώρα εύρίσκεσαι μετ' έμοΰ ! . . . Βασί- 
λευσον. λοιπόν έγωίστά, ύπερήφανε ! Βασίλευσον. μάταιε !»

— Αετέ jtov, αετέ ρον ! . . . ε.έεοε: ! ε.ΐεος. .

Είς τάς φωνάς αύτοΰ έτρεξαν περί τήν αύγήν όλοι καί 
εύρον τόν μικρόν Λεοντόκαρδον όρθιον έπί τής κλίνης του. 
μόλις δυνάμενον νά ένοήση πώς εύρίσκετο είς τό έπίγειον δω- 
μάτιόν του καί τό σωτηριωδέστατον, πώς εύρέθη σώος καί 
άβλαβής έπί τής κλίνης του έκ τής μεγάααλης έκείνης πτώ
σεως έκ τών πτερύγων τοΰ ύψιπέτου Άετοΰ ! . . .

“Ελησμόνησα. βλέπετε, νά σάς εΐπω, καλοί μ.ου φίλοι, ότ 
ήτον όνειρον, τό όποιον είδεν ό Λεοντόκαρδος τήν εσπέραν 
της ημέρας έκείνης, κατά τήν όποιαν ήπάτησε τον Λέοντα είς 
τό δάσος, όπόθεν έπέστρεψεν ύπερήφανος καί νομίζων έγωϊ- 
στικώς. ότι αυτός είνε πράγματι Βασιλεύς όλων τών ζώων, 
καί τοΰ Άετοΰ. ό όποιος, όπως τότε διήλθε τυχαίως καί 
άσκόπως έν τή φαντασία του, διήλθε καί καθ' ύπνους καί έδί- 
δαξε τόν Λεοντόκαρδον. νά ρΐ) πέτα πο.Γυ 'ι]τη.1α καί νά μή 
άναλαμ-βάνη, ούδέ νά φαντάζηται έργα άνώτερα τών δυνά
μεων του, έκτος όταν τά βλέπτ, είς τό ονειρόν του !

Μιχαήλ Ε. Καναχ&αης.

—Τί θέ.Ιεις, .Ιέει, ροναχό έδώ καί τριγυρίζεις ; 
—Μνήρα τής ριίνας ρου ζητώ> 
’Πέςρου νά ζήστ/ς, άν αϋτό 
Πατέρα ρου, γνώριζες ;

Άπό τά χέρια ρου περνούν, κρεββάτια 'γιο τούς στρώνω, 
Τούς ξεκουράζω 'σπ.Ιαγχνικά 
'Από καϋροΰς κι’ άπό κακά 
Έδώ τούς ε.Ιαγρόνω.

—Αύτό γυρεύω γιά νι'ι ’βρώ κ" έγώ, κα.Ι'ε πατέρα. 
Ξεκούρασε ρε, δ'εν 'ρπορώ· 
Τόν κόσρο κό-Ιασι θαρρώ 
Νά ζώ χωρίς ρητέρα !

καί πά-h νά ^ιΚήσω,

Timoaeqn Χιτςογλης:.
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11POSQIIA :

ΤΟ ΑΔΟΞΟ ΒΟΥΝΟ
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Πέ τρος. et<ur 13.
Λίΐκος, irwr 10.

NIKOS

Σέ βλέπω, Πέτρο, γελαστό" μοΰ φαίνεσαι ςάν νάρχεσχι 
άπό πόλεμο, μέ κάμμιά γάτα βέβαια, καί σύ Οά ήσαι δίχως 
άλλ' ό νικητής

ΠΕΤΡΟ- «-/J 6'αρ<ο<;
Δέ·/ σ’ έχω άξιον νά τόβργ,ς τόσω εύκολα 1 . .

NIKOS ΰ<ίια;ρορωι·
Παιγνίδια τότε ό παππούς σοΰ έφερε ή σύκα. φρούτα. δώ

ρα ή γλυκίσματα,... τί άλλο ;
uetpos /ΐίΐ4(ό;>·

Μή σπας ζδίζ.ως. Νίκο, τό κεφάλι σου ! . - - Δεν Οχ το ευ- 
ρΤς, όχι! . . .

NIKOS άόημονων
Άν.’ τί λοιπόν σέ έκαμε νά χαίρεσαι τόσον πολύ !

ΠΕΤΡΟΣ .αοΛη.τοιοιί/ιείΌΐ:
Δέν είνε δά καί τίποτα ! . . Χαίρομαι μόνον πού δέν ’ξεύ- 

ρεις σύ. ο,τι γνωρίζω έγώ.
NIKOS -apajr.hirtjrwi:

Κζϊ δεν Οχ μού τό είπής ; . . . Είμαι πολύ περίεργος - . . 
Γιά 'πές μου, ΙΙέτρο. σέ παρακαλώ, . . πολύ ! . .

IIETPOS
Ά ! . . ό παππούς μ.ου μού 'λεγε πώς δέν πειράζει τοσω νζ 

-ήνέ τις περίεργος, όσω νχ ήνε άνυπομονος. όπως εσυ .... 
Άλλ'έχεις δίκη,ο" πειό πολύ άκόμη Οά. ήσο ανυπόμονος, άν 
εϊςευρες τί έχω νχ σοΰ πώ . . .

NIKOS ϊ.-τιιιύν'·»:
Μχ ’πες μου, Πέτρο, ’πές μου. νά χαρής ! · · (μετχνοών) 

Αν Οέλης πάλι. . . εϊ δέ μή . . . (στρέφει άλλζχού το πρό
σωπο·/).

ΠΕΤΡΟΣ /M/iiSir
Ηυμώνεις:. . . τόσω εύκολα: . . - Μέ χωρίς κόπον, Νί

κο. θέλεις γιά νχ μάΟγ,ς, ο,τι επιθυμείς : . . . Έγώ, χν εϊςευ- 
ρες, πόση ώρχ έτυραννή,Οηκζ ! . . .

NIKOS ,τ«(.β.το>·οή«ει·«<;
Καλά λοιπόν ! . . δέν είσαι φίλος '. . . δέν μέ αγαπάς ! . . .

IIETPOS
Δέν σ’ άγαπώ : . . . (γελών). Ά ζ ζ ά. τχ ίδια έλεγα κ’ 

έ-ώ εϊς τον παππού μου, γ?ζ νά μοϋ τό ειπή" του έλεγα κ 
έ-·ώ πώς δέν υ.έ αγαπά, κι’ άκόαη περισσότερόν, ούτε παππούς 
αου ότι δέν ητανε, αοού δέν μ.ού λεγε ο,τ ήθελα ... Λς 
ήνε όμως- σοΰ τό λέγω. Νά ! . . .

NIKOS χ-α/'ρων
Δέν Οχ χαρής άκόμ.η, ΙΙέτρο. πειό πολύ, άμα το μάθω κ 

έγώ :
πετροχ tv'\ap“:

Γι’ χυτό κχΐ μόνον Οχ σ’ το εΐπώ. Προχθές. επήγζμεν 
περίπατο. έγώ κχΐ ό παππούς' χωρίς νχ ένοήσωμεν, μέ χί- 
ζιχις όμιλίαις όμμορφαις ποΰ έκάνχμεν. έφΟάσαμεν εις την 
κορφήν ενός μικρού βουνού.

NIKOS
Άχ ! τί ώραϊα ! . . νχ ήμουν κχΐ έγώ μαζύ ! . .

IIETPOS ι'ι,»)ρω<:
«Πέτρο!—μού λέγει 'ξαφνικά ό πχπποΰς είς τήν ραχού- 

λζ τοΰ βουνού, κζϊ πλήθος σπίΟχις ζωντζναίς πετιώνται άπ' 
τχ μάτια του. — 'Σάν Έλληνόπαιδο ποΰ είσχι. θέλω νζ μοΰ 
πής. πώς είμπορεϊς νχ κάνης το βουνάκι ζύτο 'ύηλο. 'πε
ρήφανο. Οεόρχτο . . . νχ το άναιβάστ,ς χίλιχις σπιΟζμαίς 
'ύηλζ ’ς τον οΰρχνό : . . . χωρίς νζ τό πείραξα,ς όμως διόλου 
άπ' τή Οέσι του ! . . . 'μπορείς : ...»

NIKOS .τιρικργωι;
Κζϊ τί τοΰ είπες ;

IIETPOS
Τίποτα ! . . . ΈστάΟηκζ άμίλητος για νζ σκεφΟώ. μζ κζϊ 

όνους μ’ αύτός είχε στζΟή. Δέν εϊξευρχ τί νχ εΐπώ .' . . Με
γάλη ό'ζως πεοιέεγεια κι’ άνυποαονησία ·ι. έπιζσε νχ υ.άΟω 
πώς 'απορούσε ένχ βουνάκι χαμηλό. ναγινη με τχ λόγια υ
ψηλό, ή άλλως. πώς ; κζϊ ’ς τά κζλά κζΟού·ζενζ, χωρίς νά 
τό πειράξω άπ’ τή Οέσι του '. . . .

NIKOS
’ΛλήΟείζ, δύςκολζ πολύ κι’ ζδύνζτζ σ’ ήρώτζ,σε ! . . . Κ' 

έγώ. χν ήαουν. τί νά σοΰ εΐπώ, το ίδιο Οά έπζΟζινζ '.
IIETPOS

Ακούσε. Νίκο, νά ίδής τί ;ζοΰ πε 'ξεύρεις τί πολε·ζιστής 
πού ήτον ό πχπποΰς . . . τί [ζχχζις είχε κάαει αέ τούς Τούρ
κους, τούς εχθρούς, τά ζπιστζ σκυλλιχ. γ?ά νά ;ζζς δώσγ, έ- 
λεύΟερζ, Ιΐχτρίδχ χυτός κζϊ όλοι οί σύντροφοι του !

NIKOS
ΆλήΟείζ ! Πόσζ τούς όφείλοαεν ! . . . Τήν εΰτυχίχν, τήν 

ζωήν !.. . . Κζϊ /ίλιχ χλλζ ζαέτρν,τζ κζλά' Ελευθερίά, 
Πζτρίδζ τιατ,αένη, ζ. Έκζλτ,σιχ ! . .

IIETPOS
«Πζιδί αου. αού ’πε, οϋτ’ έγώ δέν τό 'ξευρζ, αά τό 'αχ- 

Οζ. ό ίδιος, χωρίς νά αού τό είπή κχνείς ! . . . 1 >αως σ'τό λέ
γω νά το ξεύρν,ς κχΐ νά τό Όυαζσχι πζντζ όσω ζής !

NIKOS ί766'αρώ/,·
Κ ’ έγώ Οά τό ένΟυαοΰ;ζχ'.· σ’ το όρκίζθ[ζχι!

IIETPOS ήω>|ρώ/.·
«Νά ! αού ’πε. τήν Σν,αζίζν αζς νά στ-ήσν,ς είς ζύτό ή ν’ 

ζποΟάνγ,ς πολεαών ! '.
— 'Αλλά, πχπποΰ αου. τώρζ είν’ έλεύΟερ ή Πζτρΐς. 

κζϊ είνε δοξζσαένζ πλέον τά βουνά χυτά έδώ ! . . . έτόλαησχ 
νά πώ ζ.χ·[ζέ Ουαό αού εΐπεν

— ”< )yi χύτά ! . . . είνε πολλά πού ζ.ζρτερούν εϊς χλλζ [ζέρτ, 
γιά νά δοξζσΟούν ! Είνε ς πήν Κρήπ/;. ’ς πήν Μχκεδονίζ κζϊ

ς πήν Ήπειρο, 'ς τή Ηρζκζ,. . . . ς όλτ( πήν Τουρκιχ ! . . 
ΚΓ όσω ’ύτ,λό. Οεόρχτο κΓ ζν ήν' έκεΐ κάθε βουνό, τοΰ κά
ζου ! λείπει ζπ' ζύτο ό χέρζς πής Έλευθερ·χς ! . Δέν κυ;ζζ- 
τίζει χζ.όατ, έκεΐ ή Στ,αχίχ τού Χριστού κζϊ πής Ιΐζτρίδος 
αζς '. . . Γ>ά τούτο είν’ ζόρχτο. χχαένο ζ.Γ χδοξο ! . .»

NIKOS jtal IIETPOS ΐι-αγ^α.Ικ'ύιικ'Ίΐ .Ιίγανσι (ωιψώς

ΊΙαεϊς λοιπόν νά τό δοξζσωαεν ! ήαείς '. . . .

Μιχαήλ Ε. Καναχίαης

ΑΙ ΔΥΟ ΑΔΕΑΦΑΙ 
( ΕΙΚΩΝ >

Ό Κύρ-Στχ;ζζτης ήτο κηπουρός εϊς ενα κήπον ενός πλου
σίου κπ/·,σ.χτίου, καλός καί τίν.ιος εργάτης- είχε δέ σύζυγον

'ρήνην καί πήν Ά-~-ελικήν. Ό Κύο- 
Σταχάτης έλάαβανε πζρά τού κηπουρού [Λίκρόν αισΟον διά 

•την εργασίαν του καί δι αυτού κζτώρΟωνε νά συνπηεή 
[Λ'.κράν οικογένειαν του. Εν αιζ λέςει ήτον ευτυχής έν πή ι 
χείζ του.διότι ή εύι 
ιζεγαλεϊα. άλλ είς’» έ ·

ΙΙοία ϊχ.ως ευτυχία δύναται 
ζνευ Ολίύεως καί στενοχώριας : 
καί τά κζθηαερινζ πζρα- 
·δείγυ.ζτζ ν.ζς πείΟουσιν ότι 
κζϊ τήν αεγχλειτέρζν ευτυ
χίαν θά τήν πζρζκολ.ουθήση 
ταχέως ή σ·υχ.φορζ,ϋπως πήν 
τρικυμίαν ή γαλήνη. Καί 
διά πήν πτωχήν λ.ο'.πόν ζύ-

καί δύο θυγατέρας.τήν F 
Στζχ.χπης έλάαβανε π·„ 
πήν έρ-'χσίαν του καί δΓ πην 

ου. Εν χιά λ.έξει ήτον ευτυχής έν τή πτω- 
ιυχίζ δέν εΰρίσκετζι είς τζ πλούπη καί τά 
πήν οικογενειακήν ζγζπην κχί όν.όνοιαν. 

ι νζ έξακολουθήσ-f, έπί αζκρόν 
Π ιστορία τού παρελθόν-

κυρίζ έφρόντισε 
τών - 
αί δύο ζδελοζι,

ήν πτωχήν λοιπόν ζύ- 
• . . " fc, V Λπην οικογένειαν δεν ητο δυ

νατόν νά [ΛετζοληΟή ο γε
νικός κανών. II δυςτυχίζ 
εκρουσε πήν Ουράν πςς ζαεί- 
λικτος ! Ο Κυρ-Στζαάπης 
ό προστάπης πής πτωχής 
ζύπής οικογένειας εύρέΟη 
αίαν πρωίαν νεκρός !

Ό θάνατος εΐνζι αέγζ κζϊ 
ζνεπζνόρΟωτον κζκόν. [ζε- 
γζλειτερον όαως,ότζν ζφήνη 
όπισθεν χυτού χήρζν κζϊ ό- 
ρφζνά ζνευ ουδενος πεοστζ- 
του !

ΊΙ χήρα τού Κυρ-1 
αάτη. βαρέως φέρουσζ 
θάνατον τού σ·/ζΰγό·ύ 
προσεπχΟει νά πχρηγορησ-η 

ορφανά, ένώτά πτωχά 
πράγαζτι ζύπή είχε ζνάγ- 
κτ,ν πζρηγορίζς.

Έπρεπεν ή τζλχίπώρος αήτν,ρνά σκεφθή πώς Οάήδύνζτο 
νά έξοιζ.ονο[ζήσΛ τόν ζρτον διά τά ζπροστάτευτζ τέζ.νζ πζ,ς κχΐ 
εϊς τήν σκέύιν τχύπςν χνελύετο είς δάκρυζ βλέπουσχ προ ζύπής 
ζποτρόπζιον τό φζσαζ πής δυςτυ/ίζς. Αλλο <-)εός. ό όποϊος 
ουδενχ ζφήνει ζπροστζτευτον. οτζν τον έπικζλήτζι, δέν έβρά- 
δυνε νά έλΟη ζρωγός είς τήν πτωχήν οϊκογένειχν τού Κυρ- 
Στζαζπη. ΙΊλουσίζγυνη διερχοιζέντ, υ.ίζν ήαέρζν έξωθεν πής 
οϊκίζς τού Κυρ-Στζαζπ/; κζϊ αχΟούσχ πζρά πής Ορτ,νούστ,ς 
χήρζς πήν δυςτυχίχν των προσέλζβεν χυτήν ώς οίκονόαον πης 
κχί τοιουτοτρόπως ή τζλχίπώρος οΐκογένειζ κζτώρΟωσε νά σω· 
Οή έκτού Οζνάτου πής πείνζ,ς κχΐ πής δυςτυχίζς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΑΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αν κχΐ ποΛΛοί φίλοι [χου ‘έλαβον αέρος εϊ; τόν εννχτον οιζγωνισαόν έν τούτοις ές όλων τών χποσταλέντων διηγ-ήαοίτων δέν έκρίΟη 

κχνεν κατχλλ-ηλον πρό; οηαοσίευσιν,ζλλων αέν χωλαινόντων περί τήν σύνδεσιν. άλλων περί τόν αΰΟον καί άλλων γραφέντων κατά παράβασιν 
τού ορού τοΰ διαγωνισαοΰ, καθ' ον τό διήγηαα δηαοσιευόαενον έπρεπε νά περ'.λααβάν·^ αίαν εό .10.14 σελίδα τοΰ Περιοδικού. Εις τήν άπόφα- 
σιν ταύτην προέβη ή διεύθυνσις,ϊνα καταστήση προσεκτικού; τού; αικρούς τη; φίλου;,«ύν τα σ/ετικώ; καλλίτερα διηγήαατα κρίνονταιώ; έξης: 

■ ·ζ 1| Ιό τού έν .1Ηΐ|ΐ·«ι>; ΙΙαύλου Λεωνιδάκη, τό τού έν Κοχ-Ιπο.ΐιι I. Βλαμίίη. 3 τό τοϋ έν \'αν-.Ιί<·> Πολικοί/’Λστέρος. i τό τις 
εν Κω,'/.-ό.Ιιι Πολυξένης .ΙΙλιΧσκου. j τό τή; έν '.!«,;>·«" 'Ι’ίλοπάτριόος ‘Ελληνοπούλας, ύ τό τή; έν Σιγ,ω "Ελένης Τ. Κοτσοβέλή, 
• τό τής εν Είήω-ρ/ο, "Αγγελικής St. Κιίπλια παααέγιστον ! καί S. τό τής έν '.ΙΆύ/ιις Αικατερίνης Ρετβινϊ· τχ λοιπά 18 άαιλλώνται 
ποιον να καταλάβη τήν /ηώ.-ι/ι· Μ/'ση·. Ε·ς τού; πρώτους αποσταλήσονται τά όρισΟέντα βοαβεϊα χωρίς οαως νά δηαοσιευΟώσι τά
διηγήαατά των έν τώ Ηεειοοικώ.

ΊΙ πτωχή οικογένεια έζη πάλιν ευτυχής ! . . .
Πλήν ή ευτυχία απέχει από πήν δυςτυχίχν οσον ή νύξ άπό 

τήν ήαέραν καί ή πτωχή οικογένεια κχί παλιν ήσΟχνΟη ενω
ρίς πήν αλήθειαν ταύτην. Ολίγον υ.ετά τήν πρόςληψιν πής 
υ.ητρός είς πήν υπηρεσίαν πής πλούσιας κυρίας, ή αικροτέρα 
κόρη πης ή Α-η-ελική ήσΟένησεν έπικινδύνως.

Απελπιστική ζ.ζτζστασις'. ΊΙ [χητηρ πης δέν ήδύνατο νχ 
πήν περιποίησή, διότι δέν ήτο δυνατόν νά ζπουσιάση άπο πήν 
ϋπηρεσίζν πης. Επεσεν ό κλήρος νά περιποιήτζι καί νά έν- 

ήν ασθενή ή σ.εγζλειτέρζ αδελφή της Ειρήνη. Κζϊ 
πόσον Ορησζ.ευτικώς έξετέλει 
το κζ'λήκόν πης ή καλή α
δελφή ! Εχουσχ όδηγον τό 
ώρολόγιον πής εκκλησίας έ
διδε κατά τήν ώρισυ.ένην 
ώραν τό ιατρικόν εις πήν 
αδελφήν πης. πήν παρηγόρει 
οτζν έΟλίβετο καί πήν έσ·υν- 
τρόφευε νύκτα καί’ ήχ.έρζν. 
Τί πολύτίΆος ζδελοή . . . 
Τί ζνεκτίαητος νοσοκόαος ή 
[Λίκρά Ειρήνη !

Χάρις είς 
σεις πης καί 
έπίβλεψίν 
νελική ν.ε t χ .■

ας περιποιη- 
ήν· υ.ητρικήν 

ης. ή υ.ικρά Αγ- 
όλίγον ίάθη καί 

ηδυνήΟη νζ έγερθή έκ πής 
κλίνης.

Άπό πής έποχής εκείνης, 
ή τύχη, ή όποια τόσον 
σκληρώς έδοκίν.ασε πήν πτω
χήν αύτήν οικογένειαν, έαει- 
δίασεν όριστ'.κώς προς αύτήν.

ΊΙ αήτηρ των άπολαύ- 
σζσα πής έν.πιστοσύνης πής 
πλούσιας κυρίας πης ΐτχ/i 
\>.ι··Ί.'κΓ,ς ύποσπηρίξεως παρ' 
αύτής. ΊΙ πλουσίζ αύτη 

-ΤΓ.......... έκπαίδευσιν καί άποκζτάστζσιν
πτωχών αύτών άδελφών και [ζετζ πάροδον ολίγων έτών 

........  Γευτυχείς πλέον, ηΰχοντο ύπέρ χ.ζκροβιόπη- 
ς τής πλούσιας κυρίας των . . .

Ποια εύχζρίστησις όταν κζυ.νη τις 
ΐ ποιον 
άπο

παλαίει ;ζετά θάρρους 
πεποίθησιν είς τόν <-)εόν

τος καί εύτυχίζ;

πλούτου του, κχ· 
άπογοητεύη τ ζ ι

ι
ίθησιν =ίς

ευτυχείς 
ίλουσίας κυρία;

οτζν κζυ.νη τις τοιζύτην χρήσιν τοΰ 
. / παράδειγμα άντζμοιβής οτζν τις δέν 
τάς αλλεπαλλήλους συν.φορζς. άλλα 
καί καρτερίας πρός πήν δυστυχίαν, έχω·/ 
'.·/ τον Σωτήρη, τών όλων.

Ni-Cos
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ΠΕΤΡΟΣ Β-Α_Τ\ΓΤ-Α_Ε_ΖΪ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII 

Λύο πατέρες 
(ΣυΓβχ'ίίβ - i’Jf revyocl

"Οσον άφσρϊ τόν ΙΙέτρον. ούτος δέν έζοιμήθη καθόλου- 
ό,τι δέ ήμπόδιζεν αύτόν νά κοιμηθή, ητον ή πρότασις. την 
οποίαν θά άνή-ργελλεν είς τόν 'Ιάκωβον τήν επαύριον.

'II πρότασ·.ς αύτη είχε γιννηθή είς τόν εγκέφαλον της Μα
ρίας· ό ΙΙέτρος ένδομύχως δέν ήθελε νά τήν παραδεχθή, έν 
τούτοις δέν εύρ'.σκε λόγους ν' άρνηθή τήν συγκατάθεσίν του. 
Δέν ήτο πλέον ό ΙΙέτρος έκεϊνος. όστις διηύθυνε τάς περιστά
σεις- τώρα άφίνετο νά όδηγήται ύπ’ αύτών, ούχ: βεβαίως 
άνευ ανησυχίας τινός περί τοΰ αγνώστου τέρματος, ινΰχ τόν 
ώδήγουν.

Όταν έξημϊρωσεν, έσηκώθη, ένεδύθη, καί, άνοίξας τήν 
θύραν μετά μεγάλου στεναγμού : ’Εμπρός, είπε καθ' εαυτόν, 
άφοΰ είναι άνάγκη ! Καί έπειτα δέν θά μέμφωμα: πλέον έμαυ- 
τόν ό,τι καί άν συμβή θά τό μοιρασθώμ.εν». Καί ύττήγε νά 
εύρη τόν έξάδελφόν του.

Έάν ό έξάδελφός έδείκνυεν οτι ήθελε παρακλήσεις διά νά 
παραδεχθή ό,τι θά τώ έπρότεινεν ό Πέτρος, θά τό έκαμνεν 
ένεκα συστολής, διότι τώ ήνοιγεν ούτος τήν θύραν τοΰ παρα
δείσου.

Όλα ειχον κανονισθή αύτήν τήν πρωίαν ή Μαρία έφο- 
βήθη πολύ ν’ άφήση τόν Ιάκωβον νά έπαναπέσγ, εϊς τους όνυ
χας τοΰ Γκαμπάρ. Ό Ιάκωβος Λεμάνς θά κατώκει πλέον είς 
το δωμάτιον. είς τό όποϊον έκοιμήθη τήν νύκτα ταύτην 
θά έπλήρωνεν έν μικρόν ενοίκων καί ολίγα διά. τήν τρο
φήν του, διότι είς τό εξής θά εζη μετά τών συγγενών του. 
Καί τοιουτοτρόπως θά είχε καλλιτέραν κατοικίαν, καλλιτέ- 
ραν τροφήν παρά εις το μικρόν αυτό ςενοδοχείβν. χωρίς νά 
έξοδεύη περισσότερα’ καί ή Μαρία θά έπεφορτίζετο νά κρατή 
τά άσπρόρρουχά του έν καλή καταστάσει. Καί έάν αύτη είχε 
πολλάς έργασίας. θά έλάμβανεν καμμίαν γυναίκα διά νά τήν 
βοηθή κατά τάς ήμέρας τοΰ πλυσίματος ή τοΰ σιδηρώματος.

Ό Ιάκωβος λοιπόν έγκατεστάθη κατ αύτήν άκόμη τήν 
ήμέραν.

Έπέρασαν πολλοί μήνες, κατά τούς όποιους ή Μαρία καί 
ό Ιάκωβος δέν ειχον τίποτε νά έπιθυμ,ήσωσι. Ό άρχαΐος 
κατάδικος, ψυχή μάλλον αδύνατος παρά κακή, ύφίστατο τήν 
έπίδρασιν τών καλών πράξεων, όπως ύφίστατο άλλοτε τήν 
τών κακών : ήτο ό αιχμάλωτος τής Μαρίας· ούδέποτε δέ αιχ
μάλωτος ύπήρξε τόσον εύτυχής, όσον αύτός.

ΊΙ σύζυγός του δέν ήδυνήθη νά τόν διευθύνη. διότι ητο 
πολύ ήπια, καί πρός τούτοις διότι ήτο σύζυγός του, καί κατά 
τήν γνώμην του, αύτός έπρεπε νά διατάττη, αύτη δέ νά ύπα- 
κούη. Μέ τήν Μαρίαν όμως, άλλως είχε τό πράγμα’ ένόμιζεν 
ότι δέν εΐχεν κανέν δικαίωμα έπ αυτής καί εϋρισκεν ευχαρί- 
στησιν νά κάμνγ, όλας τάς θελήσεις της. Εκτός τούτου αύτη 
είχε πάντοτε δίκαιον. Λύτη πρώτον τόν κατέστησε καθαρόν 
καί προσεκτικόν εις τά ένδύματα του’ επέτυχε κατόπιν τήν 
διεύθυνσίν τών χρημάτων του, καί τόν ήνάγκαζε νά θέτγι χρή
ματα είς τό χρηματοκιβώτιον. μή άφίνουσα αύτώ περισσότερα 
άπό όσα τώ ήοκουν διά νά άγοράση τον καπνόν του : καί ήτο 
ήναγκασμένος νά μή πίνη, ε·μ.ή είς τήν τράπεζαν κατά τήν 
ώραν τοΰ φαγητού κα: νά λησμόνησα, τον δρόμον τοΰ καπη
λειού’ αύτα, έσκυθρώπαζεν, οσάκις ούτος έςέφραζε καμμίαν 
κακήν σκέψιν και δυσηρεστεϊτο καθ' ολοκληρίαν, όταν έλεγε 
καμμίαν αδικίαν. «Είναι κακόν ! έφώναζε, Πάτερ, άλλά εί- 
•πέτε τω λοιπόν, ότι είνε πολύ κακόν οί τίμιοι άνθρωποι δέν 

σκέπτονται ούτω !» Όταν συνέβαινε τούναντίον, ήτον ευχα
ριστημένη άπό αύτόν. καί τον ώνόμαζεν ένίοτε «πατέρα Ιά
κωβον». διά τό όποϊον ούτος κατεγοητεύετο. Ή Μαρία είχε 
τόσην επιρροήν έπί της ηθικής του, ώστε ούτος έφοβεϊτο μάλ
λον μήπως δυσαρεστήσγ αύτήν. ή όλους τούς άλλους.

Ό ΙΙέτρος Βαντάελ κατέβαλλε μεγάλας προσπάθειας όπως 
εύρίσκη όλα ταΰτα καλά : διεμοιράζετο τόν θησαυρόν του 
μετά τοΰ Ιακώβου’ δέν ήδύνατο όμως νά μή κάμη μορφασμόν 
τινα οσάκις ή κόρη άπεκάλει τόν Ιάκωβον «πατέρα Ιάκω
βον». Προσεπάθει νά δικαιολόγησε τό πράγμα καί έλεγε καθ’ 
εαυτόν : Είναι ίδική του έν τούτοις : θά ήτο δέ πολύ κακόν, 
έάν μοί τήν άφήρεΓ είμαι άκόμη εύτυχής. ενόσω τά πράγματα 
εύρίσκονται είς τό σημεϊον αύτό.» Λλλά μάτην ό δυστυχής 
Πέτρος προσεπάθει νά φαίνηται εύθυμος.

Καθ’ όλον αύτό τό διάστημα ό Γκαμπάρ. δστις ήτο βέ
βαιος ότι θά είχε συνένοχον έντός τοΰ ναυστάθμου, έπεφύ- 
λασσε πόθον άγριας έκδικησεως κατά τοΰ Ιακώβου, όστις τώ 
έξέφυγεν έκ τών χειρών του. και κατά τοΰ Πέτρου καί τής 
Μαρίας, οϊτινες τόν άπέσπασαν άπ αύτοΰ.

Άλλά πώς νά έκδικηθή : Νά προσβάλη τούς δύο αν
θρώπους ήτο επικίνδυνον, διά τάς δυνάμεις του· θά έχρειά- 
ζετονά παραλαβή βοηθούς, καί οί βοηθοί, μή περιμένοντες 
νά κερδίσωσιν έκ τοιαύτης ύποθέσεως. θά ήρνοΰντο νά τώ 
παρέξωσι τήν βοήθειάν των. Νά στρίψε. τόν λαιμόν τής Μα
ρίας θά ήτο εύκολώτερον. άν τήν συνήντα εϊς κανέν απόκεν
τρου μέρος’ άλλ’ αύτη δέν έξήρχετο ποτέ μόνη, είμή έν πλήρει 
ήμερα καί ύπήγαινε πάντοτε εις τάς μάλλον συχναζομένας 
οδούς. 'Έπειτα ό Γκαμπάρ δέ» ήγάπα νά ριψοκινδυνεύη’ έζή- 
τησε λοιπόν τρόπον έκδικήσεως, διά τοΰ οποίου νά μή ουνηθή 
ποτέ νά φανερωθή.

Έζήτησε κατ’άρχάς έργασίαν είς τόν ναύσταθμον έπειδή 
δέ κατ’ αύτήν τήν έποχήν είχον άνάγκην πολλών εργατών, 
τον παρέλαβον μετ εύκολίας.

Εγκατασταθείς εϊς τήν θέσιν αύτήν. προσεπάθησε νά προσ
έλκυση, πήν εύνοιαν καί εμπιστοσύνην όλων έν τώ ναύσταθμο». 
ώστε νά δύναται νά πηγαινοέρχεται καί είς τά ενδότερα μέρη 
τών πλοίων, εις όλα τα εργοστάσια, είς όλας τάς άποθηκας. 
χωρίς νά έμπνεύσγ, καμμίαν ύποψίαν. Έφαίνετο ότι δέν έγνώ- 
ριζε καθόλου τόν Ιάκωβον ούτε τόν Πέτρον: άλλα παρηκο- 
λούθει τήν έργασίαν των, καί έκαιροφυλάκτει νά εύρη περί- 
στασιν.

Ό Λιβιάθαν, ώραϊον πλοϊον. ήτο τότε είς τήν αποθήκην 
Ολίγη έργάσία τώ ύπελείπετο άκόμη διά νά δυνηθώσι μετ 

όλίγας ήμέρας νά το ρίψωσιν είς τήν θάλασσαν. ΙΙολλοί άν
θρωποι ήρχοντο πάντοτε να τό βλέπωσιν. διότι πρό πολλών 
έτών δεν ειχον κατασκευάσει είς Λοριάν πλοϊον μέ τρία κατα
στρώματα.

Χάρις είς τό πλήθος τών περιέργων, ειδημόνων καί άλλων, 
οϊτινες ήρχοντο νά τό θαυμάσωσιν ή νά ζητήσωσιν έλαττώ- 
ματα. ό Γκαμπάρ ήδυνήθη νά έπισκεφθή αύτό έλευθέρως. νά 
περιπατήση τόσον είς τό εσωτερικόν, όσον καί είς τό εξωτερι
κόν, καί μέχρις αύτών τών σκαλωσιών, εϊς τάς όποιας είργά- 
ζοντο οί έργάται.

Τήν έπαύριον, ό ΙΙέτρος Βαντάελ καί ό Ιάκωβος Λεμάνς 
άνέβησαν εύθύμως έπί τοΰ Αββ/ΑΑαν είχον έπιφορτισθή νά 
δώσωσι rt.Uvtaior χέρι εϊς μέρος τι τοΰ πλοίου, καί προς 
τόν σκοπόν τοΰτον έτοποθετήθησαν έπί μικρας σανίδος, τοπο
θετημένης έν εϊδει κούνιας κρεμασμένης διά τεσσάρων παλαμα- 
ρίων συνενωμένων άνά δύο εϊς αρκετόν ύψος’ ταΰτα κρατούν-

τες κατέβησαν κατά μήκος τοΰ πλοίου. Δέν είχον άκόμη κα- 
θήσει καί τό παρασκεύασμα αύτό έτριξε.

«Ώ ! λέγει ό Ιάκωβος μετά τίνος φόβου είναι άραγε καλά 
-στερεωμένα τά παλαμάρια καί αί σανίδες ; Τί πήδημα θά 
έκάμνομεν άπ έδώ έως κάτω ! Τρέμει κανείς νά τό στοχασθή.»

— Δέν ύπάρχει κίνδυνος’ τά παλαμάρια είναι καινουργή, 
άπεκρίθη ό Πέτρος. Άλλ' έάν πέσε, κάνεις, θά γίνε, κομμά
τια’ εν πλοϊον μέ τρία καταστρώματα είναι άρκετά ύψηλόν.»

Ώμίλει άκόμη, ότε νέος τριγμός ήκούσθη’ τά δύο παλα
μάρια έκ τοΰ αύτοΰ μέρους (διότι ήσαν καινουργή !) έκόπη- 
■σαν αίφνης, καί οί δύο άνθρωποι ήσθάνθησαν τήν σανίδα φεύ- 
•γουσαν ύπό τούς πόδας των. Οί περίεργοι, οϊτινες είχον συνα- 
θρο'.σθή κάτωθεν αύτών, έρρηξαν κραυγήν τρόμου καί έφυγαν. 
Έν τούτοις οί δύο έργάται δέν είχον καθόλου πέσε: : καί οί 
δύο ήσαν κρεμασμένο·, είς πήν σανίδα, καί έμενον έκεϊ κρεμα
σμένοι είς τον άέρα. Ό Ιάκωβος είχε περάσει τους δύο αύ
τοΰ βραχίονας πέριξ ενός ορθοστάτου τής σανίδος των καί τόν 
έκράτει κλεισμένου- ό Πέτρος έκρατεϊτο μόνον διά τής μιας 
χειρός, άλλ’ ό είς τών ποδών του εΐχεν εύρει στήριγμα, τό 
όποϊον είχον σχηματίσει τά δύο κεκομμένα παλαμάρια έν είδε: 
-ημικυκλίου- διότι έκόπησαν, ύπεράνω τοΰ μέρους, είς ό είχον 
δεθή διά κόμβου, είς μέρος ένθα έπρεπε νά ήσαν στερεώτερα. 
Ίίδύναντο λοιπόν καί οί δύο νά περιμένωσι στιγμάς τινας 
όπως έλθωσιν άνθρωποι είς βοήθειάν των καί ήδη έκ τοΰ 
πλοίου τοϊς έφώναζον : «Κρατηθήτε καλά, έφθάσαμεν '. θάρ
ρος !» Καί έσπευδον νά τοϊς ρίψωσι κλίμακας έκ σχοινιών ή 
νά τούς τραβήξωσιν άπό τάς θυρίδας τοΰ πλοίου.

Αλλ' ό Πέτρος, δΓ αύτομάτου κινήσεώς, ύψωσε τούς

171 Αίνιγμα.

Είμαι μοϋσα, φίλτατε μου’ 
άν τόν τόνον μεταθέσω 
-τότε, φίλε μου, είς ρήμα 
έν τω άμα θα έκπέσω !

’Εστάλη ύπό '.-IrJptou θ. Μπον^μιΐ.
1 72 Αίνιγμα.

Τό πρώτον μέρος δίφθογγος-
’<· ών το δεύτερόν μου"

•ό αριθμός δέ εκατόν
•δηλοϊ τό σύνολόν μου.

'Εστάλη ύπό Λ'εομ. J/arOwt<r.

Μεταςύ δύο μικρών τερατολόγων Σταύρου 
καί Κώστα.

Στ. — Σήμερον έςύπνησα μέ τό χέρι είς 
τήν μύτην μου’ μ' έπήρε ό ύπνος τήν στιγ- 

•μήν, όπου έξυνα τήν μύτην μου και κοιμού
μαι τόσον έλαορα, ώστε δέν έκίνησα τό χέρι 

•μου από τήν θέσιν εκείνην.
Κώστας. — Άμ' έγώ : . . . φαντάσου ότι 

ενα πρωί έςύπνησα καί εΰρέθηκα μέ χέρ·α 
στηριγμένα έπάνω εϊς τό κρεββάτι και τό 
σώμα είς τόν άέρα. Είχα δηλ. αποκοιμηθή

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ^·
173 Ακατανόητων.

Εις σέ δέν είμαι, φίλε μου 
άλλ' είμαι είς τήν άλλη’ 
'Στόν ΙΙαϋλον οχι.. . Τότε ποϋ ;
. . . 'Στής "Αννας τό κεφάλι.

'Εστάλη ύπό 7. ίίοττάχι}.
171 Αίνιγμα.

Γοάμμα είναι τό πρώτον μου" 
γράμμα τό δεύτερόν μου’ 
καί έν μικρόν ζωίφιον 
Κάυνει τό σύνολόν μου.

• 'Εστάλη ύπό Κ. J. Ιίαιτιπώτη.

4» ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ 
τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν έπηδοϋσα εις 
τό κοεββάτι ! 'Εστάλη ύπό .ν<κρ>~ς· Jii-ii»·:-• *

Ό μικρός Κουφιοκεφαλάκης φοβείται 
πολύ τούς ιατρούς. Μίαν ήμέραν ήσθένησε 
καί ό μπαμπάς του τώ άποστέλλει τόν ιατρόν.

'Ο Κουφιοκεφαλάκης μαθών τήν άφιςιν 
τοϋ ιατρού λέγει εϊς τόν ύπηρέτην του _

— Εΐπέτου, σέ παρακαλώ, ότι είμαι ασθε
νής καί δεν δέχομαι επισκέψεις.

Εστάλη ύπό 7οιγ>χομ<ίγου Έ.Ι.ί«<ώ<:.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΔ.\£Τ. Φ. SKOKOT ’Εθνικόν ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ χρονογρα- 

φικόν, φιλολογικόν καί γελοιογραφικόν τοΰ 1891.

Σελίδες καλλιτεχνίας πλήρεις, 150. — Συνεργάται, οί διαπρεπέ
στατοι, ύπέρ τούς 50. — Θέματα ποικίλα περί τα 100. — Βιογρα
φία:, Εικόνες περίπου 80, κλπ. '. ! ! 

οφθαλμούς πρός τό παλαμάοιον τό όποϊον τούς συνεκράτε·.’ 
καί είδε μετ ανέκφραστου τρόμου, οτι καί αυτό έπίσης ήτο 
πριονισμένου’ ή κοπή έμεγάλωνεν άπό δευτερολέπτου είς δευ
τερόλεπτου. ή κάναβις έξέφτιζε, τό πάχος τοΰ σχοινιού ήλατ- 
τοΰτο ταχύτατα, είς τρόπον ώστε έμηκύνετο. Πριν έ'τι προ- 
φθάσωσιν νά σπεύσωσιν είς βοήθειαν των, βεβαίως, αί τελευ
ταία: κλωσταί τής κανάβεως θά ύπεχώρουν, καί οί δυστυχείς 
θά κατέπιπτον βιαίως· ό δέ θάνατος ήτο βέβαιος· τοιαύτη 
πτώσις έπί τοΰ έδάφους έκ τοΰ ύψους τούτου, ητο θανάσι
μος, τά δέ τεμάχια τών ξύλων, τών λίθων, καί άλλων εργα
λείων, δι ών ήτο έστρωμ.ένον τό έδαφος γύρω τοΰ Λεβιάθαν, 
έδιπλασίαζον είσέτι τόν κίνδυνον. Τό σχοινιού έξηκολούθει νά 
μηκύνηται περισσότερον δέν ήδύνατο πλέον νά φέρη τό βάρος 
δύο άνθρώπων. Έάν είχε μόνον ένα, ίσως θά ήδύνατο νά κρα- 
τηθή. άκόμη έως οτου νά φθάση ή περιμενομένη βοήθεια . . .

Δέν δύναται τις νά οαντασθ·ή, έάν δέν δοκιμάση, τάς σκέ
ψεις, αϊτινες διέρχονται τόν έγκέφαλον έν διαστήματ: ένός 
δευτερολέπτου, έν καταστάσε: μεγάλου κινδύνου.

Ό Πέτρος, είδεν ότι, έάν έθυσιάζετο. θά έσωζε τόν Ιάκω
βον έχάρη είς τήν σκέψιν, ότι τώρα ό Ιάκωβος είχε γίνε: 
τίμιος άνθρωπος καί ότι θά ήτο καλός πατήρ διά τήν Μαρίαν 
έστειλεν είς τήν κόρην ύστατον χαιρετισμόν, καί παραδεχθείς 
τον τρομερόν τοΰτον θάνατον ώς ίκανοποίησιν. τήν οποίαν 
έκαμνεν είς τόν ’Ιάκωβον άποδίδων αύτώ τήν κόρην του. έφώ- 
ναξεν- « Ιάκωβε ! νά άνοιξης τό δρύϊνον κιβώτιου. Καταστή
σου τήν Μαρίαν ευτυχή. Χαΐρε !»

<Τύ /ϋ: το ίαύ}ΐτν<»·)
Μ""' .1. Γοι.ΟΜίι) ΕΙρήνη Ε. Καναχίχη

178 'Ερώτησις.
Ποϊον κύριον ονομα άποτελεϊται άπό τρία 

φωνήεντα, ανευ οΰδενός συμφώνου ’,
Εστάλη ύπό Γορτντίοι: Ιίαιόό^.

Λύσεις ’Ασκήσεων Γ τεύχους

I Γ>6) 'Εστία - τό - ρίον - Έστιατόριον. — 
1 Ιϊ7) ούραν-ος ούράν.— IG8) Σανίς - Κάν
εις.— 169) "Λϋλος=αύλός.— 170) ό Τί- 
7Ρ!ί·

— Δέν εΐμπορώ νά ένοήσω έλεγεν ό μι
κρός Γιώργος πώς διάβολο γίνεται νά γρά- 
φης εις τήν μίαν άκραν τού τηλεγραφικού 
σύρματος κάτι τι, καί αύτό νά τυπώνηται είς 
τήν άλλην άκρην σέ τόσα μίλλια μακρυά.

Καί ό μικρός Κοκορόμυαλος ;
— Λυτό δέν έννοεϊς, καϋμένε Γιώραγο, 

πάρε τόν σκύλλον σου ιός παράδειγμα. "Αμα 
τοϋ πατήσης τήν ούρα θά ΐδής ότι θα γαυ
γίση άπό τό κεφάλι !

'Εστάλη ύπό .l/.T<i<<-.V.-oe,u.

Άπεικόνισμα άκριβέστατον, τέλειον, τής παρ' ήμΐν φιλολογικής 
καί κοινωνικής Βράσεως καί ζωής. Καθ’ ολα -ϋξιον τής φήμης 
του., ώς άπαραίτητον έντρύφημα παντός Έλληνος.

Τό συνιστώμεν θερμώς εϊς πάντας.
Τιμάται χαρτόδετον δρ. 3.50, χρυσόδετον δέ δρ. 4.50.
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'Ακούσατε μετά προσοχής ! Ολοι ! ολο·.'- 
«Πώς συνέβη τό δυςτύχημχ νά βραδύνη ή 

αποστολή τοϋ αγαπημένου μου πεοιοδικοϋ;- 
μέ έρωτά ή χαριτωμένη Αρόαος τήςΙΙρω-ας. 

«Πώς έπήλΟεν ή βραδύτης αύτη,ή όποια 
αποτελεί μοναδικήν έςαίρεσιν καθ’ όζον τον 
μέχρι τοΰδε βίον τοϋ πειιοδικοΰ :» έρωτα 
άπορων ό καλός μου φίλος X. Ιίαξαρλής.

"Διατί. ένώ έπλ.ήρωσα τήν συνδρομήν μου. δέν έλαβον τό αγαπη
τόν υου περιοδικόν, τό όποιον αναμένω ώ·σ;·ωι·/ω< :» ίζι·>~ϊ άλλος 
αγαπητός φίλος, ό Άκάστολος Χίκου.

"'ΐΙοία ρ'πσχοιν.ι,· χειρ μοί άφήρεσεν από τό ταχυδρομεϊον τόγα,ω- 
Γωμ/>·ω· μου περιοδικόν ; » μοί γράφει ή φιλτάτη Πολυξένη ΊΙλιέ- 
σαου.

«Ή βραδύτης τοΰ περιοδικού μέ κατέστησε περίλυπον καϊ δυ
στυχή,» μοϊ λέγε·, τό Τέκνυν των "Ορίων.

■Ήλίψιν κα: μελαγχολίαν αφόρητον αισθάνομαι. διότι έβράδυνε 
νά έκδοΟή τό χαριτωμένου φύλλον. άλλ άν. 3 μή γένοιτο, παύση 
ποτέ νά εκδίδηται : ω <·>εέ μου ... ας μην ί'δω ποτέ αυτήν τήν ήμέ- 
ραν !» μοι γράφει ή Τουρκομίχος "Ελλάς.

«Νομίζετε οτι έχετε δικαίωμα νά μας στερήτε τοϋ διδασκάλου 
μας, τοϋ οδηγού μας. τοϋ συντρόφου μας. τοϋ αγαπητού μας περιο
δικού ;» έρωτα, απειλητικό»; ό φίλτατο; I. Σάντης.

« Από τήν ά τοϋ μηνός ερωτώ τακτικώς εις τό ταχυδρομεϊον. 
άλλά ν.ετά μεγάλης μου λύπης ακούω επαναλαμβανομένην ύπό τοϋ 
διανο’ζέως τ»'(ΐ" it.ratmar φοχσιν. Λέι· i^INf . . . »!»>· ί/./Λ . . . Σκέπτο
μαι· μήπως δέν έςεδόΟη : μήπως δέν μοι τό έστειλαν : μήπως μοί 
τό 'έστειλαν καί άπωλέσΟη : . . . Σώσαν με έπί τέλους άπό τήν αγω
νίαν αύτήν. άπόστειλόν μοιτό περιπόΟητόν μου περιοδικόν» μοί γοά- 
φει ό αγαπητός Πολικός "Αστήρ

«'Έκαστον άνοιγμα τής Ούρα-, τής οικίας μοΰ φέρε: παλμούς προς- 
δοκίας. οτι εφΟασεν ό σύντροφος τής ηλικία; μου» μέ πληροφορεί ή 
χαριτωμένη .1/«γν »-/»/■■»/ -'«.Ιιά.

ΊΙ φίλη Δβ.-π,ιώ .Ιη,ιτιώ;. καθ' ον χρόνον άνέμενε τό άγα-ητόν 
της περιοδικόν άνέγνωσεν άπας έτι όλα τά φύλλα άπό τής έκοόσχω; 
αύτοΰ !

II μικρούλα Τρ4-λ4-λ4, όσχ; ήμερα; ϊβράδυνε τό πεοιοδικόν. 
τόσους μήνας εχασεν άπό τήν ζωήν της !

Ό φίλος Α. ΙΙαπαοταυρίδης καθ’ ολον τό διάστημα-ήτο ρχμβό; 
καί μελαγχολικός !

'II ΙΙρασίνη Χλόη έτιμωρήΟη άπό τήν μαμά της. διότι έστειλε 
δεκάκις τής ήμέρας τόν υπηρέτην εις τό ταχυδρομείου 1 . . .

Ί I Εΰξεινος Πόντος ήτον ασθενής, αλλ η ασθένεια του έδει- 
νώΟη, άφ'ής παρήλΟεν ή πρώτη. δευτέρα. τρίτη τού μηνός καί δέν 
έλαβε τό φύλλον !

'(> *|ω.  Αημητρόπουλος ένώ έκοιμάτο έςύπνησεν όλος χαρά, 
διότι είδε ότι τοϋ έοεοαν τό φύλλον, πλήν άπεκοιμήΟη πάλιν, διότι 
έκεΐνο τό όποιον είοεν ητο . . <7>νι/«ιΐ· .'

Οΰτε μέ Γ(·ιΛοτ./<-γ φύλλον δέν ικανοποιείται ή αγωνία τής καλής 
Χρυσαυγής, τήν όποιαν ύπέφερεν έπί τόσα; ήμερα; αναμένουσα τό 
περιοδικόν '

«‘φροντίσατε τάχιστα περί τής αποστολής τοΰ φιλτάτου μοι περιο
δικού, μοί γράφει ή άγαπητη "Ππειρώτις, καθ’ οσον μέχρι τοΰδε 
οέν τό ελαβον καί ανησυχώ μεγάλως.»

— Καί όλα αυτά, καί πλήθος άλλων επιστολών, τάς οποίας δέν

μοι επίτρεπε·, ό χώρο; να δημοσιεύσω. : 
τας όποιας μοί ‘έκαμαν επανειλημμένος 
επισκέψεις των 
τιμήσεως πεός τ
"’·.■ .ϊ*σρ'<>·  τήν λύ·..., 
δοκήτως καί έκ τυχαίων περιστατικών 
έκδόσεως καί άποσι ' ' ’ *

i’J’

καί ολόκληροι διαδηλώσεις, 
ς είς τό γοαφεϊον μου μέ τάς 

αναρίθμητοι άλλοι συνδρομηταί. είνε δείγματα έκ- 
:ό Περιοδικόν, αγάπης θερμής, ή όποια μετέβχλεν 
ιπην τών Διευθυντών τοϋ περιοδικού διά τήν απςος- 

' < προελΟοϋσαν βραδύτητα τής·' 
κα'ι άποστολή; αύτοΰ . . . "Ολα αΰτά προήλΟον έκ τής 

ανακαινίσει··; τού Τυπογραφείου, έζ τής άλλαγής πολλών στοιχείων, 
εκ τής τοποθετήσει»; ατμομηχανής έν τώ πιεστήριο., καί έκ τής αλ
λαγής τοΰ πρώτου καλού διανομεως ήμών, ό όποιο; τώρα εύρέθη 
κσί σί-τόι; νά αναχωρήση έ; ανάγκης είς τήν Πόλιν Α καί νά άφήση 
τεθλιμμένους πλέον τών 1000 συνδρομητών έν’ΛΟήναις, κλαίων 
ζσί α,'ΐύι: καί όουρόμενος, διότι έχασε τόσα δώρα, τά όποια καί π 
σιν ελαοεν από τους μικρούς του φίλους κατά τήν Πρωτοχρονιά !

Επειτα άπό όλα αύτά άναγνώσατε και τήν έ;ή; ίπιστολήν, την 
μόονην, ή όποια είθε νά μή έγράφετο ποτέ, τήν μόνην κακήν ! 
δεικνύονταν τήν κακίαν, μέ τήν όποιαν έγράφη :.

|| . . . Πρό 7 ήμερων σας έστειλα επιστολήν καί αύτή ήτο φωιυ/ 
,ϊοώιτι»; /.· ι·;; ή.,ιμω. ούτε περιοδικόν έλαβον οΰτε άλλην τινα άπάν- 
τησιν. Δέν εΐμπορώ νά ένοήσω διατί συμβαίνει τούτο μι/.τωι; ίίν 

irmuhii'tr trri'Xuirrtr ή irrrfyu/nt μου Αό νϊι ~ό γι·<·ιΐ'ΐ(ι·> »·<< 
.τα>’·ι»ι iiua tij .Ιή(>ι rue ΐτονι:, ti xai0<rram<; tivai aiti'i να πλη- 
σιάζη ό μην νά λή;η καί νά μή λάβω τοΰτο. Σας παρακαλώ νά μοΰ 
στείλετε τοΰ τρέχοντος μηνός τό περιοδικόν κχΟώ; και κατόπιν r« 
• rff-a ιΊ.Ι.Ιη Λί·<, καί δέν Οά σας ενοχλήσω πλέον διά τήν συνδρομήν 
-ι~· ΰ,Ι,Ιοι- ΐ'πιΐ·ι:.« Δέν δημ.οσιεύω τό ονομα. οΰτε τό ψευδώνυμον 
της συνδρομητοίας. ή όποια μοί την έγραψε, διότι κολακεύομαι να 
πιστεύω, ότι έζ τής πολλής πρός τό περιοο:κόν αγάπης ηναγκασϋη 
νά παρεζτραπή. καί διότι περιμένω τάχιστα να άνακαλέση όσα 
’έγραψε, άφοϋ π-ισύή. οτι δέν πταίει ή διεύΟυνσις. άλλ’ ό νέος διάνο- 
μεύς. όστις ήγνόει τας κατοικίας, καί ότι δέν ήτο δυνατόν νά τή τό 
αποστέλλω ω/./ε ;γιηρ><χ0><.·, διά νά τό λαμβάνη άμέσως '· Προπάντων 
δέ θέλω νά ένοήση οτι άνευ αύτής δέν Οά χαΟή τό «ΙΙπιΛιχύι· Ihuiu- 
Λικ >'·.π... Αν μάλιστα εΐχεν όλίγην υπομονήν. Οά εβλεπεν ότι τή 
άπήντησα είς τό προηγούμενου τεύχος. ζ

Διατί προςφιλής .Μόσχα Ζαχαρίυυ δεν έλαμβανες μέρος εις τόν 
διαγωνισμόν, άλλά έπροτίμησες νά γράψης ιδικόν σου διήγημα, αφού 
ειςευρε; ότι κανενός συνοψομητοΰ διήγημα δέν δημοσιεύεται εκτός 
τών βραβευόμενων :

Έλαβον τήν άγγελίαν "τού 'Ορφανού τής Κρήτης.· αγαπητέ 
Μηάμ-.Μπούμ. ιζέ πολλούς άληΟώς συνδρομητάς. τόσους, οσους. Οα 
ήμην εύτυχής. ϊ.ν έκαμνεν έκαστος φίλο; μου. Σέ εύχαριστώ πολύ 
πολύ διά τάς ένεργεία; Σου. λυπούμαι όμως, διατί νά σοϋ τό κρύψω: 
ότι έγένοντο είς μάτην, διότι δέν μοί άπέστειλες καί τάς συνδρομάς: 
τών ΰπογραψάντων.

“(Ιγι, άγαπητέ Χίκου Φωτίου, δέν Οά δημοσιεύσω τό αίνιγμα 
σου. διότι δέν είναι γεγραμμένον εις ιδιαίτερον φύλλον χάρτου όπως 

έζήτησα να γράφηται.
Έλάβομεν τας σύνδρομα;, φίλε ζ. Δομεστιχε καί σας εύχαρι- 

στοΰμεν.
Ναι. φίλε Ευρώτα ! Πρώτο; σΰ Οά άναγνιότη; -τό ■'Ορφανό τής 

Κρήτης.- μείνε ήσυχος ' Διά τοΰτο ε':ς σέ Οά στειλω τά σώματα 
όταν έκδοΟή τό Δραμάτιον.

Πκρακαλούνται πάντες vi ιπισσρέψωσι τάχιστα τάς Αγγε
λίας τού "'Ορφανού τής Κρήτης- . . . μέχρι τής 11S Νοεμβρίου.

Πάτε πλέον 04 πληρώσωσιν οί καΟυστερούντες ;
Δέν έοΟασεν αρά γ= άζό;ζη ό καιρός, ζαβ ον ήβελον εύδο- 

ζήσει νζ πλτ,ρώσωσιν επί τέλους τήν συνδρομήν αυτών καί 
τάς ύπ' αύτών συλ.λεγείσας συνδρομής κύριοί τ'.νες rrrrjpo- 
fuirai; . . .

"Εως πότε Οά ζαταχρώνται τ·?,ς ύπομονής ήμών. ύπαμσνής. 
ήν αρκούντως έ'Ορεψεν ή έκ τής έκδόσεως τοΰ 1 Ιερισδικού άφ·.- 
λσκέρδεια ήμ.ών και ή ευγένεια πρός τούς τυχόν άμελ.ήσαντας 
εις έζτέλεσιν τοϋ πρωτίστου και μόνου αύτόίν πρός ήμας κα
θήκοντος, είς πληρωμ.ήν τής μ,εγάααλης έκ. δύο ή τριών δραχ
μών σ·>νδρομής : ! !

Επί έ’ν έτος έτηρήσα'ζεν σιγ-ήν έν τώ περιοόιζώ προςπζ- 
Οοϋντες διά τ-ής αλληλογραφίας νά Οέσωμεν τέρμα είς τήν άδι

κον ταύτην άάιαφορί'ΐι· τών έν λόγω παραδόξων σνι όρομη- 
τα>Γ, i.'/j.' έςαντ'ζήσαντες παν μέσον, καί πήν ύπομ.ονήν χύ
την. καταφεύγομεν έπί τέλους είς τήν δημ.οσιότητα.

ΊΙ μετά παρακλήσεως ύπόμνησις καταντά πλέον ειρωνεία 
εϋγενείζς. έξευτελισμός, καί είμεΟα αρκετά δεδικζιολο^-ημένοι. 
όπως στιγματίσωμ.=ν τούς έν λόγω συνδρομητάς, ώς τοΐς. 
προςήκει. δημοσιεύοντες τα ονόματα αύτών μετά τών ύπ 
αύτών όφειλ.ομ.ένων ποσών, άτινα ■r.GZ't ίσως ικανά νά διακό- 
ψωσιν άπό πολ.λοϋ πάσαν πρόοδον τοϋ Περιοδικού, άν δεν 
άνεπληροϋμεν αύτά έξ ιδίων, ϊνχ έκτελέσωμεν πιστώς, ο,τι. 
έν ζήλ.ω. όπως φανώμεν έργάται τοϋ καλοϋ καί της προόδου, 
ύπεσχέΟημεν τοΐς συνδρομητζίς ήμών.

(~·ά τό πράςωμεν έν τω έπομένω ούλλω.


