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ΤΑ ΤΕΚΝΑ
. . Δ'ων’ρίβ fix rov “ροΐιχοΒΐ<ίΐ·«<· riityovi;l καί εέ./οι;.

Ετερο·*  καθήκον τών τέκνων είνε νά τιμώσι ζαί νά σέβωνται τούς γονείς 
αύτών. Καί τί δικαιότερου ζαί άπλούστερον ή ν' άπονέμη τις σέβας ζαί τιμ.ήν 
εις ό,τι ύπαρχε έπί τής γής ίερώτερον διά τόν άνθρωπον, είς τούς γονείς 
αύτοΰ : Τό καθήκον τοΰτο.είνε τοσοΰτον έμφυτον έν τή άνθρωπίνή φύσε'·., ώστε 
πανταχοΰ καί πάντοτε παρ’ άπασιν ανεξαιρέτως τοϊς λαοίς άπεδόθη τιμή 
ζαί σέβας είς τούς γονείς, ή δέ πρός αύτούς ασέβεια έθεωρήθη αείποτε ώς εν 
τών μεγίστων εγκλημάτων. Τό καθήκον τοΰτο επιβάλλει ήμ.ΐν ή συνείδησις, 
ήτις άνά πάσαν στιγμήν έπιτακτικώς επαναλαμβάνει πρός ήμάς μετά τοΰ 
■ήθικοΰ νόμου. «Τιμά τόν πατέρα σου-καί τήν μητέρα σου.» Ναί. άν ή ύπακοή 
είς τούς γονείς έν -ή στενοτέρά τής λέςεως· σημασία παύει μετά τής ώριμου 
ηλικίας ζαί μετά τήν άποκάτάστασιν τών τέκνων, ή πρός αύτούς όμως όφει- 
λομ.ένη τιμή ζα! τό σέ.βας ουδέποτε παύουσι. Διά παντός το.ΰ βίου τιμάτε, ώ 
τέκνα, τούς γονείς ύμών. καί έν πάση σοβαρά, τοΰ βίου άποφάσει ζητείτε πάν
τοτε τήν γνώμην, τήν συγζατάΟεσιν ζαί τήν εύλογίαν αύτών. Τιμάτε τούς 
γονείς ύμών, ζα! αν ώς άνθρωποι έχωσιν ιδιοτροπίας καί έλαττώματα. Καλύ
πτετε ώς ό Σήμ καί ό Ίάφεθ τήν ηθικήν αύτών γύμνωσιν. Μή παροργίζετε 
αύτούς, μ.ή φέρεσθε προς αύτούς άποτόμ.ως ζαί ύβριστιζώς, καί άν νομίζητε 
ότι άδιζοΰσιν ύμ.κς. Μή ύύοΰτε κατά τών γονέων ύμών-χεϊρα βέβηλο·/, χεϊρα 
φονικήν, άναμιμνησκόμενα ότι τό τερατωδέστερον καί ειδεχθέστερο·/ τών έγζλη- 
μάτων υπήρξε πάντοτε ή πατροκτονία καί ή μητροκτονία. Τιμάτε τούς γονείς 
ύμ.ών, ζαί όταν διάφορον ή έκείνοι εχητε γνώμην. Τιμάτε τούς γονείς ύμών, 
ζαί όταν ύμεϊς άνωτέραν ή εκείνοι ζατέχητ- παιδεϊ 
διότι αυτοί έταμον είς ύμ.κς τήν οδόν δια τής ανατροφής ζαί παιδείας' αύτών 
αί στερήσεις ζαί αί κακουχία1, ύπήρξαν αί βαθμίδες, δι’ ών ύμεϊς άνυψώθητε. 
Μή έπαισ.χυνεσθε έπ' αύτοίς. ζα1. άν ύμεϊς επιφανή κατέχητε θέσιν έν τή κοι
νών·-/.. έκείνοι δε ζώσιν έν άφάνειζ. Είνε’ τ: αληθώς τερατώδες νά περιφρονήτε 
εκείνους, οϊτινες έγέννησαν υμάς και έςεθρεψζν, διότι ύμεϊς ούτως ή άλλως 
ύπερεχετε αύτώ·· Χποδε'.ζνύεσθε ούτω αληθώς μικροί ζα! άνάξιοι τής θέσεως 
ύμών διότι, αν τώ οντι εισθε μεγάλοι ζαί επιφανείς, ούδέν πρός ύμ.κς ή σμι- 
ζρότης ζαί ή άοκνεια. τών γονέων Δικαιούσθε τούναντίον νά καυχάσθε έπί 
τούτω, διότι τκ μεγάλα όνόμ.α,τκ δέν φέρουσι πάντοτε μεγάλοι άνδρες· διότι 
τό αληθές μεγαλείο·/ δεν δημιουργοΰσι τά μέγαρα. δεν δημιουργοΰσιν οί οικογε
νειακοί τίτλοι, δεν δημιουργοΰσι τά πλουτη ζαί κί θέσεις αί ζοινωνιζαί, άλλ' ή

αυτοις.

ή έκείνοι κατέχητε παιδείαν καί κοινωνικήν θέσιν, 
ς τήν όδον δια τής

λόξαν κί βαθμίδες
άν ύμεϊςκα-.

τούς γονείς αύτών. Καί αύτός ό 
το Εύάγγέλιον. άγαπα. τούς 

γε ανάγκη 
τοΰ πατρός 

όλη

προσωπική άςία κα: αρετή. Τιμάτε λοιπόν, ιό τέκνα, τούς γονείς ύμ.ών κα-: 
τιμάτε αύτούς μέχρι θανάτου καί πέραν τοΰ τάφου. Κοσμείτε εύλαβώς τόν 
τάφον αύτών. Τιμάτε τήν μνήμην αύτών ώς πολύτιμον οικογενειακόν θησαυ
ρόν. και άφετε νά έπιζή έν τω οϊκω ύμών το πνεύμα αύτιόν. ϊνα στηρίζη καί 
εύλογή αυτόν.

Τά τέκνα όφείλουσιν έν τελεί ν' άγαπώσι
αμαρτωλός καί διεφθαρμένος άνθρωπος, λέγει 
αγαπώντας αυτόν καί ούδεμίαν έχίι έπί τούτω άξίαν. Καί είνε άρά 
νά ειπωμεν ότι ούδείς φίλος δύναται ν άγαπα 
καί τής μ.ητρός. μάλιστα τής μητρός, ής ή άγάπη εινε ύλη προσφορά.' 
θυσία : Είνε ανάγκη νά εϊπωμ.εν ότι ούδείς έπί γής δύναται νά έξισωθή κατά 
τάς πρός ύμίάς εύεργεσίας πρός’τούς γονείς, ότι αύτοί είνε μετά Θεόν οί μέγι
στοι ήμών -ύε’ργέται : Άλλ' ή αληθής άγάπη είνε άγάπη ενεργός 
•'IT αληθής άγάπη δέν·έκδηλοΰται μόνον διά-λόγων.
Ή αληθής άγάπη συνίσταται 
βλάψη τόν ύφ ήμών 
ώφελήση αύτόν. 
τούς·;
την κα| 
καί πρ

■ άλλο δυνατα 
γετε πάν τό 
γονείς ύμών, 
λαβ-ίας καί 
γονείς ύμ.ών

• κιών

ήμάς πλειότερον

ζαί ζώσα. 
αλλά καί δι’-έργων. 

παν τό δυνάμενον νά 
παν το δυνάμενον νά 

νά δεικνύετε, ώ τέκνα.
γονείς ύμ.ών δι’ όλου τοΰ βίου. Καί 

έκνα, . καί τότε 
ούς γονείς, διότι 
- ζ... ..

είς το ν ’ αποφευγωμεν 
άγαπώμενον, νά πράττωμεν δέ 

ι— Καί -otay-yjv αγάπην πρέπει
γονείς ύμ.ών Αγαπάτε τους γ 

ρδίαν ύμώ πληρώσή άγάπη πρός σύζυγον ζαί 
έπει νά.· μένη έν τή ζαοοία θέσις αγάπης 'πρός 
ούς γονείς αγάπη -πρός ούδέν άλλο δύναται νά. συγκριθή 

ν' άναπληρώσγ, αύτήν. Αγαπάτε τούς γονείς ύμών καί φεύ- 
δυνά.μενον νά διάθεση κύτους κακώς. Οχι, δέν άγαπάτε τούς 
όταν καθ' έκάστην δια τής πρός αύτούς αδιαφορίας,· τής άνευ- 
παρακοής λυπήτε αύτούς ζαί πιζραίνητε. Δέν άγαπάτε τούς 
όταν δειζνύησθε άνάξιοι τών θυσιών ζαί κόπων 

όταν δια τής διαγωγής ύμών ι

προς 
όταν 
μένει 

. 1 ή 
καί ούδέν

ών προσδο
κά-. τών ελπίδων αύτών όταν δια τής διαγωγής ύμ.ών τιτρώσζητε άνά.. 

ιάσαν στ-.γμ.ήν τήν καρδίαν αύτών ζαί καθιστάτε τας ήμέρας αύτών δυστυχείς. 
Αγαπάτε τούς γονείς ύμών. καί πράττετε πάν τό δυνάμενον νά εύχαριστήόή 

. Αγαπάτε τους γονείς ύμών, ζαί τήν πρός αύτούς αγάπην 
εύγνωμ.οσύνην ύμών δεικνύετε ζαί έν πάση μέν δυσχερειζ τοΰ βίου αύτών. 

οί γονείς γηρκσαντες έχωσιν, εϊπερ ποτέ, χρείαν τής συν- 
•εριθαλύεως· ύπέστησαν ύπέρ ήμών θυσίας ύπερ ανθρώπους, 

έμεριμνησαν ύπέρ ύμών" δέν ύποχρεοΰσθε άράγε νά 
τό αύτο ύπέρ τών γονέων ϊ·/ τω γήρατι αύτών ; ΙΙερι- 

τούς γονείς ύμών μέχρι θανάτου. Μένετε πιστοί εϊς 
ς καί δυσχερείς αύτών στιγμζς. Καθιστάτε αύτοίς 

προσεγγίζοντα θάνατον διά τής πρός αύτούς ένεργοΰ 
. Έν όλη ζζρδιζ σου δόξασον πατέρα σου ζαί μητοός 

οτι δι’αύτών έγεννήθης και τί ανταποδώσεις 
27)»: Εινε ανεπίδεκτος παντός εύγενοΰς αισθή- 

δεικνύεται αδιάφορος καί ψυχρός πρός τάς 
ί άπεθηριώθη ό άνθρωπος έκεϊνος, έν 

ιούς γονείς εύγνωμοσύνη καί αγάπη' 
κζτέπνιςεν έν έαυτώ αίσθημα εμφ·.

ζκί τέρψη κύτους, 
καί ι 
μάλιστα δε. όταν 
δρομ.ής ύμ.ών ζα; 
έκοπίζσαν.
πρκττητε 
ποιείσθε ζκί 
αύτούς κατά 
έλκορόν και 

ν. και ,<■ 
ώόίνας 
αύτοίς 
ματος 
χρεία:

{μόχθησαν, 
καί ύμεϊς 

περιθάλπετε 
τάς τελευταία 

γλυκυν τον 
γζπης ύμών 
τιλκθζ μ.νήσθη· 

γ·

,ωσης ζ
μή έ..... ..... Γ .
καθώς αυτοί (Σιρ. 
ή ζάρδικ έκείνου, 

ς τών γονέων αύτοΰ.
τή ζζρδιζ τοΰ όποιου απ 
διότι ’λησμόνησε καθήκον ιερόν καί ί 
τον. όπερ ζαί πζρ αύτοίς τοϊς άγρίοις διατηρείτζ

ΊΙ ε'. εντολή. εύσεβείς άκροζτζί.

οστις
Δ-.εφθκρη ζα 

άπεσβέσθη ή πρός 
ανιόν, ζζτέπνιςεν εν εαυτώ-αισ'Ζημα εμφυ- 

, ’ ,-ρίοις διατηρείται ισχυρόν ζκί ζκμ.ζίυν
.......... ί. πκραγγέλλουσκ νζ τιμωμεν τους γο·<:·.ς,
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υπόσχεται εις τους τηροϋντας αύτήν μακρόν καί εύτυχή βίον. «Τιμά τόν πα
τέρα σου κα; τήν μητέρα σου, ΐνα ευ σοι γένηται. και ινα μακροχρόνιος γένη 
ΐ~·. τϊ,ς γης». Και ή ύπόσχεσις αυτή δεν εινε λέξις κενή- είνε αλήθεια βέβαιου- 

καί. μενη καθ έκάστην ύπό τής πείρας. Ευλογίας, καθαρας οικιακής ειρήνης και 
ευτυχίας απολαμ.βάνουσιν ,έν τω οίκω αυτών εκείνοι, οίτινες έτίμ.ησαν καί >ζεχρι 
τέλους ήγάπησαν τον πατέρα αύτών καί τήν μητέρα’ κατάρα δέ καί δυστυχία 
και πάντα τά εκ τών ερίδων καί διαιρέσεων δεινά πληροϋσι τόν οίκον εκείνων, 
οίτινες ησέβησαν πρός τους γονείς αυτών. Εινε τοϋτο νόμος ήθεκος έπίσης άμ.ε- 
τάθετος ώς πας νομος φυσικός. Δυνατόν μέν νά ύπάρχη.τ·. τ.ό μυστηριώδες έν 
τώ νόμοι τούτφ, είνε όμως νόμος απαράβατος. .Τέκνα άσεβήσαντα πρός τούς 
γονείς αύτιΪΗ δέν άπολαύουσιν οικιακής γαλήνης καί εύημερ'ίας. . ΊΙ νομίζομεν 
οτι είνε τι «διάφορον, άν τις φέρει ή μή έν τή καρδιά αύτοΰ άσβεστο·/ τό ίεοόν 

..ξστί?\ **'  ^γυωμοσύνης- άν τις τάς μεγάλα: ήθικάς άρχάς. άς 
αυτός ο Δημιουργός ένέγραύεν έν τή ανθρώπινη καρδιά, άσυνειδήτως παραβαί
νει ή εύσυνειδήτως τηρεί ; Μή λησμονώμεν ότι ή ευσυνειδησία είνε ή βάσις 
..άσης ηθικής, αρα ή πηγη άληθοϋς ευτυχίας. Μή λησμονώμεν οτι όστις δέν 
εινε πιστός εν τώ ολίγω δέν δύναται να είνε πιστός καί έν τω πολλω, καί ότι 
άπαν τό οικοδόμημα τής ήθικής στηρίζεται έπί τοϋ οίκου, έπί τής οικογενεια
κής αγάπης καί πίστεως.. Ναι, καλός καί εύσεβής υιός, καλός καί ευτυχής ’ 

. αποβαίνει πατήρ- κακός καί ασεβής υιός, κακός κα'· δυστυχής αποβαίνει π’α- 
π*τήρ-  Έν έκάστω άνθρώπω πληροΰται τό τής Γραφής- ’«Εύλογία -ατρός 
στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα δέ μητρός έκριζοί θεμέλιά» (Σιρ. γ'. 9).

Ιίροσφιλείς νέοι, μή λησμονείτε ότι ύμείς είσθε αί χρηστότατοι τοΰ έθνους 
ελπίδες, ότι ές ύμών έςαρταται τό εύτυχές ή δυστυχές μέλλον τής πατρίδος. 
Δεν προωρίσθητε, στηριζομενοι επί τοΰ πλούτου. τοϋ οικογενειακού όνόιζατος 
και τής κοινωνικής· θεσεως τών γονέων ύμών, νά διάγητε τόν βίον έν αργία, 
έν ακολασία και τρυφή, νά καταπνίγητε πάσαν ύψηλοτέραν ιδέαν, παν'γεν
ναιότερο·/ φρόνημα, καί ώς μόνον ιδεώδες νά έχητε’τάς χυδαίας καί ποταπάς- 
τής ύλης απολαύσεις. Εινε οίκτρον, είνε ειδεχθές, ή,εύγενεστέρα τοϋ βίου ήλι- 
κία νά γονυπετή προ τής ύλης καί νά λατρεύη αυτήν. Αληθής νεότης σημ.αί- · 
νει εςαρσιν. κνυφωσιν προς ιδεώδη αληθή ευγένειαν καί νοϋ καί καρδίας. Άλλ' 
ευγένεια αληθής κα: ασέβεια προς τους γονείς είνε ασυμβίβαστα. Άσςβοϋντες 
προς τους γονείς ύμών. κατ’ ανάγκην θά άσεβήσητε πρός τόν Ηεόν, θά ασεβή- 
σ/,τε προς τους ευεργετας και.προστάτας ύμών, θα άσεβήσητε πρός τους ανώ
τερους ύμών, δέν θά άγαπήσητε τήν πατρίδα ύμών. δέν.θά άγαπήσητε αύτήν 
τήν σύζυγον, αυτή τά τέκνα υμών. Καί οϋτω καί εις ήυ.ας αυτούς καί εις τήν 

ρίδα θά παρασκευάσητε μέλλον ασημον, μέλλον άδοςον, μέλλον δυστυχές.
1 ιμχτε και αγαπάτε τους γονείς υμών, καί έν τή τιμή ταύτη καί αγάπη θά 
φθχσητε εις τον αληθή ύμών προορισμόν, θά άποβήτε τό καύχημα καί.ή δόξα 
τών οίκων ύμών και τής πατρίδος. Εγχαράξατε άνεξιτήλός' έν τή καοδ’.κ 
υμών τους ωραίους λόγους τής Άγιας Γραφής·. «Εύλογία πατρός στήριζες 
οίκους τέκνων, κατάρα δέ μητρος έκριζοί θεμέλια».

πα·

Η ΣΥΚΗ ΚΑΙ 0 ΤΕΜΠΕΛΗΣ
(’Αραβική, καράβοσις)

ις τήν ράθυμο·/ καί τρυφηλήν πολίχνην Μπλιδάχ έζη ολίγα 
έτη ·π;ό τής εισβολής τών Γάλλων άραύ τις, ο οποίος ωνο- 
ιζάζετο έκ τοϋ ονόματος τής οικογένειας του Σιντής Λακ- 

φ. δαρ, άλλά τόν όποιον όλο·/ το χωρίου είχεν έπωνομάσει I εμ- 
πέλην. ί-1ά γνωρίζετε βεβαίως ότι οί Μαύροι τής Αλγερία: 

είνε οί οκνηρότεροι άνθρωποι τής οικουμένης. ιδιαιτέρως όμως 
οί κάτοικο’·, τοϋ Μπλιδάχ. Ισως ίσως ένεκα τής οσμής των 
γλυκύτατων καί εκτάκτως μυροβόλων πορτογάλίων και λεμο
νιών, τά οποία έκεί έν μεγίστη αφθονία καλλιεργόϋσιν. Ούδείς 
όυ.ως έξ ολοκλήρου τοϋ χωρίου ήδύνατο νά φθίση .εις τήν 

οκνηρίαν, νωθρότητα καί ά.κηδίαν τόν Σιντή Λακδάρ. Ό αξιότιμος ούτος κύ
ριος είχεν άνυψώσει τό φοβερόν τοϋτο ελάττωμα εις επάγγελμα. "Άλλοι επαγ
γέλλονται τόν κεντητή·/.' τόν καφεπώλην. τόν μυροπώλην ή άλλο τι. ό Σιντής 
όμως έπηγγέλετο τον / ιμπέ.Ιη? ■

ΙΙαρα τοϋ πχτρός του είχε κληρονομήσει κηπάριον 
πόλεως μέ λευκούς χαμηλούς ετοιμόρροπους τοίχους, μ. ...... 
καρφιού κρεμαμένην, ή όποια ουδέποτε έκλείετο. ολίγας συκέας, 
«ως και δύο η τρεις λαμπράς πηγάς στιλβούσας ύπό τήν χλόην, 
χετο τάς ήμέρας του έξηπλωμένος καθ' όλον του τό μήκος, 
ακίνητος μέ την γενειάδα πλήρη πτερωτών μυρμήκων. Οταν έπείνα ήπλωνε 
τήν'/είρά του όπως λάβη σϋκον ή βανάναν πεσοϋσαν έκεί έκ τών άνωθεν αύτοΰ 
έ'ξαπλουμένων δένδρων. ' Αλλά έάν ήτο άνάγκη νά έγερθή καί νά κόψη τόν

.-ύν από τοϋ κλάδου θά πρόύτίμα καλλίτερο·/ νά άποθάνη τής πείνης παρά

κηπάριον ύπό-τάς επάλξεις τής 
μέ θύραν έξ ενός μόνου 

όλίγας βανα- 
Εκεί διήρ- 

σιωπηλός καί
νέως και δύο ή ι 
χετο τάς ήμέρας

τήν'χείρά του όπως λάβη σϋκον ή βανάναν π 
έξαπλουμένων δένδρων. Αλλά έάν ήτο άνάγκη νά έγερθή 
καρπόν άπό τοϋ κλάδου θά πρόύτίμα καλλίτερο·/ νά άποθάνη τής πείνης 
να ύποβληθή ε’ς αύτό τό μαρτύριο·/ !

Τοιουτοτρόπως έν τώ κήπω του τά σύκα έσήποντο επί 
δένδρα έφθείρόντο καί κατεστρέφοντο.

__ Ούχ ήττον ή ακατάσχετος αϋτη οκνηρία κατέστησε 
δημοφιλή’εις τό χωρίου του, οί πλείστοι τών κατοίκων τοϋ όποιου 
ώς' άγιον ! Αί κυρία·, διερχόμεναι πρό 
επάθουν νά όμιλώσι σιγ

()■ ανδρες τόν έχαιρετων μετά σεβασμού, 
καθ' έκάστην τοϋ σχολείου άνερριχώντο έπί 
πάθουν νά διαταράξωσι τήν ήρυχίαν τ 
Τψπί./η· καί μετά γελώτων καί κραυγών 
πορτογάλίων.

ί Ιλήν. Μ άταιος κοπος . . . '.
Ό Τειζπέλης δεν έκινείτο. Απο καιρού εις
— Αλλοίμονο·/ σας. τώρα θά σηκωθώ !
Άλλ’ ούδέποτε ήγείρετο.
Έν άπό τά μικρά ταϋτα παιδία. τά όποια ήρχοντο καθ' έκαστην. 

έμπαίξωσι τοιουτοτρόπως τόν Τεμπέλη·/ μαγευθέν τρόπον τινα απο τα 
τρα τοϋ έπα^-γέλματος τούτου κατελήφθ·/; ύπό τόσον σφοδρας επιθυμίας οπ·

ής συκής καί τα

τόν Λακδάρ πολύ 
τον έσέβοντο 

•οϋ μικρού φράκτου τοϋ κήπου του προσ- 
γανή τή, φωνή διά νά μή τόν ταράξωσι.

Μόνον τά παιδία 
τών τοίχων τοΰ κήπου 

οϋ. Λακδάρ φωνάζοντα.
:ί:I

έξερχόμενα 
καί προσε- 

< Ί'εμπέ./η 
αύτοΰτοντα κατ φλύδες

καιρόν μόνον έύυθίριζε ;

διά νά
θέλγη- 

ως
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αυτόν. ώστε μίαν πρωίαν έδήλωσεν όριστικώς είς τόν πατέρα του, ότι 
δέν θά έπήγαινε πλέον είς τό σχολείο·/ άλλ’ ότι ήθελε νά γίνη Τεμπέλης.

— Σύ Τεμπέλης ! . . . ύπέλαβεν ό πατήρ του, αρχαίος κατασκευαστής 
πιπών, εργατικός ώς μέλισσα. ευρισκόμενος είς τό έργαστήριόν του μέ’ τήν 
πρώττ,ν φωνήν τοΰ άλέκτορος.

— Ναι, πάτερ μου, θέλω νά γίνω Τεμπέλης, όπως καί ό Σιντής Λακδάρ.
— Καθόλου παιδί μου, θά γίνης κατασκευαστής πιπών ώς ό πατήρ σου. ή 

γραφεύς είς τό δικαστή,ριον τοΰ Καδή όπως ό θείος Άλής. άλλά Τεμπέλη·/ 
ποτέ δέν θά σέ κάμω. Έλα. εμπρός’ πηγαίνωμεν αμέσως τώ^α εις τό σχο
λείου, εί δ’ άλλως . . .

Τό παιδιού ίδόυ τόυ πατέρα του όργισθέντα δέυ άντέστ/ι άλλά προσεποιήθη 
οτι έπείσθη. I Ιλήν άντΐ υά μεταβή είς τό σχολείου, εΐσήλθεν είς τήν αγοράν 
τώυ μαύρων καί έκεί εις τήν αποθήκην ενός εμπόρου έμεινε·/ έςηπλωμένον. 
μεταξύ δύο χονδρών τεμαχίων ταπήτων τής Σμύρνης. παρατηρούν τούς άραβι- 
κούς χρωματιστούς φανούς καί τά κυανά, χρηματοφυλάκια. τά όποια έλαμ.πον 
εις τον ήλιον, καί άναπνέον τήν διαπεραστικήν οσμήν τών μυροθηκών τής ροδής 
καί τής βανανέας.

Τοιουτοτρόπως διήρχετο καί τάς λοιπάς ήμέρας τοΰ σχολείου.
Μετά τινας ήμέρας ό πατήρ έλαβε’γνώσιν τοΰ πράγματος κζί έκάλεσε τόν 

υιόν του διά νά τόν έπιπλήξη,’ πλήν μζτην τόν συνεβούλευσε, μάτην τόν έπέ- 
πληξε. μάτ/,ν έβλασφήμ.ησε τό όνομα τοΰ Αλλάχ, μάτην τόν έξυλοκόπησε. 
Τίποτε δέν κατώρθωσε.

Τό παιδίον έφώνζζε μετά πείσματος : «Θέλω νά ήμαι Τεμπέλης, θέλ<» νά 
γίνω Τεμ.πέλης.»

Μετά, μάταιου αγώνα καί άφ' ού συνεβουλεύθη τόν γραφέα Άλή, ό πατήρ 
έλαβε μίαν άπόφασίν.

— Ακούσε, λέγει είς τόν υιόν του. άφ'ού θέλεις .καί καλά νά γίνης τεμ
πέλης άπέόάσισα νά σέ οδηγήσω εις τόν Λακδάρ. Θά σέ έξετάση καί έάν έ'χης 
πραγματικώς κλίσιν είς τό επάγγελμά του. θά -τόν παρακαλέσω νά σέ κράτηση 
πλησίον του ώς μαθητευόμενον.

— Τώρα μάλιστα, άπεζρίθη τό παιδίον.
Χωρίς νά περιμένωσι πολύ, τήν επαύριον μετέβησαν καί οί δύο διά νά εύ- 

ρωσ·. τόν Τεμπέλην είς τόν κήπον του.
II θύρα. ητο πάντοτε ανοικτή. Οί φίλοι μας είσήλθον χωρίς νά κτυπήσω- 

σι>. άλλ επειδή ή χλόη ήτο πυκνή καί ύύηλή, έκοπίασαν ολίγον .εως ότου 
άνακαλύψωσι τον ιδιοκτήτην τοΰ περιφράκτου. Τέλος τόν διέκριναν κοιμώμε- 
νον ύπο τάς συκέας έν μέσω πληθύος μικρών πτηνών. τά. οποία έκάθηντο άφό- 
βως έπί τοΰ σώματος αύτοΰ.

— Ο κύριος μετά σοΰ Σιντή Λακδάρ! είπεν ό πατήρ χαιρετώ·/ μέ τήν 
χεΐρα είς το στήθος. Ιδού ο υιός μου. ό οποίος θέλει νά γίνη τεμπέλης. Σοί 
τόν φέρω νά τον έξε τάσης καί ϊδης έάν έχη κλίσιν εις αύτό τό επάγγελμα. Έν 
τοιαυτη περιπτώσει σέ παρακαλώ νά τόν κράτησης έδώ ώς μαθητευόμενον καί 
θά σοΰ πληρώσω ό,τι πρέπει.

Ο Σιντής Λακδάρ χωρίς νά άπαντήση τοϊς έκαμε νεΰμα νά καθήσωσιν 
πλησίον του εις την χλόην. Ό πατήρ έκάθησεν, ό υιός έξηπλώθη' τοΰθ'όπερ 
ήτο εν πολύ καλόν σημεϊον μεγάλης οκνηρίας. Έπειτα καί οί τρεις έβλεποντό 
χωρίς νά όμιλώσιν..

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Ήτο πλήρης μεσημ.βρία. Καύσων άφόρητος. Το πάχ έν τώ μικρώ περι- 
φράκτφ έφαίνετο ήσυχάζον. Δέν ήκουέ τις ή τον έκ τοΰ άέρος κρότον τών 
άγριων σπαρτών, τά οποία διερρή,γνυον έκεί ύπό τόν ήλιον τόν ξηρόν φλοιόν 
των, τάς πηγας κελαριζούσας ύπό τήν χλόην καί τά καταβαρύνοντα τούς 
κλάδους πτηνά, τά όποια έπ'έτων άπό δένδρου είς δένδρον μέ θόρυβον όμοεον 
πρός τόν τοΰ άνοιγοκλειομένου ριπιδίου! Άπο καιρού είς καιρόν σΰκον ώριμον 
άπεσπάτο καί κατεκύλει εις τήν χλόην. Τότε ό Λακδάρ τείνων τήν χεΐρα μέ 
τον πλέον βαρετοί zzi~v/ έφερε τό σΰκον είς τό στόμα του.

Τό παιδίον ούτε αύτόν τόν κόπον έλάμ.βαγεν, όσον ώραιότερα καί άν ήςαν 
τά σΰκα, τά όποια έπιπτον πλησίον του ! Ό διδάσκαλος διά τής άκρας τοΰ 
οφθαλμού παρετήρει έκπληκτος αυτήν τήν σπάνιάν νωθρότατα χωρίς νά προ- 
φέρη λέξιν.

Δύο ολόκληροι ώρα·. παρήλθον τοιουτοτρόπως... Ό πτωχός κατασκευαστής , 
τών πιπών ήρχισε νά εύρίσκη τήν συνέντευξιν ολίγο;/ παρατεταμένην, δέν 
έτόλμα όμως νά εϊπη τι και έμενε·/ έκεί ακίνητος, έχω·/ τούς οφθαλμ.ούς προ
σηλωμένους, τάς κνήμας εσταυρωμένα; καί κατειλημμένος καί αύτός άπό τήν 
πλήρη θερμότητας καί τεμπε.Ιιας ε/.ενππ ίτρΛσ^'>.·.^>.Ί ν.ιλ ίτ.’> τήν άόριστον 
εύωδίαν τής βανάνας καί τοΰ πορτόγαλιου.

Αίφνης, ιδού μέγα καί ώριμον σΰκον πίπτει έκ τοΰ δένδρου καί προσκολλάται 
έπί τής παρειάς τοΰ παιδιού. Τι ώραίον σΰκον. μοσχοβόλον καί ζακχαρώδες 
ώς κηρόπητα ! Διά νά τό εϊσαγάγη έντός τοΰ στόματός του καί τό καταβρο- 
χθίση έχρειάζετο μόνον, νά τό ώθήση ολίγον διά τοΰ δακτύλου. Αλλά, καί 
τούτο τό εΰρισκεν αρκετά επίμονον έμενε λοιπόν τό.πα.ιδίον άκίνηγον εις αυτήν 
τήν θέσιν μέ τό σΰκον είς τήν παρειάν.

Έπί τέλους επειδή ή επιθυμία του διά νά φάγη τό σΰκον ύπήρξε 
μεγάλη. έκαμ.ε νεΰμα διά τοΰ οφθαλμού είς τόν πατέρα του 
αύτόν δι' ικετευτικής φωνής. «Πατέρα, βάλε τό σύκο είς τό

Είς-τάς λέξεις ταύτας ό Σιντής Λακδάρ ερρίψε μακράν το 
έκράτει καί απευθυνόμενος μετ’ οργής πρός τον πατέρα.

«Αύτό το παιδί μ.οί έφερες δια μ.αθητευόμενον : Αύτό είνε διδάσκαλός μου. 
Αύτό πρέπει νά μοΰ δώσα, μαθήματα !»

Έπειτα γονύπετήσας καί σκύύας χαμαί τήν κεφαλήν έφώνησε πρός τό . 
πάντοτε έξηπλωμένο·/ παιδίον

«Σέ χαιρετώ, πάτερ τής οκνηρίας !»

~ πολύ 
λέγον συνάμα είς 
στόμα μου», 
σΰκον, τό οποίον

Καί τά παιδία ενίοτε έχουν ελαττώματα μεγαλήτερα άπο τους άνδρας, 
άλλά διά τούτο, μ.ηπως έ'πεται. ότι είνε όλιγώτερον άξιοκατάκριτα, άφ’ ού 
ταΰτα μέν δύνανται κάλλιστα νά διορθωθώσι. ενώ όταν αύξηθώσι τήν ήλι— 
κίαν θά ήνε ίσως άδύνατος καί ματαία πλέον πάσα προσπάθεια.

Τήν άστείαν αραβικήν παράδοσιν άς κρίνη έκαστος κατά τό μέτρο·/ τής 
προθυμίας του. καί αν άγαπζ. άς γείνη καί τεμηί.Ιης. Ισως εύρη άπόλαυ- 
σίν τινα, δέν τώ έγγυώμεθα όμως διά τάς· συνέπειας ! . .

Μ Μαυρ
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ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Προ της αγνής Μαρίας 
Μετ' ιϊχρας εν.Ιαβεΐας 
Τα βήρ,ατιι iic yi'puuer, 
K' είς τήν ρεπτήν napfiivov 
"Λπο χαριίίιις αίνον. 
ΠιιιΛΐα. ΰς npoafipwprr.

Λ
*

X

Είς τήν ϊ·περαγίαν 
Είς πάσαν όι>ση·χία ν 
Ενί.ίπ·ύες προστρίχορεν 
Ότι αντήν χαί ρόνον 
Είι ti.li^rir χαΐ ε’ς πόνον
Παρηγοριά v εχορεν.

ft. /ί. Λ

ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΓΑΥΚΟ

•II .ζααάτοΰ ΧαρΛάου ΗήλΟιν· ό Χχ??·’« 
καέπαίζ«ήσύχως;Λέτην^ο·να·,

Mt'Z σζοΰρα εινε πολύ μονότονος, 
οχαν δέν έχη κάνεις άλλον σύντροφον 
έκτος" αύτήςΓ Διατί ε·?χρε·άε τήν κεφα
λήν του'< Χαρίλαος: Διατί παρατηρεί 
τό βάζο εκείνο τοΰ γλυκού;

Ό ζαϋαένρς ό Χαρίλαος ! Δέν ήδυνήθη ν 
άντισταΟ-ή εις τόν πειρασμόν. Άλλ’ άπό τό ανοι
κτόν παράθυρον ή μαμά του. ΐπιττρέφουσα έζ 

τής αγοοας, τόν βλέπε;. ΙΙ'ϋς 1 οχι μόνον λαίμαργος. άλλά 
ζαίψίύστης ακόμη : Αλλοίμονο·/ ! Ό 
Χαρίλαο: δέν έγλυψε καλάτά δάκτυλά 
του. τά όποια τόν προδίδουν.

• Διά τούτο ζατεδικάσΟη νά φάγγ, «ό
νος. εις ενα σκαμνάκι, ζα: δέν Οά φάγη 
ώραία φρούτα μετά τό φαγητόν. Καί 
ΐδέτε πώς ό μικρός του αδελφός εινε 
δυσηρεστημ ένος από τήν κακήν του 
διαγωγήν. Μ»χ κ...

Χημ. Π.Π.-7Ϊ, .ίηφβΛτο /‘έχρι τυ~- 

ώς ό-ίο.ς όχατό.ί.Ιη.Ιο.
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Μιά φορά είς ένα δάσος ήτανε να λεοντάρι κχί δέν έκόταγε κανείς νά 
πάη έκεί νά. κόψη, ξύλα' άν έπήγαινε κχί κανείς, έπήγαινε κρυφά αλάργα άπό- 
τό λοντάρι.

"Ενας γέρως όυ.ως έπήγαινε vr/yx έκεί ςέ <ζιά χκ.ρζ και έκοβε ξύλα. έφόρ- 
τονε τό βασταγό’του καί πήγαινε 'ς τό σπίτι του. Τό γε'ρω τούτον τόν έβλεπε 
πολλαίς φοραΐς τό λοντάρι. άλλά. δέν τόν έπείραζε. Mix ήιζέρχ όυ.ως τοϋ 
[ζίλησε καί τοΰ είπε «ε.Ια '<ίω νά. καθίσωιζε νά. κουβεντιάσωυ.ε’υ.ή φοβάσαι. δέ 

' σέ πειράζω».
Ό γέρως έτρόυ.αξε καί δέν ήξερε τί νά κάυ.η· έλεγε [ζέ τό νοϋ του :

«Μπροστά νά πάω σκιάζου.αι.
»πίσω νά πά φοβάυ.αι».

Πάλι όυ.ως τό λοντάρι τοϋ υ.ίλζ,σε νχ πάη έκεί. Έπήγε τέλος πάντων, 
έκάθισε καί είπανε πολλά. Τοϋτο γινότανε καθ' ήυ.έρα· έθάρρεψε πλέον ό γέρως· 
έγιναν φίλοι.

Μιά ή(λέρα λοιπόν, έν ώ έλέγαν·. τοϋτο καί κείνο, έν ώ τό λοντάρι κάπως 
έφάνταζε τόν εαυτό του, τοϋ λέει ό γέρως όλα καλά, τά ’χεις- ένα όυ.ως δέν 

'έχεις καλό.
— ΙΙοίο, λέει τό λοντάρι.
— Μέ συγχωρεΐς, λέει ό γέρως· ίίρωυ.άει τό στόυ.α σου.

• Τοϋτο τοϋ κακοφάνη πολύ.τοϋ λονταριου. άλλά δέν είπε τίποτα κείνα, τή 
στιγυ.ή. "Οταν όυ.ως ό γέρως έσν,κώθζ, νά φύγη ~<7 συνήθειάν του. τοϋ
λέει τό λοντάρι : ΙΙαρε τό τσεκούρι σου(1) καί -ΐάριε [ζιά τσεκουριά, 'ς τό 
κορυ.ί υ.ου.

— Ό γέρως δυσκολευότανε ό φτωχός· πώς νά όαρήσω έλεγε.
— Βάριε, τοϋ λέει τό λΛτάρι. γιάτί . . .
— Θέλοντας υ.ή θέλοντας λοιπόν ό γέρως ίόάρεσε τήν τσεκουριά 'ς τό 

λοντάρι.
Τότε τοϋ λέει : Αη.’ς τό καλό τώρα.
— "Εφυγε λοιπόν ό γέρως καί έκανε καιρό νά πάη ς τό δάσος άπό τό 

φόβο του.

I) Τ.τγχμ’.,ι ζέγουσιν οι άγρόται τόν πέλεκυν, τήν ϊέ οιά τοΰ -ε/.έκεως πληνήν -

Κατά, τό διάσττ,υ.α αυτό τό λοντάρι άγλειψε άγλειψε υ.έ τή γλωσσά του 
τήν τσεκουριά τήν έγιάτρεψε. "Ας άφήσωυ,ε τό λοντάρι καί άς έλθωιζε 'ςτόγέρω.

Άφ" ού λοιπόν έκα[ζε καιρό νά πάη ’ς τό δάσος ό γέρως, λέει υ.ιά ή-ζέρα 
άς πάω νά. ϊδώ τί γίνεται ό φίλος υ.ου’ έπήγε, άλλά ;ζέ φόβο πάντοτε. Έκεί 
τόν είδε co λοντάρι κχί τοϋ λέει : έλα δώ’ έπήγε. Τί γίνεσαι τόσο καιρό, τοϋ 
λέει, πώς δέν ήρθες νά. κόψης ξυλά ;

— Είχα έως τώρα, λέει ό γέρως. καί γιαύτό δέν ήρθα.
— Άς’είνε, λέει τό λοντάρι. Γιά κύττα, τοϋ λέει, τί γίνεται ή τσεκουριά.
— Κυττάεΐ’ δέ βλέπω τίποτα·, λέει ό γε'ρως.
— Βλέπεις, λέει τό λοντάρι. ή τσεκουριά έγιατ'ρεύθη■ ό λόγος όυ.ως ποϋ 

είπες δέ γιατρεύεται. Πρέπει λοιπόν ό άνθρωπος, γέροντα υ.ου. νά είνε πολύ 
προσεκτικός καί ς τής συναναστροφές του καί "ς τούς λογους του.

Λικατειίνιι Μ. Λελεκου

Δεινόν ή αμάθεια .
*/ί τβρωπ/c αγράμματοι:, ζύ./οτ άπβ.ϋχητο>·.

’Εξηγούμενος τις τό : ·
Μήνιν άειοε. θεά. ΙΙηληιάοεω Άχιλήο; Οΰλομένην κ'/.-. ελ-γε
Μηι-ιν ίΐιιόι. Hui, ΙΙιι.ΙηιαΛιω ·ήν'· Μόνοι; ιχαβότανι. ιό Hfii, ιό; τό .τσρ«-

■ίϊ/Κ Oe-lofiiri/v. . Jiov ό Α/ι.Ι.Ιιίι; iui ιήν Έ.Ιίνην.
•• ·

Τά στοιχεία Μ καί Η βλέποντες οί άγρόται χωρίου τινός ένθα τε και ένθα 
τής Παναγίας ήγνόουν τί έννοοϋσι. τί λέγουσι καί πολύ ήδζ.μονουν. < >θεν απο
φάσισαν καί ήρώτησκν εορτήν τινα ζυ.α έξελθόντες τής εκκλησίας τόν ιερέα, 
ό δε ίερεύς άπαντών είπεν :

— Ώ μωροί καί τυφλοί, δέν εννοείτε τι λέγει τό Μ καί το Θ ; Λύι Μητρο- 
ρωθούνατ Jiei.

♦ · ·
Δύο νεανίσκοι ώνησάμενοι εκ τίνος όψοπωλείου πλακούντιον είπον ό μέν 

ζπότισον, ό δέ άμοιρώ.
— Ούκ έστιν αλμυρόν, ύπέλαβεν ό όψοπώλης. ου.

Δικαστής έλεγε ποτά τινι έρωτωυ.ένω συνεδριάσει»; ώρα’ Λέγε ή διστάζεις ;
— z/f>· ruatafa, i-ryTr.avi i> έρωτωμενος.

Τοιαϋτα χαί παρά τοϊς άρχαίοιτ
<·οον

«Αγροίκου τίνος ύπερπλησθέντος καί κακώς έ/οντος ώς ήρώτα αύτόν ό 
«•ιατρός υ.ή έξ έυ.ετον έδείπνησεν. ούκ έγωγε. είπεΐν, άλλ’ είς τήν κοιλίαν»

•• ·
«Πτωχής τίνος τήν γαστέρα πονούσζ,ς έπεί ύ ιατρός έπυνθάνετο υ.ή έν γαστρί 

έχει, πώς γε. είπε, τριταίαν υ.ή βέβρωκυία :

Μιχαιιλ ΛΕΛΕΚΟΧ
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΤΙΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ
I κρίμα νά είναι οί ποντικοί τόσον καταστρεπτικοί- νά 
εγκαθίστανται εις τάς άποθήκας μας. εις τά δουλάπια 
μας. καί νά κατα'τρώγωσι τά άσπρόρρουχά μας καί τήν 
τροφήν μας- άνευ τούτων θά τούς ήγαπώμεν διά τήν λε
πτότητα των. τό πνεύμα των. τήν έφευρετικότητά των 
καί ακόμη διά τά αισθήματα τής άφοσιώσεως.' 

Γνωρίζετε τήν ιστορία'/ τοΰ τυφλού ποντικού : 
Μαθητής τις εΐργάζετο ήσύχως εϊς τό δωμάτιόν του 

προ ό/.ίγου είχε κάμει τό πρόγευμά του. καί είχον πέσει 
έπί τού πατώματος ψυχία τινά άρτου

Ελαφρός κρότος τόν έκαμε νά ύψώσγ, τούς οφθαλ
μούς- 'ήτο εις νέος ποντικός, ό όποιος είχεν εκβάλει τήν

κεφαλήν του άπό [λίαν οπήν.
'Αφού έπεθεώρησε διά τού βλέμματος τό δωμάτιον καί τίποτε δέν τώ έφαί- 

, νέτο ϋποπ,τον, είσήλθε πήλιν εις τήν οπήν του’ αλλά μετ’, ολίγον τόν είδε 
πάλιν άναφανέντα καί σύροντα ένα γέροντα ποντικόν άπό τό αυτί.

Κατόπιν έσύναζε τά ψυχία τοϋ.άρτου καί ήλθε καί τά έτοποθέτησεν Ενώ
πιον τού γέροντας,

Ό μαθητής πζρετήρησέ τότε ότι ό ποντικός’ ούτος ήτο τυφλός· ό δέ μικρός 
του τόν έτρεοε !

Δέν είνε τούτο παράδειγμα έξαίρετον υίικής στοργής :
•·>ά σας διηγηθώ άλλο παράδειγμα άλως διόλου διάφορον. όσον άφορζ’τά

. μικρά ταϋτα ζώα.
Κυρία τις είχεν εις τήν αποθήκην της άρκετήν προμήθειαν ελαίου πρώτης 

ποιοτητος. εις φιάλας κεζλεισμένας μέ περγαμηνήν τάς έφύλκττε δι' εξαι
ρετικής περιστάσεις.

'Επί τινα χρόνον δέν τάς έχρειάζοντο καί δέν τάς έζήτησαν άλλ'ήμέραν 
τινά ή υπηρέτρια, ή όποια ήλθε νά ζητήση έλαιον. εύρε . . . Τί νομίζετε': 

Εύρεν οτι ολαι αί φιάλαι είχον άνοιχθή καί οτι αρκετόν έ’λαιον είχε χαθή. 
Καί ποιος τό είχε πάρει : 1 >·. ποντικοί- οί ποντικοί, οί όποιοι άφήρεσαν τήν 

περγαμηνήν καί οί όποιοι νωρίσαντες ότι εκείνο, τό όποιον ένέκλειον αί φιάλαι 
ήτο κατιτί καλόν, τό οικειοποιήθησαν χωρίς νά ζητήσωσι τήν άδειαν άπό 
κανένα.

ΙΙρχισαν λοιπόν πρώτον νά κατατριόγωσι. τήν περγαμηνήν δια ν’ άνοί- 
ςωσι οπήν. · ; .

Εως έδώ τό πράγμα ήτο εύκολον άλλα κ’ατόπιν : Τί έπρεπε νά καμωσι 
διά- νά πίωσι τό ελαιον :

Το στομιον τής φιάλης ητο πολύ στενόν, ώστε δέν ηδύναντο νά βυθίσωσι 
τήν κεοαλήν.

ΙΙώς νά καμωσι λοιπόν : πώς νά καταπίωσι τό έ’λαιον τό έγκεκλεισμένόν 
εις τάς φιάλας :

Ιδού τινα τρόπον έφαντάσθησαν.
Εις ποντικός άνερριχήθη εις τήν κορυφήν μίας φιάλης, εϊσήγαγε τήν ουράν 

του εις τό εσωτερικόν αυτής καί τήν άφήκ.ε.’νά μουσκεύση εΐ.ς τό ελαιον’ 
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κατόπιν τήν έσυρε έξω μουσκεΰμένην από έ’λαιον. έκαστος δε έκτων συντρόφων 
προσερχόμενΌς έ’λειχεν αύτήν. ·

• ’Οταν ούτος έχόρταινεν ήρχετο ή σειρά άλλου.
Μετά τινα καιρόν, όταν ό πρώτος ποντικός εκουράζετο νά ήναι προμηθευ

τής. έκάλει άλλον, ό όμοιος έλκμβζνε τήν θέσιν του.
Οτε δέ ή επιφάνεια τού περιεχομένου κατήρχετο ούτως’ώστε νά μή δυνα- 

ται νά φθάνη ή ουρά τοϋ προμηθευτού. ήνοιγον άλλην φιάλην. Δεν θαυμάζετε - 
λοιπόν τήν έφευρετικότητα τώ·/ ζώων τούτων :!

Δέν συμβαίνει όμως τό.'ίδιον διά. τήν υπηρέτριαν. Αΰτη’άνακαλύψασα τήν 
πανουργίαν των, έλαβε τό σαρωθρον. τούς έξεδίωξε καί ένα μάλιστα τον άφήκε 
νεκρόν έπί τού εδάφους !
■ Εύτυχώς τινές κατώρθωσαν. νά διαφυγωσι τόν κίνδυνον καί’ είμαι βέβαια 

. ότι έξηκολούθησαν πράττοντες τά αύτά.—Δέν άμφιβά.λλω δε ότι και έ; ύμών 
θά ύπηρςέ τις θύμα τών μικρών τούτων ζώων.

1·:1ρ. Κ ...

ΠΩΣ ΕΠΛΟΤΤΗΣΕΝ Ο ΡΟΤΣΙΛΔ
’ Ο [ίαρώνος Ί'ότσιλδ. ό'πατήρ, είχεν αναγράψει έπί τών τοίχων τού 

τραπεζιτικού του καταστήματος τά εξής περίεργα παραγγέλματα :
|. “Εχε αεί αρωγόν τόν θεόν. (1. Φ.)

’2. ’Εξέταζε σπουδαίωί τάς λεπτομέρειας τών ώποθέσεών σου.
3. Έσο ευκίνητος εις πάν πράγμα.
ί . -Σκέπτου καλά, άλλ; έπί τέλους αποφάσιζε ταχέως.^
5. Τόλμα νά προχωρή:.
6. Τπόμενε ήσύχως τάς δυσχερείας.
7. ΙΙάλαιε γενναίως έν -τή ζωή.

"8. 11 άκεραιότης σου έστω ιερά.
9. Μή ύεύδου ποτέ εις τάς υποθέσεις σου.

III. Μή κάμης άνωφελεϊς γνωριμίας.
I I . Μή δοκιμάζης ποτέ, νά φανής ανώτερος άφ’δ,τι είσαι.

. . 1’2. Ιίλήρωνε ταχέως τά χρέη σου. . .. . .
13. Μάθε νά θυσιάζης χρήματα. όταν πρεπη
Ιό. ύΑπόφευγε τά πνευματώδη ποτά. ' · · ’
15. Χρησιμοποιεί καλώς τόν χρόνον σου.
I Γ>. Μή βασίζησαι εις τάίν τύχην.
17. Έσο εύγενής προς όλους.
18. Μή άποθαρρύνησαι ποτέ.
19. Έργάζου δραστηρίώς κζι έσο βέβαιος οτι θά έ.τιτύχης.

Εκ ιυΐ ιοί X. /u>. Ί’ωΐίυϋ.
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Αύο διαμαχυμένων 6 τρίτο, κερδίζει

ΩΡΑΙΟΤΗΣ - ΧΑΡΙΣ

Δύο παιδία συνεβάδιζον είς τόπον κα- 
τάφυτον έκ διαφόρων όπωροφόρων δένδρων' 
αίφνης τδ έν έξ αύτών βλέπει έπί τίνος πα
ρόδιας έ’να χάρυον χαί τδ δεικνύει είς τδν 
σύντροφόν του' πάραυτα δέ ήρχισε πυχνδς 
λιθοβολισμός χατά τοΰ χαρύου, τδ όποϊον 
χτυπηθέν ύπδ λίθου τίνος τοϋ δευτέρου έ
πεσε χάτω. Τότε αντί νά μοιράσωσιν αύτδ 
χαί λάβη έχαστον τδ μερίδιόν του, οί δύο 

•μιχρο'ι πλεονέχται ήρχισαν νά έριζωσι ποϊος 
έχ τών δύο νά τδ λάβη' ζαί τδ μέν έν 
ϊσχυρίζ-ετο ότι άνήζει είς αύτδ, διότι τδ 
άνεζάλυψε, τδ δέ άλλο διότι τδ έχρήμνι- 
σε. Νεανίσκος τις διερχόμενος έκεΐθεν, 
άφοΰ έμαθε τήν αιτίαν τής έριδος : ποΰ εί
ναι, λέγει, ίο ζαρύδιον, τδ όποϊον προξε
νεί τόσον θόρυβον ; δέσατε μου αύτδ δια νά 
αποφασίσω είς ποϊον άνήζει. Άφοΰ δε έ- 
δόΟη είς αύτδν τδ ζαρύδιον ζαί τδ έδιχοτό- 
μησεν είς δύο, είπε : τδ μέν έν μέρος τοΰ 
ζελύφους άνήζει είς τδν- πρώτον, διότι τδ 
άνεζάλυψε, τδ δε άλλο εϊς τδν δεύτερον., 
διότι τδ έζρήμνισε, ζαί άφοΰ έδωχεν είς 
έκαστον ανά έν μέρος τοΰ ζελύφους. προσέ
θεσε γελών : ή.δέ χαρδία άνήζει είς έμ.ε, 
ώς μισθός διά τδν κόπον τής διαδικασίας 
μου. ζαί εύθύς τήν ζατεβρόχθισε. πρός με
γάλην εζπληξιν τών παιδιών, τά όποϊα 
έμειναν σιωπηλά ζαί μέ στόμα άνοιζτον.

Άλλη ευφυΐα ζαλογήρυυ

’Επειδή ό ευφυή; χαλόγηρος έπαν-ι- 
λημμενως είχε ματαιώσει τα επίβουλα 
σχέδια τοΰ μεγάλου βεζύρου. ούτος όργι 
σθείς διέταξε·/ αύτδν να τώ είπή τί θα 
φάγη ό θεές τήν ήμέραν εκείνην. Ό ζα- 
λόγηρος σκεφθείς όλίγον ζαί μειδιάσας έ- 
δέχθη τήν πρότασιν εύχαρίστως. 'Ζητήσας 
δέ πινάκιον γάλακτος, ζαί τεμάχιον άρ
του. άφοΰ τόν διήρεσεν είς άλλα δύο ισομε
γέθη τεμάχια,είπενείςτδνβεζύρην να λάβη

χαί αύτός έν τεμάχιον, χαί νά κάμη δ.τι 
ίδη αύτδν *ά  ζάμνη. έάν Οέλη νά μάθη, 
έκεΐνο, τδ όποϊον επιθυμεί' ένώ δέ άμφό- 
τεροι έτριψαν τδν άρτον είς τδ γάλα, ήρ- 
χισαν νά τρώγωσιν. Αίφνης ό χαλόγηρος 
χτυπά τδν βεζύρην είς τδ χέρι μέ τδ κου
τάλι του λέγων : αύτδ τό ψωμί ·ποϋ έπή- 
ρες. είνε άπδ έκεΐνο ποΰ έτριψα έγώ. φρόν
τισε. παρακαλώ, εξοχότατε, νά εύρης τδ 
έδιχό.σου. ’Επειδή δε ό βεζύρης ώμολό- 

γησεν. οτι τοΰτο ήτο τών αδυνάτων άδύ- 
νατον. ό χαλόγηρος τω λέγει τότε Οριαμ- 
βευτικώς : ένώ σύ δέν γνωρίζεις πράγμα
τα. τά όποϊα είνε έμπροσθεν είς τά 'μά- 

ηία σίυ. πώς θέλεις νά ήξεύρω έγι'ο τί 
τρώγει ό θεός, ό όποϊος δέν φαίνεται διό
λου

'//ραχ./ρς
• · ·

Ερρίκος ό τέταρτος συναντήσας.έν τοϊς. 
αναχτοροις του άνθρωπόν τινα πενιχρού έ- 
ξωτεριζοΰ ήρώτησεν αύτδν είς τινα άνήζει.

Είς τδν έαυτόν μου, άπήντησεν ε
κείνος·.

— Διά τοΰτο, είπεν ό βασιλεύς, έχεις 
ανόητον κύριον.

Α". /'άωρ)·</Ι<Ιρ/.·
• *

Λαϊκλ γλωσσικά γυμνάσματα
"Ασπρη πέτρα ςέξασπρη 
ζι' άπδ τδν ήλιο ξεξασπρότερη.

Άπδ πίσω άπ'τήν άσφάζα
• κάποια πάπ^' αύγά 'κλώθε.

♦
Axtxi λογοπαίγνια

Εκαμα να βγώ κ' έπεσα

νο:.
"Εκαμα έν αύγό ζ'έπεσα

• ·
Δέντρο στη ράχη τοϋ πουλιού

ήτοι
Δεν τρώς(τρώγε·ς)τήν ράχην τού πουλί-ΰ.

Οί αρχαίοι Έλληνες έλάτρευον Θεάν τής ώραιότητος, ήν έζάλουν Άφροδί- 
την, έλάτρευον.δέ συνάμα ζαί τάς τρεις θυγατέρας αύτής. 'Αγλαΐαν, Θάλειαν 
ζαί Ευφροσύνην, άς έζάλουν χάρισα;' έδόξαζον.δέ, οτι ή θεά τής ώραιότητος 
δέν πρέπει νά παρουσιάζηται -οτέ άνευ τών χαρίτων, ζαί δικαίως, διότι ή 
ώραιότης,’ όσον τελεία ζαί άν ήναι. άρέσζει μέν πάντοτε, άλλά δέν άρέσζε; 
μετά θέλγητρου αν δέν συνοδεύηται ζαί ύπο τών χαρίτων. II χάρις έλζυει, ή 
χάρις θέλγει, ή χάρις πληροί τήν ψυχήν γλυζυτάτου αισθήματος, διά τοΰτο 
ζαί είς συγγραφεύς γάλλος είπε ζαί λίαν όρθώς :

Ή χάρις eirai πο.Ιν ώραιοτέρα τής ώραιότητος.
ΊΙ χάρις’ έμ,φαίνεται είς ΐήν όψ'.ν._ είς τό ήθος, είς τάς πράξεις, είς τούς λό

γους ζαί αποτελεί τήν ιδιότητα εκείνην, ήτις έλζύει ζαί θέλγει, άλλα πρέπει 
νά ήναι φυσική, απλή ζαί ούχι προσπεποιημένη' αί ζατά προσποίησιν χ κριτές, 
ήτοι οί άζζισμοί (τσακίσματα. νάζια) είναι ελάττωμα ζαταστοέφον ζαί τάς 
τυχόν ύπαρχούσας φυσιζάς χάριτας. αί όποΐαι ζαί μόνον έχουσιν άςίαν ζαί 
προσδίδουσι τοιαύτην εις τόν εχοντα αύτάς.

. . Κ. Γεωργιάδης. .

Όρθογραφικαί ασκήσεις
Τό τρίτον ήδη έξεδόθη τό ύπό τόν άνω τίτλον σύγγραμμα τοΰ ζ. ΊωΛνν. Καρα- 

ζατσίνη. διδάκτορος ζλπ. Έν αύτώ κατ’ ιδίαν ολως μέθοδον εκτίθενται πρακτικό
τατα-καί άπλούστατα oj διάφοροι κανόνες σί άναφερόμενοι είς τήν ορθογραφίαν. §ιά 
τών παοατιθεμένων δέ άπειρων παραδειγμάτων ό διεςερχόμενος τό πρακτικώτατον καί 
άριστον τοΰτο σύστημα τής ορθογραφίας δύναται νά κατέχη πάντα τά στοιχεία τά άπαι- 
τούμενα πρός τήν ορθήν γραφήν τών λέξεων τής Έλλ. γλόσσης. II χρησιμότης τοΰ 
βιβλίου άνεγνωρίσθη παρα πάντων 'έν τε τή Έλλάδι ζαί τώ έξωτεριζώ, καί ό τύπος 
δέ ολόκληρος λίαν εύφήμως έγραψε περί αύτοΰ έπαξίως. Τοϊς συνδρομηταίς ήμών τό 
συνιστώμεν θερμότατα ώς ωφελιμότατο·/ καί καταλληλότατον ού μόζον διά τούς μα- 
θητάς. άλλά ζαί διά πάντα εχοντα άνάγκην προχείρου τινός ορθογραφικού βοηθήματος. 
Οί βουλόμενοι καί οί λαβόντες άγγελίας άπευθυνθήτωσαν πρός τόν κ. 7ω. Α'<ιραχατ<ώ>·>/>·, 
υποδιευθυντήν τοΰ Λυκείου Σιμοπούλου, οδός Ακαδημίας 52, εις Αθήνας.ΛΪΚΕΙΙΙΝ κ. 1. X. ΣΙΜΟΠΟΪΑΟΤ

Τό έν Άθήναις Ελληνικόν Λύκειον τοϋ κ. I. X. Σιμοπούλου. είνε εν τών άριστων 
έν τή ανατολή Λυκείων. Διατοέχον ήδη τό δέκατον άπό τής συστάσεοίς του έτος, 
απέκτησε τοιαύτην φήμην καί τηλικαύτης χαίρει ύπολήψεως παρα πάσι διά τούς άγλαούς 
καρπούς ζαί τήν επαινετήν πορείαν του έν τή μορφώσει ζαί εκπαιδεύσει τών Έλληνο- 
παίδων, όίςτε-πάς οίος δήποτε λόγος καθίσταται περιττός σύναμα δέ καί άνεπαρζής.

Δεχεται-μαθητές τροφίμους, ήμιτροφίμους ζαί διημερεύοντας. Οί διδάσκοντες ζα- 
θηγηταί ζαί διδάσκαλοι ϋπεροαίνουσι τούς 35. ,διδάσζουσι δέ ζαί ξένα; γλώσσας έπιμε— 

Λητά1, έν τώ ζαταστήματι αύτώ ένδιαιτόμενοι.
Τό κατάστημα έχτισμένον- έπί τούτω περιεχει πάντα τά απαιτούμενα πρός τήν τε- 

λειοτεραν αύτοΰ καί άπρόσζοπτον λειτουργίαν.'ζεϊται δέ έν τή όοιύ Ζωοδόχου Πηγής.
Τήν έπίολεψιν έπί πάντων μετά πατρικής φιλοστοργίας ζαί έπιμε/.είας εχει ό 

ακάματος διευθυντής τοΰ Λυκείου ζ. I. Σιμόπουλος καί ή πολύτιμος συνεργατις αύτοΰ’ 
αξιότιμος κυρία Σοφία Σιμοπούλου, τής έπιμονής τών όποιων καί άόζνου ένεργείας 
ζαί μεγάλης δραστηριότητοφ ζαρποι ανεκτίμητοι είσιν οί αναρίθμητοι μαθηταί. οϊτινες 
άπεφοίτησαν τοϋ Λυκείου έλληνοπρεπέστατα ζαί ήθιζότατα μεμορφωμένοι καί άρτίως 
πεπαιδευμένοι. ' . .
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. > .................... -■>-------” —λά πρέπει
να το μαίωσιν επι τέλους, ότι και τό ΙΙαιδιχόι- ΙΙιριοΛιχύι· iyk'tz-z'j Οϋυ.χ λυμεώνων 
τινών, οϊτινε; έπαξΟυσιάσΟησαν ύπό τό πρόσχημα τής φιλία; και έπροΟυμο'πονήΟησαν νά 
οειςωσιν -ευγενή αλλ ανύπαρκτε αισθήματα πρό; ύποστήριξιν χύτουάλλ οί .οποίοι 
κληΟεντες απειρακις νά έκπληρώσωσι τάς εαυτών ύποχρε.όσε'ις έκώφευσιν άσυνειδήτως, 
εις τις οιαοοΒο-ρόρτως καί εύγενώς πάντοτε γενομένχή αύτοΐς προσκλήσεις. ΊΙπειλή- 
σχυ.·/. οτ·; Οχ οημοσιευσωμεν τά. ονόματα τον. άλλά κκ: τούτο επ'’μήνας άν-βάλομεν 
:/'ε/\·τ»'ϊε·· άποχωροϋντες ήμείς, πάντοτε εύγενώς φερόαενοι. Ζ./.τίη.,>■«,.·.

Λλλ ηοη εχασαμεν πάσαν ελπίδα^ και άνχγκαζόμεΟα πλέον και πρός στιγματισμόν νά 
αναφερωυ^εν τους μάλλον κωφεύσαντας καί παροργίσαντα;- ήμας. Ό έν .1>/&ιώίω Ζ 
Ηεύο Ξεοάκτυλος είνε ό Κρώτος καταχραστής μας .' Έν Δ'μή,,υ, ό κ. Γεώργ. ϊ.ρί- 
χτ.ς, οιΟασκαΛος εν τινι λύκειο ενώ μάς ηρώτα ποϋ νά πληριόση καί τώ έγράψαμεν 
απειρακις και τώ έστείλαμεν άνθρωπόν μας. ούχ ήττον κατέφαγεν ό άθλιος τάς'συν- 
ορου,ας 3? συνδρομητών τοϋ εξωτερικού^ καί 32 λευκώματα. ε\τό; τώ» άλλων άπειρων 
ταχυδρομικών υ.ας εςόδων Εν .ίυ./υμ; τ>7<; '/Woo ό τέως παμφίλτατος ήμίν ΐατορς κ. 
Έμμ Κωνσταντινίδη; με ολην τήν βάρυτάτην ϋπόσχεσίν του. ήν τώ άπεσπασαμεν διά 
Οριμεϊχς επιστολής υ.κς, δέν ηΰδόκησε νά μάς στειλη 'ojMwJzoi-zn συνδρομάς τοΰ εξωτε
ρικού ά και C έτους.".' Π έν Δίγ»·ω εϋγενής δεσποινίς καί διδασκάλισσα άμα καί φίλη 
γνώστη Μαρίκα Ζώίου δέν ήδυνή'Γημεν νά έννοήσωμ-ν άχρι τούδε διατί δέν μά; έστει- 
'.εν ?(Ι σύνδρομά;..δι- άς τή απεστείλαμεχ κατ' αιτησίν της καί αποδείξεις ! Λ . ΊΙ έν 
_.τυρΓ,( αξιομνημνόνευτος δεσποινίς καί διδασκάλισσα Ό. Φεγγαρβ δέν ήόέλησε νά μας 
Τ?»Ή ’®'·τε ν’· έπιστρέψη καν τά αίτηΟέντα φύλλα (II συνδρομητών 1 . . Ό έν '.1.1ε£α>·· 
Α/υιίι,μεγαλεμπορούπάλληλος ζ·. Ξενοφών Έλαιώτος έκαμε καί αύτός τό μέρος του. 
οσον ήδύνατο 1 ϊιωπηοώς καί μυστικός και μέ ύπερηφάνειαν δέν έστειλεν ακόμη 5 συνδρό- 
μας και X δραχμάς ες άλλου λογαριασμού ' ' . . //(<όίε >·<><; τις έφαγε καί αυτί: κάτι τι' 
τα εστειλεν -ί./γώο... αλλά δέν τά έλάβομεν ' . ί Έν Αρμη, καλοθελητή; τις άλλος, οστις 
διαμένει ενταύθα και μας χαιρετγ. μειδιών καί λέγεται κ. Νιχ. Σχαμνάζης, δέν ήδυνήΟη 
ό άνθρωπος να είσπραξη ούτε οβολόν από ΧΟ συνδρομητάς, ών τά ονόματα, φαρδειά 
πλατεία τεθειμένα, τών καλλίτερων δέ_ οικογενειών τής Κρήτης, τόν διαψεύδουν‘επιση
μότατα Ειςμίαν^επιστολήν του μάς,έγραφΐν οτι έσυναζε κατά μήνα δεκαράκια διά τά 
ΙΙεριοδιζόν, αλλά, δέν μάς είπε τι τά έκαμε τά δεκαράκια! Ας ε/η χαοιν, επειδή είνε 
συμπατριώτης! Έν ΈΛ,,γ ό Ελληνοδιδάσκαλος κ Κ. Καλλιγάς -ηΟέλησε καί Οελήσας 
οεναπεστεικε το αντίτιμου οκςω συνδρομητών, β'έτους. ·”σως επειδή έγνώρισε τον 

. αδελφόν μας καί άντήλλαξε χαιρετισμόν και έπιστολήν! Έν Αργα.Ιαστη ΙΙώ.Ιιη· ετεοος 
ονοματι Ευστ. Λεληγιάννής ένόμισε καλόν νά κράτηση ό ίδιος ί συνδοοαάς, οσχς είχε

,,-γί.μας έγγράψη. ό δε άξιότιμος κ.' Κ. Μασοδρυς. διδάσκαλο; καί αύτός 
εν Ι/»μ,../«<«,. προμχντεύων οτι δέν Οά ήτο μόνΰς ό κωφεύων εις τήν συνείδησίν του. 
ή οτ^ι δέν Οά εκαμνε κάνέν πολύ μεγάλο κακό, έκράτησε 'και αύτός ό σύνδρομά; διά νά 
τας οαπχνήση αύτός αντί ήμών. οπού ήΟελεν ό άνθρωπος ! . ' ' ·
, Ααί ν.Ι.Ιι,ι. χαί α.Ι.Ι&ι. ων εστιν αριθμό;, άλλά χώρος ούκ.-εσν.ν έν τώ ΙΙεριοδικώ πρό. 
οημοσίευσιν τών ανωνύμων όνου ατών αύτών και υπομονή έν ήυ.ϊν !

Φ:λτ»τε·κ.· 27.·Δ<<ιιγ« .' 11- ϋπόΟεσι; τοϋ διηγήματος σας -είνε καλή’ πνίγεται τι; . '
όμως εν τή αλληγορία ή κάλλιον έν τή μακρηγορία και δέν δύναται να κοατήση τήν 

. εντυπωσιν, ήν πρέπει τρ διήγημα ν’ άφήσ-η. 11 ' μιμησις λοιπόν άπέβη ανεπιτόχης.
Πώς ενομίσατε βτι αί μιμήσεις γράφονται ευκολώτερον ; . . Ίξίδέα σας τοϋ νά παύσήτε 
την υλικήν συνδρομήν σας καί νά άρχίσητε τήν πνευματικήν, βλέπετε. οτι είνε’πολύ 
απελπιστική δι' ημάς '

Αγαπητέ //ι,./ιλ·.' .4Ελαβον ολα-ά σταλέντα κα*.  τό ποίημά σοΰ Δέν έ/ω 
■/,'ϋρον όμως ούτε νά σοι απαντήσω ύ'πιυ; θέλω, οχι διά νά τά δημοσιεύσω. ΙΙαοατήρη’σε 

ότι δέν εγρχ'όα ούτε περί Σεπτεμβρίου, ούτε παιδικήν ηχώ και αινίγματα. ' .

Δώρα εύθηνά, οιαρκή, χρήσιμα

Ο λ’ ΤΟΜΟΣ
τού ΙΙαοδικοϋ Περεοδεκοΰ τοϋ έτους 1889 περιέχων σελίδα; ΙΟί. πλήρεις 
ώοαίας, ωφελίμου ζαΐ τερπνής ύλης, κοσμούμενος δέ και διά καλλιτεχνικών 

εικόνων τιμάται διά τούς συνδρομητές δραχμής, δια δέ τους μη το'.ουτους 

δραχμών δύο.

Ο Β' ΤΟΜΟΣ
τοϋ 'έτους 1890 περιέχων έπίσ-ης σελίδας 104, άλλ'έπί χάρτου πλέον εκλε
κτού καί μετά ζαλλιτεχν'.κωτέρων εικόνων, αληθής θησαυρός τερπνών διηγη
μάτων, ποιημάτων κλπ. τιμαται καί ούτος διά τούς συνδρομητάς δραχμής, 

διά δέ τούς μή τοιούτους δραχμών δύο.

Ο Γ’ ΤΟΜΟΣ
τοϋ 1891 περιέχων 176 σελίδας υπερέχει τών δύο προηγουμένων ώς πρός τήν 

ύλην καί τήν καλλιτεχνικήν έκτύπωσιν· κοσμούμενο; δι' χΟ εικόνων τιμάται 
δραχμών δύο διά τού; συνδρομητάς καί τριών διά τούς μή τοιουτους.

Ο Λ- ΤΟΜΟΣ
τοϋ νέου έτους 1892 άποτελεσΟησόμενος έκ σελίδων ’9'2 κοσυηΟησομενων 

δ·."έργων τών καλλίτερων παρ'ήμϊν ποιητών ζαΓπεζογράφων καί εικόνων ευ
ρωπαϊκών τιμάται δραχμών τριών Jia τε τού; συνδρομητάς καί τού; μη 

τοιούτους.

ΤΟ ΛΕΤΚΜΜΑ
τοϋ Παιδικόν Ιΐιριοδιχοϊ·. βιβλίο/περιέχον 32 μεγαλας σε/·όας με έζλεζτήν 
ύλην καί ωραία; εικόνα; όλοσελίδους, τιμάται ζεπτών πεντή-κυντα οιά το ·; 

συνδρομητάς και δραχμής διά τού; μή τοιούτους.

ΙΙΛΝΤΛ
τ’άνωτέρω τιμώνται δρ. διά τού; συνδρομητάς, δίκα διά τους μή τοιουτου;.

ΣΙΙΕΥΣΛΤΕ πριν έξαντληΟώσι ΣΙΙΕΤΣΛΤΕ
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ΕΗ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
ΟΙ %JM6V<I»OI ISfiAX.VIIX ΚΑΙ ΛΙΛΙΜΎ

Έμπορός τις είχε μεταβή εις τάς Ινδίας, όπου ζερδίσας διά τοϋ έργου 
του πολλά χρήματα, άπεφάσισε νά έπανέλθη εϊς τήν πατρίδα του μετά της 

συζύγου του. τοϋ τετραετούς υιού του Ίωάννου καί τής τριετοϋς θυγατρός του 
Μαρίας. Έπεβιβάσθη λοιπόν εϊς εν πλοϊον, άλλά κατά τόν διάπλουν των κα- 
τελήφθησαν_ ύπό τρομερας τρικυμίας, ένεκα τής όποιας ό πρωρεύς (πιλότος) 
διεζήρυξεν ότι διέτρεχον τόν μέγιστον τών κινδύνων, διότι ό άνεμος ωθεί τό 
πλοϊον πρός τούς βράχους, οπού βεβαίως ήθελε συντριβή. Ό δυστυχής έμ
πορος άκούσας ταϋτα. έλαβε μίαν μεγάλην σανίδα ζαί έδεσεν έπ’αύτής δυνατά 
τήν γυναίκα του καί τά τέκνα του, ήθελε δέ νά δεθή ζαί αύτός, άλλά δέν έπρό- 
φθασε, διότι το πλοϊον προσκρόυσαν εις τούς βράχους, ήνοιξε, καί πάντες οί 
έν αύτφ έπεσαν εις τήν θάλασσαν. Ή σανίς. έφης ή’σαν δεδεμένη ή μήτηρ μετά 
τών δύο τέκνων της. δέν έβυθίσθη, άλλ’έπέπλεεν, ό δέ άνεμος τήν ώθησεν έπί 
τίνος νήσου, οπού ή ur~r.c λύσχσχ τχ σχοινιά, μεθ'ών ήτο δεδεμένη, έξήλθεν 
εις τήν ξηράν αύτή καί τά τέκνα της. Μόλις δ’εύρέθη έν ασφαλεία, ή πρώτη 
φροντίς της ήτο νά γονατίση καί νά ευχαρίστηση τόν θεόν,' διότι τήν έσωσε 
μετά τών τέκνων της. . ΊΙτον όμως πολύ λυπημένη, διότι έχασε τόν σύζυγόν 
της, καί διότι έσζέπτετο ότι καί αύτή ή ίδια καί τά τέκνα της ήθελον άποθά- 
νει έκτης πείνης εις τήν νήσον εκείνην, ή ήθελον ζαταφαγωθή ύπό τών άγριων 
θηρίων. Ούτω θλιβερώς σκεπτομένη περιεπάτει έπί άρκετήν ώραν, ότε παρε- 
τήρησε πολλά δένδρα φορτωμένα άπό καρπούς, έλαβεν εν ξύλον και έρριψέ 
τινας αύτών, ούς έδωζεν εις τά μικρά τέκνα της. καί έξ ών έοαγε καί ή ίδιά. 
Κατόπιν προχωρήσασα πλέον μακράν διά νά ίδή μήπως άναζαλύψη ζαμ.μίαν 
ζαλυβην. έπεισθη μέ μεγάλην της λύπην, οτι εύρίσζοντο εις νήσον έρημον, 
άκατοίκητον. Έν τούτοις ζατά τόν δρόμον της εύρεν έν μέγα δένδρον, όπερ 
είχε κοίλωμα ζαί άπεφάσισεν έκεί νά διανυκτερεύσωσιν. Έκοιμήθη λοιπόν έζεϊ 
μετά τών τέκνων της ζαί τήν έπιοϋσαν προέβη όσονήδύνατο περισσότερον εις τά 
ενδότερα τής νήσου, όπου άνεζάλυψε φωλεάς πτηνών μετ’αύγών, άτινα έλαβεν 
επί τέλους ίδοϋσα οτι δέν εύρίσζοντο έζεϊ ούτε άνθρωποι ούτε ζώα βλαπτικά, 
άφιερώθη εις τήν θέλησιν τοϋ θεού ζαί ένησχολεΐτο νά άναθρέύη όσον ήτο δυνα
τόν ζαλλίτερον τά τέκνα της- είχε μεθ’έαυτής έν Εύαγγέλιον καί έν βιβλίον 
προσευχής, άτινα μ.ετεχειρίσθη διά νά μάθη, 
νά τά δ'.δάξη νά γνωρίσωσι τόν θεόν ήμέ

— Μαμά, ποϋ είναι ό μπαμπάς μου ;

τα τέκνα της νά άναγινώσζουν και 
ραν τινά ό Ιωάννης τή λέγει :

’Αγαπητόν μόυ τέκνον, τώ αποκρίνεται ή δυστυχής γυνή ζλαίουσα' ·ό 
μπαμπάς σου μετέβη εϊς τόν ούρανόν, άλλ'έχετε ένα άλλον πατέρα,. τόν αγα
θόν Θεόν. Είναι έδώ, άν καί δέν τόν βλέπετε, είναι έκεϊνο'ς, όστις μάς στέλλει 
αυτούς τούς καρπούς καί αύτά τά αύγά. και θά εχτ, τήν φροντίδα μας έν όσω 
θά τόν αγαπώ μεν μέ τήν ζαρδίαν μας καί θά τόν λατρεύω&.εν.

"Οταν Vx μικρά έμοϊθον νά συλλαβίζουν, άνεγίνωσζον μετά πολλής εύχαρι- 
στήσεως πάν ό,τι έμπεριείχετο έντός τών βιβλίων των ζαί ώμίλουν περί τού
του ύλην τήν ήμέραν, ήσαν δ'άφ'έτέρου πολύ καλά καί’πολύ ύπήκοα εις την 
μ.ητέρα των.

Μετά δύο έτη ή δυστυχής αΰτη γυνή ήσθένησε καί αισθανόμενη εγγύς τόν 
θάνατόν της, ήτο ζατ’άρχάς πολύ ανήσυχος διά τά δυστυχή τέκνα της. αλλ’έπι 
τέλους ησύχασε σκεφθεϊσα,ότι ό θεός,όστις είναι τόσον αγαθός.θα φροντίση περί 
αύτών.Έξηπλώμένη εϊς τό κοίλωμα τοϋ δένδρου έκάλεσε τά τέκνα της καί τοίς

Τ είπε :
— Μετ’ολίγον θ'άποθάνω, αγαπητά μου τέκνα, καί δέν θά έ'χητε πλέον 

μητέρα. Ένθυμηθήτε έν τούοτις, οτι δέν θά-ήσθε ολομόναχα καί οτι ό αγαθός 
θεές Οά βλέπη. παν ό,τι θά κάμνητε μή παραλείύητε ποτέ νά τόν παρακα- 
λήτε πρωί καί εσπέρας. Σύ αγαπητέ μου ’Ιωάννη, φρόντιζε πολύ διά τήν 
αδελφήν σου, νά μή τήν έπιπλήττης ποτέ, νά μή τήν ζτυπήσγ,ς ποτέ, είσαι 
πλέον μεγάλος ζαί πλέον δυνατός έζείνης θά πήγαινα,ς νά ζητής καρπούς καί 
αύγά» ήθελε νά εϊπή λόγους τινας ζαί εις τήν Μαρίαν, άλλά δέν έπρόφθασε, 
διότι ό θάνατος τής έκλεισε τό στόμα καί τούς οφθαλμούς.

Τά δυστυχή παιδία δέν ήννόησαν όσα τοίς είπεν ή μητέρα των, διότι δέν 
έγνώριζον τί είναι ό θάνατος, .καί όταν ή μ.ήτηρ των ήτο νεκρά, ένόμισαν ότι 
άπεκοιμήθη και δέν έτόλμων νά καμωσι θόρυβον, διά νά μή τήν έξυπνήσωσιν. 
Ό ’Ιωάννης μετέβη καί έφερε καρπούς κα: άφ’ού έδείπνησαν έπλάγιασαν πλη
σίον τοϋ δένδρου καί άπεκοιμήθησαν. Τή'/ πρωίαν τής έπιούσης έξεπλάγησαν 
πολύ, ίδόντα ότι ή μ.ήτηρ των κοιμάται ακόμη καί μετέβησαν νά.,τήν σύρουν 
έκ τοϋ βραχίονος, διά νά τήν έξυπνήσωσιν,. έπειδή δέ είδον, ότι έκείνη δέν.τοίς 
άπεκρίνετο, ένόμισαν ότι ήτο δυσάρεστημένη έξ αίτιας των καί ήρχισαν νά 
κλαίουν, νά ζητούν συγχώρησιν καί νά τή ύπόσχωνται, ότι θά ήναι πολύ ορό - 
νιμα εις τό μέλλον.

Μάτήν όμως ή δυστυχής γυνή δέν ήδύνατο πλέον νά τοίς άποκρ'.θή. Έστά- 
θησαν εκεί πολλάς ήμέρας, 'έως ού τό σώμα ήρχησε ν’αποσυντίθεται. Πρωίαν 
τινά. ή Μαεία εξέβαλε φωνήν μεγάλην καί είπεν εις τόν ’Ιωάννη·/.

— "Αχ. αδελφέ μου τήν δυστυχή μετέρα μας τήν τρώγουν σκουλήκια 
έλθέ τά τήν γλυτόσωμεν έλθέ νά μ.έ βοηθήσης' ό Ιωάννης έπλησιασεν άλλά το 
σώμα άνέδιδε μίαν οσμήν τόσον ϊσχυράν ώστε δέν ήδύναντο νά μένουν έκεϊ καί 
ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσιν άλλο δένδρον διά νά. ζο·.μ.ηθώσι.

Τά δύο ταϋτα παιδία δέν παρέλειψαν ποτέ νά παρακαλώσι τόν θεόν, άνε- 
γίνωσκον τόσον συχνά τά βιβλία των ώστε τά έμάθον έκ στήθους· άφοΰ άνε- 
γίνωσκον πολύ, περιεπάτουν ή κατά τό πλεϊστον έζάθηντο έπί τοϋ χόρτου καί 
συνεζήτουν μεταξύ των ήμέραν τινα λέγει ό 'Ιωάννης εις τήν αδελφήν του:

-— Ένθυυ.οϋμαι όταν ημην πολύ μικρός, ότι ημην εις ένα τόπον όπου 
ύπήρχον μεγάλα: οικία·, κα: πολλοί άνθρωποι, ό πατήρ μου είχε πολλούς ύπη- 
ρέτας.' εϊχαμεν έπίσης ώραϊα φορέματα’ κατόπιν ό πατήρ μας έβαλεν εις μίαν 
οικίαν ήτις έτρεχε·/ έπ: τοϋ ΰδατος,’ καί έπειτα διά μιας μάς έδεσαν εις μία 
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σανίδα, κα! έβύθίσθη είς ~τ,'> θάλασσαν καί δέν επανήλθε πλέον, καί ή δυστυ
χής μήτηρ μας ;ίπεν ότι ήτο ήδη εϊς τόν ουρανόν».

— Τούτο είναι μοναδικόν, άπεκρίθη ή Μαρία άλλ’έτ.ί τέλους συνέβη, εννοεί
ται, οτι ό θεός ήθέλησεν, διότι γνωρίζεις καλώς, αδελφέ μου ότι είναι παν
τοδύναμος.

'<) Ιωάννης καί ή Μαρία έμειναν, ένδεκα έτη εϊς τήν νήσον εκείνην. Ήμέ
ραν τινα έν ώ εκάθηντο είς τήν άκτήν τής θαλάσσης είδον νά πλησιάζη έν 
πλοΐον μέ πολλούς μαύρους ανθρώπους. Κατ' άρχάς ή Μαρία έφοβήθη καί 
ήθελε νά κρυβή. άλλ' ό Ιωάννης τή είπεν άς μείνωμεν αδελφή μου, δέν γνω
ρίζεις καλώς οτι ό πατήρ μας. ό άγαθός Θεός είναι έ<$ώ, καί ότι θά έμποδίστ, 
αυτους τούς ανθρώπους τοϋ νά μας κάμωσι κακόν ; Οί μαύροι άνθρωποι έξελ- 
θόντες εις τήν ξηράν έξεπλάγησαν ίδόντες τά δύο παιδιά εχοντα χρώμα διάφο
ρον τοΰ ίδικοϋ των τά περιεκύκλωσαν καί τοϊς ώμίλουν. άλλά ματαίως διότι 
τά παιδιά δέν ήννόουν τήν γλώσσαν των. Ό ‘Ιωάννης ώδήγησε τούς άγριους 
τούτους είς το μέρος όπου εύρίσκοντο τά οστά τής μητρός του καί τοϊς έδιη- 
γήθη ότι ήτο αποθαμένη, άλλά καί οί άγριοι δέν ήννόησαν τήν γλώσσαν τοΰ 
Ίωάννου Επί τέλους οί άγριοι τοϊς έδειξαν το μικρόν των πλοϊον καί τοϊς 
εκαμον σημεϊον νά είσέλθωσιν εϊς αυτό. «Δέν τολμώ έλεγεν ή Μαρία, αύτοί οί 
άνθρωποι μέ τρομάζουν», άλλ’ ο αδελφός της τή έγγυήθη κα! τήν ένεθάουνε.

Είσήλθον λοιπόν είς τό πλοϊον όπερ τούς έφερεν εις τινα νήσον όλίγον με- 
μακρυσμένην καί κατοικουμένην ύπο άγριων ολοι οϋτοι οί άγριοι έδέχθησαν τά 
παιδία λίαν καλώς, ό βασιλεύς των δέν έπαυε νά παρατηρή τήν Μαρίαν καί 
έθετε τήν χεϊρατου έπί τής καρδίας του διά νά δείξη ότι τήν άγαπα. Ή Μα
ρία καί ό 'Ιωάννης δέν έβράδυναν νά ομιλήσουν τήν γλώσσαν τών άγριων καί 
νά ήναι έν γνώσει παντός ό,τι‘τοϊς άφώρα’ ό Ιωάννης έμαθεν ότι ειχον πόλε
μον μ.έ τους λαούς τούς κατοικοϋντας τάς πλησίον νήσους ότι έτρωγον τούς αιχ
μαλώτους των. καί ότι έλάτρευον .ένα μεγάλον πίθηκον όστις είχε πολλούς 
άνρίους διά νά τόν ύπηρετώσι και διά τοΰτο, τά δύο παιδία ήσαν πολύ λυπη
μένα διότι άπεφάσισαν νά έλθωσι νά μείνωσι μέ αύτούς τούς άχρείους άν- 
θρώ’πους.

Εν τούτοις ό βασιλεύς ήθέλησε νά νυμφευθή τήν Μαρίαν, ήτις έλεγεν είς 
τόνάδελφόν της, «άγαπώ μάλλον ν’ άποθάνω ή νά είμαι σύζυγος αύτοΰ τοΰ 
άνθρώπου, έπειδή είναι πολύ άσχημος. Διά τοΰτο δέν θέλεις νά τόν ύπανδρευ- 
θή.·;υ έλεγεν ό'Ιωάννης. Οχι αδελφέ μου, τώ έλεγεν έΖείνη, «άλλά διότι είναι 
κακός, δέν βλέπεις ότι δέν γνωρίζει τόν πατέρα μάς. τόν άγαθόν θεόν, καί αντί 
να παρακκλήαύτόν πίπτει είς τά γόνατα ενώπιον ενός αχρείου πίθηκου. Εκτός 
τούτον το βιβλίον μας λέγει οτι όφείλομεν νά συγχωρώμεν τούς εχθρούς μας καί 
νά τοϊς κάμνωμεν καλόν, έδώ δέ βλεπομ.εν οτι αντί τούτου αύτός ό κακός άν
θρωπος φονεύει τούς αιχμαλώτους του και τους τρώγει».

Μοί έρχεται μία ιδέα, είπεν ό Ιωάννης, «έάν έκάμναμεν νά καταστραφή 
αύτός ό αισχρός πίθηκος, ήθελαν ϊδε·- καλώς, ότι ούτος δέν είναι θεός· πρέπει 
νά τον φαρν.αζέσωυ.εν». II Μαρία συνήνεσε καί ό πίθηκος άπέθανε μετ’όλίγον. 
Οί άγριοι, οϊτινες είχον τήν φροντίδα σοΰ πιθήκου καί ήσαν ώς ιερείς του, εί- 
π ' είς τόν βασιλέα, ότι ή Μαρία καί ό αδελφός της ήσαν ή αίτια τής έπελ- 
θούσης δυστυχίας και ότι δεν ήθελον δυνηθή νά ήναι εύτυχείς, άν αύτοί οί δύο 
λευκοί δέν έφονεύοντο. Άμέσως άπεφασίσθη νά κάμωσι μίαν Ουσίαν είς τόν 
νέον πίθηκον, τόν όποιον έφερον καί έθεσαν είς τήν θέσιν τοΰ πρώτου, νά παρευ- 

ρεθώσιν είς αύτήν οί δύο λευκοί καί κατόπιν νά καώσιν ολοζώντανοι· Ό 'Ιωάν
νης μ.αθών τήν άπόφασιν τούτην τοϊς είπεν : "έάν ό πίθηκος ύμών ήτο είς θεός, 
δέν ήθελον δυνηθή νά τόν φονεύσω" δέν είναι άληθες. οτι είμαι πλέον ισχυρός 
εκείνου ; Πρέπει νά λατρεύητε τόν μεγάλον θεόν, όστις είναι ό πλάστης τοΰ ού- 
ρανοΰ και τής γής καί ούχί έν τόσον αισχρόν ζώον ό λόγος ούτος ήρέθισεν 
όλους τούς άγριους, έδεσαν τόν Ίωάννην καί τήν αδελφήν του εις δένδρα καί 
ήτοιμάζοντο νά τούς καύσουν, ότε είδοποιήθησαν. ότι μέγας άριθμός εχθρών 

. ήρχετο νά είσβάλλν, είς τήν νήσον των έσπευδον τότε ν άντιπαραταχθώσι 
κατ’αύτών συμπλέκονται καί νικώνται. Οί νικηταί άγριοι άφήρεσαν τά σχοι
νιά, δι ών ήσαν δεμένα τά δύο λευκά παιδία και τά μετήγαγον εις τήν ίδικήν 
των νήσον, όπου έγένοντο δοΰλοι τοΰ βασιλέως. Εν τούτοις οί νέοι ούτοι άγριοι 
εκαμνον συχνά πόλεμον, καί καθώς οί γείτονέςτων, έτρωγον καί ούτοι τους 
αιχμαλώτους των.

Ήμέραν τινα συνέλαβον πολλούς, διότι ήσαν πολύ άνδρείοι, μεταξύ αύ
τών ήτο καί είς άνθρωπος λευκός, καί επειδή ήτο πολύ ισχνός, οί άγριοι άπε- 
φάσισαν νά τόν. παχύνωσι πριν τόν φάγωσι. Τόν έδεσαν έντός μιας καλύβης 
καί ύπεχρέωσαν τήν Μαρίαν νά τώ πηγαίνη, νά τρώγη. 'Επειδή έγνώριζεν, 
ότι ό άνθρωπος ήθελε μετ’όλίγον φαγωθή ήσθάνθη μεγάλον οίκτον δι'αύτόν, καί 
έλεγε, παρατηρούσα αύτόν λυπηρώς : Θεέ μου, λάβε οίκτον δι αυτόν ο λευ
κός ούτος άνθρωπος, όστις ήτο πολύ έκπεπληγμένος. διότι είδε μίαν νέαν τοΰ 
αύτοΰ χρώματος, έξεπλάγη έτιπερισσότερον, άκούσας νά όμιλή τήν γλώσσαν του.

— Τις σοί έμαθε νά όμιλής γαλλικά ; τή λέγει.
— Δέν γνωρίζω τό όνομα τής γλώσσης, ήν ομιλώ, άπεκρίθη εκείνη’ είναι 

ή γλώσσα τής μητρός μου. καί αύτη μέ τήν έμαθεν έχομεν μάλιστα δύο βι
βλία, τά όποια άναγινώσκομεν όλας τάς ήμέρας.

" — Ά μου, έφώναξεν ό άνθρωπος ούτος, ύψώσας τάς χεϊρας πρός τόν 
ούρανόν, είναι δυνατόν : .άλλά /.όρη μου. δύνασαι νά μοί δείξης τά βιβλία, 
περί ών μοί ώμίλησες ;

— Δέν τά έχω, τώ είπεν,άλλά πηγαίνω νά ζητήσω τόν άδελφόν μου, δστις 
τά φυλάττει καί ‘όστις θέλει σάς τά δείξει.

Έξήλθε τότε καί μετ’όλίγον έπέστρεύε μετά τοΰ. Ίωάννου, όστις έφερε τά 
δύο ταΰτα βιβλία. Ό λευκός άνθρωπος τά ήνοιξε μετά συγκινήσεως καί άνα- 
γνώσας έπί τοΰ πρώτου φύλλου’ «αύτό τό βιβλίον ανήκει είς τον Ιωάννην Μω- 
ρίσην», έφώναξε :
. — Τέκνα μου!... άγαπητά του τέκνα, έλθετε νά έναγκαλισθήτε τόν πα
τέρα σας... Δύνασθε νά μοί δώσητε πληροφορίας περί τής μητρός σας :

Ό Ιωάννης καί ή Μαρία’μετά τούς λόγους τούτους έρρίφθησαν εις τάς 
άγκάλας τοΰ λευκού άνθρώπου, χύνοντες δάκρυα χαράς’ εϊς το τέλος ο Ιωάν
νης είπεν :

— Ή καρδία μου μοί λέγει ότι είσαι ό πατήρ μου, εντούτοις δεν γνωρίζω 
πώς τοΰτο yv^i δυνατόν, διότι ή,μ.ήτηρ μου μ.οί είπεν οτι είχατε πέσει είς πήν 
θάλασσαν.

— "Επεσα τώ όντι είς τήν θάλασσαν.ότε τό .πλοϊον μας ήνοιξε.διέκούεν ό· 
άνθρωπος εκείνος, άλλά καταλαβών μίαν σανίδα,έφθασα εύτυχώς είς μίαν νήσον.

Τότε ό ’Ιωάννης τώ είπεν όλα τά πράγματα όσα ήδυνήθη νά ένθυμηθή’ ό 
λευκός άνθρωπος έκλαυσε πολύ, όταν έμαθε τον θάνατον τής δυστυχούς συζύ
γου του. Ή Μαρία έκλαιεν επίσης πολύ, άλλ ενεκα άλλης αίτιας :
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— Άλλοίμονον. έλεγεν, εις τί /ρτ.σψιύί·." τ, άνεύρεσις τοϋ πατρός μας, 
άφοΰ οφείλε: νά φονευθή κα: νά φαγωθή μετόλίγχς ήμέρας :

— Πρέπει να. συντρίψωμεν τά δεσμά, είπεν ό Ιωάννης, καινά σωθώμεν 
καί οί τρεις εις τό δάσος.

—- Και τι Οά κάμ.ωμεν έκεί, δυστυχή μου τέκνα ; είπεν ό ’Ιωάννης Μω
ρίσης, οί άγριοι Οά μάς συλλάβουν έκ νέου ή μάλλον Ο’άποθάνωμεν της πείνης.

—-· ’Αφήσατε έμέ νά ενεργήσω, είπεν ή Μαρία' γνωρ’ίζω ενα τρόπον αλάν
θαστου διά νά σάς σώσω.

Μετά τούς λόγους τούτους' έξήλθε καί ύ-ήγε νά εύρη τόν βασιλέα' ότε 
αύτη είσήλθεν εις τήν καλύβην του, έρρίφθη εις τούς πόδας του καίτω είπε :

— Μεγαλειότατε. έχω μίαν μεγάλην χάριν'νά σάς ζητήσω, θέλετε νά μοί 
ΰποσχεθήτε ότι Οά μοί πήν παραχωρήσητε.· - ·

— Σοί τό ορκίζομαι, τή είπεν ό βασιλεύς, διότι είμαι πολύ εύχαριστημέ- 
νος άπό σέ.

— Λϊ. καλά' μάθετε λοιπόν ότι ό λευκός αυτός άνθρωπος, τήν φροντίδα 
του οποίου μοι ανεθεσατε, είναι ο πατήρ εμού κα: τοϋ Ιωάννου' απεφασίσατε 
νά τόν φάγητε καί έρχομαι νά σάς παραστήσω, οτι είναι γέρων κα: ισχνός, έν 
ώ έγώ είμαι νέα καί παχεία. Φάγετε έμέ άντ αύτοΰ' μίαν μόνην χάριν σάς 
ζητώ άκόμ.η. νά μοί δώσητε προθεσμίαν όκτω ήμερών διά νά λάβω.τήν εύχα- 
οίστησιν νά τόν ίδώ περισσότερον χρόνον..

— Είσαι τόσον καλή.λέγε: ό βασιλεύς.«άστε δεν επιθυμώ δι’όλον τόν κόσμον 
νά σέ κάμω ν'άποθάνης' Οά ζήσητε καί σύ καί ό αδελφός σου καί ό πατήρ σου. 
Σέ ειδοποιώ μάλιστα ότι 'κατ' έτος έρχεται έδώ έν πλοϊον πλήρες ανθρώπων 
λευκών εις τούς οποίους πωλοϋμεν τούς αιχμαλώτους τούς όποιους δέν τρώ- 
γωμεν. θά φθάση μετ' ολίγον καί θά σάς επιτρέψω ν' άναχωρήσητε.

ΊΙ Μαρία ηύχαρίστησε πολύ τόν Βασιλέα καί έν τή καρδία της ηύλόγει 
τόν αγαθόν Θεόν όστις τώ ένέπνευσε νά λάβη'οίκτον δ:'αύτήν. Έτρεξε νά *«·· - · “χ , , * « F-
θέρη αυτήν την καλήν εϊδησιν εις τον πατέρα της καί ύστερον άπό όλίγας 
ήμέρας τό πλοϊον περί ού τή είχεν ομιλήσει' ό μαϋρος Βασιλεύς έοθασε κα! ή 
Μαρία έπεβιβάσθη εις αύτό μετά τοϋ πατρόςτης κα! τοϋ·άδελφοϋ της κα! 
έφθασαν εϊς τινα μεγάλην νήσον κατοικουμένην άπό Ιάπωνας.

'( ) Διο.ικητης τής νήσου ταύτης μ,αθών τήν ιστορίαν τής Μαρίας, είπεν-έν 
έαυτω .ή-κόρη αύτη δέν,έχει έν νόμισμα (είναι πτωχή) καί.είναι κατακαϋμένη 
άπό τόν ήλ ον, άλλ’ είναι τόσον καλή καί τόσον ένάρετος ώστε δύναται νά 
καταστήση τόν σύζυγόν της πλέον ευτυχή, ή άν ήτο πλούσια καί ώραία; 
παρεκάλεσε λοιπόν τόν πατέρα τής Μαρίας καί τω έζήτησε νά τω δώση τήν 
κόρην του εις γάμον. Ό Ιωάννης Μωρίση? συνήνεσε καί ό διοικητής τήν 
συνε'ζεύχδη κα! έδωσε σύζυγον μίαν τών συγγενών του εϊς τόν Ίωάννην εζη- 
σαν πολύ .ευτυχείς εις τήν νήσον ταύτην θαυμάζοντες τήν σοφίαν τής θείας 
προνοίας.ήτις έλαβε τόσον οίκτον καί εΰσπλαγχνίαν δι’αυτούς !

Κ. Γ. Γεωργιάδηε.

ΤΟ ΡΓΛΙίΙ
Ί'ρέχα εύμορφο ρυάκι
Κα: 'μπροστά άν απάντησης 
Τή μ.ηλίτσα, μέ νεράκι 
Δροσερό νά τήν ποτίσης.

Νά άνοίξουνε τά φύλλα
Νά στολίσουν τά κλαδιά τής 
Εις έμέ νά δώση μήλα - 
Κ 'εις έσένα τή δροσιά της.

Γιατί Χριστέ μου πήρε; τή μανοϋλάμου!

άγκ... τάγκ... . γλυκά σημαίνει ή καμπάνα της έκ" 
κλησίας. καί ό ουρανός όλος φορεϊ γαλανή ώραία στολή 
μέ αναρίθμητα χρυσά κεντήματα. Ολοι οί Χριστιανοί 
πηγαίνουν μέ χαράν εις Τ'ν εκκλησίαν νά ακούσουν τήν 
γέννησιν τοϋ Χρίστου, τοϋ Σωτήρος τοϋ κόσμου.

ΊΙ γέννηίις τοϋ Χρίστου, είναι ή μεγαλειτέρα έορτη 
τήν όποιαν μέ χαράν καί μέ συγκίνησιν έορτάζουσι 
τόσα έκατομμ.ύρια άνθρώπων.

Ό Χριστός ό υιός τοϋ Θεοΰ, ό Χριστός ό λυ
τρωτής τοϋ κόσμου, ό Χριστός ό Θεός γίνεται 
άνθρωπος, λαμβάνει σάρκα καί οστά και έρχεται 
εϊς τόν κόσμον διά νά σταυρωθή κα: άποθάνη ύπέρ 

ημών όπως σώση ημάς άπό τόν θάνατον.

Εις τά χείλη όλων τών Χριστιανών μία λέξις άναβαίνει τήν στιγμήν αύτήν 
«Ευλογημένος ό Χριστός ό υιός τοϋ Θεοΰ ό λ.υτρωτής τοϋ κόσμου.»

Μόνον ό Νίκος,'παιδάκι 8 έτών, άγγελος σωστός δέν έχει καρδιά τό καύ- 
μένο νά εϊπη μετά τών άλλων «Ευλογημένος ό Χριστός ο υιός τοΰ Θεοϋ ο 
λυτρωτής τοϋ κόσμ.ου».

Τί έχει λοιπόν ό Νίκος ;
- Προσέξατε ολίγον καί τό μανθάνετε άπό τόν ίδιον.

'Από καιρού εις καιρόν διακόπτων τούς λυγμούς κα! τά δάκρυα εις τά 
όποια πρό μ.ικροϋ είχεν άναλυθή καί γονατίζων πρό τοϋ έσταυρωμένου.

— Χριστέ μ.ου λέγει γιατί μοϋ ’πήρες τή μ.ανοΰλα μου :
- Τρέχει έπειτα εις τό δωμάτιον τής μαμάς του, τήν ζητεί έδώ, τήν ζητεί 

έκεί, εις τήν κλίνην της, εις τό'μαγειρείον παντοϋ... εις μάτην όμως.
Καί περιέρχεται πάλιν τήν οικίαν φωνάζων : Χριστέ μ.ου γιατί μοϋ 'πήρες 

τή μανοΰλά μου ;.........
Ταλαίπωρο παιδάκι, τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων τήν όποιαν όλος ό 

κόσμος διέρχεται έν χαρά καί εύφροσύνη έπέπρωτο νά περάσης σύ έν μέσω 
τόσης θλίψεως ! . .

• · ·
Αί κραυγαί κα: οί θρήνοι τοϋ παιδίόυ συνάθροισαν εϊς τήν οικίαν του πολ

λούς γείτονας.
Εύρον τον Νίκον κλαίοντα κα: όδυρόμ.ενον εις τήν κλίνην του κα! έπανα- 

λαμ.βάνοντα άδιακόπως τήν φράσιν.
— Χριστέ μου διατί μ.οϋ έπήρες τή μ.ανοΰλα μου. 
Εϊς μάτην προσεπάθησαν νά τόν καθησυχάσουν οί γείτονες.
Ησυχάζει εύκόλως παιδίον τό όποιον χάνει τήν μ.τηέρά του ;
Μέσα εις όλον αύτόν τόν θρήνον καί τόν κοπετόν ή εκκλησία έσήμανε άπό- 

λυσιν μετ' ολίγα δέ λεπτά τής ώρας ή μητέρα τοΰ Νίκου έφάνη επανερχόμενη 
έκτης εκκλησίας κρατούσα, εις τάς χεϊρας τό άγ/.ον άντίδωρον.
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— Μητερούλα μου ...
έρριξε^ίαν κραυγήν ό Νίκος καί έπεσε λειπόθυμος είς τάς άγκάλας της.

Τί είχε συμβή λοιπόν :
Ως λέγει ο Νίκος, ο Χριστός έκάμφθη άπό τά δάκρυα του, έλυπήθη τόν 

πόνον του καί έφερε πάλιν είς τήν ζωήν τήν μαμά του’ ώς λέγει δμως ή μή- 
τηρ του, ο Νίκος παρήκουσε τήν διαταγήν .της, τήν παραμονήν τοϋ -Χριστού 
έφαγε κρέας έμεινεν ακοινώνητος καί δι' αύτό έτιμωρήθη καί άπό τήν μ.η- 
τέρα του καί άπό τόν Χριστόν.

ΊΙ μαμά του τόν 'τιμώρησε διότι δέν τόν έπήρεν είς τήν εκκλησίαν ό Χρί
στος όμως τον ετιμώρησε σκληρότερο·'' τοϋ έστειλεν εν ονειρον κακόν . . . οτι 
άπέθανεν ή μαμά του τό οποίον έκαμε τόν Νίκον παρ’ όλίγον νά άποθάνη άπο 
τήν θλΐψιν του.

Δέν γνωρίζω ποϊον έκτων δύο είναι τό αληθές. IΙιθανώτερον ’εκείνο τό 
όποιον λέγει ή μαμά του. Οπως όμως καί άν έχη τό πράγμα, τό πάθημα 
τοΰτο Οά χρηΤπμεύση πιστεύω είς τόν Νίκον ώς μάθημα κα1. είς τό έξής Οά 
νηστεύη καί Οά προσεύχηται είς πάσαν τεσσαρακοστήν έάν δέν θέλη νά χάση 
πάλιν έξαφνα τήν μαμά του.

Βελιώ Λ" Κοτοελοπούλου

ΠΡΟΦΥΔΑΞΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Ινα προφυλάττηταί τις έκ τοϋ κεραυνού ανάγκη ν'άποφεύγη πάν ηλεκτρα

γωγόν σώμα καί νά μ.ή έχη οΰδεμίαν επαφήν μετ’αύτοΰ, νά προσφεύγη δέ είς 
τά άνηλεκτραγωγά’ τοιαϋτα είσίν. ώς προερρέθη, ή μέταξα, αί ρητίναι. ό κη
ρωτός, (μουσαμάς). ή ύελος, τά δέρματα φώκης καί ύαίνης. ή δάφνη κτλ.

“Οταν γίνωνται άστραπαί καί βρονταί, καί τό οώς τής άστραπής άμέσως 
παρακολουθή βροντή, σημαίνει ότι λίαν εγγύς ύπάρχουσι τά σφόδρα ηλεκτρι
σμένα θετικώς νέφη, έξ ών τά έπ! τής γής ήλεκτραγωγά σώματα ώσαύτως 
ηλεκτρισμένα άρνητικώς είσί, έκ τούτου καί κίνδυνος παραγωγής κεραυνού.

Έν τοιαύτγ θέσει ευρισκόμενος πρέπει ν'άποβάλγς πάν μεταλλικόν πράγμα, 
νομίσματα κλπ. άπερ τυχόν φέρεις έν τώ σώματι σου.

Εάν εύρίσκησαι έκτος τής οικίας πρέπει νά ίστασαι έν ύπαίθρω καί έπ! 
ταπεινής θέσεως, Μή ίστασαι ύπό κτίριον καί μάλιστα υψηλόν, ούτε ύπό δέν
δρον κα! μάλιστα ήλεκτραγωγόν. οίον ιτέαν, λεύκην κλπ. Άπομακρύνθητι έξ 
άλλων άνθρώπων, ή ζώων κα! εί δυνατόν καλύοθητι διά βερνικωμένου (κηρω 
τού) έπενδύτου, ή μεταξωτού.

Τό 1819 πεσών κεραυνός έν τινι έκκλησία παρά τάς “Αλπεις ένθα ιερουρ
γούν τρεις ιερείς,έκεραυνοβόλησε τούς δύο ώς κα! 80 έκκλησιαζομένους. Ό είς 
ίερεύς, ών ένδεδυμ.ένος μεταξωτά, ούδέν ύπέστη.

'Όπου' καί άν μένης πρός προφύλαξιν μένε ακίνητος' διότι πάσα κίνησις 
άέρος, κα! μαλιστα ύγρασίαν έχοντος, συντελεί πρός τήν ελξιν τού κεραυνού. 
Μή μένε πλησίον ύδατος, ούτε τόπου ύγροΰ, διότι ή ύγρασία έλκει τόν κε
ραυνόν.

Έάν τυγχάνης έντός οικίας μή ίστασαι παρά καπνοδόχον- διότι ή έν αύτώ 
αιθάλη (καπνιά). είνε λίαν ήλεκτραγωγόν σώμα- έκτος τούτου παράγεται εκ 
τής καπνοδόχου ρεύμα άέρος. όπερ διευκολύνει τήν κατάπτωσιν τοΰ κεραυνού 
διότι πάσα κίνησις άέρος, συμβάλλει πρός διοχέτευσιν τοΰ ηλεκτρικού σπινθή- 
ρος Διά τούτο καί τά παράθυρα έστωσαν κεκλεισμένα, διά τών ύέλων αύτός 
δέ μένε έν τω μέσω τοΰ θαλάμου, διότι καί οί τοίχοι ήλεκτραγωγοί είσί. ΙΙά- 
τει εί δυνατόν, έπί ύαλίνου πράγματος κα! καλύφθητι κηρωτώ ή μεταξωτω 
ύφάσματι. Τό έπικαθίζεσθαι έπί αιώρας έξαρτωμένης έκ μεταξωτών σχοινιών 
καί έν μέσφ Οάλάμω είνε έκ τών μάλλον προφυλακτικών έκ τού κεραυνού.

Δύο γυναίκες έν τινι δωματίω, πεσόντος κεραυνού, έγένοντο κεραυνόβλητοι, 
έρεύνης γενομένης εύρέθησαν διαλελυμέναι όλαι αί έπί τής κεφαλής πόρπαι κα! 
καρφίδες, δι ών έστερεοΰτο ή κόμ.η, ό δε θάνατος προήλθεν έξ εγκεφαλικού σει
σμού. “Αλλης γυναικός διήλθεν ό κεραυνός σύρμα τι κείμενον έπί τής κεφαλής, 
κατέστρεψεν αύτό καί έφόνευσε ταύτην.

Έάν έπεσέ που κεραυνός μή μετάβηθι άμέσως έπι-.οπίως.' διότι συμβαίνει 
ένίοτε νά καταπέση δίς καί τρις κεραυνός έπί τής αύτής θέσεως.

Έν καιρω κεραυνών μή θορυβεί, ούτε κροΰε κώδωνας έκκλησιών" διότι, ώς 
έρρέθη, ή τού άέρος κίνησις έν ύγρασία μάλιστα διευκολύνει τήν κατάπτωσιν 
τοϋ κεραυνού. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό κεραυνός πίπτει έπί τού κωδωνοστα
σίου κα! κατέρχεται διά τοϋ σχοινιού τοΰ κώδωνος, ύγροΰ οντος.

Πρός προφύλαξιν έκ τοΰ κεραυνού τών κτιρίων μεταχειρίζονται τόν κεραυ- 
ναγωγόν, άποτελούμενον έκ ράβδου σιδηράς είς αιχμήν ληγούσης. καί τεθειμέ
νης καθέτως μ.εμονωμένης, έπ! τής κορυφής τής στέγης καί συνεχόμενης μετά 
ηλεκτρικού σύρματος μεμονωμένου καί άπολήγοντο'ς έντός φρέατος ή βά- 
θςυς γής.
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έν τή
ύπό
τών 
στέ- 
8ερ—

Οΐ αρχαίοι έχρώντο πρός προφύλαξιν έζ τών κεραυνών τά ρηθεντα άντι- 
ζεραυνιζκ φυτά καί δέρματα. Ο αύτοζράτωρ Αύγουστος υ.εγάλω; έφοβεϊτο 
τούς κεραυνούς· όθεν όταν ήστραπτ- καί έβρόν-ζ ένεδύετο δέρματα φώζης καί 
ύαίνης. καί ζατέφευγεν είς βαθύ υπόγειον επίτηδες ζζτεσζευασμένον 
οικία του’ διότι έδόξαζον τότε ότι ό κεραυνός ουδόλως εισδύει ζάτζ βάθος 
τήν γην πλέον τών 5 μέτρων. ΙΙδη όυ.ως εβεβζιώθη ότι εισδύει μέχρι 
10 μέτρων. Ό Τιβέριος έν κεραυνοβολώ καιρ’ώ έπέΟετεν έπί τής κεφαλής 
φανόν δάφνης. Γ5ί δέ ναύκληροι προσεκόλλων ταινίας άνηλεκτραγωγών 
μάτων, οίον φώκης, ύαίνης, έπί τών άκρων τών ιστών.

Οί Θράκες, καθ' Ηρόδοτον ές αρχαιότατης εποχής ίνα προφυλαχΟώσιν έκ 
τών κεραυνών έξετόξευον τά βέλη κατά τών νεφών. Ό δέ Νουιζάς, ό τών 
Ρωμαίων βασιλεύς. ζΛτώρθωσεν ίνα πίπτγ ό κεραυνός κατά'τήν εαυτού προαί- 
ρεσιν. Τοϋτο εργαζόμενος καί ό Τύλλος Όστίλιος έγένετο έξ αποτυχίας κε- 
ραυνόβλητος. Ίσως μετεχειρίζετο όμοιο·? τρόπον τή μεθόδω τοϋ Φραγκλίνου.

Έν συνόλω οί όροι τής προφυλάξεως τοϋ ανθρώπου έκ τών κεραυνών συ
νοψίζονται είς ταϋτα.

Μήν ϊστασαι έν καιρώ αστραπών καί βροντών παρά τάς καπνοδόχους. 
ΆπόΟεσον μακράν σοϋ παν μεταλλώδες πραγμα.
Άπόφευγε όσον δύνασαι τήν επαφήν τών τοίχων, καί πάτει, εί δυνατόν, 

έφ'ύελίνου βάθρου, ή έπί τμήματος υφάσματος "μεταξωτού ή καί βερνικω
μένου .

“Εσω περιβεβλημενος ύφάσματι μεταζίνω.
Έσει δέ ασφαλέστερος, έάν έπικαθήστ,ς έπί αιώρας (κούνιας) κρεμαστής 

διά χορδών μετάξης έν μέσφ θαλάμου.
Άπόφευγε όσον δύνασαι το ρεύμα τοϋ άέρος· λοιπόν μήν άνοιγόκλειε πα

ράθυρα καί Ούρας, άλλ’ ούτε περιπάτει.
Έάν ποτέ εύρίσκησαι έξωθεν τής οικίας, ούδέποτε κατάφευγέ ύπό μέγα 

δένδρον, καί μάλιστα ευρισκόμενόν όλως μεμονωμένου' ώσάύτως μή κατά- 
φευγε κάτωθι τών κτιρίων. Άπόφευγε -ιό ίστασθαι έφ' ύψηλοϋ γηλόφου, ούτε 
γοργά μή βάδιζε, καί έφιππος μή μένε. /

1. ΙΙγρλας

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
Ίι μικρά Μαρία, ενώ τδ πρωί έπινε τό 

γάλα της, τό έχυσε και = λέρωσε τό και
νούργιο φορεματάκι της.
. — Τί απρόσεκτη ποϋ είσαι όταν πίνης
το γάλα σου ! τή λέγει ή μήτηρ της' τό 
μισό τό 'έχυσες επάνω εις τό φόρεμά σου ’

— Δέν πειράζει, μαμά, είνε τόσο πολύ 
τό γάλα, ώστε όσο καί άν χύθηκε πάλι έ- 
μεινεν αρκετό διά νά χορτάσω.

Χιγσ.Ιός Αϊγια.Ιός
*

♦ ·
ΊΙ μικραΜαρίκα ελεγεν εις τήν αδελφήν 

της Ελένην, όταν ώμίλουν περί ηλικίας :
— Τί μοΰ κάμνεις καί σύ τήν μεγάλην ; 

Δύο χρόνια μέ περνάς τώρα, μετά δύο 
χρόνια 0« σέ φΟάσω '. Μπαμ-Μπυόμ

♦ * - .1
Ό μικρός Νίκος παίζει μέ ένα ψιττα

κόν.
— Μή τόν έγγίζης, μικρέ μου, τώ λέγε 

ό κύριος τοΰ ψιττακού' Οά σέ τσιμπήση.
— Διατί ;
— 'Επειδή δέν σέ γνώριζε .
— Τότε λοιπόν εΐπετε του τό όνομά μου' 

ονομάζομαι Νικόλαος.
“.ίστρω· τϊ?ς αίγηι:

*
“ *Είς τήν τράπεζαν ό'που ήσαν πολλοί ξένοι 

δ πατήρ τοΰ Γεωργίου ώμίλει περί τίνος

ανθρώπου, δ όποιος ήτο πάντοτε σοβαρός 
καί δέν έγέλα ποτέ.

— Κι’ όταν τόν γαργαλοΰν, τί κάμ/ει 
τότε : ήρώτησεν ό Γεώργιος μετά περιέρ
γειας.

-Vixpii Α/ι.Ιη
• ·

Τόν μικρόν Γεώργιον καταλαμβάνει δ 
πατήρ του ζωγραφοϋντα έπί τοΰ αβακίου 
του άντΐ νά μελετά :

— Αύτό 'ποϋ κάμνεις, Γεώργιε. τω λέ
γει, είνε άλογον...

'Ο Γεώργιος δεικνύω·/ τό άβάκιόν του :
— “Οχι, πατέρα δέ είνε άλογον... πε

τεινός είνε !
ΓινναΓος Ψαριανός

• ·
Έν τώ σ/ολείω κατά τό μάβημμ τής 

ϊεράς ιστορίας ό Τάκης σκαλίζει τό Ορανίον 
μέ τόν αογιά. Ο διδάσκαλος τόν έρωτα 
άποτόμως :

— ΙΙοίος έκαμε τό σόμπαν, Τάκη ;
— Δέν τό έκαμα έγώ, διδάσκαλε.
— Δέν τό 'έκαμες σύ ; ήρώτησεν οργι

στείς δ διδάσκαλος.
Ό Τάκης έντρομος :
— Έγώ τό έκαμα, άλλά δέν τό ξανα- 

κάμνω!
Πέτρος ΙΙαντύιΛ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Δημώοη αινίγματα)

Αίνιγμα 221 
Καρακάξα μακρονούρα 
Γληγορομαγειρευτούρα

Αίνιγμα 222
Κούτσουρο άπ’ τό βουνό 
Κυλάει κ’ ’έρχεται έδώ 
Καί γίνεται πρωτόγερως !

* * 
Αίνιγμα 223

Ό Γυιός μ' ό κοντοΟόδωρος 
Μέ τά πολλά ζωνάρια.

Αίνιγμα 224
Σαΐτα κοκκινόφτερη 
Τή γή τρύπα και βγαίνει

• Μ
Αίνιγμα 22S

Ί'ράγγα γδύνεται 
Φοάγγος ντύνεται

*
• *

Αίνιγμα 5 2β 
“Αψυχος ψυχή δέν έχει 
Καί ψυχή βροντοβολάει

/Αί .leauc είς εό έπόμτνον

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Λ 1'ΣΕΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

Κατά τήν μετακόμισιν τοϋ γραφείου άπωλέσΟη δ κατάλογος τών ονομάτων τών 
φίλων συνδρομητών, οϊτινες ελαβον μέρος είς τόν διαγωνισμών πρός λύσιν τών πνευμα
τικών ασκήσεων. Τά αποτελέσματα ταϋτα συλλεγόμενχ ές άλλων σημειώσεων, Οέλουσι 
δημοσιευθή εις τό επόμενον τεΰχος.



Φαντάζομαι σήμερον ποίον ενθουσια
σμόν, ποίαν χαράν άνέκφραστον Οά έχωσιν 
οί μ.Ικροί μου φίλοι,όταν θά λάβωσι τό αγα
πητόν των /7αιΦκό>· ίΤιριοδυών τοϋ οποίου 
έστερήθησαν έπί τρεις Ολοκλήρους μήνας !

Σήμερον δύναμαι ύπέρ ποτέ άλλοτε να 
ημαι όπερήφανον διότι έκ τής μικρά; ταύ- 
της διακοπής μου ήσθάνθην οποίαν αγά 
πην τρέφουσι πρό; εμέ οί μικροί μου συν- 
δρομηταί.

Τίνος επιστολήν νά δημοσιεύσω πρώτην ;
Καί είναι άρα δυνατόν νά δημοσιευθώσιν 

6'λαι αί έπιστολαί τάς όποιας ελαβον ;
Πανταχόθεν έλάμβανον γραμματάκια πι

κρά παραπονεμένα στάζοντα δάκρυ καί άπο- 
πνεοντα στεναγμούς δια την μικρόν διακο
πήν τοϋ φύλλου.

— Μήπως, άλλ’ ώ θεέ μου δέν δύναμαι 
νάτό σκεφθώ, διεκόπη ή έκδοσί; του;

— Άλλά ποιος σοί δίδει τό δικαίωμα 
νά μας ύποβάλλης εις τοιαύτην στενοχώ
ριαν ;

— Τρόμος καί φόβος μέ καταλαμβά
νει έπί τή ιδέα τής διακοπής τής έκδό- 
σεω; κλπ. είναι αί συνήθεις φράσεις αϊτι- 
νες στολίζουσι τάς έπιστολάς τών μικρών 
φίλων μου. Καί είχον δίκαιον.

Τό ΙΙαιδικδι· ΙΙιριαδικδν τακτικώς έκδι- 
δόμενον άπό τριετίας έν τή άρχή έκάστου 
μηνός δέν ήτο δυνατόν, καθυστερήσαν έπί 
τρεις μήνας νά μή γεννήση δισταγμούς εϊς 
τήν ζαρδίαν τών αναγνωστών του καί νά 
μή έγείρη τόν χόλον αύτών εναντίον τής 
διευθύνσεω; ήτις όμως έξ ανεξαρτήτων τής 
Οελήσεώς της περιστατικών ήναγκάσθη νά 
διακόψγ, ή μάλλον νά άναστείλη έπί τινα 
καιρόν την εκδοσίν του.

ΙΙδη όμως λήθη εις τό παρελθόν.

Τό ΙΤαιδικύν ΙΤιριοδικύν Σας χαιρέτα καί 
αυθις αγαπητοί μου φίλοι μέ τήν αυτήν 
προθυμίαν καί επιμέλειαν καί μέ τόν αύ
τόν ζήλον μεθ’ ού μέχρι τοϋδε εϊργάσθη 
ύπέρ τής προόδου καί άναπτύςεως ύμών. 
“Εχον δ' ύπ’ όψει τήν παρά πάντων ύμών 
έπαινεθείσαν μέχρι τοδε πορείαν του, φρο
νεί αδ'.στάκτως οτι ού μόνον θέλει τύχει 
τής συγγνώμης ύμών δια τήν μικρόν εκεί
νην παράλειψιν. άλλ'οτι θέλει ύποστηριχθή 
έκθύμως καί αύθις παρ' ύμών καί έπί τή 
έλπίοι ταύτη εϋχόμενον υμίν χαράν καί 
ευτυχίαν κατα τάς άγιας ταύτας ήμέρας, 
χωρεϊ πλήρες θάρρους καί έλπίδος εις τήν 
ευγενή σταδιοδρομίαν του. Χαίρετε.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— Τό γραφείον τοΰ Παιδικοί Πιριοδικο9 

μετεφέρθη άπό Ιη; Σεπτεμβρίου έπί τής 
όδοΰ ΙΙετράκη, αριθ. 34 συνοικία Ροδακίδ 
πλησίον τών Δικαστηρίων και τοΰ ναοϋ τής 
Μητροπόλεως.

— Εϊς τόν έγγράφοντα δύο συνδρομητές 
(εκτός τοϋ έαυτοϋ του) ύπό τόν άπαράβατον 
ορον τής προπληρωμής τής συνδρομής των 
δωρώ τό .ίενκωμο, τρεις τόν Λ . τόμον 
τοϋ ϋιριοδικου. τέσσαρας τόν Λ', καί τό 
.Ιενκωμα, πέντε τόν //'. τόμοι·, έξ τόν II'. 
κπί τό .Ιετ-κωμα. έπ-i τόν τρίτοι·, οκτώ 
τον τρίτοι· καί τό .Ιείκωμα, εννέα τοΰς τρεις 
τόμονσ καί τό .Ιεόκωμα, δίχα ςτάιτα τά 
άι-ωτέρω καί ΐ.-'ι ϊ>· άκόμη ϊ~οι: ru Πιριιιδικύν 
δωρεά)· έαν δέν έπιθυμή να έγγράψη τού
τους μέ τήν έπιτρεπομένην ύπό τοΰ ΙΙεριο- 
δικοϋ εκπτωσιν 20 °/α.

— Θεωρώ καθήκον μου νά συστήσω εϊς

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

τοΰς έν Αθήναις μικρού; μου φίλους τόν 
επιμελή διανομέα μου -Γρί/σεοκ Γ(ωργιάδην. 
Πάσα προσφοράγινομένη πρός αύτόν είναι 
ευσπλαγχνία, είναι άνακούφισι; μικρά τών 
πολλών ά/αγκών του καί δείγμα εύχαρι- 
στίας συγχρόνως έκ μέρους σας διά τήν α
κριβή καί ταχείαν διανομήν τοΰ φύλλου.

— Καί κάτι τό οποίον δέν θά δυσκρε- 
στήση βεβαίως τοΰς καλούς μου φίλους. 
Εί; τό 'επόμενον τεϋχο; θέλω δημοσιεύσει 
τά όνόμιτα όλων όσοι καθυστερούν τήν 
συνδρομήν των, διότι ουδένα ήνάγκασα διά 
τή; βία; να γείνη φίλο; μου. Εκείνοι οί 
όποιοι υπέγραψαν τας αγγελίας μου νομίζω 
οτι έχουν καθήκον νά σεβασθώσι τάς υπό
γραφα; των.

— ΙΙίσχι αί πληρωμαί ένεργοΰνται έπί 
άποδείξει ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ διευθυν- 
τοϋ τ;ΰ περιοδικού κ.Ν.Λ.Κοτσελοπούλου . 

Γ'. ΤΟΜΟΥ


