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ΈΖ ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΠΤΩΧΩΝ
‘ρττωχοί άνθρωποι ευχαριστούνται νά ομιλώσι περί πλουσίων συγγενών, καί τό 
j [όνομα μεγάλου προγόνου ή ενός έκ τοΰ γένους των, δστις έχε·, μέγα άξίωμα 
' . έν τε. πολιτεία διζχύνει μυστηριώδη εύφροσύνην είς το πρόσωπόν των καί ανα
πτερώνει το φρονημ.ά των. Βεβαίως υλικόν τι κέρδος έκ τής αναμ.νήσεως ταύτης 
δεν προκύπτει εϊς αυτούς. Λλλ οτι καί έπί μιαν στιγμήν άνορΟοϋται ή ύπό 
τής δυστυχίας καταβεβλημένη κεφαλή, δέν είναι κα! τούτο πράγμα άξιον 
λόγου: Όταν ό έξωθεν τής καλύβης του με τήν διόρθωσιν τοΰ άροτρου του 
καταγινόμενος χωρικός διηγήται εις τους περί αύτών συνηγμένους γείτονας του 
περί τοΰ πλουτου τοΰ συγγενούς, δστς έν μια ημέρα έδάπάνα ή δαπανά δσα 
αύτος έν έν! έτει, δτι εις τήν οικίαν του έπήγαιναν ή πηγαίνουν ζαί δήμαρχοι 
καίβουλευταί κα: ύπουργοί, δτι ό λόγος του είναι είς όλους σεβαστός, τότε καί 
αύτός φρονηματίζεται περισσότερον, άλλά καί οί περιϊστάμενο·. γείτονες, οΐτινες 
άκούουσι τήν διήγησίν ταύτην, θεωροϋσι τόν πτωχόν ώς κάτι τι ήδη σημ.αί- 
νοντα, άφ’ού έχη τοιοϋτον συγγενή. Βεβαίως, δταν άναχωρήσωσιν οϊ γείτο
νες του καί μείγή μόνος ό πτωχός θά σκέπτεται περί τής άντιθέσεως τού βίου 
αύτοϋ ζαί τού πλουσίου συγγενούς του. Αλλά πάλιν δέν Οά έλπίζη, άφ ού ή 
τύχη έδειξε τήν εύμένειάν τής είς τό γένος του, ότι ζαί έκ τών τέκνων του 
ίσως κανέν τή συνδρομή μάλιστα τοΰ πλουσίου συγγενούς νά άνυψωθή είς τήν 
θέσιν τοΰ επιφανούς προγόνου ή τού μεγάλου συγγενούς: 11 ελπίς αύτη μέλ
λοντος μεγαλείου διαχύνει ευφροσύνην είς τό ήλιοκαές πρόσωπόν τού πτωχού 
ανθρώπου, δστις μετά προθυμίας περισσοτέρας πελεκά ήδη μέ τό σκέπαρνόν του 
τό άροτρον του. "Αφετε τόν πτωχήν άνθρωπον νά παρηγορήται μέ σκέψεις ύπε- 
ρηφάνους καί μή κατακρίνετε τόν ρυπαρόν έπαίτην, δστις όμιλεί περί τού μεγά
λου συγγενούς του. Ευτυχείς οί άνθρωποι, οΐτινες έν τή οικογένεια των έχουν 
ένα άνθρωπον ονομαστον γενόμενον είς το έθνος του διά τάς έζδουλεύσεις του. 
διά τήν αρετήν του. 'Γούτο φρονημ.ατίζει τήν οικογένειαν καί σώζε: άπό τήν 
ταπεινοφροσύνην, έξ ής ούδέν καλόν ποτέ προέζυψεν είς τον κόσμον. Ό μέγας 
άνθρωπος έν ταίς πτωχαϊς οίκογένείαις είναι ό στύλος, περί ον άναστυλοΰνται 
φύσεις μικραί. ώς είς τούς στύλους τά έ’ρποντα φυτά. ’Αλλ' οί πτωχοί άν
θρωποι δέν πρέπει νά άναπαύωνται δτι έχουν μεγάλους προγόνους, μεγά
λους συγγενείς. Εχουν υψηλόν καθήκον άζριβώς διά τοΰτο νά. προσέχουν 
πολύ νά μ.ή πράττουν ή λέγουν τι, όπερ καταισχύνει τούς μεγάλους αύτών 
συγγενείς. νά προθυμώνται δέ νά φαίνωνται αντάξιο·. αύτών καί νά τείνουν 
διακαώς νά φθασουν αύτούς. 11. II. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑ: Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
'II μικροΐ.ία Με.Ιπομένη 
Το πρωί, ότακ 'ξνππ'ι, 
'Στό σχο.Ιεΐύ της πηγαίκει 
Λ ιιΐ τάς ώρας της πέρκα.

Και μετά τό μάθημά της 
Με αγάπη καί χαρά 
Σ'τά μικρά τετράδιά της 
Α α.Ι.ίιγρά'μει καθαρά.

Σ'τό θριικίοκ καθίσμίκη 
Με.ίετΰ προσεκτική, 
Τη μικρά χρυσοδεμέκη 
Και κομψή Γραμματικό

ΊΙ άπό.ίνσις οημαίκει.... 
Παύει π.Ιέοκ ή δον.Ιειά... 
Είς τό σπήτι τήκ προσμέκει 
Τ/ή· μαμάς ή άγκιι.Ιιά.

Λ. Σ. Λρΰανιτύηυυλυς.

« Μελέτη τό παν »
(Έκ τών ανεκδότων «Παιδικών εικόνων»)

-τ'ρό τού πτωχικού του γραφείου,—μικράς ξύλινης τραπέζης.—κεκυρτωμένος 
ό μικρός Αγησίλαος. δεκατετραετής μαθητής, ρακώδες ένδυμα περιβε-βλη

1 μένος, έμελέτα σιγανή τή φωνή, ψιθυρίζων γλυκύτατα φθόγγους γλυκεϊς. 
-τά γράμματα δσα έκ τοΰ βιβλίου άνεβίβαζεν είς τόν νοϋν του διά τών σπιν- 

θηριζόντων νεανικών οφθαλμών του,... μεταποιών ούτως εϊς 
αψύχους τών γραμμάτων μορφάς,... δημ ιουογών δ:’αύτών κόσμον άλλον, 
ιδεώδη, άσαρκον, άνύπαρκτον, έν τώ όποίω ζών κατά τάς 
μελέτης του καί άναγεννώμενος έν αύταίς, δέν ήσθάνετο ότι 
πτωχεία, στυγνότατη, σκληρά, άσπλαγχνος, είχε καταλάβει πάσαν τοΰ πτω
χικού αύτοϋ οϊκού γωνίαν, δέν ήσθάνετο, ότι έξω τής οικίας,έπιπτε βροχή 
ραγδαία, ότι έφύσα άνεμ.ος έχθρικώτατος πρός τούς πτωχούς, άπογυμ.νών καί 
αύτός τήν ρακώδη αύτών περιβολήν ζαί άνασύρ’ων περιφρονητικώς τά άκρα τών 
ενδυμάτων αύτών, δέν ήσθάνετο ότι πέριξ αύτοϋ... τί λέγω:... έντός αύτοϋ, 
έν τω στομ.άχω. ειχεν εξαπλώσει τούς πλοκάμους αύτής, ώς πολύπους εύτρα- 
φέστατος, ή πείνα!..

— Άρά γε ειχεν άπελπισθή άπό τούς περί αύτόν;... δέν έφοβείτο έκτης 
γυμνώσεώς του:... ειχεν έλπίδα, βεβαιότητα, πεποίθησιν, ότι άναγινώσκων 
αντλεί έκ τού βιβλίου του, ώς έζ πολυρρόου πηγής, νάματα άθανάτου, ζωο
ποιού, δημιουργού νέκταρος, ή θείου τίνος αντιδότου τής πενίας, τής πείνης, 
τής δυστυχίας, τής απελπισίας, τής χλεύης, τών όνειδισμ.ών, τών κακώσεων, 
τών στερήσεων, τών θλίψεων, τών βασάνων;

— Ναι!! ' ’
ΊΙ μελέτη καθήδυνε τήν καλήν αύτού καρδίαν, τήν τοσοΰτον σκληρώς δο- 

κιμαζομένην κατηύγαζε τήν διάνοιαν αύτού, έσκοτισμένην πρό τής μελέτης _ 
έκ τών περί ύπάρξεως, περί συντηρήσεως, περί ζωής, περί θερμάνσεως. περί 
φαγητού σκέψεων, τών φοβερωτέρων τούτων διαλογισμών, τών όποιων 
αναρίθμητοι άλλοι ήσαν άπηλλαγμένοι παντελώς!

ΊΙ‘μελέτη, ύφαρπάζουσα τήν διάνοιαν του, 
το σώμα υγιές, άβλαβες, ισχυρότατου ε 
τάς κακώσεις, διαχέουσα γλυκύθυμον άνάπαυσιν εϊς 
προτέρου καμάτου μέλη,... τούς πόδας. τήν όσφύν, 
στόμαχον!..

Ή μελέτη εΐσηγε τόν ’Αγησίλαον είς νέαν ζωήν, πλήρη ελπίδων, άναπαύ- 
σεως, εύτυχίας. εύδαιμονίας άφατου, ή άντανάκλασις τής όποιας, μακράν 
πολύ μακράν κείμενης, ήλάττωνε έπαισθητώς τά.ς έπικρατούσας ήδη θλίψεις 
καί στερήσεις καϊ δυστυχίας, καθεστώτα εύχάριστον τόν άπολλ.ύμενον πρός 
μελέτην χρόνον, τόν χρόνον εκείνον, καθ δν έμελλε πολ.ύ νά παλαιση. νά ύπο- 
μείνη πολλά, νά. έπιμείνη, νά έγκαρτερήση. διά νά φθάσγ είς τήν ποθητήν 
νέαν ζωήν, τήν εύτυχή. διά πλήρους παντοειδών άκανθών οδού!

Mix. Ε. Κανακλκης.

/I

πνεύμα ζών τάς

θείας ώρας τής 
πέριξ αύτοϋ ή

τάς σκέψεις του πάσας, έτήρει 
ΐς τάς δείνας κατ'αύτοϋ επιθέσεις καί 

τά άπηυδηκότα έκ τού 
τάς χείρας. είς τόν κενόν
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INZH-A-IPTIOS
• Ό Μάρτιος ητον άλλοτε ό πρώτος μήν τοϋ έτους, διότι οί Ρωμαίοι τ·- 

μώντες ύπέρ πάντα άλλον θεόν τόν Άρην, όστις παρ' χύτοίς ’έλέγετο Mill’S, 
έκάλεσαν τόν πρώτον μήνα τοϋ ενιαυτού Μ άρτιον ίπό τοΰ ονόματος τοϋ προ- 
στάτου'θεού των. Τούτο δέ έξάγετκι έζ τών ονομάτων τών τελευταίων μηνών 
τοϋ έτους ήτοι τοϋ Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου, Νοεμβρίου καί Δεκεμβρίου, τών 
όποιων τά ονόματα παράγοντα1, έκ τών Λατινικών αριθμών Septcill :πτά. 
0(.Ίθ-- οκτώ, \<ινι·ΠΊ έννέα. καί Deccin—δέκα. Ωστε διά νά κατέχη ό 
Σεπτέμβριος τήν έβδόμ.ην τάξιν, βεβαίως κατείχε τήν ά. τάςιν ό Μάρτιος, την 
β'. ό Απρίλιος, τήν γ'. ό Μάιος, -ςήν δ', ό Ιούνιος, τήν ε'. ό Ιούλιος καί 
τήν στ’, ό Αύγουστος. Οί Ρωμαίοι έσέβοντο πλειότερον τών άλλων θεών τον 
Άεην. τόν θεόν τοϋ Ιίολέμου, διότι οί πρώτοι οίζήτορες τής Ι’ώμής ήσαν 
όμάς άνδρών φιλοπόλεμων, οί όποιοι πολλάκις έςετρέποντο είς ληστείας καί 
□όνους. Είς τόν Μήνα τούτον άπέδωκζν τό ζώδιον τοϋ κριού ήτοι τού άκάκου, 
αμνού, καθόσον ό καιρός κατά τόν Μάρτιον εινε γλυκύς καί καλός.

Mix. Ε. ΚανακακηΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αραμάτιον παιδιχόν μανύπραχτον ήθιχο-πατριωτιχόν

(Σι·>ν'ν»ι« Ma .πρωί',’<<«/<fro>· τείχος).

ΣΚΙΙΝ1Ι ΟΓΔΟΗ
()· άνωτέρω καί ή 1Ι11ΝΕΛΟΙΙΙΙ
Πηνελόπη ίίιΐίρ'ρ/Ά ρ Ότουιΐί/ι;
Ά I σταθήτε! . . . θέλω ν' ακούσω

• κ έγώ" τι ε Λεγάτε
Αιμίλιος λίρωινχώς 4

Ά ! τίποτε !. .ή Ερατώ ήθελε νά 
μας διηγηθή, ενα παραμύθι άλλ' επειδή 
ήλθες, δέν τό λέγει '.

Ερατώ
"Οχι, καλέ!... Μήν άκοϋς !...

Πηνελόπη «.τορωώιι
’Αλλά τι λέγετε καί είσθε τόσον 

προσεκτικοί:.. -
'Ερατώ

’Αληθινήν ιστορίαν... τής Μαρίας! 
Αύτά ήθελα νά τούς είπώ.

Κλειώ. 'Ανθή «χ-.ό/εεόι<ίΐ·<ΐ{
Τής Μαρίας :... Ί Ιές μας...

Iff τ' t
Ίΐες μας ! πές μας, Ερατώ, θά σέ 

άκούσωμεν μέ προσοχήν. Ηθελα νά 
τήν μάθω.

Ουφ !... τώρα θά καθημαι ν ακούω 

πήν ιστορίαν τής Μαρίας... Τήν ξεύ- 
ρω... (επιστρέφω? άμέσως ν,άθηται 
έπί τοΰ άε'αχ.Ιίντρουj άς ίδω τίποτε 
άλλο (.Ιαμΰάνε'· ίχ τής π,Ιησίον τρα
πέζια βιϋ.Ιϊον εικονογραφημένο? και 
παρατηρεί φυ.12ομετρών αύτό).

Αγλαΐα
Έγώ, θά. σάς φέρω έδώ κάνένα γλύ

κισμα. για νά. τό φάμε μέ μεγάλη,τέ
ραν ϋρεξιν (φεύγει).

Νΐχος ηαφωι-
Ναί ! τρέχα γρήγορα. Αγλαΐα ! 

τρέχα!

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΆΊΊΙ

Οί ανωτέρω πλήν τής ΑΓΛΑΐΑΣ 
ί"Εργ·ο>·εαι ο.Ιοι ,τι.ό r</<; Ερατοΐς) 

'Ερατώ
Τό ένθυμοϋμ.αι καλά σάν καί τώρα 

ποϋ συνήντησα τήν Μαρίαν... Ημην 
πολύ μικρά είς πήν ηλικίαν τής Α
γλαΐας, ολίγον μικρότερα. Τότε έγιϋό- 
ταν; ένας φοβερός πόλεμ.ος τής Κρή
της. .
Νί’χος ,ί ι-α.τηύων αϊφπόίως ίχ ηϊ «>■«- 

χ.1ί>·τρ<.«, έρωτα σοβαρώς

Αιμίλιος υπομειδιάν. πρός τον Νίκον
Μή βιάζεσαι παρακαλώ ! Δέν εινε 

άκόμ.η καιρός ν ’ άναιβούμε κ' έμείς σάν 
αετοί τής ράχαις τοϋ Ψηλορείτη καί 
πής Ίδης πής περήφανης Κρήτης... 
Δέν είπαμε τίποτε γιά νά 'ξαφνιασθής 
τόσο ! ,

Νϊχος
Διά πόλεμον τής Κρήτης ήκουσα, 

Αιμίλιε, καί δέν ήθελες νά π-ταχθώ 
ψηλά, ςτά ουράνια, 'ςτόν άέρα, νά 
μέ φέρη έκεϊ / άειχννει έντόνως πρός 
τό μέρος τής νήσον Κρήτης ), μέσα 
ζ~τ. Κρητικά λειονταρόπουλα, ποϋ 

δέν φοβούνται θάνατον : !..,
Αιμίλιος r>/r χεΐρα τον Nixuv

Αλήθεια.. Νίκο ί... Όλοι ς άν ά- 
κούσωμε τό ονομα μόνον πής Κρήτης’ 
δέν αϊσθανόμεθα τόν ίδιον ενθουσια
σμόν : . . . δέν αϊσθανόμεθα μέσα τό 
αίμάμας νά βράζη :... Άλλά δέν είνε 
ακόμα καιρός Νΐκρ !... περίμενε .' πε
ρίμενε ί...

Νϊχος σ^ό’αροΜ;
Εγώ περιμένω. Αιμίλιε!.. ΙΙόσοι 

όμως δεν είμποροΰν πλέθν νά περιμέ
νουν !... πόσοι έχασαν πλέον τήν υπο
μονήν των ! ΊΙ Σκλαβιά. Αιμίλιε, είνε 
ανυπόφορου . πράγμα ! Αλλοίμονον ς' 
εκείνους, οί οποίοι έμαθαν νά πήν ύπο- 
φέρουν !
'Ερατώ iicuhwira πρός ~ώ· Νΐκον χαί Mr 
Aipi.lu»·

Εγώ ύποφέρω τώρα περισσότερόν 
απο τον ενθουσιασμόν σας !

Αιμίλιος
Λέγε·, Ερατώ’ εξακολούθησα1..

'Ερατώ
Τότε πολλά γ·υναικόπαιδα είχον κα- 

ταούηει εδώ.1 · ι
Αίρ.ίλος Λαχοπτωτ

Είς τήν Μητέρά των !
'Ερατώ έξαχ'Αο^δι,τσα

■ ■■ διά να σωθούν άπό τήν καταδίω- 
ξιν τών Τούρκων..

Α’ϊχος έγιιρύμινος
Από τήν λύσσαν καί σφαγήν τών 

σχν.ή.ήιώζ, θέλεις να είπής. Έράτώ !

'Ανθή
Καί το ενα κακό καί τό άλλο !, 

'Ερατώ διηγηματιχως :
Ενα πρωί είδα νά κάθηται είς τήν 

έςώπορτα τής αυλής μας μοναχό ένα 
κοριτσάκι’ ήτον άπηλπισμένο. είχε 
πολύ θλιβερή τήν οψιτου. κρατούσε 
τό δάκρυ του κα! μόνο τό χέρι του 
άπλωνε μ’ εντροπή, χωρίς νά λέγη, τό 
μαύρο, οτι έπεινοϋσε !... ,

'Ανθή, 'Ελπίς
Τό καίμένο !

'Ερατώ
Έσκέφθην νά. τώ διόσιο ολίγα λε

πτά’ άλλα πάλιν είπα, «τί θζ τοϋ κά
νουν όσα καί άν τοϋ δώσω. . θά.τού 
σωθούν. . . πήλι θζ διαζονέψη, πάλι 
’ς τους δρόμους θά γυρνά...»

Ποιος εϊξευρε άν είχε φάγει, άν έ- 
κοιμήθη νηστικό !... Άς είνε,'γιά να 
υ.ή πολυλογώ, έτρεξζ άμέσως ς πήν 
μαμά υ.ου. τής είπα ό,τι είδα καί χω
ρίς νά σταθώ νά λάβω άπάντησιν έ
τριζα πάλιν εςω κ. έφερα μέσα τό πτω
χό ! 'Αχ ! τί χαρά ποϋ είχα ! ( γε.Ια 
ϊνα μή όείζη ότι έ./νπή(έη· εΐτα πρός 
τόν Λΐμί.Ιιυι· αποτεινόμενη). Βλέπεις 
λοιπόν Αιμίλιε :... πιστεύεις τώρα:... 
τό παιδί αύτό ήτο ή Μαρία !

'Ανθή ΐναγκα.1ιζομένη τήν Ερατώ
Μπλάβο, καλή μου Ερατώ !

Πηνελόπη, Κλειώ. 'Ελπίς ix.T.b)rr<i/<fi-«i
ΊΙ Μαρία : ! ! !

'Ερατώ
Εκαμα κ'έγώ ένα καλό, δύςπιστε 

Αιμίλιε !
ΙΙηνελόπη

• Κάμ.νε σύ καλό καί άς μ.ή σέ πι
στεύουν οί άλλοι.

Αιμίλιο? ειρωπχώς ςερόί.· τήν Έρυτώ
Καλά ! δέν λέγω οχ1.’ άλλά γιά τού- 

ι το ήθελες προτήτερα νά διώςης πήν 
μέ είχες 
. φθάνει 
σφάλμα

σου αύτό’ διά πήν ευεργεσίαν μόνον νχ 
μή μετανοής ποτέ !

Μαρίαν χωρίς λόγον:... Σύ. 
κάμει νά μ.ή σέ( πιστεύσω . . 
όμως ποϋ μετενόησας διά τό
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
Οί ανωτέρω, ή ΜΑΡΙΑ καί ή ΑΓΛΑΐΑ 
’ Αγλαΐα .τρο.-τορενο/ιέ»·»; τήο Μαρίας. χρα- 

τονσης Μσκον γ.Ιυκισμάτων 
Έτελειώσάτε τήν ομιλίαν σας:.,, 

αρχίσατε άλλην τώρα μέ τά γλυκίσμα
τα' είμ-αι'βέβαια ί~·. δέν θά καθίσουν 
'ςέ κανενός τά δόντια, ούτε ’ςτό λαι
μό, ούτε 'ς τό στομάχι !...

Νίκος περιχαρής
Τά έφερες ’Αγλαΐα, μπράβο !

Κλέιώ, ’Ελπίς, Πηνελόπη
"Ω ! σέ εύχαριστούμεν πολύ ! τά 

έφερες επάνω είς τήν ώραν ! (ΉΜα
ρία προσφέρει πρώτον είς τήν Άν- 
θήν καί τον ΑΐμιΑιον ).

Αιμίλιος
"Α ! όχι, οχι ! εις τήν καλήν ’Ε

ρατώ Μαρία, δόσε!... ς εμάς δέν ο
φείλεις τίποτε !

’Ερατώ ζονσα
“Οχι, Μαρία- εις τούς φίλους πρώτα.

Μαρία ·αν/ιυιια προσφέρει αΙΛημόνως 
τω Λίμι.Ιίιρ χαΐ τη Άνθη

Πάρε, κύριε Αιμίλιε !... κυρία Αν
θή!.-.

Αιμίλιος ί-ι«έιω>·
Δόσε, Μαρία, είς τήν 'Ερατώ, αυ

τήν τήν φοράν μόνον κατά πρώτον είς 
αυτήν χρεωστή.ς ένα πολύ πολύ μεγά- 
λον γλύκισμα !... Δόσε της τώρα ένα 
όποιονδήποτε !

’Ανθή καθ’ ίαυτήν
Τον καλόν μου αδελφόν !!.·.. Θά 

έννοή ότι ή πτωχή Μαρία χοεωστά είς 
τήν ’Ερατώ διά τήν εύτυχίαν της με- 
γάλην εύγνωμοσύνην !...
Ερατώ έ>·Λΐ<5οι·σα, .Ια/ι/ωίι·/ι πρώτη Λέο 

γ.ΙυκΙσματα :
Ευχαριστώ, Αίμ.ίλιε ! . . . Ευχαρι

στώ Ανθή .'... Αάβετε καί σείς τώρα ! 
(προσφέρει τίι κρατούμενα είς τήν 
Άνθήν και τον Αίμί.ίιον).
( Κατόπιν ή Μαρία προςοέρει και εΐ; τάς 

λοιπάς καί αναμένει νά αναλάβη τά πι
νακίδια .

Αιμίλιος
Θά σάς διηγηθώ κ' εγώ τώρα τήν 

ιστορίαν ενός μικρού ορφανού.

’Ανθή άπορονπα
Ποιαν, Αιμίλιε:.. .τήν ξεύρω εγώ:...

Αιμίλιος
Οχι' τώρα θά σάς τήν εϊπω' είνε 

πολύ συγκινητική' μ.ή νομίζετε, οτι τό 
κάμ-νω διά νά μ’ έπαινέσητε’ θά κα- 
ταλάβητε αμέσως γιατί σάς τήν λέγω.

Πηνελόπη. Ελπίς .τπ,<.<ι».6|Γ(ζώ..·,
Ήέςμας, Αίμ.ίλιε!

Αιμίλιος
Είνε ανάγκη μάλιστα νάσάςεΐπώ. 

γιατί μέ παρεκάλεσε τό καϊμένο νά τού 
ευρώ τήν αδελφήν του.

Μαρία μετ’ ένύιαφέρουτος ζωηρό"·
Τήν έχει χάσει ;... (καθ' έαυτήν) 

Παναγία μου !...
Αιμίλιος προς τήν Μαρίαν

Ναι. Μαρία, θά σού εϊπω άμ.έσως ! 
/μετά τινα στιγμήν, άφ' οο προςέ.Ι- 
θωσιν ό.ίοι έν ήμικυκ.ίίω προ τον Αί· 
μι Ίου) ΙΙρό ολίγων ήμερων. ότε έπέ- 
στρεφον τό εσπέρας από τό σχολεϊον 
συνήντησα είς ένα μικρό καί σκοτεινό 
δρόμο τό παιδάκι αυτό, γιά τό όποιον 
τώρα θέλω νά σάς εϊπω... Έκύτταζε 
τό καϊμένο ψηλά, ’ςτόν ουρανό,έν’ ά
στρο, πού λαμ.πε ’ςάν διαμάντι καί 
άνεστέναζε τόσον πονετικά, πού μ' έ
καμε νά σταματήσω. Δέν έλεγε πει
νώ. θέλω ψωμί, φαγί" οχι ! ιιΑ'εν έχω 
μάνα!... Λ χ ! είμαι ορφανό !» Αά-ά 
έλεγε μόνο, όταν έστάθηκα νά τό ϊδω, 
καί πριν τό πλησιάσω ακόμη. Τό ήρώ- 
τησα τί βλέπει συχνά ’ς τόν ουρανό 
πού παρατηρεί. « Τής μανούλας μου. 
καλέ μ.ου, τήν ψυχή κυττάζω νά ϊδώ 
μήν είνε τ αστέρι αυτό πού φεγγοβολά 
'ς τήν ολοσκότεινη ζωή μου ! . . . άχ ! 
είμαι μόνο, ορφανό!...» μού είπε, κα
τά δάκρυα ποτάμι έτρεχαν άπό τά 
θολωμένα μάτια του !

Πηνελόπη ύαχρόονσα
Τό δυστυχισμένο !... άχ ! Θεέ μου, 

δίδε βοήθειαν καί έλπίδαις 'ς τά άπηλ- 
πισμένα ορφανά !.. .

Αιμίλιος ανγκεκινημίνος
Μήν κλαΐς. καλέ, τού είπον !... τό 

παρηγόρησα, όσον μμποροϋσα, τού 

έδωσα, γιά νά περάση τήν ήμέρα του, 
ολίγα λεπτά. Έμεινα εκεί ολίγον ακό
μη. έ'ωςότου έσπόγγισε τά ’μάτια του 
ν.έ τό ύποκάμισόν του καί μ.οι είπεν 
έπειτα πάλιν μέ πολύ θλιβερή φωνή!... 
«*Ας  είχα μόνον τήν Μαρία, τήν κα
λή μου άδελφοΰλα, πού τήν ζητώ τό
σον καιρόν καί δέν ’μπορώ ακόμη νά 
τήν εύρω !...»

Μαρία καθ' ίαντήν
’Λ !... μήν ήτανε τό αδέλφι μου : 

... (μετά τινα στιγμήν σπεύδει προς 
τόν Αίμί.ίιον καί γονυκ.Ιινής τον έ
ρωτα σφόδρα συγκεκινημένη, .Ιαμ- 
βάνουσα αυτόν εκ τής χειρος) ’Εμέ
να; εμένα εζητούσε, καλέ μου Αιμί
λιε;... εμένα: (ό Αίμί.ίιος διστάζει 
νά ειπιι) 'Πές μου, μικρέ μου κύριε! 
... ’πές μου... νά ζής !...

Αιμίλιος «μηχανών
Δέν εΐξεύρω, Μαρία . . . Διατί θά 

έζήτει εσένα :...
Πηνελόπη. ’Ερατώ. ’Ανθή. κ.Ιπ. παρα- 

τηρουσι μετ' εχπ.Ιήζιως σνγκεκινημέναι].
Μαρία ίγειρομίνη

Καί εγώ έχω ένα άδελφάκι, το ο
ποίον μού είπαν ότι έστειλεν ο πατέρας 
μου άπό τήν Κρήτην, διά νά μέ εύρη 
καί νά ζήση, μαζύμου' αλλά, δέν το 
είδα ακόμη ή καϊμ.ένη... δέν τό είδα 
εως τώρα ! Τό είδατε λοιπόν σείς, χρυ
σέ μ.ου Αίμ.ίλιε :

Αιμίλιος
Ναι. Μαρία !... καί ελπίζω νά το 

ξαναϊδώ πάλιν... δέν εϊξεύρω ομως.άν 
ήνε αύτό τό άδελφάκι σου.

Μαρία
Σού είπε τ' όνομά του ;

Αιμίλιος
“Οχι ! δέν τό ήρώτησα.

Μεγάλη εντροπή 
είν’ή κλοπή-

Μή κλέψης, μή, ποτέ, 
άγαπητέ.

ή: κλοπή
Θεού ή εντολή, 

πολύ καλή.
Ό κλέπτης τιμωρείται, 

κατηγορεϊτα;.

Μαρία Θ.Ιιΰερως
'Αλλά :.. σού είπεν οτι είνε ορφα

νό :.., Ώ ! πές μ.ου !
Αιμίλιος

Ναι !... μού έλεγε «είμαι ορφανό ! 
δέν έχω μάνα ! »

Μαρία πιρί.Ιυπος
Ωχ. Θεέ μου!... ας μήν ητον αυ

τό!... ας ζή ή μανοϋλά μου !
'Ερατώ

Μή λυπεϊσαι, Μαρία μ.ου ! (.Ιαμ- 
δάνουσα αίφνης φαίδραν όζαν) άλλά 
...στάσου, ακούσε με !... II μητέρα 
σου έζούσε, όταν ήλθες.

Μαρία Αί<6>ρώ<;
Αλλά θά ζή άρά γε ακόμη, ένώ τό

σον καιρόν δέν ε'ιξεύρω τίποτε δι’ αυ
τήν ;...

Άνθη
Μα δέν είσαι βέβαια, Μαρία, πώς 

είνε άδελφάκι σου τ' ορφανό αυτό !... 
άφ'ού δέν ήκουσες ούτε τό όνομ.άτου.

’Ερατώ φαιδρών
Αδίκως. Μαρία μ.ου, έχυσες τόσα 

δάκρυα ! . . . Μήν απελπίζεσαι τόσον 
μ.ή κλαίης !

Πηνελόπη
'Αλήθεια, καϊμ.ένη Μαρία, χωρίς νά 

γνωρίζη ς καλά, έλυπήθηκες τόσον πολύ!
Νίκος

’Αφήσατε την θά τής πέραση ή λύ
πη, άμα σκεφθή καλλίτερα έπειτα.

II Μαρία δακσύουσα συναθροίζει τά εν τή 
αιθούση πινακίδια και ποτήρια, αποΟε- 
τει αύτα έπι τοΰ δίσκου καί απέρχεται .

’Αγλαΐα
Τήν καϊμ.ένη τή Μαρία!. -. πόσο τήν 

λυπούμαι!... (σταυράνουσα τάς πα- 
.ίάμας) Άν έχασεν άλήθεια τήν μ.η- 
τέοα της : ! . . . Άς πάω νά ϊδώ μ.ή 
κλαίη άκόμ.η (φεύγει).

Ό κλέπτης φυλακίζεται, 
εξευτελίζεται.

Μή κλέψης, μή, ποτέ, 
άγαπητέ.

Κ. Α. ΔίΑΛΕΙΣΜΑΣ.



8 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 232 233 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ S

ΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ’
ΜΗΝ δειλός, όταν ήμην μικρός, άλλά τό
σον δειλός, όσον δέν δύνασΟε νά φαντα- 
σθήτε !

Έφοβούμην τόν άνεμον, τό σκότος, 
τους λύκους—τούς όποιους δέν ειδον ποτέ 
—καί τούς ποντικούς, τούς όποιους έβλε- 
πον συχνά, οτζν κατώκουν είς μίαν πα· 
λαιάν οικίαν.

Ό γάτος μου, ήτον ήρως άπέναντί μου!
Έφοβούμην τούς καρβουνιχριδες, οί ό

ποιοι έγύριζαν εϊς τάς οδούς, έφοβούμην 
τους έπζίτζς. έφοβούμην... καί τί δέν έφο
βούμην :

Εντρεπόμην τόν πζππον μου. γενναίο·/ 
απόμαχόν του Ναπολέοντος τοϋ Λ', ό ό
ποϊος έθετε τήν ανδρεία/ ύπεράνω πασών 
τών αρετών.

— Τό νά άποΟάνη, τις δέν είναι τίποτε, είπεν ό γέρων μεθ ύπερηφανείας’ έάν 
πέση εϊς τό πεδίον τής μάχης, θϋμα τοΰ καθήκοντος, Οά εϊπωσι δΓαύτόν

— «Έάν έζακολουθήση κατ' 
δρος » ελεγεν είς τήν μητέρα μ.ου.

Άνανδρος έγώ 
καί μ.έ έκαμ.νε νά τρέμω.

« Θά ϊδης, ελεγεν ή μήτηρ είς τόν πζ· 
άνανδρος, όταν μεγαλώσγ ».

« Θά ϊδω,.. Οά ϊδω, έμ.ουρμούριζεν ό 
πζππος μου, κζϊ μέ φωνήν επιτακτικήν 
μοί εΐπε :

— Έλα έδώ !..
Έ πλησίασα τρέμων 

γόνατά του καί 
φΟαλμούς.

— Γνωρίζει 
πράγμα είναι 
κουσον μίαν 
διηγηθώ.

« "ΙΙμεθα εις τό Λόδι, καί έπρόκειτο είς 
έζ ήμών νά διέλΟγ, τό πεδίον τής μάχης, 
διά νά φέρη σπουδαίο·/ έγγραφον είς ένα 
στρατηγόν. Τήν ύπηρεσίαν ταύτην άνέΟεσεν 
εϊς ένα μικρόν στρατιώτην όνομαζόμενον 
Βερνάρδον ».

«Ήτον ανδρείος». Θά τόν φέ- 
ρη είς τόν τάφον ή σημαία καί 

ίς· άλλ'

Οα γείνη τρομερά άναν-

Ή λε'ξις αύτη μ.οϋ έπάγωνε τό

πον
Έν πετρών Γστατο π.6/σίον τηι: σφαίρας μου

Οά τόν κλαύση ή πατρίς’ άλλ' 
έάν πέση, ήτιμασμε'νος, θά εϊ- 
πωσι μετά βδελυγμίας «Ήτον 
άνανδρος». Τήν στιγμήν έκεί
νην ήσΟάνΟην ποια διαφορά ύ- 
πάρχει μεταζύ τοϋ άνδρείου 
καί τοϋ δειλού. Καί έγώ έν 
τούτοις ήμ.ην άνανδρος, άναν
δρος ώς ό Βερνάρδος !

Άπό τής στιγμής έκείνης 
άπεφάσισα νά μ.ή είμ.αι δειλός 
πλέον άλλά δυστυχώς τή. ί 
πομένην έγκζτέλειπον 
τήν ώραίαν ταύτην άπόφασιν.

Έπαιζον είς τόν κήπον μέ 
τό ιζικρόν τόπι μ.ου. τό όποιον 
έρριπτον όσον ήτο δυνατόν ύ- 
ψηλα.

Δέν έφοβούμην τάς όρνιθας, 
αί όποίαι ήσαν είς τόν κήπον,

μέ έλαβεν είς τά 
παρετήρει είς τούς ό-

μοΐ είπε, πόσον κακόν 
νά είσαι άνανδρος : Ά- 

ίστορίαν. τήν όποιαν Οά σοί
ο

μου. οτι δέν Οά ήναι διόλου

)·ό>·οπί row.

ήν έ- 
πάλιν

διότι ό πάπποςυ.ου έκάπνιζε τήν πίπαν του καΟήιζενος πλησίον μου.
Είχον επομένως καλόν φρουρόν.. .στρατιώτην τοϋ Ναπολέοντος τοϋ Λ ’.

Αίφνης όμως έν άδέςιον κτύπημα έ'ρριύε 
τό τόπι μου είς τό παρακείμενον τοϋ κή
που μας μικρόν δάσος.

Επρεπε νά ύπάγω νά τό εύρω.
Εις τήν σκέψιν ταύτην ήρχισζ νά τρέ

μω. Νά ύπάγω μόνος είς τό δάσος :Ώ θεέ 
μου ! Καί οί κόνικλοι... κα! ή πάπιες !...

Άλλ’ έζ άλλου πάλιν έάν δέν άπεφχσι- 
ζον νά υπάγω τι θά ελεγεν ό πζππος μου; 
Έσζέφθην τόν άνανδρο·/ Βερνάρδον ζαί 
έπρο-χώρησα. Έφθασα είς τό δάσος, ειδον 
τό τόπι μου και ήπλωσα τό χέρι μου διά 
να το πάρω, ότε παρετήρησα ότι ’έν πτηνόν 
μέ χρυσά πτερά, έ'χον ύύωμένην τήν κε
φαλήν ϊστζτο πλησίον τής σφαίρας μου, ώς
νά μοί άπηγόρευε νά τήν έγγίσω. Τρέμων Έ.τίϊρα .rd nfan μ«ι·.
έτρεζα πρός τόν πάππον μ.ου καί τώ είπον:

— Ελα γρήγορα, έλα νά ζητησωμεν τό τόπι μου.
— Ποϋ είναι; μέ ήρώτησε χωρίς νά ταραχθή.
— Είς τό δάσος, είς τό δάσος άπεκρίθην, τρέμων όλος άπό τόν φόβον μου.

— Βερνάρδον είπες ;...
—« Μάλιστα... Λοιπόν ό Βερνάρδος αύτός ήτο δειλός 

φυγήν συνελήφΟη όμως κατόπιν και έγουφεκίσΟη ».
•— ΈτουοεκίσΟη :I
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— Αί, καλά, καί διατί δέν τό πέρνεις;
— Διότι είναι έκεί ενα πουλί πολύ θυμωμένον.
Ό πάππος μου έρόφησε δύο τρεις φοράς την πίπαν του, έξήλθε δέ τόσος 

καπνός, ώστε επί δύο λεπτά δέν ήδυ;χμ.ην νά διακρίνω τό πρόσωπόν του. 
Ίσως τό έκαμ.ε, διότι δέν ήθελε νά ίδω πόσον χλευαστικώς μέ έβλεπε.

— Ά! είναι ένα πουλάκι είπες; έμ,πρός λοιπόν είναι ό εχθρός, πρέπει νά 
τόν νικήσης.

Έλαβον τήν πρός τό δάσος άγουσαν καί έβάδιζον αργά, πολύ άργά' 'πλη
σίασα τρέμων.
(ύ,ι.Ί’ό πτηνόν ήτο έκεί και έτσίμπα μάλιστα μέ τό μικρόν του ράμ,φος τό 
τόπι μου.

Έκινδύνευον νά άποθάνω έκ τοΰ φόβου' ηθελον νά φύγω, άλλ’έσκέφθην τόν 
πάππον μ.ου. τόν ανανδρον Βερνάρδον καί ηπλωσα μετά θάρρους τήν χεΐρα είς 
τό τόπι μου.

■ Τό πτηνόν μόλις μ.έ είδε νά πλησιάσω τόσον πολύ, έπέταξεν είς τούς κλώ
νους των δένδρων καί έγώ έπήρα τό τόπι μ.ου καί έπέστρεψα νικητής καί τρο- 
παιοΰχος είς τήν οικίαν, τρέμων όμως ακόμη έκ τοΰ φόβου.

— Ιδού, μοΐ είπεν ό πάππος μου' τό πτηνόν ήτον άκόμη έκεί ;
— Μάλιστα, άπήντησα μεθ’ύπερήφανείας.
— Αί, λοιπόν δέν είσαι πλέον δειλός.
Εφύλαςα τό τόπι μου είς ένθύμησιν. Ήτον ή πρώτη κατάκτησίς μου.
Άλλ’άργότερον έκαμα καί άλλην κατάκτησιν.
Θέλετε νά τήν άκούσητε ;
"Ας ύπερπηδήσωμεν 15 έτη. Είμαι τώρα 21 έτους καί εύρίσκομαι είς τό 

πεδίον τής μάχης, όχι είς τό Λόδι άλλ’είς τό Σουλφερΐνον. Κάμνω δ.τι είναι 
δυνατόν διά νά μή όνομασθώ άνανδρος.

II μάχη πλησιάζει νά τελειώσή; οτε παρατηρώ τήν σημαίαν μας είς τάς 
χεϊρας ενός Αυστριακού, όστις τήν είχε άφζιρέσει άπό τοΰ δυστυχούς ση
μαιοφόρου μας, ό όποιος είχε φονευθή.

Λοιπον όπως είς τήν ημέραν της πρώτης κατακτήσεως έσκέφθην τόν πάππον 
μου, τον ανανδρον Βερνάρδον καί ώρμησα κατά τού έχθροϋ, ούτως έπραςα 
καί τόρα μέ τήν διαφοράν όμως ότι ό εχθρός ήτο πολύ φοβερώτεοος τού μικρού 
πτηνού.

Μετ'άδιάκοπον μάχην έςέρχομαι τέλος νικητής.
ΊΙ σημαία μας έσώθη είς τάς χεϊράς μου καί μαζή μέ αύτήν έσώθη ή τιμή 

τής πατρίδας.
Ό πάππος μου δέν έζη διά νά μάθη τό κατόρθωμά μου. Θά μέ έβλεπεν 

όμως άπό τόν ούρανόν καί θά μέ ηύλόγει διά τό θάρρος μου.
Έφερα τήν σημαίαν μας εις τόν στρατηγόν μου' έκράτησα όμως έξ αύτής 

έν μικρόν τεμάχιον, τό όποιον όταν έπέστρεψα είς τήν πατρίδα μου, έφύλαξα είς 
το συρτάριόν μου, πλησίον τής ελαστικής σφαίρας μου.

Γνωρίζεται τόρα ποια έκ τών δύο κατακτήσεών μου μοί έκόστισε περισ
σότερον:

— Ή πρώτη!...

Διδασκαλικά
τις έτιμώρει συνεχώς

(Κατά τόν A. VERLEY) Ni-Cos.

Διδάσκαλός τις έτιμ.ώρει συνεχώς έν
Μίαν ημέραν λοιπον, έν ώ έξήλθεν έκ τού σχολείου τό παιδίον 
είς τήν οικίαν του, άπήντησε κάθ οδον τέσταρας άνθρώπους, 
τεθνεώτα'τινά 
αυτούς άκίνητον καί 
διδάσκαλόν του τό
σχρλεϊον:

παιδίον εύφυέστατον μέν, άτακτον δέ.
*' καί μετέβαινεν 

απηντησε κζθ όαόν τέσσαρας άνθρώπους, οί όποιοι είχον 
καί έπορεύοντο είς τό Νεκροταφείου. Εκεί έστη καί έβλεπεν 

κόν αρκετήν ώραν, μεθ ο έσκέφθη νά εϊπ·/; εις τόν 
έπζνήλθεν είς τό

σκι
ακόλουθον, τό

« Δάσκαλέ μου άγα.θε,
» μ’έδειρες καί έφυγα'

. » ’ς τό δρόμ.ο όπου πάγαινα
» λέοντα απάντησα.
» είχε πέντε κεφαλής,
» τέσσαρας αναπνοής.
» χέρια πόδια είκοσι, 
» καί νύχια εκατό.
» Άν τό εύργς, δάσκαλε, 
» πάλι μεταδεΐρε με ».

Δυσκολευθέντος του διδασκάλου νά τό εύρη, τοΰ τό είπε τό παιδίον, έξ ού 
έκπλαγείς ό διδάσκαλος ήρχισε κατόπιν νά τό αγαπά καί νά τό περιποιήται 
πολύ ώς εξοΛΛΌ 'Αλλά καί το .ταιΛίλτε άπό τήν στιγμήν εκείνην
καί εξής έγεινεν εύτακτον, επιμελέστατου καί καλλίτερου άπό τά άλλα.

Mix. Λελεκος

ΕΛΑ ΑΣΠΡΟ ΧΙΟΝΙ
"ΕΛα Ασπρο χιόνι 
Απ' τά ρακρυά 
’Στα ύικά ρας ρέρη, 
Κ όρη τοΰ Βοριά" 
Σκέπασε τούς κάμπους, 
Αάση καί βουνά, 
ΝάπροβάΛουν οΛα 
Ασπρα φωτεινά,

“ΕΛα απ’ τά έ,ένα 
Κάτασπρη παρθένα.

"ΕΛα άσπρο χιόνι, 
Μέ rar ουρανό, 
Ποϋ τόν βΛέπω γύρω 
"ΟΛον γαΛανό, 
Μιιι σημαία κάνεις 
Ουρανό καί γή, 
"Οπου κυματίζει 
Βράύυ καί αϋγή.
"ΕΛα άσπρη κόρη 
Σ τά ύικά ρας όρη.

Σ’ τήν Λευκή σου όι]α
Κ όρη ντροπαΛή,
Ποϋ τον κόσμον ντύνει 
Μέ Λιυκή στο.Ιή, 
"Οσοι κατοικούνε 
ΣκΛαΛΐωμΰνη γή, 
'Εξαφνα κυττάζουν 
Μια χρυσή αϋγή 
/\ιι προβά.Γ ήρίρα 
Ασπρη κ’έκεΐ πέρα !

’ ΕΛα άπό τόπο
Χιόνι ρακρυνό 
Καί ρέ τό χαΛΙξιο 
Τόρα ουρανό 
Μιά σημαία ν.άρε 
Οϋραν<> καί γή 
Γιά νά κυρατίζη 
Βράύυ και αϋγή· 
“ΕΛα άσπρη κόρη 
’Σ τά όικά ρας όρη. Ν. Κ.
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ΤΞΑ.ΙΖΝΙΚ1ΟΣ
ΜΗΤΗΡ—ΜΙΙΜΙΙΣ.

(Ό Μήμης εις μίαν άκραν τή; αύλή; 
σκαλίζων τά χώματα).

Μήτηρ.
Μήμη !... Μήμη !... Μήμη !

Μήμης.
Τί :

Μήτηρ.
"Ετσι αποκρίνονται;

Μήμης.
‘Ορίστε ! μά τί θέλεις καί σύ πάλι:

Μήτηρ.
Θέλω νά έ'λθγ.ς έδώ.

Μήμης.
(ΈζαχοΑροΟφτ τα παίζη). Τώρα. 

Μήτηρ.
Τό ίδικόν σου τώρα βαστά. μίαν 

ώραν. Εύθύς έδ ώ! Ακούεις;
Μήμης.

(Με όργί.ίον τρόπον/Καλά λοιπόν!
(Ό Μήνη; ερ/.εται μέ λερωμένα φορέ

ματα και χέριαι.
Μήτηρ

Τί κατάστασις είναι αύτή. παιδί 
μου; δέν έντρέπεσαι; Τί έκαμνες:

(Ό Μήμη; τινάζει μέ τάς χεΐράς του 
τά φορέματα του).

Μήμης.
Τί πταίω έγώ. σάν κολλούν επάνω 

μου τά χώματα:
Μήτηρ.

Νά! βλέπεις: πταίουν τά χώματα. 
Πήγαινε γρήγορα νά νιφθής καί νά 
ξεσκονισθής καλά. ι

(Ό Μήμης άποσϋρετα·.).
Μήτηρ, /,<<»·,))

Τί Οά γείνη αύτό τό παιδί.' έκλεισε 
τά επτά καί έμ.βήκε εϊς τό ογδοον 
έτος τής ηλικίας του, καί όλος ό νους 
του είναι είς τά παιγνίδια καί είς τάς 
αταξίας. 'Εκείνο δέ τό όποϊον μέ λυπεί 
πρό πάντων είναι ή ακαταστασία του. 
Δέν εΐξεύρει τ! Οά εΐπή τάξις καί κα- 
θαριότης.

(Ό Μήμης άφοϋ ένιφΟη καί έσπόγγισε 
τάς χεΐράς του μέ τό προσοψιον. έρριψεν 
αύτό είς μίαν άκραν. Έπειτα έλαβε τήν 
ψήκτραν κα: άφοϋ έπιπολαίως έξεσκονι'σθη, 
έπέταςεν αύτήν έπ; μιας καρέκλας).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Μήμης,

Νά-με λοιπόν τί μέ θέλεις:
Μήτηρ.

Έσφογγίσθης καλά:
Μήμη;.

Μάλιστα.
Μήτηρ.

Κα! τί έ'καμ.ες τό προσόψι:
Μήμης.

Τό έβαλα είς τήν θέσιν του.
Μήτηρ.

Καί τή/ βούρτσαν:
Μήμης.

Καί αυτήν τήν άοήκα εϊς τήν θέσιν 
της.

Μήτηρ.
Ενθυμείσαι καλά:

Μήμης,
Πώς δέν ένΟυμοϋμάι: 

Μήτηρ,
(Λαμβάνουσα- τόν Μήμη·· άπό 

τήν χεΐρα φέρει αύτόν πρός τό μέρος, 
οπού ήτο έρριμ.μένον τό προσόιβιον). 
Λυτός είναι ό τόπος τοϋ προ.σοψίόυ, 
Μήμη; άπ’έδώ τό πήρες: ("Επειτα 
φέρουσα αύτόν πρός τήν Πήχτραν). 
Αύτή. Μήμη. είναι ή Οέσις τής ψή
κτρας: έπ’έδώ τήν πήρες; Δέν φθάνει 
λοιπόν ότι επέταξες τά πράγματα 
όπου έτυχεν, άλλα καί ψεύδεσαι άναι- 
σχύντως πρός έμέ τήν Μητέρα σου! 
(ζ/ί'άει. έ.ϊαφρόν ράπισμα είς τόν 
Μήμην χαί .Ιέγεί".) Δέν έντρέπεσαι!
Ετσι πετζς όπου τύχη τό βιβλίου 

σου, τό τετραδίου σου, τά παιγνίδια, 
σου. όλα τά πράγματά σου. Βάλε 
γρήγορα τά πράγματα είς τήν θέσιν' 
των. Καί διά τήν αταξίαν σου. τό 
εσπέρας δέν Οά καΟίσγ,ς εις τό τραπέζι, 
καί προστάζω ό ίδιος νά είπής εϊς 

■ τόν πατέρα σου τήν αιτίαν τής τι
μωρίας σου. Χιλιάκις σέ είπα νά θέ- 
της κάθε πράγμ.α εϊς τήν θέσιν του.

‘-Μήμης,
Συγχώρησέ με, Μητέρα μ.ου. Άλ

λοτε Οά βάλλω τό κάθε πρα,γμ.α είς τον 
τόπο του. (χ.ϊαίεί). β. ϊχορδέλης

ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ό 'Ερρίκος ήτο βαρέως ασθενής καί ή καλή μήτηρ του, ή όποια έκάθητο 

εϊς τό πλευρόν του πάντοτε, είχε τρεις νύκτας κατά σειράν νά ήσυχάση. Ή 
δωδεκαετής αδελφή του Μαρία έφοβεΐτο μ.ήπως ή μ.ήτηρ της έκ τών πολλών 
αγρυπνιών άσΟενήση έπί τέλους. Διά τοΰτο τήν παρεκάλει μέ δάκρυα εις τούς 
οφθαλμούς νά τής έπιτρέψη νά μ.είυη αύτή άγρυπνος τήν τετάρτην νύκτα καί 
περιποιηΟή τόν ασθενή αδελφόν της. Άλλ’ή μήτηο της δέν ήθελε νά έπιτρέψη 
τούτο, πρώτον διότι ή πτωχή κόρη ήτο πολύ αδύνατος καί δεύτερον διότι 
έφοβεΐτο μήπως αύτή άποκοιμηθή καί ό 'Ερρίκος της μείνη τήν νύκτα χωρίς 
καμμίαν περιποίησιν.

Ενύκτωσε. καί ή μήτηρ ήτο εϊς τήν θέσιν της. εϊς τό προσκεφάλαων τοϋ 
υίοϋ της’ χωρίς όμως νά τό έννοήση. τά 'μάτια της άπό τούς κόπους καί τήν 
αγρυπνίαν έκλεισαν μόνα των. Ή Μαρία είχε πέσε', νά κοιμηθή κατά τήν δια
ταγήν τής μητρός της’ πλήν ή αγάπη καί ή φροντίς διά τόν αδελφόν της καί 
τήν άγαπητήν μητέρα της δέν τήν άφινον νά ησυχάση. ΊΙγέρθη λοιπόν έκ τής 
κλίνης της καί είσηλθεν είς τό δωμάτιον τοϋ ασθενούς, όπου είδεν ότι καί ή μ.ήτηρ 
της καί ο Ερρίκος έκοιμώντο ήσύχως. Τότε σιγά, σιγά έπήρε το έργόχειρόν 
της, έκάθησε πλησίον τής πτωχής κλίνης τοϋ ασθενούς άδελφοϋ της. καί, έρ- 
γαζομένη, είχε τόν νοΰν της εις τόν άρρωστον μόλις δέ ούτος έκινεϊτο άμέσως 
έλάμβανε τό χεράκι του διά νά πληροφόρησή τί ήθελεν. Ούτως άγρυπνος μέχρι 
πρωίας έμεινεν ή Μαρία καί είχε τήν μ.εγαλητέραν χαράν, διότι κατώρΟωσεν 
ώστε ή καλή μ.ήτηρ της νά κοιμηθή μίαν ήσυχον νύκτα.

Μετ' ολίγον καιρόν, άφοϋ ό άδελφόςτης 'Ερρίκος άνέρρωσεν, είχε τήν ατυχίαν 
ή καλή Μαρία νά άσθενήστ, καί ή μήτηρ της, τήν όποιαν τόσον έλάτρευεν. Άλλ’ 
ο Θεός, όστις γνωρίζει τάς καρδίας τών άνθρώπων κα! επομένως καί τήν εύ· 
γενή καρδίαν τής Μαρίας, άμ.έσως έκαμε καλά τήν μητέρα της, ή όποια πλέον 
δεν ήσθάνετο άλλο τι παρά μεγάλην αδυναμίαν. Ό' ιατρός τής διώρισε νά πίντ, 
■είς τό φαγητού ολίγον μαϋρον οίνον καί θά έγίνετο πλέον εντελώς καλά. Άλλά 
ποΰ νά εύρη ή πτωχή'μ.ήτηρ χρήματα νά' άγοράση οίνον : "Ο,τι καί άν είχε τά 
έξώδευσεν είς τήν ασθένειαν τοΰ Ερρίκου.

II μικρά Μαρία εΐχεν ακούσει εις τήν αύλήν τής οικίας των, ότι έζήτουν άν
θρωπον διά νά μεταφέρη ολίγα καυσόξυλα άπό τήν αύλήν εις τό ύπόγειον. ΙΙαρε- 
κάλεσε λοιπον τότε νά δώσωσιν είς αύτήν τήν έργασίαν ταύτην καί ύπεσχέθη 
νά έργασθή μέτά πολλής έπιμελείας. I Ιραγματικώς μετά κοπιώδη έργασίαν 
τεσσάρων ωρών ή Μαρία είχε το ποσόν, τό όποϊον τής έχρειάζετο, “----- ’ ·
ράσα, $,ά -ήν μητέρα της ΊΙ χαρά της ήτο απερίγραπτος. δ·' 
διά τής εργασίας της νά οίκονομήση καί 
τόν οίνον.' τόν όποϊον ό ιατρός τή είχε δ' 
εμαθε πώς εύρεν ή'θυγάτηςτης τά χρήματα 
αισθήματα τής Μαρίας

ποσού εύχάριστον θά ήτον, έάν όλα τά παιδία ήσαν τόσον καλά καί εύ- 
γενή, ώς ή καλή Μαρία

ων.

όπως χγα- 
ίιότι ήδυνήθη 

προσφέρη είς τήν φιλτάτην μητέρα της 
ιατρός τή είχε διορίσει. ΊΙ πτωχή μ.ήτηρ της, όταν 

ς της τά χρήματα, τόσον συνεκινήθη διά τά εϋγενή 
ώστε δάκρυα /μοας έβρεξαν τάς παρειάς της.

7

ι

1ή 10 Ιανουάριου 1889 . . . !
•Έκ τοΰ Γερμανικού

Ά'( γάτης ... roo χα.Ιυΰ
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•Ακραιφνής φιλία.
Ό Έδουάρδίς Βιζαγζ.έ, υιός άγγλο- 

τρβπεζίτου τίνος, εδήχΟη εσχάτως ϋπο 
ζ.ροταλίτυ. καθ’ ήν ώραν έΟήρευεν έν τοϊς 
πέριξ τής Δαϋτόνης παρά τήν Φλωρίδα. 
Ό θηρευτής ήσβάνΟη πάραυτα δριμυτά- 
τους πόνους. Ό συνΟηρΐυτής καλούμενος 
’E6s7.lv Βάλκερ, εμφορούμενος μεγίστης 
αφοσιώσεως προς τον φίλον, προσήρμοσε 
τά χείλη αύτοΰ εις τήν πληγήν έπί σκο
πώ νά απορρόφηση τον ιόν. Είτα έπιδέσας 
τήν πληγήν τού Βοζαγκέ ελαδεν αυτόν 
έπί των ώμων καί μετεκόμισεν εις Δαυ- 
τόνην. Άτυχώς ή Οαυμασία αύταπάρνη- 
σις του Βάλζ.ερ εις ουδόν έτερον συνετέ- 
λεσεν ή εις τό νά έπιφέρη τον θάνατον 
εις δύο αντί ενός.

Καί ό Βοζαγκέ καί ό Βάλκερ άπέΟα- 
νον έν μέσφ άλγεινοτάτων πόνων !

W *
Εΰφυία καλογήρου.

Μίαν φοράν, έπειδή μέγας τις βεζύρης 
του Σουλτάνου έμίσει τούς χριστιανούς, 
καί ήθελε νά τούς καταστρέψη, μετεχει- 
ρίσθη τό έςής στρατήγημα : Παρεκίνησε 
τόν Σουλτάνον νά ζητήση άπό τον Πα
τριάρχην να μάθη τόν σκύλλον του άνά- 
γνωσιν' καί έάν δεν κατορθωτή τό τοιοΰ- 
ιον νά φονεύση όλους, τούς χριστιανούς. 
Έν ώ δέ ό Πατριάρχης εϋρίσκετο εις με- 
γάλην αμηχανίαν διά τήν άλλόκοτον καί 
αδύνατον αυτήν πρότασιν τοΰβασιλέώς,πα- 
ρουσιάσΟη είςαύτον καλόγηρός τις καί τω 
ύπεσχέΟη, ότι αυτός δύναται νχ κάμη τήν 
διαταγήν τοϋ βασιλέως. Καί τω όντι μετά 
ένα μήνα ό καλόγηρός ένεφανίσΟη εις τόν 
Σουλτάνον μέτόν σκύλλον κρατών εις τάς 
χεϊρας ογκωδέστατου β'.δλίον. Αφού δε 
προσεκίνησεν αυτόν, καί είπεν, ότι ό σκύ
λος του έμαΟεν έντελώς άνάγνωσιν, ένα- 
πέΟηκεν έμπροσθεν του σκύλλου τό βιδλίον 
καί ήρχιζε νά τό ξεφυλλίζη- καί ώ τοϋ 
θαύματος! Ό σκύλλος ίκάστην ξεφυλλιζο- 

μένην σελίδα παρηκολούΟει διά τοϋ βλέμ
ματος καί τής ρινός ώσάν νά άνεγίνω- 
σκεν. II Λ. Μ ένόμισεν ότι πράγματι ό 
σκύλλος του έμαθε ν άνάγνωσιν, έν ω τοΰτο 
ώφείλετο εις τό ευφυέστατου επινόημα τοϋ 
καλογήρου, όστις γεμίζων τάς σελίδας τοϋ 
βιβλίου.μέ ψυχία άρτου έσυνείΟιζε τόν 
σκύλλον -να πράττη τοϋτο 'καί όταν τφ 
παρουσιάζετε τό βιβλίου κενόν.

II. Γ. Μαφοίνης.
* ·*

Ευφυής άπάντησις
Λουδοβίκος ζ ΙΕ' διερχόμενος ενώπιον 

των επίλεκτων ιππέων του ειπεν εις τόν 
πλησίον του ίστάμενον μιλόρδον Στάνλεϋ

— Οί άνδρες ούτοι εινε οί γενναιότεροι 
τοϋ στρατού μου' δεν ύπάρχει εις, όστις 
να μή εινε κεκαλυμμένος άπό πληγάς.

— Αλλά τότε, Μεγαλειότατε, ειπεν 
ό Στάνλεϋ, άφοΰ ούτοι εινε ο! γενναιότε
ροι τοϋ βασιλείου Σας, τί οφείλετε νά 
φρονείτε περί εκείνων, οί όποιοι τούς έ- 
πλήγωσαν;

— Τούς έφονεύσαμεν πάντας !... απε- 
κριθη μεΟ’ υπερηφάνειας εις γέρων επί
λεκτος.

Λ’. Γίωρ)·ιόΛ;ς

Γλωσσικόν γύμνασμα.
— «Μωρή άλποϋ άλπαλπονουρλοδεμέ- 

νη κι’ άλπαλπονουρλοκομποδεμένη. ποιος 
σ' αύ.παλπονουρλοκομπόδενε. όπου είσαι 
άλπα/.πονουρλοδεμένη. κι' αλπαλπονουρ- 
λοκομποδεμένη;» — «'() γυιός τοϋ αλπαλ- 
πονουρλοκομποδετή. καί γι'αύτό ειμ’αλ- 
παλπονουρλοδεμένη, κι’ άλπαλπονουρλο- 
κομποδεμένη». — Αν ήμουν εγώ γυιός τοϋ 
αλπαλπονουρλοκομποδετή. Οά σέ αλπαλ- 
πονουρλόδενα, καί Οά σ'άλπαλπονουρλο- 
κομπόδενα, καλλίτερ από τόνγυιό τοϋ άλ- 
παλπονουρλοδετή,κι' άπό τόν γυιό τοϋ άλ- 
παλπονουρλοκομποδετή.

Α..Ι. ϊ'αμ.τοκό.τον.ίος.
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ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Έν δωματίω ζ.άΟηντζι πολλοί ζ.υζλοτερώς· ό άνχλκμβάνων νά παίξη τό 

παιγνιδιού μένει έξω. μακράν τοϋ δωματίου, δια νά μή άζζ,ύση τί Οά εϊπω- 
σιν οί έν αύτώ. Εις έζ. των παιζόντων λέγει τί πρέπει νά κάμη ό έξω τοϋ δω
ματίου, όταν είςέλΟη. Λ.χ. .Νά άναβή εις έν κάθισμα, ή νά έγείοητινα. έκ 
τοϋ καθίσματος του καί νά καΟίση αυτός, ή νά τό έγ-ίρη ύψηλά, ή νά πηδήση. 
ή, δύο μακράν καΟημένους νά θέρη πλησίον ή νά πράξη ο,τι άλλο τώ ζητήσουν 
ευφυές καί δυσχερές. Ετερος κρούει ελαφρώς μίαν μόνον χορδήν έγχορδου 
τίνος οργάνου (κιθάρας, καλλίτερου), καΟ'όν χρόνον ό παίκτης προσπαθεί νά 
άνεύρη τί έζήτησαν έν τη απουσία του νά πράξη. 'Οσάκις πλησιάζει νά πράξη 
τό ζητηΟέν, ή χορδή κρούεται έλαφρότερον τουναντίον δέ, οσάκις εινε μακράν 
άπό τοϋ νά εύρη ό,τι έζήτησαν. ή χορδή κρούεται δυνατότερου. 'Οδηγείται 
δηλαδή ό παίκτης πάντοτε έκ τής κρούσεως τής χορδής, έως ότου εύρη τό 
ζητηΟέν. Μ1Χ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
— Κώστα, ποιον είναι τό αρσενικόν τοϋ 

εικότα;
Και ό απρόσεκτος Κώστας:
— Ό Κόκκορας, Δάσκαλε. 

Μπ&μ-Μποίμ.
* »

Ό μικρός Γιαννάκης πετά μίαν ημέραν 
τό χρυσοΰν ώρολόγιον τοϋ πατρός του εις 
τό πηγάδι τοϋ κήπου των.

— Αχ, σατανά, τι ’έκαμες; φωνάζει ή 
μαμά του.

— "Ερριςα μαμά μου εις τό πηγάδι τό 
ρολόγι τοϋ μπαμπά για νά άναγκασΟήτε νά 
άδιάσετε τό πηγάδι νά τό εΰρετε, και νά

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αινίγματα Λαϊκό

(Τώ λύτη των 5 τούτων αινιγμάτων δοΟήσοντΙι οί 3 τόμοι καί τό Λεύκωμα .

191
Τοΰ Απόλλωνος ή κόρη 
καταλείπουσα τά δρη 
βκίν'ήσύχως έν αϊθέρι 
καί τό πάν γανοϊ καί χαίρει.

Μιχαήλ Λελέκος.
192

Γούτο: τ' δρει κείνω τ' δρει 
πορφυρά χορεύει κόρη.

Μιχαήλ Λελέκος.
198

Ι?ζτ,ΙΧ’ τ*ντα  τεντωμένη
Κ1' άργυροκαλιγωμενη.

Κ· Λ. Ταμπακύπουλος.

ΔιόρΟωσις.-Έν τή 4/( σελίδι (εις τό δραρ

βγάλετε τότε καί τήν σβούραν μου. που
μ,οΰ έπεσε προχθές μέσα.

Λρόσυς της Πρωίας.
* ·• »

Ό Κοκορομυαλάκης βλέπων τόν Γεωρ- 
γάκην νά γράφη διά χημικής μελάνης τό 
ονομά του εις 12 μανδύλια, τά όποια είχεν 
αγοράσει, τω λέγει:

— Γιατί νά κουράζεσαι τόσον αδελφέ; 
άφοΰ γράψης εις τό έν τό ονομά σου, γράψε 
εις τά άλλα «έ.τίιυ/ι;::.

Σιραιηγόι; ΙΙαν.Ιανζί.

I9S
Κόκκορας μπενοβρακάτος
Καί σιδηρομουστακάτος
Σ’άν ανοίγει τά φτερά του
Δέν κυττάει τ' είν' μπροστά του. 

Κ Λ. Ταμπακόπουλος.
194

Σκύβει ό τρίποδας καί καβαλάει ό μαύρος. 
Κ. Λ. Ταμπακόπουλος.

Λύσεις ασκήσεων Β", τεύχους
186) Χϊος-'Ίος. — 187 Εις τό 40 έτος. 

— 188 Ό αριθμός έννεα. — 180) Ό 
τόνος ' όςεϊα. —190 ΌΊσπανός-Σπανός.

τιον ό .Υίχο<; ίρωιΰ ΙΙόλεμος, είπες ; . . .

E6s7.lv
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II ΔιεύΟυνσις τοΰ ΙΙαιΑιχαΰ iltpioihxav 
εκφράζει τά θερμά αύτής εύχαριστήριαπρός 
τούς κκ. Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας, Ελλη
νοδιδασκάλου? και Δημοδιδασκάλους τοΰ 
κράτους, ο'ιτινες έκτιμώντες τό έργον αυ
τής, ε φρόντισαν όσον ήδύναντο υπέρ εύρυ- 
τερας οιαοόσεως αυτοΰ, εκφράσαντες άμα 
θερμά συγχαριτήρια τή ΔιευΟύνσει έπ'ι τή 
ευδοκιμώ πορεία τοΰ 11 εριοδικοϋ.

ΙΙρός τούς εύγενώς έργασΟέντχς κατά τόν 
παρελθόντα μήνα πρός εγγραφήν συνδρο
μητών κκ. Ξανθήν Χατί'ηποριώταν, Έ.Ιί- 
νην Ξν<5ΐ|, I. ΊαΙτην. II. Κ. ΠοΛυχρόνην, 
'Ο.Ιυρπιάθα Κωνσταντινίδαυ, Παντι.Ιην //ι
ερού, θ. Μπϊχον, ΙΙαρασχευήν Λιγιρίαν. 
ΙΙασι,Ιιχην Αθανασίου, Γιωργίαν Aortonoi- 
.Ιου, Π. Σαρρην, Οδνσσΐα ΙΙαπαθ.Ιασόπου- 
.lar, Γ. ΚαΛ.ΙΙνιχον, /. Γιανναχόπου.Ιιιν,
Ξανθήν ΙΙαΛσαρη, -Ιη/<. Κονρτσου.Ιαν, Ει
ρήνην Πρανηύνα, ΊΙ.Ι. Σταύρον, Αηρ. Καν- 
ταρτζήν, Λ. λαταφυγιύτην, Ν. Στίριώταν, 
Α. Κωστό.τον.ίοι·, Γ. Ν. Καραβίαν, Σ. Βρυώ- 
νην, Λ. Bovzaiyar, Άγ. Λίονοϋτην, Σ.Μω- 
χίαν, Έ.ΙΙνην I. Αθανασίου, Αιτυθυντρταν 
Λ ' Αηματιχον Λαμίας, II. Σαρρην, II. ΙΙο- 
■Ιίτην, Λίχατιρίνην Στάη. Κ.Ιευπάτραν 'Ιω
άνναν, Ν. J. Tlptfni'inijttji·, I. Κασοϋρπ.ην, 
ΧΙατθί.Ι Ιην Κνπριώτιιυ, Ειρήνην Σωτηρίαν 
ΙΙροχ. Λιναρθάτον, Μ. Ί'ιχιώρην. I. Λούΰην. 
Γεράσιμον Φαραντατον. I. Κ. Χστήη-Νϊχον, 
’Ασπασίαν II. 'Λ •·γι.1ο.·τοί·.1αι· και I. Άπο· 
στο.Ιόπου.Ιον έκφράζομεν καί δημοσίως τάς 
εγκαρδίους ήμών ευχαριστίας.

(Ιύδεμίαν άλλην επιστολήν σου έκτος τής 
α’. εις ήν ένέκλειες <ίίω δραχμάς διά τήν 
συνδοομήν σου έλαδον κ. 'ΙΙ.Ιία Φαραζον.Ιή. 
Όσον αφορά τήν 6 . επιστολήν σου, σοί 

λέγω ότι ητο πολύ απότομος πράγμα, οπερ 
ουδόλως συνιστά τόν γράψαντα αυτήν.

Λυπούμαι, φίλτατε Γ. Μανραγεώργη. ότι 
δέν δύναμαι ιός έκ τών πολλών ασχολιών 
μου να Εκπληρώσω τάς επιθυμίας σου. < ·υχ 
ήττον σο'ι έγραψα εις τό αντί επιστολών τού 
Β’. τεύχους τό όνομα τοΰ κυρίου εκείνου.

"Εν λάθος τοΰ διεκπεραιωτοΰ, φιλτάτη 
Άγγε.Ιιχ.ή Στ. Κιά-.ha. εφερεν ύλην εκεί
νην τήν αναστάτωσιν, ή όποια σέ έκαμε νά 
μοΐ γραψης τό παραπονετικόν γραμαατάκι.

Ίοέτε το και σείς 
νά έννοήσητε πόσονδιά

Λοιπόν ώ χαΐρε ' 
Μηνιαίε',

Άν μ’ αγαπάς, 
Άνταγαπασαι' 
Χαΐρε 'Ελλάς 
Να υ.έ θυμάσαι, 
’□ τίχαρά.

Φίλε Φραντζίσχε Κου.Ιονρα, τά εϊπομεν, 
ότι διηγήματα τών μικρών συνδρομητών ή
μών δέν δημοσιεύονται’μή έπιμένης πλέον.

Λί εύχαίσας μέ κατέΟελςαν, αγαπητοί 
Ε. Ζινγώ.Ιη καί θεά Άθηνΐί.

Σάς ευχαριστώ πολύ, φιλτάτη Αίμοστά- 
ήοω,-α Καράία καί σέ καί τό μικρό άδελφάκι 
σου τόν Αίθεραθάρανα ποιητήν. Φάρμακον 
διά τά χείμεΟλα δέν υπάρχει ειμή τ’ Άη- 
Γεωργιοΰ τό χορταράκι.

Καί τόν μικοόν μικορν φίλον μου Μΐχον 
Γ.ΐντσόν, ό όποιος είναι μόνον τριών έτών 
καί μού γράφει οδηγούμενος από την μα
μά του, τόν 9ΐλώ γλυκά, γλυκά.

Μά πώς νά μή δημοσιεύσω αυτό τό ποι- 
ηματάκι, τό όποιον μοϋ στέλλει ό αγαπη
τός μου Πο.Ιιχός Άστήρ τρελλός πλέον άπό 
τήν πολλήν αγάπην του ; 
μικροί μου φίλοι, 
μέ άγαπα.
’U' τίχαρά 
Μέ αγαπά 
Ί'ό φίλτατόν μου 
Ό οδηγός μου 
Ο μόνος φίλος

Τώνπαίδων Νεΐ.Ιονή'.ι 
Καί έπισκέπτης.

Διά τά φιλήματα.τά όποια μοΐ στέλλεις, 
άγαπητέ μου, σέ ευχαριστώ πολύ, πολύ.

Οϋδεΐς άλλος έχει τό ψευδώνυμόν σου 
φίλτατε Λ. 7'ρικ<ιγ./ίόΐ|, γράφε μου μέ αυτό.

Περαστικά άγαπητέ ΙΙασιΑιχί Άιτΐ, Πε
ραστικά και όλα περνούν. Τί νά γείνη :

Είναι άργά πλέον φίλε Ε.Ιενθ. ΙΙ.Ιάτων.
Δέν πειράζει, φίλτατε .V. /. Αάρτσα, άν 

ή συνδρομήτριά μου εκείνη έφάνη τόσον κα
κή. Ι-Ια έννοήση μόνη τό λάθος της καί 0ά 
τό διορΟώση. Έσο βέδαιος.

Έλαδον τό γρχμματάκι σου καί τό υπο
λοίπου τής συνδρομής σου φίλτατε J. W. 
1/<ι;·;·ίώ;.» καί σέ ευχαριστώ πολύ διά τήν 

πολλήν αγάπην σου.
Φίλτατε .1. Σ. ' ApCarirAx'iVh. ώς βλέ

πεις τό δημοσιεύω σήμερον με τινας μετα- 
δολάς. Τήν δ’. επιστολήν σου ελαβον καί 
προσεχώς Οάσο» απαντήσω ταχυδρομικώς. 
Λναμένω τάς συνδρομάς τών νέων φίλων, 

ούς μοι ένέγραψες.


