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Οί rmfiuuovvTec ν ’ α’ντιπροσωπεύοωσιν ^ν ταϊς επαρχίαις κιιΐ 
τώ έξωτερικώ τό «ΙΙαιΓηκδν Φύλλον» «ΐηευθυνθιχτωσαν .πρός τόν 

Διενθυντίιν» αντον είς· 'Αθήνας·.
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» IΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ

Διά τοΰ άνά χεϊρας τεύχους συμπληροΰται ό .πρώτος τόμος τον 
Παιδικού φύλλου. μικροί μου συνδρομηταί.

Ποιαν ύπιιρεσίαν προσέφερε και ποία κέρδη άπεκόμισαν οί μι
κροί μου φίλοι, αφήνω νά κρίνητε ύμεΐς οί ίδιοι άναγνώσταί μου.

Ύπεσχέθημεν έν τη αγγελία της έκδόσεως δτι τίποτε δέν Θά 
παραλείφωμεν έξ δσων ένομίζομεν κατάλληλα διά τήν ιίθικήν δια- 
μόρφωσιν τών μικρών μου φίλων καί {/περήφανοι σήμερον δυνάμεθα 
νά διακηρύξωμεν δτι έτηρήσαμεν τήν ύπόσχεσίν μας.

Καί τί προοδευτικόν, τί τερπνόν και ωφέλιμον έν τε τή παρ ’ 
ήμϊν καί τη ξένη φιλολογία δέν έφρόντισεν ή Διεύθυνσις νά παρα- 
θέσιι είς τάς σελίδας τοΰ περιοδικού;

Περί τούτου αφήνω νά όμιλήσωσιν είδικύίτερον αί έπιστολαί 
τών μικρών μου φίλων διά τών οποίων σπεύδουσιν έπί τώ τέλει τοΰ 
έτους νά έκφράσωσι τή Διευθύνσει την ευγνωμοσύνην των.

Βεβαίως δέν έχομεν τόν έγωϊσμόν νά εϊποιμεν δτι τό περιοδι 
κόν ήμών έξεπλήρωσε τόν προορισμόν του διότι πρός τούτο άλλως 
δέν ύπήρχεν οέ'δέ χρόνος έπαρκής, δυνάμεθα δμως ένθαρρυνόμενοι 
έκ τής τιμής τήν οποίαν παρέσχε πρός ήμάς τό Σ. Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας αναγνώρισαν τό Παιδικόν φύλλον ώς άριστον μορφωτικόν 
ρίπον όια τους μικρούς καί τής 'νθουσιώδους ύποστηρίξεως τοΰ Έλλ. 
τύπου πρός ον καί εντεύθεν έκφράζομεν εΰχαριστήρια θερμά νά 
έπιδοθώμεν μετά περισσοτέρου έν τώ μέλλοντι ένθουσιασμοΰ είς τό 
έργον τό όποιον χάριν τών μικρών συνδρομητών μας άνελάβομεν

Καί θά βαδίσωμεν έμπρός μετά θάρρους έχοντες βοηθούς καί 
συνεργάτης τούς άρίστους τών παρ’ ήμϊν λογογράφων καί παιδαγω
γικών. καλλιτεχνών καί μουσικών, οΡινες καί έν τώ μέλλοντι δπως 
καί έν τώ παρελθόντι θά τιμήσωσιν ήμάς διά τής πολυτίμου συνερ
γασίας των.

Έν τέλει έκφράζομεν θερμά εύχαοιστήρια πρός τούς ήμετέρους 
ανταποκριτής καί διδασκάλους τοΰ κράτους οί όποιοι μετ’ ένθουσια- 
σμοΰ άποσπώντος την ευγνωμοσύνην τής Διευθύνσεως έποοθυμο 
ποιήθησαν νά παράσχωσιν ήμϊν πολύτιμον νποστήριξιν, σφίγγομεν 
αδελφικώς τήν χεϊρά των καί ζητοΰμεν καί αυθις τήν αύτήν καί έν 
τω μέλλοντι ύποστήριξιν πρός συντέλεσιν τοΰ άρξαμένου έργου.

Υμείς δέ μικροί μου συνδρομηταί. χάριν τών όποιων άπεδύθη- 
μεν είς τόν αγώνα, ύποστηρίξατε καί έν τώ μέλλοντι διά τής συν
δρομής σας τήν Διεύθυνσιν έάν θέλητε νά καταστήσατε τό ΙΙαιδικόν 
σας φύλλον έφάμιλλον κατά τήν καλλιτεχνίαν καί τήν ύλην πρός 
τά λοιπά εύρωπαϊκά περιοδικά

Χαίρετε Ή Διεύθυνσις.

Είς εκείνους έκ ιω>· μικρών μου φίΛων, οΐτινες ήθε.Ιον ανανεώσει ιή>· συνδρο
μή)· των δια τύ έτος 1897 μέχρ1 -’/C fr/C 7α>·οι·αρίον, ή Λιεέθιιισις δίδει δωρεάν

ΤΟ ΛΒΥΚΩΜΑ
Γοΰ ΙΙαιδικοΰ Περιοδικού, κάμινόν βιθ.Ιίι,ν έχ 32 μεγά.ίων σε.Ιίδω)·. πΛήρει 
τερπνής ΡΛης χαί εικόνων ευρωπαϊκών, τιμώμενου δραχμής.

’Επίσης εις tor έγγράιροντα δύο ιτννδρομι,τάς, ζίδοτκι δωρεάν ό ά τόμος 
τον Παιδικού Ιίεριοδ-.κού τοΰ έτους 1889 περιίχων σε.Ιίδας 10ί, πλήρεις 
ωραίας, ώφε.ΙΙμου χαί τερπνής ν.Ιης, κοσμούμενος <J.<1 κα.Ι.Ιιτεχνικών είχάνων 
καί τιμώμενος δραχμών 2.

Είς τόν έγγράφοντα τρεΐ,, δίδοται δωρεάν ό ά τόμος χαί τό λεύκωμα.
Είς τόν έγγράφοντα τέσσαρας, ό ά καί 6' τόμος του έτους 1890 περιέγων 

επίσης σε.Ιίδας 10i, ά.Ι.Γ έπι χάρτου π.ίέον έκ.Ιεκτοϋ καί μετά κα.Ι.Ιιτεγνικω- 
τέρων εικόνων, ά.Ιηθής θησαυρός τερπνών διηγημάτων, ποιημάτων κ.1π. τιμώ
μενος καί οντος δραχμών 2.

Είς τόν έγγραφοντα πέντε, δίδονται δωρεάν οί δύο τόμοι χαί το λεύκωμα.
Είς τόν έγγρ'ί'ροντα έξ, ό ά, θ' καί γ’ τόμος του 1891 περιέχων 176 σε,Ιί- 

δας, υπερέχω)· τών δύο προηγουμένων ό>ς πρός τήν ϋ.Ιην και την κα.Ι.Ιιτεγνικήν 
έκτΰπωσιν, κοσμούμενος δι' 80 εικόνων καί τιμώμενος δραχμών 3.

Είς τόν έγγράεροντα επτά, οί τρεις τόμοι καί τό λεύκωμα.
Είς τόν έγγράφοντα όκτώ, δ ά,β' χαί γ' τόμος του ο Παιδικού Περιοδικού» 

xal ό ά τον ιΠαιδιχοϋ ερύΛΛου» του I'roui; 1896, άποτε.Ιούμενος έχ σεΜδων 208 
κεκοσμημένος δι έ'ργων ιών κα.1.1ιτέρων παρ' ήμϊν ποιητών καί πεςογράερωυ 
καί εΐχείνωι· εΐρωπαΐχων καί τιμώμενος δραχμών 3.

Είς τόν έγράιροντα εννέα, οί τέσσαρες τόμοι καί τό λεύκωμα.
Είς τόν έγγράφοντα δίπΛ. πάντα τ' ανωτέρω καί έπί ευ έτος άκόμη τό α Παι

δικόν ιρύΛΛον» ί) γίνετιι αύτώ ΐκ-τωσις 20 %

ΜΙΚΡΟΙ ΜΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΜΪΙΡΟΧ

*Ό δικαιούμενος νά Λάθη τ’ανωτέρω δώρα ύποχρεο'ύται ν'άποστεάίη τή 
διευθύνσει δι έκαστον τόμον η τό Λεύκωμα είκοαάΛεπτον γραμματόσημου.
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ΜΕΣΑΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ

Μικροί μον rpijoi,

Τήν 14ην παρελθόντσς μηνός άνέτειλα διά νά φωτίσω τρου.εράν καταστρο
φήν. Φοβερά καταιγίς δμοίαν τής δποίας 5εν είχεν ί^ή ή γλυκεία πατρεςμας 
κατέστρεψεν δλοκλήρους συνοικίας τών Αθηνών καί τού Πειραιώς ήφάνισε περι
ουσίας, άφήκεν άνθρώπους ά.νευ στέγης καί ενδυμάτων, κατέστρεψε ίένίρα καί 
φυτά καί τό σπουίαιότερον όλων έστέρησε τήν ζωήν πεντήκοντα περίπου υπάρξεων.

Τί φρίκη !
Καθήμενος έδώ εις τόν ουράνιον θρόνον μου βλέπω διά μέσου τών νεφών 

τήν φοβεράν εικόνα καί δυστυχώς δέν δύναμαι νά ε"λθω είς βοήθειαν !
Ό Κηφίσσος καϊ δ Ίλισσός ^πλημμύρισαν καί ακράτητοι παρασύρουν άν

θρώπους καί ζώα,δένδρα κκί φυτά. Άπό τάς άγκάλας πτωχής μητρός αρπάζουν 
τά ορμητικά καί θολωμένα νερά των τό μικρό παιδάκι της ένώ ολίγον κατω
τέρω δυστυχής μήτηρ ένηγκαλισμένη τά τέσσαρα μικρά της εΰρισκεν οΐκτρόν 
θάνατον εις τήν ύγράν άγκάλην τοϋ έκμανέντος Ίλισσοΰ. Ολίγον κατωτέρω 
άνθρωποι εργατικοί εύρίσκονται άποκεκλεισμένοι ύπό τών ύδάτων έντός μικρού 
οίκίσκου, αί δέ σπαρακτικαί φωναί των, δεικνύουσι τήν αγωνίαν των. Μετ’ολί
γον δ οΐκίσκος καταπίπτει καί άπαλλάσσει αυτούς άπό τήν αγωνίαν δ θάνατος! 
Έπί μικράς κοιτίδος φέρεται έπί τών ύδάτων, ώς άλλος Μωϋσής, άθώον βρέφος, 
άγγελος άληθής, άλλά χειρ σωτήριος δέν υπάρχει καί μετ' ολίγον ή ψυχή τοΰ 
άγγέλου άναβαίνει είς τόν ουρανόν ένώ τό σώμα μετά τής κοιτίδος εξαφανίζον
ται είς τήν άβυσσον!

Παντού, παντού, δπου στρέψη δ οφθαλμός μου θά ίδη μίαν καταστροφήν 
Οά σημείωση ένα όλεθρόν !

Τήν έπομένην ευεργετικότατος άνέτειλα θερμός, διά νά ξηράνω τά έναπο- 
μείναντα ενδύματα καί σκεπάσματα τών άτυχών καί παράσχω τήν ευκαιρίαν 
ν’ άναζητηθώσι τά πτώματα καί νά ταφώσιν οί νεκροί.

Ή καταστροφή όμως έχει συντελεσθή πλέον μεγάλη, άνυπολόγιστος.
Αί ΑΑ.ΜΜ. οί Βασιλείς καί ή Λ.Υ. δ Διάδοχος έσπευσαν πρώτοι νά ύπο- 

δείξωσιν είς τόν λαόν τό καθήκον τό δποϊον έχει νά έλθη βοηθός είς τούς δυστυ- 
χήσαντας αδελφούς.

Μιμηθήτε μικροί μου φίλοι τόν βασιλέα.
Είς τό γραφεϊον τού Παιδικόν ιρν.Ι.Ιον είναι δεκτή πάσα συνδρομή, το 

ποσόν δέ τό δποϊον θά συλλεχθή μετά τών ονομάτων τών μικρών φίλων μου, 
άτινα θά δημοσιευθώσι, θά καταθέση ή Διεύθυνσις είς χεϊρας τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Αθηνών.

Πρώτη ή Διεύθυνσις τού περιοδικού καταθέτει δραχμάς 5. Σπεύσατε μικροί 
μου φίλοι. ΤΙ φιλανθρωπία είναι τό γλυκύτβρον καθήκον, ή ίερωτέρα ύποχρέωσις! 

'Ιίλιος

ΘΑ ΗΝΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΑΤΙΚΟ 
ΙΙΛΙΛΙΙίΟΧ

μι τάς χρωματιστός ΕΙΚΟΝΑΣ cou χαί γι;ι· tipsfrqr το» ΓΛΗ.ν 
Σπεύσατε νά πληρώσητε τήν συνδρομήν σας, σπεύσατε !

[ΣυνΙχιια]
Εκείνος πρός τον δποϊον δ στρατιώ

της άπέτεινε τδν λόγον, ητο συνάδελφός 
του είς τδν στρατόν έπί μακρά έτη, καί 
είχον Χάβει μέρος δμοϋ είς πολλάς μάχας

— Καί διατί έδώ συνάδελφε ; Σΰ τδν 
δποϊον έγνώρισα έπί τόσα έτη ώς τίμιον, 
μέ τδν δποϊον συνέζησα εις τδν στρατόν, 
όταν ύπηρετοόσαμεν τήν πατρίδα καί τδν 
βασιλέα, σύ έδώ έν τή στοά τών κακούρ
γων καί τών αμαρτωλών;

— “Εχω πεποίθησιν συστρατιώτά μου, 
δτι δέν Οά μείνω πολύ διότι ούδεμίαν α
δικίαν καί ούδέν έγκλημα έκαμα εις τδν 
κόσμον. 'Υπηρέτησα έντίμως τήν πατρί
δα μου καί έφόνευσα πολλούς εχθρούς 
της. ’Ιδού τδ μόνον έγκλημά μου- άν μέ 
καταδικάζουν δι’αύτδ, δέχομαι ευχαρίστως 
τήν καταδίκην μου.

— Άλλά πότε καιήλθες είς τδν αβην;
— Μόλις προ ολίγου. .
— ’Ώστε δέν ύπέστης άκόμη τήν δια

δικασίαν;
— Όχι.
Δέν είχε προφθάσει να προφέρη τήν 

τελευταίαν λέξιν ό υπόδικος δτε ήκούσθη 
ήχος σαλπίγγων καί άπλετον φώς έφώτι- 
σε τήν ύπόγειον στοάν.

— Τόπον, τόπον εϊς τδν έξ ούρανόΰ 
άπεσταλμένον, ήκούσθησαν φωνάζοντες, 
οί δαίμονες φρουροί.

Καί άμέσως ένεφανίσΟη άγγελός τις 
κρατών διά τής μιας χειρός έν χαρτίον, 
διά δέ τής έτέρας μίαν σημαίαν.

— Καλέσατε τδν αρχηγόν τής υπο
γείου ταύτης στοάς, είπεν.

— Ύπό τάς διαταγάς σας αρχάγγελε!
— Έν όνόματι τού Παντοκράτορος 

θεού, τοΰ διέποντος τδν ουρανόν καί τήν 
γήν, έρχομαι όπως παραλάβω καί μετα
φέρω τδν ήρωα τούτον στρατιώτην τδν 
πολεμήσαντα ύπέρ πατρίδος εϊς τδν πα
ράδεισον. Έν όνόματι τοϋ Θεού απόδοτε 
αύτφ τήν ελευθερίαν !

Ό Άρχιδαίμων του "Αδου έψιθύρισε :
— Γεννηθήτω τδ θέλημά του !
Συγχρόνως δέ έκαμε νεύμα πρός τινα 

τών υφισταμένων του όστις αμέσως έλθών 
είς τδ μέρος είς τδ δποϊον ητο ό στρα
τιώτης κατάδικος ήλευθέρωσεν αύτόν.

’Ανέκφραστος χαρά έζωγραφήθη είς τδ 
πρόσωπον άμφοτέρων τών στρατιωτών οί 
όποϊοι ένηγκαλίσθησαν καί κατησπάζοντο 
άλλ.ήλους.

— "Εννοια σου, συνάδελφε, καί άφοΰ 
καθώς μοι είπες σέ είχον έτσι άδικα έδώ 
μέσα, έγώ δέν θά σέ άφηνα νά μείνη,ς.

— Καί τί Οά έκαμνες ;
— Τί θά έκαμνα ; Θά έλεγα μονάχα 

αυτά τά δύο λόγια: «Κ ύρ στρατί ώ- 
X η, σύμφωναμέ τδν λ ό γ ο ν τοΰ 
Θεού χ δ π μ έ σ α στδ σακούλι 
μ ο υί> καί Οά σέ έφερνα είς τδν κόσμον.

— Σ’ ευχαριστώ φίλε μου, σ’ ευχαρι
στώ, άλλ’ έσο βέβαιος οτι είχον άρκετήν 
πεποίθησιν ότι δέν Οά έμενον έδώ μέσα !

— Άνέλθωμεν! έφώναξεν δ άρχάγγε- 
λος προς τδν έλευθερούμενον στρατιώ
την. Περιδληθήτε τήν σημαίαν αύτήν 
διά τήν οποίαν τόσα καί τόσα ΰπέστητε 
έπί τής γής, καί ή όποια σάς εφερεν είς 
τδν τάφον, διότι έπέσατε μαχόμενος ύπέρ 
αύτής.

Νέαι λάμψεις έφώτισαν τήν ύπόγειον 
στοάν, ήχος σαλπίγγων καί πάλιν ηκού- 
σθη, καί ό άρχάγγελος άνερχόμενος μετά 
τοΰ στρατιώτου είς τον ούρανόν, εδωσεν 
τδ χαρτίον τδ δποϊον έκράτει έν τή αρι
στερά χειρί, λέγων:

— Λάβετε τήν διν.αιολογητικήν άδεια,·? 
,ής εις τον ούρανόν ανόδου του 3Χρ?.'.ιώτου.

Καί άμφότεροι έξηφανίσθησαν.
Οί δαίμονες ήτένισαν άλλήλους, καί ο 

άρχιδαίμων λαβών τδ χαρτίον ανέγνωσεν:
«Έπολέμησεν ύπέρ πατρίδος καί έφό- 

νευσε πολλούς εχθρούς αύτής. Ούδέν ά
νομον έπραςεν έν τώ κόσμφ καί διά τοΰτο 
κρίνεται άξιος τής Βασιλείας τών ούρα- 
νών !»

— Άμ βέβαια ! έτσι τοΰ έπρεπε τοΰ 
παλικαρά’ έγώ τδν έγνώριζα άρκετά καλά. 
Είχαμε ζήσει πολλά χρόνια μαζή καί εί
χαμε φάει τήν μπαρούτι μέ τήν χούφτα!

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήκούσθη θλι
βερά φωνή συνοδευομένη απδ πικρόν πα- 
ράπονον.

— 'Ελεος, κύριοι, έλεος.
Ό στρατιώτης στρέψας διέκρινεν =κεϊ 

άλλον συνάδελφόν του.
Ιάχο.Ιουθιϊ) Γ Εΰθΰβου>ος
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Ο ΙΤΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Είχε δυό παιδιά τά όποια εφονεΰθησαν εις τήν Άβυσσινίαν όπου τα εστειΑεν ή 

πατρίς των νά πο.ίεμήσουν. Ί1 δυστυχισμένη ή γυναϊχά του άπό τόν πόνο της άπέδανε 
χαΐ αυτός έπήρε τά μάτια του χαί τό μουσικόν του όργανον χαί γυρίζει μέσα tic τους 
δρόμους τής πατρίδος μας σαν που.έί κυνηγημένο που έχασε τη φω.Ιηά του καί τους χα- 
.Ιοϋς συντρόφους του. Ζητεί τώρα ιά χερδίζη τό ύωμί του. Αγαπάτε τον. χα.Ιά μου 
παιδιά. Α'εν έχει πατρίδα δεν έχει τέκνα. δεν έχει σύζυγον.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Έπήγαινε ή παύμένη ή Μαρία μέ ό.Ιο τό χρύο χαί τό χιόνι εις τό δρόμο της γιατί 

είχε τή ματ ον.Ια της άρρωστη βαρεία εις τό χρεΰόάτι ιοί έπρεπε νά πω.1ήσγ όΜγα αυγά 
διά νι'ι οίχονομήιυρ χρήματα διά τά φάρμακα. Ο μικρός 'χΐ/τώνκς τήν συναντά εις τόν 
δρόμον χαί χωρίς αιτίαν σπρώχνει τήν χαϋμένη χαί κρημνίζεται Έσπασαν τ'αΰγά της, 
έσπασε χαί τό ποδαράχι της. Ό Αντώνιος γε.Ιά. Τώρα, όμως Άν πεδάνΐ] ή μαμά της 
διότι δεν 0ά εχρ φάρμακα ή άν μείνρμε σπασμένο ποδάρι ή Μαρία θά γε.έά ό 'Αντώνιος;
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ΔΙ’ΕΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ
(ΣνκΙχεια

Τήν επαύριον, μέ οφθαλμούς ερυθρούς 
καί πρόσωπον λυπημένον μετέβη είς 
τήν έργασίαν του.

Παραδεδομένος είς τήν θλίψιν του δ 
μικρός Πέτρος, δέν είχε τήν δύναμιν νά 
προφύλαξη τά ώραιά του άνθη τά ο
ποία ήρχιζον νά μαοαίνωντάι άπό τάς 
καυστικάς ακτίνας τοΰ ήλιου.

Είχον σημάνε: ένδεκα ώραι, δτε είς 
κύριος έξήλθεν άπο τήν έκθεσιν. Διερ- 
χόμενος πρό τοϋ πτωχού παιδιού καί 
παρατηρήσας αύτό, έλαβεν εν μικρόν 
ρόδον τό όποιον τού προσεφερε καί θέ- 
σας έν λευκόν νόμισμα έπί τής χειρός 
του δϊηυθύνθη πρός τήν άμαξαν του 
χωρίς νά προσιξη ότι έν είσιτήριον είχε 
πέσει έκ τοϋ θηλακίου του.

Άλλ’δ Πέτρος τό είχε καλώς ίδή 
καί χωρίς νά χάση καιρόν έκυψε καί τό 
έπήρε....

Τί απροσδόκητος ευτυχία !
Ή καρδία του έκτύ.τα μέχρι διαρ- 

ρήξεως έντός τού στήθους του!
Καί έσφιγγεν άρκετά τό τόσον προσ

φιλές καί τόσον έπιθυμητόν εκείνο είσι
τήριον.

Τί ήτο διά τόν πλούσιον εκείνον τό 
μικρόν αύτο χαρτίον; ένώ δι’αύτόν!...

Άλλ ' αίφνης ένεθυμήθη τό Μη είπε- 
τέγχρς ήμίίς tic. πειρασμόν, τό όποιον 
πρωί καί έσπερας άπηύθυνε πρός τόν 
Θεόν παρακαλών αύτόν, καί χωρίς νά 
χάση καιρόν τρέχει, τρέχει, κατόπιν 
τού εύγενοϋς κυρίου φωνάζων:

— Κύριε, κύριε, {λησμονήσατε κάτι 
τι καί τοϋ ένεχείρισε τό είσιτήριον.

— Εύγε, εύγε, είπεν δ εύγενής ξέ
νος, είσαι ένα πολύ τίμιο παιδί καί ή 
διαγωγή σου αύτή αξίζει πολύ περισ
σότερα άπό εξήκοντα λεπτά Οπου αξί
ζει τό είσιτήριον τοΰτο.

Καί τοΰ έθεσεν είς τήν χεΐρα ώραΐον 
άργυρούν νόμισμα τών πέντε δραχμών.

Ό Πέτρος χωρίς νά συγκινηθή ηύ-

καΐ τέ-ίοΘ

χαρίστηκε τόν ξένον- άλλ ’ ένφ πάρε· 
τήρει τό σπινθυροβολοϋν μεταξύ τών 
τρεμουσών χειρών του νόμισμα, έρριπτε 
καί λαθραία βλέμματα έπί τοϋ εισιτη
ρίου. πριν δέ άναχωρήση στραφείς προς 
τόν ξένον είπε δειλά, δειλά :

— Κύριε, δέν μοΰ δίδετε .άντΐ τοΰ 
νομίσματος αύτοΰ τό είσιτήριον {κείνο; .

— "Ω ! είσαι μικρέ μου πολύ κου 
τός. Μέ αύτό τό νόμισμα δύνασαι νά 
άγοράσης δέκα εισιτήρια.

— Όχι, κύριε, διότι τό χρήμα τό 
όποιον κερδίζω τό φέρω είς τήν θείαν 
μου καί δέν θέλω ποτέ vj τής κρατήσω 
ούτε λεπτόν.

— Αϊ! καί θά σοϋ άρνηθή ή θεία σου 
να ϊδης τήν έκθεσιν άφοΰ κερδίζης τόσα 
καθ’έκάστην;

— “Αχ ! έχετε δίκαιον, έψελισεν δ 
μικρός καμπούρης καί άνελύθη είς δά
κρυα δ ταλαίπωρος. Δέν γνωρίζετε τήν 
θείαν μου . .

— Ώστε δέν έχης ίδή άκόμη τήν 
έκθεσιν;

__  Όχι, άπήντησεν ό μικρός Πέτρος 
μέ ενα μεγάλον, μά πολύ μεγάλον στε
ναγμόν. _

_  Καί έχεις επιθυμίαν να ιδης τά 
ωραία εκείνα πράγματα;

— Ώ ! μαλιστα. είπε τό παιδίον.
— Τότε περίμενε μιά στιγμή’ και 

στραφείς πρός τόν αμαξηλάτην δ ξένος 
είπε :

— Τζών, πάρε όλα αύτά τά άνθη 
τοϋ μικρού Μικρέ μου φίλε σοϋ αγο
ράζω όλα τά ά·.θη σου ε’ισε ήσυχος τώρα 
διά τά έξοδα τής θείας σου ; Βγάλε 
τό πανεράκι σου, δός το τοϋ αμαξη
λάτου καί έλα μαζή μου.

Ό Πέτρος ήκολούθησε τόν κύριον.
— Πώς ονομάζεσαι μικρέ;
— Πέτρος.
— Αϊ! λοιπόν Πέτρε φίλε μου εμ

πρός.

Καί λαβών τήν χεΐρα τού προστά
του του δ Πέτρος έπάτει τό κατώφλιον 
τής λαμπράς έκείνη; έκθέσεως.

Τί έκπληξις ! τί θαυμασμός ! τί με
γαλοπρέπεια είς τό κτίριον έκεϊνο μέ 
τούς κήπους του, μέ τά άναβρυτήριά 
του, μέ τάς πλατείας του Η...

Δέν είχον φθάσει άκόμη ύπό τόν πύρ
γον 'Αΐφελ, ότε τό παιδίον έστάθη καί 
χονδρά δακρυα έκύλισαν άπό τούς ο
φθαλμούς του.

— Τί έχεις Πέτρε ; διατί κλαίεις ; 
έφοβήθης ; είσε λοιπόν πολύ δειλός.......

— 'Αχ! όχι κύριε, άλλ ’ δ πατήρ 
μου. δ ακριβός μου πατήρ ...

Καί τό ορφανόν μέ φωνήν θλιβεράν 
διηγήθη τήν θλιβεράν ιστορίαν τοϋ θα
νάτου τοϋ πατρός του ένεκα τού όποιου 
κατέφυγεν είς τάς χεϊρας τής κακής 
εκείνης θείας του

— Βλέπετε λοιπόν, κύριε, ότι έχω 
δίκαιον να κλαίω διότι δ πτωχός μου 
πατήρ μέ ήγάπα πολύ, μέ ηγάπα τό
σον όσον ή θεία μου μέ μισεί... Είχε 
μεγάλας ιδέας δι’ έμέ, ήτο πολύ φι
λόδοξος, άλλά είχα τήν άτυχίαν...

Καί άνελύθη πάλιν εις δάκρυα.
Ό εύγενής ξένος συνεκινήθη.
— Μή κλαίεις, μικρέ μου φίλε, καί 

θά εκπληρώσω έγώ τήν επιθυμίαν σου’ 
έγώ Πίτρέ μου. μή κλαίεις. Εμπρός, 
πηγαίνομεν καί διηυθύνθησαν είς τό πα
νόραμα τό δποϊον περιειργάσθησαν έπί 
άρκετήν ώραν· κατόπιν δ εύγενής κύ
ριος τοΰ ήγόρασε μερικά παιγνίδια, 
σπαθάκια, στρατιώτας μαύρους μέ χρυ- 
σάς στο.λάς, οικίας άγριων κατασκευα- 
σμένας έκ ξύλου πρό τών όποιων είχε 
μείνει έκθαμβος δ μικρός Πέτρος Άλλά 
μέσα εις όλην αύτήν τήν χαράν ανέ
κραξε :

— Πώς θά τά ίδη ή θεία μου ; Τί 

Οΰόείς θά ,Ιάβρ το ίπόμενοτ χρωματιστόν φν.Ι.Ιον έάν δ«>· χαταΐίά.ίη την 
σννόρομην τοΰ 18!)~, έπομένως σπεύσατε ό.Ιοι- άνανεώσιιτε την σονθρομήν σας.

Ωραιότεροι- παιδικόν fi.l.lor οπό ιποψιν ι'.1ης, εικόνων καί καλλιτεχνι
κής εχτνπώσεως δέν εζεδόθη άκόμη είς τήν Εί Ιάδα Σπεόσατε ! Σπεύσατε !

θά τής εϊ«ω ; Καί άναλογιζόμενος τήν 
θλιβεράν έσπέραν ήτις τοϋ έπεφυλάσ- 
σετο έμετρίαζε τήν χαράν του.

— Ώ ! καλώς ώρίσατε, ώρίσατε 
παρακαλώ, ώρίσατε, ήκούσθη έσωθεν ή 
φωνή τής κακής θείας, ήτις τόν άνέ- 
μενε μέ κατακλυσμόν έ-.ιπλήξεων είς 
τό άνω μέρος τής κλίμακος.

Ο δυστυχής Πέτρος άνήρχετο βρα
δέως τήν κλίμακα έλπίζων ότι θά 
πραϋνθή ,Πλήν ή κακή θεία μόλις έφάνη 
δ πτωχός μικρός, ήγειρε τήν χεΐρα νά 
τόν κτυπήση, αϊφνηδίως όμως μία 
άλλη χειρ σιδηρά τήν ήμπόδισε.

— Σοϋ απαγορεύω νά έγγίσης πλέον 
κακή γυναίκα αύτό τό παιδί.

Ήτο δ φίλος τοΰ Πέτρου !
Ή έκπληξις, δ φόβος καί ή άπελ- 

πισία τής γυναικός τήν (κράτησαν ά· 
κινητόν {δοκίμασε νά δικαιολογηθώ 
άλλ’ δ ξένος δέν τή επίτρεψε νά προ- 
φέρη λέξιν.

— Δέν έχω καιρόν νά χάνω μόνον 
δύο λέξεις θά σοΰ είπώ.

— Δέν θέλω, πλέον τό παιδί αύτό 
νά μένη μαζή σου. Τό λαμβκνω έγώ, 
έάν δέ δέν θελήσητε νά μοί τό δώσητε 
μέ τό καλόν θά τό υιοθετήσω καί θά τό 
λάβω διά τής άρχής. Σκεφθήτε καί 
αύριον τό πρωί περάσατε άπό τό ξενο- 
δοχεϊον νά μοί άπαντήσητε Είμαι δ 
“Αίφελ ιδού καί ή διεύθυνσις μου “Ελα 
Πέτρε.

Ό μικρός καμπούρης δ έμπορος τών 
άνθίων καί δ όποιος χάριν τής τιμιό
τητάς του εΰρε προστάτην εύγενή, είναι 
σήμερον είς έκ τών τιμιωτέρων μικρεμ
πόρων τής Γαλλίας.

(Κατά τόν Arthur Dourlieu)
Βελιώ Κοτσελοποϋλου
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
(Συνέχεια, Γιε προηγούμενο» φύλλον).

*.* Τό παγκράτιο»·. οπερ διεδέχετο τήν πά- 
λην( ήτο μίγμα πυγμής καί π ίλης.

*,* Έτερο» άγώ-ισμχ ήτο τό άκόντιον. 
'Εκτός τούτων είς τούς 'Ολυμπιακούς 
περιελαμβάνοντο χαί πνευματικοί αγώ
νες. ΙΙροσέτι χαί άγων σχεπιστών χαί 
κηρύκω*

‘,* Ό Γίγας 'Ηρόδοτος δίς ένίχησεν είς 
τόν αγώνα τής σάλπιγγος. Έφυσα έ-τός 
δύο όργά·ων τοσουτο» σφοδρώς, ώττε 
κανείς ΐέ» ήμποροΰσε νά ΰποφέρη τήν 
βοή». "Ετρωγεν όμως χαί 8 λίτρας κρέα
τος καθ' έχάστην !

*,* Άλλους αγώνα: είχον οί αρχαίοι τάς ιπ
ποδρομίας καί άουατοδρομίας.
Λί ίπποδρουίαι ή άλλως ό αγών κέλητος 
χατα τους α χαιοτάτους χρόνους έπροτι 
μώντο άπό τούς εύπατρίδας καί τούς 
βασιλείς.

*Μ* Εις τχύτας ήγον οί άγωζισταί άπό τοΰ 
χαλινού και έτερον ίππον, ίνα έάν κου- 
ρασθή δ πρώτος 'ίππος μεταπηδώσιν είς 
τόν 'έτερον.

",* Είς τόν αγώνα τούτον γέρας ίλάμβανεν 
ού μόνον ό 'ίππος άλλά καί δ αναβάτης

*.* Λέγεται δτι Φειδέλας τις άγωνιζόμενος 
κατέπεσεν άπό τοΰ ιππόυ, ούτος δ' έξα- 
κολουθήσας τόν δρόμον καί φθάσχς πρώ
τος έστχθη πρό τών κριτών, οΐτινες τώ 
άπένειμαν τόν στέφανον.

*,* Τού "ίππου τούτου έκαμαν και άνδριάντα.
*/ Είς τήν άρματοδρομίαν ήγωνίζοντο περί 

τού στεφάνου χαί οί βασιλείς.
*,* Ό Φίλιππος δ Μαχεδών ένεχάραξε χαί 

έπι τών νομισμάτων του οσας νίκας χα- 
τήγαγεν έν Όλυμπίςρ άπονέμων αυταΐς 
τόσην αξίαν όσην χαί είς τάς τών πο
λέμων.
Καί ολίγα ανέκδοτα περί τών αρχαίων 
αθλητών.

*,* Διά τόν Μέλωνα τόν Κροτονιάτην διη
γούνται οτι σηχώσας είς τόν ωμόν του 
τετραετή βουν διέτρεξε χατά μήκος τό 
Βτάδιον.
Ούδείς ήδύνατο νά τόν μετατόπιση ΐστά- 
με»ον.

*.* 11 εριέσφιγγον τήν κεφαλήν του μέ σχοι- 
νίον, δ'περ εθραυεν διά μόνης τής έξογ- 
χώσεως τών φλεβών.

*Μ* Διά τόν αθλητήν Πολυδάμαντα πάλιν 
λέγουν οτι ευρισκόμενός ποτέ άοπλος έπί 
τοΰ όρους Όλυμπου καί συνχντήσχς 
λέοντα μέγα» χαί άγριον τόν εφόνευσε 
διά τής πυγμής του.

*,* Οί νικηταί μετά τό τέλος τώ» άγώνων 
προσεκάλουν είς συμπόσια ολουε τούς 
φιλτάτους των.

"," Ο δέ 'Αλκιβιάδης δέν ελειψε μετά τινα 
νίκην του καί είς τά ζώα νά παραθέση 
υεγχλοπρεπές συμπόσιον 
Ό πονηρό: δυως έφρόντισε νά τόν βοη
θήσουν είς τά έξοδα του χαί αί άχλαι 
πόλεις.

‘,* Και ή μέν Λέσβος πα.έσχε τόν οίνον, 
ή Χίος τό δεϊπ.ον τών 'ίππων, ημιόνων 
χαί όνων χτλ.

*«* Όταν έπέστρεφον οί νιχηται είς τήν 
πατρίδα των ήτο άληθής θρίαμβος 
"Ολη ή πόλις ανεξαιρέτως έξήρχετο είς 
πρ-.ύ.ταντησιν μετά στεφάνων, ανθεων 
καί μουσιχών.

, Εχτό: τούτου ερριπτον καί μίαν πλευ
ράν τού τείχους δπως παρχσχευάσωσι 
δίοδον ανταξίχν είς τό» ήρωχ.
Είς τούς νικητά; πλήν τού στεφάνου πχ- 
ρεχωροΰντο καί άλλα προνόμΐ’. Ούτως 
είχον τό δικαίωμα τής πρωτοκαθεδρίας 
είς τό θέατρον και τούς δημοσίους α
γώνας

*.* Ιίροσέττ έτρέφοντο είς τά πρυτανεία έφ' 
δρου ζωής άπήλλατον δέ αύτου; και 
παντός φόρου.

*4+
Ό χαιρετισμός παρά τοίς διαφόροις 

λαοΐς τής άρχαιότητος.
",* Οί αρχαίοι "Ελληνες προσηγόρευον άλ- 

λήλους διά τής λέξεως : χαϊρι !
·," Οί Σίναι συναντώμενοι έχαιρετώντο ώς 

εξής : Έφάγατι όρύζιον ; //ώς ΐ'χτττ 
ώς πρός τή»· Ιόριζιν χαί τόκ στόμαχον : 
Οί αρχαίοι Ρωμαίοι έχαιρέτον διά τοΰ : 
"Εσο ιύσταθής ! '

*,* Οί αρχαίοι 'Οθωμανοί προσηγόρευον 
άλλήλους διά τοΰ : Εύτοχής ή πρωία 
σου I
Οί ΙΙέρσαι, διά τοΰ : Ε'ΐθι ή σκιά σου νά 
fir) σμιηρυνθή ποτό !

·,* Τά τέκνα τοΰ Ισραήλ, άναφορικώς πρός 
τή» έλευσιν τοΰ Μεσίου έλεγο» : ’/71- 
θιν ; ό έτερος άπήντα : θιϊ ό'Λθη !

*·* θ' χριστιανικώτατοι 'Ισπανοί ποοσαγο- 
ρεύουσιν άλλήλους διά τοΰ : Ό θιός 
μετά σοΰ !

*,* Λακωνικώτερον πάντων χαιρετίζουσιν ο'· 
Σλαύοι διά τοΰ : Ειρήνη !

ΠΝΕΥΜΑ

Έν τώ σχολείω.
Διδ. — Διατί δέν τρώγωυεν τά κόκαλα 

άλλά υόνον τό κρέας ;
Μαθ. — Δ ότι τότε τί θα έτρωγον ή γά

τες καί οί σκύλοι δάσκαλε;
'Εστάλη ύπό «Δικαίου ' Αρισττίόου· ■

• ·

— Τε^έζα, εις ενα πανηγύρι ήγόρασα 
400 αύγα πρός 7 */, λεπτά έκαστον πόσα 
λεπτά έδωκα έν δλω;

— Καί μήπως ήμουν είς τό πανηγύρι 
έγώ διά νά τά μετρήσω;

'Εστάλη ύπό ο Πέτρου Α’αροΰσου·.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αίνιγμα 56.
Νήσος είμαι τοΰ Αιγαίου, 
Καί μισή 6μως άν μείνω 
Νήσος φίλε μου θά γεί·ω.

«Άπό.Μωκ».
Αίνιγμα 57.

Όταν έχω τό κεφάλι 
Σέ κτυπώ χαί με χτυπάς'

"Αν μου κόψης τό κεφάλι
Σ' τά βιβλία μ' απαντάς.

• Άκίος τοΰ Αωτου*.
Αίνιγμα 58.

Είμ ’ είς τήν παραλήγουσαν 
άνάπαυσις τών εργατών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Άς βλέπετε, είς τό παρόν τεΰχος, «Μι
κρά μικρά», έλίείψει χώρου, δέν δημοσιεύ
ονται.

— 'Από τοΰ επομένου τεύχους τοΰ νέου 
έτους χάριν τών μικρών φίλων μου καί διά 
νά εΰρουν πλέο« ολοι σειρά», ά»τί τών πέντε, 
θά δημοσιεύωνται δέχα ασκήσεις πνεύμα
τος εις έκαστον τεΰχος.

— '11 προθεσμία τοΰ διαγωνισμού πρός 
σύνθεσιν διηγήματος παρατείνεται χάριν τών 
μικρών φίλων μου μέχρι τής 30 'Ιανουά
ριου ερχομένου έτους. Τ' αποτελέσματα θά 
δημοσιευθώσιν είς τό τεΰχος τοΰ Φεβρουά
ριου επομένου έτους.

— Οίκογίνεια "Οσοι έχετε μεγαλειτέ-

1 37 οδός Έρμου — ΌΟων Λεύκοβιτς, όδοντοϊατρός — 1 37

ΜΙΚΡΩΝ

— Τάχη, γιατί βάζουν εις τά σπήτια κε
ραμίδια ;

— Οΰφ. χαϋμένη καί σύ. τόσο πράγμα 
δέν καταλαβαίνεις ; Βάζουν κεραμίδια γιά 
νά πηγαίνουν ή γάταις τό καλοκαίρι νά 
'λιάζονται I
’Εστάλη ύπό «Βράχου τής Ντραμπάτοβας»■

Ό πατήρ πρός τόν άτακτήσαντα Θεο- 
δωράκην;

— Τί νά σου κάμω τώρα ; Νά σέ δείρω 
καθώς σου πρέπει; αί;

— Τί μ’ έρωτας μπαμπά; Έσύ μέ δέρ
νεις καί χωρίς νά μ' έρωτήσης.

'Εστάλη ύπό ’Φθινοπωρινής βροχψ:*·

ί’- 
|

ι

Άλλ’είμαι εις τήν λήγουσαν 
συγχέντρωσις τών μαθητών.

' Αιοντόκαρόος Κρής». 
Έλιποσύμφωνον 59.

.ου .ου. .υ.ήου. .α.α..ε
• Αέα-"//πειρος· 

Παίγνιον 60.
Άν τά ψηφία μου άριθμήσης 
Άφεύχτως φίλε μου θά με λύσης·

• Κορυόα.Ιός·. 
Λύσεις τών ίν τφιΐφ φύλλω δημοσιευ- 

Οεισών ασκήσεων πνεύματος.
52) Νυχτερίς.— 
Π—οίησις. — 55)

5!) Σκΰρος—Κύρος. — 
53) Ή μυρμηγκιά.—54) 
Παρά—άρπα.

ρους αδελφούς καί άδελφάς έγγραφείτε συν
δρομηταί είς τό νέον έβδομαδιαϊον περιο
δικό» τής λογίας κυρίας "Αντης Σιρουίου. 
ή «Οικογένεια·, όπερ άρχεται έχδιδόμε»ον 
άπό τοΰ νέου έτους Τό συνιστώ ένθέρμως. 
Συνδρομή έτησία δραχμάς 6 μόνον.

— Τών Φιλοτέχνων τό ήμερολόγιον 
πρέπει νά γείνη τό μοναδικόν ανάγνωσμά σας 
διά τό νέον έτος. Έκδίδεται έπιμελείςρ τοΰ 
συνεργάτου ήμώ» κ. Δ. Καλογεροπούλου.

— Αί γυμναστικαί ασκήσεις τοΰ καθη- 
γητοΰ τής γυμναστικής κ. I. Χρυσαφη εί
ναι βιβλίο» απαραίτητον δι' όλους μικρούς 
καί μεγάλους. Διά τούς συνδρομητάς μου 
τςμάται μόνον δραχμής.
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

_Εχω εμπρός μου τώρα έπί τή λήξει 
τοΰ πρώτου έτους πλήθος επιστολών τών 
αγαπητών μου φίλων καί πλήθος υποχρεώ
σεων πρός τους εύγενείς συ.εργάτας μου, 
τους φιλτάτους ά·ταποκοιτάς μου, τήνΈλλ. 
δηυοσιογοαφίαν, τοΰ; διδασκάλους τοΰ χρά- 
τους χαι παντας οτους υπεστήςιςιν όπως 
δήποτε κατά τό λήξον έτος τό «Παιδικόν 
φύλλον». ΙΙοός ενχ εκασ-ον μοΐ st-σι άδύ- 
νατον ν απαντήσω’ διά τιύτο σπεύδω έν· 
τείθε- νά έχφράσω πρός αΰτόΰς τάς Οερμας 
ευχαριστίας μου χαι νά ζητήσω χαί χχτα 
τό έρχόυενον έτος θερμήν χιι παλιν τήν 
υποστήριξίν των

Εις τόν αγαπητόν μου 'Ερημίτην παλαιόν 
φίλον μου αλλά τδ πρώτον ήδη άποφασί- 
σα·τα να μοΐ γράψη καί νά μετάσχη τοΰ 
διαγωνισμοί) πρός σύνθεσιν διηγήματος, οΰ- 
τινος ή προθεσμία παρατείνεται μέχρι τής 
30 Ίανουαρίου 1897 τή αιτήσει πολλών φί
λων μου καί τοΰ όποιου ή «'Αμοιβή εύ· 
φυίας» εχει δημοσιευθή αλλαχού, εις τόν 
φίλτατον Ά.τό.Ι.Ιοτα, δστις έν τή πατρίδι 
του διήρχετο τόν καιρόν του άναγινώσκων 
με, εις τόν προσφιλή ΔΑυ Καίσαρα ό ό
ποιος ασπάζεται τόν II. ΔεΛαζύτοι· και 
τόν Ναύσταθμον καί τόν όποιον παρακαλώ 
νά στείλη εις τό γραφεΐον και παραλαβή τό 
βραβείόν του χαί τοΰ όποιου ελαβον τήν ά- 
πάντησιν εις τόν διαγωνισμόν ώ; χαι τά 
• Μιχρά-μ'χρά· χαΐ τόν ευχαριστώ διά τάς 
υπέρ έμοϋ ευμενείς χρίσεις τον, τόν φίλ
τατον ΆΛΙξ. ϋου.Ιγαρίόην τόν όποιον πα
ρακαλώ νά μοΐ γράψη χαθαρώτερον οτι μο'ι 
γράφει συγχεχυμένω: εις τήν επιστολήν 
του, εις τόν αγαπητόν &. ΔημητριάΔην τοΰ 
όποίον τήν επιστολήν μετά τών συνδρομών 
ελαβον χαι ευχαριστώ άπό βάθους χαρδίας, 
εις τόν παραπονεμένον φίλον μου // Α’ο- 
povoor τοΰ όποιου θί όημοσιευθώσιν ολα 
καί αί «'Ασκήσεις πνεύματος» καί τάαΓΙνεύ- 
ματα μιχρών°, εις τόν χαριτωμένον μου β 
ΚαραγκιννηΓ εις τόν όποί'ον άπέστειλα τό 
φύλλον τοΰ 8όρίου τό όποιον δέν είχε λά
βει καί τόν οποίον παρακαλώ να σηυειώνη 
άλλοτε εις τάς έπιστολάς του τόν τόπον τής 
διαμονής του διά νά μή μέ ανα χαζει νά 
ξεφυλλίζω δλον τόν κατάλογον τών μικρών 
μου συνδρομητών, εις τήν κυρίαν 'E.Urqr 

Κα,ΙογιροπούΛου εις ήν άπέστειλα τά φύλλα 
χαΐ εύχαριστώ διά τάς υπέρ έμοΰ ένεργείας 
της, εις τόν αλησμόνητον AarzoxapJor 
Κρητα ό όποιος επιθυμεί νά μάθη τόν τό
πον τής διαμονής τής βοσκο.τοό.ίσς τοΰ 
Ι1αρνασπ~,ν χαΐ τοΰ όποιου την αιάντητιν 
εις τόν διαγωνισμόν »»! τάς «’Ασκήσεις 
Πνεύματος» ελαβον και ευχαριστώ διά τόν 
ένθουτιασμόν too. εις τόν φίλτατον θ Οί- 
χουόμου τόν όποιον ευχαριστώ δια τσς εις 
τήν «Μικράν εφημερίδα» κρίσεις περί έμοϋ, 
εις τό χαϊοεμένον μου « \1>·ί)ος τοΰ ,Ιωτοΰ» 
τό όποιον ούτε τρώγει ούτε κοιμάται όταν 
μέ περιμένει εΐ; τό τέλος τοΰ μηνός καί τό 
όποιον είναι κατενθουσιασμένον μαζή μου, 
εις τήν χαρ εστάτην Kiar "“Hstipor τής 
οποίας ίλη ή επιστολή είναι ε» μέγα«Ζήτω 
τό Ιίαιδικόν φύλλον» καί ή όποια χαΐ αν 
άποθάνη Θεός φυλάξοι !—θά έξτχολουθή 
καί εις τόν τάφον νά μέ άναγινώσκη. εις 
τόν πολύτιμον φίλον μου ΔΙχαιον ’Λρισττί- 
Δη·ι τοΰ όποιου θα δημοσιευθώσι τά άπο- 
σταλέντα μέ τήν σειράν των, εις τόν έν- 
θουσιώδη φίλον μου JV. £ύιίαί/εο>·α εις δν 
άπέστειλα τά ζητηθέντα φύλλα καί εύχα- 
χαριστώ διά τάς κρίσεις του, εις τόν άγα- 
πητόν αου "Ηρώα της Γραΰιΰς ό όποιος ά- 
πορϋ τί αινίγματα μοΐ ζητεί νά δημοσιεύσω 
άφοϋ τοιοΰτα δέν ελαβον καί τόν όποίον 
εύχαρ.στώ, διότι άπό τοϋδε μο'ι προσφέρει 
εύχάς μετά τής αδελφής tou διά τήν έ>ρ- 
τήν τοΰ οιευθυντοΰ μου — άλήθεια, τό διή
γημα τί γίνεται ; —καί εις τούς άγαπητούς 
μου φίλους Κόρην τοΰ Ευρώτα. ΆσπΙόα τοΰ 
ΆχιΛΛΙως, Mixpdr πατρία, Άραπάχον τον 
χαριτωμένον μου, Λρη>· τόν προσφιλή, 
'Ατρόμητου "Ε.Μηνα, Είίμο.Ιποτ·, Άθηναϊ- 
xAr άστίρα, "0.1υμπον, KopoiaAAr, Ναύστα
θμου, Ώχιανόν, Κόσσυφυν, Ποστιόωνα, Πι- 
τιινόν, ΙΙο.Ιυμήχαυου Όόυσσία, 'ΟρμητιχΑν 
ϋορραν, Μύωπα, Άατίρα, ΙΙηηιόν, Μιχρο- 
μίγαν χαΐ ΙΙράχοι της Ντραμπάτοβας ο! ό
ποιοι μέ έλησμόνησαν τώρα εις τό τέλος 
τού έτους χωρίς νά φαντάζωνται τί πικρόν 
ποτήρι μέ ποτίζουν μέ αυτήν τήν άδιαφο- 
ρίαν των, στέλλω προσρήσεις καί θωπείας 
καί φιλήματα.

Εις τόν Άθην- ιϊστίρα. τόν Γ Καρατ(7!>· 
καί τήν 'Λτζιγγάται- μου εις τό επόμενον.

Κύρια άρθρα.

Σελίδες 2, 18, 35, 50, 55, 66, 67, 82, 
98, 114, 130, 146, 162, 178.

Γερμανός Καλλιγάς σελ; 13
Μαρίκα Δηλιγιάννη ·> 13
Μίνιών ΙΙαπαβιέρου (μετ’ είκόνος) » 55
'Ολυμπιακοί άγώ«ες » 34
Ιίερί άστρονομίας καί χρονολογίας » 11
Περί τής έν Μαραθώνι μάχη; ■ 154
Προκόπιος Ο’ικονομίδης (μετ'εΐχ ) · 170
Τα επτά Οαύνατχ (μετ' είκ ) 75,1 18,140
Χριστός (ό) » 3

Διηγήματα χαΐ διάλογοι
'Αγάπη (ή) τής Κυρούλας » 131
ΔΓ έν είσιτήριον 166, 184
Έσπ.παρατώ κ.Μουστάκα(μετ'εΐκ )» 40
Εις τό Σχολεΐον Γδιάλογος) » 107
Εις τους πάγους τοΰ Βορρα(μετ'ε:κ.) « 83
Εις τό γυμναστήριον (διάλογος) » 90
"Εν ναυάγιον (μετ’ ε’ικόνος) » 99
Έπιστολαί τοΰ Ήλιου 147, 163, 180 
'Ηχώ (ή) . » 77
Κόπος καί άνάπαυσις » 43
Λευκή (ή) καί Μουντζούρης 58
Μΰθος (ό) τών μάγων (μετ'είκόν.) » 23
Μεγαλειτέρα (ήί χαρά (διάλογος) · 28
Μπεκανζέν καί Μπεκαμπό (μετ'εΐχ.) · 59
Μεγάλος πατριώτης » 133
Μαθητής άσωτος » 155
Μικρός ήοως » 164
Μέσα 'ς τό σακκοΰλι ιαου » 10
26.38,54,70,86,108,116,134.150,171,181 
Ναύαρχο; (ό' (μετ'εΐκόνος) σελ. 91
Όμβρέλλα (ή) (μετ' εικόνων) » 72
"Οραμα (τό) τοΰ Τοτομιτό » 138
Πατήρ καί υιός » 5
Πληγωμένη (ή) Χελιδ,'ιν » 36
Σκιάχτρο (τό) (μετ' είκόιος) » 21
Σημαία (ή) , » 51,68
Σκύλλος (ό) μέ τόν κόκορα κλπ. · 102
Τίς ό μωρός ; ο 28
Τρεις (αί) εύχαί » 448
Χριστούγεννα (τά) τών ορφανών » 4
Ευχή γενναία » 115

Ποιήματα χαΐ μύθοι.

"Ανοιξες (ή) « 59
’Ασμα εωθινό» » 121
"Αλλοτε χαί τώρα (μετ' εικόνων) 136,137

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ λ' ΤΟΜΟΥ

Έλλ. σημαία (ή) σελ. 50
'Επί τώ νέω έτει » 7
'Εορτή (ή) τοΰ παπποΰ (μετ'εΐχ.) · 121
'Ιανουάριος χαΐ Φεβρουάρ ος » 19
Κοριτσάκι καί Γατάκ: » 42
Κικιρίκου » 4
Κανάρι (τό) (μετ'εΐκόνος) · 101
Καμπάνα (ή) ■ 20
Κώνωψ χαί Βοϋ; (μΰθος) » 44
Μαντείον (μΰθος) » 107
Μύλος (ό) η 45
Μάιος (ό) (μετ' είχόιο.) ■ 69
Μικρή μανούλα (μετ' εΐχόνος) » 153
Ναυτόπουλο (τό) (μετ’ εΐχόνος) » 89
Όταν κοιμάμαι » 106
’Ορφανό (τό) » "(>
'Ορφανό (τό) τής Κρήτης » 119
Προσευχή (ή) (μετ' εΐχόνος) » 120
Πώς περάσαμ' 'ένα βράδυ » 22
Παΰλος καί Λέων (μετ' εϊκόνος) » 169
Σ' τό παιδί μου ■ 22
Σ’ τήν έξοχή · 54
Στάνη (ή) β 71
Σ' τό λειβάδι ο 85
Φεύγεις καλοκαίρι ο 14 7
Χωρικός καί φείδι (μύθος) ο 7
Χριστός άνέστη » 54
Ψυχρολουσία η 152

'ίΐφέλιμοι γνώσεις.

14, 30, 46, 62, 78, 94. 109, 126, 142, 
158, 174, 186

Συμβουλαί «αί Παρακαταθήκαι.
3,27,29,42,87,92,123,151,172.

Διαγωνισμοί
13. 45, 79. 92, 122, 151, 156.

Πνεύματα μικρών καί άαχήσεις πνεύ
ματος.

15 31. 47. G2, 79, 95. 1 1 1, 127, 143. 
159, 175 καί 187.

ΜιχρΔ-μιπρΔ
93, 110, 125, 14 1, 157, 173.

'Αντί επιστολών.
16. 32. 48. 63 80, 96, 1 12. 128. 1 41,
1Γ.0, 17 6, 188.

Ό τόμος περιέχει εικόνας έν ολω έβδομήκοντα.
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ΝΙΚΟΥ Α. ΚΟΤΣΕΔ.ΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ'

ΕΡΓΑ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α' τόμος «Παιδικού
Β’
Γ’

Περιοδικού»
ο
ί»

» 9
» »

Τό «Λεύκωμα» τού «Παιδικού Περιοδικού» . 
Α' τόμος «Παιδικού φύλλου».......................
Μετά την επιστροφήν, χωμωύία tie Ji’o πρύ&κ . 
Ό Κουφιοκεφαλάκης » /ι.ο»·Λτραχτοε. 
Ή λνσις τού προβλήματος ι
Τά Μπεμπ'· ι χωμωυιαι μονόπρακτοι

Ποιητής καί δικηγόρος, κωμωδία μονόπρακτος 
έμμετρος (ήμερο.Ιόγιοι· Σχόχου τοϋ ?τοι>ς

Ζηλ'άριδες, χωμωδ. μ.οι όπρ. /ήμερ. Σχόχου 
Η Χήρα, μονΰ.Ιογος κώμιχος ( » »

ίβ.95,
18'.»·,)
180 Ί )

ΙΙροΟεχώς έκδοΟηόόμενα :
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Παιδικά ποιήματα
Παιδικοί μύθοι
Λουλουδάκια .ΙυριχαΙ ποιήσεις 
ΠαρΘενόπη τραγωδία είς πράξεις 'ι
Επιστημονικός γάμος χω/ίωΛα /ιοη»πρα«Γος 

Γερω-Ξούρης χωμειύί'.Ι.Ιιον τρίπραχτοΓ 
Σφουγγαράδες » »
Ή Δέο'πο> είδύ.Ι.Ιιοχ είς πράξεις 'ι.
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