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ΕΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
μεσονύκτιον τή;
>ης Ιανουάριου 

Άνί-

01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
"Εν έκ τών μέσων, τά όποϊα παρά τής Δτευθύνσεως έκρίθηΰαν 

κατάλληλα διά τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών μικρών συνδρομη
τών της είναι και οί είς έκαστον φύλλον προκηρυσσόμενοι διαγωνι
σμοί έπί διαφόρων Θεμάτων. Ή έκ τών τοιουτων διαγωνισμών ωφέ
λεια τών μικρών μου συνδρομητών είναι ποικίλη, άναλόγως τοΰ 
θέματος, είς ο προκαλεϊ την πνευματικήν αυτών έργασίαν ό διαγω
νισμός. άναγκάζων τούτους άλλοτε μέν ν' άνατρέχωσιν είς τήν 
ιστορίαν δπως περιγράέτωσιν ιστορικόν τι γεγονός, άλλοτε νά κατα- 
γείνονται είς έκθεσιν ιδεών έπί Θέματος ώρισμένου, άλλοτε είς τήν 
λύσιν ή τήν σύνθεσιν ασκήσεων πνεύματος καί άλλοτε είς τήν μετά - 
φρασιν έκ τοΰ γαλλικού μικρού διηγιιματίου ιί τήν ίχνογράφησιν 
σχεδίου, τοΰ οποίου τό πρωτότυπον παρατίθεται έν τώ φύλλω.

Τ ανωτέρω άναγράφομεν ονχ'ι δπως καταδείξωμεν τήν έκ τών 
τοιούτων διαγωνισμών προκύπτουσαν ωφέλειαν, άλλ' δπως παρο- 
τρύνωμεν τούς μικρούς ημών αναγνώστης ϊνα μετέχωσι τούτων 
μετά μεγαλειτέρου Ενδιαφέροντος καί περισσοτέρου ένθουσιασμοΰ.

Ποιούμεθα τοιαύτην έκκλησιν τόσον πρός τούς συνδρομητής 
ήμών οσον καί πρός τούς γονείς καί διδασκάλους, οϊτινες δύνανται 
νά συντρέχωσι τήν Διεύθυνσιν βοιιθοΰντες δπως δει τούς μικρούς 
μου φίλους, διότι μετά λύπης παρατηροΰμεν, δ τι είς τούς μέχρι 
τοϋδε προταθέντας διαγωνισμούς έκ τών τριών χιλιάδων συνδρο 
τών τοΰ «Παιδικού φύλλου» μόλις εκατόν ιί εκατόν πεντήκοντα 
μετέσχον τούτων καί έξ αύτών δέ πάλιν οί κλειστοί μόνον είς τόν 
«πρός λύσιν ασκήσεων πνεύματος» διαγωνίζονται.

Πολύ παρά πολύ ανώτερος θά ήτο ό αριθμός άν οί κκ. διδάσκαλοι 
καί οί γονείς προέτρεπον τούς φίλους μου νά μετέχωσι τών διαγω
νισμών περιγράφοντες. έπί παραδείγματι. τήν έν Μαραθώνΐ μάχην, 
δι’ήν προεκηρύςαμεν έν παρελθόντι φύλλω διαγωνισμόν ή συγγρά- 
φοντες διήγημά τι έπί του δημώδους «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», έφ 'ου 
δέν επιχείρησαν νά γράύωσι ή 20 μόνον έκ τών μικρών μου φίλων.

Έλπίζοντες. οτι τ’ανωτέρω Get μελετηθώσι παρά τε τών συνδρο
μητών ήμών ώς καί τών γονέων καί διδασκάλων μετά πολλής προ
σοχής καί οτι επομένως πολύ περισσότεροι θά σπεύσουν νά μετά- 
σχωσι τού Δ’ διαγωνισμού πρός σύνθεσιν διηγήματος, είς τόν όποιον 
προθεσμία πρός συμμετοχήν είχε ταχθή μέχρι τής εικοστής Ιουνίου, 
παρατείνομεν ταύτην μέχρι τής εικοστής 'Ιουλίου έπιφυλασσόμενοι 
νά διιμοσιεύσωμεν είς τό φύλλον τού Αΰγρύστσυ τ'αποτελέσματα.

Ί1 Διεύθυνσις-

Jτή; μικρά; αλιευ
τικής πόλεως Άμπτων κείμενης είς τά 
νοτιοδυτικά τής ’Αγγλίας, εύρέθη αί
φνης είς τρικυμίαν φοβεοάν.

Τά κύματα, πελώρια κύματα, τά 
δποϊα ούδέποτε έγνώρισαν αί Οάλασσαι 
τής 'Ελλάδος, έκτύπων βιαίως τον 
« Άνίκητον» καί Οραυόμενα μετά φο- 
ροϋ πατάγου είς τά πλευρά έκαμνον τό 
σκάφος νά τρίζη, ένφ ή καπνοδόχος έκ 
πέμπουσα πυκνόν μαύρον καπνόν έδεί- 
κνυε τήν τελευταίαν άγωνίαν τήν ό
ποιαν ύφίστατο ή μηχανή προσπαθού
σα ν' άντιπαλαίση προο τήν μαινομέ- 
νην καταιγίδα ! ,.σ

Έπί τοΰ ' ' ν . Μίοαξύ των επι
βατών εύρίσκετο καί δ Άγγλος έμπο
ρος Ρόβερστον μετά τής συζύγου καί τής 
μικράς θυγατρός του Νέλης άπό τής ό
ποιας δέν ήνόει ούδέ στιγμήν ν'άποχω- 
ρισθή δ πιστός Τόβν, δ γέρων σκύ
λος της.

Ό πλοίαρχος τού «’Ανίκητου» βλέ- 
πων προφανή τον κίνδυνον ήρχισε νά 
ρίπτη είς τόν άέρα πυροκρόταλα επι
καλούμενος τήν βοήθειαν ές ίσου ατυ
χών θαλασσοπόρων, ή τών κατοίκων 
τής μικράς ναυτικής πόλεως Άμπτων.

Είς μάτην όμως, ούτε θαλασσοπόροι, 
ούτε οί άλιεϊς έ’σπευδον είς τό έργον 
τής σωτηρίας. Μεθ’ δλα όμως ταύτα δ 
γενναίος ναύτης δέν άπηλπίζετο.

— "Οσω είναι τό καράβι μου γερό 
δέν τήν φοβούμαι έγώ τήν θάλασσα, έ- 
φώναζε τοίζων τούς όδόντας καί ζητών 

νά μεταδώση ουτω θάρρος είς τούς 
ναύτας καί τό πλήρωμα.

II καταιγίς ώσεί ένοήσασα τήν 
περιφρόνησιν τού γενναίου πλοιάρχου 
ήρχισε μαινομένη περισσότερον...

— Καπετάνιε, μάς έφυγε τό τιμόνι, 
ακούεται έν μέσω τής θαλασσοταραχής 
φωνάζων ναύτης πρός τόν πλοίαρχον. 
Χανόμεθα.

— "Οχι άκόμη,διέκοψεν δ γενναίος 
πλοίαρχος, όχι άκόμη . . .

Δέν έπρόφθασεν δ'μως νά τελείωση 
τήν φράσιν του καί δ μηχανικός τού 
πλοίου άνήγγειλε πρός αυτόν ότι τά 
κύματα έσβεσαν τήν πυράν καί επομέ
νως τό πλοΐον ήτο άδύνάτον νά προ- 
χωρήση !

ΤΙ απελπισία άπετυπώθη πλέον είς 
το πρόσωπον τού γενναίου ναύτου. 
Μόνος, άνευ άτμοΰ καί πηδαλίου, άφί- 
νετο είς τήν διάκρισιν τής μαινομένη; 
καταιγίδος βλε’πων τόν «Άνίκητον» 
μεθ' ού ύπεοηφάνως πάντοτε διέσχιζε 
τά στέρνα τών θαλασσών, ριπτόμενον 
ήδη ύπό τών κυμάτων άπό σκοπέλων 
εις τήν άβυσσον !

Αίφνης, έν τή ταραχή εκείνη ήκού- 
οθη κρότος φοβερός καί μία φωνή άνε- 
βη είς τά χείλη όλων.

— Έχάθημεν !
Ό «Ανίκητος» κτυπήσας έπί υ

φάλου ε’παθε ρΐγμα εύρύ άπό τού όποιου 
ήρχισαν είσρρέοντα μετά καταπληκτι
κής δρμής τά ύδατα.

— Τάς λέμβους είς τήν θάλασσαν ! 
διατάσσει δ πλοίαρχος, άνακτών δλον τό 
θάρρος άνδρός παλαίοντος τόν τελευ- 
ταΐον άγώνα.

Αί λέμβοι έρρίφθησαν είς τήν θά
λασσαν καί οί επιβάται ήρχισαν νά 
επιβιβάζονται έν άπεριγράπτω συγχύ
σει καί ταραχή.

— Σωθήτε, έφώναζιν δ πλοίαρχος, 
σωθήτε και εΰχεσθε δι' εμέ.
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Εις μάτην προσεπάθησαν νά κατα
πείθουν αύτόν νά εγκατάλειψη τό πλοϊον 
τό όποιον ήδη κατά τό ήμισυ ειχεν 
ροφήσεε ή άβυσσος.

— Μαζή του, μαζή του, ήκούετο 
προφέρων μετ’ άγωνίας ό γενναίος ναυ
τικός τόν όποιον μετ' ολίγον κατέπιον 
μετά τοϋ « Ανίκητου» τά κύματα !

Αί λέμβοι προχωροϋσι ή μάλλον φέ
ρονται πρός την πλησίον άπόκρημνον 
άκτήν ύπό τών κυμάτων.

Σιγή νεκρική βασιλεύει εις αύτάς 
διακοπτόμενη μόνον άπό τάς επικλή
σεις τών έπιβχτών πρός τόν Θεΐν καΐ 
τούς θρήνους τών ναυτών διά τόν θά
νατον τοϋ πλοιάρχου των.

Άλλ'αίφνης φωνή σπαρακτική, ώ- 
σεϊ λεαινης ήτις άπώλεσε τόν σκύμνον 
της, ήκούοθη εκ τίνος λέμβου κινήσασα 
πάντων τήν ε’κπληξιν.

— ΉΝελλη μου, τό παιδί μου, έ- 
φώναξεν ή κυρία Ρόβερστον...

Ή Νέλλη έν τή θαλασσοταραχή τοϋ 
ναυαγίου ειχεν άπολεσθή. μετ'αυτής δε 
καί ό γέρω-Τόβν ό πιστός σκύλος της

Είς μάτην ό κ. Ρόβερστον καί οί 
άλλοι έπιβάται προσεπάθουν νά τήν 
καθησυχάσωσι βεβαιοϋντες αύτήν δτι 
εύρίσκετο είς άλλην λέμβον. Ησυχά
ζει εύκόλως μήτηρ ήτις άπώλεσε το- 
σοϋτον φρικωδώς τό τέκνον της !

Περί τά χαράγματα, ή τρικυμία 
έκόπασε καί αί λέμβοι προσωρμίσθησαν 
είς τήν νήσον Άμπτων.

'Εκεί έβεβαιώθη πλέον ό θάνατος 
τής Νέλλη; διότι δέν ειχεν άνευρεθή 
ούδαμοϋ.

Τούς ναυαγούς περιεποιήθησαν όσον 
ήδύναντο οί κάτοικοι τής πόλεως δώσαν- 
τες πρός αύτούς τροφάς καί ενδύματα.

Τήν έπομένην πρωί πρωί, διαταγή 
τοϋ διοικητοϋ δστις’ έφιλοξένει είς τόν 
οϊκόν του τούς συζύγους Ρόβερστον, 
έρρίφθησαν πάντες οί φύλακες κατά 
μήκος τής άκτής άγαζητοϋντες τό πτώ
μα τής μικράς Νέλλης.

Αίφνης, εκ τίνος σπηλαίου, ό άκτο- 
φύλαξ Ίωσσΐας ήκουσεν ύλακάς κυ· 
νός, σπεύσας δ' έκεϊ διέκρινεν είς τό 
βάθος τόν πιστόν σκύλον Τόβν λεί- 
χοντα άναίσθητον τήν μικράν Νίλλην.

— Τό πτωχό μικρό, έψέλλισεν ό Ί- 
ωσίας, θά ηναι βέβαια νεκρόν.

Έν τούτοις έπλησίασε τό μικρόν 
πτώμα καί άφοϋ έχαίδευσε τόν σκύ
λον διά νά δείξη πρός αύτόν τήν φι
λίαν του, παρετήρησε μετ’ έκπλήξεως 
οτι ή καρδία τής μικρά; ε’παλλεν α
κόμη.

— Έσώθη τό καϋμένο τό μικρό, έ- 
φώναξε πλήρης χαράς ό γέρων Ίωσ- 
σίας. Είναι καιρός άκόμη,&ς σπεύσωμεν

Καί παραλαβών είς τάς άγκάλας 
του τήν μικράν καί τόν σωτήρα αύτής 
κύνα, ό όποιος έκ τοϋ κόπου ήτο άδύ- 
νατον νά κινηθή εφερεν αύτούς είς τό 
διοικητήριον.

'Απερίγραπτος ήτο ή χαρά τοϋ κυ
ρίου καί τής κυρίας Ρόβερστον ώς καί 
ολοκλήρου τής κωμοπόλεως δταν μετά 
τάς πρώτας ιατρικά; περιποιήσεις εί- 
δον τήν μικράν Νέλλην ν' άνοίγη τά 
μεγάλα μαϋραΟ^τάιαα της καί νά ρί- 
πτεται είς τ·.'/ίΓ απαλήν τής μητρός 
της, ένφ ό πιστός κύων άναλαβών έπ ’ 
ολίγον έδέχετο τάς θωπείας τοϋ κ.Ρό
βερστον ('ίδί ehcora 8nC σε.Ηόος).

Ή Νέλλη διηγήθη τότε εις τήν 
μητέρα της δτι κατά τήν θύελλαν ά- 
νηρπάγη ύπο τών κυμάτων, άλλ'οτι ό 
πιστός Τόβν ριφθείς άμέσως είς τήν θά
λασσαν τήν ήρπασε διά τών όδόντων 
άπό τοϋ φορέματος καί κολυμβών τήν 
έφερεν είς τήν άκτήν.

Ή οικογένεια Ρόβερστον έπανήλθεν 
είς Λονδϊνον ή άρχαία εύτυχία άνέ- 
τειλε καί πάλιν δι’αύτήν, ό οφθαλ
μός δμως παρατηρητικού έπισκέπτου 
διακρίνει κρυφίαν λύπην διακεχυμένην 
είς τό πρόσωπόν τής μικράς, λύπην τήν 
όποιαν τή έπροζένησεν ό θάνατος.......
τοϋ γέροντος Τόβν τοϋ καλού της 
σκύλου 1 ΝΧχος ΚοτβιλόπουλΜ

ΤΟ Κ A Ν A Ρ I

Ή Έλενίτσα Λ μικρή, παιδιά μου, μέ τί χάρι, 
Μέ τι αγάπη τρυφερΐΐ. 
Ωσάν μανοϋλά του μικρΐι 
Ποτίζει τό κανάρι.

"Εχει 'ς τό στόμα της νερό καά ζ<·-- 
Κι' ό φίλος της ό φτ- 
’Ολόχρυσος κι/’· 
'Σ τά χείλη

Θαρρείς πώς γέρνε’
Και τό χε
Πίνει νερ
Άπ’ τά'

Γλυκεία το"

Έτ·
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Μιά φορά κ’έναν καιρό, ένας σκύλος κ ’ ένας κόκορας έγιναν φίλοι στενοί 
και άπεφάσισαν νά ύπάγουν νά τ.εριηγηθοϋν τόν κόσμον. Περιπατούσαν ολη την 
ήμερα ακούραστοι ώς οτου έπι τέλους τούς έφθασε τό βράδυ μακρυά άπό τήν 
πόλε και οί καλοί μας περιηγηταί ήσαν ήναγκασμένοι νά κοιμηθούν είς τό ύπαι
θρον. Ό σκύλος έμβήκεν είς τό κούφωμα ενός δένδρου καί ευχαριστημένος διά 
τήν άνακάλυψίν του είπεν είς τον σύντροφόν του :

— Ά ! έδώ θά περάσωμεν ωραία αγαπητέ μου κόκορα.
— Μά είναι ζήτημα : άπήντησεν δ πετεινός· μόνον μιά χάρι θά μοϋ κά- 

μης· νά μέ άφήσης ν' άναβώ είς τό έπάνω πάτωμα γιατί μοϋ αρέσουν ύπερ
βολικά τά 'ψηλά.

Καί χωρίς νά περιμένη τήν άπάντησιν τού συντρόφου του, ανοίγει τά πτερά 
καί πετά είς ένα χονδρόν κλάδον.

Εκεί άφοΰ ηύχήθη καλήν νύκτα είς τόν σκύλον έκλεισε τούς οφθαλμούς 
δ καλός κόκορας καί άπεκοιμήθη.

Το πρωί πρωί μέ τά χαράγματα δ πετεινός έξύπνησε κατά τήν συνήθειάν 
και μέ ένα δυνατό Κι χι-ρΐ-χον ! έξύπνησε καί τόν σύντροφόν του δεά νά

II κυρά-Μάρω, μία πονηρή άλεπού, μόλις ήκουσεν άπό μακρυά τό λά· 
τού πετεινού αφήνει τήν τρύπαν της καί τρέχει ολη χαρά πρός τό μέρος 
ηκουσε τήν φωνήν τοϋ κόκορα ευχαριστημένη διά τό καλό φαγητόν τό 
•ήν έπερίμενε.
νω έπήγαινεν είς τόν δρόμον άπήντησε τόν κύρ-Νίκολό ένα γέρω λύκο 

■πάση ς’ τή ζωή του καί τοϋ λέγει.
όμου, δέν ξέρεις τί μάς εξημέρωσε- έδώ κοντά είναι κά·

του

του

του ι 
έπαναλάβουν τόν δρόμον των.

•δαιότερο, ότι δέν έχει ούτε τσοπάνη! 

εσεν δ λύκος.
: έχη συντροφιά είς τό κακόν τό

~· αλεπούς τήν ήκολούθησε 
’περίμενε.
πετεινού, μόλις είδε 

α εις τό κούφωμα

εε τόν κύρ-Νι-

κορας καί όταν 
ατί έγήρασα σέ 
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τέτοιες δουλιές καί δέν μ’ αρέσει τώρα σ' τά γεράματα νά πάθώ τήν συμφορά 
τοϋ γαϊδάρου. Είσαι ψεύτρα καί πάντα μέ τό ψεΰμα καί μέ τήν πονηριά έζησες- 
χαλώ τήν συντροφιά μας. Πήγαινε μοναχή σου.

Καί δ κύρ-Νικολός έτράβηξε άλλο δρόμο.
Ό σκύλος, χάρις είς τό Λύ-»< ρί-χου τοϋ φίλου του έγλύττωσε άπό τον 

λύκον. Ή άλεποΰ όμως άν καί έμεινε μόνη δέν άλλαξε σχίδιον, άλλ'έ-ήρε τόν 
δρόμο μοναχή καί υστέρα άπ' ολίγο εύρέθη κάτω άπό τό δένδρο. Τί κρίμα όμως 
δ κόκορας ήτο τόσον 'ψηλά !

— Διάβολε, έμουρμούρισε ή άλεπού, είναι άδύνατον νά σκαρφαλώσω έκεΐ 
έπάνω, πρέπει νά σκεφθώ κανένα τρόπον νά κάμω αυτόν νά κατεβή. Τίποτε 
γλυκά λόγια ήμπορεϊ νά πιάσουν τόπο' μέ αύτά τήν άλλη φορά έγέλασα τον 
κόρακα καίτοϋέπήρα τό τυρί.Ώ βέβαια, βέβαια,μέ τό μέλι πιάνουν τής μύγες... 
Καί ευχαριστημένη άπό τόν εαυτόν της ή παμπόνηρη, πλησιάζει είς τήν ρίζαν 
τοϋ δένδρου και λέγει εις τόν πετεινόν.

— Καλ' ήμερα ώραΐέ μου έξάδελφε. Καί πώς ήταν κι’ αύτό το καλό ; 
Δέν ξέρεις πόσο χαίρω πού σέ βλέπω- μά γιατί όμως κάθεσαι τόσον ψηλά : Κα- 
τέβα έδώ νά φιλήσης τήν καλή σου έξαδέλφη ποΰ έχει τόσα χρόνια ν 
"Ελα πάμε είς τό σπήτί πού σοϋ έχω έτοιμάση φαγητόν διά ν' 
στρώμα διά νά κοιμηθής.

Ό κόκορας είχε καταλάβη τήν πονηριάν της άλλά χω' 
ήνόησε τίποτε άρχίζει καί αύτός άπό τό δένδρον.

— Καλώς σ' εύρηκα, αγαπητή μου έξαδέλφη- τί γ! 
άνάγκη νά κάμης τόν κόπον νά έλθης εως έδώ, έγώ τό 
τό σπήτί, άλλά έπερίμενα νά ξημερώση γιά νά ξυπνήσ 
δ δποϊος κοιμάται είς τό κάτω πάτωμα.

— Τον σύντροφόν του ; έψιθύρισεν ή άλεπού* 
άλλος κόκορας. Μά τί εύτυχία, τί ευτυχία είναι 
μοϋ έφώτισε !

Καί όλη χαρά ή κυρά-Μάρω πλησιάζει είς τό 
έξυπνήση τόν σύντροφον τού e(.adiJy>ov της, οτε δ 
τήν ιστορίαν τήν αρπάζει άπό τόν λαιμόν.

— 7Α, γρηά πανούργος, λέγει δ καλός · 
δόντια του, ά, γρηά πανούργος, αύτήν τήν φορ 
τόν ξενοδόχον. Καί μέ δύω·τρία δυνατά τινάγι

— Σέ ευχαριστώ, καλέ μου σύντροφε, « 
σοϋ οφείλω τήν ζωήν μου. Τί καλόν πράγμα εί

— Μοϋ οφείλεις τήν ζωήν σου, άγαπη- 
άλλά καί έγώ δέν θά λησμονήσω ποτέ, ότι ί 
μείνωμεν πάντοτε ηνωμένοι καί άς βοηθώμει 
διότι δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι ή ίσχκ ·

(ΜΙμησις)

Όσα παιδάκια αγαπάτε 
γράψατε ενα συνδρομητήν ε
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ΕΙΣ '■

ΝΑΥΑΓΙΟΝ

' ΰνοίγη τά μεγά.Ια ρ.ανμ.α ματάκια της 
«·ώ ό πίστας χϋων ίύίχετο τάς 

(ΓδβσΛ. 100)

«... ΊΜτε με πόσην χαρά 
όάστροπος ραίνεται ό κακός Γεώ{
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"Οταν πέφτω και κοιμούμαι 
Και ξεχνώ την προσευχή μου 
Πόσον τρέμω και φοβούμαι 
Τδ γνωρίζω μοναχή μου.

Era βράδυ, ζα.ΐισμένη 
Λησμονώ την προσευχή μου 
χ' όπως ήμουν κοιμισμένη 
τί προθάΛ ’ απέναντι μου !

*?«·
Άχ ! μητέρα μου, βοήθεια !
'Σ τ' όνειρό μου, χοκκαΛιάρη 
βΛέπω νάρχεται 'ς τ'άΛήθεια 
χαί νά θέΛρ να μέ πάρη.

·»$*
Τί είναι τούτο ; Άχ, μαμά μου ! 
μέσ' 'ς της νύχτας τό σκοτάδι 
~ο κουφάρ αύτό σιμά μου 

γυρεύει άπό τον Άδη ! . .
■χ·:·

νέρια του σηκώνει 
ιτιές μοϋ ρίχνει 

του τεντώνει
του μοϋ δείχνει.

— Άχ ! συγχώρα με, Χριστέ μου, 
είπα μ ' όΛη τήν ψυχή μου 
κΤ αΛΛη πεια φορά ποτέ μου 
δέν ζεγνώ την προσευχή μου !

Κ' ένα πράγμα σάν άγιέρι 
θάρρος μυστικό μοϋ δίνει 
και όΛόχρυσο ένα χέρι 
μέ σκεπάζει και μ" άφίνει.

**
“Ετσι τιάρα δέν φοβάμαι, 
ή Λαχτάρα δέν μϊ δέρνει 
κι'όταν πέφτω και κοιμάμαι 
χρυσό όνειρο μέ πέρνει.

«♦»

Καί ή νύχτα σάν τελειώνει 
κ ' ή αυγή γΛυκοχρυσίζει 
μέ ζυπνά γΛυκά τ' αηδόνι 
και αμέσως μοϋ θυμίζει.

Τό κακό εκείνο βράδυ 
ποΰ χωρίς τήν προσευχή μου 
μέσ' 'ς τής νύχτας τό σκοτάδι 
έφοβήθηκ' ή ψυχή μου !

*&■
ΝαΛ, μικροί, μικροί μου φίΛοι 

οιν νά κ.Ιείνετε τό μάτι 
•οσευχ' ή ψυχή άς στείΛη 
τοϋ θεού μας τό πα.Ιάτι.

ίΛέπει
αφή του τήν άγια 
ρέπει

κάθε αμαρτία . Ίω. Ait'o;

ΕΙΧ ΤΟ 2ΕΧΟΛΕΙΟΛΙ
(Αιήγτ,μα διΔ μι»'ά ηαιϊΐ» — (ϊδε εικόνα σεΛιδνς 105)

Πέρνει ή μαμά τόν Γεωργό και την Μαροΰσα άπό τό χέρι διά νά 
τά όδηγήση είς τό σχολεΐον τοΰ χωριού- Ίδέτε μέ πόσην χαράν ίι 
καλή Μαροΰσα ακολουθεί τήν μαμά της και πόσον δύστροπος ξαί
νεται ό κακός Γεαίργιος.

Βλέπετε πόση διαφορά ΰπάοχει είς τά δύω αύτά άδελφάκια : Ή 
Μαροΰσα αγαπά τό σχολεΐον, θά μάθη γράμματα και χειροτεχνήματα 
καΐ θά γείνη έν'άπό τά καλλίτερα κορίτσια τοΰ χωοιοΰ, ό Γεωργός 
δμως ό κακός δέν θά μάθη τίποτε καΐ θά μείνη πάντοτε ό ίδιος.

"Αν είχε τοΰλάχιστον ό πατήρ του πρόβατα διά νά τά [ίόσκη ! 
Άλλ’ό πατήρ του είναι πτωχός έργάτης καΐ εργάζεται δλην τήν 
ημέραν διά νά μάθη τά παιδιά του γράμματα.

"Αν ό Γεωργός δέν θελήση ν’άκούΰη τάς συμβουλής τών γονέων 
του καΐ νά ύπάγη είς τό σχολεΐον τόσον τό χειρότερον δι'αι’τόν. Δέν 
θά άργήση νά καταλάβη πόσον μεγάλη αλήθεια είναι τό

Έπιμελού, κοπίχζε έν δόω ειδαι * έος
Δια νά μή μετανοίις τδ ύστερον ματαίως.

Μ A Ν Τ Ε I Ο Ν
(Μύθος Κριλώφ) 

Είς κάποιον 'Ινδικό ναό 
έστησαν ξύλινο Θεό, 

καΐ δρχησ ’ ό Θεός λοιπόν αυτός νά προφητεύη 
σοφά νά συμβουλεύη

Γι’αύτό μ ' ασήμι καΐ χρυσό τόν είχαν σκεπασμένο 
καΐ μέ φορέματ ’ ακριβά καΐ πλούσια στολισμένο 

‘Αδιάκοπα τοΰ δέονται, θυσίες τόν γεμίζουν, 
μέχρι πνιγμοΰ τόν λιβανίζουν.

Πιστεύουν είς αύτόν τυφλά, είς ο τι κι' άν είπή 
δταν μιά ’μέρα έξαφνα — τί θαύμα I τί ’ντροπή ! 

άρχησε τό μαντείο νά τραυλίζη, 
νά λέη παλαβιές, νά τά συγχίζη 

καΐ άν διά ΰπόθεσι κάνεις τό πλησιάζει, 
ενα σωρό ύευτιές τοΰ βραδιάζει- 

καΐ ό καθένας απορών, ’ρωτούσε τί έστάθη, 
τό μαντικό του δώρο πώς έχάθη 1

Καΐ τώρα την αλήθεια γυμνή σας παραδίνω.
Ήταν κενό τό εϊδωλον εκείνο 
καΐ άπό μέσα ίερεΰς 'μιλούσε

Ό ίερευς ό έξυπνος λοιπόν κόσμο χαλούσε, 
άλλ’ άμα έθρονίάσθη μέσα κτήνος, 
άπεκτηνώθη ό Θεός έήείνος.

'Υπήρξαν, ήκονοα ποτέ 
τινές κριταΐ 

ποΰ εύφυΐαν έδειχναν καΐ γνώσι καΐ μυαλό, 
μόνον ένόσω είχανε γραμματικό καλό ιι α

> Λ ία

Αξιώτης
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ
(Συνίχιια)

Ό στρατιώτης, περίεργος διά την άπό- 
φασιν την οποίαν Οά έλάμβανεν ό Άρχι- 
σατανάς, παρηκολούθει μετά προσοχής 
τήν κίνησιν τοΰ λεπτοδείκτου τοΰ ωρολο
γίου του. Ακριβώς μετά παρέλευσιν τών 
2 λεπτών ακόμη, άκούει φοβερόν κρότον 
άλύσσεων, καί συγχρόνως βλέπει άνοιγο - 
μένην θύραν άπό τής όποιας έξήλθε δαί
μων τις παρακολουθούμενος καί ύπό άλ
λων. Ό δαίμων ούτος είχε κάτι τι τό 
διακριτικόν έπάνω του. "Εφερε κράνος ό- 
λόχρυσον, έπι τοΰ στήθους θώρακα καί 
κορδόνια αμφιμασχάλια έπι τής άρεστερας 
χειρός και υποδήματα μέ πτερνιστήρας. 
Έπροχώρησεν στρατιωτικόν βήμα μετά 
τής ακολουθίας του πρός τόν στρατιώτην 
καί άφοΰ τον έχαιρέτησεν, σταθείς ένώ- 
πιόν του είς άπόστασιν 5 βημάτων τφ 
είπε !

— Μεγαλοδύναμε στρατιώτα, τόν ό
ποιον ολόκληρος ή γεννεά τών δαιμόνων 
έφοδήθη και ό όποιος ο,τι και άν θελήσης 
δύνασαι να τό κάμης έπι τής γής καί είς 
αύτα τά Τάρταρα τοΰ αδου, χάρις .ίς τό 
θαυματουργό σακκοϋλι σας, ό ό’ υϊος το
σάκις έθαυματούργησες έπι τή; γής, καί 
τόν θάνατον αύτόν έσταμάτησες, καί βα
σιλείς εσωσας, έρχομαι έκ μέρους τοΰ 
Άρχηγοΰ μας, ένώπιόν σας νά υποβάλω 
τά ταπεινά μου σέδη, καί νά σοί άναγ - 
γείλλω ότι διωρίσθην μετά πολλών άγγε- 
λιαφόρων, ξεναγός ύμών όπως σάς παρα
κολουθήσω κατά τήν περιοδείαν σας είς 
τά Τάρταρα τοΰ αδου, καί ικανοποιήσω 
τάς περιέργους ερωτήσεις σας. Ό ’Αρ
χηγός μας άπεφάσισε διά πρώτην φοράν 
έπι τής βασιλείας του νά έπιρτρέψη εις 
ζώσαν ψυχήν νά έπισκεφθή τόν άδην καί 
νά έξέλθη πάλιν άπ’ έκεΐ! "Εχω πεποί- 
θησιν είς τόν λόγον σας οτι δέν Οά κάμη- 
τε χρήσιν τοΰ θαυματουργού σας σακκου- 
λίου.

— Ο αρχηγός τοΰ αδου έχει καί πά
λιν έπαναλαμδάνω τόν λόγον μου ώς 
τό ζήτημα αύτό.

— Στρατιώτα μου είμαι υπό τάς δια- 
ταγάς σας. Άν έπιθυμήτε, δυνάμεύα νά 
κατέλθωμεν. Συγχρόνως δέ στραφείς έ
καμε νεΰμα πρός τούς διαφόρους άγγε- 

λιαφόρους του, οί όποιοι διά μιας έγένοντο 
άφαντοι !

— Τί σημαίνει αύτό κύριε ύπασπιστά.
— Σπεύδουν ν’ αναγγείλουν είς τά 

διάφορα τμήματα τοΰ αδου τήν άφιξίν σας.
Ό στρατιώτης ευχαριστημένος άλλά 

συγχρόνως και φοβισμένος ολίγον εςεκι- 
νησε μετά τοΰ ύπασπιστοΰ του !

Κατήλθον κλίμακας τινάς, είσήλθον είς 
υπογείους βόλους ολίγον φωτιζόμενους καί 
έφθασαν πρό φοβερού ποταμού, οΰτινος ή 
βοή ήκούετο είς πολλών χιλιομέτρων άπό- 
στασιν.

— Τί είναι αύτό κύριε ύπασπιστά:
— Είναι ό πύρινος ποταμός Φλεγέθων, 

ό χωρίζων τήν γην έκ τοΰ αδου. ’Αδύνα
τον νά διέλθη τις αυτόν, άν δέν τυγχάνη 
δαίμων, διότι το ύδωρ τούτου μεταβάλλε
ται είς πυρακτωμένην πίσαν, καί ό τολ
μηρός έπισκέπτης κατακαίεται αυθωρεί!..

— Ναι άλλ’ήμεϊς πώς θά τόν διέλ- 
θωμεν ;

— Ή διαταγή τοΰ άρχηγοΰ μας έπι 
τοΰ διοικητοΰ του ποταμοΰ τούτου είναι 
σεβαστή. Έχει ήδη είδοποιηθή ό ποτά 
μιος δαίμων. ΤΑ ! . . νά, βλέπετε έρχομέ- 
νην τήν τριακοντάκωπον λέμβον; "Ερχε
ται όπως μάς διαπεραιώση είς τά προπύ
λαια τοΰ αδου.

Ό στρατιώτης ήρχισε νά τά χάνη καί 
νά μετανοή διά τόν περιέργειαν του αύ
τήν, διά τοΰτο και κάθε στιγμήν έθλιβεν 
έπι τοΰ στήθους του τό σακκοϋλι είς τό 
όποιον είχε όλην τήν πεποίθησίν του καί 
ολον τό θάρρος του.

— Κύριε ύπασπιστά, θέλω νά δοκιμάσω 
αύτό τό όποιον τρέχει μέσα είς τόν ποτα
μόν τί είναι.

— Θά καήτε άμέσως στρατιώτα μου ! 
Περίμενε ολίγον I

Τήν στιγμήν έκείνην, ή λέμβος εφθα 
σεν έπι τής όχθης είς τήν όποιαν ΐ- 
σταντο, ό στρατιώτης μετά τοΰ ύπασπί- 
στοϋ του καί δαίμων τις παρουσιασθείς

— Κύριε ύπασπιστά, νομίζω ότι ήρχι - 
σε νά σκοτινιάζη, διέκοψεν ό στρατιώτης 
μας. Αρχίζω νά μή διακρίνω πλέον τά 
αντικείμενα καλώς !

— Ένδυθεϊτε τήν ένδυμασίαν αύτήν 
άμέσως καί φορέσατε αύτά τά όμματοϋά- 
λια. Επίτηδες σάς αφήκα έπ’ ολίγον δια 
νά ίδήτε τό ψαλαφητόν σκότος οπερ βα
σιλεύει έδώ κάτω.

Ό στρατιώτης άφοΰ περιεβλήθη τήν 
όλόχρυσον μπλούζαν καί έφόρεσε τά όμμα- 
τοϋάλια τά όποϊα τφ έδωκεν ό -υπασπιστής 
του δέν ήδυνήθη νά κράτηση στεναγμόν 
άνακουφίσεως.

— Μέ αύτά, προσέτι στρατιώτά μου, 
θά δυνηθήτε νά έξέλθητε αβλαβής άπό τήν 
τρομεράν αύτήν θερμοκρασίαν. Κυττά- 
ξατε τώρα τόν ποταμόν αύτόν, καί αν θέ
λετε βυθίσατε τόν δάκτυλόν σας!

Ό στρατιώτης τρέμων είς τήν θέαν 
τών αντικειμένων τά όποια έπαρουσιάσθη- 
σαν πρό τών οφθαλμών του ηρώτησαν μετ’ 
άπορίας :

— Ποΰ ησαν κρυμμένα όλα αύτα τα 
αντικείμενα ; Τί πλούτος, τί πράγματα 
είναι αύτά;

— Ύπήρχον ένταΰθα έξ αρχής, άλλ’ 
ένεκα τοΰ σκότους δέν ηδύνασθε σείς να 
τά διακρίνητε. ’Απ’ έδώ καί έμπρός έφ 
όσον φορεΐτε τήν ένδυμασίαν αύτήν τίποτε 
δέν θά σάς διαφύγη. Άλλά στρατιώτά 
μου ας έπιδώμεν τής λέμβου !

Οί τριάκοντα δαίμονες άνέμενον μέ 
τάς κώπας άνυψωμίνας- μόλις είσήλθον 
ό στρατιώτης μετά τοΰ ύπασπιστοΰ του, 
έντός τής λέμβου, άνεβοκατέβασαν τάσ 
κώπας 3 φοράς είς ένδειξιν χαιρετισ- 
συγχρόνως έκίνησαν βαίνοντε<· 
αντίπεραν όχθην.

Ή φωταγώγησις τών όχθ

ί
Περί ’Ιουλίου σημε

*,* Είς τόν μήνα τούτον έδ 
’Ιούλιος πρός τιμή 
Καίσαρος.

*,* Πρό τοΰ Καίσαρος, δ ’) 
ζετο Κ ο u ΐ ν τ ί λ ι ο ι 
μήν τοΰ ένιαυτού. 
Τον ’Ιούλιον οί αρχαίο 
άνδρα γυμνόν μέ σώμι 
και κόμην πυρόχρουν ϊ 
στάχεων. 

χος παιανιζούσης μουσικής, κατέθελξαν 
τόν στρατιώτην όστις ούδέποτε ήλπιζε νά 
ϊδη τοιαΰτα πράγματα έπι τής ζωής του.

— Καί δέν μοΰ λέγετε σάς παρακαλώ, 
κύριε ύπασπιστά, είναι πολύ έπιμήκης ό 
ποταμός ούτος ;

— Περιέρχεται όλην τήν γήν καί έχει 
βάθος όσον άπέχει ό ούρανός τής γής. 
Άλλ’ ιδού πλησιάζομεν !

Πράγματι ό ήχος τής μουσικής ήκούε
το ήδη ευκρινέστατα.

Ό στρατιώτης μας έμεινε καταμαγευ- 
μένος έκ τής θέας τής παραλίας. "Οτι 
ήδύνατο νά βάλη μέ τόν νοΰν του τά έ
βλεπε ν ήδη έμπροσθεν του !

— Καί τώρα, στρατιώτά μου, εύρισκό 
μέθα είς τά προπύλαια τοΰ αδου. Βλ/ 
τε τήν σειράν έκείνην τών δαι- 
Είναι έπιφορτισμένοι νά άποδώΓ 
τιμάς έπι τή είσάδφ σας είς τόν 
333 πυροβόλων κρότοι θ’ ανα· 
τόν Μέγαν Άρχισατανάν ? 
τό πόδι σας έπι τών προπ 
σιλείου του !

Συγχρόνως ό ύπ- 
ρίκτραν καί έσφί 
σικαί ήρξαντο 
φοι κανονοδολ-

Ό στρατ- 
παραδόξου 
ξεως, καί
τ»
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Ευφυής Απάντησες.
Ο Βασιλεύς τής Γαλλίας Λουϊοβϊχος 

ιδ' ήρώτησε ποτέ τον γενναίου Ελβετόν 
συνταγματάρχην Κλέρη εάν κατάγεται 
άπό εύγενή οικογένειαν. Ό γενναίος στρα
τιώτης άπεκρίθη ώς εξής :

— Μεγαλειότατε, δ Νώε είχε τρεις 
ς έν τή Κιβώτιό, δέν γνωρίζω όμως 

*ς ποιος έκ τών τριών είναι δ προ- 
ου !

*·φτ καί ή ύπηρίτριΐ τον
'ΐότατος Άγγλος κληρικός 

■' ποτέ νά επίπληξη τήν 
Ά έψησε πολύ τό κρέας

φαγητόν καί ψή-

-.1 δυνατόν.
• Μαρία όταν 

-> να κάμνης 
ι να διορ-

‘Ετοιμότης ήθοποιοΰ
Έν τώ θεάτρω παριστάνεται δ Ριχάρ

δος ό Γ . τοΰ Σαίςπηρ. Καθ’ ήν στιγμήν 
δ ηθοποιός δ ύποκρινόμενος τόν Ριχάρδον 
αναφωνεί:

— « Ένα ίππον ! . . Τό βασιλεών μου 
δΓ ένα ίππον» είς έκ τοΰ υπερώου φω
νάζει :

— Σέ πειράζει αν ήναι όνος ; 
Καί δ ευφυής ήθοποιός :
— Όχι, διόλου, μά έλα γλήγορα ! 
Τό θέατρον έκινδύνευσε νά πέση έκ τών 

χειροκροτημάτων !
aA’opuJaJdca

-χ-
'οδολάς καί τάλαντον

Ό Διογένης έζήτησεν παρά τίνος α
σώτου έν τάλαντον. — «Διατί, τω είπεν 
ούτος, παρά μέν τών άλλων ζητείς μόνον 
έ'να οβολόν, παρ ’ έμοΰ δέ τάλαντον :

— «Διότι, άπεκρίθη δ Διογένης, δέν 
είμαι βέβαιος οτι θά δυνηθής νά μοΰ δώ- 
σης καί άλλην φοράν !

Eviio-lxtiQ
Ά'

μώδεις καροιμίαι 
1α αγάλια κόττα μου 

ώ σέ μαγειρεύω. 
■Ια άγάλ’α φύτευε 
>νιμος αμπέλι 
άλία άγάλία έγινε 
υρίδα μέλι, 
γ’ ή Μάρω τό χορό 
' άνδρα χορευτή, 
ι δ Θεός τον κλέφτη 
.ι καί τον νοικοκύρη, 
ον τον φίλον σου 
άττωμά του. 

κερί μήν έταξες 
3 παιδιού κουλούρα. 
; δέν τόν είδαμε 
ιάννη τόν έβάλαμε

ΠΝΕΥΜΑ
— Είπέ μοι, Νϊχο, τόν αόριστον 6' τοΰ 

.Ιέχω είς τήν προσταχτικήν.
Ό παρακείμενος μαθητής ψιθυρίζει :
— «Είπε, εΐπέτωο.
Ιίαί δ Νίχος έν στε»οχωρίφ ι
— Τί νά εΐπώ, αδελφέ, άφοΰ δέν ξέρω. 

‘Εστάλη ύπό Γ. Καρατζΰ,

•
ΊΙ μήτηρ παραπονεϊται χατά τοΰ μιχροϋ 

Τάχη, διότι τήν έξυπνα τήν νύχτα χαί τής 
ζητεί νερό. Ό Τάχης ύπόσχεται ότι δέν θά 
τήν έξυσνήση πλέον. Τήν έπομένην νύχτα 
δ Τακης έγείρεται σιγά, σιγά άπό τήν χλί- 
νην του, πλησιάζει άχροποδητεί εις τήν μη
τέρα του, ήτις χοιμάται χα> τής λέγει :

— Μαμά, διψώ, νά ποΰ σοΰ τό λέγω σιγά, 
σιγά διά νά μή σ' έξυπνήσω.

'Εστάλη ύπό '^ετοΰ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 3 I

Νήσος είμαι, άλλ’ 'έν γράμμα 
Άν μοΰ άντιχαταστήσης

Τότε εν πτηνόν, ώ φίλε, 
"Εμπροσθέν σου θ ' απαντήσης.

'£14ήσ.το*·εος. 
Αίνιγμα 32

Ποιος μέγας ποιητής όξυτονούμενος γί
νεται μέλος τοΰ σώματος ;

Α7α-"//.τειρος. 
Αίνιγμα 33

Έν μόριον τό πρώτόν μου, 
δεσμός τδ δεύτερόν μου’ 

Άλλ' δ'μως ενα σύνδεσμον 
Δηλοί τό σύνολόν μου.

’4ίίη»·αϊ«ός Άσιήρ·

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Περιβεβλημένα ό'λην τήν γάριν χαί τήν 

δρόσον τών νεαρών ετών τής συγγραφίσσης 
των έξεοόθησα» εις τεύχος κομψόν τά διη
γήματα τής δεσποινίδος Ευγενίας Ζωγρά
φου. Δέν γράφομεν χρίσιν, άλλ’ άπλήν ά· 
ναγγελίαν ποιούμεθα τοΰ έργου, είς τάς σε
λίδας τοΰ δποίου ευχαρίστως ένετρυφήσχμεν.

Ό βάνος της δέν είναι διήγημα, είναι 
μία ζωγραφιά δυνατή, τής δποίας τά χρώ
ματα παραμένουσιν άνεξάλειπτα έπί πολύ άπό 
τής μνήμης τοΰ παρατηρητοΰ άναγνώστου. 
Άναγνώσατε τόν Θάνον και θά ΐδήτε τόν 
χαχόν υιόν, τόν φιλάργυρον άνθρωπον, τόν 
χαχοΰργον σύζυγον, τόν διεφθαρμένου πολί
την, τόν άπάνθρωπον τοχογλύφον, τόν ιε
ρόσυλου Θάνον, τον έπιορχον Θάνον παρόν-

ΜΙΚΡΩΝ
Πέριξ πόλεώς τίνος παρατηρεί τις τόν 

Κουφιοχεφαλάκην συλλέγοντα μήχυτας.
— ’Αλλά,.φίλε μου, τοΰ λέγει, αυτά τά 

μανιτάρια είναι φαρμακερά.
— "Εννοια σου, κύριε. άπαντά δ Κούφιο- 

χεφαλάκης, δέν 'έ/ω σκοπόν νά τά φχγω’ 
τα μαζεύω διά νά τά πουλήσω.

'Εστάλη ύπό 'νΐσ.τΐόος 'Λγι-Μέως.
« *

— ΙΙέτρε,νάμέ έξυπνήσης αύριον εις τάς εξ.
— Πολύ χαλά, χύριε.
— Μά δςά νά μή τό λησμονήσης χάμε 

ένα χόμβον είς τό μανδύλι σου.
— Δύσκολο μοΰ φαίνεται άοέντη χαί θά 

τό λησμονήσω Δέν είναι χαλλίτεοα. . .
— Τί, τί ;
— Νά μου χτυπήσης τό χουδοΰνι είς τάς εξ! 

'Εστάλη ύπό ’/αχώδιιυ Σιμού.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Άπροσδάκητον 34 

Ποϊον είν’αύτό τό πράγμα 
Ποΰ τό έχει χάθε πράγμα !

ΑΙκακις ’ ΑρισαΜης. 
Γρίφος 35

Μυά S τινα Ρ έτη Τ ώά τόπον φεϋ ! γή 
ναοί.

Πράσινη χΛάη.

Λύσεις τών εν τώ Β φύλλιρ δημοαίευθει- 
σών άσχήσεων πνεύματος

26) Α-θ ήναι. —27)’Αήρ.—28) Τό ά
λας.—29) Πα-Ρις.— 30) Υπομονή χαι επι
μονή πολλά νιχώσιν προσκόμματα.

σιαζόμενον πρό ήμών έν ολη τή άπεχθεία 
τής μορφής χαί τής ψυχής του. Έχρειά- 
ζετο δυναμις πολλή διά νά γραφρ ήθογρα- 
iy ία τοιαύτη καί ή δύναμις αυτή είναι θαύμα 
αληθώς πώς ένεφώλευεν είς τήν ψυχήν τής 
παρθένου συγγραφίσσης του

Είς τά λοιπά τρία διηγήματα "Συ", α Ή 
’Ιωάννα" καί «Μέ Χιμαίρας» τ' απαρτίζοντχ 
τό τεΰχος τών διηγημάτων τής δεσποινίδας 
Ζωγράφου δέν εύοίσκει τις τοΰ θάνου τήν 
δυναμιν, άλλ'εύρίσχει τόσην χάριν είς τήν 
'έκφρασιν, τόσην γοργότητχ εις την φράσιν, 
τόσην τέχνην εις τήν έξέλιξιν, ώστε .αισθά
νεται τήν εΰχαρίστησιν νά διέλθη επατει- 
λημμένως τάς κομψάς γραμμάς των.

Τό τείχος τιμΞϊα» ιΐρσχμής.
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Πολλοί άπό τούς μικρούς φίλονς μου άπό 
την σπουϊήν των νά μοί στείλουν μίαν ώραν 
άρχήτερα τά γραμματάχία των λησμονούν 
να σημειώσουν τόν το’πον τής διαμονής των. 
Δι'αϋτούς τό .πράγμα δέν είναι σπουδαϊον, 
άλλά δι ’ εμέ ; Ποΰ νά χαΟήσω έγώ να ξε
φυλλίζω τόσα; χιλιάδας ονόματα διά νά ευρώ 
ε'ις ποιον μέρος τής Ευρώπης ή τής 'Αμερι
κή; (διότι καί έκεΐ πηγαίνει τό «Παιδικόν 
φύλλον») εύρίσκεται ό φίλτατός μου Παταγ. 
Κουισομητόπον.Ιος, ό όποιος μοΰ γράφει ενα 
παραπονιάρικο γραμματάχι ή ή χρυσή μου 
Κόρη τον Εύρώτα διά νά σημειώσω τάς λύ
σεις της : ‘Ολίγη προσοχή, άγαπητοί μου 
μικροί, και ή παράλειψις αυτή δέν Οά βυμ- 
6ή πλέον.

"Ελαβα τό γραμματάκι μέ τά; λύσεις σου 
καί διόρθωσα αμέσως τό όνομά σου αγαπητέ, 
ΙΙαντι,Ιη Ae.laljive. Τώρα οπού έκαμες άρ- 
χήν γράφε μου συχνά.

Ίδοΰ τί uoi γράφει έξ ‘Αγγλίας ό αγα
πητός μου Mixpo-'uyac :

« Εγεννήθηχα εις τάς Ινδίας χαΐ τώρα 
είμαι εις τήν ‘Αγγλίαν καί ποτέ, μά ποτέ 
οέν είδα τή γλυκείά Ελλάδα μας. 'Ελπίζω 
όμως όταν μεγαλώσω νά έλθω. Ή άδελ- 
φούλα μου ΆζΙζα σέ ευχαριστεί διά τήν πρός 
αύτήν άγάπην σου. Τό περιοδικόν σου μας 
έτρέλλανε. Σέ φιλώ χαΐ μένω φίλος σου».

ΛΙιχρο μίγαΐ.
Χρυσέ μου φίλε, Μιχρο-μίγα, λάβε χίλια 

φιλήματα νά τά μοιράσης μέ τήν άδελφού- 
λα σου χαι μή μέ λησμονείτε ! Τάς λύσεις 
τών αινιγμάτων σου τάς έλαβον μέ άλλο 
γραμματάχι. Περιμένω τά άστρονομικά σου.

Καί τάς λύσεις σοο καί τό «πνεύμα μι
κρών» και τας «ασκήσεις πνεύματος» έλαβον 
άγαπητέ ΙΙο.Ιυμήχανι Όόυασϊΰ, και Οά τά 
δημοσιεύσω μέ τήν σειράν των. Γράφε μου.

Τήν συνδρομήν σου έλαβον, άγαπητέ 'Αθ 
ΠαπαγιατνόπουΛι, χαί σοι άπέστειλα τό α’ 
φύλλον. Τό έλαβες ;

«’Απείρους ευχαριστίας άναπέμπω πρός 
σέ, άγαπητόν μου «Παιδικόν φύλλον» καί 
εύχομαι είς τόν "Υψιστον ϊ»α άρχίση τάχι
στα ή δες τοΰ μηνός έκδοσις τοΰ πολυαγα- 
πημένου μου φύλλου», μοί γράφει ή προσ
φιλής 'Λσ.τίι; too 'Λχν.Ι.ίε’ως καί μαζή μέ τό 
ώραίον αύτό γραμματάχι μοι στέλλει λύσεις 

και «Μικρά-μικρά», τά όποια Οά δημοσιευ- 
Οώσι μέ τήν σειράν των.

Καί σύ χαί ολοι οί μικροί μου φίλοι Οά 
εΰρητε έντός τοϋ φύλλου μίαν μικρά» μιχράν 
άγγελίαν μου' άν φροντίσητε νά μοι έγγρά- 
ψητε ενα φίλον σας 'έκαστος τό ζήτημα τής 
έχδόσεως Ϋις τοϋ μηνός λύεται, φιλτάτη 
ΊΙΛιαχή άχτίτ·

Τά ονόματα τών λυτών δέν Οά δημοσι- 
εύωνται εις 'έκαστον φύλλον, άγαπητέ Σ 
Ίίιι, άλλ’είς τό τέλος τοΰ έτους οτε Οά δη- 
μοσιευΟώσιν τά αποτελέσματα τοϋ διαγωνι
σμού πρός λύσιν τών ασκήσεων πνεύματος.

"Ελαβον τάς λύσεις σας, αγαπητοί *Λ0»)· 
ναϊχί Άστηρ, θ. Γ. Καραγιύτνη, ‘ΩχιατΙ, 
NaveiaOfic χαί "Ο.ίτμπε.

Καί αί λύσεις σου όρθαί καί τό «πνεύμα 
μικρόν» καλλίτερο». φίλτατοι '4»εέ και Ι1ο· 
σιιίών δημοσιευθώσι.

Καί ίδιχαί σου αάσκήσεις πνεύματος» καί 
τό «πνεύμα μικρών» θά δημοσιευθώσι, προς- 
φιλέστατε Γ. Καρατία.

Σέ ευχαριστώ άπό καρδίας διά τάς κρίσεις 
σου, φίλτατε ’//ρως · ti/c Γραβιάς, καί θά 
δημοσιεύσω τό αίνιγμά σου, αλλα μή βιά
ζεσαι. Είς τήν άδελφήν σου εύχομαι καλήν 
επάνοδον διά νά λάβω έπι τέλους τό ώραϊον 
διήγημά της

Άν «γνώριζες πόσαι χιλιάδες «ασκήσεων» 
καί «πνεύματος μικρών» εΰρίσκονται εις τό 
γραφεϊόν μου, άγαπητέ μου Εν'μο.Ιπι, δέν 
Οά δυσηρεστήσω μαζή μου. Ολίγη υπομο
νή καί όλα Οά δημοσιευΟώσιν. “Ολα ό'σα μοί 
έστειλες τά έλαβα ώς και τό διά τόν διαγω
νισμόν διήγημά σου τήν περί τοϋ όποίου 
χρίσιν θά ίδης εις τό επόμενον.

Πολύ καλά κάμνεις, Kopioa.lt μου, νά 
χυττάζης πρώτον τά βιβλία σου καί έπειτα 
τό περιοδικόν, αύτό μέ ευχαριστεί παρά πο
λύ.Τά «Μ κρά-μιχρά» σου θά δημοσιευθώσι. 
Διά τάς υπέρ έμοΰ χρίσεις σου σέ ευχαριστώ.

Είμαι χατενθουσιασμένον, διότι απέκτησα 
ένα φίλον είος ό Αιοντόχρόος Κρής. Μέ τήν 
επιστολήν διά τής όποίας ζητεί νά έγγραφή 
μοί στέλλει καί απαντήσεις είς όλους τους 
διαγωνισμού; καί «Μιχρά-μιχρά» χαί χιλίας 
εύχάς καί προσρήσεις Σέ ευχαριστώ, νέε 
φίλε μου, καί σέ αγαπώ όσον καί τους πα
λαιού; μου φίλους. Γράφε μου.

Γό επόμενον φύλλον δέν θ’ ίπυσταλή είς τούς καθυστερούντας τήν συνδρομήν των

Kopioa.lt

