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Ό Γενικός γραμαατεΰς τής επιτροπής τών 'Ολυμπιακών αγώνων εύηριστήΟη ν’άπευ 
βύνη πρός τόν διευθυντήν τού οΙΙχιδιχοΰ φύλλου» τό εξής έγγραφον .

Η ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΒΟΒΔΡΒΙΛΝ

ΤΗΣ A Β.Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΙΠΙΑΚΠΝ ΑΓΟΝΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Er Άθψ-αις 5 Φιβροναρΐον 1896

’Αξιότιμε Κύριε,
Συμφώνως τή ίοθείση μοι εντολή ύπό τής Λ. Β Ύψτ,λ. τοΰ Διαδόχου ώς 

Προέδρου τής έπί τή έν ΆΟήναις τελέσει τών Ολυμπιακών αγώνων έπιτροπείας 
έχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμϊν δτι ώνομάσθητι μέλος τής έξ ήμετέρων συμπο
λιτών επίτροπε-χς, ήτις κέκληται νά προβή είς τήν συλλογήν εισφορών έπί τοΐς 
Όλυμπιακοϊς άγώσι.

Γινώσκων τά έμπνέοντχ ύμάς έπίστ,ς κχί πάντας τούς ήμετερους συμπολίτχς 
αισθήματα ύπέρ τής εΰ^οκιμήσεως ύποθέσεως προωρισμένη; νά προσπορίσηται τή 
ήμετέρα ΙΙατριίι μεγάλα ήθικά ώφελήματα παρά τώ πεπολιτισμένω κόσμω ίιά 
τής δσω ένεστι καί έκ τών ένόντων τελειοτέρας περιποιήσεως τών είς τήν ήμετέραν 
πόλιν συναΟροισθτ,σομένων ξένων κατά τόν προσεχή 'Απρίλιον κρίνω περιττόν νά. 
προσθέσω τι περί τής ανάγκης, όπως συναινέσητι καί έπιληφθήτε τοϋ ε’ογου μετά 
τής ίιακρινούσης ύμάς ίρχστηριότητσς καί τοΰ έμπνέοντος ύαάς ένθουσιασμοΰ.

Παρακαλώ υμάς δπως μοί άναγγειλητε τήν αποδοχήν τής ονομασίας ύμών 
ώς μέλους τής έπί τή είσπράξει εισφορών έπιτροπείας, έν τοιαύτγ, $1 περιπτώσει 
δπως ευαρεστούμενος προσέλθητε είς τό Γραφεϊον τής Γενικής γραμματείας τών 
Όλυμ.πιακών άγώνων ^έν τή οικία τοΰ κ Ν Κωστή έπί τής δ-ϊοϋ Σταδίου παρά 
τό Βουλευτήριον) τή 9 άρξαμένου μηνός Φεβρουάριου ήμέρα Παρασκευή καί ώρα 
3η μ. μ. δπως καταρτισθώσιν έξ ύμών αί κατά τμήματα μεοικαί έπιτροπεϊαι 
καί κανονισθή ό τρόπος τής περαιτέρω ένεργείας.

Μετά πάσης ΰπολήψεως 
Ό Γιπκός γραμματείς iSr 'Ο.Ινμπιακΰν άγώκω>· 

ΤίΜΟΛΕΩΝ I. ΦίΛΗΜΩΝ
Κύριο?

Γί. ΚοτόεΩ,όπονλον, ίνεανθα.

Ε’ι; τούτο, δ Διευύυ,τής τού'·Παιδικού φύλλου» άπήντησεν αυθημερόν ώ; έξης : 
’Αξιότιμε Κύριε,

'Αποδεχόμενος προθύμως τήν ονομασίαν μου ώς μέλους τής έπιτροπής προς 
συλλογήν εράνων διά τ-.ύς 'Ολυμπιακούς αγώνας, παρακαλώ νά μέ διαθίσητε ώς 
νομίζητε καταλλήλως καί έν ή άκόμη περιπτώσει ενεκεν έπειγουσών σπουδαίων 
ύποθίσεών μου δέν κατορθώσω νά παραστώ αΰριον κατά τήν συνεδρίαν ώς δια- 
καώς έπιθυμώ.

Μετ’ απείρου τιμής 
Ν. ΚΟΤΣΕΛΟΙΙΟΥΛΟΣ

Άξιότιμον κύριον 
Τιμ. Φιλήδονα 

Γ<>·. Γραμμ. της επί των Ό.Ινμ αγώνων Επιτροπής. 'Ενταύθα.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πάντες κατανοείτε την τιμήν ήτις γίνεται είς την ήμετέραν πα

τρίδα δια της άποφάσεως ίνα οί πρώτοι 'Ολυμπιακοί αγώνες τελε- 
σθώσι κατά προτίμησιν είς Ελληνικήν γην και πάντες επομένως ώς 
Έλληνες αίσθάνεσθε τήν ύποχρέωσιν νά άυντελέσητε ύπέρ τής άξιο- 
πρεπεστέρας τελέσεως αύτών· Εκεί, είς τδ ’Αθηναϊκόν στάδιον, 
ύπδ τόν αΐθριον Αττικόν ούρανόν θ ’ άδελφωθώσιν είς εύγενή αγώνα 
έθνη καϊ λαοί ’Ημείς είμεθα οί φιλοξενούντες, έκεϊνοι οΐ ξενιζό
μενοι. Τάς πρός τους ξένους ύποχρεώσεις μας πάντες κατανοοΰμεν 
δπως κατανοοΰμεν καϊ τό καθήκον τό όποιον έχομεν vet παραστήσω - 
μεν τήν χώραν ήμών πρό τών άλλων εθνών χώραν εύπρόσωπον, χώ
ραν άνταξίαν τής αρχαίας φήμης, τής αρχαίας εύκλειας της !

Ή Α. Ύ. ό Διάδοχος πρός ον μετ’ ελπίδων αποβλέπει τό έθνος 
άνέλαβε τήν προεδρείαν τής Κεντρικής έπιτροπής τών ’Ολυμπία 
κών άγώνων καϊ άκατάπονήτως εργάζεται ύπέρ τής έπιτυχίάς αύτών-

Ήμεϊς έχομεν καθήκον νά τόν μιμηθώμεν
Ό Διευθυντής τοΰ «Παιδικού φύλλου» έν τή πεποιθήσει δτι ήθε 

λεν εύρη προθύμους είς τό έργον τούς μικρούς φίλους τού άπεδέ- 
ζατο προθύμως τήν έκλογήν του έν τή επιτροπή πρός συλλογήν 
εράνων καϊ σήμερον σπεύδει νά παρακίνηση τούς συνδρομητάς του 
νά προσφέρωσι τόν όβολόν των ύπέρ τού έν λόγω σκοπού

Πάσα- εισφορά είναι εύπρόσδεκτος. παρά τής διευθύνσεως τού 
«Παιδικού φύλλου», ήτις θέλει μεταβιβάσει τό συναθροισθησόμενον 
ποσδν πρός τόν κ. Γραμματέα τής έπιτροπής μετά τών όνομάτων 
τών μικρών φίλων της

Έάν δέν έργασθώμεν δλοι έφ'δσον δυνάμεθα, οί ’Ολυμπιακοί αγώ
νες πιθανώς δέν Οά στεφθώσιν ύπό τής δεούσιις έπιτυχίάς.

Οί κ κ διδάσκαλοι καϊ γονείς τών μικρών μου συνδρομητών άς 
παροτρύιουσι τούτους είς τήν εύγενή συνδρομήν άναλογιζόμενοι 
δτι ή αποτυχία τών άγώνων ίσοδυναμεϊ πρός έθνικήν καταισχύνην.

Άναλογισθήτε δλοι τήν τιμήν τής όποιας μάς έκρινεν άξιους ή 
Εύρώπη όλόκληρος, ένθυμηθήτε δτι ή πατρϊς τών άναγεννωμένων 
άγώνων είναι ή Ελλάς, αίσθανθήτε κατακυριεύουσαν ύμάς τήν εθνι
κήν φιλοτιμίαν ήτις ούδέποτε έγνώρισε τάς λέξεις «αποτυχία» καϊ 
«αδύνατον», καϊ άφού έρρίφθιιμεν είς τόν αγώνα άς προοπαθήσωμεν 
πάντες νά έξέλθωμεν ώς απόγονοι έκείνων τών όποιων ή δόξα καϊ τό 
κλέος παρέδωκεν είς τήνμεγάλιιν Ευρώπην τήν μικράν Ελλάδα αξίαν 
τόσης έκτιμήσεως. '11 Διεύθυνσις
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II ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝ
τοιμάζον- 

) το τά χα- 
3 ρ ετω μέ

να πτη
νά ν' ά- 
πέλθουν 
εις άλ

λους Οερμοτέρους 
δρίζοντας, διότι δ 
χειμών είχεν αρ
χίσει νά επισκέ
πτεται την ήμε- 

τέραν πατρίδα και οΐ πχ- 
ρεπίδημοι πτερωτοί ε'πρεπε 

ν' αναζητήσουν θάλπος εις άλλους δ
ρίζοντας.

Τά πάντα ήταν έτοιμα πρός άνα- 
χώρησιν. Οί νεοσσοί, χελιδόνες τέλειαι
πλέον, ιπταντο μακράν τής μικρά.ς των 
φωλεάς άκολουθοϋσαι τούς φιλόστοργους 
γονείς, οϊτινες μέ τάς μικροτέρας κατ’ 
άρχάς είτα δέ μεγαλειτέρας πτήσεις 
των, έγύμναζον τά μικρά των διά τήν 
μέλλουσχν μακράν άποδημίχν των.

Ώ ! μέ πόσην στοργήν, μέ πόσην 
προσοχήν, μέ πόσην έπιτηδειότητα έδο- 
κίμαζον τήν δύναμιν τών μικρών πιε- 
ρύγων τών φιλτάτων τέκνων των οί φι
λόστοργοι γονείς !

Κατ’άρχάς, τετώντες άπό τής στέ
γης εις τήν καπνοδόχον καί έκεϊθεν είς 
τήν γειτονικήν οίκίαν καί άπ ’ εκείνης 
είς τόν θόλον τοϋ πλησίον ναού, έκά-
λουν δι' εκφραστικών τερερισμάτω;· τά 
μικρά τέκνα των, άτινα μετά τίνος 
δειλίας έν άρχή έσπευδον ν' άκολου- 
θώσι τήν πτήσιν τών γονέων.

Ί'πό τήν οροφήν τοϋ ύελοφράκτου 
εξώστου τής οικίας μου, ζεύγος χελιδό
νων είχε πήξει τήν φωλεάν του. Λΐ 
πτέρυγες τών μικρών είχον τελείως δο
κιμαστή όταν έπήλθον τά πρώτα ψύχη 
καί ή άναχώρησις έφαίνιτο έγγίζουσχ.

Μίαν ημέραν, ένώ έκαθήμην είς τό* 
εξώστην μου, βλέπω μετ' αγωνίας ί- 
πταμένην περί τήν φωλεάν της, μέ 
τεΟραυ-τμένην τήν μίαν πτέρυγα τήν 
άτυχή μητέρα χελιδόνα. Συνετρίβη ή 
ψυχή μου είς το πάθημα τοϋ πτηνού, 
οπερ βεβαίως θά τώ έπροξένησε κακοα- 
νατεθραμμένον παιδίον καί εσπευσα 
•λαμβάνον τό ταλαίπωρον πτηνον ν’ά- 
) είψω τήν πληγήν του δι'έλαίου. Μετ' 
ολίγον ε'φθασεν έκεϊ καί δ άρρην σύν
τροφός της, οστις ίδών τό τραύμα τής 
συντρόφου του, έδραμε διά φωνών με
στών άλγους κχί οδύνης νά κχλέση 
πλησίον τής πασχούσης μη ορός τά μι
κρά τέκνα.

Είς. δποίαν όδυνηράν σκηνήν παρε- 
στην μάρτυς, είναι άδύνατον νά σάς πε· 
ριγράψω φίλ.τατοι άναγνώσται. Ιίερί 
τήν πληγωμένη·; μητέρα τά μικρά της 
κατεδε'κνυον διά τών έκφραστικών φω
νών των, τήν οδύνην των διά τήν έπελ- 
Οοϋσαν συμφοράν, προσπαθούντα νά 
παράσχωσιν είς αυτήν πάσαν συνδρο
μήν, πάσαν παρηγοριάν.

Ό άρρην, πετών άπό στιγμής είς 
στιγμήν έξω τής φωλεάς έπανήρχετο 
μετ'ολίγον φέρων πρός τήν άσθενή σύν
τροφον μυΐαν ή εντομον καί συνοδεύω·; 
πάντοτε τήν προσφοράν του μέ έν κε
λάδημα παρήγορον.

•
• ·

Τό ψύχος καθίστατο δριμύτερον. ΊΙ 
πρωτοπορεία τών παρεπιδήμων πτη
νών ειχεν άπέλθει καί δέν έμενον έν— 
ναϋθα ή όλίγιστα ζεύγη τών όποιων 
φαίνεται άκόμη τά μικρά δέν είχον τήν 
δύναμιν νά ριφθώσιν είς τό μακράν τα- 
ξείδιον.

Μίαν πρωίαν έξυπνήσας δέν εύρον 
παρά τήν άσθενοΰσαν, τά μικρά τέ
κνα της. Ό πατήρ των τά είχε παρα
δώσει είς τήν επιμέλειαν άλλων χελι
δόνων αΐτινις παρέλαβον αυτά μεθ’ 
εαυτών, εκείνος δέ πιστός πρός τήν σύν

τροφόν του παρέμεινε παρ' αύτή επιμε
λούμενος καί φροντιζων νά διατρέφω 
τήν άσθενοΰσαν σύζυγον.

Δέν είχε πολύς καιρός παρέλθει καί 
ή τεθραυσμένη πτέρυξ ήρχι-.ε νά θερα- 
πεύηται ή δέ πτωχή μου χελιδών ή- 
δύνατο νά πετά μέχρι τής άντικρυνής 
στέγης. Όχειμών όμως πλέον ήτο βα
ρύς, αί χιό-ες εκκλυπτον τά πίριξ όρη 
καί βορράς όρμητικος έπάγωνε τά τα
λαίπωρα πτηνά.

ΊΙ άναχώρησις πλέον ητο εντελώς 
άδύνατος.

Τό ήννόησχ καί άπεφάσισα νά φι
λοξενήσω όσον τό δυνατόν καλ.λίτερον 
τούς φιλτάτους συνοίκους μου κχτά τόν 
έπελθόντα χειμώνα.

"Εκλεισα λοι-όν πάντα τά ύελώ 
ματα τού έξώστου μου, άφήνων εν 
τών παραθύρων άνοικτόν τήν ημέραν 
ΐνχ προμηθεύωνται τήν τροφήν των δι' 
αύτοΰ, τήν όποιαν άλλως δέν είχον α
νάγκην ν' άναζητήσωσι μακράν διότι 
καθ' έκάστην έφρόντιζα νά ρίπτω παρά 
τήν φωλεάν των κόκκους σίτου ή όρύ— 
ζης, τούς όποιους οί μικροί μου φίλοι 
έτρωγον όρεκτικώτχτα.

♦ ·
Ό χειμών πχρήλθε' τό έαρ ήοχισε 

νά προβάλη άνθοστόλιστον κχί μετ ' ο
λίγον έφάνη έπανερχομένη ή πρωτοπο
ρεία τών χελιδόνων.

Μετ’όλίγας ημέρας, πρωί, πρωί, μέ 
άφύπνησεν ισχυρόν κελάδημα πολλώνΕΠΙ ΤΟΪΣ ΟΑΥΜΠΙΑΚΟΙΣ ΑΓΩΣΙ
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τοιούτων επισκεπτών άκουσθέν είς τον 
έξώστην τής οικίας μου. "Εσπευσα έκεϊ 
καί ώ ! τοϋ άπιστεύτου θεάματος ! Τέσ- 
σαρες, πέντε χελιδόνες, περικυκλοϋ- 
σαι τήν μικρ'άν φωλεάν τών συνοί
κων μου, ήνοιγον τάς πτέρυγάς των 
μεθύουιαι έκ χαράς ήν έξέφραζον άρι
στα διά τών έκφραστ κών κελαδημά
των των καί κατησπάζοντο τήν θερα- 
πευθεϊσαν πλέον χελιδόνα καί τον πι
στόν αύτής σύντροφον.

Ήσαν τά τέκνα των! Ώ! άν τό κα
κόν έκεΐνο παιδίον τό όποιον έτραυμά- 
τισε τό πτωχόν πτηνόν παρίστατο κατά 
τήν στιγμήν εκείνην ήθελεν αίσθανθή 
τοιαύτην συγκίνησιν είς τήν καρδίαν 
του ώστε ήθελε κλαύσει πικρώς διά 
τήν ποάξίν του καί ούδέποτε θ' άπε- 
φάσιζε νά κτυπήση πλέον χελιδόνα.

•
• ·

Τά πτηνά μου διήλθον τό θέρος πλη
σίον μου.

Ιίαρά τήν πατρικήν φωλεάν έκτι
σαν ήδη καί τά τέκνα τήν ίδικήν των, 
όταν δέ Ιφθασαν πάλιν τά πρώτα ψύ
χη τοϋ χειμώνος. αί χελιδόνες μου, Οε- 
ραπευθείσης πλέον έντιλώς τής μητρός, 
μετά τών τέκνων καί έγγόνων τυν έπέ- 
ταξαν μακράν τής πατρίδος ήμών, ή 
φωλεά των όμως θερμή καί φιλόξενος 
τάς άναμένει έτοιμος νά τάς Οερμάνη 
έπανερχομένας

Καί αί χελιδόνες μου θά έπανέλθουν 
πάλιν ! ΙΧϊκος

·»:<··—
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ . r ·$
(Σν>·ί_^·ί<α)

Μέ το σχζζοΰλι ποΰ έπήρε άπό έχεϊ- 
νζ,ν τ'ζΊ γέροντα επαίτην, (ό όποιος ας τό 
είποΰμε έπί τέλους, ητο ό Ιησούς), ο 
στρατιώτης έζχμε θαύματα ζαΐ έχέρδιζεν 
άρχετά χρήματα, είς τρόπον ώστε έζη 
βίου λαμπρόν. Μετ' ολίγον ό στρατιώτης 
μας ένυμφεύθη ώραίαν γυναϊζα ζ«ί άπέ- 
ζτησεν ένα υιόν.

Μίαν ημέραν c υιός του ήοθένησε σο- 
βαρώς ζαί ό πατήρ του προσζαλέσας συμ
βούλιου ιατρών,'έμαθε παρ'αυτών οτι ητο 
αδύνατον νά σωθή.Καταλυπημένος ό παύ
μένος ό στρατιώτης έχάθητο εις τό προσ- 
ζεφάλαιον τοΰ υίοΰ του ζαί έσυλλογίζετο 
τί έπρεπε νά ζάμη διάνα σώση αύτόν άπό 
τόν θάνατον. Αίφνης μιά ιδέα τοΰ ήλθεν 
είς την ζεφαλήν νά φωνάξη ζαί νά συμ
βουλευτή τόν γέρω διάβολον !

— Αϊ, γέρω διάβολε, μέ τά μιζρά χέ- 
ρατα . . . ποΰ είσαι ;

Συμφώνως μέ την ύπόσχεσιν ποΰ τοΰ 
είχε δώσει ό γέρω-διάβολος, παρουσιάσΟη 
άμέσως ένώπιόν του

— Μ ' έφώναξες στρατιώτα ;
— Ναι' θέλω μέ την διαβολιζην 

δύναμίν σου νά ζάνης ζαλά τό παιδί μου’ 
οί ιατροί με άπήλπισαν ζαί δέν ξεύρω 
πλέον τί πρέπει νά ζόμω :

— Άμέσως δέν σοΰ τό υπόσχομαι, πρέ- 
ρε·. πρώτα νά τό ϊδώ.

Καί παρευΟΰς βγάζει ενα ποτήρι άπό 
την τσέπην του, τό γεμίζει νερό ζαί λέγει 
είς τόν πατέρα :

— Κύτταξε μέσα ζαλά ζαί είπέ μου 
τί βλέπεις ;

Κατατρομαγμένος ό στρατιώτης χυτ- 
τόζει ζαί τί νά ίδή.

— Βλέπω τόν Θάνατον,τοΰ άπαντα, μέ 
ενα φοβερό δρεπάνι είς τό χέρι!

— Καλά, αυτό δέν είναι σπουδαίου. 
Είς ποϊον μέρος ζάθεται ό θάνατος ;

— Στά ποδάρΙα τοΰ υίοΰ μου !
— Αϊ! έφώυαξεν ό δαίμων’ δέν είναι 

τίποτε. Χαρά σου, διότι ό υιός σου έσώθη! 
'Αμέσως πέρνει τό ποτήρι, πίνει ολίγο 
νερό, ραντίζει δι'αύτοΰ τόν άρρωστον, ό 
οποίος άμέσως έγεινε ζαλά !

— Κατάλαβες τοΰ λέγει τότε ό δαί
μων’ όταν βλέπεις μέσα σ’αύτότόμα- 
γιζό ποτήρι τόν θάνατον είς τούς πόδας 
τοΰ άσθενοϋς, ύπάρχει τρόπος άπαλλα- 
γής άπ'αυτόν, άλλ'όταν είναι εις την ζε- 
φαλήν, τότε πλέον ζανείς δέν τόν σώζει. 
Τέρα έγώ φεύγω, ύγίαινε . . .

— Όχι, στάσου μιά στιγμή, τοΰ ά
παντα ό στρατιώτης, θά σέ παραζαλέσω 
πολύ νά μοΰ χαρίσης αύτό τό ποτήρι.

— Θά σοΰ τό δώσω, άλλά ζαί σύ θά 
μοΰ δώσης την ύπόσχεσιν μου όπίσω, α- 
πήντησεν ό γέρω-διάβολος.

— Σύμφωνοι!
Ό στρατιώτης έπήρε τό ποτήρι, δ δέ 

γέρω-διάβολος εμεινεν ελεύθερος τής ύπο- 
σχέσεώ; του ζαΐ έφυγεν.

•
• ·

Μέ αύτό τό πολύτιμον ποτηριού, νέαν 
δόξαν ζαί φήμην ζαΐ πλούτη άπέχτησεν ό 
στρατιώτης μας, είς τρόπον ώστε έγεινε 
περιζήτητος. Το μετεχιιρίζετο πάντοτε 
ζατά τήν συμβουλήν τοϋ γέρω διαβόλου. 
Τόν προσεζάλουν εις πολλά μ,ρη νά έπι- 

σχέπτηται τούς άσθενεϊς ζαί άπό αύτήν 
τήν νέαν του εργασίαν έζέρδισεν άρζετά 
χρήματα μέ τά οποία ήγόρασεν έν ξενο
δοχείου άπέναντι τοΰ βασιλιζοΰ άναζτό- 
ρου !

Ημέραν τινά, αύτός ό βασιλεύς ήσθέ- 
νησε σοβαρώς ζαί όλοι οι περιφημότεροι 
ιατροί συναθροισθίντες δέν ήδύναντο νά 
ζάμουν τίποτε ! Καθ’ έζάστην πρω'αν ή 
έπίσημος έζθεσίς των έλεγεν ότι «ή θέ- 
σις τοΰ βασιλέως χειροτερεύει». 'Επάνω 
είς τήν απελπισίαν του ό βασιλεύς ένεθυ- 
μήθη τον στρατιώτην ό οποίος άλλοτε 
είχε βάλει όλους τούς διαβόλους τοΰ στοι- 
χειωμένου παλατιού μέσα είς τό σαχχοΰλι 
του χαΐ άπεφάσισε νά τοΰ φωνάξη.

Τρέχει άμέσως έχεϊ ό στρατιώτης, γε
μίζει τό ποτήρι του νερό χαΐ χυττάζει. 
Άλλά δυστυχία ! 'Ο θάνατος έχάθητο 
είς τό προσχεφάλαιον τοΰ βασιλέως !

— Ούτε έγώ, ούτε χάνεις Μεγαλειότατε 
είμπορεϊ νά σάς ίατρεύση. Είναι εντελώς 

ΟΚΤΩ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟϊ ΓΑΛΑΝίΙ 
Χρωματιστά! Οά στολίσουν τό πασχαλινόν τεΰχο, 

τοΰ «Παιδικού Φύλλου»

ΑΠΟΤΕΛΕ2ΜΑΤΑ Α' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(“Ιδε α' φύ.Ι.Ιον)

Ύπό τήν α' είχόνα
Τρέχει ό Ντ\κ και ή Ψιψίνα μέ πηδήματα μεγάλα

ύπό τήν 6'.
Κι’ό Γιωργάκης τους προσφέρει τδ φλιτζάνι μέ τδ γάλα

ύπό τήν γ'.
Μά ένώ ό Ντίκ ζυγώνει, ή Ψιψίνα νιαουρίζει

ύπό τήν δ".
Πάει Λ γάτα νά ροφήση και ό σκύλλος τήν γαυγίζει

ύπό τήν ε'.
Κι’ ό μικρδς ροφώντδ γάλα ένώ κλαϊν τρομακτικά

ύπό τήν Τ’.
—Δύο, λέγει, μαχομένων τρίτος πάντοτε νικά!

Είς τόν ανωτέρω διαγωνισμόν έλαόον μέρος πολλοί φίλοι μου. άλ 
λοι δμως άπέτυχον είς τάς φράσεις τάς οποίας μοΐ έστειλαν, άλλοι 
δέ παρεξηγήσαντες τους όρους τοϋ διαγωνισμού έγραψαν ολόκληρον 
διήγημα.Εύχομαι, είς μέλλοντα διαγωνισμόν νά φανώσιν οί μικροί μου 
φίλοι εύτυχέστεροι.

άδύνατον, χαθώς βλέπω μέσα στό ποτήρι !
Ό βασιλεύς ώργίσθη φοβερά χαΐ τοΰ 

λέγει :
— Δέν έντρέπεσαι, σύ ποΰ έχαμες τό

σους χαΐ τόσους χαλά νά μή είμπορής νά 
σώσης τό βασιλέα ; ΙΙροσπάθησον νά μέ 
Οεραπεύσης χαί ότι μοΰ ζητήσης θά είναι 
ίδιχόν σου στρατιώτα μου.

Τότε ό στρατιώτης παρεχάλεσε τόν θά
νατον νά φύγη άπ' έχεί λέγων :

— «"Αχούσε θάνατε, πάρε τήν ζωήν 
μου, άλλά άφησε νά ζήση ό βασιλεύς».

Άμέσως ρίπτει ύδωρ είς τό ποτήριον 
χαί παρατηρεί έχ νέου εντός αύτοΰ, μετά 
χαράς δέ άνεχφ ρόστου φωνάζει.

— Μεγαλειότατε ! έσώθητε- ό θάνατος 
έφυγε άπό τό μαξιλάρτ.

Πίνει ολίγο νερό, ραντίζει δι’αύτοΰ 
τόν βασιλέα χαί μετ’ ολίγον ο βασιλεύς 
ήτο σώος χαί υγιής !

(’Ακολουθεί)
(Κατά τό Γαλλιχόν) Γ. Εΰθΰθουλος

*$»«*«■
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ΕΣΠΕΡΙΣ
ΠΑΡΑ ΤΩι κ και ΤΗι κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑι

Ό κύρ-Καλόγνωμος. παντοπώλη; τής συνοικίας, ιιγι ivy i.T.'Jivy.vy τοϋ 
καταστήματος του εί; τά υπόγεια τής οικία; μου Εκεΐ είχεν άποθηκεύσει δια
φόρων ειδών τυριά βούτυρα, σαλάμια κλπ. δσα δηλαδή δέν τφ έχρειάζοντο κατά 
μεγάλα; ποσότητας είς τό κατάστημά του. Δέν έγνώριζεν Ομως ό καϋμένος δτι 
είχε καί ένοικιαστάς οί όποιοι δχι μόνον δέν έπλήρωνον ένοίκιον, άλλά καί έτρω- 
γ:ν καί έπινον εί; βάρος τοϋ καταστηματάρχου

Μίαν ήμέραν όμως παρετήρησε μερικαίς τρύπαις εί; ενα τουλούμι τυρί καί 
. ύσι.·4 ήννόησεν δτι κάποια, ποντικοφωλιά τό είχε στήσει έκεΐ μέσα.

• ·
Πράγματι δ κύρ-Μουστάκας, ποντικός άπο εκείνους ποϋ έχουν τό θάρρος 

ένώ τούς κυττάζετε νά σάς βλέπουν μέ τά δύο σάν χανδρίτσες ματάκια των, ό 
κυρ-Μουστάκας αυτός σύν γυναιξί καί τέκνοις, φίλοις καί γνωρίμοις τό είχε ρίξει 
έκεΐ μέσα είς βάρος τοϋ κυρ-Καλόγνωμου. Είς τοιοϋτον μάλιστα σημεϊον είχε 
φθάσει ή αναίδεια τής κυρίας Μουστάκα ώστε παρεκίνησε τον σύζυγόν της νά 
δώσουν καί αυτοί μίαν εσπερίδα διά νά βγάλουν μερικά; ϋπεχρ ώσεις ποΰ είχον 
πρός άλλα; οικογένειας φιλικάς. Ό κυρ-Μουστάκας έδέχθη· ώρίοθη ήμέρα, διε· 
νεμήθησαν τά προςκλητήρια καί ήρχισαν αί προετοιμασίαι.

• *

Ό κυρ-Καλόγνωμος, καθ' δν χρόνον ή κυρία Μουστάκα έκαμνε τσς προε
τοιμασίας, παρετήρησε τήν μεγάλην καταστροφήν ή δποϊα καθ ημέραν τοϋ έγί- 
νιτο καί διά τούτο έκάλεσε τόν μεγαλείτερον γάτον του τον γέρω-Μαμαλο^κον,

σεδάσμιϊν 
όκτώ χρόνων,δι-

ρέλι καφέ καί 
δποιο; έπνεε μέ- 
νεκ κατά 
οικογένειας Μου
στάκα διότίμίαν 
φοράν δταν 
κατεδίωκεν, 
μέλος αυτής, 
Σταχτερός, τού 
έτρύπωσε μέσα 
είς ένα ύπόδημα 
τρυπημένον καί 
διά τής τρύπας 
τοϋ ύποδήματος 
κατόρθωσε νά 
τοϋ φύγη καί νά 
σωθή. Εις τόν 
Μαμαλοϋκον λοι 
πόν αυτόν άνε- 
τέθη άπό τόν 
κυρ - Καλόγνω- 
μον ή καταδίω- 
ξις τής ληστείας, 

ΌΜαμαλοϋ· 
κος άπεδέχθη ά- 
σμένως καί άνα- 
βάς είς τήν 
λοτέραν κα^ 
δα τοϋ σπητιοϋ 
μέ εν riiov δυ
νατό έμαζευσενέκεΐ ολους τούς γάτους τής συνοικίας. Τότε άπό τήν καμινάδα, μέ ύφος ρήτοοος 

τούς είπε τά έξης :— «’Αρσενικοί καί θηλυκοί γάτοι καί σε'ς μικρά γατάκια ποϋ πρώτην 
φοράν πατεΐτε τά κεραμύδια! Απόψε είς τάς 9, μέ τά νύχια ακονισμένα νά βρε- 
θήτε δλοι ε"ζω άπό τήν άποθήκη τοϋ κυρ-Καλόγνωμου. Πρόκειται νά κο.ταδιώ- 
ςωμεν άσπονδον εχθρόν, τήν οίκογέ· ειαν τοϋ κυρ Μουστάκα Είπα, πηγαίνετε !

Όλοι έκυψαν τό κεφάλι καί έφυγαν.
• ·
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Ώρα 8 1 )2.Τί διαβολεμένη σύμπτωσις! Ή έσ~ίρις τοΰ χυρ-Μουστά’.α ε'τυχε 
νά ήναι τήν ΐίιαν εσπέραν, καθ’ ήν δ Μαμαλοΰκος ι'·/ι διατάξει τήν γενικήν 
συνάθροισιν τών γάτων τής γειτονίας.

Οί προςκεκλιμένοι καταφθάνουν άλεπάλληλοι. Τί θόρυβος, τί ταραχή, τΐ μου
σική, τί πολυτέλεια ! Ό κόσμος χαλάει άπό τό γλεντι.

Έξ αφνα, $.ό μάτια γυαλίζουν είς τό σκοτάδι- είναι τοϋ Άσπρουδεροϋ τοΰ 
ύπα'.πιστοΰ τοΰ Μαμαλούκου, δ όποιος εστάλη να πληρσφοοηθή τί γίνεται.

Δέν περνά πολλή ώρα καί ακούεται φοβερός θόρυβος. Όλαι αί θύραι άνοί- 
γονται καί είσορμών πρώτος δ Μαμαλοΰκος σβύνει τά φώτα. Τον Μαμαλοΰκον 
άκολουθοΰν όλοι οΐ άλλοι γάτοι καί αρχίζει φοβερό κυνηγητό. Εκείνη/ τήν ώραν 
έχόρευον πά-ντί- κάτρ ! Οί καβαλιέροι τά χάνουν,αί κυρίαι λειποθυμοΰν, οί γάτοι 
επιπίπτουν καί ίέν άφίνουν ούτε ρουθούνι από τήν συναναστροφήν.

Καί τό έ ιιμύθιον ;
— Σέ ξένο πράγμα, μή βάζεις χέρι ! Πλάτανος ΚιφηιΜιάς

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΚΑΙ ΓΑΤΑΚΙ
Μιά ήμίρα, κοριτσάκι
Λαρωπό σαν ό γγι Ιάκι
Στα χιράχια τον κρατοΰσε 
Τό γατάκι χαί γι.Ιοΰσε . . ■ 
Τό σφίγγε στην άγγα.Ιιά του
Μή ... τοΰ φώναζ' ή Μαμά του.

*9*
Πώ ! πώ ! .τώ ! πώ ! τό παύμένο 
Τό μικρό, τδ χαϊδεμένο 
“Ε.Ια όώ χονσό μου, ΐ.Ια 
Νά σον δέσω μια χορδέΛα 
Καϊ τό ϊχονι άνω κάτου . . .
Μή . . . τον φώναζ' ή Μαμά του.

■τζ·-
Τό ‘πτρνε καί τό φιΛοΰσε 
'Σ τό λαιμό τό γαργαΛοΰσε 
Τοΰ τοιμποΰοε τήν ουρά ιον 
Καί τοΰ τράβαγε τ' αυτιά του 
Κι' όταν τό 'φερν' άνω κάτου 
Μή . . . rov φώναζ’ ή Μαμά του

*ί*

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
ΊΙ οκνηρία οδοιπορεί πολύ υπομονη
τικά, δβεν ή πενία δέν άργεϊ νά τήν 
προφθάση.
Ποτέ μή ίφήνης δι’ αΰριον οτι είμπο- 
ρεϊς νά κόμης σήμερον.
Ποτέ μή βαρύνης άλλους δι’ όσα εΐμ- 
πορεϊς νά κόμης μόνος.
Ποτέ μήν έξοδεύης τδ άργΰριόν σου 
πριν τ'ο λάόης.

Νιάου. νιάου τό γατάκι
Α’- άνοιγε τό στοματάκι

— “Οχι ίίχι δέν σ' άφίνω
IhiJi τοΰ Αιγε εκείνο
Νιάρρρρρ . . τοΰ σφίγγει την ονρχ του
Μή . . . φωνάζει ή Μαμά του.

19*
Τό γαιύκι άπ τό θυμό του
Τοΰ κέντα τό πρόσωπό του
Κ,Ιαίιι τώρα χαί φωνάζει
'Λ_γ τί πόνο δοκιμάζει
ΙΙως κν.Ιοΰν τά δάκρυα το»

— ΒΛέπεις ; Τοΰ πε ή Μαμά του !
«?*-

Μή τά ζώα βασανίζης
Καί χτυπάς και τυραννης
Υποφέρουν καί /κείνα

“Οπως σΰ μικρά πονεϊς !

Ίωίν. S. Λάιος.

— Ποτέ μή άγοράζης δτι δέν χρειάζεσαι 
έστω και άν τδ εύρίσκης εΰθηνόν.

— Ποτέ δέν Οά μετανοήσης διότι έφαγες 
ολίγον.

— Οΐ αετοί πετοϋν μόνοι’ τά πρόόατα συ
ναγελάζονται.

— Δέν υπάρχει φίλος καλλίτερος άπδ 
επωφελές βιθλίον.

— Μή ζήτει συμβουλήν έάν δέν σκέπτε
σαι νά τήν ακολουθήσης.

ΑΝΑΠΑΥΕΙΣ
απατηλής θ’ότητος ή οποία Οά σας εγκα
τάλειψη εις τήν πρώτ’ην έπιδρόμ.ήν τοϋ 
Λιμού καί τής ’Ασθένειας. ’Εγώ θά σας 
διδάξω νά θεραπεύσητε τήν ακαρπίαν τής 
γής καί Οά τήν αναγκάσω νά παρέχη 
τροφός καί τδ θέρος καί τδν χειμώνα. 
’Εγώ Οά βιάσω τά υδατα νά δίδωσιν είς 
υμάς τούς ίχΟϋας των, τδν αέρα τά πε
τεινό του καί τ'ο δάσος τά ζώά του. θίλω 
σας διδάξη νά τρυπάτε τά σπλάγχνα τής 
γής και νά έξάγετε έξ αύτών μέταλα, καί 
τέλος θέλω καθυποτάξη είς υμάς τήν Φό- 
σιν δλόκληρον.

Ένθουσιασθέντες έκ τοϋ λόγου τούτου 
τοϋ Κόπου οί κάτοικοι τής γής άνεκήρυ- 
ξαν τούτον ήγεμόνα των πλήν ίδόντες μετ’ 
ολίγον έρχόμενον προς αύτούς τδν Κά
ματον μέ πρόσωπόν κατηφές καί σώμα 
έξηντλημένον ήρχισαν πάλιν νά μεμψι- 
μοιρώσι και νά τρέπωνται πρδς τήν Άνά- 
παυσιν.

Ό Κόπος καί ή Άνάπαυσις δέν ήρ- 
γησαν^ να πι*^—Λνίηωβιν ον ολινο·"'ό- 
νιος θά ήναι ή Βασιλεία έκαστου, διότι ο 
μέν Κόπος έόλεπε δτι τά πλούτη τά όποια 
είχε χαρίσει είς τδν κόσμον ήρχιζε ούτος 
νά τα προσφέρκώς δώρα είς τήν Άνάπαυ- 
otv, ή δέ Άνάπαυσις παρετήρησε τούς 
ύπηκόους της προσφεύγοντας εις τδν Κό
πον έν ώρα ’Ανάγκης. "Οθεν έσυμφώνη- 
σαν νά κυδερνώσιν άμοιδαίως τδν κόσμον, 
δ μέν Κόπος βασιλεύων τήν ήμέραν, ή δέ 
Άνάπαυσις τήν νύκτα, ΰπεσχίθησαν δέ 
νά φυλάττωσιν δ είς τοΰ άλλου τά σύνορα, 
ώστε οσάκις έγίνοντο εχθρικά τινα κινή
ματα ο μέν Κόρος ν’ απαντάται ύπδ τοϋ 
Κόπου, ό δέ Κάματος νά διώκεται ύπό 
τής Άναπαύσεως.

Ούτως έπαυσεν ή έρις. Ό Κόπος καί 
ή Άνάπαυσις «γέννησαν τήν Υγείαν, ώ- 
ραίαν θεάν ή οποία έλατρεύΟη καί λα- 
τρεύηται παρ’ όλου τοϋ κόσμου.

(ΆΛ.Ιηγορϊα Περσική).

ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΙΣ τούς πρώτους αιώ
νας τοϋ κόσμου, έ- 
ζων μακαρίως οί άν
θρωποι ύπδ τδ κρά
τος τής Άναπαύ- 

σεως έχοντες παν άγα- 
θδν καί λατρεύοντες 
τήν θεάν’Λνάπαυσιν δι’ 
ασμάτων καί χορών.

Εί-ον οτι έζων εύτυ - 
χεϊς διότι ήρκοΰντο νά

ίχωσιν ώς τροφήν των τούς αυτομάτως 
γινομένους καρπούς τής γής καί νά ανα
παύονται εις χλοερός κοιλάδας, ένώ άνω
θεν αυτών έκελάδουν τά πτηνά καί πέρις 
των έπαιζον τά διάφορα ζώα.

Βαθμηδόν δμως καί κατ’ ολίγον έκυ- 
ρίευσε τον άνθρωπον ή ιδέα τοϋ νά σφε- 
τερισθη δι’ έαυτον μέρος άπδ τά γενικά 
αγαθά καί ιδού άμέσως εΐσήλθον d- τον 
κόσμον ή Βία, δ Δόλος, ή Κλοπή και ·ή 
Άρπαγή.Μετ’ολίγον έφθασαν ή ’Υπερη
φάνεια καί δ Φθόνος καί έδίδαξαν τον άν
θρωπον δτι δέν πρέπει νά ηναι ευχαριστη
μένος έξ όσων έχει άν ό γείτων αύτοϋ έ- 
χη περισσότερα αγαθά.

Είς τοιαύτην κατάστασιν είχε περιέλθει 
δ κόσμος οτε κατέόη δ Κόπος εις τήν γην. 
Ό Κόπος ήτο υίδς τής ’Ανάγκης, άνε- 
τράφη δέ άπδ τήν ’Ελπίδα καί έχρημά- 
τισε τής Τέχνης μαθητής, διά τοϋτο εί - 
χε τής μητρός του τήν δύναμιν, τής τρο
φού του τδ πνεΰμα καί τήν έπιδεξιότητα 
τής διδασκαλίσσης του. Τ'ο πρόσωπόν του 
ήτο έρρυτιδωμένον άπδ τδν άνεμον καί 
κεκαυμένον άπδ τδν ήλιον. Είς τήν μίαν 
χειρά του έκράτει εργαλεία γεωργικά καί 
είς τήν άλλην τά σύνεργα τής τεκτονικής 
δι’ ών άνήγειρε οικίας καί πύργους.

Ό Κόπος ίδών τήν κατάστασιν τών αν
θρώπων έκάλεσεν αύτούς καί είπε :

— θνητοί, μή βασίζεσθε είς τήν προσ
τασίαν τής Άναπαύσεως άνισχύρου καί

♦«»ΤΟ ΕΠΟΜΕΓΌΝ ΤΕΥΧΟΣ
θά περιέχη έκτος τών ωραίων εικόνων καί μουσικήν τοϋ συνεργάτου ήμϊων 

κ. Πολυκράτονς
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ΤΙΣ Ο ΜΩΡΟΣ;
Ύπήρχεν έν Εύρώπη άλλοτε 

συνήθεια vet διατηρώσιν έν τώ 
οίκω των οί μεγιστάνες ένα μω
ρόν πρός διασκέδασιν. Είς έκ τών 
μεγιστάνων τούτων, "Αγγλος λόρ - 
δος, έδωκε πρός τόν μωρόν ύπη- 
ρέτην μίαν βακτηρίαν μέ τήν πα 
ραγγελίαν vet δώση τούτην είς 
άνθρωπον μωρότερόν έαυτοϋ.

Ό υπηρέτης λαβών τήν βα
κτηρίαν άπήλθε.

Μετ ’ όλίγα έτη ό λόρδος ιϊσθέ- 
νιισεν, ό δέ μωρός μαθών τήν ά- 
σθένειάν του έσπευσε νά τόν έπι- 
σκεφθή.

— Σέ άφήνο) έντόςόλίγου,καλέ 
μου φίλε είπεν ό λόρδος.

— Καί ποΰ πηγαίνετε, κύριε, 
είπεν ό μωρός.

— Είς άλλον κόσμον.

— Καί θά έπιστρέφητε μετά 
ενα μήνα:
- Όχι.
— Μετά εν έτος ίσως ;
— Ούτε.
— Άλλά πότε;
— Ουδέποτε.
— Και έφροντίσατε νά έξοσφα

λίσετε τήν εύτυχίαν σας έκεϊ δ - 
που θά ύπάγητε :

— Όχι- , . η
— Τότε λοιπόν λάβετε την βα

κτηρίαν αύτήν, είπεν ό μωρός, 
εύρον τόν μωρότερόν μου βλέ
πετε διότι έγώ τοιαύτης μωρίας 
δέν κατέστην ένοχος I

Ποιος έκ τών δυο νομίζετε.μι
κροί μου φίλοι, οτι ήτ" ό μωρό- 
τερος :

(Έ* τοΰ Άγγλιχοΰ)
: j : *ίι ♦»«-

ΠΟΣ'Ή θί ΖΗΛΕΤΣΟΤΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΡ0ΜΙΙΤΑ1 ΟΤΑΝ ΘΑ 
ΙΔΟΥΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟΝ

ΚΩΝΩΨ ΚΑΙ ΒΟΤΣ
{μνθος)

Είς κώνωφ έπι κέρατος ένός βοός καθήσας 
Έσύριζε . . . και πρός στιγμήν βαρύν αυτόν νομίσας 
Στρέύας ήροίτησε τόν βουν, νά φύγη η νάμείνη 
Φρονών δτι ό όγκος του τό χέρας του βαρύνει !
Ό δέ, γελών, απάντησε νά κόμη δτι θέλει
Αύτόν ή μείνη διαρκώς ή φύγη δέν τόν μέλλει

Καϊτό έπιμύθιόν μου: περιπαίζουσιν οΐ άλλοι
Τούς μικρούς δπου νομίζουν δτι έγειναν μεγάλοι!

Νίκος-

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΝ 
ΔΕΝ Θ’αΠΟΣΤΛΛΙΙ ΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ Ο

ΦΥΛΛΟΝ’·
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΗ

ΠΛΠΡΩΣΙΙι ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΤΟΥ

ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τό «Παιδικόν φύλΣον» προκηρύσσει μεταξύ τών συνδρομητών αύτοΰ τόν 

έξης διαγωνισμόν πρός σύνθεσιν «πνεύματος μικρών».
α') Εις τόν διαγωνισμόν δύνανται να λά- 

δωσι μέρος οσοι έπλήρωσαν τήν συνδρο
μήν των.

6') Τά πνεύματα μικρών, δέον νά γρά- 
Οωνται επί χωριστού φύλλου χάρτου χαΐ νά 

•ήναι πρωτότυπα, νά μή 'έχουν δηλ. δημο- 
σιευθΐ) είς άχλο περιοδικόν.

γ') Ό συνδρομητής τοΰ οποίου ήθελον 
δημεσιειθ?! χαθ’ο'ον τόέτοςτά περ σσότερα 
πνεύματα μιχρων θά ’ύχη τοΰ βραβείου.

3') Τ' αποτελέσματα θά δηαοσιευΟ.ΰσιν 
■εις τό ψύλλον τοΰ 'Ιανουάριου τοΰ επομέ
νου έτους.

ε') Ό βραβευθησόμενος θά λάβη ώς γέ
ρας τάς εικόνας τών A. Α. Μ. Μ. τοΰ Βασι- 
λεως χαΐ τής Βασιλίσσης είς μέγα σχήμα.

Τ’) Συνδρομητής όστις ήθελεν άπο- 
στείλει π εΰμα μικρών δημοσιευμένον εις 
άλλο περ·οδιχόν άποκλιίετνι τοΰ διαγώνι
ου οΰ
»«.·<·ΘΑ ΗΝΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ.ΙΙΑ1ΔΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ» 
ΣΠΕΥΣΑΤΕΟ1 ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΤΙΙΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΣΑΣ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗΊΈ
■»$«. >φ<-«φΐ- 

Ο ΜΥΛΟΣ

Ο μυΛωνας ξοπτΐι y.ll-y.ll, . 
Σ’ «>·.») ανγή yutivy, 
Kai τό ινρύ y-it-ji.ll
Ό μϋ.Ιος νά γυρίσει·

♦Η
Ό μτ.Ιοΐ Άρχισε π.ΙΙ-π.Ιιϊ, 
Γυρίζει τό Λιθάρι,
Ό μΐΛος άρχισε .τ.ίί-π.ίΰ, 
ΆΛίθει τό σιτάρι-

ιά μιχρά .ταιιΐία).
■Τό μνΛο.Ιίθαρο <ρΛΙ-φ.ΙΙ, 
Κν.ίϋ γοργό ποτάμι, 
“ύ o.iupuxt μας y.ll-y.ll, 
Ά.levpi >·ά εό »<ίμ>?·

<4*
Καί τό σιτίρι μας π.Ιί-ιτ.Ιά 
’Λ.ΙΤϋρι ϋια>· γεύη,
Ό γίρω μνΛωνας π.ΙΙ-ιζΛά 
Kov.lovptr; θα μας iirr/·

Νίκος

ΙΙ Α ■ I V ■ <
Πώς φεύγουν τά μακαρόνια ! 'Ενώ 

βράζει πήλινον ή χάλκηον άγγεΐον μέ μα
καρόνια, ρέψατε έντός αύτοΰ υδράργυρον χαί 
θά ίδήτε νά έξέλθωσιν άμέσως άπό τής χύ
τρας τά μακαρόνια !

Πώς δϋναται νά έπιπλίη ή βελόνη ! 
Θέσατε ψύλλον σιγαροχάρτου έπί ποτηριού 
πλήρους ΰδατος καί επ’ αύτοΰ μίαν βελό
νην. Κατόπιν βυθίσατε διά δύο ςυλαρίων ή 
τών δακτύλων σας μετά προσοχής τό σιγα- 
ρόχαρτον όπως κατέλθη μέχρι τοΰ πυθμένος 
καί θέλετε παρατηοήση μετ’ έχπλήξεως οτι

ή βελόνη θα έπιπλεύση μένουσα έπι τής ε
πιφάνειας τοΰ ΰδατος.

Πώς διέρχεται ό άτμός διά τιμαχ(ου 
τσόχας ή χαρτονίου ! Πληρώσατε ε» πο
τήριον θερυοΰ ΰδατος καί καλύψατε αύτό 
διά τεμαχίου τσόχας ή χαρτονιού. Θέσατε 
κατόπιν άνεστραμυένον έπι τοΰ χαρτονιού 
ή τής τσόχας έτερον ποτήριον καθ ’ ό'λα ο- 
μοιον πρός τό πρώτον τό περιέχον τό ΰδωρ 
και μετάτινα λεπτά θά παρατηρήσητε οτι οί 
άτμοι διερχόμενοι διά τής τσόχας ή τοΰ χαρ
τονιού θέλουσι πλήρωσε- τό κενόν ποτήριον.

Χημικός

ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΧΡΩΜΑΤΟΛΙΘΟΙ’ΡΑΦΙΙΜΕΝΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 
Δημοσιεύεται ώοαϊον οιήγηιια «Η ΣΗΜΑΙΑ»

Τοϋ γ.Ιυκυίάτον Λογογράφου καί συτεργάγου μας κ. Δ. Ιίαλογεροπούλου.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Διότι ό καιρός κατά τόν Μάρτιον καί 
μέχρι τής 18 'Απριλίου.επιδρά πολύ είς . 
τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. 
“Ομοιον πρός τά ά·ωτέ:ω είναι και τό 

. 'Αν κάμη ό Μάρτης δυό νερά 
Κι' 'Απρίλης άλλο 'ένα, ’ 
Χαρά; τόνε τόν άρχοντα 
ΙΙούχει 'ς τή γή σπαρμένα.

Ό Μάρτιος ήτο άλλοτε ό πρώτος μήν 
τοΰ έτους έλαβε δέ τό Ονομα τούτο άκ 
τοΰ ονόματος τοΰ θεοΰ τοΰ πολέμου 
“Λρερς δστις ύπό τών Ρωμαίων έκαλείτο

-ο

,',Εΐς. τόν Μ.ετ.-.ν άπέ'-uixav τό ζώ’ι-,ν 
τοϋ χριοΰ, ήτοι τοΰ άχαχου άμνοΰ καθ' 
οσον ο καιρός κατά τόν μήνα τούτον 
εϊ.αι ώ; έπί τό. πολύ γλυκύς καί καλός. 
Ή χελιόώ» φέρε·, τροφήν είς τούς νεοσ
σούς της είκοσαχις τήν ώραν άρχίζουσα 
άπό τής 4ης τρωικής.

,”, Μέχρι τής 8 ης εσπερινής επισκέπτεται 
640 φοράς τήν φω*εάν της.
Έκάστην φοράν οί δύο γονείς φέρευσι 
πρός νούς νεοσσούς · των τουλάχιστον 10 
έντομα; ήτοι 6.,400 καθ’ ήμερα».
Κατά γενομένας παρατηρήσεις ή χελι- 
δών τρώγει 900 έντομα καθ' έκάστην.

,", "Εκαστον έντομον παράγει κατ’ έτος 10 
γεννεάς.

>·< Τά έκ τών γεννεών τούτων παραγόμενα 
κατ' έτος έντομα ανέρχονται είς τόν α
ριθμόν 560, 970, 489, 000, (00 000 
ΦανταοΟήτε λοιπόν ποιον σέβας καί α
γάπην πρέπει νά τρέφωμεν πρός τό ώ- 
φέλιμον πτηνόν.
“Αγκυραν πλοίου κατεσκεύασε πρώτος 
ό βασιλεύς τής Φρυγίας Μίδας.
Πρό τής έφευρέσεω; τής άγκυρας μετε- 
χειρίζοντο διά τήν στάσιν τών πλοίων 
λίθους μεγάλους ή σάκκου; πλήρεις άμ
μου.
Τής πλάστιγγας ή έφεύρεσις είναι τό
σον αρχαία, ώστε υπήρχε καί έπί 'Α
βραάμ 2'00 π. X.
Τό βαρόμετρον έφευρέθη κατά τόν ιζ’ 
αιώνα υπό 'Γορρικέλλη.
'Ηλιακόν ώροΚύγιον κατεσκευάσθη τό 
πρώτον έν Ρώμη 26 ί έτη π. X.
Ή έφεύρεσίς του οφείλεται 
Χαλδαίους.
Οί Αριθμητικοί χαρακτήρες 
θον ίξ 'Αραβίας.

* Περί τό 550 μετηνέχ&η άπό
-.·-. .·.. -Λ- π·' - ·-- ' -·

♦

«

Περ: Μαρτίου δημώδη :
Μάρτη: γδάρτη;
Kai παλουχοχαύτης 
Τά γερόβιϊδα τά γδέρνει 
Τά δαμάλια τά παιδεύει’
Τοϋτο λέγεται οτ.ν χαί χατά τόν Μάρ
τιον εξακολουθεί δριμύς δ χβιμών χαΐ τά 
ζώα θνήσχουσιν έχ τής πείνης, αναγκά
ζονται δέ οί χωρικοί έχ τοΰ ψύχους νά 
χαίωσι πρός θέρμανσιν καί τα προς 
φραγμόν χρήσιμα ξύλα (παλούκια).
Καί 'έτερον : . ·

Κάλλιο Μάρτης 'ς τής γωνιαίς 
Πέρι Μάρτης 'ς τή; αΰλαίς.

Τούτο λέγεται διότι ή καλοκαιρία κατά 
Μάρτιον θεωρείται επιβλαβής τή γεωρ
γία,καί κτηνοτροφία.
Καί τρίτον :

Ό Μάρτης κάποτε γελά
Και πότε πάλι κλαίει

Διά τούτου θέλουν νά παραστήσουν οτι 
άλλοτε εχομεν καλοχαίριον καί άλλοτε 
χειμώνα κατά τρν Μάρτιον.
Καί τέταρτον :

Άπό Mao-tril 'ποκάμισο
Kt' απ' Αύγουστο ί-γγοΰνι, ή 

,*, Άπό Αύγουστο χειμώνας
Κι'άπό Μάρτη καλοκαίρι. 

,·. Καί άλλο :
“Οπου ’χει κόρη τρυφερή
Τοΰ Μάρτη ήλιος μήν τήν δή

Διότι πιστεύεται οτι ό ήλιος τοΰ Map-· 
τίου είναι καυστικός καί μαυρίζει τήν 
λευκήν επιίεραίδι.
Διά τοϋτο άπό 1ης Μαρτίου δένουσιν 
είς πολλά μέρη τής 'Ελλάδος τά παι- 
δία εις τήν χεϊρα νήμα πολύχρωμον τό 
όποιον καλείται Μάρτης.·
Καί άλλο :

Κυρ Μάρτη 'ς τήν πομπή σου 
τ’ αρνιά μου τά ξεχείμασα,

, , Λέγουν, οτι γραϊά τις ύβρίζουσα τόν 
Μάρτιον διά τό ψΰχός του είπε τό α
νωτέρω δίστιχον, άλλ'δ Μάρτιος Ουμω- 
Οείς διά τήν ΰβριν έδανείσθη παρά τοΰ 
Φεβρουάριου τρεις ήαέρας καθ' α: έ
καμε ψΰχος δριμύ έκ τοΰ όποιου άπέ- 
θαναν τάάρνίατής γραίας.
Αί ήμέραι αΰταί είναι ή 29. 30 καί 31 
Μαρτίου αί όποΐιι διά τοϋτο λέγονται 
ήμέραι τής γρηΐίς.

Όλον τόν Μάρτη σκιάζομαι
Καίδεκοχτώ τ' 'Απρίλη.

*• <

etc τους

μϊ; ή λ-

♦ ·

ΠΝΕΥΜΑ
Ό Κώστας θέλ,ων ν’ άποοείξη οτι είναι 

μύωψ λέγει πρός τόν Τάκην.
— Τάκτ, βλέπεις αύτό τό κάρρο μέ τό 

σανό ποΰ περνά ;
— Ναί.
— Α?, λοιπόν έγώ δέ» τό β«έπω! 

'Εστάλη ύπό τοΰ ·ΣτοΛοχαύσιου Κα»·άρη.

Ό Κοκορομυαλάκης, ό όποιος δέν ήθελε 
νά μάθη γράμματα εισήλθεν ύπάλληλος εις 
μουσικόν χαταστημα.

Μίαν ήμέραν κυρία τις τόν έρωτά :
— Έχετε, μικρέ, κομμάτια πιάνου ; 
Καί ό Κοκορομυαλάκης :
— Όχι, κυρία, πιάνα δλόκληρα έχουμε 

’Εστάλη υπό ’.Vaipijc θα.Ιάσσηςα
•

--- Μ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Αίνιγμα 11.’
Τό πρώτον είναι πρόθεσις 
Ρήμα τό δεύτερόν μου 
Θά εΰρης δ’ εν επίρρημα 
Ζητών τό σύνολόν μου

• Άραπάχος· 
Αίνιγμα 12.

Ό σύζυγός μου πρό πολλοΰ 
Κοιμάται είς τό μνήμα, 
Άχέφαλον, ό παλαιός
Ό Έλ,λην ;·έ έτίμα. __

• Κορ"άα.1ός·
Αίνιγμχ 13.

'Ανοίγω στόμα λέοντος 
Καί σάρκας καταπίνω 
ΓΙλήν υγιείς τάς έξεμώ 
Καί σώας τάς αφήνω.

*
♦ *

................. > τής Ά
σίας εις τήν Ευρώπην ή χρήσις χυτών.

• Σπίθα»

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— 'Ανταποχριτάς, εύγενώς άποοεχέντας 

τήν παράχλησιν τής Διευθύνσεως, πρός ο'ύς 
δύνανται οί φίλοι συνδρομηταί νά κατα'βά- 
λωσι τήν συνδρομήν των, ώρισα :

— Έν "Αργιι τδ·. ·κ. Δημ. Βχρδουνιώτην 
δικηγόρον, »·; 'A.hfaripela τήν διεύθυνσιν 
τής έφημερίδος · Μετσρρΰθμισις», έν λίγ/ι η 
τόν δήμαρχον χ. Στυλ. Ζαφειριού, έν Άγα 
(Σπερχειάδος) τόν Σχολάρχην κ Γ. Σούτην, 
έν Άρτι/τόν ελληνοδιδάσκαλον κ. Ζάγχλην, 
έν Άνυια τόν κ. Κ. Λεοντάρην δημοδιδά
σκαλον, ίν βεάεστίτω τόν κ. Δημ. Γεωργιά- 
δην σχολάρχην, έν ίίό.ίω τόν πράκτοοα εφη
μερίδων κ. Κ. Παρασχευόπουλον, έν Οϊα

ΜΙΚΡΩΝ
— Τί θέσιν έχεις Γιώργο εις τήν τάξιν 

σου ;
— Είμαι τρίτος.
— Καί διατί νά μή είσαι πρώτος ;
— Γιατί είναι άλλος παποϋ I

'Εστάλη ύπό «Σιγαάοΰ Λι/ια^ού·
• ♦

Ό μικρός Κουφίοχεφαλάκης αναγινώσχει 
τήν εφημερίδα “Πρωίαν».

Καί ή μαμά, του:
— Δέν πιάνεις τά βιβλία-σου,μόνον δια

βάζεις εφημερίδα
Καί ό Κουφίοχεφαλάκης.
— Μά ό δάσκαλος μάς είτε μαμά δ’τε 

οποίος θέλει νά αντιλαμβάνεται καλά πρέ
πει νά διαβαζη τήν πρωίαν !

'Εστάλη ύπό «άρόσου της πρωίας·. 
------------  X
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αίνιγμα 14.
Τά δύο πρώτα, γράμματα 
Νήσος τό δεύτερόν μου 
Άλλ ’ ό'μω; φλύαρον πτηνόν 
Είναι τό σύνολόν μου

• ’Λτι/ιοστρύβιΛας· 
ΜνΟημ. πρόβλημα 15.

Νά τεθώσιν οί αριθμοί 1.9.3 1.5.6 7.8.9 _
ε’ς τρεϊς σειράς καί τρεις στήλας ώστε 
γωνίως, χαθέτως χαί όριζοντίως Ά εξάγεται 
άθροισμα 15.

« Άτρόμ·ιτος "Ε.Ι.Ιην». 
Λύσεις τών 4» τώ 6 ' φύλλιρ 

δημοσιευύιιοΟ,κ Ασκήσεων πνεύματος
6) 'Ολίγα - Όλγα. - 7) Σπλήν - πλήν. -

8) Μηδενί πονηρώ συγχχτοικήσης. - 9) 
Πληγή - γή. - 10/ y ά λ α 

αν ή ρ
Λ ή θ η 
άρ ης

(Θήρας) τόν κ. Μ. Συρϊγον δημοδιδάσκαλον, 
έν Κιρχϋρα τήν άξιότιμον διεύθυνσιν τής 
“Έφημερίδος τών Ειδήσεων» έν Καρδί- 
τση τήν άξιότιμον διεύθυνσιν τής ίφημερί- 
δος βθεσσαλιώτις», έν Αινχωσία (Κύπρου 
τόν άξιότιμον διευβυ*τήν τή; έφημερίδος
• Εύαγόρας», ενΛ'αυπ.ίίω τόν διδ τών μα
θηματικών κ. Μανον Κωστόπουλον, έν ΙΙιι- 
ραιιΐ τήν άξιότιμον διεύθυνσιν τής έφημ.
• Σφαίρα», τόν κ. Ζήσην 'Αγραφιώτην 
διευθ. ίδιοχτ. εκπαιδευτηρίου χαί τόν γυ
μνασιάρχην χ. Χρ, Γιαννόπουλον,. καί έν 
Ιΐνργω τόν άξιότιμον διευθυντ.τοϋ περιοδ. ·ό 
Φαίδων» κ· Τ. Κανελλόπουλον.

•π.»
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Πρός τους έργασθέντας χαί κατά τόν λή- 
ξαντα μήνα υπέρ τοΰ αΙΙαιδιχοϋ φύλλου» 
εκφράζω θερμός άπό βάθους ψυχής, θερμω- 
τάτας ευχαριστίας.

Διά τάς ύπέρ έμοΰ ένεργείας κνΐ εύχάς 
σου σέ ευχαριστώ χαριτωμένε Άραπάχο μου. 
Σήμερον ώς βλέπει: δημοσιεύω έν έκ τών 
αινιγμάτων σου’ είσαι ευχαριστημένος ;

ΕιΟες λοιπόν γλυκύ μου “ArffoC ιί'οπμον 
τί καλός όδοντοϊχτρός- εινχι ό κ- “Οθων 
Λεύχοβιτς ; "'Αμα λοιπόν σέ πονέσή άλλην 
φοράν τό δοντάκι σου κατ' ευθείαν εις τόν 
χ. Λεύχοβιτς όδός Έρμοΰ άριθ. 137 παρά 
την Καπνιχαρέαν.

Μά αγαπητέ “Αρη μου δέν είναι δυνατόν 
νά γραφής χϊθαρώτερα ; Νά τώρα, τήν λύ- 
σιντοϋ αινίγματος σου δέν ήδυνήθην νά δια
κρίνω καί δ:’ αυτό δέν τό δημοσιεύω σή
μερον. Γράψε μον λοιπόν πάλιν ποία είναι 
ν· δ'ά νά τό δημοσιεύσω είς τό επό
μενον Λλλά ποϋ σέ αφήνει δ αετός διά 
νά μοϋ γραψνς μέ ήσυχίαν ! At ;

ΟρθαΙ α! λύσε - σου φίλτατε 'Λρη’ίτέ.Ιη 
ί'ο»<·<5.τοι·.ίε. Διά τήν προθυμίαν σου ίί συγ 
χαίρω δλοψύχως Εύγε σου.

Φιλτάτη Σπίθα, πρός σύνθεσιν διηγήμα
τος θά προκρύξω προσεχώς νέον διαγώνι
σμα ώστε ετοιμάσου. Ερωτήσεις δυνασαι ν' 
απευθύνης καί σύ καί πας φίλος πρός τήν 
διεύθυνσιν. "Ολα ό'σα μας ’έστειλες θά δη- 
μοσιευθώσι μέ τήν σειράν των.

Τό άλλο φύλλον θά είναι τρέλλα ,Ι/αγευ- 
μίνη αχρογια.Ιιΐι, χρωματιστό καί λιθο- 
γραφημένον. Θά τό ί ής.

Ευχαρίστως σέ έσημείωσα μεταξύ τών 
οιαγωνιζομένων Ρόδον τοϋ Εόρΰτα, τών αι
νιγμάτων σου όμως τά όποια μοϋ 'έστειλες 
διά δευτέρας επιστολής σου θέλεις νά ευρώ 
τάς λύσεις έγώ;

Τό πρός τήν άτυχή κόρην Μαρίναν Λη- 
λιγιάννη έλεγεϊον τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ 
αΠαιδιχοϋ φύλλου» έδημοσιευθη εις τήν 
• Πρωίαν* τήν ·Νέχν ’Εφημερίδα· κχί τήν 
«Έπιθεώρησιεν» τής 18 Ιανουάριου φιλτατη 
Ί'α.Ιηριχή Άχτή Έκεϊ ζήτησε το

Ελαβον '.Ισ.τίς τοϋ Άχι.Ι.Ιΐως τήν λύ- 
σιν τοϋ αινίγματος σου καί θά τό δημοσιεύ

σω μέ τήν σειράν του. Σο’. στέλλω φιλή
ματα πολλά.

Δέξ'.υ και ού τά θερμά φιλήματά μου διά 
τήν πολλήν αγάπην σου “Ανθοκ τής l!avl.l- 
.?«ις 'Ολα τά άδελφάχια σου δύνανται νά 
λάβουν μέρος εις τού; διαγωνισμούς. Τά 
αινίγματα σου εις τό επόμενον.

ΌΓΘ ί αί λύσεις καί σάς συμπεριέλαβον 
είς τόν διαγωνισμόν ΙΙοΛόδωρι Χατζηδημη ■ 

.τρίου, 'Uxtavi χαί Γ. Α’ Σιγαι-όπου.ίε.
“Ελαβαν ΰπ' δψιν τό τετράγωνόν σας δε

σποινίς Κατίνα Πανταζΐί ώ; ορθόν χαίτοι 
μή σύμφωνον πρός τήν ύπό τοΰ «Παιδικού 
φύλλου» οιδομένην λύσιν.

Ωραία τά αΐνίγματά σου και τό ψευδώ
νυμόν σου ώραιότερον Αίχαιι ΆριστιΙδη' μοέ 
φαίνοντοι 8μως πολύ εύκολα Δέν ίχεις άλ
λα δυσκολότερα; Γράψε μου.

Έκ ταχυδρομικής άκαταστασίας έπήλθεν 
ή απώλεια τοΰ φύλλου φίλτατε Γ. Σά.Ιμα 
ή δπεία ελπίζω δτι δέν θά έπαναληφθή

Τό γραμματάχι σου μέ τά πολλά κεν- 
ϊιοια έλαβα φίλτατε Χρηστό ΚαΙναρη Χαί σέ 
έσημε'ωσα εις τόν διαγωνισμόν. Γράφε μου.

"Ελαβον τάς συνδρομάς φίλτατε Α' Πα- 
ναγόπονΛτ καί οέ ευχαριστώ διά τάς ένερ
γείας σου.

Και σέ φίλτατε Ττϋθι διά τόν έεθουσια- 
σμόν σου. Νά ΐδω τάς ένεργείας σου.

Και έγώ φίλε ΚορνδαΜ δέν γνωρίζεις 
ποίαν ευχαρίστησιν ησθάνθην όταν ανέγνωσα 
τό γραμματάχι σου μέ τά ώραϊα περιεχό
μενά του- έξ όσων μοι έστειλες, ό'σα κρι- 
θώσι κατάλληλα θά δημοσιευθώσι

Καί ή ΐδική μου χαρά είναι ανέκφραστος 
φίλτατε Λ Γχινόποτ.Ιι Οταν βλέπω τόσον 
έμπράκτως έκδηλουμένην τήν ευγνωμοσύ
νην τών καλών αου φίλων. Σέ ευχαριστώ.

Καλόν, φίλε Πιτσάτιη, άλλα πρωτότυπον 
είναι ή μετάφρασις ; Εις τόν διαγωνισμόν 
σέ έσημείωσα.

Δέν μοΰ αρέσει τό ψευδώνυμόν σου, φίλε 
Στισμόπ.Ιηχτε ! Τό άποσταλέν ολίγο». άντι- 
παιδαγωγιχόν. Στείλε μου άλλο.

Είς Οσα γραμματχχία ελαβον μετά τήν 
20ήν θ' απαντήσω εις τό επόμενο/.


