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διά τής ΰπ' αριθμόν δί,θβδ'τγκυκλίου του προς τούς διδασκάλους 
τού κράτους άποφαίνεται «δτι ούγ\ άσυντελής έσται πρός τήν διανο
ητικήν τών ηαίδων άνάπτυξιν, ή έκδοσις τού άοίστον τούτον περιο
δικού διότι και ή γλώσσα είναι ήρμισμένη ποός την παιδικήν άνά- 
πτυξιν και αΐ έννοιαι έκλελεγιιέναι έπιμελώς και αΐ οίκονοιιίαι αύτού 
έγγυώνται τήν εύστοχίαν αύτοΰ προς τον σκοπόν» καί έντέλλεται 
αύτοϊς «νά ένεργήσωσι πρός διάδοσιν τού ώφελιμωτάτου τούτου πε
ριοδικού, ώς έπιτηδειοτάτου μορφωτικού μέσου »
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ίχάβτον ειονφ,
Γραφειον <£Παιδικ.οτ Φταλοτ»

11 — Όδδς Άδριανοϋ 11 μεταξύ φαρμακείου «Έλαφος· καί παλ. άγορας—11
Οΐ έπιθυμοΰντες ν' αντιποοσωπενσωσιν έν ταΐς έπαοχίαις κα\ τω 

έξωτερικω τό «Παιδικόν φνλλον» άπευθυνθήτοισαν πρός τον κ. 
Νίκον Κοτσελόπουλον δικηγόρον Διευθυντήν «Π ιιδικον φύλλου» 

εις 'Αθήνας.
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ΤΟ ΚΎΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ
Ό Διευθυντής τοΰ νομαρχιακού δν,μοτιχυϋ σχο)«ίου Άβηνων χ. Δ. Μουμούρης άπηΰβυνι πρό: 

τόν Διευθυντήν του «Παιδικού φύλλου» τήν ίζής επιστολήν :
'Αξιότιμε κύριε Κοτιίελόπουλε,

• Ή ίλλειι^ις καταλλήλου παιδικού Αναγνώσματος αίρεται διά τής ίκδόόβως 
τοΰ «Παιδικού φύλλου· συνδυάζοντας το τερπνόν άμα καί ωφέλιμον, άναπτύσ- 
ΰοντος τόν νούν και τήν καοδίαν, καθιόταμένου δέ οΰιω προσφιλούς άναγνώ- 
όματος πάσι τοΐς πρός μάΟησιν όργώσιν.

Πολυποίκιλος καί τερπνή Λ ύλη τού «Παιδικού φύλλου· θά Αδύνατο πάνυ δι
καίως και τελεσφόρως ν’ άντικαταστήΟι,ι πολλά τών Ανα
γνωστικών βιβλίων, άτινα ί κ ι <ι τ α άποφέρουΟι τόν 
προσδοκώ μεον καρπόν. 'Απλή τις έζέτασις τών γνώσεων καί διδα
σκαλιών άς παρέχει ή άνάγνωσις τού · Παιδικού φύλλου· άρκεϊ νά πείσμ τούς 
πάντας περί τής έκτιμήσεως καί ύποστιιρίξεως, Ας τυγχάνει.

Διηγήματα ή ποιήματα, μύθους ή διαλόγους. Ιστορίαν ή πραγματογνωσίαν, 
γυμναστικήν ή άσκήσεις πνευματικός, μουσικήν ή Αποφθέγματα, τά πάντα ά
φθονα. πλούσια,έκλεκτά, ζωηρά Ανευρίσκει τις είς τό «Παιδικόν φύλλον· τό προ
σφιλές τούτο Ανάγνωσμα.

Ιίεριτττολογίαν κρίνοι τόν έπί πλέον έπαινον τοΰ συγγράμματος, διότι τούτο 
αύτό καθ’έαυτό έπισπμ τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών.ούδόλως δ' έχει Ανάγκην 
τών γραμμών τούτων, αϊτινες άφιερούνται μόνον τώ ζήλω καί τή προθυμίμ τοΰ 
Διευθυντοΰ, όδτις έπιδιώκει τήν ή«ικήν άνάπτυξιν τής σφριγώόης νεότητος.

Τελευτών έπάναγκες κρίνω όπως διά τής Ασθενούς μου φωνής παρορμήόω 
όσον οίόν τε τόν ρέκτην καί εύγενή φίλον κ. Νίκον Κοτόελόπουλον εις τήν 
συνέχειαν τής ύφηλής ταύτης Αποστολής έκφράζων αύτφ έγκΑρβιον Εύγε.

Ύλίως ύμΖτερος 
Αλεε. Μοϊμοτρηε

Έκ τής ανωτέρω έπιστολής τοΰ κ. Μουμούρη λαμβάνοντες αφορμήν άνα- 
γράφομεν δτι τριακόόια έβδομήκοντα εξ βιβλία παιδαγωγικά έκδοθέντα 
κατά τό παρελθόν έτος καί εξακόσια όχάοήχοντα έν δλω περιοδικά παιδικά κυ- 
κλοφοροΰντα καθ' άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον, άντικατέστησαν τινα τών 
διδακτικών βιβλίων άτινα έκούραζον τόσον τόν νουν τών μαθητών.

Άλλ' έκτός τών περιοδικών καί τών παιδαγωγικών βιβλίων, ήρχισαν συνι- 
στώμενοι έν Ευρώπη δ είς μετά τόν άλλον, παιδαγωγικοί σύλλογοι έκ τών ό
ποιων σπουδαιότερος είναι δ κατά τόν ΊούλΛν συστάς παιδαγωγικός σύλλογος 
τοΰ ’Εδιμβούργου, δστις ώς σκοπόν του ώρισε νά έλατρώση όσον τό δυνατόν 
πλειότερον τόν μαθητήν άπό τά μαθήματα νά έφαρμώση δέ νέον διδακτικόν σύ
στημα, κατά τό δποϊον πλήν της γλώσσης, ή δποία θά είναι ύποχρεωτικόν μά
θημα, καί τών μαθηματικών, τά άλλα θά μανθάνωνται διά περιοδικών άναγε- 
νωσκομένων έν τάζει και ε’ις έπήκον πάντων παρ’ενός έκάστου τών μαθητών, 
χωρίς νά ζητήται κατόπιν έλεγχος τοΰ τί έκαστος μαθητής ενθυμείται καί είς 
τί δέν έπρόσεζε. Διά τής μεθόδου ταύτης δ παιδαγωγικός σύλλογος 'Εδιμβούργου 
προσδοκά μεγάλα άποτελέσματα.

θά ήναι ευτύχημα &ν αί ίδέαι αϊτινες έκράτησαν παρά τψ παιδαγωγικώ 
συλλόγω τοΰ 'Εδιμβούργου καί ύφ' ών κατέχεται καί δ διευθυντής τοΰ παρ'ήμϊν 
Νομ. σχολείου κρατήσωσι καί παρ’ ήμΐν καί ίδωμεν μερικά έκ τών διδακτικών 
λεγομένων βιβλίων άτινα εις ούδέν άλλο χρησιμεύουσιν η εις τό νά κουράζωσι 
τόν νοΰν τοΰ μαθητοΰ άνευ τίνος ώφελείας, άντεκαθιστώμενα διά παιδικών φύλ
λων καταλλήλων και τήν ψυχήν καί τό ήθος νά μορφώσωσι καί τάς γνώσεις τών 
μικρών μαθητών καί μαθητριών νά πλουτίσουν.

Είς τήν μελέτην τών κκ.επιθεωρητών καί τών διδασκάλων τοΰ κράτους καί είς 
τήν προσοχήν τής Έλλ. κυβερνήσεως ανατιθέμεθα τάς όλίγας ταύτας γραμμάς 
επί τή έλπίδι δτι διά τούτων έπιζητοΰμεν νά προσφέρωμεν άληθή ύπηρεσίαν ε’ις 
τήν φιλτάτην πατρίδα. Π Διενθυνείις.

0 ΛΙΘΟΞΟΟΣ

ΖΗ ποτέ έν Ίκ- 
πωνίιζ πτωχός λι
θοξόος δ δποΐος δέν 
ήτο καθόλου εΰ - 
χαριστημένος άπο 
τήν τέχνην καί 
τήν τύχην του.

—Νά έγινόμην 
πλούσιο;, έλεγε, 
τί καλά θά ήμην.

'Έν άγαθόν πνεΰμα ήκουσε τήν ευ
χήν του καί δ λιθοξόος έγινε πλούσιο; I 

Ημέραν τινά διήρχετο δ Αΰτοκρά- 
τωρ πρό τής οικίας του ύπό συνο’είαν 
πεζών καί ιππέων οϊτινες έκράτουν όμ- 
βρέλλας διά νά προφυλάττωσιν αυτόν 
άπό τάς άκτίνας τοΰ ήλίου.

— Άχ! διατί νά μή ήμαι αύτοκρή- 
τωρ, έψιθύρεσιν δ ήδη πλούσιος.

Τό πνεΰμα ήκουσε τήν ευχήν του 
καί τόν εκαμεν άμέσως αύτοκράτορα. 
Γενόμενος αΰτοκράτωρ είδεν,οτι άν καί 
έκράτουν άνωθεν αύτοΰ οϊ ύπηρέται όμ- 
βρέλλας, έν τούτοες αϊ καυστικαί ακτί
νες αϊτινες άπεξήρανον τήν έπικράτειάν 
του, τοΰ έθέρμαενον τήν κεφαλήν.

—Τί αΰτοκράτωρ λοιπόν είμαι έγώ 
άφοΰ δ ήλιος μέ ύποτάσση ; ΙΙώς έπε- 
θύμουν νά ήμην ήλιο; I

Τό πνεΰμα έξεπλήρωσε καί τήν έπι- 
θυμίαν του αυτήν.

Έγινε λοιπόν ήλιο; καί ήρχισε νά 
έκτοξεύη είς τόν κόσμον τάς άκτίνας 
του, δτε μιά νεφέλη παρεντεθεΐσα με
ταξύ ήλίου καί γής ήμπόδιζεν αΰτάς 
νά φθάνουσιν είς τόν κόσμον.

— Άφοΰ ή νεφέλη είναι ίσχυρο-

τέρα μου, έψιθύρισεν δ ήλιος,τότε καλ
λίτερου νά ήμην υεφελη 1

— Καί ποιος σ' έμποδίζη ; άπήν- 
τησε τό πνεύμα.

— Καί έγένετο νεφέλη, καί ήρχεσε 
νά ρίπτη είς τόν κόσμον αληθή κατα
κλυσμόν δ δποΐος έσχημάτισε μίγαν πο
ταμόν παρασύροντα άνθρώπους καί ζώα.

— Θέλω νά γείνω ποταμό; είπεν ή 
νεφέλη αυτός είναι ισχυρότατος.

Καί τό πνεΰμα τοΰ άπήντησε :
— Γενοΰ.
— Καί έγιΛ ... Ένώ όμως έκυλίετο, 

αίφνης προσεκρουσεν έπί βράχου.
— Ποΰ λοιπόν είναι ή δύναμίς μου 

άφοΰ είς βράχος μέ άναχαιτίζη καί μέ 
συντρίβει ; έκραύγασεν δ ποταμός. Αυ
τός είναι πράγματι ισχυρός. ΙΙώς έπε- 
θύμουν νά ήμην βράχος I
— Έσο, άπήντησε τόπνεύμα- καίεγινε I

Μετ ’ ολίγον Ομως Ιδού έκεΐ πτωχό; 
λιθοξόος μέ τά έργαλιΐα τής τέχνη; 
του αρχίζει νά θραύη τόν βράχον.

— Ά I δυστυχία μου, έκραύγασεν 
δ βράχος- δ λιθοξόος λοιπόν είναι ισχυ
ρότερος μου ; Πώς έπεθύμουν νά ήμην 
λιθοξόο; καί έγώ !

— Γενηθήτω τό θέλημά σου, άπήν
τησε τό πνεΰμα.

Καί δ βράχος εγινε λιθοξόο; δπως 
ήτο καί πρότερον I

Δέν είναι πάλιν ευχαριστημένος έκ 
τής τέχνης καί τής τύχης του, έδι- 
δάχθη όμως έξ Οσων τοΰ συνέβησαν 
δτι πρέπει κανείς νά εΰχαριστήται είς 
δτι έχει διότι άπόλυτος ευτυχία δέν δύ- 
ναται νά ύπάρχη είς τόν άνθρωπον.

( ’Ιαπωνική παράδοσις)

Η ΒΡΟΧΗ
(Διά μικρά 

Βρέχει βράδυ και αύγή 
Καί ποτίζετ’ δλη ή γή 
Καί φουντώνουν τά χορτάρια 
Καί χονδραίνουν τά σιτάρια

παιδία)
Μά Οά έλΟη έποχή
Ποΰ Οά παύση καί ή βροχή 
Ki’ ό έργάτης Οά Οερίση 
Τά σακκΐά του νά γερ-ίση.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρός σύνθεσιν διηγήματος έπί τή βάσει τοΰ : ·Ό,τι άπειρης θά θερίσμς·. 
Είς τόν διαγωνισμόν τούτην έλαδον μέοος εϊκοσιν έπτά φίλοι,μην. 
Βραβεύεται ό ef’J&jrSr'AX Δήμιταας ''8ρημΙτηο}κθ.\ έπαινεΐται ή'Λκανβυλλίς 
*1δοΰ το βοαδευθέν διήγημα :

ΟΤΙ ΣΠΕΙΡΗΣ
Ό Γιώργσς ε’χε το άτύχηρια νά 

γάογ τούς γονείς του πολύ ενωρίς καί 
νά ρ-ίίνη ού'τω πολύ νέος κληρονόμος 
μεγάλης περιουσίας. Άλλ ’ ήτο λίαν 
ύπιρήφανος καί οκνηρός καί έσπατάλα 
τά χρήματά του διά νά ευχαρίστηση 
τόν εαυτόν του, χωρίς νά δώση ποτέ 
μικράν ελεημοσύνην εις πτωχόν. Μίαν 
νύκτα 0τ« έπέστρεφεν άπσ μιά; δια- 
σζ-εδάσεως οπού έδαπάνησεν άρκετά, 
συνηντησεν εις την θύραν ενός μεγάρου 
πτωχήν γυναίκα με μ. αύρα ενδύματα, 
ήτις έκράτει εις τάς άγκάλας της μι
κρόν παιδίον κλαϊον ένεκα της πείνης 
καί τοΰ ψύχους.

— Κάμε ελεημοσύνην δ: ’ όνομα 
θεού- εΐμεΟα νηστικοί δύο ημέρας. Έ
μενα δεν μέ μέλλει, το παιδί μου λυ
πήσου, αφέντη μου.

Άλλ' δ σκληρός Γιώργος τή άπήν- 
τησε ψυχρως:

— Κάμε μου την χάριν νά μέ ά- 
φήσης ήσυχον !

'Γπό την λάμψιν τοΰ πλησίον .φα
νού ήούνατο νά ίδη τις δύο μεγάλα 
δάκρυα, τά όποια έζ.ύλισαν άπο τούς 
οφθαλμούς της δυστυχούς γυναικός, ή 
όποια καθίσασα καί πάλιν εις τό κα 
τώφλιον της θύρας προσεπάθει νά κα- 
θησυχάση τό έκ τής πείνης κλαϊον 
τέκνον της.

Καί ό Γιώργος έξηκολούθησεν ατά
ραχος τόν δρόμον του.

Ή ζωή όμοιαζει τόν τροχόν. Μέ 
άστραπιαίαν ταχύτητα άλλο τε άνα- 
βοίνει τό εν μέρος καί άλλο τε τό άλλο.

Ό Γεώργιος έσπατάλησε ολα τά 
χρήματά του καί μετ ολίγον έμεινε.... 
πτωχός. ’Αντί τής ωραίας του κατοι
κίας, είχε τώρα ύγρόν μικρόν δωμάτιον 
ύπογείου τινός, μη γνωρίζων δέ καμ- 
μίαν εργασίαν κατέφυγε εις τήν έλεη-

ΘΑ ΘΖΡΙΣΗΣ
μοσύνην διά νά συντηοηθή. Έζήτει 
παρά τού ένός, άλλ ’ ούτος έκώφευεν, 
ίζήτει παρά τού άλλου άλλά καί 
αυτός επίσης. Τέλος ημέραν τινά έμα- 
Οεν ό'τι μία κυρία ήτο πολύ έλεήμων 
καί αυτή θά τόν έβοήθει. Καταφεύγει 
εις αύτήν. Μόλις όμως ήνοιξεν ή θύρα 
καί παρουσιάσθη ενώπιον τής γυναι- 
κός εκείνης εμεινεν άφωνος. Ένεθυμήθη 
οτι αυτή ήτο ή πτωχή ήν ποτέ είχε 
συναντήση μετά τού τέκνου της.

Όρμ? τότε νά φύγη, συλλογι- 
σθείς τήν άπάντησιν ήν τή είχε δώση, 
άλλ' αΰτη τόν προσκαλεΐ. Τώ διη
γείται ότι μία πλούσια γραία τήν 
προσέλαβεν ώς οίκονόμόν της, ήτις ά- 
ποθανούσα τήν άφήκε μόνην κληρονόμον. 
Τόν έρωτ£ πώς εύρέθη ού'τω καί πώς 
δέν έζήτησε πρώτον συνδρομήν άπό τό
σους άλλους άλλ’ ήλθεν εις αύτήν.

— Δέν μού δίδει κανείς, άπαντά ό 
Γεώργιος· όλοι μέ διώχνουν.

— Αί παιδί μου' δ Θοός είναι δί
καιος. Ό,τι έσπειρες θά θ#ρίβτ(ς. 
Σύ ποτέ δέν «βοήθησες κανένα, πώς 
θέλεις τώρα νά σέ βοηθήσωσιυ; Άν εί
χες σπείρει ελεημοσύνην θά «θέριζες 
τώρα βοήθειαν. Δέν μέ ήλέησες οτε 
ήμην είς τήν έσχάτην ανάγκην, τώρα 
ζητής νά σέ βοηθήσω έγώ ; Σύ είσαι 
παιδί ακόμη δύνασαι νά έργασθής καί 
νά πορισθής άνέτως τά πρός τό ζην. 
Ύπαγε καί ό Θεός νά σέ βοηθήση. 
"Εφυγεν ό-Γιώργος άφού έλαβε τό πι
κρόν «κείνο μάθημα τό όποιον τόν έ
καμε νά γείνη τίμιος καί καλός καί 
νά λέγη πάντοτε πρός τούς φίλους του.

— Προσέχετε πάντοτε εις τόν κό
σμον αύτόν,φίλοι μ.ου,διότι δ,ιιοπειρζ) 
κανείς αυτό χαι θά θεριστ/!

ΛΑ. ΔΗΜΙΤΣΛΕ ( ’Ερημίτης) «των 17.

20b

. Η ΚΥΡΟΥΛΑ
(Διάλογός μεταξύ έγγόνου καί μάμμνις)

— Γιατί έχεις χυρούλα μου κατάσπρα τά μαλλιά σου ;
— Πώς ; Δεν τδ ξέρεις γυιόκα μου ;.... Έγε'ρασε ή γιαγιά σου !

— Πες μου γιατί, κυρούλα μου, τδ μοΟτρο σου ζαρώνει ;
— Άχ! Ό μεγάλος πόνος μου, παιδί μου τ' αύλάκώνει !

-Λ-
— Γιαγιά, τδ κεφαλάκι σου γιατί συχνοκουνιέται ;
—Τδ δέρνει αγέρι τ' ούρανοϋ, παιδί μου, καί λυγιέτοκ '.

— Πές μου γιατί έΟόλωσε, γιαγιά μου, ή ματία σου ;
— Γιατί πολλά 'μερόνυχτα 'ξαγρύπνησα σιμά σου.

— Γιαγιά, γιατί τδ μάτι σου δλο στη γή κυττάει ;
— Για νά Οωρώ, παιδάκι μου, τή γή ποΟ Οά με φάη !

— Καί τδ χειλάκι σου κρυφά τί λέει δλο ένα ;
— Γιά σένανε παιδάκί μου προσεύχεται... .γιά σένα !

(Κατά τόν Ρατσιόων) ΝίΚΟΕ Λ. ΚΟΤΧΕΛΟΠΟΥΑΟίΙ

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
Εις τή ρίζα μιας παλμδς 
κηφισιώτικης Αλφας, 
την αύγούλα. ξεφυτρώνει 
μιά παπαρουνίτσα μόνη

Κόκκινη κι’ δλη χαρά, 
σδ,ν έφύτρωσ’ Λ κυρά, 
έφαντάσθη τέτοια κάλλη 
πώς καμμιά δέν τάχη άλλη.

Στρέφει τότε μ' άπονιά.
■ςτίι γρμά της γειτονιά, 
καί τή βρίζιι τήν καϊμένη 
τή γρμά κουφαλιαομένη

• Μάδέν ’ντρέπεται νά ζίϊ
■ μέ τή χάρι μου μαζύ ;
• Δέν κυττάζει πώς άότράφτω.
• πώς φλογίζω, πώς άνάφτω !■

-®-
Κ’ ή γρμά πού τήν θωρεΐ, 
μέ τό ύφος τό βαρύ:

■ Σάν αυτά—τής λέει-μικρή μου 
■άκουσε πολλά τ’ αυτί μου

ΚΑΙ ΕΛΗιΑ
■ Χίλια χρόνια καρτερώ
■ και άκόμα δέν ’μπορώ ίί
■ 'ςτό βουνό νά ’πώ ’κεΐ πέρα
■ δτι έζησα μιά 'μέρα.

■ “Ετσι μιας στιγμής τρελλίι,
• έτάι ‘ςτή γρμά 'μιλεΐ ;
■ 'ςτή γρμά την πικραμένη.
• γιατί ζμ καί δέν πεθαίνει ;

-®-
■ Κ’- ή ασχήμια της αυτή
• 'ςτή ζωή πού τήν κ, ατεϊ.
• εϊνε πόνος αιώνιας.
■ είς τον κόσμον Ιστορίας-

• Νά Οο>μξί και νά Οωρμ
• πώς διαΰαίνουν οί καιροί
■ καί πώς φεύγοντες μάς πέρνουν
■ το στολίδια ποίί μάς φέρνουν.

• Παπαρούνα, μέ λυπεί. . .·
Δέν έπρόφΟασέ νά είπιί.
η’ έσκορπίσθης μαραμμένη 
παπαρούνά μου παύμένη

1 ΚΑΜπονευΓΛοε
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ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΤΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝ
ά Χριστούγεννα 
έφθασαν και δ 
μικρό; Αΐμύλιος, 
υιός πτωχού ερ
γάτου, δέν έχει 
ένδύματα και
νουργή.ΓΙώ; λοι
πόν θά περάση 
τάς έορτά; μέ ε
κείνα τά παλαιά 

φορέματα διά τά δποία ήκουσε τόσα λό
για άπό τού; πλουσίουςσυμμαθητάς του;

"Οχι, όχι 1
Ο πατήρ τοΰ Αιθυλίου αν καί ερ

γάτης απλούς κατόρθωσε διά της οι
κονομίας του νά σχηματίση μικρόν 
χρηματικόν ποσόν τό δποϊον νά χρησι- 
μεύση διά την άγοράν μεταχειρισμένης 
μέν ά>λ ’ όπως δήποτε καθαρές ένδυ 
μασίας διά τόν υιόν του.

Μεταβαίνει λοιπόν δ Α’ιμΰλιος μετά 
τού πατρός του εις τόν πωλητήν μετα
χειρισμένων ίνδυμάτων καί αγοράζει 
έν πτωχικόν χοατοΰμ τό δποϊον όπως 
δήποτε τοϋ έπήγαινε καλά. Όταν έ 
πανήλθεν εϊς τήν οικίαν του έφόρεσε καί 
πάλιν τήν νέαν ένδυμασίαν του διά νά 
τήν ϊδη και ή μαμά του, ότε, έν ώ έ
θετε τήν χεϊοα του είς τό θηλάκιον 
τοϋ πανταλονιού του άνεκάλυψεν έν 
αΰτώ έν χάρτινον πεντάδραχμου.

Ό Αΐμύλιος είναι πτωχό αλλά τί
μιο παιδί και χωρίς νά χάση καιρόν 
μεταβαίνει εϊς τόν έμπορον καί τοϋ διη

γείται τήν ιστορίαν τής άνευρέσεως τοϋ 
ταλλήρου.

— Έγώ ένδύματα ήγόρασα κύριε, 
ελεγεν δ μικρός Αΐμύλιος καί όχι χρή
ματα τά δποΐα έτυχε νά εύρίσκωνται 
είς τήν ενδυμασίαν' λάβε τό πεντά
δραχμου αύτό, είναι ΐδικόν σας.

Ό έμπορος παρετήοησε καλά καλά 
τό τίμιο παιδί τού πτωχού έργατου καί 
δύω δάκρυα συγκινήσεως άνέβησαν εϊς 
τά βλέφαρα του.

— Λάβετε τα, κύριε, έπανέλαβεν δ 
μικρός Αΐμύλιος καί ερριψε τό πεντά
δραχμου έπί τής τραπέζης.

Ό έμπορος έκράτησε τά χρήματα 
καί άφοΰ συνεχάοει τό παιδίον διά τήν 
τιμιότητά του τώ είπε :

— Πήγαινε παιδί μου καί δ Χριστός 
είναι αδύνατον ν' άφήση άνευ άμοιβής 
τήν τιμιότητά σου.

Τό εσπέρας τής παραμονής των Χρι
στουγέννων δ μικρός Αΐμύλιος έλάμβα- 
νεν έν δέμα είς τό δποϊον περιείχετο 
μία ενδυμασία έντελώς καινουργής.

Ποιος τφ τήν έστειλεν είναι άγνω
στον, ή ένδυμασία όμως αΰτη τής ό
ποιας τήν ιστορίαν διηγείται δ Αίμύ 
λιος είς τούς συμμαθητάς του, τούς έ
καμε νά θαυμάζουν τόν μικρόν Αϊμύ- 
λιον καί νά εννοήσουν ότι δέν είναι ά
ξιος καταφρονήσεω; δ πτωχός δταν εί
ναι τίμιος όπως δ μικρός υίος τοΰ πτω
χού έργάτου.
(Κατά τό Γαλλικόν) Beaiq Κοτιελοποίλοχ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ
χεΐρα μου έπί τοΰ ιερού ευαγγελίου έ- 
δωκα ψευδή όρκον. Έπώλησα τήν συ- 
νείδησίν μου άντΐ μικρού χρηματικού 
ποσού, καί ήγοράσθην, παρ ’ ενός όστις 
όμως καί αυτός εύρίσκεται έδώ, διά ν' 
άποκρύψω τήν άλήθειαν. Καί ναι μέν 
έκέρδισεν έπί τοΰ δικαστηρίου έκεϊνος 
καί έγώ άντημείφθην, άλλά έδώ τώρα 
βασανίζομαι, τήκομαι, χωρίς νά έχω 
καμμίαν έλπίδα. Τί μέ ώφέλησαν, 
σάς παρακαλώ πρό; στιγμήν αί γήϊναι 
άπολαύσεις τάς όποιας παρανομώ; ά- 
πέκτησα ; Τί έκέρδησα ; Έλαβα μι
κρόν τι χρηματικόν ποσον, τό όποιον 
κατεσπατάλησα εις διάστημά τι χρο
νικόν, καί ήδη εις την αιωνιότητα θά 
βασανίζωμαι καί θά υποφέρω. Ώ ! 
μετανοώ δι' ότι έπραξα, μέόλη·ιμου 
τήν καρδιά !

Καί ηά δάκρυα άνέβλυσαν είς τού; 
οφθαλμούς τοΰ άτυχούς δ όποιος κύψας 
τήν κεφαλήν περιέβαλε αύτήν διά τών 
χειρών του ϋλολύζων I

— Καί δέν ύπάρχει πλέον ούδεμία 
έλπϊς διά τούς μετανοούντας ; ήρώτη- 
σεν δ στρατιώτης τον άρχιοαίμονα.

—Ούοεμία, διότι εις τον νόμον τον 
δποϊον έχει άποστείλη δ Θεός εις τόν 
κόσμον έχει άναγραφή ότι ίέν τφ "Αδη 
ούκ’ έστι μετάνοια». " Εχουσι καιρόν 
οί άνθρωποι οί όποιοι ήμάρτησαν νά 
μετανοήσωσιν εις τόν κόσμον καί νά έ- 
ξαγνισθώσι διά τής προσευχής καί τής 
τηρήσεως τών εντολών τοΰ Θεού.

— ’Έχετε δίκαιον άρχιδαίμων, διέ- 
κοψεν δ στρατιώτης.

—Καί τώρα,στρατιώτα, άφοΰ έπι- 
θυμήτε νά ϊδητε ολα τά είδη τών τι
μωριών αί δποϊαι έπιβάλλονται έν τω 
" Αδη εις τούς αμαρτωλούς άκολου- 
θήσατέ με μέχρι; έκείνη; τή; στοάς.

Καί δ στρατιώτης, άφοΰ ερριψε τε- 
λευταϊον βλέμμα οίκτου πρό; τούς ψευ- 
δομάρτυρας, ήκολούθησε τόν άρχιδαί- 
μονα ό όποιος έκτΰπησε έτεραν θύραν. 

(Κατά τδ Γαλλικάν’Ι (άκολονβεϊ)

(Συνέχει·)
Ό δαίμων κλειδοΰχος ήρεύνησεν έν τώ 
δρμαθφ τών κλειδιών, άτινα έφερε 
μεθ’εαυτού, κκί εύρών έν προσχώρησε 
πρός τήν ύπόγειον στοάν καί ήνοιξε 
τήν θύραν, διά τής όποιας είσήλθον δ 
στρατιώτης μετά τής ακολουθίας του.

Νεκρική σιγή έβκσίλευεν είς τήν 
στοάνάπό καιρού μόνον είς καιρόν λυγ
μοί τινες καί στεναγμοί ήκούοντο τών 
έκεΐ τιμωρούμενων καταδίκων.

Ό στρατιώτης έταράχθη μεγάλως 
έπί τή θέα τών άτυχών αυτών. Ύ- 
πήρχον έκεΐ άνδρες, γυναίκες, παιδία, 
όλοι βωβοί, άφωνοι, φέροντες βαρεϊαν 
άλυσσιν περί τήν δεξιάν χεΐρα, τήν ό
ποιαν ώς έκ τούτου ήδυνάτουν ν ’ άνε— 
γείρωσιν. Τό στόμα των ήτο κεκλει- 
σμένον καί μόνον διά τής ρινός άνέ- 
πνεον. Έμόρφαζον μόνον έκ τής οδύ
νης καί τοΰ πόνου, χωρίς νά δύνανται 
ούδέ λέξιν νά προφέρωσιν ! Έζήτουν 
διά κινημάτων ολίγα ψυχία άρτου 
καί ΰδωρ, τά όποια εύρισκοντο πλη
σίον των, άλλά τοϊς ήτο άπολύτως ά- 
δύνατον νά φάγωσι καί νά πιουν. Καθ' 
ώρισμένον μόνον χρονικόν διάστημα 
δαίμων τις έν έκάστφ διαμερΐσματι, 
περιήρχετο τάς τάξεις αυτών καί τούς 
άνεκούφιζε διά τής παροχής ψυχίων 
άρτου καί σταγόνων ΰδατος. Είτα έ- 
πανέκλείε πάλιν τά στόματα αυτών 
καί παρήρχετο I

— Νά έρωτήσω ένα έξ αυτών; εί
πεν δ στρατιώτης πρός τόν υπασπιστήν, 
σταθείς πρό ενός καταδίκου.

— Έρωτήσατε'καί δ ύπασπιστής έ
καμε νεύμα πρός τόν δαίμονα επιτη
ρητήν, όστις έλθών πρό τοϋ καταδί
κου ήνοιξε τό στόμα αυτού καί τού ή- 
λευθέρωσε τήν χεΐρα.

— Διατί, άνθρωπε τοΰ άδι.υ,υποφέ
ρεις τόσα βάσανα ;

— Στρατιώτα μου , έψευδομαρτύ- 
ρησα έν τή γή' κατεπάτησα την εν
τολήν τού Χριστού, διότι θέσας τήν

··»
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Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Μετ’ άληθοΰς θλίψιως έπιτελούσα 
λυπηρόν κκθήχον άγγέλλει προς τούς 
φίλους αυτής συνδρεμητά- χαι ή Διεύ - 
θυνσις τοΰ «Παιδικού φύλλου» τόν θά
νατον διαπρεπούς άνδρός, τού ύπουργού 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημο
σίας έκπαιδεύσιω; Δημ. ΙΙετηίΓιον, 
συυβάντα έν ’Αθήναις 
τήν 29 Δεκεμβρίου έκ- 
πνεύσαντος έτους.

Καί αισθάνεται ά
λα,θώ: βαθεΐαν θλϊψιν ή 
Διεύθυνσις έπί τή άπω- . 
λεία τού ύπουργού τής 
παιδείας, διότι έπί τής 
ύπουργείας αυτού τά 
κατά τήν έκπαίδευσιν 
τή; ελληνικής νεολαίας 
έλαβονμεγίστην έπί τά 
βελτίω τροπήν.

Είς τόν άφ' ήμών 
μεταστάντα ύπουργόν 
τής παιδείας οφείλεται 
ή έπιψήφισις καί ή έ- 
φαρμογή τού νόμου περί
δημοτικής έκπαιδεύσεως, δ δποΐος καίτοι 
έπ ολίγον μέχρι τουδε χρόνονλειτουργών. 
κατέδειζεν έν τούτοι; τοσαύτα λαμπρά 
άποτιλέσματα.

Ό θάνατος τού άειμνήστου ύπουργού 
τής παιδείας έματαίωσε σπουδαϊον άλη- 
θώς εργον εις δ κατεγίνετο δ μεταστά;’ 
τήν τροποποίησιν δηλ. τού προγράμ
ματος τών δημοτικών σχολείων, όσον

άφορ^ί τά διδακτικά βιβλία, πολλά 
τών δποίων έσκόπει ν ’ άντικαταστήση 
διά καταλλήλων παιδικών φύλλων καί 
άλλων παιδαγωγικών άναγνωσμάτων, 
άκολουθών κατά τούτο τό παράδειγμα 
του παιδαγωγικού συλλόγου Έδιμβούρ- 
βούργου περί τού δποίου βλέπετε ε’ις τό 

κύριον άρθρον μου.
Άλλ' έκτός τούτου 

καί άλλων ε”ργων έκ- 
παιδευτικών σπουδαίων 
τήν μελέτην άνέκοψεν 
δ θάνατος, ήτοι τήν 
τής μεταβολής τού τρό
που τής διδασκαλίας 
έν τοϊς δημοτικοί; σχο- 
λείοις, τήν έλάττωσιν 
τών ωρών τών παρα
δόσεων, τήν τροποποι- 
ησιν τού .νόμου περί δι
δακτικών βιβλίων καί 
τήν εισαγωγήν τής 
μουσικής καί γυμνα
στικής ώς ύποχρεωτι- 
κών μαθημάτων είς τά

έλλην.καί δημοτ.σχολεία τού κράτους.
Τοιούτου φιλοπόνου άνδρός τήν ά- 

πώλειαν κλαίει ή Διεύθυνσις τού «Παι
δικού φύλλου» ευχόμενη ινα καί δ διά
δοχος αυτού έξακολουθήση τό προοδευ
τικόν εργνν τού μεταστάντος ύπουργού 
έπ ’ άγαθώ τής μαθητιώσης νεότητος, 
έπ'άγαθώ τής φίλης πατρίδος.

II Διεύθννϋίς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
ΙΙρός λύσιν τών καθόταν τό έτος δημοόιευθεισών, -'Ασκήσεων πνεύματος·.

Κατά τόν ανωτέρω Jiaγωνισμόν ελαβον μέρος έν ό>ω έννενήχοντα έπ-.ά, βραβεύεται 8έ 
ό ΑθηνΖτ Π. Ν. ΚΟΚΟΝΔΥΝΗΣ ■ Αθηταΐχος άστήρ·

Λύσας τεσσαράκοντα έν. τών δημοδιει θεισών έξήκοντα άσκήσεων.
Β ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΪΧΟΝ ΑΙ

■ ΦβΙΝΟΠΟΡΙΝΗ ΒΡΟΧΗ· ΚΑΙ -ΠΑΡβΕΝΟΠΗ-
Λύσαααι ή μέν ά. τριάκοντα ή δέ β’. βίχοσιν εννέα ασκήσεις

Έααιναΰνται οΐ
-ΕϋμολποΧ- 24, καί «Κόρη τοΰ Εύρώτα- 20,

’< pfti; λύσεις άκόστειλαν καθ βλον τό Ιτο; ί« τών μιαρών μου φίλων ·αΙ οί έξής

•ν

Ωκεανός καίΌλυμ- 
πος 19. Ναύσταθμος 
17 Άσπϊς Άχιλλέως- 
11. Κουτσομητόπου- 
λος 16, Πετεινός, Δί
καιος ’Αριστείδης 13, 
Κορυδαλός,“Αρης, Πο
λυμήχανος Οδυσσεύς, 
Βράχος τής Ντραμ- 
πάτοδας 11,Χρ.Α Καί- 
σαρης, Λεοντόκαρδος 
Κρής 9, Ν. Παπασου- 
λιώτης 7. Μικρομέ- 
γας, Α.Θεοφίλης, Κέα 
Ήπειρος 6, Μώι|τ Ά- 
ότήρ, Πηνειός. Π. 
Δελοζάνος Κ. Πιτσά- 
κης, Μικρούλα τρα- 
λα-λα 5, Σιγαλός Άί· 
γιαλός. Κ. Π. Ταμπα· 
κόπουλος. Μικρός φι
λομαθής, Εύάγγελος 
Λεμπέσης, Φιλόπα- 
τρις.Κόδρος, I. Παν- 
λατος, Π. Χατζηδη- 
μητρίου 4. Μικρός 
ιίατρεύς. ’Ατρόμητος 
ΈλληνΜάοκοςΒότΡα- 
ρης.'Ηώς. Μένεξές.’Α- 
κτίς.Νέφος.Ρόδον τοΰ _ ,
Εύρώτα, Π.Καροΰσος ’Απόλλων.Γ. Μαν- Τάκης Λόρης. ’Αναστάσιος Δράκος,Ι.ΙΙε- 
τζαύϊνος όΠαρνάσιος,Σ Σδράλης.’Αρχι- ριοτιάνος. Ψιτ-Ψιτ 1, καί ύ μικρός μι- 
ναύαρχοςθεμιστοκλής3.Κόσυφος.Ν.’Αρ- κρύς Νίκης Ζαλοκώστας... καμμίανI

ΠΕΤΡΟΕ Ν. ΚΟΚΟΝΑΥΝΒΣ 
Βραβενβεις είς τόν Β' όιβγωνισμόν.

γύρος, Σ,Τίτος. Εύφρ. 
Δαλαμάγκα , Κατίνα 
Πανταίή 2. Τεΰθις. 
Κ. Κωνσταντινίδης. 
Άχέρων, ’Ορμητικός 
Βορράς, 'Αμφιτρίτη. 
Σκλαβωμένη, Μικρά 
Δειλή, ’Αρχιμήδης. 
"Ανθος Εύοόμον, ΑΙ- 
ματόφι ρτος Κρήτη. 
Μπάμ μπούμ, ’Αθα
νάσιος Διάκος, Γαλα
ξίας. Μπουμ πονλίνα, 
Γαλανόλευκος Ση
μαία, 'Υι^ιπέτης Δε
τός, Άδυσσινός πο
λεμιστής Ρας Μαγκό- 
ναν, Ήλίου Άκτίς, 
■Εσπερία Αΰοα, Πρά
σινη χλόη, 'Αγγελιο
φόρος περιστερά.Λεί· 
ριον. Βόρειον'σέλας. 
Κρίνος τοΰ άγροΰ 
Δάμων καί Φιντίας 
Μυοόωτις, Οϋράνιον 
τόξον, ’Γό άλσος τοΰ 
Ζαππείου, Κ. Άντω- 
νόπουλος,ΚίτρινοΤρι 
ανταφνλλάκι. Παπα
ρούνα, I. Κοζαδϊνος,

14θάδός ΈρμοΟ. ’09ων Λεύζοβιτς, όδαντοϊατρός, όδός ΈρμοΟ 140.
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01 ΔΪΟ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΡΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΩΠΗΞ
(Μύθος)

"Evas tpayog διψασμένος, μία φορά κ' έναν καιρό 
Λί/g *s to δάσος έζητούσε βρύσι νά 'βρη μί νερό. 
Τρέχει μέσα ’ς τά λαγκάδια, μές 'g τους βράχους ανεβαίνει 
"Οταν αλεπού 'ς το δρόμο απαντάει, διψασμένη 
Και αμέσως τη ρωτάει, Sv καμμιά γνωρίζει βρύσι 
Γιά νά τρέζη ό χαΐμενος καί τη δίψα του νά σβύση. 
«Τράγε μου — τού λέγει έκείνη— μέσα 'ς άγριο λαγκάδι 
τ.'Απ' εδώ καί τόσα χρόνια ξεύρω (όμορφο πηγάδι 
α Κι'όταν φίλε μου διψάσω, δίχως διόλου νά βραδύνω, 
«Μΐά και δρω εκεί πηγαίνω και νερό όροσατο πίνω. 
Λίόλίβ τ’ άκουσε ό τράγος ούτε μιά στιγμή δεν χάνει 
Μιά καί δύω ξεκινάει με την άλεπυύ καί φ9άνει, 
Λίχως δε νά έξετάση άν μπνρή νά ξανανέβη, 
Άπό μέσα άπ’ τό πηγάδι, <5 τρελλης με μια κατέβη- 
Καί μαζί) του η κυρά Μάρω επειδή ήταν διψασμένη 
ΜΙ τόν τράγο συντροφιά της ‘ς τό πηγάαι κατεβαίνει. 
Πίνουν πίνουν καί δροσίζουν και οί δύω την κοιλιά τους 
Καί γοργοί κινούν νά φύγουν μά μεγάλη συμφορά τους 
Αεν μπορούν νά βρούνε δρόμο γιά νά έβγουν οί χαϊμένοι 
Κι' απομένουν 'ς τό πηγάδι σκυθρωποί καί λυπημένοι. 
Μά η αλεπού,«avoCpyog και παμπόνηρη ίκείνη 
“Ενα σχέδιο 'ς τόν τράγο με χαρά εύ9ύς προτείνει.

— Είς τόν τοίχο—λέγει —τράγε, στήλωσε τά μπροστινά σου, 
Είς τά πισινά σου σήκω, ν' ανεβώ ’ς τά κέρατά σου 
Κι' άπ’ εκεί με ευκολία 9ά περάσω 'ς τό λαγκάδι 
Καί γοργή 9ά σε βοηθήσω γιά ν’ άφήσης τό πηγάδι. 
Μόλις τ&κουσε ό τράμο§, με χαρά πολύ μεγάλη 
'Σ τά ποδάρια έσηχώ9η με όλόρ9ο τό κεφάλι 
Κ ' ή κυρά-Μαρβ σ&ν είδε νά πετύχη ή πονηριά της 
Σεπηδα 'ς τά κέρατά του καί πηγαίνει 'ς τ η δουλειά της. 
Μά ό τράγος δ χαϊμένος 'ς τό πηγάδι μέσα μένει 
Και νομίζω πώς ακόμη νά τόν σώσουν περιμένει 1

κούσας φι— 
λάργυρός τις 
ζών έν Κου
φά δτι έν 
Βασσόρα έζη 
άλλος φιλάρ
γυρος άπότόν 
όποιον ήδύ- 
νατο νά λά- 
βη μαθήμα
τα φιλαργυ- 
ρίας , έπή- 
γεν αμέσως 
εις συνάντη- 
σίν του και 
παρουσιάσθη 

ένώπιον τοΰ μεγάλου αύτού διδασκά
λου τής φιλαργυρίας.

— Καλώς ήλθες ειπεν δ φιλάργυρος 
τής Βασσόρας, πηγαίνομεν βις τήν α
γοράν νάγοράσωμεν τά χρήσιμα διά τό 
γεύμα.

Επήγαν είς τήν άγοοάν καί ήοώ- 
τησαν τόν κρεοπώλην.

— " Εχεις άρνι καλό ;
— Καλό λέει ; Μαλακό κύριοι σαν 

το βούτυρο.
— Σημείωσε τούτο καλά, ειπεν δ 

φιλάργυρο; τής Βασσόρας είς τόν φι- 
λάργυρον τής Κοϋφας- διά νά μάς λέγη 
δτι είναι μαλακόν ώς τό βούτυρον,τούτο 
σημαίνει δτι τό βούτυρον είναι καλλί- 
τερον άπό τό κρέας- άς άγοράσωμεν 
βούτυρον καλλίτερα.

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
δεξιά χειρ τής

Είς των πονηρών τούς λόγους &ν μεγάλην πίστιν δύσης 
Τηυ πολλήν σου ενπιστίαν ακριβά 9ά την πλήρωσής.

ΝίΚΟΣ Λ. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΎΛΟΣ

Ή έργασία είναι ή ί
περιουσίας καί ή οικονομία ή αριστερά.

— Ή κλοπή είναι θυγάτηρ τής ο
κνηρίας καί μήτηρ τής καταισχύνης.

—Είναι μεγάλη,άνυπολόγιστο; ζη
μία το κέρδος τό όποιον άποκτώμεν μέ 
ζημίαν τής ύπολήψεώς μας.

— Τό νά κλέπτης τό μυστικόν ενός

Καί διηυθύ-.θησαν είς τόν ε'μπορον 
τού βουτύρου.

— " Εχεις καλόν βούτυρον ;
— Καλόν λέει ; Μυρωδάτο καί φρέ

σκο σάν τό καλλίτερο άγουρόλαδο.
— Σημείωσε το καί τούτο ειπεν δ 

οιοάσκαλος τής φιλαργυρίας πρός τον 
μαθητήν του.

— Ήννόησα, ήννόησα άπήντησεν δ 
μαθητής,διά νά λέγη δτι είναι σάν ά
γουρόλαδο, θά είπή δτι τό λάδι αύτό 
είναι καλλίτερον άπό τό βούτυρον.

Διηυθύνθησαν λοιπόν είς τόν έμπο
ρον τού έλέου καί ήρώτησαν ;

— "Εχεις λάδι καλό ;
— Καλό λέει ; Ξάστερο σάν τό 

νερό καί καλλίτερο άκόμη.
— Ήννόσα, ήννόησα λέγει δ μαθη

τής πρός τόν διδάσκαλον. Τούτο ση
μαίνει δτι τό νερό είναι πολύ καλλί
τερον άπό τό λάδι.

— Μάλιστα, φίλε μου, ύπέλαβεν δ 
οιοάσκαλος είς τό σπήτι μου ε"χω ένα 
βαρέλι νερό,μέ τό όποιον, αγαπητέ,θά 
σέ φιλοξενήσω !

— Σ’ εύχαριστώ, φίλε μου, διέκοψεν δ 
μαθητής· δέν διέτρεζα τόν δρόμον άπό 
Κούφας μέχρι Βασσόρας έπί μα- 
ταίω.

Καί άπήλθεν ευχαριστημένος είς 
τήν πατρίδα του I

(Περσική πσραίβσις),

’“ι

άνθρωπον, είναι χειρότερον άπό τό νά 
τού κλέπτης το βαλάντιον.

— Ή αχαριστία τών ά-.θρώπων δέν 
πρέπει νά σ'έμποδΐζη άπό τού νά πράτ- 
της τό καλόν.

— Ό φθόνος,μικροί μου φίλοι, είναι 
δ τάφος πάσης αρετής.

— 'Οδηγός τή; ζωής έστωήφρόνησις.
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! ! ’Ιδού ή έ'χηληξβ; τήν οποίαν σας προανήγγειλα ! I 
■ΐιναι

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ»
χαριτωμένου, κομψόν βιβλιαράκι,είκονογραφημένον, τό όποιον άρχεται δημοσίευα ■ 
[Λβνον ύπό της διευθύνσεως, είς την όποιαν πρέπει ν’ άπευθύνωνται όσοι επιθυ
μούν νά έγγράφώσι συνδρομηταί είς τήν ώφελιμωτάτην αύτήν βιβλιοθήκην.

Ή Βοβλεοθήχη τού «Παιδικού φύλλου»
θά εκδίδεται κατά τετράμηνου, δηλαδή ίίς τήν αρχήν τών [Ληνών Μαρτίου, 
Ιουλίου καϊ Νοεμβρίου έκαστου {"τοος.

Έκαστος τόμος τής βιβλιοθήκης τοΰ «ΙΙαιδικοΰ φύλλου»
θ’ άποτελήται κατ' έτος έκ τριών τευχών, ήτοι Θά περιέχη έν 0λω 100 πΐρί- 
που είκονογραφημένας σελίδας πλήρεις ύλης εκλεκτής καί ανεκδότου.

Ή Βιβλιοθήκη τού «Παιδικού φύλλου»
είναι απαραίτητος οΰ μόνον διά τούς δημοδιδασκάλους, διότι έν αυτή θά δημοσιεύ
ονται διάλογοι καί ποιήματα κατάλληλα δι' απαγγελίαν έν τω σχολείο, άλλά 
και διά τούς μικρούς μου συνδρομητάς.οί όποιοι θά εύρίσκωσιν είς τάς κομψά; σε
λίδας της ύλην παιδαγωγικήν δμοίαν πρός τήν δημοσιευομένην έν τώ φύλλο.

Έκαστος τόρμος τής βιβλιοθήκης τού «Παιδικού φύλλου»
θά κοσμήται καί άπό ώραίον χρωματιστόν έξώφυλλον έκδιδόμενον είς τό τέλος 
έκαστου έτους,ούτως ώστε ν’άποτελήται κομψόν τομίδιον.

ΊΓής Βιβλιοθήκης τού «Παιδικού φύλλου»
τό ά. τεύχος θά έκδοθή είς τάς άρχάς Μαρτίου, θά περιέχη δέ ανέκδοτα παιδικά 
ποιήματα, τού διευθυντού τού «Παιδικού φύλλου» εικονογραφημένα.

Τής Βιβλιοθήκης τοΰ «Παιδικού φύλλου»
ή συνδρομή δι' δλον τό ε’τος, δηλ. διά τά τρία έκδοθησόμενα τεύχη ώρίσθη διά 
τούς έν τώ έσωτερικώ συνδρομητάς τού «Παιδικού φύλλου» μόνον είς μίαν 
δραχμήν, διά δέ τούς έν τώ έξωτερικώ εις φρ. χρ. δύο. Διά τούς μή συνδρο
μητάς έκαστον τεύχος τιμάται λσπτών 2>Ο. Ή συνδρομή κατ ’ άπαράβατον 
όρον είναι προπληρωτέα.

Μις τό Β ή Γ' τεΰχος 
τής Βιβλιοθήκης τοΰ «Παιδικού φύλλου»

είς τό δποϊον θά δημοσιευθώσι μόνον «Μικρά-μικρά>, δικαιούνται πάντες δσοι 
θά έγγράφώσι συνδρομηταί ν’ άποστείλωσιν άπό εν ή δύω διηγημάτια, τά όποια 
θά δημοσιευθώσι μετά τήν ε’γκρισιν τής Διευθύνσεως.

Τώρα είμαι περίεργος νά ϊδω ποιος έκ τών μικρών μου συνδρομητών ή τών κκ. 
διδασκάλων δέν θά σπεύση νά έγγραφή συνδρομητή; είς τήν

Βιβλιοθήκην τοΰ «Παιδικού φύλλου»
τό κοαψόν καί ωφέλιμον αύτό βιβλίον τό όποιον, καθώς παρατηρείτε, προσφέρω 
σχεδόν δωρεάν εί; τούς μικρούς μου συνορομητάς.

Εμπρός, μικροί μου φίλοι, έμπρός
Όλοι οί ενθουσιώδεις φίλοι τού περιοδικού, οί όποιοι τοσούτον προθύμως τό υπο
στηρίζετε, έγγραφήτε συνδρομηταί καί είς τήν χαριτωμένην, τήν κομψήν 

Βιβλιοθήκην τού «Παιδικού φύλλου. L

Ειλικρίνεια κόρηςΛγιΟη συναναστροφή
Ίδέτε μικροί μου φίλοι με πόσην α

φέλειαν καί ώραιότητα είκονίζεται είς 
τόν έξης διάλογον ή έκ τής αγαθής 
συναναστροφής ωφέλεια.

Μίαν ήμέραν — γράφει κάποιος — 
ευρισκόμενος είς τό λουτρόν έλαβον 
παρά τίνος φίλου κομμάτιον μυρισμέ·· 
νου πηλού. 'Αφού προσεκτικώς τό έ- 
θεώρησα ειπον :

— Μόσχος είσαι ή Ιον διότι θέλγο
μαι τοσούτον ύπό τής ευωδίας σου ;

— Ήμην, άπεκρίθη, ελεεινόν κομ
μάτιον πηλού,άλλ’ έπί τινα καιρόν συ- 
νανεστράφην προς τό ρόοον, ή γλυκεία 
δέ ευωδία τού συντρόφου μου μετεδόθη 
καί είς έμέ, άλλως ήθελον είσθαι ά- 
πλούν κομμάτιον πηλού όπως φαίνομαι 
ότι είμαι !

’Αγράμπελη. 
Βύφυής παραβολή

Ό Ρωμαίος Τίτος,θέλων παραβολι- 
κώς νά ιϊπη εί; τόν στρατηγόν Φιλο- 
ποίμενα δτι εχει μέν καλούς στρατιώ- 
τας καί ιππείς, όχι όμως καί χρήμα
τα διά νά τούς συντηρή, είπεν :

— Ό Φιλοποίμην ε’χει μέν χεϊρας 
καί πόδας καλούς όχι όμως κκί στό
μαχον.

ΜειΜηνιακός κόλπος. 
Ποίημα είς τον Βασιλέα.

Ιδού και τό πρώτον ποίημα όπερ έ- 
γράφη άπο τόν συνεργάτην μας κ. Κ. 
Γεωογιάδην καϊ ίδημοιΗεϋθη δταν ήλ
θε ν'εϊς τήν 'Ελλάδα ΛΑ. Μ. <· Βα· 
ιΐιλεύς.

Έλθέ Γεώργιε κλητέ 
τό στέμμα Σου άότράπτει 
άδάμαντας έκεΐ έπτά 
προοέθβόες. κι' άνάπτει 
ό "Ελλην άπό την χαράν 
και εύχεται νά ζήομς, 
κι’ εϊς τήν κλεινήν έπτάλοφον 
τόν θρόνον Σου νά οτήοης. 

Κ. Γ.

Ή Έδουϊγη ήτον εύσεβέσταον κο- 
ράσιον, είχε θερμοτάτην πίστιν εις τον 
Θεόν καί προσηύχετο συχνάκις. Μίαν 
εσπέραν, εις τινα συναναστροφήν έν τή 
οίκίγ. τη;, παρετέθησαν είς τήν τράπε
ζαν πλακούντια καί άλλα γλυκύσματα 
εις τά όποια άρέσκονται τά παιδία- 
άλλ’ ή Έδουϊγη δέν ήθέλησε νά λάβη 
καί αυτή τό μερίδιόν της. Ή μήτηρ 
παρετήρησε τούτο, καί άφ' οΰ άνεχώ- 
ρησαν οί κεκλημένοι ήρώτησε τήν θυ
γατέρα της μήπως ήτο άσθενής ;

— Όχι μήτερ μου.
— Τότε διατί δέν έλαβες γλύκισμα;
— Δέν οιήλθον εΰτάκτως τήν ήμέ

ραν ταύτην, μήτερ μου, καί διά τούτο 
νομίζω, 0τι δέν ήμην άξια νά λάβω έκ 
τών γλυκυσμάτων {κείνων.

Κ Γεωργιάδης.
Σημ. Π. Φ. Πώς σας φαίνεται ί, ειλικρίνεια 

αΰτή της Έδουίγης ;
Βύφυϊα Λιογϊνους

Ταξειδεύων ποτέ Διογένης ό Συνω- 
πεύς, ήλθε καί είς τήν Μύνδον, πόλιν 
τής Καρ'ίας- παρατηρήσας δέ τήν μέν 
πόλιν μικράν τάς δέ πύλας μεγαλας εί
πεν :

— «Άνδρις Μύνδιοι. κλείσατε τάς 
πύλας μήπως φύγη δι' αύτών ή πόλις 
σας I

Διαβάτης 
Λημώϊεις ·α,ρ·εμ1αι.

— ’Ανεμομαζώματα 
Διαβολοσκορπίσματα.

— "Αν βέλη! πλοίιτη καί τιμή 
Νά μήν κοιμάσαι τήν αΰγή.

—"Ανθρωπος αγράμματος 
Ξύλο απελέκητο.

— "ΑνΙιρωπο άπό σπήτί 
Καί σκυλί άπό μαντρί.

— ’Αντάμα δεν μονιάζουμε 
Καί χώρια δέν μπορούμε.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Περί Αλφαβήτου

J, Τό Άλφάβητον ήτοι ή έφευρεσις τών Αλ
φαβητικών χαρακτήρων οφείλεται είς τους Άσσν-
ρίους καί Αιγυπτίους.

Τό αλφάβητου της Βιρμανικής γλώσσης 
περιέχει γράμματα 19

Τής 'Ιταλικής 2 0
Τής Βεγγαλλικής 21
Τής Εβραϊκής, Συριαχής. Χαλδαϊκής χαι Μα- 

μαριτικής 22
Τής Ελληνικής 24
Τής Γαλλικής καί Λατινικής 25
Τής Γερμανικής.Αγγλικής χαί Όλανδικής 26 
Τής Ισπανικής και Σλαυικής 27
Τής 'Αραβικής 28
Τής Περσικής 32
Τής Τουρκικής 33
Τής Γεωργιανής 3ϊ
Τής 'Αρμονικής 38
Τής Ρωσσικής 41
Τής Μοσκοβιτιχής 43
Τής Σανσκριτικής και Ιαπωνικής 50
Τής Λίβιοπικής και Ταρταρικής 204
Τής Άβυσσινιαχής 208
Τής Σινικής 214
Γλώσσαι και διάλεκτοι λαλούμενα! έν 

τή οικουμένη εϊσιν έν 8λφ 5.860
Έχ τούτων 48 γλώσσα: λαλοΰνται έν Ευ* 

ρώπ-, 153 εν Άσία. 118 έν 'Αφρική, 424 έν 
'Αμερική χαι 117 έν Όχεανία

' Διαλεχτοί διαμεμιρασμέναι καθ' ολην την 
γήν είναι 5,000 περίπου.

,'.Ή Περσική γλώσσα έχει μεγίστην αναλο
γίαν πρός τήν Γερμανικήν.

Έκ δώδεκα χιλιάδων καθαρώς Περσικών 
λέξεων αί 4,000 είναι λέξεις γερμανιχαί.

Τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν όμιλοΰσι 80.000 
000 ανθρώπων, τήν Γερμανικήν 60,000,000 τήν 
Γαλλικήν 50,000.000 τήν 'Ισπανικήν 40,000 
000 τήν 'Ιταλικήν 28. 000.000

Παιδεία. Έκ τοΰ αριθμού τών φοιτώντων είς 
τά σχολεία κρίνοντες ,άποφαινόμεθα 5τι ή'Αμερική 
είναι ή εΰπαιδευτοτάτη χώρα τοΰ κόσμου.Έκ χι- 
λιων παιδιών (άρρένων τε καί Οηλέων | τά 400 πε-

ΓΝΑΣΕΙΣ
ρίπου, ήτοι τό ήμισυ σχεδόν φοιτώσιν εις τα σχο. 
λεία Ένώ είς τήνΕλβετίαν 179 είς τά χίλια.Ει'ς 
τήν Αυστρίαν και Ουγγαρίαν 172—Είς τήν Νορ
βηγίαν 142—Είς τήν Όλανδίαν 125—Είς τήν 
Δανιμαρκίαν 123— Είς τήν Ισπανίαν 105 - Είς 
τήν ’Ιταλίαν 87—Είς τήν 'Ελλάδα 72—Καί είς 
τήν Ρωσσίαν 24 !

Τά θρησκεύματα έν τ$ κόσμω ίχουσιν 
ώς έξης :

/. Βουβισταί 405.600,q00, Χρισιιανοί 399, 
200,000, Μωαμεθανοί 204,200,000 Βραχμανι- 
στα'ι 174 200,000, εθνικοί διαφόρων ειδών 111, 
000.000 και Ιουδαίοι 5,000,1 Οθ.

Τό δνομα τοΰ Θεού είς τάς περισσοτέρας 
γλώσσας συνίσταται έκ τεσσάρων γραμμάτων.

.·, Ούτως, έν τή 'Ελληνική Θεός, έν τή Λα
τινική Deus, έν τή Γαλλική Dieu, έν τή Γερ
μανική Gott, έν τή Σουηδική Godd, έν τή 'Ε
βραϊκή Άδόν, έν τή Περσική Σύρα, έν τή Ταρ- 
ταρική "Ιδζα, έν τή 'Ισπανική 'Λδδί. έν τή Αι
γυπτιακή Ζέντ, έν τή ’Ιαπωνική Ζαίν, έν τή Πε
ρουβιανή Λίαν, έν τή Βλαχιχή Ζένυ. έν τή 'Α
ραβική Άλάχ καί έν τή Σκανδιναυίχή Odin. 
Περί 'Εφημερίδων

Αί έφημερϊδες έν Κίνα ήσαν γνωστά! 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων.

Αί πρώται έφημερίδες έξεδόθησαν έν 
Γερμανία τώ 1494, έν Βελγίω τώ 1605, έν 'Αγ
γλία τώ 1622. έν ’Ισπανία τώ 1626, έν, Ό· 
λανδία τώ 1623, έν Δανία τώ 1663, έν Ουγγα
ρία τώ 1721, έν Ρωσσία τώ 1703, έν Σουηδία 
τώ 1643, έν Νορβηγία τω 1763, έν Τουρκία τώ 
1825, έν Έλλάβι τφ 1861, έν Ρουμανία τώ 
1628, έν Σερβία τώ 1841 και έν Βενετία τώ 
1605 καί ώνομάσθη Γαζέτα, διότι γαζέτα έ- 
καλείτο τό πεντάλεπτου άντυτου όποιου έπωλείτο.

Έν Γαλλία κατ’άρχάς πρώτος εξεδοτο ε
φημερίδα χειρόγραφον ό ιατρός θεόφραστος Ρε· 
νωδότος.

'_· Κατά τό 1631 όμως ελαβεν άδειαν διά Β. 
Διατάγμ. καί έξέδωκεν έντυπον τοιαύτην.

Ή Παλαιό Διαθήκη σύγκειται έπ 39 βι
βλίων. 929 κεφαλαίων, 31,214 παραγράφων, 
592,489 λέξεων καί 2.728,400 στοιχείων.

·.' Ή δέ Νέα Διαθήκη έξ 27 βιβλίων, 
260 κεφαλαίων. 7.050 παραγράφων, 181,258 
λέξεων, χαί 828,580,000 ψηφίων.

ΠΝΕΥΜΑ
Ό Έδμόνδης έρχεται χαρούμενος έκ 

τοΰ σχολείου φωνάζων άπό τήν πόρτα 
—Μαμά, δός μου τήν καραμέλα’ ο

πού μοΰ φύλαξες τό μεσημέρι
—Καί διατί ;
—Νά. διότι ό διδάσκαλος μας είπε 

νά μή άφήνωμεν δι'ούριου δτι δχομεν 
νά κάμωμεν σήμερον !

'Εστάλη ΰπό Ιίειραϊχ^ς Αύρας
*

• ·
Ό Γιωργάκης έρχεται τρέχων καί 

Αναγγέλλει δτι έγέννησεν ή κότα τους.
Καί ό μικρός άδελφός του Τιτής:
— 'Αρσενικό ή θηλυκό ;

'Εστάλη ΰπό Χαβρέον

-Ποιον διεδέχΟη ό βασιλεύς Γεώρ-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΓ.τγμχ 71.

Φιλί, έ'κτασιν δηλώ 
'Αλλά χρόνον θά δηλώ, 
"Αν τό πρώτον μου τό βγάλης 
Καί τόν τόνον μεταβάλης.

' -Νωψ. 
Λεξιθηρία 72.

Ποια λέξις τετρασύλλαβος περιέχει τέσσαρα Τ 
«dor Καΐσαρ· 

"Αταχτου 73.
Τί πράγμα παί τί Ν. Πάρος 

Νά τακτοποιηθούν αί άνωτέρω λέξεις είς 
αρχαίου ρητόν

• 'Ανθος ς»9 Χε<μΒπος·> 
Αίνιγμα 74

Έχω πόλεις χωρίς κατοικίας, ποταμούς χω
ρίς ψάρια, ίρη καί πεδιάδας χωρίς δένδρα. Τί 
είμαι *.

■Ε· ΜπαΛΛης.· 
Άπροσίόαητον 75.

Ποτέ ένα κ' ένα κάμνουν τρία ;
• fl Καρονσος· 

Αίνιγμα 76.
Είμαι νήσος τοΰ Αιγαίου 
"Αν μέ άποκεραλίσης 
Σύνδεσμον θά άπαντήσης.

*'Επαμ. Γ. Μιμηχος·. 
Αίνιγμα 77.

"θπως είμαι αν μ' άφήσης- 
Μία νήσος θ' άναχύψη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— Πού χώρο; οιά νά οηριοσιεύσω 

ωραία; εικόνας τά; όποια; έπίτηοε; ί- 
φερον έξ Ευρώπης ; έθεώρησα καλλί
τερου νά οηαοσιευθή τόση ΰλη ή οποία 

σωρευθή, άφού άλλως εις τό προη

ΜΙΚΡΩΝ
γιος_ είς τόν θρόνον τής Ελλάδος ; έ· 
ρωτμ ό διδάσκαλος τόν μικρόν Μιχα-

Καί ό Μιχαλάκης ό όποϊος δέν γνω
ρίζει τίποτε άπό τήν ιστορίαν τής πα 
τρίδος :

—Ό προκάτοχός του, δάσκαλε.
'Εστάλη ΰπό Ιίαρθιγόπης

•

Ή Μαρίκα ψάχνει είς τά σκοτεινά 
διά νά εύρη τά σπίρτα ν' άνά·φμ τό 
κερί.

Καί ό μικρός Βασιλακης :
—Άναψε, κουτή, πρώτα τό κερί γιά 

νά εΰρης εύκολα τά σπίρτα !
'Εστάλη ΰπό Ρας ϋαγβάνιν

·»

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
"Αν fv γράμμα μεταβάλης, 
Τότε ήροχθά πρόκυψη

.’fly aioroc θηραΐος» 
'Απορία 78.

1.2,3,4.5.6.7,8,9.10.11.12,13,14.
Πώς είναι δυνατόν νά ποοστεθώσιν άνά δύω 

οί άνωτέρω άριβμο'ι καί νά ϊχωμεν έπτάχις τόν 
άριθμόν δέκα πέντε ;

• Σ. ΣθράΛης· 
Λεξίγριφος 79.

Ηρα κλέους
(ή ποι τοΰ 2 Μήδους άνήρ πάγοι σαν

• Λίίμης Σαραντάρης· 
'Ελλειποσΰμφωνον 80 

Λ.α.α.ε α.,η.ου. ι ι . · .
ο . . ι . . ο . .οι. .α.η.αι. 
α υ . ο υ

.’βχεαπίς.
Λϋβειφ έ» τφ *■ φύλλιρ βημοσιιν- 

βεισών άσχ·ήσ«ο>ν ανεύματοφ
61) Άνάφη-άρή.—6'2)ή λέξις -ύποθετιχωτάτη· 

631 Βαβυλων, "Ολυμπος, Λυκούργος, "Ονος, 
Σόλων, αποτελοΰσι τήν λέξιν Βόλος. — 641 'Α- 
πλοΰς-άπους.—65) Παν μέτρου άριστον. — 661 
Σοφόν τό σαφές.—67) Π. αΰλός-Παΰλος —68) 
Τρυφή-τροφή.— 69 τέσσαρες γάτες ήσαν άλλ' 
έκαστη εβλεπε βεβαίως μόνον τάς άλλας τρείς! — 
70) Χρόνου-φείδου.

γούμενου ψύλλον βοηριοσιεύΟησαν όκτώ 
εικόνες καλ.λιτεχνικώταται.

— Παρακαλοΰνται οί καθυστεροϋντες 
την συνδρομήν των ν 'άποστείλωσιν αύ- 
τήνίνκμήόικκοπ-ήήάποστολή τοϋφύλλου.
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Μόνον ϊν ήσθε μέσα ε'_ 1 Γ2- , .. ,
μου θά έγνωρίζεεε ποιαν χαράν ήσθάνθην όταν έ- g 
λαβον τό μοσχομυρισμένον γραμμκτάκι τού χαρι- ■ 
σωμένου μου μικρού Νίκου Π ΖαλοκώΠτα 
δια τού όποιου αβί έζήτει νά έγγράψη συνδρομη
τήν καί τόν μικρόν έξάδελφόν του “Αγγελον 
Άνδρ- Καμπάν, χαριτωμένον όσον ό Νϊκός 
μου. ό όποιο; εύχομαι γρήγορα γρήγορα νά μεγα- 
λώση, να μού γείνη άγοράκι χρυσό καί νά μού 
γράφει μονο; του διά νά μή χουράζω.ται ο! γό
νε?; του πρό; τούς όποιον; έαφρίζω τά; ευχαρι
στίας μου διά τά; εΰμενε?; κρίσεις των. Τό 
γραμματακι σον,Ν?κο τό έφύλαξα εις τό γραφεΐόν 
μου διά ιά σκορπά γλυκά γλυχά τή μυρωδιά του.

"Ολα θα δημοσιενθώσι μέ τήν σειράν των φίλ
τατε, Άρχιναύαρχε Θε^ΐιίτοκλΛ. Αί λύσεις 
σου όρθαί- Τά ζητηβέντα σοι άπέστειλα.

...·Σ5; έχφράζω τάς εγκαρδίους παιδικά; ευ
χαριστία; μου καί καταγοητευμένο; έκ τού προσ
φιλούς μου . Ιίαιδικού φύλλου, παραχαλώ νά ά· 
νανεώσητε τήν συνδρομήν μου. μοί γράφει ό αγα
πητός Γ. Μαντζαβϊνος Λ Παρυάοαιος·.

Ή Διεύθυνσις τής χαριτωμένης «Μικοάς Έ- 
ψημερίδος· Λαρίσσης. μοί ένέγραψε τέσσαρας 
νέου; συνδρομητά;. Τήν ευχαριστώ διά τήν έκτί- 
μησιν καί τά: ένεργείας.

.. ·Αντή ή άδελ.φή μου μέ έτρέλλανε καλά καί 
σώνει νά σού φέρω τήν συνδρομήν τη; διά τό 
νέον έτος καί νά σέ παρακαλέσω νά μή τήν λη
σμονάει; τήν αλληλογραφίαν σου ·. μοί γράφει α
γαπητό; φίλο; διά τήν αδελφήν αυτού τήν Μι
κρά V κάμπίαν τήν όποιαν ευχαριστώ πολύ 
δια τόν ενθουσιασμόν της.

Αγαπητέ μου “Ηψαίιίτε Θηραϊε τώρα ότι 
ήρχισες γράφε μου τακτικά διά νά πεισθώ ότι μέ 
άγχπά; πράγματι όσον μού γράφεις.

Κυρία Μαρία θεοδωράκη, διά τά; ένερ- 
γειας καί τόν ενθουσιασμόν σας. Σας ευχαριστώ.

Πότε θά μού μεγαλώση ό μικρός Γ ιώργος X. 
Δέδες διά νά μού γράφη μόνο; του όσα μού 
γράφει ή μαμά του τήν όποιαν ευχαριστώ δια -~· 
περί έμού συμπαθεί; κρίσεις της ;

«...Συγχαρητήρια εις τόν κ. Γαλάνην διά 
εικόνα: καί εϊ; τήν Διιύθννσιν δια τήν ύλην., 
τηλέγραφέ? ή φιλτάτη Κέα Ήπειρος.

«...Τό προχθεσινόν ψύλλον σου ευρωπαϊκόν 
γουρινάκι, εύγε! Συγχαρητήρια εί; τόν κ. Γ- 
νην καί τους συνεργάτας σου. μοί γράφει ό ίι1ό- 
6»Οζ συνδρομητή; μου Δον-Καΐααρ. Πώς ν' α
παντήσω τώρα εις τό γραμματάκι του;

Βράχε της Ντραμπάτοβας διά τόν έν. 
βουσιασμόν σου λάβε χίλια φιλήματα.

'Αληθώς εγεινε λάθος φίλτατε δίκαιε Άρι- 
δτείδτι διότι 4 -πνεύματα μικρών- ΐβικά σου εύ- 
ρέθησαν άξια δημοσιεύσιως, άλλ'αν πρόσθεσης εις

είς τά βάθη τής ψυχή; τής Παοθενόπιις. καθώς μοί παρατηρεί δικαίως,
’ ’ "' * ’ ’ τά δύω άτινα έδημοσιεύθησαν εις τό 4ον ψύλλον

άνευ υπογραφής τό αποτέλεσμα μένει τό αυτό Διά 
τάς ευχάς σου σ’ευχαριστώ.

’Αντί πάσης άπαντήσεως εις τήν επιστολήν σου 
άνάγνωθι φιλ-άτη U θινίιστωρινό βροχή τί έ- 
δημοσίευσεν ή -Παλιγγενεσία· τής 2 Ιανουάριου 
1897 άριθ 10.091, τό όποιον λυπούμαι διότι α
ναγκάζομαι ν ’ αναδημοσιεύσω:

• Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι ένεποί-σε 
χειριστήν έντνπωσ.ν ή επιστολή μικρού συνδρομή- 
τούτης .ΔίαΛλάδεως τών Παίδοίν· την 
όποιαν ή Διεύθυνσις αυτής έσπευσε νά δημοσίευ
σή καί δι * ής ζητεί- έλεπμοδύνην διά , τήν 
συντήρησίν της! Τά περιοδικά έκδίδονται δια τής 
συνδρομής καί ίχι διά τής ελεημοσύνης τού κ. 
Ρότσχιλβ πρός την ευσπλαγχνίαν και τόν ελεον 
τού όποιου άπε-θύνονιαι αναξιοπρεπές οΐ συι- 
δρομηται τής · Διαπλάαεως τών Παίδωκ». 
Άλλ’ έκτος τού κακού τούτου, έάν εξακολούθηση 
αύτη ή τακτική τής επαιτείας θά καταντήση ή 
χώρα ημών απρόσιτο; πρός τοϋ; έξω πλουσίους και 
ομογενείς ·.

Φαντάζομαι τώρα τήν χαράν τού'ΛΟιίναΐκον 
4<1τέρος, ό όποιος λαμβάνει τό βραβεΐον τού 
διαγωνίσματος και βλέπει δημοσιευμένην τήν ει
κόνα του εις τό .Παιδικόν φόλλον·. Μή τόν ζη
λεύετε μικροί μου φίλοι άλλά μιμηθήτέ τον.

Ή χαριεστάτη συνδρομήτριά μου Μίνιών 
ΠαπαΟιέρΟλι τής όπο'α; τήν εικόνα έδημοσίευ- 
σα. ενρίσκεται τώρα εις Παρισιού; μαθήτρια τού 
Ωδείου. Ή Σάρα-Βερνάρ, ή μεγάλη καλλιτέχνι; 
τον κόσμου τήν θαυμάζει, ό δέ περίφημος ζωγρά
φος Duraut έκαμε τήν εικόνα της. Προχθές έλα
βα έν γραμματάκι της εις τό όποιον μοι γράφει 
τούς Ιριάμβου; της καί με ευχάριστε? διότι εγω 
τήν παρεκίνησα νά έκπαιδευβή διά τήν σκηνήν εις 
τήν όποιαν μίαν ημέραν θά λάμψη. Εύγε της 1

Σέ ενέγραψα φιλτάτη Μεταξούλα Βαδι- 
λείοι' καί περιμένω γραμματάκι σον.

. .-Λυπούμαι ότι σέ άφήκα τόσον καιρόν δίχως 
γράμμα- άλλά τούτο δεν θά συμβή πλέον, μοι 
γράφει ό φίλτατος Μικρομέγας και μοι αποστέλ
λει μετά τής αδελφής του'Αζίζας καί δύο φράγ
κα υπέρ των παθόντων έκ τής πλημμύρας τά ό
ποια άπέστειλα εις τόν Σον Μητροπολίτην

...·Σοί εύχομαι νά ζήσης έπ'άπειρον καί ν' ά- 
ποκτήσης χιλιάδάς συνδρομητών, μοι γράφει ό 
φίλτατος Εΰμολπος δστις μοι ένέγραψε καί ένα 
συνδρομητήν. Ευχαριστώ αγαπητέ έκ καρδίας.

Φίλτατε Γ. Καπετανάκη σ’ ευχαριστώ- 
Σ’έξέλ.αόεν άντ'άλλου ό διανομεύς καί διά τού

το συνέβη τό λάθος εκείνο, φίλε Π. Καροϋαε. 
Εις τούς λοιπούς εις τό ίπόμενον.
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