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συνιστα τό Παιδικόν Περιοδικόν ως τερπνόν και ωφελιμ,ώτατον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΟΦΙΑ
Έν τώ ίερώ τούτω συνδέσμω προσφιλέστατων ονομάτων ό Ελληνικός λαός διαβλέπων εύοίωνον 

τήν ένσάρζωσιν τών προαιώνιων διακαών αύτοϋ πόθων, μετ’ άγαλλιάσεως καί χαράς άφάτου έχαιρέτίσεν 
δτε κατά πρώτον τήν 13 "Οκτωβρίου ειδεν έρχομένην ενταύθα έκ τοϋ Βορρά, τήν μυριοπόθητον Αύτοϋ 
νύμφην καί περικαλλή σύζυγον τοϋ κλεινού Διαδόχου τής Ελλάδος Κωνσταντίνου, καί ηύλόγησεν 
όλουύχως κατόπιν τούς έν τή Μητροπόλεί "Αθηνών τελεσθέντας τήν 15 "Οκτωβρίου γάμους αύτών.

Ταΰτα είς άνάμνησιν άναγράφοντες εύχόμεθα άπό βάθους καρδίας ύπέρ εύδαιμονίας τών σεπτών νεο- 
νύμφων έπ" άγαθώ καί δόξη τ ς Πατρίδος.

i Ρ A Κ I
Άνίσως έλειπεν αύτός, πειός θά ’τρωγε πεπόνι ; 
Μπορεί σταφύλια ροζακιά νά κάμη τό φεγγάρι;
Πλήν άλλο, πάλι, έλεγε πώς πυρετούς γεννάει 
Καί παγωμένη έχιδνα ή φλόγα του ξυπνάει...
—Δέν τον άφίνεις, έκραξε, τόν φοβΐτσάρη, άλλο, 
Ποϋ όταν φθάνη τής νυχτιάς τό σκότος τό μεγάλο 
Εύθύς τό στρήβει τρέμοντας...πλήν τ'άφοβο φεγγάρι, 
Ημέρα χύνει στή νυχτιά, καί στό σκοτάδι χάρι.
— Πλήν μ’ ήλιου φώς.,κι'άργά καί ποϋ νά φέξη βγαε— 

[νει μόνο, 
Μέ λάμψι κατακίτρινη άπ' τόν πολύ του φθόνο· 
Παιδί τοϋ ήλιου έκραξε, ποϋ 'ς-ά ξανθά μαλλιά του 
"Αχτίνες ήλιου έβλεπες καί λάμψι "ς·ή μάτιά του.

Δ’
—Σωπάστε, είπ" ό δάσκαλος· μιλήστε ενα, ένα· 
Πε^ό φέγγει περισσότερο ; αύτό είπέτε μόνο- 
Τοϋ Γεωργού έβουρκώσανε τά μάτια τά θλιμμένα

Κι’ άπήντησε μέ πόνο·
—Ούτε ό ήλιος, Δάσκαλε, ούτε τό φεγγαράκι· 
Γι,ά μένα φέγγει πειό καλά, τό κίτρινο χεράκι 
Π" άνάφτω είς τοΰ θειου μου τ’ άγαπημένο χώμα... 
Αύτό είναι ό ήλιος του καί τό φεγγάρι άκόμα !

f ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΤΟ Κ ί
Α'

Κάτ’ άπ" τόν ίσκιο τής έληάς με μέτωπο γυρμένο, 
Ό Γέροντας ό δάσκαλος έκάθετο καί πάλι 
Κ" ήλθαν κοντά του τά παιδιά μέ βήμα φ-ερωμένο, 
Άπ" τό παιχνίδι κόκκινα καί μέ σπουδή μεγάλη. 
Έν" άπό ολα έτρεξε πειό γρήγορα κοντά του 
Κ’ έπήδησε ολόχαρο "στά δύω γόνατά του.

— Πές μου, τοϋ είπε, δάσκαλε· σάν πάντα πάλι κρίνε- 
Ό ήλιος πειό καλλίτερος, ή τό φεγγάρι είναι ·, 
Γιατί ό κύριος έδώ, ποϋ όλα τά γνωρίζει
Ό Φαίδων, λέγει, πώς τό φώς τοϋ ήλιου δέν άξίζει... 
Κι" ό Φαίδων άπεκρήθηκε, κομμάτι πειραγμένα- 
—Όμως 'ς·όν ίσ*το  έτρεξες προτήτερ" άπό "μένα, 
Γιά ν' άποφύγης γρήγορα τοΰ ήλιου σου τή χάρι......
Δέν κατακαίει τό κορμί σάν ήλιος τό φεγγάρι .’

Γ'
Καί νά ! σ’ άγώνα μονομιάς έμπήκανε μεγάλο· 
Ήτανε τόσο νόστιμο τό πείσμα κ' ή όομή τους· 
Ένα τόν ήλιο έπαίναε καί τό φεγγάρι τ’ άλλο- 
Ξεκούφανε τό δάσκαλο ή παιδική φωνή τους. 
—Τοϋ ήλρυ, ένα έλεγε, ή λάμψι γεννά μόνη, 
Τά λουλουδάκια, τούς καρπούς, τά δέντρα, το σιτά
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ
(TSs χαί προ ,,γούμενον τεΰχο.)

Ό Μιλτιάδης, 6πως καί ό μεγαλείτερός του άδελφός, 
έπεριπάτησε πολύ, παρά πολύ, κρατών τόν κόκκορά του, 
ζητών ττ,ν τύχην του, καί μη δυνάμενος νά εύρη άκόμη 
κανέν κ’αταφύγιον διά την νύκτα. Έπλάγιαζεν εί; τό ύπαι
θρον, έτρέφετο άπό άγρια όπωρικά, έπινε νερό τρεχούμενο 
και όταν ητο κουρασμένος, άνεπαύετο έπί τών θάμνων. 
Μιαν εσπέραν, παρά πολύ καταβεβλημένος άπό τόν κόπον, 
έφθασεν έμπροοθεν τής θύρας μιάς ωραίας οικίας καί την 
έκτύπησεν διά νά ζητήση φιλοξενίαν.

Ό θυρωρός ήνοιξεν.
— Τι θέλετε ; τώ λέγει.
— ΙΙολύ σέ παρακαλώ, νά μάς άφήσης νά μείνωμεν έγώ 

καί ό σύντροφός μου έως αύριον θά μάς κάμη; ρεγάλο 
καλό, διότι είμεθα πολύ κουρασμένοι.

Ό Μιλτιάδης εϊχεν όψιν τίμιου άνδρό; καί φωνήν ευ- 
χάριστον καί διά τούτα ά θυρωρός ένοήσας δτι δέν είχε 
νά κάμη μέ κανένα κακόν άνθρωπον τφ λέγει.

— “Ελθετε μέσα, πτωχοί μου, καί ξεκουρασθήτε. Ό 
κύριός μου είναι άνθρωπος έλεήμων θά σάς περιποιηθίΐ 
καλά αύτήν την νύκτα.

Ό Μιλτιάδης έμβήκεν ε’ις τό μέγα μαγειρεΐον, δπου ή- 
σαν συνη§ροισμένυι δλοι οί ΰπηρέται. Τόν ύπεδέχθησαν κα
λώς, άλλά μόλις είδον τόν κόκκορα έξεπλάγησαν μεγάλως.

— Ά ! Τί ώραΐον πτηνόν ! έλεγον πώς στέκεται τολ-

Ϊηρά '. καί τί ώραΐον σκούφωμα φέρει ! Ποτέ μέχρι τοϋδε 
έν εΐδομεν πτηνόν δμοιον μέ αύτό 1 ...
Ό Μιλτιάδης έγευμάτισε μετ’ αυτών, κατόπιν έπήγεν, 

Οπως αύτοί, νά κοιμηθώ εις τόν σταϋλον, κρατών μαζύ 
τόν κόκκορά του. Άπό την σιταποθήκην, εις τήν όποιαν 
είχε πλαγιάσει έπάνω είς μίαν ψάθαν,ήκουε τήν συνομιλίαν 
τών καρραγωγέων καί τών υπηρετών.

—Εμπρός, έλεγον μεταξύ των, νά ίδοϋμε ποιος θά φυ- 
λάττη αύτήν τήν νύκτα, διά νά ΐδη πότε Θά έξημερώση. 
Είσαι σύ Κώστα ;

— Ώ! έγώ, είμαι κουρασμένος· δλην τήν ήμέραν είρ- 
γαζόμην και δέν ‘μπορώ νά κρατήσω πλέον.

— Τότε είσαι σύ, Νικόλα.
— Δέν είναι ή σειρά μου άπόψε· έγώ έφύλαζα προχθές.
— Καί ό Παντελής δέν έφύλαξε ;
— Είμαι πολύ άρρωστος δέν είξεύρω ποΰ ‘βρίσκεται 

τό κεφάλι μου.
— Τότε θά ήναι ό Άλέξης.
— Μπά! ; όχι’ ?γω νά κοιμηθώ τρεις νύκτας’ έφύλαγα 

τά παιδιά μου καί τήν γυναίκα μου, ή οποία είναι άκόμη 
χειρότερα.... φύλαξε σύ ό ίδιος.

Αύτά ελεγον ό είς πρός τόν άλλον διά ν’ άποφύγωσι τόν 
κόπον καί ένεκα τούτου ήρχισαν νά φιλονεικώσι μέ μεγά- 
λον θόρνβυν.

Ό Μ.λτιάδης έκπλαγείς δι’ οσα ήκουσε, τοϊς έφώναξε.
— Μά διατί έχετε άνάγκην νά ίδήτε πότε θά έξημε

ρώση ;
— Μάς διατάττει ό κύριό; μας, τώ ειπον, καί πρέπει 

καθ’ έκάστην νύκτα τρεις άπό ήμά; νά μένωσιν άγρυ
πνοι διά νά προειδοποιώσι τούς άλλους δτι εξημερώνει. 
Διότι έάν έμενεν εί; μόνος ήδύνατο ν’ άποκοιμηθή, καί 
τοιουτοτρόπως οί άλλοι μή προειδοποιηθέντε; θά έκοι- 
μώντο άκόμη καί έάν είχε εξημερώσει.

— Αύτό είναι ολον ; λέγει ό Μιλτιάδης’ μή σάς μέλει’ 
μή ανησυχείτε διά τίποτε κοιμηθήτε, φίλοι μου, καί έγώ

ΑΔΕΑΦΟΙ
άναλαυ-βάνω αύτήν τήν έργασίαν.

— Μόνος σύ άναλαμβάνεις νά μάς ειδοποίηση; δτι έ- 
ξημέρωσε ;

— Ναι, έγώ καί ό σύντροφός μου.
— Άλλά πρόσεξε, άν άποκοιμηθή,;, καί δέν έξυπνή- 

ση; είς τόν καιρόν, ό κύριος θά τό παρατήρηση καί θά σέ 
κρεμάση χωρίς νά σέ λυπηθη.

— Αφήσατε έμενα, σΚ; λέγω’ έγώ είμαι ύπεύθυνος 
δι’ ολα.

Μετά ταΰτα οί ΰπηρέται τοΰ σταύλου καί οί καρραγω- 
γεϊς έπλάγιασαν δλοι καί άπεκοιμήθησαν.

Περί τήν τρίτην ώραν τής πρωίας ό κόκκορας έκραζε...
“Ολοι οί άνθρωποι έσηκώθησαν είς τό πόδι.
— Μωρέ τί είνε ; '. ... Τί εινε τούτο ; έφώναξαν δλοι.
— Δέν εινε τίποτε, τοϊς λέγει ό Μιλτιάδης, μή φοβεϊ- 

σθε, ό μικρός μου σύντροφος σάς ειδοποιεί δτι πλησιάζει 
νά έξημερώση-

Καί άπεκοιμήθησαν πάλιν.
Περί τήν τετάρτην ώραν ό κόκκορας έκραξε πάλιν.
Καί έξύπνησαν πάλιν οί ΰπηρέται καί έφώναξαν : Τί 

είνε ; τί εινε ;
— Είνε ό σύντροφός μου καί ειδοποιεί δτι έξημέρωσεν 

λέγει ό Μιλτιάδης. Σηκωθήτε νά ίδήτε !
Μία ζώνη ζωηρού ροδίνου χρώματος έζηπλοΰτο είς τόν 

όρίζοντα, εις τό άκρον τοΰ ούρανοΰ, καί αί πρώται άκτΐ- 
νες τής ήμέρας είσήρχοντο διά τών μικρών παραθύρων είς 
τόν σταϋλον. Οί άνθρωποι έξύπνησαν φωνάζοντες.

— Εξημερώνει !... έξημέοωσε !
Καί έτρεξαν νά είδοποιήσωσι τόν κύριόν των.
— Έάν είξεύρατε, κύριε ! ! ! . . Θαύμα ! Θαύμα ! ! ! !
— Τί λοιπόν ;.... Τί συνέβη;.... Διατί ήλθατε νά μέ 

έξυπνήσετε τόσον ένωρίς ;
—Γνωρίζετε τόν ξένον, τόν όποιον έφιλοξενήσατε αύτήν 

τήν νύκτα μαζύ μέ ένα μικρό ζώον, τό «ποιαν ονομάζει 
κόκκορα ;

— Έ, καλά, τόν γνωρίζω’ τί έκαμε ;
— Τί έκαμε; τό μικρόν ζώον ποΰ έχει,γνωρίζει περισσό

τερα άπό δλους μας... καί άπό σάς άκόμη, κύριε. Σήμερον 
τό πρωί, ένφ έκοιμώμεθα ήσυχα, ειδεν δτι έπλησίαζε νά 
έξημερώση καί μάς ειδοποίησε τούτο’ καί δταν έζημέρω- 
σεν, έκραξε τόσον δυνατά, τόσον καθαρά, διά νά μάς τό 
εΐπη, ώστε οΰτε ένα μάτι έμεινε κλειστόν.

—■ Δέν είναι δυνατόν ! Μέ περιπαίζετε '.
— Αλήθεια σάς λέγομεν κύριε’ καί έάν είχατε αύτό τό 

μικρόν ζώον είς τό σπήτι σας, δέν θά εϊχετε πλέον άνάγ
κην νά ΰποχρεώνητε κανένα νά φυλάττη καθ’ έκάστην 
νύκτα, διά νά ΐδη πότε θά έξημερώση, καί θά έμεναμεν 
δλοι πολύ ευχαριστημένοι μέ τήν ΰπηρεσίαν σας, διότι 
εκτός τής ιστορίας αύτής τών νυκτών είσθε πολύ καλός 
κύριος.

— Έ, είπατε είς τόν άνθρωπον αύτόν νά μείνη καί σή
μερον είς τό σπήτί μου. Τήν έρχομένην νύκτα θά έλθω 
ν’άγρυπνήσω μαζύ σας καί θά ίδωμεν τί ζεύρει νά κάμνη 
τό περίφημον αύτό ζώον.

Τό εσπέρας, μετά τό γεύμα, οί ΰπηρέται τού ΰποστα- 
τικού,οΐ καρραγωγεϊς καί οί ΰπηρέται τού σταυλου ΰπήγαν 
δλοι νά κοιμηθούν καί ό Μιλτιάδης άνερριχήθη είς τήν σι
ταποθήκην μαζύ μέ τόν κόκκορά του καθησυχάζων καί 
διαβεβαιών δλους δτι ή ΰπόθεσις θά «πήγαινε θαυμάσια’ 
τούς έκαληνύκτισε καί κατόπιν έπεσε νά κοιμηθή.

Ο κύριος δέν έκοιμήθη διόλου. Περί τήν τρίτην ώραν 
τής πρωίας έρχεται είς τόν σταϋλον.

Μετά τινας στιγμάς ό άλέκτωρ έκραξε Κ,ΟΧΧορόκο - 
Ο κύριος πολύ έξεπλάγη. "Άπό πού έρχεται αύτή ή 

μουσική; λέγει.
— Είνε τοΰ κόκκορά μου, ό όποιος σάς ειδοποιεί δτι 

θά έξημερώση, άποκρίνεται ό Μιλτιάδης. Περιμείνατε δ- 
λίγον καί θά τόν άκούσητε πάλιν.

Εις τάς 4 ώρ. δ άλέκτωρ έκραξε πάλιν «ΚοχορίκΟ ! 
**.οχορ£κο !

— Διατί έκραξε τώρα ; λέγει ό κύριος.
— Διότι έξημέρωσε. λέγει ό Μιλτιάδης.
"Ηνοιζε τήν θύραν φώς έλαφρόν έγέμισε τόν σταϋλον 

καί δ κύριος είδε τφόντι δτι έξημέρωσε καί έθαύμασε διά 
τήν ακρίβειαν τοΰ ζώου.

— Έάν ήθελες νά μοί πωλήση; αύτό τό μικρόν ζώον, 
είπεν είς τόν Μιλτιάδην, θά μοί έκαμνες σπουδαίαν ΰπη
ρεσίαν. Κανείς ΰπηρέτης δέν θέλει νά μέ«η έδώ περισσότε
ρον τών τριών μηνών. ‘Η εργασία μου ποτέ δέν πηγαίνει

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΞΙ Σ
Ό Νΐχος ά;·α.τα πο.Ιύ τά ζώα ra .πειράζε

ι αρέσει >·ά τά ri’parrp και ra τά βασανΙζί)·
Γ2 αυτό μιά 'μέρα, τήτ μικρή γατϊτσα του αρπάζει 
seal ra τή>· όέρυρ τή>· πτωχή, ά.Ιΰπητα άρχίζ/ι.

Άφοΰ τή>- έΰασάχιπε μιά ώρα τήι· καίίμέχη, 
era κομμάτι τεχεχε τής όέχει ’στΐ/r ·νρά 
και τή>· αφήνει νά. γυρνά πο.Ιύ αγριεμένη, 
ένώ αύτός epi.lays κ έφώναζε ούρρ% J....

Η 397'· ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΪΥΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τήν 12 'Οκτωβρίου 1889 συνεπληρώθη ή 397 έπέτειος 

τής άνακαλύψεως τοΰ Νέου Κόσμου. Τήν 3ην Αύγουστου 
1492 ό Χριστόφορος Κολόμβος έπιβιβασθείς έπί τίνος 
πλοίου έκ τίνος ΰιμένος τή; Ανδαλουσίας ήρχισε τήν μα
κράν καί κινδυνώδη θαλασσοπορείαν του.Έπί μακρόν χοο- 
νον έπλεεν έν τώ Ώκεανώ χωρίς ούδέν σημεϊον γής νά δια- 
κρίνη. Οί σύντροφοί του καί οί ναΰται του άπεθαρρύνθη- 
σαν καί ήρχισαν νά έπιβουλεύωνται τήν ζωήν του. Εύτυ- 
χώς δμως μετά πλοϋν δύω μηνών καί έννέα ημερών, τήν 
12ην δηλ. Οκτωβρίου 1492 περί τήν 2αν ώραν τή; πρω
ία; ΰιεκριναν τάς Βαχαμικά; νήσους έν τφ Ώκεανφ. Αί 
έλπίδες των τότε άνεπτερώθησαν, τό θάρρος των έπα- 
νήλθε καί μετά τινας ώρα; άπεβιβάζοντο έπί τής νήσου 
ταύτης, ήν διά τοϋτο ώνόμασαν νήσον τοϋ «Αγίου Σωτή- 
ρος·. Η αιτία τής θαλασσοπλοΐας τοϋ Κολόμβου φέρεται

ΓΙόσο>· ιΐ}·απώ μά .τόσο ! 
τήτ χα.Ιή μου τή Λασχά.Ια, 
ό.του μ' εμαθε ra γράφω 
σϋχα, μή·!α, ρόόα, γά.Ια, 

AA.:fiK.A.<K X — ΜΙΙΤΊΣΡΛ

χα'ι άχόμη yl.lia Jro 
πράγματα πο.Γ· μεγά.Ια.
Μ’ ιί.τό τή>· χα-Ιή ύασχά.Ια, 
περισσότερο, πι τεΰω,

καλά, ή καλλιέργεια τών άγοών μου ποτέ δέν τελειώνει’ 
ή σπορά ποτέ δέν γίνεται εις τόν καιρόν της και τά 
σπαρτά καταπατοϋνται καί έκ τούτου συμβαίνει μεγάλη 
καταστροφή είς τήν οικίαν μου.Πώλησόν μοι τόν κόκκορά 
σου καί νά σοΰ δώσω δ,τι θέλεις.

— Χίλια τάλληρα θέλω, κύριέ μου, πρός χάριν σου, 
άλλά πρέπει νά μένω μαζύ μέ τόν κόκκορα είς τήν οι
κίαν σας, διά νά τόν προσέχω.

— Είμαι σύμφωνος, τώ λέγει ό κύριος.
Ό Μιλτιάδης ήτο καλός νέος, έργατικός, πάντοτε 

εύθυμος, πάντοτε πρόθυμος είς τά τραγούδια καί άστεϊος· 
διά τοϋτο ό κύριος τόν έκαμε φίλον του· καί έπειδή δ 
Μιλτιάδης διά τή; ευφυΐας του κατώρθωσεν ώστε ή εύδαι- 
μονία νά έλθη είς τήν έπαυλιν, δέν παρήλθον ?ξ μήνες και 
έγεινε γαμβρός τοΰ κυρίου, καί καλοτρώγων, καί ένδυό- 
μενος εύπρεπώς έπέρνα τόν καιρόν του ώ; νά ήτον αύτός- 
ό ιδιοκτήτης τή; έπαύλεως.

Ό τρίτος άδελφός............... ii’c τί έπόμεσοχ
ΙΠΑΝΝΒΣ Ν. ΒΟΛΙΚΟΣ

ί’άν είδε τήν γατϊτσα τοτς ή άόε.Ιφή του Νίτσα 
άπό τόν Νίκο ra τρα^α μιά τέτοια συμφορά,' 
ετριί’ ευθύς με άάχρυα, έπήρε τήν γατϊτσα, 
και εθγα./ε τόν τενεκέ σιγά άπ’ τήν ουρά.

Β.Ιέπςι τόν Νΐχον έπειτα καί .Ιέγει : Ά[· ! κακέ 
σάν έθετες είς τήν ουρά τής γάτας τενεκέ, 
Jir ήζευρες ότι μ’ αυτό, πο.Ιύ θ'ε r άμαρτήσης ;
Ειετ άθεος «δ σί> |Λΐβ£?ς έτέρω ποεήβης!·

Αριςτ. Ν. Κυριλκος

ύπό τάς εξής δύο παραδόσεις. Κατά τήν α" ό βασιλεύς 
τής ’Ισπανίας Φερδινάνδος, οστι;.ύπεβοήθησε τόν έκπλουν 
αύτόν, καί ό Κολόμβος, δέν προετιθεντο τήν κατάκτησιν 
νέου κόσμου, περί τή; ΰπάρξεως τοΰ όποιου ούδέ ειχον 
σκεφθή, άλλ' έζήτουν όδόν συντομωτέραν, διά νά πλησΐά- 
ζωσι τήν Ασιατικήν παραλίαν, ή όποια τότε έλέγετα ό 
τόπος τού * \ρυσοϋ και τώτ άρωμάτο» ·. Κατά δέ τήν 
δευτέοαν, αύτός ό Χριστόφορος Κολόμβος συνέλαβε τήν 
ιδέαν τής άνακαλύψεως, είς τήν έκτέλισιν τής όποιας τώ 
παοέσχε πάντα τά μέσα ό βασιλεύ; τή; ’Ισπανίας. "Οπως 
δήποτε τό μεγαλούργημα τή; άνακαλύψεως τής’Αμερικής, 
τό μέγα τοϋτο γεωγραφικόν γεγονός, δπερ μετέβαλε τήν 
όψιν τής σφαίρας, οφείλεται είς τήν έξοχον διάνοιαν, τό 
θάρρος και τήν έπιμονήν τού Χριστο'φόρου Κολόμβου.

. (ΚύΟύβουλος)

αγαπάει ή χαρόιά μου 
τήχ αγαπητή μαμά μου, 
’ποϋ μοϋ όίόει σά>· γυρεύω 
σϋχα, μή.ΐα, (όόα, γά.Ια. Ni-COS
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Ό κύριος Λουλοϋ ήτο μικρόν παιδίον. έξ έτών, άλ.ιά 

πολύ, πάρα πολύ παρήκοον. Τοΰ είχον απαγορεύσει νά 
έξέρχηται όταν έβρεχεν, άλ- 

—λ’ ό Λουλοϋ ευρίσκει πολύ

Τήν άλλην ήμέραν, οτε

διασκεδαστικόν νά βουτά εις 
τούς λάκκους καί νά τρέχτ) 
μέσα εις τούς-χάνδακας.Μίαν 
λοιπόν βροχεράν ήμέραν έξέρ- 
χεται κρυφά, κρυφά έκ τής 
οικίας του, τρέχει εις τούς 
δρόμους, γεμίζει άπό λάσπην 
τά ένδύματά του καί επιστρέ
φει είς τήν οικίαν του. Οταν 
τόν ειδεν ή μήτηρ του είς 
αύτήν τήν κατάστασιν τόν 
έτιμώρησεν, άλλ' ή τιμωύία 
αύτή δέν διωρθωσε διόλου 
τόν Κύριον Λουλοϋ.

καί πάλιν έβρεχεν, έσκέφθη νά
πάρη τήν όμβρέλλαν "τοϋ πα
τρός του, μίαν πολύ μεγάλην 
όμβρέλλαν, τήν οποίαν του 
είχον άπαγορεύσει νά έγγίζη, 
καί νά έζέλΟ-/) είς τήν όδόν. 
Δέν έσκέφθη περισσότερον
ίδέτε τον, μέ τήν φοβεράν 
αύτήν βροχήν καί τόν αέρα 
εξέρχεται καί περίπατε! κα- 
μαρωμένος είς τόν δρόμον.

Ό καιρός ήτον έλεεινός. 
*0 άνεμος έφύσα δυνατά καί 
ήνάγκαζε τόν κύριον Λουλοϋ 
νά κρύπτεται κάτω άπό τήν 
όμβρέλλαν του, τήν δποίαν ό 
άνεμος παρασύρει μαζύ μέ 
αύτόν.. Κρατεί αύτήν μέ ο- 
λην του τήν δύναμιν^καί πε
ρίπατε! παρασυρόμενος άπό

τόν άνεμον. Είναι πολύ άστεϊον νά 
τόν βλέπν) κανείς !

Έξαφνα— τί δυστυχία !—άνε
μος πολύ δυνατός άρπάζει άπό τάς 
χεϊράς του τήν όμβρέλλαν καί ίδέτε 
αύτήν, τρέχει, τρέχει, πέτα, πηδά 
καί άναποδογυρίζεται είς τόν άέοα! 
Ό Λουλοϋ τρέχει καί τήν κυνηγά 
μέ ολην τήν δύναμιν τών μικρών

ποδών του. Εύτυχώς 
ή όμβρέλλα έκτύπη- 
βεν εις τόν τοίχον· 
μιάς οικίας καί έπε- 
σεν εις τήν γήν. Ό 
Λουλοϋ τρέχει μέ ο- 
ληντου τήν δύναμιν, 
άλλά ή βροχή καί ό 
άνεμος δέν τόν άφή- 
νουν νά ϊδη έμπρβς 
του καί ένώ έτρεχε... 
μπλούμ ' . . . πίπτει 
είς ένα μεγάλον κάδον

Ό Βαφεύς, ό όποιος 
.καί έπερίμενε νά παύσ·/) 
βγάλε τόν Λουλοϋ 
άπό τόν κάδον. Α ! 
πόσον ώοαϊος ήτο ! 
Ίδέτε τον κ.αί σείς, 
αγαπητοί μου άνα- 
γνώσται! Έχει μορ
φήν μικροί άραπα- 
κου ! Τόν καυμένον 
τόν Λουλοϋ! Ό βα- 
φεύς, καλός άνθρω
πος, έπάοε τήν όμ
βρέλλαν,ή όποία ήτο 
είς έλεεινήν κατά
στασή, καί τόν Λου· 
λοϋ καί έφερεν αύτόν 
είς τήν οικίαν του.

Οϊ γονείς τοϋ κυ
ρίου ‘Λουλοϋ καί ή 
μικρά αδελφή του

έκάθητο κάτω άπό ένα έξώστην 
ή βροχή, έτρεξεν άμέσως καί έ-

έξεκαρδίσθησαν άπό
τά γέλοια, όταν τόν είδον είς αύτήν τήν κατάστασιν. Η 
βροχή είχε παύσει, καί έπάνω είς τόν ούρανόν έ'λαμπεν ό 
χρυσός Ηλιος" ό πατήρ τοϋ Λουλοϋ ηθελησε νά τιμω- 
ρήση άκόμη περισσότερόν τόν υιόν του διά τήν παρακοήν 
του, ή όποία ήτο ή αίτια τής καταστάσεως αύτής καί 
διά τοΰτο δίδει είς τόν Λουλοϋ νά κοατή τήν όμβρέλλαν
είς τήν χεϊρά καί τόν αναγκάζει νά έξέλθγ δπως ήτο 
είς τόν περίπατον, δπου ήσαν δλοι οί μικροί φίλοι του.

Παρεκάλεσε νά τόν συγχωρήση- έστάθη αδύνατον.
— Πρέπει διττώς νά τιμωοηθής, τω έλεγεν, διότι δύο 

σφάλματα έκαμες· ποώτον νά έξέλθης ένω έβρεχε, καί δεύ
τερον νά πάοφς τνν όμβρέλλαν μου χωρίς νά μέ έρωτήσφς.

Τί νά κάμν) ό καϋμένος ό Λουλοϋ ! Έξήέθε θέλων καί 
μή είς περίπατον τί γέλοια, τί κακό έγειναν τότε είς τόν 
δρόμον ! Πόσον θά έκοκκίνιζεν ό Λουλοϋ, έάν δέν ήτο 
μαϋρος ! Έπεριπα’τει μέ πολλήν έντροπήν σύςων τήν κα- 
ταξεσχισμένην όμβρέλλαν. Τόν παρηκολούθουν όπως παρα
κολουθούν τούς αασκαράδες τάς άπόκρεω! τόν περιεγελων! 
τόν έχλεύαζον. ΤΑ ! πτωχέ Λουλοϋ J τό μάθημά είνε σκλη
ρόν. Ήσο δμως καί ού πολύ άξιος διά τούτο !

(Κατά τόν Eng. Le Motiel) Ni-Cos

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
Ό Μάρκος είναι πολύ σοβαρός, σκέπτεται ! Δέν είναι 

εΰκολον νά σκέπτηται κανείς είς ήλικίαν πέντε έτών, καί 
τό πνεύμα τοϋ Μάρκου εργάζεται τόσον, ώστε τό μικρόν 
παιδάκι ε’χει μεταξύ τών οφρύων του μίαν γραμμήν σχεδόν 
τόσφ βαθεϊαν ώς ή μεγάλη ρυτίς,ή όποία διασχίζει τό μέ- 
τωπον τοϋ πάπου του. ’Αλλά διατί ; πρέπει νά τό μάθω- 
μεν ό Μάρκος ζητεί επιβάτην διά τό πλοϊόν του,ένα ωραίο 
πλοϊον καινούργιο μέ δύο πανιά καί μίαν σημαίαν, καί τό 
όποιον τώ έδώρησενό πατήρ του τήν παραιχονήν τής εορ
τής του.
I Καθ' ολην τήν πρωίαν κατεγίνετο νά τό γέμιση μέ λι
θάρια, καί έπήγαινε πολύ ώραϊα είς τήν στέρναν μόλα 
ταΰτα ό Μάρκος έκουράσθη νά κάμη νά ταξειδεύουν πέ
τραν θέλει αληθινόν επιβάτην ! Μά ποιον ήδύνατο νά 
βαρκάρη ; Ώ ! έάν δέν ήτο τόσον βαρύς ή έάν τό πλοϊον 
ητο μεγαλείτερον, τότε καμμια δυσκολία ! Θά έκαμ,νεν 
αυτός ό ίδιος τον γύρον τής στέρνας είς τό πλοϊον του, 
καί θά ήτο περισσότερον διασκεδαστικόν άπό δλα τά άλλα!

Άλλ’ ήτο ανωφελές νά σκέπτηται περί αύτοϋ- έδοκί- 
μασε νά βάλη μόνον τό πόδι του είς τό πλοϊον, άλλά τό 
δυστυχές πλοϊον έβυθίζετο άμέσως- δ Μάρκος άπέσυρε γρή
γορα τό πόδι του, διά νά μή τό βρέξρ, άλλ' ήτο ήδη πολύ 
άργα- τό παπουτσάκι του είχε ολίγον έμβή εις τό νερόν.,., 
πολύ ολίγον εύτυχώς !

Τόν σκύλον του Άζόρ ; Είνε καί αύτός πολύ βαρύς ! Καί 
ίπειτα πώς νά οΐκονομήστ) τόσα πόδια χωρίς νά σπάσν) 
τούς ιστούς; ... Ολα θά τά έσπαζε!

Τήν χελώνην του ; ... Αύτή είνε βλάξ- δέν θά ήννόει 
τίποτε. ·

Ό Μάρκος έζήτει πάντοτε.
Έτοποθέτησε τό. πλοϊόν του είς τό χείλος τής στέρνας 

καί ήρχισε νά περιπατή.
Χωρίς νά γνωρίζγ διατί, έφθασεν είς τό όπισθεν μέρος 

τής αύλής καί ήνοιξε τήν μικράν θύραν. Είσήλθεν . . .
Είς τό έν μέρος, υπήρχε μία μεγάλη περιστερά. Τί νό- 

στιμον ποϋ θά ήτο νά βάλν) ένα περιστέρι είς τό πλοϊον !

Eii'f ταύτντ ! . . .

Ο Μάρκος σταματά. Ακριβώς τνν στιγμήν αύτήν ένα 
περιστέρι πετά κάτω έν τώ μέσω τών ορνίθων, αί όποϊαι 
ϊτρωγον τήν κοιθήν των.’

Ό Μάρκος έπροχώρησε σιγά σιγά, πρός αύτό, έχαμή- 
λωσεν, ήπλωσε τήν χεϊρά... . άλλά τό περιστέρι έπέταξε

ΕΝΟΣ ΠΑΠΙΟΥ
πάλιν, κτυπών τά πτερά του, εις τόν περιστερώνά του !

«Τόσω τό χειρότερον, λέγει ό Μάρκος,, οΰτε είς τό 
πλοϊόν μου θά έμενε! Θά έπετ^ι άμέσως !·

Είς τό άλλο άκρον τής αύλής, ύπήρχε μία λίμνη. Πριν 
άποκτήση τό πλοϊόν του έδώ διεσκέδαζεν δ Μάρκος καλ
λίτερα- αί όρνιθες ήρχοντο έδώ καί έπινον νερό, καί πό
σον άστεϊον είνε νά βλέπγ κανείς τά ζώα αύτά νά πίνουν 
νερό !

/Τεγες JtoJl· άύικοτ νά χ.Ιέι'-ιγ: το πτ<·)\ο μικρό

Έπειτα ήσαν καί κάμποσα παπάκια, τά όποια τόν εύ- 
χαρίστουν πολύ- έμεινεν έκεΐ πολλάς ώρας καί τά έθαύ- 
μαζε.

«Έάν ήμην παπί, έλεγε μέσα του (καί κατά βάθος, τήν 
στιγμήν αύτήν έλυπεϊτο διότι δέν είνε}, έάν ήμην παπί θά 
έπερνοΰσα τήν λίμνην άπό τό έν άκρον είς τό άλλο, χωρίς 
νά σταματώ καί θά έπλεον πάντοτε ! "Ηθελα δμως νά 
ξεύρω έάν άφίνουν τά 'μάτια των ανοικτά είς τό νερόν καί 
άν βλέπουν είς τό βάθος.... Είναι πολύ εύτυχή, τά πα
πιά, νά κολυμβοϋν χωρίς παπούτσια ! · . .

Είς τήν λίμνην ήτο μία γραϊα μήτηρ πάπια μέ τά πέν
τε της παιδάκια, πολύ μικρά, τά όποϊά'ήιαν μόλις δέκα 
ήμερων καί έκολύμβων έν τούτοις τόσον καλά οσον καί 
αί μεγαλαι πάπιαι. Ό Μάρκος τά παρετήρει.... Αίφνης 
τώ έρχεται μία έμπνευσις! Έπήδησεν άπό τήν χαράν του, 
πολύ ύψηλά καί χειοοκροτήσας έφώναξεν : «Εύρηκα !.... 
Αύτό ποϋ ήθελα !·

Ή μητέοα ή πάπια έπί κεφαλής έκολύμβζ καί τά παι
διά της τήν ήκολούθουν τά δυνατότερα ήσαν τά πρώτα, 
τό μικρότερον ήτο ολίγον όπίσω, ήτο πλησίον είς τήν ά- 
κραν.

Πριν προφθάσγ) ή μητέρα του νά τό γλυτώσ-/), τό πτω
χόν μικρόν ήτο έκτος τής λίμνης !

Ό Κύρ-Μάρκος τό έκράτει είς τάς χεϊράς του, αί ό- 
ποΐαι έτρεμον έκ τής συγκινήσεως, καί τό έφερεν έξω άπό 
τήν αύλήν.

Ή συνείδησίς του τόν ήλεγχε διά τοΰτο.
«Ή πτωχή μητέρα πάπια ! Πόσην λύπην θά ήσθάνετο
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— ΓΩ! ώ!...έκαμεν δ πάππος, τοΰτο εινε πολύ! θά ήτο· 
λοιπόν κανέν παπί, τό όποϊον δέν εΐξευρε νά κολυμβά ;

— Άλλά ναί.... παπποΰ μου..., τό είχα βάλει είς τό 
πλοϊον, καί αύτό έγυοε τό πλοϊον καί έπνίγη!

— «Τό καϋμένο τό παπάκι ! άς τρέξωμεν άμέσως νά 

τό βοηθήσωμεν».
Καί δ πάππος έτρεχε μέ μεγάλα βήματα.
«Καλέ μου παπποΰ, δέν φαίνεσαι λυπημένος!» λέγει δ· 

Μάρκος, δ όποϊος έτρεχε παρά τό πλευράν του.
Ό πάππος δέν τώ άπεκρίθη άλλ’ ήρχισε νά γελά.· διατί 

άραγε ζ
Τό πλοϊον δέν έγερνε πλέον καί πλησίον αύτοΰ τί είδον- 

νομίζετε ;...
Ό Ναύαρχος έκολύμβα μέ δλην τήν δύναμίν του, κτυ- 

πών τό νερό μέ τά δύο ποδιά του, ώς τό ευτυχέστερου· 
παπί !

Ό Μάρκος έβγαλε στεναγμόν άνακ ουφίσεως:
«Δέν άπέθανε! ανέκραξε μέ χαράν. Θά τό επαναφέρω είς 

τήν μητέρα του! Άλλά, παπποΰ μου, ποΰ ήτο; Δέν έφαί

νετο !
— Είμαι βέβαιος δ'τι έπί τούτου θά έκαμεν δτι έ— 

πνίγη διά νά σωθή γρηγοοώτερον, ώς βλέπεις- ήτο ήδη 
μακράν, δτε τό έζήτεις πλησίον τοΰ πλοίου! Καί θά κάμης 
καλά νά μή τό ξαναβάλης εις τό πλοϊον' έκεΐνο έχει τόν 
ίδικόν του τρόπον νά πλέη καί πολύ καλλίτερα άπό κάθε 

άλλον !.......
«Καί έπειτα, τώ λέγει τέλος δ πάππος σοβαρώτερον, 

εϊ^-.'c .το/ύ άάιχοχ >·ΐι x.lii'-ije τό πτωχό μιχρό άπό τήν· 
μητέρά του, διά νά τό έκθεσης είς δλους τούς κίνδυνους 
μεγάλου ταξειδίου ! Τήν έφόβησες, τήν έκαμνες.δυστυχή, 
καί πρέπει νά μάθης, παιδί μου, νά μή θυσιάζγ,ς ποτέ 

ι κανένα πρός εύχαρίστησίν σου.
— Ω! καλέ μου παπποΰ, λέγει δ Μάρκος μέ ύφος δυ

στυχούς άνθρώπου, εΐξεύρεις καλά, δτι ποτέ δέν διασκε
δάζω κακομεταχειοιζόμενος τά ζώα- τοΰτο είνε πολύ κα
κόν ! Ένόμιζα δτι θά διεσκέδαζον τό παπάκι έάν τό έ— 
βαλλον είς τό πλοϊον καί τοΰτο πολύ μοΰ ήρεσε !

—Αΐ λοιπόν, είπεν ό πάππος, γνωρίζεις τώρα δτι είχες 
λάθος’ άς ύπάγωμεν νά δώσωμεν 'πίσω τόν ταξειδιώτην 
είς τήν μητέρα του». Καί ό πάππος άνέλαβε μετά προσο» 
χής τόν ναύαρχον ό όποιος είχε σταματήσει ε’ις τήν άκραν.

Ό Μάρκος τό έπανέθεσεν έν τώ μέσφ τών μικρών του 
άδελφών άπήλαυσε μίαν στιγμήν τήν χαράν νά τά βλέπρ 
ηνωμένα, καί κατόπιν παρεκαλεσε τόν πάππον του νά του 
τοαβήξη τό πλοϊον του τό όποϊον εΐχεν ήδη άπομακρυνθή.

Ήκολούθησε τήν έργασίαν ταύτην μέ ανησυχίαν, άλλα 
έπειδή τό πλοϊον δέν είχε βλάβη πολύ άπό τό ταξείδιον, 
έπανέκτησε τήν φαιδοότητά του :

«Τό μικρό παπάκι ! είπε γελών Τό μέγα ΐστίον είναι 
μουσκευμένον, καί πρέπει νά τό άφήσω νά στεγνώση ! »

Εύτυχώς το κακόν δέν ήτο μεγάλου, καί το πάθημα 
έχρησίμευσεν ώς καλόν μάθημα είς τόν Μάρκον.

Ειρηνπ Ε. Κλνακακπ

άν έβλεπε τό μικρό της παιδάκι, ολομόναχο, είς τό πλοϊον 

τοΰτο '.»
Άλλ’ ό Μάρκος έτρεχε γρήγορα, δια νά μή ύποχωρήση 

εις τήν εύσπλαχνίαν.
• Μπά ! άπεκρίνετο εις τήν φωνήν τής συνειδήσεώς του, 

ένα παπάκι πρέπει νά άγαπά νά πλέη μέσα εϊς §ν πλοϊον· 
είμαι βέβαιος δτι Οά διασκεδάσή καλά!·

Ό Μάρκος έφθασεν εις τήν άκραν τής στέρνας.
• Βλέπεις, λέγει εις τόν αιχμάλωτόν του, έδώ είναι 

πολύ ώραιότερα άπό τήν αυλήν σου- Οά έπισκεφθής καί 

ξένους ωραίους τόπους.·
Τό παπάκι δέν έφαίνετο δτι ήκουεν· είχε χαμηλά τήν 

κεφαλήν του καί έφαίνετο κουρασμένου· ό Μάρκος τό εΐχεν 
ολίγον σφίξει κα'ι πολύ κουνίσει καί ήτο τόσω ζαλισμένον 
ώστε δταν τό έβαλεν είς τό πλοϊον, εμεινεν ακίνητον, ά- 

ναίσθητον.Ό Μάρκος ήτο κατευχαριστημένος : «Τί νόστιμον ποΰ 
εινε τό παπάκι μου- οΰτε όμιλεϊ διόλου- εϊξευρα καλά δτι 
τοΰτο θά τό ηύχαρίστει ! Eire ΰ.Ι qUiroe ηιϋτης !... Ω ! 
Εμπρός! έφώναξε' δρόμο τωοα, κύριε ναύαρχε!»

"ΩΟησεν ολίγου τό πλοϊου καί τό παπάκι άνεχώρησευ 

διά τούς μακρυυούς τόπους.
Κατ’ άρχάς έπήγαιυευ αρκετά καλά- ό ναύαρχος δέν ει- 

χεν άκόμη συνελθεί' ήτο ώς μία μικρά κιτρίνη σφαίρα ή 
όποια ΐστατο ακίνητος έπί δύο ποδών !

Ό άνεμος έφούσκωυε τά ιστία, ή θάλασσα ΰπέσχετο δτι 
θά ήναι λαμπρά, δλα έπήγαιναν θαυμάσια Άλλά μετ’ ο
λίγον ό ναύαρχος συνελθών έκ τής αναισθησία; έκαμε μίαν 
κίνησιν, καί τό πλοϊον έκλινε πρός τό ?ν μέρος !

• Ώ ! έκαμεν ό Μάρκος, ύ όποϊος δλος συγκεκινημένος 
τό παρηκολόύθει διά τών οφθαλμών.

Έλαβε μίαν ράβδον καί τήν έσειε είς τόν αέρα διά 
νά έκφοβίση τον ναύαρχον καί τόν κάμη νά πέση πρός τό 
άλλο άκρον· άλλ’ ό ναύαρχος δέν έγνώριζε τίποτε άπό τούς 
νόμους τής Ισορροπίας· δσφ τό πλοϊον έγερνε, τόσφ άφίνε- 
το νά πίπτη ή μάλλον νά κυλιέται πρός τό κατωφερές 

μέρος.» ^• θά άναποδογυρισθή! · άνέκραξεν ό Μάρκος μέ απελ

πισίαν.Ύψωσε τάς χεϊρας, έφώναζεν, άλλ' είς μάτην! περισσότε
ρον έτρόμαςε τόν ναύαρχον, ό όποϊος ζαλισθείς, έκυλίσθη 

βιαίω; είς τήν πρύμνην.
« Τό πλοϊον μου! άνέκραξεν δ Μάρκος...»

■ Ήκούσθη μεγάλη καταβύθισις είς τό ύδωρ' τό πλοϊον 
είχε κλίνει δλον άπό τήν μίαν πλευράν, καί τό άκρον τοΰ 
ιστίου έσύοετο είς τό ύδωρ.

Ό ναύαρχος εΐχεν έξαφανισθή !....Ό Μάρκος έπανεϊδεν 
ώς .ε’ις αστραπήν τήν μητέρα πάπια καί τούς ευτυχείς μι
κρούς αδελφούς κολυμβώντας άκόμη είς τήν λίμνην.

« Δυστυχισμένο παπάκι !... Έπνίγη ! · Ή σκέψις αύτή 
τόν έκαμε νά πνιγή έκ συγκινήσεω;· έγύρισε τό πρόσωπσν 
μετά φρίκης καί... έδραπέτευσεν !

Εύτυχώς, είς τήν είσοδον τής μεγάλης αυλής συνήντησε 
τόν πάππόν του. «"Ελα γρήγορα καλέ μου παπποΰ, είπεν ό 
δυστυχής Μάρκος μέ φωνήν πεπνιγμένην, έλα γρήγορα..., 
έπνιξα ένα παπί !

ςϊμβουλαι
ΖΜίΓί ΓΟΓ όΰο.ΐώ- σας, de zi/r ydpa irit&r- _ 
<,,rt de πτωχοί*  χαρίζζκ zo tardC"' fir &„>■.

Μη τά ζώα ρασατίζτ*  χαί xrc.t'je *αΐ  rvparrije, 
'Tnojipovr χαί ixdra όπως χαί ΐσν ποπϊζ.

ΣΙΒΤΈΌΣ Β-Α-ΠΧΓΤ.Α,Ε-Α.
(ιδε προηγούμενο» τεύχος)

Ή Μαρία έμεγάλωνεν, ή Μαρία έδείκνυεν έντός ρόδι
νων ούλων μικρούς λευκούς μαργαρίτας, άογυρόχρους και 
διαφανείς· ή Μαρία έγίνετο δροσερά ώς έ» ρόδον τών δα
σών, αί παρειαί της έπαχύνοντο, έπί τής κεφαλής της 
ηύξανεν ή μακρά κόμη της χρυσοοειδής, λεία καί λεπτή 
ώς μέταξα- οι κυανοί οφθαλμοί της έλάμβανον ήδη 
βλέμμα περίεργον, αί μικραί χεϊρές της έξετείνοντο ζωη- 
ραί καί ανυπόμονοι, διά νά συλλάβωσιν δ,τι καί άν 
άπήντων οί μικροί πόδες της έκινοΰντο πάντοτε καί έδεί- 
κνυον τήν μεγάλην έπιθυμίαν, τήν οποίαν είχε νά βαδίση, 
Οπως συμβαίνει είς δλα τά μικρά παιδάκια’ άλλ' ό Πέ
τρος Βαντάελ ένόμιζεν είλικρινώς, δτι δέν ύπήρξε ποτέ 
παιδίον δμοιον μέ τήν Μαρίαν.

Όποια χαρά, τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν είδε νά βα- 
διζη μέ τά τέσσαρα είς τό δωμάτιον, είς τό πλευράν τοΰ 
Κετέρ, δ όποϊος έκανόνιζε τό βήμα του μέ τό ίδικόν της, 
σταματών δσάκις «ύτη έστέκετο, στοέφων δεςιά ή άρι- 
στερά, όταν τή ήρεσκε ν' άλλάζη διεύθυνσιν !

Κατόπιν όποια άνησυχία πλήρης θέλγητρου, δτε έση- 
κώθη καί έκρατήθη όρθια έπί τών μικρών τρεμουσών κνη
μών της ! Έάν έπιπτε ; άλλ’ όχι, προχωρεί βραδέως κρα- 
τουμένη είς τά καθίσματα. Όταν δέν υπάρχει έμπρός της 
στήριγμα φοβείται νά προχωρήση· άλλ' ό Κετέρ είνε έκεϊ- 
έκτείνει τήν μικράν χεϊρά της, δπως ζητήση στήριγμα 
καί ή χειρ της συναντά τήν κεφαλήν τοΰ Κετέρ. Ιδού τό 
εΰρεθέν στήριγμα ! Ό Κετέρ έννοεϊ πολύ καλά τί θέλει, 
καί βαδίζει μέ μικρά βήματα πλησίον αυτής, δλος υπε
ρήφανος διότι τήν υποστηρίζει. Δέν τήν άφίνει οΰτε τήν 
ήμέραν άκόμη, κατά τήν όποιαν τολμά νά διέλθη μόνη τό 
δωμάτιον. Φαίνεται ώσάν νά τή λέγη σιγά: «Δύνασαι έλεύ- 
θε·α νά περιπατής· έάν δέ σκονδάψης ή ζητήσης μέρος διά 
νά στηρίχθής, έσο ήσυχος, έγώ θά ημαι έδώ». Μή σάς 
φανή παράδοξον, άν σάί εΐπω δτι δ Πέτρος Βαντάελ έζή- 
λευε τόν Κετέρ.

Ή Μαρία έμεγάλωνε καί έντός ολίγου τήν ε'ιδεν δ Πέ
τρος νά τρέχγ) πρός ΰπάντησίν του, τό έσπέρας, δσάκις 
έπέστρεφεν έκ τής έργασίας, άκολουθοΰσα ε’ις άπόστασιν 
τινα τόν Κετέρ, δ όποϊος πρώτος τόν άνεγνώριζε μακρό- 
θεν. Ό Πέτρος δέν ήτο άχάριστος, ύπεδέχετο καλώς 
τόν Κετέρ, άλλ' άνταποκρινόμενος είς τάς θωπείας τοΰ 
σκύλλου, ήκουε τήν γλυκεϊαν φωνήν, ή όποια ήοχετο ά- 
σθμαίνουσα άπο τόν δρόμον, καί ή όποια έκάλει αύτόν : 
«μπαμπά ! μπαμπά!» καί έτρεχε νά συναντήση τήν Μα
ρίαν ολίγον ταχύτερον.

Ή μαμά πρό; ιόν άτακτούντα μικρόν 
Γεώριον:

— Γιώργο, έά» δέν ήσυχάσγ,ς θά αϊς ξύλο..
Καί ό εύψυής Γιώργος :
— Καί τρώ εται μαμά μου τό ξύλο ; 

’Εστάλη ύπό Παραδείσιου Πτηνού.
* *

*
Πόσον ετών είσαι Νίκο; έρωτα ό μι«ρό; 

Σταύρο: τό» ψιλόν του Νίκον.
—Ή αδελφή μου Κοΰλακαΐε'ώ ειμεθα 20 

ετών χώρισε τό» αριθμό» εί; δύο καί θα εύ
ρη; πόσων ετών είμαι.
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Και ο Σταύρος:
Έά» χωρίσω ·ό 20 είς δύο, τότε ή Κιύλα 

είναι 2 και σύ είσαι μηδέν.
'Εστάλη ύπό Ελένης Ίωαννίοου.

Ποιο; «πήρε τή» επιστολή», τή» όποια» 
είχα εϊς το γραφειον μου; έρωτά ό πατήρ 
τόν μικρό» υιό» του ΙΙάνον.

— Έγώ μπαμπά, τςν ερριψα εις τ'ο τα
χυδρομείο».

— Άλλ’ αύτή δέν είχε επιγραφή».

Όταν ολίγα μόνον βήματα άπεϊχεν αύτής, έσταμάτα, 
έχαμήλωνεν, ήνοιγε τάς άγκάλας του, καί ή μικρά έτρεχε 
νά ριφθή είς αύτάς ολοκόκκινη καί πλήρης χαράς.

Τήν έσήκωνε, τήν ένηγκαλίζετο, τήν ώνόμαζε μέ χί
λια γλυκά ονόματα, τήν έφερεν είς τήν οικίαν, καθημένην 
έπί τών βραχιόνων του, κύπτουσαν έπί τοΰ ώμομ του .ή 
καί έπί τής ράχεώς του, τάς χεϊρας έχουσαν περί τόν λαι
μόν του, δπως έκάστοτε ήθελε· διότι πάντοτε ήλλάζε καί 
νέον τρόπον καί ό τελευταίος ήτο ό καλλίτερος, έκεϊνος 
τόν όποιον εύρισκεν ό Πέτρος Βαντάελ.

Αί γυναίκες τής Κεραντρέχ ήγάπησαν τήν γραίαν Βαν
τάελ καί τήν Μαρίαν διά τήν άγαθήν καρδίαν των, δπως 
οί έργάται τοΰ" ναυπηγείου ήγάπων. τόν ΙΙέτοον διά τά 
προτερήματά του. Τάς Κυριακάς, ό Πέτρος Βαντάελ καί 
ή μήτηρ του διηυθύνοντο είς Λοριάν χάριν περιπάτου 
κρατούντες άπό τής χειράς τήν Μαρίαν, ή όποια κάποτε 
κάποτε τούς άφινε, διά νά παίξη ολίγον μέ τόν Κετέρ.

Οί διερχόμενοι πλησίον αύτών έστρέφοντο ενίοτε λέ- 
γοντες μεγαλοφώνως: «Πόσον είνε ώραία αύτή ή μικρά!·. 
Τότε ό Πέτρος καί ή μήτηρ του έκαμάρωνον άνταλλάσον- 
τες βλέμμα πλήρες ύπερηφανίας. Ή Μαρία έπανήρχετο 
πλησίον αύτών άδιακόπως, καί τοϊς έκαμνε πλείστας Ερω
τήσεις- ήθελεν δλα νά τά είξεύρη, _και ό Πέτρος, διά νά 
τή άποκρίνηται, ήτο ύποχρεωμένος νά ευρίσκη τόν λόγον 
τών πραγμάτων, διά τά όποϊα ποτέ δέν'θ’ άνησύχει δι’ 
ίδικόν του λογαριασμόν. Εις μερικάς έρωτήσεις άπήντα 
άπλούστατα: «Δέν εΐξεύρω !» Άλλ’ οι οφθαλμοί τής.Μα
ρίας έξεφραζον έκπληξιν συνάμα καί δυσπιστίαν, οσάκις 
διετείνετο δτι ήγνόει τι ! Είχε τόσην πεποίθησιν δτι τά 
πάντα έγνώριζεν ό Πέτρος, ώστε έάν τή άπήντα διά τής 
φράσεως «δέν εΐξεύρω» άπέδιδε τοΰτο είς κακήν θξλησιν.

Τοΰτο έκαμε τόν Πέτρον νά γίνη σκεπτικός, ρεμβώ- 
δης· θά έδιδε τό πάν, διά νά άποκριθή είς δ,τι τόν ήοώτα 
ή Μαρία. Διά τοΰτο δσάκις διηύθυνεν αύτός τόν περίπα
τον, έπροτίμα πάντοτε τόν λιμένα ή τάς όχθας τοΰ πο
ταμού, δπου τίποτε δέν ήτο είς αύτόν ξένον διά τοΰτο ή 
Μαρία άπό τεσσάρων ήδη έτών έγνώριζεν έπίσης καλώς 
ώς γέρων ναύτης τά ονόματα τών ανέμων, τά προγνω
στικά τοΰ καιροΰ, καθώς καί τήν ονομασίαν δλων τών 
ιστίων καί δλων τών μερών ενός πλοίου, μεγάλου ή μι
κρού. Άλλ' ένίοτε ήθελε νά πηγαίνη είς τήν έξοχή» καί 
τότε έζήτει άπό τόν Πέτρον τήν ονομασίαν δλων τών άν- 
θέων, τά όποϊα έκυπτε καί δλων τών ζώων, τά όποϊα συ- 
νήντα · (άκολουθεϊ)

(Mine .1. Colomb) Ειρηνη Ε. Κανακακη.

— Ένόμισα όι: δέν ήθελες νά μάθο.ν ε'ς 
τό ταχυδρομείο» ε'ις ποιον τήν έστελλες !

’Εστάλη ύπό Π. Α. Στασινοπούλου.
• » -

— Γιατί, Κατίνα, δ κ. Α... έβγαλε λόγο 
είς τό» πεθαμένο» ; .

—Δέ» μπορείς κ.υμένη νά τό κχταλάδης; 
Νά, διά νχ βγάλη »αΐ ό πεθομένο; λόγον 
είς αύτό» όταν θά πεύανη !

'Εστάλη ύπό Αγέλαστου ΓΙέιρχς.
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1Ο1 Αςνςγμ.α.
Ζώο» τό νησί θά γϊνη 
δίχως κεφαλήν άν μ*'νη.

Εστάλη ύπό δύο θηρευτών Νηρηίδων.

ΙΟίΛ Λίνεγμ.».
Τρεις προθέσεις άν σύνδεσης 
πρόθεσιν θ' αποτελέσης.

’Εστάλη ύπό Πέτρ-.υ Βαντάελ. 

t 03 Αϊνεγμα.
Ζώον πάντοτε προβάλλει 
χαί χωρίς χαί μή κεφάλι.

’Εστάλη ύπό Μικράς ' Ανθοπώλιδος.
104 Λΐ'νςγμα.

Δνό προθέσεις άν πρόσθεσης 
δ/α θά τ’ ανακατεύσγ,ς.

Έστάήη ύπό "Εμμ. I- Κανακακη.
Ιθ:> Λεςέγροφος.

Ώς !/j Σ-ετέ ρώμη ποί εις εις.
Εστάλη ύπό Ήλία Ραβανοπούλου.

1 06 Ερώτησες.
Ποια λέξις γράφεται μέ Λ. Ν ;

Εστάλη υπό Χρυσαυγής.

ΙΟΤ Λογόγρεφος.
Εν Κώ μία φράσις «μή οί Πέρσχι αϋτ.ΰ» 

Εστάλη ύπό Βόχ τοΰ Συσφιγκτήρος. 
108 Έδ ο χ’ έχει.

Φράττω νόσον χοός
Εστάλη ύπό Εΰαγγέλ υ Εϋχγγέλου.

1Ο1) Άπροσδόχητον.
Ποιον γράμμχ τοϋ άλφχβήτιυ δέν είναι χα
μηλόν ;

’Εστάλη ύπό Βόα τοΰ Συσφιγκτήρες.

1 ΙΟ Λ-ογοϊϊαίγνοον.
Ποιον φ:ούρ:ον·τής Ελλάδος δέν είνε χατε- 
σχευασμέν,ν έκ λίθων ;

’Εστάλη ύπό Φεράσπιδος Στ^ατιώ-ου.

Λ-ύσεες άσχήσεων I' τεύχους
91) Άν—Θραξ.άνθρας —92) Κύκνος, Κύ

θνος— 93 Π ίρις, Άρις— 94)Άστυ, "Αγης 
Άστυάγης— 95) Περ·, Άνδρος, Πεοίανόρος 
— 96) τό Κρόμμυον— 9") Πέλαγος, ’Αρετή, 
Ισχνός, Δουλειά, Ισθμό:, Κλείω, Όμοιο·, 
Νεότης, Πλησίον, Ευφημία, Ρίον, Ικανός,
-------------------- -------------------------------------

1 Γ ΧΤΛ X Ε I i 

‘Οπλίτης, Δύσιε, Ίππεύς, Κενός, ’Ολίγον, 
Νίκη, έκ τών αρχικών τών όποιων άποτε- 
λεϊται τό όνομα Παιδικόν Περιοδι
κόν— 981 Αγάπα τόν πλησίον—99) Πε
νία σοφία ελσχε — 100) Ήσαν πάπο: υιός 
καί έγγονός — - Άν χάμωσιν άμφοτεροι τό» 
γΰρον τής γης βχδίζοντες άντιστρίφως. ΑΙ 
ήμέραι δά τόν βχδίζοντα π ό; άνα τολά; σμι- 
κρύνονται, μεγεθύνονται δέ διά τόν πρός δυ- 
σμάς. Προστιθεμένων τών ώρών, μετχ-τό 
τέλος τοϋ γύρου, ό εις Ο λ έχει κερδίσει, (ό δέ 
άλλος θά έχη χάσει μίαν ίμϊρα».

Λύται
.(’Αθηνών] Μχρίχα Φεταλίδου, Γ. Σπανό- 

πουλος, Βόάς Συσφιγχτή·, Καλλιόπη και 
Ελένη Χςιστιανοπούλ.ου, Ευάγγελος Εΰαγ- 
γέλ.ης, Ν. Πσζσρλής, Ευφροσύνη Στοιμπάκα, 
Βάσω Α. Κοτσελοπούλου, Φιλέρν.μον "Ιον, Ε
σπερία αυοα, Μερικά Λοιδοριχιώτου, Μαρία 
Κουδ ύνσ, Ναύαρχο; Μιαούλη·, Χουσαυγή, 
Θεοδώρα Π Λαμπίχη, Έμα. I Κανχνάκης.

(Πιιραιώς) Ίω. θεοφιλύπουλος. (Δηςου- 
ρίου)Βα βίρα Δελλαπόρ-α Ελένη Φαρακλού.

(Σύσου) Παραδείσιο- Πτηνό», ’ Αμπελα- 
κίων Θισσελικς) Δύο θηρευτχί Νηρηίδων-

— «Μ ε τ ά τ ή ν έ π ι σ τ ρ ο φ ή νο.Ή ύπό τόν ανω τι τλον δίπρα
κτους κωμφδίχ τοϋ έτέρου τών διευθυντών τοΰ ο Παιδικού Περιοδς- 
χοΰ· «. Νίκου Α. Κοτσελοπουλου, ή έπανειλημιένως κατά γενικήν 
άπαίτησιν παρασταθεϊσα άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρ-.υ «Ευτέρπης» 
ίκδοθήσεται περί τά μέσα τρέχοντος μηνός πλουτισθεΐσα δά 10 
νέων ασμάτων. Ή τιμή έκαστου τεύχους ώρίσθη εις δραχμήν μίαν 
διά τό έσωτεριαόν, είς μίαν δέκα! ήμίσειαν διά τό εξωτερικόν. Συν- 
δρομηταΐ έγγράφοντα: έπί καταβολή τοϋ αντιτίμου είς τό γραφείο» 
μας. Είς τούς έγγράφοντα; 10 συνδρομητάς καί καταβάλλοντας τάς 
συνδρομάς των δωρείται ό Αος τόμος τοΰ «Παιδικού Περιοδικού».

— Κ. Φ. Σχόκου ’Ημερολόγιο» τοϋ έ-ους 1890 χρονο- 
γραφικόν, φιλολογικόν, και γελοιογραφιχόν έκ 450 καλλιτεχνικών 
σελίδων, τας όποιας κοσυοϋσι 80 έκ τών παρ’ ήαϊν διακεκριμένων 
ποιητών καί λογογράφων. Εινε τό τελειότερο», >αλΛιτ«χ»ι«ώτερον 
καί εύθηνότερον πάντων τώ» λοιπών ήαερολογίαν. Άποστέλλεται 
εις τού; έν ταΐς έπαρχίαις συνδρομητάς μας ελεύθερον ταχυδρομ. 
τελών χαρτόδετο» 3,50 χρυσόοετον δέ 4,50 εις δέ τού; ε» τώ έξω- 
τερικώ φράγκα 4 χαρτόδετο» καί 5 χρυσόδετο». Συ»δρομηταί έγγρά· 
φοντσι καί έν τώ γραφείω ήμώ» έπί καταβολή τοΰ αντιτίμου.

— ’Απάνθισμα πολιτικής οικονομίας ήτοι άμί- 
■μητος επιτομή πρακτικής ηθικής άφορώσης τήν οικονομίαν χατά 

μετάφρασιν έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Δ. Ν. Κ ω λ ά. I ινε βιβλίο» μετά 
τή» ανάγνωσιν. τού όποιου καθίσταται τις όντως πλουσιότατος.... 
άν δυνηθή νά συμμ-.ρφ »θή μέ τάς έ» αύτώ πςχκτιί ωτάτας όσο» 
«α! ήθικάς συμβουλές. Πνλείται έν Βώλω άντί λεπτών 40..

— Ημεροδείκται Άνέστη Κωνσταντινιδου, ο: μοναδι
κοί εν "Ελλάδι. Διαφόρων ποιοτήτων, έςεδόθησα» καί πω/ούνται 
ε·.ς οιαφόρους τιμάς.

— Φυσική Πειραματική μετά αρίστων εικόνων, καί 
επί στίλβοντας χάοτου τετυπωμένη έξεδόθη ύπό του χαθηγητοϋ χ. 
Πανχγ. Σ. Κονδύλη πρός χ.οήσιν τών Έλλ. σχολείων, Παρθεναγω
γείων καί Γυμνασίων καί τιμαται δραχ. δύο. Εύρίσκεται έν τώ βι· 
βλιοπωλε’ω τής «Εστίας» καί έν τώ γρσφείω μας. Εί ε άπα.'αίτη- 
τος δια τούς μαθητάς καί μαθήτριας.

— Στοιχειώδης Φυσιογνωσία π;ό: χρήσιν τών "Ελ
ληνικών σχολείων καί Παρθεναγωγείων, μετά πλείστων εικόνων 
καλί ιτεχνικώτατα ειργασμένων εξεδόθη ύπό τ·.ΰ καθηγητοΰ τή φυ
σικής ίστορικς κ. Θεοδώρου Σκούφου καί πωλείται άντί δύο δραχ. 
Τήν συνιστώμεν είς πάνιας τού; συνδρομητάς μας.

— Είς τό βιβλιοπωλιί-.ν Γ. Κ α μ π ά σ η (έπί τής όδοΰ Αιόλου) 
πω/οΰνιαι άπαντα τχ διδακτικά βιβλία ευθ^ηνότατα.

Χυγχαρητήριχ
Τό Παιδικόν Περιοδικόν εκφράζει τά θερμότατα ούτοϋ 

συγχα:ητή:ια πρός τάς συνδρομή-ρίας αύτοϋ ’Ελένην Πχπασωτη- 
ρίου, Έλλη» Κλεομένους Αικατερίνην Τρακάκη, Είρήν ν ΓΙετρο- 
πούλου, Ευφημίαν Μοσχίοου, Καλλιόπη·» Δεμέστιχα, "Ολγαν Μπή- 
τρου, "Ολγαν Πικοπούλου, Άνδριανήν Σπάθη, Βασιλικήν Παπακώ- 
στα, Ε·ένην 'Αποστόλου, Κυριακήν Μαυρογένους, Μαριάνθην Ά- 
ποστο/οπούλον, Σοφίαν Βεργοπ-.ύλου, Αικατερίνην Δραμηλαράκη, 
Αικατερίνην Κευοουσουπούλου, 'Ελένην Ρεμποΰ, Θάλειαν Φασίτσα, 
Μαρία» Μήλα, Μάριο» Φωκά, Παρασκευήν Κομνηνοϋ, Σταματίναν 
Κατράχη. Νίναν Μηλιώτου, Α’ιμυλίαν Κυριαζοπούλου, Αικατερίνην 
Δέρθου, χαί 'Ελένην Όθωνχίου, αΐτινες ετυχον πτυχίου διδχσχχ- 
λίσση; έπαξίως τών κόπων χαΐ τής εύφυίας των.

’Ελλείψει χώρου αναβάλλεται διά τό επόμενον τεΰ/ο; ή 
δημοσίευσες ωραίου άσματος τοΰ διακρινομένου έν τή μουσική 
επιστήμη, φίλου ήμών κ Θ Πολυχράιους, Σχολάρχου.

Ο'χρά.Βο'ξος, απίστευτος άρ-έλεια !
Είνε ανεξήγητος ή συμπεριφορά τών όλ ίγων συνδρομητών, ;Γ- 

τινε; καθυστερούσιν είσέτι τήν δίδραχμον συνδρομήν των; Etvxc 
αράγε οΰτη βαρεία, έπχ/θής; Μήπως ή σοβαρά των σιωπή δει
κνύει δτι δέν έξεπληρώσχυεν κατ' αυτούς τάς ύποσχίσεις μας; 
Τί άλλο νά τοϊς εΐπώμεν; ....! Ευτυχώς ή καθυστέοησίς των δέν 
ήδίκησε τούς λοιπούς συνδρομητάς, -.ΐτινες «πλήρωσαν τή» συνδρο
μήν τω», διότι μή αποβλέποντας ε’ς ύλικά κέρδη ανάλογα πρό; τάς 
δχπάνχς έφλνημεν αφειδείς εις ταύτσς ζητούντες μόνον νά χχτχ- 
στήσωμεν τό «Πεοιοδικέν» άξιον τού προορισμού του καί ώφέλιμρν 
τή Ελληνική Νεολαία. Μή α'εχόμενοι δμως χαί τήν ύβριστικήν 
άυέλειαν τών έπί ένδικα ήδη μήνας καθυστερούντων τήν εϋτελε- 
στάτην συνδρομήν των τού; παραχχ'-οϋμεννά ΐποστρέψωσιν 
ήμίν τά φύλλο, άτινα μέχρι τοΰδεεπί τή αιτήσει τω» 
τοϊς απεστείλαμεν.

’.Αντε έπεστολών
Μπέη τής Ζουνζούνας. Τή» άγγελέ - ν έλχβομεν.


