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κλιτός τ$ϊ< θ ε ^ μ ίΛ .  ' 0  γ ί^ -Μ αθ ιρός  — Λυ^ο3μ^ι πολύ, διότι ή μήτηρ μουί^έν
έΑήγαινεν εις τ^υς άγρ^υς δι«| voy' θερίζη μετά· μ( ί̂ ι|φήκε τίποτε, έκτ^ς τ<̂ ΰ πρ^γεύμ|.τρς μι^υ,
π&σης τής οϊκογενείας του, έκτός τής μικρκς του τό όιτοϊον εΐνε δύο τεμάχια £ρτου κβ̂ Ι εν τε-
κόρης Μαρίκας, ή όποια δεν ήτο άκόμη ίκα νη —.μάχιον τυροϋ, ειπεν ή Μ ^ιικα.

Jiiif νά θερίση μέ τούς μεγάλους’ έμενε λοιπόν^..—·'·1— Δεν χρειάζεται πολυ, π^ιδί μου, f t ’ εν^
μόνη εις την οικιών δι^  ν^ έκτελή τρ(ζ έργφρί^ς γέροντ^ ώσόίν έμένο^, δώσε' μου ολίγον έκ του
τής μητρός τη'ς, δ ιό τ ικ ^Ιή  μήτηρτης  έπήγαινε περισσεύματος σου, έπανέλαβεν ό^γα&όςγέρων,
μέ τον π^τέο^  της κο̂ 'ι με τούςΛΐίδελφούς της —  Δεν ήμπορώ τίποτε v|c σο'ι δώσω, είπε
εϊς τούς φγροΰς. Κ^τό^ την συνήίίει^ν του λοι- —μετ^ι σκληρότητος ή Μ^ρίκ^}, φύγε ρίπ’ έδώ! 
πόν ό γέρο-Μαθηός, άφοϋ έπήρε τό δρέπα^νόν tx ——  Ο πτωχός γέρων ,^πεμ^κρύνθη λυπημένος 
.του, είπε: >̂ (,1 πεινών. Ή  Μαρίκα έπήρε την κ^λτσ^ν της

—  Μ^ρικα,ί, ή μήτηρ σου έβοίλε την σουπών κ^ί έπλεκεν, |1λλ’ ήιθάνετο εις την μικρήν της
εις την φωτιά, εσύ περιποιήσου την ολίγον κο^ κ^ιρδί|ΐν β ^ ό ς ,  ώστε ήτο ^δύν^τον vjf πλέξγ|·
πρόσεχε την σούπαν, διότι έπιστρέψωμεν —άφησε λοιπόν τό πλέξιμόν της κ^Ι έπήγεν 
κουραίσμένοι ρίπό τούς ^γρούς κ^ίί πρέπει ν^ί|^«ίς τούς ^ίγρούς δι^ yjt δι^σκεδ^,σ-ρ, έξέχ^σεν 
είνε κο^λή. δμως ολως διόλου την σοϋπ(ίν της κα̂ 'ι περί την

“Ολοι έφυγον. Ή  Μ^αρίκ^ έμεινε μόνη, εσπέραν, οτρν έπέστρεψεν εις τήν οικίαν της
έπήρε την κ ^ λ τ σ ^  της κ^ί έκά^θησε πλησίον ηύοε την φωτιάν σβυστήν. Έ π ή γ ε  καί ηύρε
του πυρός κο̂ Ι έπλεκεν. Αίφνης κτυπό^ή θύρα| — μερική γγ,ρτιή. κ^Ι ζύλ^, έκοψε ψιλ|ά-ψιλ^ 
ή Mo^ixaj ηνοιξεν. ’’Ητο εις ρακένδυτος γέ-|0-4ΰλθ(, κ^'ι την ην^ψεν. Ή  σοΰπα ήτο σχεδόν 
ρων, ό όποιος έζήτει έλεημοσύνην. μόνον νερόν άκόμη.

—  Σέ ποφ^κο^λώ, δώσέ με όλίγόν 4ρτον’ — Δυστυχή, μου, άνεφώνησε- Θεέ μου!
Ιπ ό  τό πρωί δέν έφάγο^ τίποτε, ειπεν ό π τ ω -  τ ί  έκ^μ^ την σουπών; . . .
χός γέρων. Έκτύπησα| πολλούς θύρ^ς, jtXX'tJ. — Αίφνης έρχεται ό πψ τνρ  μετόι τής μητρός
καίνείς δέν εύρίσκετο εις την οικίαν του' <5λοΐ||-κ*1 των αδελφών της. Ό  πατήρ της έκ^θησ» 
ιΐνε είς τούς Αγρούς. πλησίον της τρο|πέζης χαρ της ειπε:
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— Μαρίκα, φέρε την σούπαν- βέβαια θα είνε --Κατόπιν έπήρε πάλιν την κάλτσαν καί έπλεκε, 
καλή και ζεστή. ^  ££τυπα ή θύρα, ή Μαρίκα ήνοιζεν’ ήτο εν μ ι-

— Ή  Μαρίκα τρέμουσα έκένωσε τήν σοϋπαν κοόν κοράσιον, τό όποιον τής είπε-
τήν έφερεν εις τον πατε'ρα της. —-Σέ παρακαλώ, δώσε' μου ολίγο ψωμί, διότι

Μόλις όμως ό γέρο-Μαθηός έδοκίμασεν αύ- δεν έφαγα άπό χθες τό εσπέρας. Χθες άπέθανεν 
τήν άνεφώνησεν: ^  ή μήτηρ μου και μένω εις τοϋ θείου μου.

—  Ή  σοΰπά σου είνε ελεεινή, δεν τρώγεται’ — Πέρασε μέσα, ή μήτηρ μου άφησε ολίγο
—~δεν έμεινες, φαίνεται, εις τήν οικίαν, άλλ’ ε- ψωμί δι’ έμέ, άς τό μοιρααθώμεν, ειπεν ή

β — «τρεχες Ιξω. Δεν θέλω νά ακούσω ούδέ μίαν Μαρίκα, ή οποία  ̂δέν έπαυε νά κυττάζη
λέξιν" πήγαινε γρήγορα εις τό κρεββάτι σου τήν σοΰπαν, ήτις έψήνετο καί ειχεν ώραίαν
χωρίς σοΰπαν. Ή  Μαρίκα ΰπήκουσεν. Ό  —οσμήν. Τήν εσπέραν, ό'τε έπε'στρεψεν ό γε'ρο- 
γε'ρο-Μαθηός ήτο πολύ καλός πατήρ, καί διά^γΜαθ/)ός είς τήν οικίαν του τά  ηύρεν όλα έν 

— τοΰτο, όταν έκαμνον κανέν σφάλμα τά  παιδιά τάζει. Ή  Μαρίκα p i  μεγάλην χαράν έκε'νωσε1̂  «—«του, τά  έτιμώρει αύστηρώς. Ή  Μαρίκα τό τήν σοΰπαν, ή όποία ήτο νοστιμωτάτη. Μό-
έγνώριζε καλώς. Έπεσεν εις τήν κλίνην της -—λις ό γε'ρο-Μαθγιός τήν έγεύθη είπε : 
και έκλαιε' δεν τής έδωσαν ουδέ έν τεμάχιον Ί Ο  — Τοιαύτην σοΰπαν δέν έφαγα ποτέ μου.

 άρτου. Έ π ε ίνα  πολύ καί τότε ένεθυμήθη τήν Βλέπω, γυναίκα, ότι ή κόρη μας εγεινε σωστή/ Γ  —κακήν πρά£ιν ποϋ έκαμε τό απόγευμα καί μαγείρισσα.
έσυλλογίσθη ότι ό πτωχός εκείνος γέρων θχ — Ώ !  πάτερ μου, ειπεν ή Μαρίκα, δέν ή -
έπείνα τότε καί εκείνος, όπως έπείνα τώρα ξεύρω διατί εγεινε καλή ή σοΰπα καί τοΰ διη— 
καί αύτή. Έ ζήτησε συγγνώμην άπό τον Θεόν —γήθη τά  συμβάντα.

-—-καί ύπεσχέθη ότι άλλην φοράν θά δίδη έλεη- Τότε ειπεν ο γέρο-Μαθγιός :
ί Α — μοσύνην. Ν ά κάμνγ/ς, κόρη μου, πάντοτε ελεημοοΰ-

Τήν επαύριον πάλιν όλοι έφυγον- ή Μ α- νην και ύά  σε άνταμείβf] ό Θεός. 
ρίκα έμεινε μόνη εις τήν οικίαν, έβαλεν εις 
τήν φωτιά τήν σοΰπαν καί τήν έπρόσεχεν.

Μίλκίο'α.

f  f i  r  °  · Τ '
 Δ ΐό-τοεις φίλοι έδειπΊούσ^ιμεν είς τοΰ^κ./s, 'ολίγον ήμών, ήνοιξε τήν επιστολήν καί έβυ-

X . ,  προέδρου τοΰ δικαστηρίου j r n  μ ικ ί^ς πό- (Ησθη είς τήν άνάγνωσιν. 'Ημείς ώμιλοΰμεν
λεως Α . ,  ό'τε εις υπηρέτης έκόμισεν ογκώδη εΰθύμως, ότε παρετηρήσαμεν ότι ή συνήθως
επιστολήν. ^  απαθής φυσιογνωμία τοΰ φίλου μας έςέφρα-

Ό  διεύθυνσις ήτο ^γε^ ραμμένη διά χειρός ζεν. οίκτον καί συγκίνησιν μας έφάνη μάλιστα 
άδεξίας- έφαίνετο ώς παιδική ^ραφή . Ό  φ ί - ΐ0 0 τ ι  | ! ς  τό τ^λος ά π ^ μ α ^  λαθραίως Jv {δάκου, 
λος μας ελαβίν αυτήν, τήν παρετήρησε καί — * Φίλοι μου, μάς μ |τ ά  τήν άνάγνω-
ε ίπε : "  σιν τοΰ μακροΰ χειρογράφου, νομίζω 0 π  δ^

—  Μέ συγχωρείτε- έρχεται άπό τήν φυ- παραβιάζω μυστικόν τοΰ |παγγ^λματος, χ·
- λακήν και επειδή είνε αύριον ήμέρα δίκης, σάς ανακοινώσω τό π^ρι^χόμ^νον τής )έπιστο-

έ^ιθυμώ νά λάβω αμέσως γνώσιν τοΰ « ε ρ ι ε - ^  λής αυτής' ή μάλλον είς άπό σάς άς λάβη
χομένου. τον κόπον νά τήν άναγνώση είς έπήκοον όλων.

’Επειδή τό δείπνον ήτο είς τό τέλος—  Έ λ α β α  τόν χάρτην καί ήρχισα ν’ άναγι-
ειχον φέρη τόν καφέν, —  ό κ. X .  ά^εσύρθη νώσκω"
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Κ ύριε πρόεδρε, \ s '  Έφθάσαμεν εις τό παζάρι και el'Sotfxev χω-
ir\\i el\ic wii/λμ <r-v?r A iv w r  1 1  An t i / r r ^  v w ir / .^ ^  G3(V νί^  τΛ/ c7 v/Y\J V l/y \JΤ.ΛΠ7ΓY)

icaia ζώι 
ας έφάν

j  ; Αύριον είνε ιή τ^μέρα τ ι ς  δίκ/ις μου. | ΐστά  κάπως, σάν νά τά  είχαν γιά ντροπή
Ε ίπ α  καταλεπτώς εις’ τόν 'δικηγόρον μου καμμιά δεκαβιά ζώα διά πούλημα.

xr)v ύπόθεσίν .μου, άλλα εκείνος έγέλασεν εις Τό έ'να μάς έφάνηκε γέρικο, τ6 άλλο πει-
τό τέλος, ώς νά μ ’ έπερίπαιζε. σματά^ικο, τό άλλο είχε μαΰρο ξεθω^ισμένο

(ilrU  λΓΪιι μι ·1·ή«ϋ<\/ λ ι ι Λ  Λ  μ M<r/ λ / ·\»Λ /Λ I ( Λί · t l’ r (*·λ UM Α/ιΙΜ C|C|A|'Au Λί II CM I C \Ι Λ/ C _
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Φοβούμαι μρπως, δταν όμιλώ, χάσω τ^)ν ^ χ ρ ώ μ α - εις τό καθένα εύρί^καμεν και ενα έ- 
^ σ ε ιρ ά ν  μου- έπειτα μοΰ είπαν δτι εις τό δι- λά ττω μ α  ώς που έφθάσαμεν εμπρός εις ενα 

καστήριον δέν χρειάζονται πολλά λόγια ' έπει- πωλαράκι.
δή όμως ή ίδική μου ιστορία δεν εινε σύν- ^Ηταν δλως διόλου αδούλευτο άκόμα'
τομος, διά τούτο, κύριε πρόεδρε, μοΰ ήλΙεν ρταχτερό άνοικτό, μέ κάτι μεγάλα μαύρα
ή ϊδε'α νά σάς την γράψω. " μά^ια καί μιά άσπρη βούλα εις |τό μέτωπο-

L q  —Ά ρ χ ίζω  έξ άρχης. · έχοροπηδούσε καί έκουνοϋσε ^ά γυαλιστερά
Δεν ήμην πάντοτε πτωχός κα'^ κακόμο|ρος μεγάλα α ΐ φ ά  ^ου.

■ δπως τώ ρα- ημην πρ\ν άπό όκτώ-δέκα χρό- Ή  Άνθοϋλά μας, — ή^αν |τό^ε ^εσσάρων 
I ν(α άπό τούς καλλιτε'ρους έργάτας κα'^ δ'σοι̂  έ^ών —  έξέφυγε άπό ^ά χέρια μας καί ε^ρε^ε
V  έχουν έλα^οκτήματα ήμπορούν νά μαρτυρή-<^> νά χα^δε^ση τό γαϊδουράκι" τό χαριτωμε'νο

σουν δτΐ( έσκαπτα κα!. έκλάδευα δ^ά δύο- δέν ζώον έσκυψε μέ πολγ ήμερον τρόπο πρός τό
έθύμονα με τούς συντρόφους μου, δέν έπινα παιδάκι μας, σάν νά τό έγνώριζε άπό πολ^ν
καί ή δουλιαϊς ποτέ δεν μοϋ έλειπαν. καιρόν, καί δταν ή Άνθο^λα το|ί έφίλησε τό

"Ένα καλοκαίρι έγνώοισα την μακαρι'τισσα μεγάλο με'τωπο, έφώναζε γλ^κά-γλyκά άπό
την γυναϊκά μου. ’Ορφανή άπό πατέρα κ α ί^εύχαρ ίσ τησ ιν .
μητέρα, έχασε εκείνο τό χρόνο καί μία μ α -  Έ τελε ίω σ ε! Αυτό ήτο τό ζφον που έχρεια—
κρυνη θεία της, ή όποια την είχεν εις τό σπίτι ζόμεθα. Ή ρώτησα την τιμήν του, ό δε κύριός

λ τη ς ’ ήταν 'έμμορφη, γερή, εργατική, τήν του, ό όποιος έκατάλαβε την συμπάθειάν μας,
έπήρα- τό μικρό μας οίκοκυρειό Ιπήγαινε μετά πολλάς συμβωνίας μάς τό άφηκε διά
πβλύ κα^ά καί άμα  έγεννήθη καί ή ’Ανθοϋλά ι^^δώδεκα μετζήτια. ι *
μαξ, ή ευτυχία μας εις τό χωριό δέ^ είχε Τό έτοποθετήσαμεν εις ενα πρόχειρον σταϋ-
ταϊρι. . λον πλάγι είς τήν αυλήν. Τόν έκαλομεταχει-

Έζούσαμε ά^απαυτικά καί οικονομούσαμε ριζόμεθα καί τόν ώνομάσαμε Σταχτερόν. Τόν
καί άπό κα^έ^α μετζήτι γιά ώρα ανάγκης. έφορέσαρεν ενα ώραϊο χαλινάρι μέ κόκκινα

Ή  γυγαΐκά μου είχε πά-^τα τή^ επιθυμία σειρήτια καί μικρά χρυσά ^«ουδουνάκια, τόν
νά άγοράσωμε ενα γαϊδουράκι- «Μπορώ κ’έγώ έκτενί^αμε τακτικά καί εί^ δλο τό χωριό καί
νά πηγαίνω έ£ω καμμιά φορά στά κλαδιά τη  χωρα δεν θά εΰρισκε^ κομψότερο γαϊδου-
καί στά ^ύλα-· ήμποροΰμε νά πηγαίνωμε καί ράκι άπό τόν Σταχτερό μας. Καί έκεϊνό^
στήν πόλι τά  λαχανικά μας, δταν ό Θεός έφαίνετο δ'τι εννοούσε δλην μ α ί  τήν ά γ ά π η -
δώσνι καλή χρονιά. Τό γαϊδουράκι είς ενα δταν έτρώγαμε καμμιά φορά εΪΑ τήν αυλή καί
άνθρωπον τής έ£ |χης είνε δεξί χέρι». τόν είχαμε Ιχω  είς τό χωραφάκι μας νά βό-

Δέν ήθελα νά τής χαλάσω τήν καρδιά- ε- σκιρ ήρχετο καί εχωνε τά κεφάλι του άπό τό .
πειτα  εύρισκα ρτι δεν έσυλλ^γίζετ^ άσχημα. παράθυρο άνάμεσα άπό τήν άνθισμένη άγραμ-
Μιά Κυριακή λι^ιπ^ν ή γυναϊκά μρυ, ή ’Α ν-  πελιά καί μάς έβλεπε μέ τά  εκφραστικά του
θοΰλά μας καί εγώ έπήγαμεν είς τ^ μεγάλη μάτια  καί ή Άνθοϋλα έτρεχε νά τόν χαυδεύση
^/αζάρι μέ είκοσι μετζήτια εις τήν τσέ^η νά καί νά τού δώση ενα κομμάτι ψωμί. Ποτέ δέν
άγοράσωμε τό γαϊδουράκι μας. έκαμε πείσματα- ήταν ήμερος σάν τό άρνάκι

Τό θέλαμε έμμορφο, ήσυχο καί |£ωλαράκι καί πιστός σάν τό σκυλί. “Οταν τόν έτοιμά-
άκόμα, νά τό συνηθίσωμεν ήμεϊς εις τήν ζαμε γ ιά  τήν χώρα καί ή γυναϊκά μου έβαζε
δουλειά. <1 εις τό ενα κοφίνι σαλάταις καί αυγά καί (ίς
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τό άλλο γιά  νά ζνγίζβ  τ^ν ’^νθοΰλα, ένόι^ιζε 
φανείς δ'τι ετοιμάζαμε πανηγύρι' μιε τόσα γέ-  
Ao'.xy^xl χαραίς ξεκινούσαν ^tat οί τρεις' πρώ - 
το(ί·άπό δλους έφθαναν εις τή  /ώρ^ι, ^αί πρώ
τοι έγύοιζαν όπίσω. -

^Ιά Λίαν ήμερα ήί] γυναϊκά jjtou έξύπνίφσεν 
άρρωστη. |Είχε θέρρή, κεφαλόπονο' έφώναξα 
τόν γιατρό )^αι άφου έπ^γε ^αί ^λθε ^ερΐ|ΐαίς 
ή^ε'ραις, είπε πώς είχε τύφο jtal ήθελε μεγά- 
λην περιποίησιν. ’̂ ναγ^άσθιρκα νά άφ^ισω 
την εργασία μου γιά  νά περιποιηθώ την 
ασθενή. *Ηλθαν κα'ι άλλοι ιατροί, της έκοψαν 
το; έμμορφα μαλλιά της, έβαλαν πάγους είς 
τό κεφάλι της, μά άλλοιμονον! ενα πρωί πριν 
περάσγι μήνας, ή Άνθοΰλά μου ήταν ορφανή!

"Ηθελα ν ’ άποθάνω κι’ έγώ, μά έσυλλογί- 
σθηκα τήν μικρή μου καί άποφάσισα νά ζήσω 
γιά  τό χατήρί της.

Ό σ α ις  οίκονομίαις είχα ταις έξώδευσχ είς 
τήν άσθένειαν τής γυναίκας μου" έδάνείτθηκχ 
μάλιστα και άπό ένα γείτονα, ό όποιος μου ΐ -  
δάνεισε μέ τόκο βέβαια, γ ιατί έβλεπε πώςήαην 
τίμιος καί εργατικός καί θά τοΰ τά έπλήρονα.

Έρρίχθηκα πάλι είς τή δουλειά' όλη τήν 
εβδομάδα άπό τήν αύγή έως τή νύκτα έσκα
π τ α ,  έκλάδευα, έπότιζα' ή μόνη μου χαρά 
ήταν όταν γυρνοΰσα τό βράδυ μέ τό Σ τ α 
χτερό νά βλέπω στόν δρόμο τήν* Άνθοϋλά 
μου νά μέ περιμένη μέ ανοικτά χέρ'ια.

Τάς Κυριακάς τήν έβαζα είς τόν Σταχτερό, 
έπηγαίναμε είς τά νεκοοταφεΐον, είς τόν τάφο 
τής μακαρίτισσας, όπου σιγά-σιγά τά δνομά 
της έσβύνετο άπό τά μαΰρο ξύλινο σταυρό, 
μά δ'χι καί άπό τήν καρδιά μου. Έ π ε ι τ α  
έγυρίζαμεν είς τά  ανθόσπαρτα λειβάδια καί 
έγώ προσπαθούσα νά γίνωμαι παιδί γιά νά 
διασκεδάζω τήν ΆνθοΟλά μου. Καί έτσι έπέ- 
ρασε τό καλοκαίρι καί έφθασε τό φθινόπωρο 
καί έπλησίαζε νά τελειώση.

Μιά βραδειά ή Άνθοΰλά μου δέν ή ταν είς τόν 
δρόμον νά μέ προύπαντήσγι' ή καρδιά μου έσφί- 
χθηκε' έτρεξα καί τήν εύρηκα έξαπλωμένην εις 
τόν καναπέ' έκαιε τό κεφαλάκι της καί έβηχε.

Συχνά έγέινε άνάγκη νά φωνάξω τόν ιατρό 
καί νά αγοράζω ιατρικά. ’Ήλθεν ό χειμώνας 
καί συχνά έγεινε άνάγκη νά άφήσω τήν έρ-

γασία μου καί νά φυλάξω τά κοριτσάκι μου. 
Άλλοιμονον ! ό βήχας έσχιζε τό στηθάκι του 
καί τά  χλω μά του μαγουλάκια έκοκκίνιζαν 
κάποτε σάν τά  μήλα. Ό  ιατρός έκουνοΰσε τό 
κεφάλι του καί δέν έλεγε λέξι.

Ό π ω ς  όπως έπέρασε καί ό χειμώνας άλλά 
τά χρέος μου έπερίσσευε' δχι μονάχα δέν 
έπλήρωσα τίποτε, άλλά καί άλλα έδανείσθηκα.

’Έφθασε ή άνοιξι πρώιμα ' τά  χωράφια 
έκοκκίνιζαν άπό ταις παπαρούναις, αί μαρ- 
γαρίταις, τά  άγριοτριαντάφυλλα, τά  αγιο
κλήματα έστόλιζαν φράχτες καί λειβάδια. 
"Ενα μεσημέρι ή Άνθούλα μέ είπε: Πατεράκι 
μου, θέλω νά ίδώ ταις πεταλούδαις καί τά  
λουλούδια' πάρε με έ ξ ω !

Τήν έντυσα καλά, τήν έκαβαλλίκευσα είς 
τόν Σταχτερά καί έπήγαμεν είς τήν έμμορφό- 
τερη θέσιν.

Ό  Σταχτερός έκαμε χίλια χάδια  είς τήν 
μικρούλα. Τόν έφίλησε, έκάθισε είς ΐήν  άγκα- 
λιά μου, έπειτα έτρεξε ολίγο όπίσω άπό μιά 
πεταλούδα, έκοψε μιά ολόκληρη άγκαλιά λου
λούδια, έκάθισε πάλι στά γόνατά μου, άκούμ- 
βησε τό κεφαλάκι της είς τήν άγκαλιά μου, 
είπε: « Ά χ ,  τ ί  έμμορφα που είνε, πατέρα 
μου ! » καί έκλεισε τά  ματάκια της γιά νά μή 
τά  άνοιξη ποτέ πειά.

Άπέθανε στήν άγκαλιά μου !
Ό  ιατρός μοΰ είπε πώς τό έπερίμενε.
Πώς έζησα κατόπιν άπό ταις δύο αύταίς 

•τυμφοραίς ; ΙΙολλαίς φοραίς έσυλλογίσθηκα νά 
δώσω μόνος μου ένα τέλος στήν άσκοπη αύτή 
ζωή, άλλ’ ό εφημέριος τοΰ χνρίου μοΰ είπξ,ν οτι 
αν σκοτωθώ μονάχος μου δέν θα ίδώ έκεί έπάνω 
στήν άλλη ζωή τήν γυναϊκά μου καί τήν κόρη 
μου. Καί γ ι ’ αγάπη τους άπεφάσισα νά ζήσω.

Ά λ λ ’ ό δανειστής μου ήθελε τά  χρήματά 
του. Δέν ήταν δυνατόν νά τόν πληρώσω καί 
έκαμε κατάσχεσι τά  πράγματά  μου' είδα μέ 
σπαραγμό καρδιάς νά πουλοΰν τά πράγματα  
πού μεταχειρίσθηκε ή γυναίκα μου καί τό 
παιδί μου. Και δταν έ.τουλήθηκε πειά καί ό 
Σταχτερός ποΰ είδε καί έσήκωσε τήν κόρη μου 
ώς τήν τελευταία της στιγμή, δέν έκρατήθη- 
κα καί άρχισα νά κλαίω σάν μωρό παιδί.

Καί εκείνος, ποΰ ήταν φυσικά τόσο ήσυχο
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ζώον, άμα τόν έσυρε ό καινούργιος κύριός του 
έπεισματώθηκε καί δεν εννοούσε νά εβγη άπό 
την αυλή, μά έβγήκε κατόπιν άπό μεοικαις 
άλύπηταις μπαστουνια'ις ·ποΰ τόν έδωκαν.

’Έκλεισα τό άδειο —  άδειο τρεϊς φοραίς—  
σπίτι καί έμβήκα δούλος είς ένα. τσιφλίκι.

Έπέρασε έπάνω κάτω ένας χρόνος" μιάν 
ήμέρ&ν ό αύθε'ντης μου 'έκαμε τούς γάμους 
της κόρης του' ή χαρά τοΰ κόσμου δλου και ή 
διασκέδασις μοΰ έκαμε κακό, καί έτράβηξα 
κατά τό νεκροταφείο νά ίδώ τούς ΐδικούς μου. 
Κοιμούνται πλάϊ πλάϊ ήσυχα κάτω άπό την 
παχειά σκιά των κυπαρισσιών καί τοΰ σταυ- 
ροΰ των την ευλογία . . .

Έ ν φ  'έφευγα, έπε'ρασα άπό ένα χωράφΓ 
έξαφνα βλέπω ενα στακτεοό γαϊδουράκι, άδυ- 
νατισμένο, κακομοιριασμένο, μέ σημάδια άπό 
ξυλιαίς έπάνω εις τό πετσί του, ποΰ μόλις 
έσκέπαζε τά  κόκκαλά του. Μοΰ έφάνηκε πώς 
ήταν ό Σταχτερός. Ά λ λ ά  καί εκείνος μέ είδε, 
μ ’ έγνώρισε, άφηκε τό γαϊδουράγκαθο ποΰ 
έμασσοΰσε καί ήρχισε νά φωνάζη μέ χαρά. 
Τόν έπλησίασα καί τον έχάϋδευσα' εκείνος μέ 
έκύτταξε μέ τά  μεγάλα μαΰρα μάτια  του, τά  
θολωμένα από τήν πείνα καί τήν κακοπέρασι 
καί έτριψε τό κεφάλι του έπάνω εις τά  χέρια 
μου, δπως συνήθιζε.

Έ μ ε ινα  κάμποση ώ^α πλάϊ του καί έσυλ- 
λογιζόμουν τήν πρώτη καί τήν τωρινή μου 
θε'σι. Μά έπρεπε πειά νά φύγω" έφίλησα τόν 
κακόμοιρο τόν παλαιό μου φίλο καί έπήδησα 
έξω άπό τόν φράκτη.

Μά μόλις έκαμα δύο— τρία βήματα  καί 
νοιώθω κάποιον νά μέ σπρώχνν) άπό πίσω. 
Γυρίζω καί βλέπω τόν Σταχτερό. ’Έσπασε 
τό σχοινί του καί έτρεξε κατόπι μου καί 
μ ’ Ικύτταζε παραπονετικά, σάν νά μοΰ 
έλεγε: Γ ιατί  φεύγεις καί μέ άφίνεις; Ποΰ 
εινε ή Ά νθοΰλα | Πάρε με μαζή σου, είμαι 
τόσον δυστυχισμένος εδώ !

Τι μοΰ ήλθε τότε δέν ήξεύρω' έπιασα τό 
σχοινί του καί είπα : Έ λ α  ! Καί Λρχίσαιχε
καί οί δυό τό τρε'ξιμο. Έ κ ά μ α μ ε  φτερά καί 
οί δυό, γ ιατί  άπό πίσω μας νοιώθαμε νά μας 
κυνηγά ό νοικοκύρης. Καί εις τό τέλος μας

έ'φθασε: Κ λ έ φ τη ! μοΰ έφώναξε καί έρριξε 
βαρύ τό χέρι του έπάνω μου· Ή μεθα  ί'σια- 
ϊσια εμπρός είς ενα λαχανόκηπο, κοντά είς 
τήν χώρα' πέντε-εξ έργάται είδαν τήν σκη
νή. Έ γ ώ  δέ ώμιλούσα καί έκρατοΰσα πάντα  
τό σχοινί τοΰ Σταχτεροΰ.

Μ’ Ιπιασαν μ ’ έφυλάκισαν καί αύριον δι
κάζομαι. Αύτή εινε ή ιστορία μου, κύριε 
πρόεδρε. ’Έκλεψα πραγματικώς τόν Σ τ α χ τ ε 
ρόν. Σάς τά  γράφω αύτά, επειδή προχθές 
μοΰ έφάνηκε πώς μ ’ έκυττάξατε μέ συμπά
θεια, καί δέν θέλω νά νομίσετε πώς είμαι 
κανένας συστηματικός κλέπτης.

Ό  έφημέριος τοΰ χωρίου Β . ,  ο ιατρός 
κ. Κ . καί ό'λοι οί κύριοι ήμποροΰν νά μαρτυ
ρήσουν δι’ έμέ.

Σας ζητώ συγγνώμην, διότι σας έκούρασα 
μέ τήν φλυαρίαν μου καί μένω

* 0  δο ϋ λό ς  σα ς  
ΚΏΣΤΑΣ Π.

νΟταν έτελείωσεν ή άνάγνωσις εις τών φί
λων μας ό Β. ε ιπε:

 Έ χ ω  πολλήν έπιθυμίαν νά ίδώ αυτόν
τόν δυστυχισμένον άνθρωπον. Θά μείνω διά 
τήν δίκην του.

—  Ήμπορείς νά κάμγις κάτι καλλίτερον 
άκόμη, ειπεν ό ξενίζων μας" ό Κώστας αυτός 
εινε» πράγματι άξιος μεγάλης συμπαθείας· 
ολόκληρον τό χωρίον Β. ήλθεν αύθορμήτως νά 
μαρτυρήσγι υπέρ αύτοΰ. Λοιπόν έως τήν ώραν 
τής δίκης προλαμβάνετε νά έξαγοράσητε άπό 
τον κύριόν του τό ζφον καί νά πείσητε αυτόν 
ν’ άποσύρη τήν κατάθεσιν. Έ γ ώ ,  ώς δικα
στής, δέν είμαι ελεύθερος νά τό πράξω.

’Αμέσως ένηργήθη έρανος καί τήν επαύριον 
κατωοθώσαμεν νά εΰρωμεν τόν κύριον τοΰ 
δνου- άντί εξ λιρών έπείσθη ν’ άφήση τον δνον 
του καί ν ’ άποσύρη τήν αγωγήν του.

Ό  Κώστας αυθημερόν άπεφυλακίσθη καί ' 
άνεχώρησε μετά τοΰ Σταχτεροΰ.

Έμάθομεν κατόπιν δτι κατφκησεν είς τήν 
οικίαν του μετά μιας χήρας άδελφής του, ότι 
εργάζεται μέ τόν Σταχτερόν καί δτι ζώσιν 
ό’λοι ήσυχοι καί αΰτάρκεις.

(Κατά τό Γαλλικόν). Ε ί ιια ρ ιιέ ν ιι.» / w V V
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%  Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΕΙΝ .
ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΠΎΧΗι 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΟΤ

(Συνέχεια· tie Φνλλάδιον Ιον).

 + -------
Α' ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΕΡΓΑΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΝ NEON

Ο ικ ο νο μ ία  χ ρ ό ν ο ν  α ΐ χ ρ ή μ α το ς . Εκείνος, δστις eTve γνωστός ώς πληρόνων
Έ ν& νμ ^ν  δτι ό καιρός εΐνε άργνριον. ακριβώς καί έμπροθέσμως τά  χρέη του, ή μ π ο -

Έκεΐνο^ δστις διά της εργασίας του ήμπορεϊ ρεί, έν παντί καιρω καί πάση περιστάσει, νά
νά ^ερδίση είκοσι γρόσια την ημέραν καί π ε -  έχη εις χεϊοάς του δλα τά  χρήματα  δσα οί
ριφέρεται ή μένει άργός τό ήμισυ της ημέρας, φίλοι του ήμποροΰν νά διαθέσουν. Ευκολία καί
άν *αί δεν έξοδεύ-ρ περισσότερον άπό δύο γρό— ώφέλεια μεγάλη καί σπουδαιοτάτη ! 
σια διά την ώραν ταύτην του περιπάτου του Μετά την εργασίαν καί την οικονομίαν, τ ί -  
ή της άναπαύσεώς του, δεν πρέπει νά λογα- ποτε δέν συντελεί τόσον είς την επιτυχίαν
ριάζη αυτό τό έξοδον ρ,όνον. Έξώδευσε τών νέων έν τω  κόσμψ τούτφ, δσον ή άκρί-
πραγματικώς ή μάλλον ’ερριψεν είς τήν λ ά -  βεια καί ή δικαιοσύνη έν πάση υποθέσει. Καί
σπην δέ>^ γρόσια περισσότερον. ^  μ διά τοΰτο δταν έδανείσθης χρήματα , ποτέ μη

Έ ν ζ υ μ ο υ  δτι τό χρήμα πολλαπλαοίάζεται 1 τά  φυλάξης μήτε μίαν ώραν πέραν τής προθε
σμίας, καθ’ ήν ΰπεσχέθης νά τά  έπιστρε'ψνις, 
διότι ή έλλειψις τής τοιαύτης άκριβείας πολύ 
πιθανόν νά σοΰ κλείση διά παντός τό βαλλάν- 
τιον του φίλου σου.

Έ ν  τή εμπορική πίστει καί αί παραμικραί 
πράξεις παρατηρούνται. Ό  κρότος τοΰ σφυ- 
ρίου σου, κτυπών εις τά  αύτιά τοΰ δανειστοϋ 
σου άπό τής πέμπτης πρωινής μέχρι τής έν- 
νάτης εσπερινής, τόν κάμνει ευκολον είς έξά- 
μηνον παράτασιν προθεσμίας διά τήν πληρω
μήν του δανείου. ’Εάν δμως σέ βλέπη είς τό 
καφενεΐον, έάν άκούν) τήν φωνήν σου εις τό 
καπηλεϊον, ένφ έπρεπε νά είσαι εις τήν έργα- 
σίαν σου, στέλλει ευθύς τήν αύριον διά τά  χρή 
ματά  του. Διά τών ανωτέρω λεπτομερειών 
άποδεικνύεις άν σκέπτεσαι πάντοτε τάς υπο
χρεώσεις σου. Ε π ίσ η ς  δι’ αύτών ήμπορεϊς νά 
άποκτήσγις τήν ύπόληψιν ενός ανθρώπου τ α 
κτικού καί τίμιου καί ν ’ αύξήσγις έτι- μάλλον 
τήν πίστιν σου.

Υπολογισμός είς πάντα.
Φυλάξου μη θεωρήσης ποτέ ώς ίδικά σου 

δσα ξένα χρήματα έχεις καί νέμεσαι, καί ρύθ
μισης ουτω τήν ζωήν σου. Διά νά προλάβης 
τόν τοιοΰτον ψευδή υπολογισμόν, κατάγραφε 
ακριβώς καί τά  έξοδα καί τά  έσοδά σου. Έ ά ν  
λάβγις έξ άρχής τον κόπον νά σημειώνγς τά

&φ’ έαντον. Τό χρή[^α γεννΧ χρή^α . Τό δέ 
παρ’ αΰτοΰ γεννηθέν άλλο, εύ^ολώτερα ά^ό- 
μη, καί οΰτω $αθεξής. Πέντε γρόσια δου- 
λευ ό ^να  κά^νουν έξ- δουλευόμενα άκό^ιη κά- 
μνουν επτά, είκοσι, ^αί οΰτω κ α τ’ αναλογίαν 
μέχρι χιλιάδων. *Όσφ περισσότερον τό χρήμα 
δουλεύεται, τόσω περισσότερον αυξάνει καί 
τόσω ταχύτερα γεννώνται τά  κέρδη. “Οστις 
σφάζει γουρούναν έγκυον, έξολοθρεύει τάς γέν
νας της μέχρι χιλιοστής γενεάς. "ΟστιςΛιαταίως 
τρώγει εν γρόσιον, καταστρέφει τά  προϊόντα 
τού γροσίου καί ^.έχρις εκατοντάδων γροσίων.

Ένθυμοΰ δτι, εν γρόσιον την ήμέραν αν 
οίκονομήογις, pa  εχ^ς είς τον τέλος τον ειονς 
τέοσαρας περίπον λίρας.

Διά τοΰ ικροΰ τούτου ποσοΰ, τό όποιον 
έκαστος σπάταλή κ«θ’ ήμέραν διά τών έξό- 
δων του ή τής αργίας του, δύναται ά'νθρωπος 
έχων πίστιν, χωρίς νά τό ^αταλάβη, νά κρα- 
τή  fed  νά νέμηται λίρας όγδοήκοντα, έπί τόκφ 
πέντε τοΐς ένατόν. Τό ^εφάλαιον αύτό, τοπο- 
θετούμενον έπιμελώς ύπό δραστήριου ijiai νοή- 
μονος ανθρώπου, ήμπορεϊ νά δώσγι μεγάλα 
κέρδη.

Ή  Ακρίβεια έν ταΐς σνναλλαγαϊς.
Ένθυμοΰ τήν παροικίαν : 'Ο  καλός πλη-  

ρω ιής εΐνε κύριος τον βαλλαντίον τών άλλων.
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πάντα  λεπτομερώς, θά αίσθανθής προερχόμε
να καλά άποτελέσματα. Θ ’ άναγνωρίσης μετά 
πόσης καταπληκτικής ταχύτητος ή προσθήκη 
πολλών μικρών εξόδων αναβιβάζει τό δλον εις 
σπουδαϊον ποσόν, καί θά ίδής πόσα ήδύνασο 
νά οίκονομήσης κατά τό παρελθόν, καί πόσα 
χωρίς jx στενοχωρηθής δύνασαι νά οίκονομή- 
σης εις τό μέλλον.

Τέλος πάντων, ό δρόμος πρός τήν τύχην 
θά είνε, εάν θέλης, τόσον ομαλός, δσον ό δρό
μος πρός τήν αγοράν.

Τό παν έξαρτάται έκ δύο λέξεών: εργα
σία καί οικονομία.

Δέν πρέπει δηλαδή νά σπαταλας ούτε τόν 
καιρόν σου ούτε τά  χρήματά  σου, άλλά νά 
κάμνης καί τών δύο δ'σον τό δυνατόν καλλιτέ- 
ραν χρήσιν. ‘Άνευ εργασίας καί άνευ οικονο
μίας τίποτε δεν θά κατορθώσης’ δ ι ’ αυτών θά 
κατορθώσγις τό παν.

Ό σ τ ις  κερδαίνει δ ,τ ι  ήμπορεΐ νά κερδήσν) 
τιμίως καί οίκονομεΐ συγχρόνως δ ,τ ι  κερδαί- 
νει, εκτός εννοείται τών αναγκαίων εξόδων 
του, δέν ήμπορεΐ μέ τόν καιρόν νά μή γείνη 
πλούσιος, έκτος άν τό ύπέρτατον Ό ν  άπεφά- 
σισεν άλλως, πρός τό όποιον καί μόνον δλοι οί 
τίμιοι πρέπει νά ΰψόνουν τούς οφθαλμούς.

Τά κυριώτερα έλατήρια τοΰ πλουτισμού.

Τ ά  χρήματα  τότε μόνον σέ ώφελοΰν, δταν 
ήξεύργις πώς νά τά  μεταχειρισθής.

Μέ δέκα λίρας κ α τ ’ έτος ήμπορεϊς νά έχγ,ς 
τήν χρητιν κεφαλαίου άνωτέρου τών εκατόν 
πεντήκοντα λιρών, φθάνει μόνον, ό κόσμος νά 
σέ γνωρίζη ώς φρόνιμον καί τίμιον.

Ό σ τ ις  Ιξοδεύει καθ’ ήμέοαν κακώς δύο 
γρόσια, Ιξοδεύει άνωφελώς περί τάς επτά λί
ρας κατ’ έτος, δ'περ έστί στερείται τής χρή- 
σεως κεφαλαίου ανωτέρω τών εκατόν λιρών.

Ό σ τ ις  σπαταλκ άνωφελώς πέντε γρόσια 
καθ’ ήμέραν εκ τοΰ καιρού του καί έκ τής ερ
γασίας του, χάνει τά  π^ντε γρόσια ώσάν νά τά 
είχε ρίψη είς τήν θάλασσαν.

’Εκείνος δμως δστις y άνει τά  πέντε γρόσια, 
χάνει δχι μόνον αύτά, άλλά καί τά  κέρδη 
δλα δσα έκ τών πέντ$ αυτών γροσίων ήθελεν

ωφεληθή τοποθετών καί εργαζόμενος αυτά 
έπιμελώς καί έπιτηδείως. Αύτά δέ τά  κέρδη 
λογιζόμενα έφ’ δλον τό διάστημα τοΰ χρόνου 
άπό τής νεότητος μέχρι τοΰ γήρατος αύτοΰ, 
ήδύναντο νά σχηματίσωσι κεφάλαιον μέγιστον.

Ό  τρόπος τοΰ ν ’ Αγοράζω μεν οίκο- 
νομικώς.

Ό  πωλών έπί πιστώσει, ζητεί διά τό π ω -  
λούμενον πράγμα αξίαν ίσοδυναμοΰσαν πρός 
τό κεφάλαιον καί πρός τόν τόκον τών χρη
μάτων του, λογιζόμενον έφ’ δσον καιρόν θά 
μείνη έστερημένος τοΰ κεφαλαίου.

Ό  άγοράζων λοιπόν έπί πιστώσει πληρό- 
νει τόκον είς δ ,τι  αγοράζει, καθώς καί ό άγο
ράζων τοϊς μετρητοις ήδύνατο νά λάβη έκ 
τών χρημάτων του τόκον. Ούτως ή άλλως 
λοιπόν, ό κατέχων πράγμα άγορασθέν πλη -  
ρόνει διά τήν χρήσιν αύτοΰ τόκον.

Μολαταΰτα είς τάς άγοράς αύτάς, είνε 
καλλίτερον νά πληοόνΥ) κανείς μετρητά, διότι 
ό πωλών έπί πιστώσει ΰπολογίζων ζημίαν 
πέντε τοϊς εκατόν έπί δανειστών άναξιοχρέων, 
προσθέτει καί τό ποσόν τοΰτο εις τήν άξίαν 
τοΰ έπί πιστώσει πωλουμένου πράγματος.

Ό  άγοράζων λοιπόν έπί πιστώσει πληρό- 
νει έκ τής αύξήσεως ταύτης τό μέρος του, 
i) δέ πληρόνων τοϊς μετρητοις άποφεύγει τήν 
φορολογίαν ταύτην.

Πώς δννάμεϋ-α νά εχωμεν είς τό βαλλάν- 
τιόν μας χρήματα.

Γενικόν είνε σήμερον τό παράπονον, δτι 
τά χρήματα εινε σπάνια, δ'τι υπάρχει έλλει- 
ψις χρημάτων' νομίζομεν λοιπόν δτι π ρ ά τ -  
τομεν άγαθόν εργον διδάσκοντες, είς τούς 
έχοντας άνάγκην χρημάτων, τά  μέσα διά 
τών οποίων δύνανται νά έχωσι πάντοτε τό 
βαλλάντιον αύτών πλήρες.

Θέλω νά τούς μάθω τό αληθινόν μυστή
ριον τής άποκτήσεως χρημάτων, τήν άλάν- 
θαστον μέθοδον τής γεμίσεως τών κενών βαλ- 
λαντίων καί τόν τρόπον τοΰ νά μή μείνωσι 
ταΰτα  εύκαιρα χρημάτων.

("E itetai ουνέχεια)
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ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΤ
(Συνέχεια' ids Φνλλάδιον Ιον).

--------BG&--------

—  Μην άπορης τόσον πολύ, φίλε μου. Ή  
ιστορία των ανθρώπων εινε γεμάτη άπό ά- 
προσδόκητα πολλάκις πράγματα . Τ ά  παιδιά 
πολΰ θά διεσκέδαζον, άν είχε καιρόν κανείς νά 
διηγηθϊ] μερικά πράγματα  του βίου του, τά 
όποία πολΰ ολίγον διαφέρουν άπό παραμύ
θια. Τό Δίτο μοΰ έπεσεν άπό κληρονομιάν. . . 
Το Δίτο είνε τώρα τό θωρηκτό μου. ’Αλλό
κοτο δεν σου φαίνεται τό ό'νομα, με τό οποίον 
τό έβάπτισα ;

—  Ναι ! άπήντησεν ό περιηγητής, ό όποιος 
συνεμερίζετο εντελώς 
αυτήν την γνώμην, 
άλλά δεν ήθελε καί νά 
την φανερώση.

—  Θά τό έννοήση- 
τε, άφοΰ σάς εξηγηθώ 
καλλίτερα. Σάς άναφέ- 
ρω έν πρώτοις ότι ειχα 
ενα συγγενή σκώτον, 
τόν Μάκ -  Ίμπούς,  ό 
οποίος ένυμφεύθη μίαν 
Βριλεκώκ καί πρώτην 
έξαδελφην μου. Ό  άν
θρωπος αύτός άτίθανε 
πρό δεκαπέντε ετών, 
τό ίδιον δε έτος καί ή 
ή σύζυγός του καί τό 
πλοίον αυτό, τό οποίον 
(Βλέπεις, τό οποίον ήτο 
ή περιουσία του, περιηλθεν είς τήν. εξουσίαν 
μου, διότι ήμην ό άποκλειστικός του κληρο
νόμος. Ά λ λ ά  δέν ήξευρα καί ότι ή άνέλπιστος 
αύτή κληρονομιά ήτο καταχρεωμένη καί τό 
χειρότερον, υποθήκη εις τούς τοκογλύφους. Νά 
τό φέρω είς τήν Γαλλίαν μέ τοιούτους όρους 
δέν Ιπέτρεπον τά  μέσα μου. Τό Δίτο ώνομά- 
ζετο άλλοτε Τραφαλγάρ, άλλ’ ήμποροΰσα, 
Γάλλος έγώ νά διατηρήσω αυτό τό όνομα!

—  Ό χ ι ,  βέβαια.
— Φίλε μου, εντροπή δέν είνε ότι ένικ,ή-

θημεν είς τό Τραφαλγάρ ήμείς οί Γάλλοι άπό 
τούς Ά γγλους,  οί όποιοι καί ισχυρότεροι είς 
τήν θάλασαν καί ίκανώτεροι ησαν άπό ήμάς. 
Δέν εινε δέ κακόν καί νά άναφέρη κανείς 
αυτήν τήν άτυχίαν μας. Ά λ λ ά  νά άφήσω τό 
όνομα Τραφαλγάρ  επάνω είς τό πλοϊόν μου, 
αυτό βέβαια δέν ήτο δυνατόν . . . .  Έ π ε ι τ α  
αυτό τό σκάφος, ό'που βλέπεις, δέν ήτο καί 
πολύ νέον καί μοΰ έστοίχισαν πολλά όχι οί 
τόκοι μόνον, άλλά καί αί άκατάπαυστοι έπι- 
σκευαί . . , Οπωσδήποτε ή εργασία δέν του 

έλειπεν. ’Έ π ε ιτ α  ή νέα 
του ονομασία νομίζεις 
ότι τοΰ έφερε καί κά 
ποιαν καλλιτέοευσιν της 
τύχης. Τά νέον βά πτ ι-  
σμα τοΰ πλοίου, άλλως 
τε, δέν έβλαπτε κανέ
να, ήρεσκε δέ είς έμέ. 
Ό  καθείς έχει τήν φι
λοτιμίαν του. Καί δέν 
ημποοεί κανείς ν’ άρ- 
νηθί) τήν εθνικότητά 
του. ·

—  Δ ’.ά τόν πατρ ιω 
τισμόν σου, πλοίχρχε( 
Βριλεκώκ, σοΰ' προ
σφέρω τά συγχαρητή
ριά' μου.

—  Κύριε, τά  δέχο
μαι ώς προερχόμενα άπό ενα καλάν πολίτην, 
ό οποίος ήξεύρει τ ί  έκαστος χρεωστεί είς τήν 
πατρίδα του.

Καί οί δύο Γάλλοι "έθλιψαν τάς χείρας μέ 
πατριωτικήν διάχυσιν.

Άφοΰ δέ άντήλλαξαν τοιουτοτρόπως τήν 
φιλικήν εκείνην χειραψίαν ώς έπιβεβαίωσιν 
τών πατριωτικών αισθημάτων των, έμενε 
τώρα νά συνενοηθώσι καί διά τήν ναύλωσιν 
του πλοίου, μέ τό οποίον ήθελε νά ταξειδεύση 
τώρα ό Κυπριανός Μεχώ.

0£ δύο ανδρες πα ρετήρηο α ν  άλλήλονς.
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—  Αί υποθέσεις πρό παντός, παρετήρησεν 
ό περιηγητής.

—  Ναι, άλλα τό ταξειδιον, τό όποιον με
λετάτε .θά  σάς κουράση δ'χι ολίγον, φίλε μου.

—  Άδιάφορον, δεν έρχομαι άπό τήν άλ
λην άκραν του κόσμου διά νά οπισθοχωρήσω 
τήν στιγμήν αυτήν. "Οποιος εμβη εις τόν χο
ρόν, χρεωστεϊ νά χορεύση.

“Ολα ήτοιμάσθησαν εντός ολίγου, εΰρέθη 
δε και προσελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
πλοιάρχου κατά συγκυρίαν ευτυχή καί άνε'λπι- 
στον καί ό περιποιητικώτατος Φρανσή, κα
ταγόμενος άπό μίαν επαρχίαν τής Γαλλίας.

Ή τ ο  εκείνος άκρΐβώς, ό όποιος πρό ολίγου

—  Ή τ ο  φωνή, προεοχομε'νη άπό στήθος 
άνθρώπου !

—  Καί φωνή άνθρώπου, ό όποιος διατρε'- 
χει τόν έσχατον κίνδυνον.

Τότε ελοςβον καί οΐ δύο τά  τηλεσκόπιά των 
και έξήτασαν τόν ορίζοντα. Τ ά  νε'φη τής 
ομίχλης διελύοντο τώρα ολίγον κ α τ ’ ολίγον.

Ό  ώκεανός άπεκαλύπτετο άπό τό μυστη
ριώδες σκότος, είς τό όποιον ήτο βυθισμε'νος. 
Είς άπόστασιν εκατόν περίπου οργυιών δπι- 
σθεν αύτών εφάνη τό άμορφον σχήμα σκάφους 
μόλις διακρινόμενον.

—  "Εν μονόξυλον, ειπεν ό πλοίαρχος Βρι- 
λεκώκ.

Το μονόξυλον.

είχε κομίση τό άναψυκτικόν ποτόν τοΰ π α 
γωτού καφέ είς τόν Κυπριανόν Μεχώ.

—  *Ας πάρωμεν εν παγωτόν άκόμη, είπε 
μετ ολίγον ό περιηγητής εις τόν πλοίαρχον, 
ο οποίος τελειώσας πάλιν τους υπολογισμούς 
του έπλησίασε τόν επιβάτην του.

—  *Ας δοκιμάσωμεν πάλιν ολίγον π α γω 
τόν, . . . έπανε'λαβεν ό περιηγητής.

’Αλλά δεν έπρόφθασε νά τελειώση τήν φρά— 
σιν του. Μία κραυγή διε'κοψεν αυτήν καί έξήλθε 
τρομερά έκ του ώκεανοΰ. Οΐ δύο άνδρες ώχροί 
άπό τήν έκπληξιν παρετήρησαν άλλήλους.

—  Πλοίαρχε Βριλεκώκ, ήκούσατε..............
—  Ναι ! Μέ τά  ίδια μου αυτιά.

—  Τό άπεράσαμεν, παρετήρησεν ό Κυ
πριανός Μεχώ.

Ό  πλοίαρχος εκυψε τότε είς τό μεταλλικόν 
στόμιον τοΰ τηλεφώνου του καί ηκούσθη ή 
χονδρή καί βραγχνή κραυγή.

—  Σ τόπ  !
Καί επειτα άμε'σως Ιπηκολούθησαν αί δια- 

ταγαί.
—  Ή  μηχανή είς τά  όπίσω ! ’Ανάψατε 

καί άλλα πυρά !
Τάς διαταγάς του ό πλοίαρχος εδιδεν αγ

γλιστί είς τους πάσης προελεύσεως ναύτας τοΰ 
πληρώματος του.

Καί ένω μετά ταχύτητος έξετελοΰντο αί
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πρώτα.! αύται δ ιαταγαί του, ό πλοίαρχος έ- 
ξηκολούθει ν ’ άπευθύνη πέριξ του καί άλλας. 
Τό σύριγμ* του κινδύνου ! “Ετοιμοι διά την 
ναυαγοσωστικήν ! Ό λ ο ι  είς τό κατάστρωμα.

Τότε μία περίεργος και σχεδόν μηχανική 
κίνησις έπήλθεν είς τό πλοϊον. Οί ναΰται έ- 
ξήρχοντο άπό πάσαν τοΰ σκάφους γωνίαν καί 
έλάμβανον τάς άπαιτουμε'νας θέσεις ή έφωδιά- 
ζοντο με τά  κατάλληλα ό'ργανα. Οί ναυ- 
τόπαιδες άνερριχώντο ώς σκίουροι είς τούς 
ιστούς φέροντες τήν μίαν χεΐρα πρό τών 
όφρύων διά ν’ άνερευνήσωσι τόν πέριξ ορί
ζοντα. Καί ό πηδαλιούχος έβίαζε τό πηδά-  
λιον είς τήν απαραίτητον στροφήν. "Ολου δέ 
τούτου τοΰ Θορύβου έδέσποζον οί τραχείς τής 
σειρήνος μηκυθμοί, οί άναγγέλλοντες τοΰ πλοίου 
τήν παρουσίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟ Ν 

Ή δ ιά ό ω ύτς .

Τό σκάφος τοΰ πλοιάρχου Βριλεκώκ έπρο- 
χώρει μέ μεγάλας προσπαθείας καί μέ δρόμον 
οφιοειδή διά νά προσέγγιση καταλλήλως εις 
τό παράδοξον εκείνο τοΰ ώκεανοΰ μονόξυλον. 
’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον διέσχιζε τής ομίχλης τούς 
ατμούς καί ή άφοόεσσα αύλαξ, τήν οποίαν 
διεχάραττε τό πλοϊον έπί τών ύδάτων, έφαί- 
νετο τώρα εύκρινέστερον. Ή ρχισε  τώρα σ<γά 
σιγά νά διαφαίνηται εντός τής κινδυνευούσης 
λέμβου μία ώχρά καί περίτρομος μορφή άν- 
θρώπου, σείοντος μέ προσπάθίΐαν άπεγνωσμέ- 
νην εν λευκόν ράκος προσδεδεμένον είς τήν ά- 
κραν μικρας κώπης.

—  Θάρρος, άνθρωπε! έφώναζεν ό Κυπρια
νός Μεχώ. Έφθάσαμεν !

—  “Ανθρωπος; είπε μέ ήθος αμφίβολον ό 
ναύκληρος.

Ό  έξησκημένος είς τάς θαλάσσας οφθαλ
μός του διέκρινε πολύ εύκρινέστερον τά  αντι
κείμενα.

—  Ε ίπήτε  Καλλίτερα ενα παιδί,  κύριε 
Μεχώ, έπρόσθεσεν. "Ενα παιδάριο μόλις δε
κατριών ετών.

Ό  πρώην επαρχιώτης γάλλος έμπορος έ- 
δάγκανε νευρικός καί ανυπόμονος τόν μύστα- 
γ-ά. του,

—  ΙΙρελιποπέτ! Πρελιποπέτ! Ά ς  εινε ό,τι 
διάβολος θέλει. Φθάνει μόνον νά τόν σώσωμεν!

—  Θά τόν σώσωμεν, μή έχετε αμφιβολίαν.
—  Ό  κακόμοιρος! Τ ά  γόνατά του λυ

γίζουν. ..
—  ’Ίσως διά νά εύχαριστήση τήν τύχην, 

ή οποία μάς στέλλει είς αυτόν.
—  Τό κωπίον, τό όποιον 'έσειε, τοΰ φεύ

γει άπό τάς χείρας.
—  Δέν έχει ανάγκην άπό αυτό πλέον, 

διότι φθάνομε σέ δύο λεπτά.
—  ’Αλλά τό μονόξυλον θά βυθισθή, πλοί-

α ΡΧ6·
—  Αυτό προέρχεται άπό τούς καρχαρίας, 

οί οποίοι τό καταδιώκουν.
—  Καρχαρίας !
—  Ώ  ! είνε άμέτρητοι έδώ πέριξ. Θά έ

φαγαν κανέν π τώ μ α  καί ζητοΰν καί άλλο.
—  Τ ί φρίκη !
—  Τ ί τά  θέλετε! ’Απαράλλακτα σάν ήμάς 

ζητοΰν καί ευρίσκουν καί αύτά τά  ζωα, όπως 
ήμποροΰν τό γεΰμά των. Η μ ε ίς  μέ πολλην 
προθυμίαν ζητοΰμεν τό τρυφερόν κρέας τών 
ψαριών. Καί αύτά μας ανταποδίδουν τά  ίσα, 
όταν παοουσιασθή ή εύκαιρία, καί χορταίνουν 
μέ τό κρέας τοΰ άνθρώπου.

’Αλλά μή ανησυχείτε διόλου. Ήμπορεΐ νά 
έφαγαν εως τώρα άλλα π τώ μ α τα ,  τίς οιδε 
ποιας καταστροφής, άλλά τόν τελευταίον α υ 
τόν έπιζώντα θά τόν σώσωμεν καί άπό τά 
κύματα καί άπό τούς όδόντας των. Μά τήν 
πίστιν μου ώς Βριλεκώκ, σας τό εγγυώμαι.

Καί ένφ ώμίλει ταυτοχρόνως ό πλοίαρχος 
έπετήρει καί τό έργον του άγρύπνως, έκτείνων 
πότε τάς χεϊοας, πότε τόν τράχηλον καί δια
κόπτων τήν μίαν διαταγήν, διά νά δώση άλ
λην πλέον άναγκαιοτέραν καί έπείγουσαν. Τό 
πλοίον ήγγιζεν ήδη τό μονόξυλόν.

—  Μιάν άρπάγην καί ένα σχοινί κάτω ! 
έφώναξεν ό π)οίαρχος.

Διά τής άρπάγης θά συνελαμβάνετο καί θά 
έφέρετο είς τά  πλευρά τοΰ πλοίου τό μονόξυ- 
λον καί διά τοΰ σχοινιού θ ’ άνεβιβάζετο είς 
αΰτό ό ναυαγός. ’Α λ λ ’ ό ταλαίπωρος αύτός 
μετά τάς άπεγνωσμένας προσπαθείας του ήτο 
ανίκανος νά κινηθή καί νά σωθή άφ’ έαυτοΰ.
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Έφαίνετο. ότι είχε σβεσθή πλε'ον /) ανα
πνοή του δτι έπαυσε νά πάλλη ή καρδία του 
καί δτι έμελλε πλε'ον ν ’ άποθάνη ήσύχως καί 
σιωπηλώς τή^ στιγμήν ακριβώς κατά τήν ό
ποιαν προσεφέρετο εις αύτόν ή σωτήρια. Οί 
δάκτυλοί του έσφιγγον ακόμη είς τό στήθος 
του εν δέμα περιτυλιγμε'νον με πανίον καί δλη 
του ή δύναμις καί ή ζωή περιωρίζετο πλε'ον 
εις κινήματά τινα σπασμωδικά.

Ό  Μαυρίκιος -  Φερδινάνδος -  Άνατόλιος 
Βριλεκώκ δέν ήτο άνθρωπος, άπό τόν όποιον 
έλειπεν ή έτοιμότης είς τάς κρίσιμους στιγμάς. 
ΤΗτο καί γενναίος καί επινοητικός είς βαθμόν 
τοιοϋτον, ώστε νά κινή καί τήν έκτίμησιν καί 
τόν θαυμασμόν τών άνδρών του πληρώματος 
του. Έ β λ επ ε  δμως μέ αγωνίαν τό ενώπιον 
του θε'αμα.

(*4κολουΰΐΐ).

ΑΙ Τ Ε Λ Ε Γ Τ Α ΙΑ Ι  ΣΤΙΓΜΑΙ TOT ΒΕΤΟΒΕΝ
Ό  Βετόβεν ύπήρξεν ό μεγαλείτερος μου

σικός τής Γερμανίας. Έγεννήθη έν Βόννη τω 
1 7 7 2  καί άπέθανε τω  1 8 27 .

Ό  Βετόβεν άπαξ  μόνον είς τήν ζωήν του 
ήσθάνθη τήν ευτυχίαν, άλλ’ ή ευτυχία αύτη 
τόν έθανάτωσε.

Κ ατά  τό γήρας αύτοΰ εγεινε κωφός καί 
άπεσύρθη είς Βάδεν, ένθα έλάμβανε μικράν 
σύνταξιν, μόλις έπαρκοϋσαν είς τάς άνάγ-  
κας αύτοΰ. Εϊχεν έν Βιέννη ανεψιόν, τόν 
όποιον ύπερηγάπα, επειδή δέ ούτος τφ  έγρα
ψ ες  δτι άνεμίχθη είς δυσάρεστον ΰπόθεσιν καί 
δτι μόνη ή παρουσία του ήδύνατο νά τόν 
σώση, ό Βετόβεν έξεκίνησε διά τήν Βιε'ννην.

Χάριν οικονομίας διέτρεξε με'ρος τοΰ δρό
μου πεζός, μίαν δέ ημέραν έστάθη έξωθεν 
μικράς καί παλαιάς οικίας καί έζήτησε νά 
τόν φιλοξενήσωσιν. Ή  Βιε'ννη απείχε πολλάς 
έτι ώρας. Οί κάτοικοι τής οικίας τόν ύπεδέ- 
χθησαν, έφαγε μ ε τ ’ αυτών, έπειτα έκάθησε 
πλησίον τής εστίας.

Μετά τό δεϊπνον, ένω ή μήτηρ καί ή θυ- 
γάτηρ κατεγίνετο είς οίκιακάς τινας εργα
σίας, ό πατήρ ήνέφξε παλαιότατον κλει- 
δοκύμβαλον, έκαστος τών τριών υιών αύτοΰ 
έλαβεν άνά εν μουσικόν δργανον, κρεμά- 
μενα άπό τοΰ τοίχου καί -άφοΰ έρρύθμισαν 
τά  όργανα αύτών ήρχισαν νά παίζωσιν εν 
μουσικόν τεμάχιον. Φαίνεται ό'τι ή μουσική 
συνεκίνει μεγάλως αύτούς, διότι ήσαν είς αύτήν 
άφωσιωμένοι ψυχή τε καί σώματι. Καί αί 
γυναίκες άφήκαν τήν εργασίαν των καί ή -

κροώντο, επί δέ τής άφελοΰς αύτών μορφής 
διεκρίνετο γλυκυτάτη συγκίνησις. Ό τ α ν  έτε- 
λείωσαν, εσφιγξαν μέ παραφοράν τάς χείρας 
άλλήλων, έκφράζοντες διά τοΰ τρόπου τούτου 
τήν χαράν καί εύδαιμονίαν, τήν όποιαν ήσθάν- 
θησαν, ή δέ νέα έρρίφθη κλαίουσα είς τάς 
άγκάλας τής μητρός της.

Μ ετ’ ολίγον ήρχισαν νά παίζωσι μουσικήν 
έκ δευτέρου, αύτήν δέ τήν φοράν ό ενθουσια
σμός των έφθασεν είς τό κατακόρυφον ση- 
μείον, τά  δέ ό'μματά των έγειναν υγρά καί 
έλαμπον.

——Φίλοι μου, ειπε τότε ό Βετόβεν, είμαι πολύ 
δυστυχής, διότι δέν δύναμαι νά συμμετάσχω 
τής χαράς σας. ’Α γαπώ  καί έγώ τήν μουσι
κήν, είμαι δμως τόσον κωφός, ώστε δέν δύνα
μαι νά άκούσω ούτε ένα ήχον. Δότε μοι, σάς 
παρακαλώ, νά άναγνώσω αύτήν τήν μουσικήν, 
ή όποία σάς προξενεί τόσον γλυκείαν καί ζωη- 
ράν συγκίνησιν.

Έ λ α β ε  τό τετράδιον, άλλ’ οί οφθαλμοί 
του έσκοτίσθησαν, ή άναπνοή του διεκόπη 
καί τό τετράδιον έπεσεν άπό τάς χείράς του. 
Τό τεμάχιον ήτο ίδικόν του. Έ π ί  τινας στιγ- 
μάς σπασμωδικοί λυγμοί δέν τόν άφινον νά 
λαλήση, έπειτα δέ ειπεν'

—  Έ γ ώ  είμαι ό Βετόβεν!
Τότε οί χωρικοί παρετήρουν αύτόν μέ 

θαυμασμόν καί ήσπάζοντο τάς χείράς του 
μετά σεβασμοΰ.

“Επειτα  ήγέρθη αίφνης, έκάθησε πρό τοΰ 
κλειδοκύμβαλου, ένευσεν είς τούς τρεις νέους
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νά άναλάβωσι τά  ό'ργανά των και έξετέλεσεν 
ό ’ίδιος τό αριστούργημά του εκείνο. “Ολοι η -  
κουον έν έκστάσει, διότι ουδέποτε μουσική ύ- 
πήρξεν ώραιοτε'ρα ουδέ έξετελέσθη μετά μεγα- 
λειτέρας ακρίβειας.

Ό  Βετόβεν έμεινε πρό του κλειδοκύμβαλού 
αΰτοσχεδιάζων μουσικά άσματα, ούτω δέ π α 
ρήλθε με'γα μέρος τής νυκτός, άλλ’ ή μουσική 
εκείνη εσπέρα ήτο ή τελευταία διά τόν μέγαν 
μουσικόν.

Κατεκλίθη επί τής κλίνης τοΰ οικοδεσπό
του’ -την νύκτα δμως ειχε πυρετόν καί ήσθά- 
νετο δ'τι είχεν ανάγκην άέρος. Τότε ήγέρθη καί 
έξήλθε γυμνόπους είς τήν πεδιάδα. Καί ή φύσις 
έξετέλει τότε μεγαλοπρεπή αρμονίαν. Ό  άνεμος 
εσειεν όρμητικώς τους κλάδους τών δένδρων 
καί συνέτριβεν αυτούς. Ό  Βετόβεν περιεφέ— 
ρετο είς τήν ΐξοχήν πολλήν ώραν, όταν δέ έ- 
πέστρεψεν εις τήν οικίαν ήτο παγωμένος. Προ- 
σεκάλεσαν ιατρόν έκ Βιέννης, δστις μετά τινας

προσπαθείας έδήλωσεν δτι μετά δύο ημέρας ό 
Βετόβεν θά άποθάνγ). Και πράγματι ή ζωή 
τόν έγκατέλειπε κατά  πάσαν στιγμήν.

Έ ν ω  έψυχορράγει έφθασεν ό παλαιός καί ό 
μόνος φίλος του Χοΰμελ. Ούτος δτε έπληρο- 
φορήθη δ'τι ό Βετόβεν άσθενεϊ, ετρεζε νά τόν 
περιποιηθή καί νά τοΰ δώση χρήματα, ά λ λ ’ 
ήτο πλέον αργά’ ό Βετόβεν δέν ώμίλει πλέον’ 
έ'ρριψεν δμως είς τόν Χοΰμελ βλέμμα πλήρες 
ευγνωμοσύνης.

Ό  Χοΰμελ έκυψεν έπ’ αύτοΰ καί διά τοΰ 
άκουστικοΰ κέρατος, διά τοΰ όποιου ό Βετόβεν 
ήδύνατο νά άκούγι λέξεις τινάς, τω  έξέφρασε 
τήν λύπην του, διότι .τόν έβλεπεν είς τοιαύτην 
κατάστασιν. Ό  Βετόβεν έζωογονήθη πρός 
στιγμήν, οΐ οφθαλμοί του έλαμψαν καί είπε’ 

—  Δέν εινε αλήθεια, Χοΰμελ, δ'τι η μην καί 
έγώ κάτι τ ι ;

Ούτοι υπήρξαν οΐ τελευταίοι λόγοι τοΰ με
γάλου μουσικοΰ καί πάραυτα έξέπνευσεν.

Ο ΣΚΤΛΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΤΗΣ
- 9 s e -

—  Παρατήρησε, Κώστα, αυτόν τόν χον
δρόν σκύλλον, ειπεν είς έ'να άπό ,τοΰς ναυτας 
του ό πηδαλιούχος λέμβου.

—  Ά π ό  πολλοΰ τόν βλέπω, άπήντησεν ό 
ναύτης. Εΐνε πέντε σχεδόν λεπτά άφ’ ό'του 
προσηγγίσαμεν είς τήν προκυμαίαν καί δέν 
έπαυσε νά μάς παρατηρή.

—  Δέν φαίνεται κακός, προσέθηκεν έτερος 
ναύτης, δστις κρατών άοπάγην συνεκράτει 
πλησίον τής ξηρας τήν λέμβον, ελαφρώς κι- 
νουμένην ύπό τών κυμάτων.

Ή  λέμβος δπου ήκούσθησαν αί όλίγαι αύ- 
τα ι λέξεις άνήκεν είς τό ελληνικόν εμπορικόν 
άτμόπλοιόν Ιίοσειδώνα, τό οποίον εκείνην τήν 
πρωίαν έφθασεν είς Γένουαν καί τοΰ οποίου ή 
κομψή σκιά έξετείνετο μακράν είς τόν άκτινο- 
βόλον ιταλικόν ουρανόν’ θά άνεχώρει δέ περί 
τήν εσπέραν διά τήν Σμύρνην. Διά τοΰΐο δέν 
έδόθη άδεια εξόδου εις τό πλήρωμα καί μόνον 
ό πλοίαρχος άπεβιβάσθη εις τήν ξηράν διά τής 
λέμβου, ήν εί'δομεν, δπως φροντίσν) περί τών

υποθέσεων τοΰ ταξειδίου. Καί οί επτά ναΰται 
τή ;  λέμβου μόλις άπεβίβασαν τόν πλοίαρχον 
καί άφήκαν τάς κώπας, ίνα άναπαυθώσιν ολί
γον παρετήρησαν έξηπλωμένον επί τής προκυ
μαίας ενα μέγαν σκύλλον μελανόλευκον. Ειχεν 
ώραίαν κεφαλήν καί οφθαλμούς πλήρεις γλυ- 
κύτητος. Τό άτακτον τρ ίχωμά του έδείκναεν 
δτι άπό πολλών ημερών /τόν ειχον έγ^ατα- 
λείψη καί τά  ισχνά πλευρά του δτι άπό πολ
λοΰ δέν είχε φάγ/). Καί μολαταΰτα έφαίνετο 
ώραίος καί πολΰ συμπαθητικός. Έφαίνετο δ'τι 
η το σκύλλος καλής καταγωγής, ό οποίος πρός 
μεγάλην λύπην καί απελπισίαν τοΰ κυρίου 
του έχάθη καί έκτοτε έζη πλανώμενος καί 
δυστυχής.

Ή  παρουσία τών ναυτών, φαίνεται, άνε- 
ζωογόνησε τήν ελπίδα του δτι πιθανόν ό κύ
ριός του νά εύρίσκετο μεταξύ των.

Καί έκίνει τόσον χαριέντω.' τήν λευκήν θυ
σανωτήν ουράν του, ευχαριστημένος ί'σως άπό 
τήν κατάλευκον λέμβον!
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—  Δεν είσαι καθόλου παχύς, ειπεν 6 Κώ
στας' ήμπορεΐ κανείς εύκολώτατα να μέτρηση 
τα  πλευρά σου.

Ό  σκύλλος έκίνησε βιαίως τήν ουράν του, 
ώς διά νά άπαντήση οτι ήτο σύμφωνος 
κ α θ ’ δλα καί δτι εΰρισκε τήν κατάστασίν του 
δχι εΰχάριστον.

—  Αυτός κοντεύει νά ψοφήση, ύπέλαβεν ό 
Σταύρος, ό πηδαλιούχος. Θά εινε εντροπή 
μας νά εΐμεθα επτά καί νά μή δώσωμεν τ ί
ποτε είς αυτόν τόν λαμπρόν σκύλλον. Έ χ ω  
ενα κομμάτι ψωμί' είς τήν τσέπην μου' τό 
θέλεις ;

Ά ν  τό θέλη ; Μόλις έρρίφθη τό τεμάχιον 
τοΰ άρτου καί πριν πέση κατά γης τό ήρπα-  
σεν ό σκύλλος καί είς τήν στιγμήν τό κατε- 
βρόχθισε. Μετά τούτο προχωρήσας μέχρι της 
άκρας της προκυμαίας έξέτεινε τόν μελανό- 
λευκον πόδα του πρός τόν ναύτην. "Ολοι ήρ- 
χισαν τότε νά γελώσι. Τούτο έκαμε τόν σκύλ
λον νά λάβη περισσότερον θάρρος καί ήρχισεν 
δχι μόνον νά κινή τήν ούράν του δειλά δειλά, 
άλλά καί νά ύλακτή με εύχαρίστησιν καί με 
έκπληξιν δτι ένω έλεγε κάτι τι δέν τόν Ινόουν.

—  Τί θέλεις άρά γε, παιδί μου; ήρώτησεν 
~είς ναύτης.

—  Δέν ’έχω άλλο ψωμί μαζή μου, ειπεν ό 
Σταύρος.

—  Φαίνεται οτι τά  έχει μέ τήν σημαίαν, 
εϊπεν έκπληκτος ό Κώστας.

Κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμήν ίστιοφόρον έφάνη 
μακράν είς τόν ορίζοντα έπί τής κυανής θα
λάσσης. Οί ναΰται στρέψαντες πρός αύτό έφι- 
λονίκουν περί τής σημαίας του, τής έθνικότη- 
τος καί τής ταχύτητός του, δτε ό σκύλλος π η -  
δήσας έν τη λέμβω ένεθρονίσθη εις τήν πρώ
ραν δπισθεν ναύτου τινός. Έφαίνετο δέ τόσον 
μακαρίως ηΰχαριστημένος, ώς νά μή έκάθισεν 
ή έστάθη άλλοτε εις άλλην θέσιν. Ή  άπο- 
γοήτευσίς του ό'μως υπήρξε μεγαλειτέρα, οπό
τε μετά μίαν στιγμήν $ΰρέθη έκ νέου έπί τής 
προκυμαίας. Πώς νά εΐσέλθη άνευ δ ια τα 
γής είς τήν ιδιαιτέραν λέμβον τού πλοιάρχου 
τοΰ Ποσειδώνος, τήν οποίαν είχεν άποκλει- 
στικώς δ ι ’ εαυτόν! Καί ό Κώστας έφαίνετο 
έκπληκτος. Ό  μελανόλευκος σκύλλος ήτο καί

αύτός έκπληκτος διά τήν αποτυχίαν τοΰ δια
βήματος- τό έπανέλαβε μετ’ ολίγον, άλλά 
μετά τής αυτής έπιτυχίας" ένόησε δέ τότε τήν 
κακήν θέλησιν τών φίλων του καί έξηπλώθη 
φιλοσοφικώτατα έπί τής προκυμαίας καί ήρ- 
χισε νά κινή έλαφρώς τήν ουράν του είς άπάν- 
τησιν τών άστεϊσμών τών ναυτών. Ά π ό  τάς 
φυσιογνωμίας των τότε έκρινε τήν στιγμήν 
κατάλληλον διά νέαν δοκιμήν, τήν έκαμεν α
μέσως καί άπεκρούσθη" έπεχείρησε πάλιν, 
πάντοτε δμως άνευ άποτελέσματος.

Ά λ λ ’ οι ναΰται ήρχισαν νά συγκινώνται 
άπό τήν έπιμονήν του' ήρχισαν νά αίσθάνων- 
τα ι συμπάθειαν όλονέν αύξουσαν πρός τό γεν — 
ναίον ζωον.

Τότε έπλησίασε τήν λέμβον οπωροπώλης, 
έχων διαφόρους οπώρας εντός μεγάλου καλα
θιού. Ούτος διηγήθη είς αυτούς είς γλώσσαν 
άκατάληπτον, τήν όποιαν συνώδευε μέ πολύ 
έκφραστικάς χειρονομίας, δτι τόν σκύλλον 
έκεϊνον τόν έβλεπεν είς τόν λιμένα άπό δέκα 
πέντε περίπου ήμερών. Τρεφόμενος άθλίως μέ 
δ ,τ ι  τού έρριπτόν ποτε, διήρχετο τήν ήμέραν 
ύπό τήν σκιάν τοίχου τινός έχων πάντοτε τά  
βλέμματα έστραμμένα πρός τόν ορίζοντα. 
Μόλις έβλεπε πλοϊον έρχόμενον είς τόν λι
μένα, ήρχετο αμέσως έπί τής προκυμαίας πε-  
ριμένων τάς λέμβους, αϊτινες έρρίπτοντο είς 
τήν θάλασσαν καί έφερον είς τήν ξηράν ναύ- 
τας καί άξιωματικούς τοΰ πληρώματος. Δύο 
άτμόπλοια άγγλικά, εν γερμανικόν καί εν γα λ 
λικόν έφθασαν άλληλοδιαδόχως είς τήν Γέ
νουαν. Κανέν δμως άπό αύτά δέν ένεθουσί'ασε 
τόν σκύλλον. Παρετήρει πρός στιγμήν τούς 
έπιβάτας τής λέμβου, τήν κυματίζουσαν ση
μαίαν έπί τής πρύμνης αυτής, ολίγον προσε
κτικά τούς ναύτας καί έπειτα άπηλπισμένος ά -  
πεχώρει καί έπλάγιαζεν είς τήν γωνίαν <χύτοΰ.

Ή  διήγησις αϋτη ηύξησε τήν συμπάθειαν 
τών ναυτών πρός τό καλόν ζωον, διότι τόσην 
πρατίμησιν έδείκνυε πρός αυτούς. "Ωστε δτε 
μετά ήμίσειαν ώραν έπέστρεψεν ό πλοίαρχος 
έξεπλάγη εύρίσκων τούς επτά ναύτας συνομι- 
λοΰντας ζωηρώς πρός μέγαν σκύλλον, καθήμε- 
νον ήσύχως έπί τής πρώρας.

Ό  πλοίαρχος καί μετά τάς έξηγήσεις, τάς
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όποιας τραυλίζων σχεδόν εδωκεν ό Σταύρος 
δέν ήτο καθόλου ευχαριστημένος. "Ισως έκ 
της συγκινήσεώς του ^έν κατώρθωσε νά τά  εΐ- 
πϊ), δπως επρεπεν, εκτός τούτου όμως ο 
πλοίαρχος δέν παρετήρησε τήν συγκινητικήν 
επιμονήν τοΰ ταλαίπωρου ζώου.

Έ ν  συντομί^ έγεινεν άνάγκη νά έκβάλωσι 
τό ταχύτερον τόν φίλον μας εις τήν ξηράν- αί 
δ ιαταγαί τότε έδόθησαν άσ τραπια ίως: Λύσε ! 
—  Τ ά  χέρια στά κουπιά ! —  Ε μ π ρ ό ς  ! Καί ή 
λέμβος, ελαφρά ώς λάρος, άπεμακρύνθη τής 
παραλίας.

Κ α τ’ άρχάς τό έγκαταλειφθέν ζωον έφάνη 
δτι δέν άντελήφθη όλην αύτοΰ τήν δυστυχίαν. 
“Ιστατο επί τής προκυμαίας, εχον τήν ούοάν 
κάτω, τά  ώτα  καί τήν κεφαλήν κεκλιμε'να καί 
δεικνύον καθαρά τήν εκπληξίν του διά τό δλως 
άπροσδόκητον τοΰτο συμβάν. Έ π ε ιτ α  δτε 
συνήλθε καί ένόησε τήν θέσιν του, ετρεχεν επί 
τής παραλίας, έστε'ναζε παραπονετικώς καί 
ώρύετο απελπιστικής.

Μ νριιηξ.
( 34. κολον&εΐ).

’Από τής σήμερον, αγαπητοί μου φίλοι, ό 
Παιδίκός Κόσμος Ιγκαινίζει τό :

Μ ΙΚΡΟ Ν  ΛΕΥΚΩΜ Α

ήτοι θε'λει προτείνγι μίαν Ιοώτησιν, είς τήν 
όποιαν παρακαλοΰνται οί εχοντες ■ψευδώνυ
μον  ν’ άπαντώσι διά μιας, δύο ή τριών φρά
σεων τό πολύ. Μακρότεραι απαντήσεις απο
κλείονται. Ό  πε'μπων εντός τής εξαμηνίας 
τάς περισσοτέρας εύστοχους απαντήσεις θέλει 
βραβεύεται, δικαιούμενος νά στέλλη ήμΐν τήν 
εικόνα του πρός δημοσίευσιν- επίσης δοθήσε- 
τα ι αΰτφ ώς δώρον είς πολυτελής γραφιδο- 
φόρος. >

Π ρώ τη Ιρώ τησις: Τί είνε π λ ο ύ τ ο ς ;
(Αί άπαντήσεις, επί ιδιαιτέρου χάρτου, γ ί

νονται δεκταί μέχρι τής 31 Μαρτίου.

•Ο Μ α ιδ ικύς  Κ ό ιίιιο ς.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΥ
Στή χλόη κάθηται καί κλαίει,

Κλαί’ ή 'Α γνή κι’ άναστενάξει- 
Τό δάκρυ της θερμό σταλάξει 

Στής χλόης τ’ άνθη καί τά καίει.

Ά κοΰν πουλιά τούς στεναγμούς της 
Καί παύουν τ’ οσμα μ ’ άπορία· 
τΑρά γ ε  ποία ή αιτία 

Στούς τόσους θρήνους καί λυγμούς της;

«Είμαι πολύ δυστυχισμένη!
Λ έγει μέ πόνο ή μικροΰλα- 
Είμαι πολύ κακή άδελφοϋλα! 

Έ μάλλω σα μέ τήν Ε λ έ ν η ! »

Ά πό  μιάς ιτιάς κλωνάρι 
Έ ν α  πουλί τήν άντικρύξει- 
Βλέπει τούς θρήνους της κι’ άρχίξει 

Αύτά νά τραγουδή μέ χάρι:

«Μετά τήν νύκτα φθάν’ ή ’μέρα 
»Μετά καλοκαιριά τά χιόνια- 
»Κι’ έτσι καί τώρα καί αιώνια 

»Θ’ άλλάϊ,ουν όλα έδά> πέρα.

«Έθύμωσες; θά  σέ περάση!
«ΘάλΘη τό γέλοιο στή ματιά σου 
»Καί ή ειρήνη στήν καρδιά σου 

»Κι’ ή λύπη σου θά ήσυχάση!

»Μ’ &ν θές φαιδρά κι’ ευτυχισμένη 
»Π άντα νά ξής είς τή ϊ,ωή σου, 
»Διώ£ε τό πεΐσμ’ άπ’ τή ψυχή σου 

«’Αγάπη πάντ’ &ς σέ θερμαίνη !

»Θά π ή άγάπη: Εύτυχία
»'Αγνή, χαρά καί εύφροσύνη- 
»Έ λεος, πίστις καί ειρήνη- 

»θά ’πη Θεός, θά  πή θρησκεία!».

Τό μέλος τήν 'Α γνήν μαγεύει.
Παύει τούς θρήνδυς καί π ρ ο σ έχε ι. . .  
Έ φθασε τ’ ςί.σμα είς τό τέλος 

Κ’ ή κόρη στήν Ε λ έν η  τρέχει.

»Συγχώρησέ με, άδελφή μου,
»Καί £έχασε τά περασμένα!
»Δέν θά θυμώσω μέ κανένα 

«Ποτέ μου πειά είς τή ϊ,ωή μου».
(Μ ίμηα ιι). Ε ιμ α ρ μ έν η .
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Μ Α ΓΙΚ Η  ΕΙΚ ΩΝ

* Ιδ ο ν  ή  π α γ ό δ α *  ά λ λ α  xcov ε ΐν ε  τ ό  ε ϊ δ ω λ ο ν ;

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ  ΤΟΓ Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Γ  ΚΟΣΜ ΟΓ

’Εγκρίνω τό ψευδώνυμόν αου, Ιίο ιτφ ιοκκφα- 
λ άκ η *  καί τό ιδικόν σου, Κ α ρ δ ερ ίνα , και περι
μένω γράμμα σας' ελπίζω να γείνωμεν καλοί φίλοι, αι; 
— Ενχαρίστησον εκ μέρους μου τον άξιότιμον διδάσκα
λόν, αγαπητόν Βόρειον Σ έ λ α ς . Βεβαιότατα, να 
λαμβάνγ]ς μέρος είς δλους μου τούς Διαγωνισμούς’ 
έχεις, λέγεις, καλήν θέλησιν' έχεις τότε τά 8/4 της επι
τυχίας έξησφαλισμένα. Τάς λύσεις σου ελαβα. — Λίτρα 
το# Ό ρ φ έω ς, καλώς ήλθες! ’Ίσως κατά τυπογρα
φικόν λάθος έσημειώθη Υ  άντι I. "Ο,τι δμως προορί
ζεται διά τόν Διαγωνισμόν, παρακαλώ νά στέλληται 
επί ιδιαιτέρου χάρτου. — ’Ελλεΐπον Φυλλάδιον εστάλη, 
αγαπητέ μοι A . II. Ε· Τάς θερμός μου ευχαριστίας 
διά τάς ένεργείας σου. — 'Η  συνδρομή σου άνενεώθη, 
Γέρον Βο<Ικέ·— Είδες την προκήρνξιν του Διαγωνι
σμού, τόν όποιον τόσον άνυπομόνως περιέμενες, φ ιλ- 
τάτη μου Α ν ε μ ώ ν η .  Βεβαίως, ό τυχών του α Βρα
βείου είς έ'να Διαγωνισμόν, τίθεται τιμητικώς εκτός 
Διαγωνισμού εις τόν Διαγωνισμόν τον αύτοϋ είδους. 
°Ωστε η ’Η χώ  τή ς  Τ ρ ιπ ό λεω ς του  ΙΙό ντο υ  ας τό 
άκούση. Θά θυμώσγ], λέγεις; *Α, μπα, δεν πιστεύω ! 
1Εγώ  τή εύχομαι — καί εις δλονς τούς καλούς μου φί

λους—, εις δλα τά είδη τών Διαγωνισμών, που θά 
προτείνω νά κατορθώσουν νά τεθώσιν «εκτός διαγω

νισμού».— Ε χω  νπ οψιν μου τέσσαρας έπιστολάς σου, 
αγαπητέ μοι ' ί ΐρ α ϊε  Π λ α ν ίΐτα . Σοί ευχαριστώ διά 
τάς ένεργείας σου και περιμένω άποτελέσματα. 'Όσον 
διά την συμβουλήν σου . . . οι μικρότεροι, παιδί μου, 
υποβάλλουν τάς Ιδέας των είς τήν κρίσιν τών μεγαλει- 
τέρων, δεν τούς συμβουλεύουν νά τό γνώριζες διά τό 
μέλλον· ούχ ήττον σοί ευχαριστώ διά τάς πρός έμε κ α 
λάς διαθέσεις σου. Τά καθυστερούμενα Φυλλάδια θά 
έκδοθώσιν, ήσύχει. Όρθώτατα δσα γράφεις όρμώμενος 
εκ τον άρθρου : Δέν εχομεν 'Ελληνικά Περιοδικά /». 
3 Ελπίσω μεν επί τήν νέαν γενεάν! — 5Αγαπητή μοι ΛΙι- 
κρά Κρηο’οα* ελαβα νπ οψιν μου τάς λύσεις διά τόν 
Διαγωνισμόν καί ήσύχει. Ή  διεύθυνσις διωρθώθη. 
Λέγω είς τάς Ζαππίδας φίλας μου δτι τάς άσπάζεσαι. 
— Λ ϊθ ω ν , εσημειφθη ή νέα σου διεύθυνσις. ’Ελπίζω  
τώρα νά μοί δείξης έμπράκτως τήν αγάπην σου, εγγρά
φων έκεΐ νέους συνδρομητάς. Έ χεις  έκεΐ έδαφος. Σε 
χαιρετώ. —< "Οταν ελαβα ψευδώνυμον» μοί γράφει ή 
αγαπητή μου .)Ιικροίτλα9 «έκαμα είς τόν εαυτόν μου 
τάς εξής υποσχέσεις : α νά σοί γράφω συχνά καί δχι 
νά έχω τό ψευδώνυμόν μου διά λονσο (Σημ. Π. Κ. 
Καί βέβαια! ετσι πρέπει!)' β’ νά τό φυλάξω μνστικό 
άπό ολονς καί άπό τούς γονείς μον ακόμη καί νά τούς 
τό φανερώσω δταν θά λάβω κανέν Βραβεΐον (είθε). 
Τότε θά τούς ε ίπ ώ : *ή Μικρούλα τον Παιδικόν Κό
σμον εΐνε ή μικρονλά σας!» καί γ νά μάθω δλων τών 
γνωστών μοι σννδρομητριών σου τά ψευδώνυμα (φυ- 
λαχθήιε, παιδιά !) άρχίζουσα άπό τής Έ λλην ίδο ς  του  
Κ α υ κ ά σ ο υ  καί τής Α νεμ ώ ν η ς , διά τάς οποίας μον 
φαίνεται νά έχγ/ς ιδιαιτέραν προτίμησιν!» (Ν ά τά μας ! 
Παράπονα κηόλα; Μ ε ά δικεϊς!)— Α γαπητή μοι Ά τ -  
θ ίς ,  σοί ευχαριστώ διά τάς ένεργείας σον. Ή  Δ ι$ Ε ι 
μα ρμένη , εις τήν οποίαν άνεκοίνωσα δσα γράφεις σχε
τικά, σε εύχαριστεϊ καί σε άσπάζεται μετ αγάπης. "Ω  ! 
δτι εΐμεθα ξενομανεΐς εΐνε άληθέστατον πότε θά συνε- 
τισθώ μεν; τό αγνοώ! Δεν έννοοϋμεν, φαίνεται, δτι με 
τήν ξενομανίαν μας περιφρονονμεν ημείς τόν εαυτόν 
μας' εΐνε ώς νά λέγωμεν: τίποτε δεν εχομεν καλόν, 
δι αυτό μιμούμεθα τά ξένα! — 'Ελπίζω εις τήν προ
σεχή Κρίσιν τοΰ Διαγωνισμόν τής Γνμναστικής τον 
Πνεύματος νά με βοηθήσης μεγάλως πρός άνίχνενσιν 
τών κλεψιτύπων ασκήσεων, Χ ω λέ Α ιά β ο λε . Α λλ* 
έπιθνμώ νά πιστεύω δτι οι φίλοι μον κατανοοΰντες τί 
έπιδιώκων ό Παιδικός Κόσμος τοις προβάλλει τούς 
Διαγωνισμούς, θά έργασθώσιν είλικρινώς καί εήσννει- 
δήτως. — Σ 3 ενχαριστώ, αγαπητή μοι Σ ιιυ ρ ν η ά 9 καί 
διά τόν νέον σννδρομητήν καί διά τά γραφόμενά σον  
ελπίζω νά φυλάξης τήν ύπόσχεσίν σου καί νά μοί γρά- 
φης εφέτος συχνά.

ΜΙΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛ ΙΑ Ι
Έ ν  τ ζ  ατήλη  τα ύ τη  δ η μ ο ο ιε ύ ο ν τα ι Μ ικραΙ ά γ γ ε -  

λ ία ι  ή ε ίδ ο π ο ιή ο ε ις  έ«1 π ρ ο π λ η ρ ω μ η  ε ϊκ ο ο ι « α 
ρ ά δ ω ν  ( ί ο  έ κ α το α τώ ν  τοΰ  φ ρ ά γ κ ο υ ) κ α τ ά  λ έ ξ ιν .
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 4 4 . Ρόμβος.

(Α ί  λύσεις γίνονται δεκταί μ έχρ ι τής 15  Α π ρ ιλ ίο υ ) . +
Ψ

Οί σταυροί άποτελοΰσιν είδος κορμοΰ.

+ =  Είδος καρπού.
t =  Δένδρον.

3 7 .  Σ το ιχ ε ιό γρ ιφ ο ς 3 8 .  Σ υ λλα β ό γρ ιφ ο ς .
t =  Φυτόν έδώδιμον.

Ή  μέση  μ ου  εάν σβυσ&ή Έ ν  γρ ά μ μ α  κ ι ενα σύνδεσμον t =  Φυτόν.
Α φ ινω  τά  νερά μου Κ ατά  σειράν αν Ό-έσης t =5 Άν&ος.
Κ ι άρχαιος άναξ γίνομαι' Π τηνόν τι ώραιότατον t Έ λληνΙς του Καύκασού.
Φαντάσου τή  χαρά μ ο υ  ! Εύϋ·ύς Ό·' άποτελέσης.

Πήγασος. Ηαρήγορος "Αγγελος. 4 5 .  Ψ αροκόκκαλον.

. . . Νάντικαταστα& ώ-
3 9 .  Μ ετα γρ α μ μα τισ μό ς . 4 . 2 ^ ^ * σιν α ί σ τιγμα ί διά

'Αλλάζω άπεχ&οϋς Ό·εοΰ 
. Τά σκέλη μ ιά  Ιδέα’

Α ν  είχα ο ,τι εγεινε . . .
Ψ υχή  μ ο υ  ! Τ ί  ώραΐα !

’Ανεμώνη.

4 0 .  Δ ιπ λ ή  ά κ ροστιχ ίς .
Τό πρώ τον εινε $εά  μ εγάλη ,
Μ ην δέ άρχαιος τό δεύτερόν μου ,
Υιός τοΰ Ξον&ου είτα προβάλλει,
Ν ήσος μεγά λη  τό σύνολόν μου.

Τ ής Σ π ά ρ τη ς  κρύπτουσ ι βασιλέα  
Φιλε, τά  πρώ τά  μου  τά στοιχεία’
Μ ία Ε β ρ α ία  στά τελευταία  
Γυνή  προβάλλει καλή κ ι άγια.

ΊΙχώ  τη ς Τριπόλεως του Πόντου.

41 . Μ ετα γρ α μ μ α τισ μ ό ς .
Μέ βραχύ πας τις μ ε  φ έρει ή βραχεϊαν ή  μακράν,
Μ έ μακράν, έγώ  σας φέρω  είς . . . ποσότητα  μ ικράν.

Αίολός.
4 2 .  Μ ω σαϊκόν.

Α ί κάτω  λέξεις, κάΌ'ε μ ια  
Σ ο υ  δίδουν δυό στοιχεία  
Λόγους σοφού τίνος άνδρός 
Ν ά  κάμγ]ς μ ’ ευκολία.
Έ ντο μ ο ν , Π οσειδώ ν, Μ ήδεια , Ό στις ,
Ε ιρμός, Κύννος, Μ έμνω ν, Γόρδιον.

Παμπόνηρος.

4 3 .  3Ιν δ ικ ό ς  γρ ίφ ος.
Ό  β  (3 ουσιαστικόν), β  (5  έπί&ετον), ή  τ  (4  ουσιαστικόν), 
(4  επί&ετον).

Μεταξοσχώληξ.

γραμματω ν, ώστε 
ν άναγινώ σκωνται:

α β  . γ  * & . . t £g γραμ μ ά ς  σ!,
β ', γ  καί δ' αρ

χαίος βασιλεύς, ΰ·εά, βασιλεύς τής Σ ικελίας, νήσος’ είς δέ τρς  
γραμμάς 1, 2 , 3  καί 4 ιδρυτής άρχαίας πόλεως, ουράνιον σώ 
μ α , άνϋ-ος, βασιλεύς άρχαιος.

Κ ύταλιώτιχο Πουλάκι. 

4 6 .  Κ υβόλεξον.

. A =  Αίσΰ-ημα.
. A · =  Χ ρησ ιμώ τατον. -

. A . =  Ποτόν.
A . . . =  Ε βρα ίος .

Ποιητής του Παρνασσού.

4 7 .  Τρία ινα .

Ν '  άντικατασταΦώσιν αι στιγμα ί διά 
γραμμάτω ν οΰτως ώ στε ν  άναγινώσκη- 
τα ι είς τή ν  μεγαλειτέραν γρ α μμή ν  κα- 
Ό·έτως αρχαία ποιήτρ ια , είς τήν  άρι- 
στεράν πόλις ελληνική, είς τήν  δεξιάν 
εΤς τών Τιτάνων, όριζοντίως άρχαία  
πόλις τής Μ . Ασίας.

Πέπλος τη ς Νυχτός. 

4 8 .  Α κ τ ιν ω τό ν .

Νάντικαταστα& ώσιν α ί στιγμα ί 
διά γραμμάτω ν ούτως ώστε νά- 
ναγινώ σκηται καΰέτω ς &εά, όρι- 
ζοντίω ς Ρω μαίος επ ίσημος, δια- 
γωνίως &εά τής  έκδικήσεως καί 
νήσος ευρω πα ϊκή .

Μικρά Κρήσσα.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  ΕΤΗΣ ΙΑ

Έν Kmv/πόλει Γρ. 2 5 . —
Έν ταϊς Έ παρχία ις  » 3 0 . —
Έν τφΈ ξω τερ ικφ  Φρ. 7 . —
Ε νΈ λλάδ ι ' Δρ. 8 . —

'Εν Ρωσίς. Ρούβλια 3 .  —
‘Εξάμηνος κατ' αναλογίαν.

Α ί  συνδρομαί άρχονται άπό 1 
Ίανουαοίοΰ ή Ιο υ λ ίο υ  καί προ
πληρώνονται:

Π Α ΙΔ ΙΚΟ Σ  ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ

Γ Π Ο

I. Γ. Σ Α Κ Ε Λ Λ  A P I  Δ Ο Υ  και  Σας
TPACPEION :

Β ερ εκ έ τ -Χ ά ν , άριΦ . 17
( Έ ν α ν τ ι τής Α ύτοκρ . Ό ϋ-ω μ. Τραπέζης) 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο  Γ Π Ο Λ  ΙΕ

ΤΙΜΗ Τ Ο ^ Ν Ε Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ :

'Εν Κω ν/πόλει Γρ. 1 .2 5
» ταϊς Έπαρχίαις » 1 .6 0
» τώ Έξωτερικώ Φρ. 0 .3 0
» Έλλάδι _______  Δρ. 0 .4 0

Η  τιμή τών προγενεστέρων 
τευχών διπλασιάζεται.

Χρηματ ικαί άποστολαί δεκταί 
είς τουρκικά γραμματόσημα ή τα

χυδρομικά εντάλματα.

Ίνηοις ’ Αδελφώ ν Γεράρδων Κιουτσούκ-Χενδέκ, 29 , 31 . ΎηενΦ ννος Κ . Β Δ Ο Υ Σ Ο Σ


