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1 ΓΡΑΦΕΙΟ» " ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ’’
I <> — ΟΔΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ — β 

(δπισΟεν Δυτικής Εκκλησία;)

Τό 'Τπουργεδον τής Παιδείας συνιστα τό Παιδικόν Περιοδικόν ως τερπνόν καί ωφελιμότατουΛΕΥΚΩΜΑ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ·»
Πρωτοφανές, ποικιλότατου, εικονογραφημένου, εις μέγα 8ον έκ 32 σελίδων, έπί χάρτου

ερυθρού, στερεού καί στίλβουτος. θά ϊδη τό φώς κατά τήν πρώτην το "Ετους. Σπεύσατε· προπλη -
ρώσατε όλοι μίαν δραχμήν μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου, άν θέλετε νά τό ϊδητε, άν θέλετε νά τό άποκτήσητε ! 
Έν αύτώ θά δημοσιευθώσιν έργα πρωτότυπα τών διευθυντών καί συνεργατών τοΰ «Παιδικού Ιίεριοδικοϋ» 
καί άλλων διακεκριμένων λογογράφων, ποιητών, μουσικών κλπ. θά περιέχη μικρόν ημερολόγιου καί έορ- 
τολόγιου, πληροφορίας διά τούς παϊδας, διηγήματα, ποιήματα, περιγραφάς, ποίκιλλα, γνωμικά, μύθους, 
άσματα, ύγιεινά παραγγέλματα, εικόνας, αινίγματα, παιγνίδια, κλπ. πάντα εύχάριστα καί τερπνότατα !

ΕΠΙ ΤΗ, ΛΗΞΕΙ
Διά τοΰ παρόντος τεύχους συμπληοοΰται ό Δ τόμος 

τοϋ ΙΙηιύιχ'ΐΰ i h ρι»δ ι χοϊ·.
Ή καθ' έκαστον έξέτασις καί παραβολή πρός οσα έν 

τώ πρώτω τεύγει ύπεσχέθημιν πείθει βεβαίως πάντα οτι 
τό ΙΙαιδιιτόι· ΙΙεριοδιχΙιι- έκπληροϊ ώς άριστα το» προορι
σμόν αύτοϋ. Τοιαύτην έκτίμησιν, ώς έκ τών έργων άποο- 
ρέουσαν, πας τις, είλικρινώς κρίνων, ήθελεν εκφέρει.

Τρανότατα άλλως τε δείγματα έκτιμήσεως καί άρκοΰσαι 
αποδείξεις τής ώφελείας τοϋ Παιδικοί' ΙΗριοδικοί· έστωσαν 
άφ' ένός ή παρ' απάντων ένθερμος υποδοχή καί ΰποστή- 
ριξις, ή διάδοσις αύτοϋ, ή άγαλλίασις, ή "χαρά καί ή έπί 
τή άναγνώσε; αύτοϋ τέρψις τών μικρών συνδρομητών ημών, 
οϊτινες παντοιοτρόπως έπανειλημμένως έξεφρασαν ά,μϊν τάς 
ευχαριστήσεις αύτών, και άφ ετέρου ή τών διακρινομένων 
έν τή φιλολογία, έν τή ποιήσει καί έν τή μουσική άνε- 
κτίμητος συνεργασία, καί ή παρ' άπαντος τοΰ έγχωρίου 
καί έξωτερικοΰ τύπου έπανειλημμένως γενομένη εύφημος 
αύτοϋ μνεία, εκτός δέ τούτων καί ή παρά τοϋ Σεβ Υ
πουργείου τών 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως σύστασις αύτοϋ, ώς ώφελιμωτάτου καί χρησιμω- 
τατου τή Ελληνική νεολαία, πρός τούς απανταχού τοΰ 
κράτους Σχολάρχας, διευθυντάς Έλλ. Σχολείων, Ελλη
νοδιδάσκαλους καί Δημοδιδασκάλους.

Ταϋτα ές άνάγκης άναγράφομεν διά τούς τυχόν άγνο- 
οϋντας τήν ωφελιμότητα τοϋ ΙΙαιδ<χοΐ· Περιοδικοί- καί διά

ΤΟΥ Α' ΕΤΟΥΣ
τούς μέλλοντας νά παρέζωσιν ήμϊν τήν συνδρομήν αύτών, 
πρός δέ καί έκ καθήκοντος πρός τούς συνδρομητάς, ο'ίτι- 
νες διά τής έκπληρώσεως τής ύποχρεώσεως αύτών ΰπεβοή- 
θησαν ήμζς είς τό έργον, τό οποίον μετ’ ηθικής εύχαρι- 
στήσεως απερίγραπτου παρουσιαζομεν ήδη αύτοϊς σύμφω
νον ταϊς άπαιτήσεσι καί έπιθυμίαις αύτών.

Ύπό τάς άνω εγγυήσεις περί τής μελλούσης πορείας τοΰ 
Παιδικοί· ί εριοδιχι·ϊ·. ευελπιστοϋμεν οτι πάντες θέλουσιν 
ένισχύσει ημάς είς έξακολούθησιν αύτοϋ. μετά μειζονος 
καί συντελεστικωτέοας προθυμίας. Μίαν δ' έπί τούτου 
παράκλησιν άποτείνομεν έν τέλει έκάστω συνδρομητή: «να 
έγγράψη ένα άκόμη συνδρομητήν έκαστος, «προσ- 
φέρων ούτω διπλοϋν δώρον έπί τή έπερχομένγ πρώτη τοΰ 
Νέου "Ετους, είς ήμζς, καί είς τόν ύπ’ αύτοϋ έγγραφη· 
σόμενον συνδρομητήν.

Ήμεϊς δέ άντί τούτου θά ποιήσωμεν μειζονας μεταρ
ρυθμίσεις έπί τό βέλτιον καί τελειότερον,'ίνα καταστήσω- 
μεν τό //aidixor Περιοδικοί" έτι μάλλον αγαπητόν παν- 
τί συνδρομητή, απαραίτητον Ανάγνωσμα καί έντρύφημα 
πάσης οικογένειας,άξιον πάσης παντός συνδρομής καί κτή
μα τοϋ μάλλον πενεστέρου οικογενειάρχου, τηροϋντες έπί 
τούτω τήν αύτήν, ο’ιαν καί μέχρι τοϋδε, συνδρομήν, 
δίδραχμου έτησίαν ! ί

Mix. ’Εμμ. Κλχακακιις
Ν1Κ. Δ. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΤΑΟΧ
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ΟΡΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
Λημοτιίυσμεν έντχΰ&χ, ευγενώς πϊρζχωρηβεν ημΐ' ΰπο τοΰ 

'Εθνικού ποιητοΰ χ. Α Πιράσχου ώ:ζ:ον ποίημα τοΰ μοχζρΐτευ α
δελφού αύτοΰ Γεωργίου, τοΰ ύψιπέτου αετού τοΰ Παρνασσού, δστις 
τοσο'το» ένεόάθυνε εις τή» ψυ/.ήν διά τώ» στίχων του χαί τό» όποιο» 
λίαν προώρω; άποβζνόντζ, ή Ελλά; έβρήνησε» άπό χαροίζς.

Mtxpo που7»άχι, ή 'Αρετή, ποΰ Θ7»ίψι δέν γνωρίζει, 
Κάμνει τής κούκλας της χαραίς 
Καί μ’ άλλαις κόραις τρυφεραις, 
Σά νύφη τήν στολίζει..

Καί νά, πέρνα 'στό πλάγί της κορίτσι πονεριένο·
Τά δυώ του μάτια τά γλαρά 
Δϊαμάντια χύνουν θλιβερά 
Και κλαίει τό καϋμένο.

-Πώς κλαϊς;Δέν βλέπεις τής χαραίς καλέ τής εορτής 
Έλα, μικρούτσικο τρελλό.... [μου ;
Μήν κάμνης έτσι! Σέ καλώ 
'Στό γάμο τής μικρής μου.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ
(ίοε καί προ >,γούμενο ν τεύχος)

Ό Πέτρος, ό νεότερος τών τριών αδελφών, ήτο υποχρε
ωμένος ένεκα ιδιοτροπίας τής τύχη; να φέρη τό βαρύτε- 
ρον φορτίο».

Έν τούτοις, χωρίς διόλου νά παραπονεθ^, έπήρε τήν 
σκάλαν του είς τόν ώμον και ήρχισε τόν δρόμον του. 
Άφοΰ πεοιεπάτησεν έπί πολλά; ήμέρας, έσταμάτησε μίαν 
πρωίαν έμπροσθενμιά; μεγάλης έξοχικής οικίας, περιτε- 
τειχισμένης πανταχόθεν μέ υψηλά τείχη, καί πρός μεγα- 
λειτέραν προφύλαζιν, μέ πυκνήν σειράν άκανθων.

Είς τόν δρόμον αύτόν υπήρχε καί είς πύργος πολύ υ
ψηλός. Είς τό παράθυρον τοΰ πύργου τούτου ήτο έν παι
δίον, δεκατετραετές, ώραϊον ώς άγγελος. ‘Ο Πέτρος έκ- 
πλαγείς, τό παρετήρει χωρίς νά εϊπη λέξιν. Τό παιδίον 
βλέπον τόν Πέτρον διερχόμενον τόν έκάλεσε νά πλησιάση- 
ό Πέτρος έπλησίασε καί ήρχισε τήν συνομιλίαν μαζύ του" 
τό παιδίον τώ διηγήθη ότι ήτο υίός, πλουσίου άρχοντος 
καί ότι συνεπείς ενός πολέμου, κατά τόν όποϊον ένικήθη 
ό πατήρ του καί έφονεύθη, έκρατήθη αιχμάλωτος εί; τόν 
σκοτεινόν τοΰτον πύργον ΰφ’ ενός γέροντος βαρόνου, κα
κού καί έκδικητικού.

Είμαι, τφ λέγει, τό δυστυχέστερον πλάσμα τοΰ κό
σμου. ‘Η μήτηρ μου θά γ,νε απαρηγόρητος διά τήν στε- 
οησίν μου- δέν έχω άλλην συντροφιάν είμή τήν πιστήν μου 
υπηρέτριαν φυλακισμένη» καί αυτήν έπιτηρούμεθα τόσον 
αύστηρώς, ώστε δέ» δυνάμεθα νά περιμένωμεν βοήθειαν 
άπό κανένα. ‘Ο δεσμοφύλαξ μου άνεχώρησε ταύτην τήν 
πρωίαν είς τήν πόλιν, άλλά δέν θ’ άργήσγ νά έπιστρέψη 
καί άν σάς εύρη έδώ .. δυστυχία σας !

Ό Πέτρος συνεκινήθη πολύ έκ τής διηγήσεως ταύτης, 
καί είπε:

— Μή απελπίζεσαι, μικρέ μου άγγελε· έλπίζω οτι θά 
κατορθώσω νά σέ ελευθερώσω καί σέ οδηγήσω είς τήν 
μητέρα σου. Σοΰ τό ορκίζομαι ’. . . .

—' Αχ! σ?παιχνίδια καί χαραίς δέν παν οί πονεμένοι. 
Μικρό πουλάκι κι, ορφανό, 
Έγώ τό δύστυχο πεινώ 
Κ- ή μάνα μου πεθαίνει.

Άναστενάζ' ή ’Αρετή καί 'στό λαιμό ποΰ κλίνει, 
Χρυσός σταυρός φεγγοβολεϊ... 
Τόν ςεκρεμάει, τόν φιλει, 
Καί τής Μυρτιάς τόν δίνει.

—Πάρε τής λέγει, αγάπη μου, κ'ή χάρι του, στο- 
Δίνει ψωμάκι ’στά φτωχά· [χάσου,
Μαζύ του δεξου μοναχά 
Νά μπω στήν αγκαλιά σου.

Καί δακρυσμένα, αγκαλιαστά Όρφάνια κ' Ευτυχία. 
'Στό ίδιο έσμίξανε φιλί, 
Τά λόγια 'πήρε τό πουλί, 
Τό δάκρυ ή 'Εκκλησία.

ΑΔΕΑΦΟΙ
— Ό Θεός νά σέ βοηθήση, τώ λέγει τό παιδίον. Είς 

σέ έχω δλας τάς ελπίδας μου.
Ό Πέτρος έπήρε τήν σκάλαν εις τόν ώμον του, καί 

ήκολούθησε τόν δρόμον, ό όποιος φέρει είς τήν πόλιν.
Άφοΰ έπεριπάτησεν ολίγον, βλέπει μακρόθεν έρχόμενον 

τόν βαρόνον καθήμενον έφ’ ίππου ρωμαλέου. Τήν στιγ
μήν αύτήν δ Πέτρος εύρίσκετο ακριβώς πλησίον οικίας 
έγκαταλελειμμενης καί έστεγασμένης μέ πλάκας.

Έστήοιζε τήν κλίμακά του έπί τοΰ τοίχου- άνέβη εις 
αύτήν καί φθάσας είς τήν στέγην, ήρχιζε νά ρίπτγι κατά 
γής πλάκας, καθώς κάμνει ό κτίστης, όταν θέλγι νά βάλη 
νέα κεραμύδια είς τήν στέγην οικίας τινός.

Φθάσας ό βαρώνος ένώπιον τής οικίας ταύτης έσταμά- 
τησε τόν ίππον του καί έφώναζεν είς τόν Πέτρον.

—At, συ μάστορη! δέν είδες νά περάσουν δύο άνθρωποι 
συροντες μέ σχοινίον μίαν αγελάδα κοκκινοπήν καί μίαν 
δάμαλιν μαύρη»;

— Νομίζω, λέγει ό Πέτρος. Έπέρασε πολύς κόσμος 
άπ' έδώ . . . άλλά τί τούς θέλετε αύτούς;

—Μοΰ έκλεψαν τά ζώα αύτά, είπεν ό βαρώνος' άλλ' ό 
ίππος μου είναι τόσον δυνατός, ώστε έάν έγνώριζον όποιο» 
δρόμον ήκολούθησαν, θά τού; συνελάμβανον άμέσως.

—Ά! λέγει δ Πέτρος, ένθυμοΰμαι" τώρα πρό ενός τετάρ
του τής ώρας τό πολύ, δύο άνθρωποι έπέρχσαν άπ' έδώ 
σύροντε; διά τής βίας τά πτωχά αύτά ζώχ καί γελών- 
τες διά τό ώραϊον παιγνίδιον, τό όποιον σάς έ’παιζχ.

— Ά τού; άθλιου;! λέγει δ βαρώνος... έάν ήζευρον 
ποϊον δρόμον ήκολούθησαν !

Ό Πέτρος ίστάμενος όρθιος έπί τή; κορυφής τής στέ
γης, προσεποιεϊτε οτι παρετήρει μακρόθεν.

— Τί βλέπεις έκεϊ; ήρώτησεν ό βαρώνος.
— Νά ! Νά ! Κύριε ! . . . Είνε αύτοί βέβαια. . . έκεϊ 

κάτω ! . . . Άλλ' άπό τό μέρος, είς τό όποϊον εύρίσκεσθε, 
δεν δύνασθε νχ τούς Ιδητε. Άνχβήτε έδώ, είς τήν στέγην, 

καί θέλετε ϊδει άμέσως ποΰ εινε καί άπό ποΰ πρέπει νά 
περάσητε, διά νά τούς συλλάβητε.

Ό βαρώνος άφήκε τόν ίππον του και άνέβη εις τήν 
στέγην. ,

— Εις ποϊον μέρος είνε; άνέκραξεν.
— Άπ' έδώ . βλέπετε; είπεν ό Πέτρος, δεικνύων τό 

άντικρυνόν δάσος.
Ό βαρώνος παρετήρει τό μέρος, τό όποιον τώ ύπέδει- 

ξεν, ένφ ό Πέτρος εύκίνητος ώ; ό σκίουρος κατέβη άμέσως 
άπό τής στέγης, άφήρεσε τήν κλίμακα, έδεσε τήν σκάλαν 
είς τόν 'ίππον τοΰ βαρόνου, έπήδησεν έπ' αύτοΰ καί άνε- 
χώρησενάφήσας τόν παχύ» βαρώνον νά φωνάζη, νά θυμών·/) 
καί νά βλασφημή, χωρίς νά δύναται νά καταβη άπό τής 
στέγης.

Εί; διάστημα ολίγων στιγμών ό Πέτρος έφθασε κάτω
θεν τοΰ πύργου.

— Έλα γρήγορα ! γρήγορα, παιδί μου ! έφώναξε μέ 
δλα; του τά; δυνάμεις, δέ» πρέπει νά χάσωμεν οΰτε στιγ
μήν θά άναβήτε έπί τοΰ ίππου.

Τό παιδίον έσκυψε» άπό τό παράθυρον καί εξέβαλε κραυ
γήν χαράς.

Ό Πέτρος έστήοιζε τήν σκάλαν του έπί τοΰ τοίχου κά
τωθεν τοΰ παραθύρου καί τό μικρόν παιδίον κατέβη άμέσως 
διά τής σκάλας καί άνέβη εί; τον ίππον τό αύτό έπραξε 
καί ή ύπηρέτρια. Τότε ό Πέτρος έλαβε τήν σκάλαν του, 
έμάστισε τόν 'ίππον καί άπεμακρύνθη άμέσως.

Μετ' ολίγον έφθασαν άβλαβεϊς εις τήν οικίαν τοΰ παι
διού. Ή μήτηρ εύχαριστήθη τόσον πολύ διά τήν έπάνοδον 
τοΰ υίοΰ της, ώστε άντήμειψε τόν Πέτρον βασιλικότατα.

"Οσον αφορά τόν γέροντα βαρώνον είνε ίσως άκόμηΕΚΟΠΗ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΑΚΙ ΜΟΥ!...
Ό Λουκιανός ήτο πολύ απρόσεκτο» παιδίον διά τοΰτο 

τώ ειχον απαγορεύσει νά έγγιζη τά μαχαίρια καί πρό 
πάντων τό μεγάλο μαχαίρι τοΰ μαγειριού, διότι τοΰτο 
είναι πολύ επικίνδυνον, δταν τό κρατούν μικρά παιδία. 
Τό μαχαίριον αύτό είχε μίαν λαβή» πολύ χονδρήν, πλα
τείαν καί κοντήν, καί μίαν λεπίδα !...μίαν λεπίδα! τόσφ 
μεγάλην, καί τόσφ κοπτερήν, ώστε ε’ις έν δευιερόλεπτον 
άπεκεφάλιζε μίαν πάπιαν !

Είς τήν οικίαν υπάρχουν πολλά έπικίνδυνα πράγματα 
διά τά μικρά παιδία- τό πλέο.ν δμως έπικίνδυνον άπό δλα 
είνε τό κοπτερό μαχαίρι τοΰ μαγειρείου. Μή θελήσετε νά 
τό έγγίσητε ποτέ, άγαπητοί μοι άναγνώσται, διότι θά 
μεταμεληθήτε πολύ.

Είς τόν Λουκιανόν, όπως σάς είπον, ειχον απαγορεύσει 
νά έγγίζη τό μαχαίρι αύτό, άλλ’ ό Λουκιανός δυσαρε- 
στεϊται πολύ διά τοΰτο’ διότι τό μαχαίρι αύτό Οά τό 
μετεχειριζετο ώ; Sv καλόν έργαλεϊον είς τά έργα, τά ό
ποια κατεσκεύαζεν, δταν έτελείωνε τά μαθήματάτου.

Ό Λουκιανός είχε στήσει τό εργοστάσιό» του ύπό τήν 
σκιάδα τοΰ κήπου, όπου είχε συναθροίσει ξύλα, σανίδας, 
παλαιά παιγνίδια συντετριμμένα, εν χειραμάξιον καί ’ν 
ζύλινον πτυάοιον, διά τών όποιων κατεσκεύαζε τά; οικία; 
του, τούς κλιβάνους του κλπ.

Τούς τοίχους τών οικοδομών του δέν ήτο δύσκολον νά 
τούς κατασκευάση’ δέν ήρκει όμως αύτό’ αϊ οίκίαι πρέ
πει νά έχουν καί παράθυρα έλεγε. Καί τούτο τόν έκαμε 

καί τήν ώραν ταύτην έπάνω είς τήν στέγην, έάν δέν έπέ
ρασε κανείς νά τόν βοηθήστ).

Τήν όρισθεϊσαν ήμέραν οι τρεις άδελφοί εύρέθησαν εις 
τό σταυροδρόμιον, οπού ό πατήρ των τού; έπερίμενεν. Έ- 
φθασαν έκεϊ ίππεύοντε; ώραίου; ίππους πλουσίως έστολι- 
σμένους.

Ό γέρων έδυσκολεύθη κατ’ άρχάς νά τούς αναγνώριση 
μέ αύτήν τήν ένδυμασίαν. Υπήρξε πολύ εύτυχής, διότι 
τούς είδε» τόσον πλουσίους.

Τώ διηγήθησαν μέ λεπτομέρειαν τά συμβάντα τω» καί 
διά νά μή νομίσ·/;, δτι ή περιουσία είχε μεταβάλει τήν καρ
δίαν των, έδήλωσαν είς αύτόν δτι δέν θά τόν έγκατέλιπον 
πλέον. Τέλος, διά νά τώ δείξωσι τήν ευγνωμοσύνην των, 
τώ κατασκεύασαν ένα υψηλόν πύργον, όπου έτελείωσεν 
ήσύχως τάς ήμέρας του περιστοιχιζόμενος ύπό τών άγα- 
πητών του τέκνων.

Δέν πρέπει νά πιστεύγ) τις ότι είς τήν πραγματικήν 
ζωήν όλα τά πράγματα βαίνουσι κατ’ εύχήν δπως είς 
την διήγησιν ταύτην.

Όχι! δέν άρκεϊ κατά τό σύνηθες, διά νά σχηματίσγ» 
τις περιουσίαν, νά τύχη μιάς μοναδικής εύκαιρίας, καθώς 
συνέβη είς τούς τρεις αύτούς αδελφούς. ’Απαιτείται πρός 
τοΰτο έργασια, ύπομονή καί έπιμονή.

Έκ τής διηγήσεως ταύτης έδιδάχθημεν οτι έκαστος 
έχει τήν άνάγκην όλου τοΰ κόσμου, δπως καί οί άλλοι 
έχουσι τήν άνάγκην αύτοΰ. Μή λησμονείτε λοιπόν καί 
σεϊς, άγαπητοί μοι άναγνώσται, δτι πρέπει νά βοηθήτε 
τούς άλλους, έάν θέλετε νά σάς βοηθήσωσι καί αύτοί.

Ι11Α5ΝΠΣ Ν. ΒΟΛΙΚΟΣ

νά σκέπτηται έπί πολλήν ώραν πώς νά το κατορθώση ; 
Ήτο φοβερόν κώλυμα είς τάς έργασίας τού κυρίου Λου
κιανού ή έλλειψις

Παριτήρέι yorvJteriiC τή>' οικίαν.

τού έργαλείοο, μέ 
τό όποϊον θά ή- 
νοιγε παραθυρα είς 
τάςοίκοδομάς του!

• Μοΰ χρειάζον
ται πολλά εργα
λεία, έμουρμούριζε 
μέ μεγάλο» ανα
στεναγμόν ό μι
κρός ζυλουργό?. 
Έάν είχονέν μα
χαίριον, ήθελον 
κόψει πολύ γρή
γορα τή» λεπτήν 
αύτήν σανίδα ! 
Άλλά ποΰ νά εύ- 
οω μαχαίριον ; !

Καί ό μικρός Λουκιανός παρετήρει γονυπετήςκαί περί
λυπος τήν οικίαν, τήν όποιαν εΐχεν αρχίσει.

Αίφνης έσηκώθη καί έψιθύρισε :
• ’Εάν έπήγαινα νά πάρω τό μαχαίρι τού μαγειρείου, ή

θελον κόψει μία χαρά τήν σανίδα μου καί κατόπιν θά τό 
έφερα πάλιν είς τήν θέσιν του,χωρίς νά μέ έννοήση κανείς».
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Δέν έσκέφθη περισσότερον, καί ίδέτέ τον’ σιγά σιγά, 
διηυθύνθη εΐ; τό μαγειρείου.

Ώ ! ποία ευτυχία ! ή Κλοτίλδη, ή υπηρέτρια, δέν ητο 
έκεϊ !

Είσήλθε .......
- «Τί ζη

τείς είς τό συρ ■ 
ταρι μου ; » α
κούεται μια δυ
νατή φωνή ό
πισθεν του.

Ή Κλοτιλ- 
δη έπανήοχε- 
το,καθ'ήν ς-ιγ- 
μήν ό Λουκια
νός ηνοιγε τό 
συρτάριον τι 
νά εΐπη τώρα ; 
... Έκοκκίνησε 
καί μέ τρέμου- 
σαν φωνήν είπε: 

« Έζήτουν
« / ι (,ητεκ; εις τό α.ιρτάρι μου;» μίαν κλωστήν, 

Κλοτίλδη, διά 
νά ράψω την σημαίαν μου ! »

Η Κλοτίλδη εδωκεν εις τόν Λουκιανόν, ο,τι έζήτησεν 
Ο Λουκιανό; έπήρε την κλωστήν καί άνεχώρησεν ευχα

ριστημένος, διότι η Κλοτίλδη" δέν ήνόησε τόν σκοπόν του. 
,Επέστρεψεν εις τό έργοστάσιόν του καί άπετελείωσε τήν 
οροφήν τής οικίας του, μιας τόσον ωραίας οικίας, ή όποια 
όμως δυστυχώς δέν είχε παράθυρα.

θά τήν άφήση λοιπον ημιτελή ;... όχι, όχι !
-— «Θά ύπάγω νά δοκιμάσω άκόμη μίαν φοράν, έμουρ- 

μούρισε καί διηυθύνθη καί πάλιν είς τό μαγειρείου.
Η Κλοτίλδη δέν ήτον έκεϊ· μοναδική εύκαΙρία'.Είσέρχε- 

ται εί; τό μαγειρείου, ανοίγει τό συρτάριον καί βλέπει 
τόν φοβερόν εχθρόν.

ζίλ’οίχει τό συρτάριοτ χαί 
β.Ιέπει τό>· ij,o εροτ έχΑρόι·

λαβεν ό Λουκιανός 
σανίδα ·.

■ Κόπτει πολύ, έψιθύρι- 
σεν, άλλά δέν πειράζει- θά 
προσέξω ·

καί μοΰ έχάλασε

Χωρίς νά χάση καιρόν, 
τό λαμβάνει μετά προσο
χής, κλείει σιγά σιγά, τό 
συρτάριον καί έπανέοχεται 
πλήρης χαράς είς τό ξυ- 
λουργεΐόν του.

"Ελαβε τήν σανίδα, διά 
τής μιάς χειρός και τήν 
μάχαιραν διά τής άλλης 
καί ήρχισε νά κτυπά τάπ! 
τϊπ ί έως ότου ή σανίς 
έσχίσθη άπό τό έν άκρον 
έως τό άλλο.

« Κόπτει πολύ, έπανέ- 
αύτήν τήν ώραίαν

Λαμβάνει άλλην άμέσως καί άρχίζει πάλιν, μέ περισ - 
σοτέραν όμως προσοχήν.

«Πολύ καλά πηγαίνει τώρα, πολύ καλά, έλεγεν ό μικρός 
Λουκιανός" τώρα έμαθα νά τήν μεταχειρίζομαι.·

Αίφνης δμως, εκβάλλει δυνατήν φωνήν καί ρίπτει κάτω 
τήν μάχαιραν.

Έπί τής τραπέζης, είς τήν οποίαν είχε τά εργαλεία 
του, παρετήρησε μεγάλαι; σταλαγματιαίς αίματος !

Ό μικρός δάκτυλος τοΰ Λουκιανού έκόπη !
Ό Λουκιανός δέν ήτο γενναίος καί ή θέα τοΰ α’ίματος 

τον έκαμε νά πιστέύση δτι ήτο χαμένος.
"Εδεσε τόν δάκτυλόν του μέ τό μανδύλι του καί έτρε

ξε κλαίων είς τήν οικίαν.
— Μητέρα μου . . '. 

Γιαγια μου . . . έφώνα
ζε ... θ' άποθάνω . . ! 
Τό δακτυλάκι μου έκό
πη .. . Τοέχουν αίμα
τα ... Η

Αί φωναί του άνες-ά- 
τωσαν τήν οικίαν καί 
άμέσως όλοι έτρεςαν 
πρός αυτόν.

Ή Γιαγιά έφθασε 
πρώτη" έπήρε τόν Λου
κιανόν είς τό δωμάτιόν 
της καί τόν ήρώτησε 
τί έπαθε.

— «Γιαγιά μου τρέ- κ’Εχόίΐιι το όαχτυ.Ιάχιμου ! ...» 
χει αίμα, » έλεγεν ό
Λουκιανός καί έπνίγετο άπό τά δάκρυα.

Ή Γιαγιά του έξήτασε τήν πληγήν καί είπε.
— «Δέν είναι τίποτε, μή κλαίη; . . . θά σέ ίατρεύσω·· 

Ό Χουκιανός είχε πολλήν έμπιστοσύνην είς τήν Γιαγιάν 
του καί ησύχασε.

Έπήρε τότε ή Γιαγιά ένα πανάκι καί άφοϋ έκάθησεν 
είς έν κάθισμά τόν Λουκιανόν, τοΰ έσπόγγισε τούς οφθαλ
μούς, τοϋ έδεσε τόν μικρόν δάκτυλον καί τόν ήρώτησεν 
έπειτα πώς συνέβη τό πράγμα.

Ό Λουκιανός, άντί νά άπαντήση είς δ,τι τόν ήρώτα ή 
Γιαγια του, ήρχισε νά κλαίη πάλιν καί νά φωναζη. 
«Άγ, Γιαγιά μου, πόσον μέ πονεϊ τό δακτυλάκι μου!»

Ή Γιαγιά ήνόησεν οτι ό έγγονός της άπέφευγε νά ά
παντήση εί; δ,τι τόν ήρώτα καί έπανέλαβεν αύστηρώτε-

— ζλέγε μου λοιπόν, πώς έκοψες τό δάκτυλόν σου;
Ό Λουκιανός δέν ήδύνατο πλέον νά μή άπαντήση καί 

μέ δάκρυα είς τούς όφθαλμούς είπε :
— Τό .μεγάλο μαχαίρι τής κουζίνας, Γιαγιά μου, έ

καμε τό κακό αύτό. "Ηθελα νά κόψω μιαν σανίδα καί 
έκοψα μαζύ καί τό δακτυλάκι μου..!

— Καταλαμβάνεις τώρα, δτι ειχον δίκαιον νά σοϋ α
παγορεύω νά έγγίζης τά μαχαίρια ; είπεν ή Γιαγιά.

φίλησέ το Γιαγιά 
μου, νά περάση !

έγγίσω, πλέον !
—Τό πιστεύω.

διότι ή τιμωρία 
αύτή θά σοϋ γεί- 
νη μάθημα διά τό 
μέλλον.

— Δέν θά πα
ρακούσω ποτέ πλέ 
ον, ποτέ. Άχ! τό 
δακτυλάκι μου!...

— Μάλιστα, 
Γιαγιά μου, μά
λιστα" δέν θά τό

Tor t.la' tr εις τά γοΐ'αζά,τψ;

Ή καλή Γιαγιά, έλαβεν εί; τά γόνατά της καί έφίλησεν 
είς τά; δύο παρειάς τόν μικρόν εγγονόν της διά νά τόν 
παρηγόρηση......................... ' . . , . ι..................... ...................

Ό δάκτυλος έθεραπεύθη μετά τινας ημέρας·" άλλά καί 
ό Λουκιανός έδιορθώθη συγχρόνως καί ούδέποτε πλέον 
έγγιζει τό μαχαίοιον.

ΑΛΗΘΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ
Πλησίον τών Παρισίων, τή; πεφημισμένη; πολυανθρώ- 

-που πρωτευούσης τή; Γαλλίας, εί; τό προάστειον Βατι- 
νιόλ, κατώκει καί κατοικεί είςέτι πολυμελή; πτωχή οι
κογένεια.

Ό προστάτη; αύτής ποιος νομίζετε οτι ήτο ; . . . Ή 
μικρά Άμανδά, δεκατριετής κόρη, 
ή οποία είχε γείνει καί είνε τήν 
σήμερον τό άντικείμενον τών ομι
λιών όλου τοϋ προαστείου, καί ή 
όποια ήγαπήθη θερμώς ύπό όλων 
τών γειτόνων διά τά εύγενή αίσθή- 
ματά της, διά τήν πρός τούς γο
νείς καί τού; μικρότερους αύτή; α
δελφού; άγάπην καί άφοσίωσιν καί 
διά τήν φιλεργίαν τη;.

Ό πτωχός πατήο της δέν ήδύ
νατο νά έπαρκέση διά τών έργα- 
σιών του είς τά; άνάγκας τή; οι
κογένειας του. Ήτο όιΓοζ«Λιρισε w! 
καί ήσθένει καί πολύ συχνά.

Ή δέ μήτηρ αύτής πάσχουσα 
άπό πολλοΰ καιρού, δέν ήδύνατο 
-παντελώς νά έργασθή" μόλις ήδύ
νατο νά πεοιπατή καί τοϋτο εκαμνε 
μετά μεγάλου κόπου, οσάκις έξ α
νάγκης συνώδευε τήν μικράν κόρην 

•της εις έργασίαν τινα.
Ή Άμανδά, είχε καί τρεις μι- 

κοοτέοους αδελφούς.
Είς αύτήν πολύ προώρως είχε πέσει ό 

πωρήται καί νά ύποφέρη πρός συντήρησιν ολοκλήρου οι
κογένειας. Ήτο δυστυχής ! . . . άλλ’ όχι" οσάκις είργά- 
ζετο διαφόρους οίκιακάς έογασίας εί; οικίας γειχονικάς

κλήρος νά ταλαι-

0 ΤΑΚΗΣ ΚΑΙ
Ό-Τάκης καί ό Μιμϊκος ήσαν δυο μικρά άδελφάκια- 

δ Μιμικός ήτο πολύ καλό παιδάκι, έπιμελές, εύτακτον,, 
άξιον νά γίνη παράδειγμα εις τά άλλα παιδία.

Ό Τάκης δμως ήτο σωστό ζιζάνιον· κάθε στιγμήν δέν 
ήδύνατο νά’μή κάμη καί μιαν άταξίαν, άπό τήν οποίαν 
ύπέφερε πάντοτε ό Μιμικός, διότι ό κακός Τάκης τόν ε- 
ζήλευεν, έπειδή ήγαπάτο άπό δλους διά τήν έπιμέλειαν 
του.

Άλλά ποιος εμποδίζει καί τόν κακόν Τάκην νά μιμηθή 
τόν αδελφόν του ; . . . "Ω ! ή κακία του καί μόνη ή 
κακία του ! (

Μίαν ήμέραν, δτε ήσαν είς τήν έξοχήν μετά τοΰ πατρός 
των, άπεμακρύνθησαν ολίγον άπό τήν έξοχικήν οικίαν 
των καί έπήγαν νά ϊδουν έκ τοϋ πλησίον ένα ποταμάκι ποϋ 
έτρεχε σιγαλό σιγαλό. Ό Τάκης μόλις έπλησίασαν δίδει

Ή Κλοτίλδη δύναται νά άφήνη ανοικτόν τό συρτάριον 
της- άν δέ τό μαχαίοιον τύχη νά ήναι είς τήν τράπεζαν 
τοϋ μαγειρείου καί τό. ΐδη ό Λουκιανός.... φεύγει καί 
πάλιν φεύγει!..

(Κατά τήν Marthe Bertin)
Κ. Γ. Γεωργιαδιις.

καί πλούσιας, καί άντημείβετο διά τούς κόπους της, καί 
έδαπάνα χάριν τής ύγείας καί τής ζωής τής μητρός της, 
βοηθούσα τόν πατέρα τη; καί τρέφουσα τούς άδελφού; 
της, ήτον εύτυχής, πολύ εύτυχής !

Πολλάκις", δταν έπέστρεφε κρατουμένη έκ τής χειρός 
ύπό τής μητρός της καί φέρουσα 
έπ' ώμων βαρύτατου καλάθιον πλή
ρες άσπρορρούχων, διά νά τά πλύνη 
ή νά τά σιδερώση εί; τήν οικίαν 
της, δπου είργάζετο καί τήν νύ
κτα άκόμη, οί γείτονες, δσοι έγνώ- 
ριζον, δτι αύτή μόνη άνελάμβαν· 
τόσον βαρυτάτας έργασίας, διά νά 
σώση τήν οικογένειαν της έκ τής 
πείνης καί τοΰ θανάτου, έκλαιον 
έκ τής συγκινήσεως ! . . .

Ή Άμανδά είνε άκόμη τό παρά
δειγμα, τό όποϊον οι κάτοικοι τοΰ 
προαστείου Βατινιόλ φέρουσιν είς 
τά τέκνα των, δταν θέλωσι νά τά 
συμβουλεύσωσιν είς τό καλόν.

Αί καλαί πράξεις της, ή άρ-τν, 
ή αύταπάρνησις, ή φιλεργία, η 
προστασία καί άγάπη πρός τ^ος 
γονείς κα: αδελφούς αύτής, δέν '- 
μειναν έπί πολύν καιρόν άνευ άμοι- 
βής..............

Πρό ολίγων ημερών ή έν ΓΙαρι- 
σίοις Ακαδημία εδωκεν είς τήν

μικράν Άμανδά χι.ΐιόι/ίραγχοχ μέν, άλλ’ άνεκτίμητον 
βραβεΕον αρετής !

Μιχ...0 ΜΙΜΙΚΟΣ
μΐά σπρωξιά είς τόν Μιμικόν καί τόν ρίπτει είς τό πο
ταμάκι!

Είδεκαί έπαθε δ Μιμικός, έως δτου νά έβγη- είχε γίνει 
σάν παππί !

Δέν έκακολόγησε τόν άδελφόν του, άλλ’ εκλαιον αρ
κετήν ώραν, έως δτου εφθασαν είς τήν οικίαν των, δπου 
δέν έμαρτύρησεν είς κανένα τό σφάλμα τοϋ άδελφοϋ του. 
Τά φορέματά του ειχον στεγνώσει εί; τόν δρόμον.

Μίαν άλλην ήμέραν, ένώ έγραφε μέ μεγάλην προσοχήν 
τήν καλλιγραφίαν του, όλίγας δέ σειράς ήθελεν άκόμη 
νά γράψη, διά νά τήν άποτελειώση, νά σου, ό κακός Τά
κης, πέρνει τήν μικρή γατϊτσα καί τήν πέτα έπάνω 'στήν 
καλλιγραφίαν καί τοϋ χύνει δλο τό μελανοδοχεΐον !

— "Αχ ! τί μοϋ έκαμες, Τάκη μου, τώρα ; έγινες α
νυπόφορος πλέον, είπεν δ Μιμϊκος μέ δυνατήν φωνήν.
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Ό πατήρ των αχούσα; τόν μικρόν αύτόν θόρυβον ετρε- 
ζε νά ίδνι τΐ συμβαίνει- άλλ' ό Μιμϊκος, χωρίς νά έρω- 
τηθή :

— Δεν είνε τίποτε, μπαμπάμου, λέγε·., τό μελάνι έχό— 
θη χαί ’έμελανώθη μία κόλλα χαρτί.

Πάντοτε άπέχρυπτε τήν αλήθειαν άπό τούς γονείς του 
χαί συχνά πάλιν ό Τάκης εύρισκεν αφορμήν νά άτακτ·/) 
καί νά τόν πειράζη, άφόΰ τόν είχε μάλιστα καί τόσω κα
λόν υπερασπιστήν !

Πόσον κακόν τω έκαμνεν ό Μιμικός ! Δέν είνε αγάπη τό 
νά κρύπτη τις τά σφάλματα τοϋ άδελφοΰ του, όχι ! 
Διότι, ιδού, ό κακός Τάκης έγενετο θρασύτερος, οκνη
ρότερος και αμελέστερος· ή καρδία του έσκληρύνετο συ- 
νειθιζουσα εις κακάς πράξεις, διά τάς οποίας δέν έτιμω- 
ρεϊτο

Ό διδάσκαλος τοϋ σχολείου των καθημερινώς παρήγγελ- 
λεν είς τόν Μιμικόν νά είπγ, είς τον πατέρα των διά τήν

Tor ya.iaijo οι'ραν:. 
μανρο veyioc, axotfiro, 
ό.ίοτρύγι-ρα σχτπάζιι, 
ν' ή ήμερα σχοτίΐνιάζιι.. 

Ο ΧΕΙΜΩΝ
7'ό βοννά τ’ άντιχρννό,
.Ιάμπτι ό.Ιο φωτιινό. 
όταν άστρα.τή πίρνάίΐ, 
χαΐ τά oi-vvifa σχορπάίΐ.

αμέλειαν καί τάς αταξίας τοΰ αδελφού του. Αύτός δμως 
άπέφευγε νά εΐπ·ρ τό παραμικρόν, καί όχι μόνον τοΰτο, 
άλλά καί δταν ήρωτάτο ελεγε ψεύματα.

Μή νομίσητε δμως δτι έμεινε καί αύτός ατιμώρητος 
διά τοΰτο’ ίκανοποιήθη αρκετά διά τήν μεγάλην του κα
λοσύνην.

Ο πατήρ του συναντήσας ήμέραν τινα τόν διδάσκαλον 
έμαθε μέ μεγάλην έκπληξιν, δτι ό Τάκης ήτο κάθε άλλο 
παρ’ δ,τι τόν παρίστανον είς αύτόν.

Τό εσπέρας, δτε έπανήλθον 4 Τάκης καί ό Μιμικός έκ 
τοΰ σχολείου, έτιμωρήθησαν αυστηρότατα άπό τόν πατέρα· 
των, 5 μέν είς διά τά ψεύδη του, ό δέ άλλος διά τάς α
ταξίας καί τήν αμέλειαν του.

Ό Τάκης μάλιστα έκλαυσε πικρώς καί ύπεσχέθη δτι 
δέν θά άνησυχ·?) πλέον κανένα, ουδέ θά δώση, ποτέ αφορμήν- 
νά παραπονεθώσι διά τήν άμέλειάν του.

Καί . . . έτήρησε τήν ύπόσχεσιν του !
__________ Κατίνα Κορνιδου

Μαϊ-ρισι ό ω·ραν<·(, 
χαί βροντά ά xfpuvvor, 
ρίχνει χιόνι χαί χα.Ιάζι, 
χαί τ' ύρνάχι ξεπαγιάζει. Ni-Cos-

φθή· καί διέκοπτε τήν άνάγνωσίν του διά νά ε'ιπγ: «τοΰτο 
είνε αληθές’ τό είδον!» ή «Τοΰτο δέν είναι δπως τό γρά- 
?ει έδώ». Τότε διηγείτο τά πράγματα δπως αύτός εί- 

ευρε, διηγούμενος τά καθ’ εκαστα, περιγράφων τά; οι
κίας, τά έθιμα, τούς άνθρώπους τοΰ τόπου- καί ή Μα
ρία τόν ήκουε μέ ανοικτόν τό στόμα. Άλλοτε έλάμβανε 
συλλογήν ιστορικών έργων’ έδώ εύρίσκετο είς δύσκολον 
θέσιν. Ούδεΐς ήτο εντελή; εί; τόν κόσμον τούτον, καί οί 
μεγάλοι άνδρες, περί τοΰ βίου τών όποιων διηγείτο τό 
βιβλίοντου, σπανίως έμενον ανευ μομφής. Η Μαρία, όπως

Ό πατήρ παρατηρεί τό ώρολόγιον του καί 
•ανακράζει :

— Περίεργον έσταμάτησε! Καί εν τούτοι ς 
χθες τό εσπέρας έπήγαινε τόσο» καλά !

—"ίσως θέλει καθάρισμα,διέκοψεν ή μήτηρ
— Όχι, οχι, ΰπέλαδεν δ μικρός Τοτός. 

Σήμερον τό πρωί’ τό έκαθάριζα έγώ μίαν 
ώραν, κχι μέ ζεστό νερό μάλιστα, ώττε δέν 
έχει πλέον ακαθαρσίας.

’Εστάλη ύπό 19 Μαίου.
♦ *

— Δός μου μαμά γλυκό, έλεγε προχθές

Π A I Λ I Κ II II X. ίϊ

είς τήν μαμά της, ή μικρά..........τοϋ φίλου
όοοντοϊα ροϋ κ. Γ. Παμπάνου.

— Μά έάν τρώγν,ς κάθε ήμέραν γλυκά, 
δά χαλάσουν τά δόντια σου.

— Δι' ούτό δέν πειράζει, μαμά’ δ απα- 
μπχς είνε όδοντοϊατρ'ος χαί μοϋ £άζει άλλα 
καινούργια.

« *
*

— Πόσον ήβελα νά ήυην γέρων καί φα
λακρός, ελεγεν ό μικρός Μιχαλάκης.

— Καί διατί Μιχαλάκη μου; έρωτα ή 
μαμά.

όλα τά παιδία, είχε κρίσεις μονομερείς’ έάν ό ήοως 
τής ϊστοοίας έκαμνεν αδικίαν τινα, άνεφώνει: «Άλλ’ ήτο 
κακός !» ό δέ Πέτρος δέν ήδύνατο νά τή δώσή νά έννο- 
ήσή, οτι δύναται τις νά ήνε συγχρόνως κακό; καί καλός. 
Τοΰτο τόν έκαμνε πολύ σκεπτικόν ένόμιζε μέχρι τοϋδε οτι 
ειχεν ιδέας σαφεστάτας τοΰ δικαίου καί άδικου, καί ήρ. 
χιζε νά εύρίσκή οτι ήσαν ενίοτε πολύ δύσκολοι νά τάς 
διασαφίζ-ρ. (άκολουθεϊ)

(Mine J. Golomb) Ειρηνιι Ε. Κανακακη.

— Ν», γιατί τότε δέν δά είχα μαλλιά 
καί οέν θά μέ έκτένιζες πλέον.

’Εστάλη ύπό Μικρά; Δειλής.
* *

— Διατί, Σταΰοε, φορείς άκόμη μαύρα 
φορέματα; δ μπανπάς σου έχει τόσα χρο,ια 
ποϋ άπέθανε ;

Καί δ Σταύρος :
— Διά νά μη ςεχάση δ κόσμος, ότι εί

μαι ορφανό.
’Εστάλη ύπό Ν. I. Δάμτσα.

ΠΕΤΡΟΣ
(ίδε προηγούμένον τεύχος)

Ό Πέτρος έκ τών πτηνών όλίγιστα έγνώριζε καί διά 
τοΰτο όσάκις ή μικρά τόν ήρώτα περί τών τοιούτων, ποός 
αποφυγήν τή άπεκρίνετο' ·αύτά είναι πτηνά τής Βρετά
νης’ έγώ δέν είμαι άπ’ έδώ, καί διά τοΰτο δέν γνωρίζω 
ε'.μή τά πτηνά τοΰ τόπου μου. · Όταν τόν ήοώτα διά τά 
ζώα, ό Πέτρος μή γνωρίζων καλώ; ταΰτα, τά έκάλει ώς 
έπί τό πλεΐστον έντομα· άλλ’ ή Μαρία δέν ήδύνατο νά 
παραδεχθγ,, πώς ζώα τόσον διάφορα καί κατά τό μέγεθος 
καί κατά τό σχήμα, ήδύναντο νά έ’χωσιν ολα τό αύτό ό
νομα, καί δυσηρεστεϊτο, όπως δυσηρεστεϊτο δταν ό Κε
τέρ έτρεχε ταχύτερον αύτής.

Τότε έστρεφε καί ήρώτα τήν κυρίαν Βαντάελ, ή όποία 
έγνώριζε καλλίτεοον, άπό τόν υιόν της τά φυτά καί τά 
ζώα, άφίνουσα τόν Πέτρον σκυθρωπόν καϊ έντροπαλόν.

Ό Πέτρος δέν ήτο κανείς πεπαιδευμένος άνθρωπος· ά- 
νεγίνωσκεν ολίγον έλευ.θέρως, και οσάκις έγραφε καμμίαν 
έπιστολην κατόρθωνε νά συμβιβάζη τήν ορθογραφίαν μέ 
τήν προφοράν του. Ουδέποτε ήσχολήθη πολύ είς πράγ
ματα, τά όποια ώφελοϋν εις άνάπτυξιν τοΰ νοός· αί έρω- 
τήσεις δμως τής Μαρίας αφύπνισαν τήν περιέργειάν του.
• Αύτά δύναται τις νά τά εύρη είς τά βιβλία,έσκέφθη’διότι 
διάνά γείνη τις σοφός, πρέπει νά μελετήσρ πολλά βιβλία’ 
πρέπει νά έχω έν βιβλίον, τό όποιον νά μοϊ λέγν) δ,τι 
θέλω νά μάθω». Μίαν ήμέραν λοιπόν, έξερχόμενο; τοΰ 
ναυπηγείου, ήγόρασεν άπό τόν μεγαλείτερον βιβλιοπώλην 
τής πόλεως §ν ωραιότατου βιβλίον μέ εικόνας δλων τών 
ζώων.

'Από τής ήμέρας ταύτης ή Μαρία ήρχισε νά έκτιμα 
περισσότερον αύτόν. Παρεφέρετο έκ τής χαράς, δσάκις ά- 
πήντα είς τό βιβλίον κανέν ζώον, τό δποϊον έγνώριζε.
• Είπε μοι τό όνομά του, μπαμπά ' είπε μοι τό όνομά

Β-Α-ΖΝΓΤ,Α.ΖΕ^Χ.
του ! γνωρίζεις σύ τά ζώα τοϋ βιβλίου σου 1» έφώναζε· 
καί ό Πέτρος, άφοΰ τήν άφηνε πρώτον νά τόν παρακαλή, 
τή έπώλει τό ζητηθέν όνομα μέ έν φίλημα.

— Πώς γνωρίζεις τό όνομά του ; τόν ήρώτα έκ νέου ή 
μικρά κόρη’ ταϊς προάλλαις δέν τό εΐξευρες είς τόν κήπον!

— Είναι γραμμένον έδώ, κάτωθεν τής είκόνος, άπεκρί
νετο ό Πέτρος- νά, κύτταξε: «Μύρμηξ. Οϊ μύομηκες ζώ- 
σιν όμοΰ είς τήν μυρμηκυιάν...... »

Ή Μαρία έκύτταζεν.
α’Εγώ δέν βλέπω τίποτε, έλεγε’ πώς τό βλέπεις;»
— «Επειδή γνωρίζω καί άναγινώσκω,» άπεκρίνετο ό 

ναύτης.
Τότε ή Μαρία έμενε σκεπτική, καί μίαν ήμέραν τώ λέ

γει μετ' αποφασιστικότητας :
«Καί έγώ θέλω νά μάθω ν' άναγινώσκω».
Δέν χάνει καιρόν ό Πέτρος’ υπήγε καί τής ήγόρασεν 

έν άλφαβητάριον. Άλλ’ αύτός δέν είχε γεννηθή καθη
γητής, καί έάν δέν άνεμιγνύετο είς τήν ύπόθεσιν ταύτην 
ή κυρία Βαντάελ, ή Μαρία δέν θά έμάγθανε ποτέ νά άνα- 
γινώσκν). Παρέδωκε τώρα τήν μαθήτριάν του είς τήν μη
τέρα του’ άλλ’ ένδομύχως έσκέφθη δτι μετά παρέλευσιν 
ολίγου χρόνου ή ,μικοά θά εΐξευρε περισσότερα άπ’ αύτόν, 
καί διά νά μή τήν άφήση νά τον περάσν), ήρχισε καί αύ
τός νά μελετά.

Ή οικογένεια τότε εύρεν ένασχόλησιν διά τάς Κυρια- 
κάς τοΰ χειμώνος. Ό Πέτρος άνεγίνωσκε μόνος, τήν πρω
ίαν, ενόσω ή μήτηρ του βοηθουμένη ύπό τής Μαρίας έ- 
καμνε τάς έογασίας τής οικίας καί έπεριποιεϊτο τά ζώα 
της’ έσημείωνεν είς τεμάχιον χάρτου δσα εύχάριστα ειχεν 
άναγνώσει, καί όταν έτελείωνον τάς έογασίας των άνεγί
νωσκε μεγαλοφώνως. Εξέλεγε πρό πάντων διηγήσεις τα— 
ξειδίων, καί ταξειδίων είς μέρη, τά όποια ειχεν έπισκε—

II Α Ε Γ Μ A T I K A I ΑΣΚΗΣΕΙΣ

111 Λϊνεγμ.α.
Μέλος σου ευθύς προυάλλει 
χαΐ χωρίς χαί μέ κεφάλι.

’Εστάλη ύπό Ήλία Ραβχνοπούλου.
112 Λημ.ώ<ΪΞί.

Κολοκύθι έφτχιουπο 
κάθε τρύπα κι’ όνομα.

'Εστάλη ύπό Κων-Κων-Κουνέλη.
113 Λημ,ώδες

Τό φεΐδι τρώει τή θάλασσα 
χαί ή φωτιά τό φεΐοι.

’Εστάλη ύπό τοΰ Αύτοϋ.
114 Γρίφος.
2-}- >/3 Η X Φ λους.

’Εστάλη ύπό Βόχ τοΰ Συσφιγκτήρος.
115» Λ,ογόγρ’.φος

Μηδένα σιγάν πλήν σι.
’Εστάλη ύπό Θεσσαλικοΰ Άστέρος.
1 *<»  Ερώτησες.

■Ποια πόλις ιστορική είναι άριθαό; ;
'Εστάλη ύπό Μπάμ Μπούμ.

11/ Απροσδόκητου.
Ποια ζώα ίέν κατεστράφησαν άπό τόν κα
τακλυσμόν έκ’ός εκείνων, τά όποια ειχεν δ 
Νώε είς τήν Κιβωτό» :

’Εστάλη ύπό 19 Μαΐου.
118 Έδ ύ κ’ έκεΐ.

ATE ΤΟΝ ΜΥΘΟΝ. 
Εστάλη ύπό Εύχγγ. Ευαγγέλου.

1ΙΟ «Ι»ωνηεντόλ6Λον
ν... — κ.. — ..τ. — πρ. ττ.

1 χΟ Έλλςτΐοσ·5μ.φωυον
Η — ,.ω.ία — ..εί,.ει — .ό.— 
• ι.η.ο. — .αί — ο — . . ό . ο . —. ό. 
— . . ο . ε . ό .

'Εστάλη ύπό Αί«ατ. Βρυχωροπούλου.

Λ,ύσεςς ασκήσεων 1Λ/. 
τεύχους.

101 ) Σέριφος — έριφος — 102 ) έν — έκ 
έν = ένεκεν— 103 ) ύς — Σϋς. — 1 04 )

ϊ ΓIT A S ΕI 5
-Η ιστορία της Γυναικος α π ό κ τ ί σ ε _ω ς κ ό- 

σ μ ο υ. Υπό τής διευθυντρ ας της Ε φ η μ ε ο ι ο ο ς τ ω » Λ υ- 
ρι ώ ν κυρίας Κα'λιρςόης Παρρέ*  έξεδόθη τό Α' τεϋχβς τή; άνω ·.- 
στορίας. Έν τώ τεύ/ει τούτω μετ’ έμοριθείας χαί Λεπτομέρειας ή 
χ. Ιίαρρέν ήρςατο τής έξετάσεως τής γυναικος παρά τ-.ϊ; άρχαιο- 
τάτοις λχοϊς. Τήν ίιτορίαν τή: γ,νκικός συν.στωμε- θε:μυ;^εις 
τού; συνδρομητάς ήμών. Εί/ε έργον αςιον πάσης ύποστηρ’ςεως. Ε
καστον τεύχος τιμάται δραχμής. _ _ .

— Ή Πατρίς της Σ ο φ ί α ς, ήτο: μικρόν τεϋχος (έ«οοθεν 
ύπό του κ. Β.Σκ,ρδέΛη) έν τώ δποίω έςετάζεται λεπτομερώς ή πκ· 
τρις τής ΙΙριγκιπίσης Σο-φί ας Γεραανία. Τιμάται 40 .λεπτών.

— «Σ α λα μ ί ς-Μ α ρ α θ ώ ν» Ύπό τόν τίτ'.ον τοϋιον δ φίλο; κ.

Άνά — κατά — Ανάκατα. — 105') δ σύ
μισεί;, έτέρω υ,ή ποίησης — 106) ή λέξις 
μελάνη — 107) έγκώαια φράσης μή ύπερ 
σεαυτοΰ — 108) Σοφότχτον χρόνος. — 1·''. 
τό Υ καί 110] τό Ξυλόκαστρον.

Λ,ύτας
(Αθηνών) Ουράνιον τόξο», Β >. Δ 

σφιγκτήρ, Γ. 11. Σπανόπουλος, Ν. Πα,,α-.λ·.^ 
Φ λέρηυβν Ίο·, Σ. Ν. Λεγάκης, 1'·ύ-γ;. 
Εύαγγέλης, Έμμ. 1. Κανακάκης, Μαοι.-.ι. 
Λοιδοριχιώ-ου, Καλλιόπη καί Ελένη Χρι- 
στιανοπούλου, Μαρίκα Φετχλιδου και Μικρά 
Άνθοπώλις.

'Αμπελακ'ων (Θεσσαλίας) Δύο θηρευτά! 
νηρηίδων. (Τσαγκαράδας) Μικρό; Οετταλομά- 
γνης. ("Υδρας) [Ιχνος Στασινόπευλος, Παν. 
Η. Καλογήρου (Κων πόλεως) Πολύς. Ήλιά- 
σκου καί (Μεσδχνίου) Λΰγξ.

.... Τ' άπο-ελέσματα τοϋ ό'ογωιισμοΰ τών 
μέ/ςι τοϋδε δημοσιευθεισών άσνήσεων, θά 
δημοσιευθώσιν εί; το επόμενον τεΰχο;.

Γ. Κ. Κοχκινάκης θέλει έκδώσει προσεχώς τό πρώτον μέρος τών 
άπό τοΰ 1887 έτους μέχρι σήμερον γεν μένων ίστο.ικών χαΐ αρχαιο
λογικών εκδρομών ύπό τών φ-.ιτητών τής Νομικής καϊ Φιλοσοφικής 
Σχολής. Τ.μαται δραχμή:· Συνισ.-ώμεν τοϊς συνδρομηταις τήν από- 
κτήσιν αύτοϋ. Συνορομηταί έγγρ.φόνταt καί παρ'ήμίν .

— Διά τούς δ,ναμένου; νά διχθέσωσι δρ. 30, ύπενθυμίζομεν τόν 
πεφηαισμένον καλίιτεχνικώτχτ-,ν "Α ο λ α ν τ α τοΰ ύπίρ Ανεξαρ
τησίας Ίεροΰ τών’Ελλήνων Άγώνος, τοΰ έκ Μόσχας Φιλέλληνας 
X. Ίω. II ε τρ ώ φ, συνεργάτου ήμών. Απαρτίζεται έκ ai φύλλων 
Έςετυπώθη έν Λειψία. Εινε θ ι ΰ μ x καλλιτεχνίας φιλοπονιας καί 
ίνθουσιασυοΰ..... '. Έν μια λέξει : πανόραμα! τό όποιον ο! συν-
δρομηταί ήμών δύναντα: νά ίδωσιν έλευθέ,ως έν τώ γραφείω ήμώ».
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Τί κα-'/.ά,

ΤΙ ΚΑΛΑ - ΤΙ ΚΑΛΑ
ί’έ^σμα διά μικρά πχιδία έκ-ελούχενον έν ρυθμώ με-ά χρούσεως τών χειρών}

-*r-  Ν1;—-Ν

I Λ Ι Λ I T Ε ι* Λ

Μοΰβικη Μ. Ε. Κ. 
ο

μ /

λά.τρά λά
Σ. Π. Π. — Τό πόιημα έδημοσ εύθη ολόκληρο» εις τό πρώτον τείχος (Έν τώ φύλλώ τοϋ μηνάς Ίαν.υχρί·.υ ένσε'ίδι έκτη).

Λ X T I Κ II
"Ελαβαν τό ποιηματάχι σου, αγαπητέ μου φίλε Πάνε Στχσινόπουλε 

χαί σέ συγχαίρω, διό-t χρησιμοποιείς τόσον καλώς τόν κχι.ό«, ό 
όποιος sot μέ-ει από τό σχολεϊον σου. Δέν τό δημοσιεύω ει: τό Πε- 
ριδιχ'ον, διότι έχει πολλαί έλλ’ίψεις' όταν μεγαλώσης χαί γρόφης χχλ· 
λϊτερον, θι σέ χάμω ευχαρίστως συνεργάτην μου.

Σάς ευχαριστούμε» πολύ δια τας κολακευτικά? ΰ*έρ  τοϋ Περιο
δικοί κρίσεις σας, φίλε χ. Γ . Π απαδη μητριού· τό διήγη
μά σας δημοσιευθήσετ. ι προσεχώς.

Μή θυμώτη-ε, φιλτάτη ’Ε σ π,ε ρ ί α Αύρα,' Αμαλία Βεί- 
κου χαί Θεοδώρε Λαμπίχη, διότι δέν έδη-αοσίευσχ τά αινίγματα 
σας. Θά δημοσιε,νθοΰν μέ τήν σειράν των, εάν ήναι χαλά' τό αύτό 
λέγω καί εις σέ, μικρέ μου φίλε ’Ν . Δ ά μ τ σ α’ τήν παιδικήν ηχώ, 
τήν οποίαν μοΰ έστειλες, τήν δηυοσιέυω, ώς βλέπεις, σήμερον.

Μεγάλως σέ ευχαριστώ, αγαπητέ Φ. Ρουβ.νέτη, δ ά τόν τόσον εν- 
0 υσιασμον σου υπέρ τοΰ Περιοδικού έχεις δίκαιον καί νά αγανα
κτεί εναντίον εκείνων, οί όποϊίι δεν επλήρωσαν τήν συνδρομήν τών 
οί συμπολίταί σου επλήρωσαν όλοι*  χαθυστεροΰσι δέ τάς σύνδρομά? 
των 2 συνδρομηταί έξ Αΐγίνηο, 2 έκ Δημητσάνης, 2 εκ Κέας, 4 έξ 
'Αλιβερίου, ό έν Μαγουλιάνοίί ά-ταποχριτής ήμών (καθυστερεί 5 
συνδρομάς), 5 εκ Μουζακίου, 10 εχ Πατρών, 10 έκ Πεισαιώς, 9 έκ

I I Τ Ο \ ϋ X
Τριπόλεως, ό κύριος Θεοί. Ξ-ίδχκτυλος έκ Ληξουρίου 2.0 δ;αχ- 
μας χαί τινες ικ τοΰ εξωτερικού, ων τά ονόματα 6α Οημοσιέυσωυεν 
προσεχώς, διά νά τους γνωρίσουν οί συμπολΰαί των

Παοά πολλήν φ i ρ α ν έχεις πάρει εις τό τελευταίο» γραμυατάκι 
σου, αγαπητόν Παραδείσιου πτηνόν! Ν μίζειι, ότι έπειδή, 
άγαπϊςτόσον πο*ΰ  τό Περιοδικόν, πρέπει νά δημοσιεύωμεν μόνον τά 
ίδικά σου αινίγματα ; τότε τί νά κάμωμεν τόσας ά«λας χιλιάδας 
συνδρομητών, οι άπ.ΐοι άγαποΰν όσ-.ν καί συ τό Περιοδικόν καί στέλ- 
λο·αν αινίγματα και παιδικήν ήχώ δ,ά νά δήμοσιευθώσιν ; Άπό τό 
τε- ευταΐον γράμμα σου ήννόησ*  ότι είσαι ολίγον εγωιστής καί αύτό 

■με λυπεί πολύ, παρά πολύ !
Ό μικρότερος τών συνδρομητών μας,.ό τετραετής Στέλιος, προσ

φιλής υιός τοϋ φίλου Φαρμακοποιοί κ. Α. Βασιλείου, είχε προχθές 
τήν εορτήν του.. . . είχε χορόν ! . .. είχε χαράν μεγάλην ! ! . .

— «Νά ζήσης, Στέλιο μου ! . . .» τώ ηδχοντο ένί στόματι, μια. 
φωνή, οί γονεΓς του, ό πάππος, ή μάμμη του καί όπρόπαπποςΐ 
ό εύτυχήσας νά Γόη υιούς τών τέκνων τών τέκνων το. αιδεσιμότατος 
κ. Δημ. Κωνσταντίνου, πρωθιερευς Άγιας Ειρήνη:, μεθ' όλων τών 
κιχλημένων '. . . . . «Νά ζήσης, Στέλιο ! όσον κχί ό προπάππος σου» 
εύχόμεθχ καί ήμεϊ; έξ όλης χαρδίαο ! '. ·

Είς πάν καλόν εργον θά ύπάρχη κχί πςόσχοαμά τι έχ δόλου πα- 
ρεμβαλλόμενον Εινε πανθιμολογούμενον, ότι τά περ οδικά, άδιαχρ- 
τως είδους, συντελ.ο'σιν είς ανάπτυξιν καί ηθικήν μόρφωσιν τοΰ άν- 
θ.ώπου*  επομένως έπ’ άγαθώ τοΰ έθνους εχδιδονται καί τελειοποιούν 
νοι.

Έν τούτοι? ε’ις τήν πρόοδον αυτών παρεμβάλλονται προσκόμματα, 
άλλοτε μεγάλα χαί συνεπώς χχταστρε ττιχά, χαί άλλοτε utxpi, όπως 
δήποτε όμως εμποδ’ζοντα τήν βεθμιαίαν έχπλήρωσιν τοϋ άγχθαί 
χαΐ ιερού σχοποΰ των ·

Πολλαί είσίν αί·παγίδες, ·_ί τριβολοι χαί αί άχχνθαι, έν αίς εμπλέ
κονται «αί ά«οπνίγονται.

Ί1 χυριωτέρα μάστιξ, ή φοβερωτέοα παγίς είνε ή τ ώ ν μ ή 
πληρονόντων συνδρομητών!

Και ήμεϊς ?έν διεφ γομεν δυστυχώς αυτήν χαίτοι ή συνδροαή, 
ήν ώρίσαμεν, ητο ασήμαντος, σμιχρά, ε ΰ τ ε λ ε σ τ ά"τ η !

Δέν θϊωροΰμεν κακόν νά πχτάξωμε» τήν τόιαύτη» πρό. εαυτούς 
ασέβειαν τών μή τιμώντων τάς έαυτών ύπογραφάς.

Δέν όμιλοίμεν μονομερώς διά τόν έξ άμελείας ή άλλου εύλόγου 
κωλύματος καθυστερησαντχ τήν δίοραχμον συνδρομήν τον. δσω 
ΐοιως διά τους είςπράξαντας επ' όνόματι τοΰ Περιοδικοί συνδρομάς 
και μή δίδοντας, οχι όβιλόν, άλλ' ούδέ λόγον τής ενόχου σιωπής 
τω».

Έν Γερμανία, οί τοίοΰτ ι σημειυΰνται κεφαλαίοις γράμμασιν έν 
έιηυερίδι χχλουμένη ΜΑΥΡΟΝ ΦΥΛΛΟΝ χαί φερ υσηύπό «όν τι 
τλον παχυτάτην μελανήν γραμμή, ώς σϋμβολον μοίραν τής έστιγ- 
ματσμέντς αύτών συμπεριφοράς!

Δέν θέλομεν νά μετιτρέψωμεν τό Περί δι·όν εις Μ α ΰ ρον 
φύλλον, άναμένοντες έπ' ό»ίγον ε’ιςέτι ολίγους τ.νας καλοθελητάς 
νά πραξωσιν, δ,τι έπρεπε πρό πολλοί!!

— Δίδεται οωρεχν έν «Λεύκωμα» είς τον εγγοάφοντα πέντε 
συνδρομητάς είς τό Περιοδικό» ή δέκα είς τό Λεύκωμα.

Είς δέ*  τόν έγγράφοντα οέ·α συνδρ μη’άς είς τό Περιοδι-όν δίδε
ται ό Α' τόμος αύτοΰ, ή αποστέλλεται αύτώ ό 'εύτερος (·πί έν έτος)*  
Εις τους εγγραφομένους νέους συνδρομητάς δ Α’ τόμος δίδεται αντί 
δ ρ α χ. δύο, εις δέ τούς μ ή συνδρομητάς αντί δ ρ α χ. τ ρ ι ώ ν.

• . ·
Τό καλλίτερον, διαρκέστερο» χαΐ ώφελιμώτερον ΛΩΡΟΝ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ, τό όποιον δύνασθε, φίλοι συνδρομηταί, νά χάμη-ε 
πρός τούς φίλους χαί συγγενείς σας εί.ε τό σ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟ
ΔΙΚΟΝ ». Είς τήν άρ/ή· έκαστου μηνός ή πρός αύ-ούς αποστολή 
τοΰ φύλλου Ά γίνεται αφορμή εις άνάμνησιν τής στοργής καί τής 
φιλίας, η όποια προεχχλεσε τήν μικράν, αλλά πο.ύτιμον ταύτην 
δωρεάν.

• ·
Γνωρίζετε, φίλοι συνδρομηταί, ποιος συνετέλεσε χαί συντελεί είφ 

τό νά λαμβχνητε είς τήν αρχήν τοΰ μηνός, ταχτικόταταχαί άνελλι- 
πώς ιό φύλλον;... Ό φιλοπονώτατος δσω χαΐ πτωχότατος νέος Συ
μεών Φχρασιόπουλος, μαθητής τής τρίτης τάξεως τ.ΰ Γυμνασίου 
καί διανομείς τοΰ Ιίαιδικοΰ Περ.ιοδικοΰ! Δι*  αύ
τοΰ ζητήσατε ότα τυχόν φύλλα σας έλλείπο.σι πρός συμπλήρωσιν 
τοΰ Αου τόμου. Εις αύτον πληρώσα·ε «αί τήν νέαν συνδρομήν Σας 
α φ ο β ω ς !

Ή γνωστή έν τώ φιλολογι-ώ κόσμω Μαριέττα Μ π ί τ σ ου 
ή ποιήτρια τόσων ώραίων έργων καί τής τελευταΐον έχδοθείσης 
ποιητικής συιλογής «Δάφνη καί Μύρτα» άπό προχθές δέν*  
ύπάρχει πλέον έν τή ζωή· φόρον εκτίμησε ·ς άποτί-.ντες, χύνομεν δά
κου έπί τώ θανάτω αύτής, ευχόμενοι ϊνχ ό ϋψ-.στος παρηγόρηση τά 
άπορφανισθέντχ αύτής τέκνα.

ΈξεδόΟη ή Πόπρακτοε κωμ.ωδί’Χ ΜΕΤΆ ΊΓΐΙΛέ ΕΙΙΙΧΤ·*Ο«Ι»ΙΙΧί  μ.ε·;·κ δέκα εξ άβ|*ά--  
των, ΰπό τοΰ κ. Λί. Λ. Κοτσελοηούλου και πωλείται έν τώ γραφείω ημ.ών άντί Λραχμί,ί.


