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S
KTOS τής ,ενθέρμου ΰποστηρίξεως, ής έ'τυχε παντού τό αΙΙαεδεχον Περεοδεχόν» χαί ήτις ήτο ή 

πρώτη έκτίμησις τής αξίας αύτοϋ, τό Σε6, Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας ’Εκπαι- 
δεύσεως Οέλου νά συυτελέση είς τήν όσου οιόν τε εύρυτέραν αύτοϋ διάδοσιν δι’εγκυκλίου του πρός τούς Σχο- 

λάρχας, Διευθυντάς 'Ελληνικών Σχολείων καί Δημοδιδασκάλους, συνιστδ αύτοΐς νά προτρέψωσι πάντας 
τούς βουλομέυους καί δυναμένους νά έγγραφώσι συνδρομηταί. 'H κατωτέρω εγκύκλιος Αυτού είναι άρ- 
κοΰσα έκτίμησις τών ώφελειών, ας παρέχει είς τήν 'Ελληνικήν νεολαίαν τό «Λαεδεκόν ΜΙερεοδεζον» 
όπερ άπό του Α'. αύτοϋ τεύχους κατέστη προσφιλέστατου ανάγνωσμα οιά τούς μικρούς συνδρομητάς του.

Άρθι Πρωτ. 632. ΕΓΚΓΚΛΙΟΧ
Διεκπ.

Περί ςτςταςεως του « ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ »ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Πρας το'νς Σχο.Ιάρχας, Λιευθοκτας ' Ε.1.1ηη.κώκ Σχο.Ιείο»· καί Λίδασκα.ίονς.

Οί κ. κ. Ν. Α. Κοτσελόπουλος καί Μ. Ε. Κανακάκης άνέλαβον τήν έκδοσίν φύλλου περιοδικού, χάριν τής μικρά; 
νεολαίας, ύπό τήν επιγραφήν «Ιΐχεδεκόν Οερεοδεκόν».

Έχοντες ύπ’ όψιν τήν έκ τών τοιούτων περιοδικών συγγραμμάτων προσγινομένην ωφέλειαν εις τήν μικράν νεο
λαίαν καί έπιθυμοϋντες νά συντελέσωμεν είς τήν οσον οίον τε γενικωτέραν αύτών διάδοσιν, έγκλείομεν υμϊν ώδε αν
τίτυπα τής άγγελίας τών εκδοτών τοϋ α Παεδεκοϋ ΙΙερεοδεκοϋ » καί συνιστώμεν νά προτρέψητε τούς βουλο- 
μένους καί δυναμένους νά έγγραφώσι συνδρομηταί.

Τάς άγγελίας μετά τήν υπογραφήν θελετε επιστρέφει είς τό ‘Υπουργεϊον διά τά περαιτέρω.

Έν ΆΟήνχες τή 6 Ίανουαρίου 1889.

Ό Ύπουργος
Π. ΜΑΝΕΤΑΣ '

Ό Λιεκπεραιωτίκ
Στεφ. Ν. Παριςης
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Λίϊκος ** ετών 
Βασιλική 12 ετών

Είνε ή πρώτη τά» έτους. Μετά λαμπρόν γεύμα έςέρχοντα: εις έςο- 
χικον περίπατον οί γονείς μετά τών ούο τέκνων των, ατινα προ- 
-πορεύονται καί συνομιλοΰσιν αναμεταξύ των.

ΝΙΚΟΣ
Ά ! Ά ! Βασιλική ! τί ώραϊα, τί λαμπρά θά ήτο νά 

είχαμε πάντα πρωτοχρονιά. Δέν ξεύρεις σήμερα άπό τήν 
χαρά μου μοϋ φαίνονται πώς όλα γελούνε, πώς όλα έχουν 
•μαζί μας πρωτοχρονιά, πώς όλα έχουν σήμερον τήν εορ
τήν τους σάν κ’ έσένα Βασιλική μου. Ώς καί αυτός ό ή
λιος μ’ χύτη του τήν πολλή τήν ζέστη όχι μόνον τούς 
άλλους κάμνει νά μή φοβούνται τό κρύο, άλλά καί αυτά 
τά χιόνια τά κάμνει νά φαίνωνται πιό άσπρα, πιο λαμ- 
■πρά. Γιά δες τήν Πεντέλη, τόν "Τμητό, καί τό άλλο τό... 
τό.,Πές το σύ, Βασιλική, τό λησμονώ, (δεικνύει τόν Πάρ
νηθα).

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τόν Πάρνηθα.

ΝΙΚΟΣ
Α ’. Ναι τόν Πάρνηθα. Κύτταζε κάτω τήν θάλασσαν 

-πώς λάμπει; σάν καθρέπτης ! Άμ’ αυτή ή πεδιάς, έκείνη 
ή πρασινάδα τί σου λέγει; Τί νά σου εΐπώ ; εμένα μοϋ 
φαίνεται πώς όλα σήμερα γελούν, ολα διασκεδάζουν καί 
είμαι άπό τήν χαρά μου νά τρελλαθώ.

(Ό Νικάς αρχίζει νά τρέχη και νά πηό?, ή ·έ Βασιλική γελά, 
έπειτα λαμβάνουσα αυτόν άπό τής χειρός τόν έρωτφ.)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
"Ολα αυτά καλά. Άλλά δέν μοϋ λες, Νίκο καί προ

χθές τά Χριστούγεννα πού βγήκαμε περίπατο μαζή έδώ 
στό ίδιο μέρος δέν ήσαν τάχα καί ό ήλιος καί ή θάλασσα 
καί ή πεδιάς καί ό Πάρνης μέ τά πολλά του τά χιό *2»  
δέν ήσαν καί προχθές τά ίδια ; Γιατί προχθές νά μή έχης 
τόση χαρά ;

ΝΙΚΟΣ
Καί θέλει ρώτημα ! άμ’ είχαν τά Χριστούγεννα, Βασι

λική, πρώτα πρώτα τέτοια πανηγύρια σάν τά χθεσινά, 
τέτοίαις χαραΐς σάν σήμερα ; δέν σοΰ λέγω, είχαμε καί 
τά Χριστούγεννα έκεΐνο τό ωραίο Χριστόψωμο, άλλά πού 
πάει κοντά στή σημερινή τή Βασιλόπηττα ! 'Αληθινά, 
Βασιλόπηττα τήν λένε, καί πραγματικώς είνε ή βασί
λισσα όλων τών ψωμιών, ή μήπως είνε γιατί αξίζει νά τήν 
τρώγνι ό βασιλιάς ; Τί λες Βασιλική καί σύ ;

ΒΑΣΙΛΙΚΙ! (γελώσα)
Βέβαια, καί δι' όλα αυτά, άλλά πρό πάντων, διότι 

κατασκευάζεται κατά συνήθειαν σήμερον εορτήν του "Α
γίου Βασιλείου.

ΝΙΚΟΣ (διακόπτων)

Ά Στάσου αύτό είνε- έλησμόνησα αυτό έπρεπε νά 
εΐπώ πρώτα· άς ήνε. Λοιπόν ; τί έλέγαμε ; Ά ! γιά τά 
Χριστούγεννα. Λοιπόν πρώτα πρώτα τό Χριστόψωμο είνε 
πολίτης, ή Βασιλόπηττα είνε ή βασίλισσα’ έπειτα άν 
πής γΐά τά γλυκύσματα ’. Αυτοί οί ωραίοι κουραμπιέδες, 
πού είχαμε σήμερα, πού είνε πιό άσπροι άπό τά χιόνια 
τού Πάρνηθος κα: πιό γλυκοί άπό τό μέλι τού ' Τμητού, 

πού είνε τό καλλίτερο μέλι τού κόσμου, όπως μάς έλεγε 
προχθές ό διδάσκαλός μας, αυτοί οί ώραϊοι κουραμπιέδες 
πού ήσαν τά Χριστούγεννα ; 'Εκείνα τά ώραϊα παραμύθια 
μέ ταϊς εΐκονογραφίαις, έκεΐνο τό εύμορφο καλαμαράκι 
ποϋ μοϋ έφερε χθές τό βράδυ ό παππούς, καί έκεΐνο τά 
χρυσό Ευαγγέλιο πού σού έχάρισε χθές ή θεία, καί αυτή 
ή μεγάλη τούρτα μέ τά τόσα λούσά της πού σού έφερε 
χθές ή γιαγιά γιά τήν εορτή σου, ολα αυτά πού ήσαν 
τά Χριστούγεννα ; "Επειτα...έπειτα πού νά σοΰ τά λέγω 
όλα’ ένα όμως τό πιό μεγάλο θά σού εΐπώ τώρα 
πίσω, πίσω. Δέν θυμάσαι, Βασιλική, τήν παραμονήν τών 
Χριστουγέννων πού μ' έβλεπες λυπημένο καί μ" έρωτούσες 
τί έχω, δέν θυμάσαι τί σού είπα;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δέν ένθυμούμαι καλά. Μήπως διότι είχες χάσει τό 

σουγϊαδάκι σου ;
ΝΙΚΟΣ

Έλησμόνησες. "Εγώ δέν θά τό ξεχάσω ποτέ. Μάς είχε 
βάλει ό διδάσκαλός μας έπανάληψιν ολην τήν ιστορίαν,νά 
λύσωμεν 10 προβλήματα, νά γράψωμεν ένα φύλλο καί νά 
διαβάσωμεν όσον μπορούμε περισσότερον καί μέ μεγάλην 
φωνήν. Δέν θυμάσαι μάλιστα πού μού έλυσες τά δυσκολώ- 
τερα προβλήματα καί μέ 'βοήθησες είς τήν ιστορίαν ; 
τότε λοιπόν είχα τόσην έργασίαν, τόσην σκουτούραν, πού 
μού έπίκρανεν όλα μου τά παιγνίδια. Σήμερα όμως ! τί
ποτε. Ώς τόσον αυτός ό διδάσκαλός μας είνε χρυσός άν
θρωπος, ολίγον μόνον μάθημα καί ολίγη αντιγραφή πού 
θά κάμω αΰριον τό πρωί, χωρίς νά τό νοιώσω καθόλου. 
Τώρα δέν είχα δίκαιον νά έχω τόσην χαράν σήμερα ;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ναι, έχεις ολίγον δίκαιον άλλά νομίζω οτι καί έγώ θά 
εχω περισσότερον δίκαιον, άν σού προείπω ότι αΰριον θά 
έχτις πολύ ολιγωτέοαν χαράν παρά όσην είχες τήν έπιού- 
σαν τών Χριστουγέννων. 'Ενθυμείσαι καί σύ, Νίκο μου, 
μέ τί γέλοια ήλθες τότε εις τό σπήτί ; ήσο κατακόκκι- 
νος άπό την χαρά σου καί άπό χαράν έχόρτασες περισ
σότερον τήν ήμέραν εκείνην παρά άπό φαγητόν καί όλα 
εκείνα, διότι είπες καλό μάθημα. Τά ένθυμεϊσαι καί σύ 
αυτά ;

ΝΙΚΟΣ
"Αν τά ενθυμούμαι ; καί 'μπορεί ποτέ νά τήν ξεχάσω 

έγώ εκείνην τήν χαράν πού μοναχή της μού άρέσει πιό 
πολύ παρά μιάς έβδομάδος παιγνίδια ftixfiur σχί-
vrir). Ά ! αλήθεια ! δέν ξεύρεις καϋμένη Βασιλική, τί 
ώραΐον είνε νά μελετά κανείς καί νά μαθαίνη τά μαθήμα- 
μά του! Τήν άλλην ήμέραν πού 'πήγα 'στό Σχολεϊον ση
κώνει ό διδάσκαλος τόν Χρηστάκη, έκεϊνος δέν έσηκώθη· 
δέν ήςευρε τό μάθημά του, γιατί είχε, λέγει, τήν εορτή 
του. Σηκώνει ένα άλλον καί έκεϊνος τά ίδια’ τοίτον έσή- 
κωσεν έμένα, καί τού έλυσα πολύ καλά τά προβλήματα. 
Ύστερα πάλιν εις τήν ιστορίαν μού είπε τρεις φοραϊς 
ρνγι ! Τότε δά νά ήσουν μέσα μου, καϋμένη Βασιλική, νά 
έβλεπες σάν πουλάκι έπετούσε ή καρδιά μου άπό τήν χα
ράν μου. καί άκόμη τώρα πού τό συλλογίζομαι σάν νά 
θέλ·/ΐ νά πεταξη πάλιν, άλλά έλα πού ή μελέτη ! ’Α ! ή 
μελέτη ! Αυτή ή μελέτη, έκεΐνο τό διάβασε διάβασε, έ
κείνη ή καθέκλα πώς μέ στενόχωρε!’ δέν βλέπω τήν ώρα 

νά σηκωθώ, νά τρέξω, νά παίξω. (Σχέπτιτηι ο.Ιΐγον). 
Άλλά έλα πού τήν χαρά έκείνη δέν τήν δίδουν ποτέ τά 
παιγνίδια ; ’Αλήθεια, Βασιλική μου, άν έλειπεν ή χαρά 
έκείνη. πού άνάφτει τήν καρδιά μου σάν άκούω n-γί άπό 
τό Δάσκαλο, καί άπο τούς συμμαθητάς μου, μού φαίνε
ται πώς δέν θά είχα μεγαλείτερο έχθρό άπό τήν μελέτην 
καί άπό τώ γράμματα. / Sxf.-trerru ό.Ιΐ,γοι·) Γράμματα, 
Γράμματα ! ξέρεις πώς μού φαίνονται Βασιλική ;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πώς ;

ΝΙΚΟΣ
Νά, χειρότερα άπό το μουρουνόλαδο καί άπο τό κινίνο 

άκόμη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Άκόμη καί τώρα τό συχαίνεσαι τό μουρονόλαδο, Νίκο; 
ΝΙΚΟΣ

"Οχι καί πολύ- τό συνείθισα τώοα τόσον καιρόν καί δέν 
μοϋ κακοφαίνεται πολύ’ έπειτα σάν θά συλλογισθώ, πώς 
προτήτερα ήμουν όλο άρρωστος, όλο στό κρεββάτι, καί 
έχανα τόσα παιγνίδια, μοϋ φαίνεται πώς πρέπει νά τ’ ά- 
γαπώ σάν τόν πιό καλό μου φίλο- καί τό άγαπώ άλη- 
θινά’ καί τό κινίνο κ’ έκεΐνο τό άγαπώ, άς ήνε καί πικρό.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

"Ελα λοιπόν, Νίκο, νά μου είπής. Πρώτα, πρώτα πριν 
’δής τό μουρουνόλαδο καί τό κινίνο τά ήγάπας ή τά έμί- 
σεις ;

, ΝΙΚΟΣ
Ούτε τό ένα ούτε τό άλλο.

Έάν είχον ώρολόγιον
πού έώρταζον

— ιΙΙόσον ήθελα νά είχα έν ώρολόγιον ! » έλεγε πρός 
τήν άδελφήν του Ευγενίαν ό μικρός Τοτός μίαν ήμέραν.

— Άλλά τί θά τό κάμγς, Τοτέ μου, σύ τό ώρολόγιον ; 
έγώ είμαι δέκα πέντε έτών καί μόλις χθές ι 
τά γενέθλιά μου .έλαβον πρώτην φοράν 
ένα ώς δώρον.

— Εάν ήθελες σύ, Εύγενίτσά μου, 
θά έλεγες είς τόν μπαμπά ή εις τήν μα
μά, ότι πρέπει νά δώσουν καί είς έμέ 
ενα κατά τήν ήμέραν τών γενεθλίων μου.

— Νά σού χαρίσουν ώρολόγιον ; δί
δουν ποτέ ώρολόγια είς παιδάκια τόσον 
μικρά : άλ,λ’ άς ήνε’ έάν είχες, τί θά τό 
έκαμνες ;

— Θά τό έβλεπα ολην τήν . ήμέραν 
καί πρό πάντων είς τό μάθημα τής 
γραμματικής....

— Αλλά τότε θά σέ έτιμώρει ό δι
δάσκαλός σου........

— Ε τότε λοιπόν θά τό μεταχειριζό- 
μτ.ν είς τό σπήτι. "Ο,τι έπαθα έως τώ- 
ρκ, τό έπαθα, διότι δέν είχον ώρολό
γιον. Εάν όμως είχον, θά ήμην πάντοτε άκριβ 
μου τάς εργασίας, όπως είναι ό μπαμπάς’ δέν θά άρ- 
γούσα να ένδυθώ’ θά ήμην πάντοτε πρώτος ’ς τό τραπέζι 
κατά τήν ώραν τού φαγητού’ θά έπήγαινα ’ς τήν ώρισ-

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Πότε λοιπόν ήρχισες νά τά μισή,ς καί νά τά συχαίνεσαι;

ΝΙΚΟΣ
Οταν έδοκίμασα καί είδα πώς τό ένα έπίκριζε καί τό 

άλλο έμύριζε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καί πότε πάλιν ήλλαξες ιδέαν καί τώρα τά άγαπάς; 
ΝΙΚΟΣ

Αφού είδα πώς μού έκαμναν καλό, πώς μ' έσήκω- 
τό κρεββάτι καί μπορώ τώρα νά βγαίνω περίπατο 

νά πηδώ, όταν είδα καί. 
φίλοι, άπό τότε τά ά-

Νά. ’ 
σαν άπό 
μαζήσας, νά παίζω, νά τρέχω, 
'κατάλαβα πώς είνε τόσο καλοί 
γαπώ.

Μά δέν σοΰ το έλεγαν- 
ή μαμά καί σύ δέν τούς έπί- 

; “Ετσι καί τώρα συχαίνεσαι τά γράμματα, γιατί 
θ'-,.........ϊι.. ..................

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Όταν είδες κ’ έκατάλαβες ! 

προτήτερα ό μπαμπάς καί 
στευες ; . ,........................
θέλουν κόπο, θέλουν μελέτη, καί δέν άφίνουν καιρόν γιά 
παιγνίδια πολλά Άλλά σάν ΐδης καί καταλάβγς πώς 
αύτά κάμνουν πιό πολύ καλό άπό τό μουρουνόλαδο καί 
άπό τό κινίνο, τότε είμαι βέβαια πώς θά τά άγαπήσ-ζις 
περισσότερο. Έγώ καί είς τό σχολεϊον ήκουσα άπό τόν δι
δάσκαλον καί μιά βραδυά άπό τόν πατέρα πόσον είνε ώραϊα 
καί ωφέλιμα τά γράμματα, καί άπό τότε έγώ δέν έχω 
καλλίτερο φίλο’ άν θέλγ,ς καί σύ νά άκούσγς, έλα νά πα- 
οακαλέσωμεν τόν πατέρα νά μάς είπή τό βράδυ τί είνε 
τά γράμματα καί τί καλό κάμνουν εις έκεϊνον, δστις τά. 
άγαπά καί έπιμελείται νά τά μάθ/).

Ιωαν. Θ. Καβαςιλας

μένην ώραν εις τό σχολεϊον. Δέν θά έλησμόνουν πλέον να 
μανθάνω τά μαθήματά μου. Ώ ! έάν είχον ώρολόγιον, θά 
ήμην πολύ καλλίτερος !

Δέν θέλω δά καί κάνένα χρυσό, άς γ,ναι καί άσημένιο ! 
φθάνει μόνον νά λσ'μπτ) καί νά κάμνν) 
τίκ τάκ καί έγώ θά ήμαι πολύ ευχαρι
στημένος.

Όλίγαι ήμέραι έπέρασαν καί έφθασεν 
ή ήμέρα τών γενεθλίων τού μικρού Το- 

έ πόσην ανυπομονησίαν έπερίμενε 
ήμέραν αυτήν ό Τοτός ! "Ολην τήν 

περασμένην νύκτα έγύριζε είς τό κρεββα- 
τάκι του καί δέν ήδύνατο νά κοιμηθή.

Ό Τοτός ή^ον ευτυχής πολύ ! ειχεν 
έπί τέλους ώρολόγιον, τό όποιον μάλιστα 
ήτο πολύ ώραΐον, έλαμπε, έκαμνε καί 
τίκ τάκ, καί τόν διεσκέδαζεν άρκετά.

Τήν άλλην ήμέραν ό Τοτός είχε ξυ
πνήσει πολύ πρωί, όπως είπεν εις τήν· 
άδελφήν ταυ, έβλεπε τό ώρολόγιον του, 
ένώ ένεδύετο καί δέν άργούσε. "Εως τό. 
βράδυ όλα έπήγαιναν καλά. Ηταν όλος 
ήμέραν.χαρά αυτήν τήν

Ένα πράγμα όμως λυπεί πολύ τον κύριον Τοτόν· δέν 
είξεύρει άκόμη νά τό άνοιξη καί νά τό κουρδίση ό ίδιος,διά 
τούτο τό δίδει είς τήν αδελφήν του Εύγενίκν, διά νά τό
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Τοτός εϊχεν 
καλά, ό'λως 

καί νά τό

κουρδίζν). Άλλά πώς ό 'Ιούλιος καί ό έξάδελφός του 
Κωνσταντίνος δέν έχουν άνάγκην άπό τάς άδελφάς των 
διά νά τοϊς κουρδίσουν τά ωρολόγιά των; πρέπει καί αυ
τός νά μή έχν) πλέον τήν άνάγκην κανενός.

Δεν έπέρασαν πολλαί ήμέραι, άφ’ οτου δ 
ώρολόγιον, και τοϋτο δέν πηγαίνει διόλου 
διόλου. Τί συνέβη ;

Άλλοίμονον !
Ό Τοτός ήθέλησε νά μάθ·{ΐ νά τό άνοίγν) 

κουρδίζν) μόνος.
Τό ήνοιγε λοιπόν κάθε στιγμήν, τό έκούρδιζεν, όπως 

έφθανε, τό έξεσκόνιζε χωρίς νά ήναι καμμία άνάγκη, 
έστρεφε τόν λεπτοδείκτην εκατόν φοράς τριγύρω εις την 
πλάκα. Τό ώρολόγιον ά'λλοτε έπήγαινεν έμπρός, άλλοτε 
έμενε πολύ όπίσω άπό την αληθή ώραν καί έπί τέλους 
έσταμάτησε. 0 ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ

δ 
δεισος! έλιγώθηκα 
άντέχω ! 
είχε μέσ’

προσθέτει

όε/.αριά ποντικοί, μικροί καί με- 
γάλοι καί συνεφώνησαν νά πη
γαίνουν ολοι pz-αζύ νά κλέβουν, 
ώστε άρια τούς κυνηγήσή ποτέ 
καμμιά γάτα νά τρέχουν όλοι 
κατεπάνω της καί νά τήν κυνη
γούν.

Ητανε ολοι τους ένας κΐ’ έ
νας· ’ξακουστοί στη γειτονείά" ό 
ένας, ό Μουστακαλής, ό άρχι- 
ποντίκαρος, άνοιγε μέ τέχνη με
γάλη τρύπαις, ’στής κασέλαις, 
’στήςπόρταις καί ’στούς τοίχους 
ακόμη· ό άλλος, ό Άνοιχτομμά- 
της, έμπαινε ’στο σκοτεινότερου 
μέρος καί έβλεπεν άν ήνε τίποτε 
γΐά νά ’μποϋν καί οί άλλοι σύν
τροφοί του.

Ό άλλος, ό Άραπάκος, έκα- 
τασκόπευε μαζύ μέ τόν Άνοι- 
χτομμάτη καί πολλαίς φοραίς 
έφύλαγε έξω άπό τήν τρύπα ’σάν 
σκοπός μήν έλθή καμμιά γάτα.

Ό άλλος,ό Σπανός, γιατί μιά 
μέρα για νά τόν πιάσουν τοϋ ά
ναψαν φωτιά σέ μιά τρύπα ποϋ 
ήθελε νά βγή καί έτσουρουφλί- 
σθηκαν τά μουστάκια του, έκλε
βε δ ,τι ευρισκαν οί σύντροφοί του 
καί τό έπήγαινε ’στην άποθήκη 
τους· μιά μέρα μάλιστα κατόρ
θωσε νά ύπάγή καί ένα αύγό 
ητο πολύ επιτήδειος· είχε πιάσει τό αύγό μέ τά τέσσαρά 
του πόδια, σφιχτά, σφιχτά, καί ένας άλλος σύντροφός 
του,ό Κουτοπόνηρος, τόν έτράβαγε άπό τήν ουρά έως τήν 
φωληά, οπού έφεραν τό αύγό άτσάκιστο.

"Ολη αυτή ή μεγάλη συντροφιά έξεκίνησε μιά μέρα γιά

χωρίς νά τό σπάσν) !

Ό "Ηλιος προβάλλει—σάν έλΟ’ ή αυγή 
καί χάρι μεγάλη—σκορπίζει στή γή

Ήλιος - ϋελήνη

Η μήτηρ τοϋ Τοτοϋ έχουσα έμπιστοσύνην είς τό ώρο- 
λόγιόν του δέν ήρχετο πλέον κάθε στιγμήν νά τώ λέγή 
την ώραν καί ό Τοτός έπήγαινε άργότερον είς τό σχολεΐον 
καί έτιμωοεϊτο συχνά πάλιν άπό τόν διδάσκαλόν του.

Άλλά πώς ; άφοϋ εϊχεν ώρολόγιον ; !

Δέν άρκεϊ διά νά ήναι κάνεις άκριβής νά έχή ώρολό
γιον, πρέπει νά είξεύρή νά τό μεταχειοίζηται καλά, νά 
τό κουρδίζν) όταν πρέπη καί νά κανονίζή τάς έργασίας 
του συμφώνως ρκέ αύτό.

Έάν ό κ. Τοτός υπόσχεται νά άκολουθήση τάς συμ- 
βουλάς ταύτας θά τοϋ διορθώσωσι τό ώρολόγιον του, και 
άργότερον, όταν θά ήναι πλέον άξιος νά τό κουρδίζή [/.ό
νος, όπως καί ή Ευγενία, θά τώ δώσουν έν άλλο χρυσοϋν.

Ειρηνη Ε. Κανακακη.

τήν άποθήκη τοϋ Μαστροχατζή, 
ό όποιος είχε τυριά, δέρματα, 
ρούχα παλήά καί πολλά άλλα 
πράγματα.

ΊΙ μυρουδιά τών τυριών του 
είχε φθασει έως τήν μύτην τής 
συμμορίας τών ποντικών.

Μια καί δυο λοιπόν καί εύρέ- 
θηκαν όλοι του; ’στο υπόγειον 
τοϋ Μαστροχατζή.

— Μωρέ,τί θησαυρός! έλεγεν 
ό Μουστακαλής.

— Νά μή φύγουμε άπ’ έδώ" 
έπρόσταζε ό Άνοιχτομμάτης.

— "Οχι γάτα, άλλά ούτε 
άράχνη δέν μπαίνει έδώ μέσα, 
λέγει ό Σπανός.

— "Ωχ ! τί βλέπω ; τί μυρί
ζω; ποϋ είμαι ; ποϋ εύρίσκομαι ; 
Άραπάκος; Έδώ είναι παρά- 
άπό τήν μυρωδιά τοϋ τυριοΰ, δέν

ς ένα κουτί μεγάλο, ποϋκαι πλησιάζει
’στη μέση ένα κομμάτι τυρί κατακίτρινο 

από τό βούτυρο.
Ησυχία μεγάλη έβασίλευεν εις τό υπόγειον δέν 

ηκουετο τό παραμικρόν, οτε έξαφνα
— Κρρράκ !...
ένας μεγάλος κρότος έτοόμαξε τούς ποντικούς 

καί τούς έκαμε ν’ άλλάξουν ιδέας.
Ό Μουστακαλής άμέσως έπρόσταξενι’ζ/ρ'^ησκ; / 

άλλά έλειπε δ Άραπάκος ! πώς νά φύγουν χωρίς 
τόν Άραπάκο ; Αυτός έζήτει βοήθειαν άπό μέσα άπό τό 
κουτί, έφώναζε, έκλαιε, άλλά τίποτε, τίποτε !

Καλά νά τά πάθη ! ποιος τοϋ είπε νά τρέχη νά κλέ
πτη ; δέν εΐξευρεν ότι θά πέση μιά φοοά στό δόκανο ;!

Άς τόν βοηθήσουν τώρα οί κακοί σύντροφοί του !
Μ. Ε. Κ...................... ς

Τό βράου Σελήνη—ώχρα και γοργή
τήν λάμψιν της χύνει—χρυσώνει τή γή. Ni-C>.«.

ΠΕΤΡΟΣ ZB-A-TsTT-A-E-A.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A' 

Επιστροφή 
Ιιδε προηγούμενον τεΰχος)

Μόλις λοιπόν ό Κετέρ ώσφράνθη τόν άέοα, έγαύγισεν 
ώς νά έλεγε .Καλά, ξεύρω τί τρέχει» κ.αί ωρμησε μέ με- 
γάλην ταχύτητα είς τόν παρακείμενον άγρόν.

Είς παρομοίαν περίστασιν ό άνθρωπος δέν έχει άλλο τι 
καλλίτερον νά κάμη ή ν’ άκολουθήση τόν σκύλλον του. Ο 
Πέτρος λοιπόν ήκολούθησε τόν Κετέρ, καί δέν έσταμά- 
τησεν, εΐ μή όταν ό Κετέρ έστάθη.

"Οσον έπροχώρει ό Πέτρος ήκουε καθαρώτερον τάς φω- 
νάς ένός πολύ μικρού παιδιού, αϊτινες έπαυσαν μόλις έ- 
σταμάτησεν ό Κετέρ.

Ό Πέτρος Βαντάελ έφθασε τόν σκύλλόν του, καί ύπό 
τό άμυδρόν φώς τής χειμερινής έκείνης νυκτός, παρετήρη- 
σεν άνθρώπινόν τι σχήμα έξηπλωμένον κατά γής καί βυ
θισμένου κατά τό ήμισυ είς ένα 
λάκκον. Πλησίον τοϋ άνθρωπί- 
νου εκείνου σχήματος ήτο είς 
όγκος πολύ μικρότερος. Τοϋτο 
ίτο τό παιδίον, τό όποιον ό Κε
τέρ ώσφραίνετο καί έλειχεν. Τό 

■πτωχόν αύτό ον δέν έκλαιε 
πλέον, καθ’ οσον είχε θερμάνει 
τό πρόσωπον αύτοϋ ή μεγάλη 
γλώσσα τοϋ Κετέρ, δστις τοιου
τοτρόπως τό έσωσεν έκ βεβαίου 
θανάτου· δένέκρύωνεν όμως μό
νον τό μικρόν έκεϊνο παιδίον, 
άλλά καί έπείνα συγχρόνως, καί 
όταν δέν εύρέ τι νά θηλάση, 
ήρχισε πάλιν τάς φωνάς του δυ
νατότερου.

«Πτωχόν μικρόν ! είπε καθ' 
εαυτόν δ Πέτρος· αύτή άναμφι- 
βόλως θά ήναι ή μήτηρ του, 
ήτις έλιποθύμησεν έκ τοϋ ψύ
χους ίσως ή τής πείνης’ δέν τό 
ακούει τό καϋμένον! θά προσπα
θήσω νά τήν έπαναφέρω είς τάς 
αισθήσεις της μέ σταγόνας τινας 
ρακής, καί θά τή δώσω τόν άρ
τον καί τό χοιρομήοιον,τά όποϊα 
είχον πάρει μαζύ μου διά νά φά- 
γω καθ' οδόν άς ίδωμεν ποϋ 
είναι ή κεφαλή τοϋ δυστυχούς 
αυτού πλάσματος.»

Εψαυσε μέ τάς χεϊρας του" τό πρόσωπον ήτο παγωμέ
νου, άλλά τοϋτο δέν τόν έξέπληξε, διότι ύπέθεσεν οτι 
προηρχετο έκ τής ψυχρότητας τοϋ καιρού. "Εθεσε τό στό- 
μιον τής φιάλης του είς τά κεκλεισμένά χείλη της, άλλ’ 
ή γυνή δέν έκινήθη ποσώς, άν καί έκεϊνο τό όποϊον τή 
εδιδε ήτο ρακή καί οακή ναυτική μάλιστα, ή όποια είχε 
τόσην δύναμιν, ώστε καί νεκρόν ήδύνατο νά άυαστήσή. 
Ο Πέτρος λίαν τεταραγμένος έζήτησε τάς χεϊρας της, 

εψαυσε τήν καοδίαν της- ό σφιγμός είχε σταματήσει, ή 
ααρδία δέν έπαλλε πλέον.

* Αλλ’ ή δυστυχής αύτή άπέθανε !» άνέκραξεν δ 
Πέτρος Βαντάελ.

Είχε περιπλανηθή είς τήν εξοχήν......

Καί ό Κετέρ, ό'στις έξηκολούθει νά λείχη τό παιδίον, 
τό όποϊον δέν έφώναζε πλέον, διότι δέν είχε τήν πρός 
τοϋτο δύναμιν, ώς νά ένόησε τόν κύριόν του, άπεκρίθη 
διά μακροϋ στεναγμού.

Ό Πέτρος Βαντάελ, ήναψε πυρεϊον καί ήδυνήθη ούτω 
πως νά ί'δη καθαοώς τήν δυστυχή γυναίκα.

Εϊχεν άποθάνει. Περιεπλανήθη εις τήν εξοχήν ζητούσα 
σκέπην, καί μή εΰροϋσα τοιαύτην παρεσύρθη εις τό μεοος 
έκεϊνο, όπου είχε σχεδόν ταφή ή δυστυχής έντός ένός 
σπηλαίου, θά εύρίσκετο δέ είς αυτήν τήν κατάστα
σή προ πολλών ώρών, διότι ήτο πλέον κοκκαλωμένη. Τό 
παιδίον όμως εϊχεν άνάγκην βοήθειας καί δ Πέτρος ποο- 
σεπάθησε νά ένθυμηθή ποιον ήτο τό πλησιέστερον χωρίου, 
'ίνα φέρη αύτό.

"Οσον άφορά τήν γυναίκα, άν καί δέν ύπήρχε λόγος νά 
προσέχη πλέον είς αυτήν, έν τούτοις υπό τό φώς τών πυ
ρείων έξηκολούθει νά παρατηρή τήν νεκράν, τής όποιας ή 

θέα τώ έπροξένει μοναδικήν 
συγκίνησιν. Τό πρόσωπον τοϋτο 
έγνώριζε βεβαίως· ποϋ όμως ; 
πότε; Έζήτει καί δέν ήδύνατο 
νά ένθυμηθή τίποτε- πλήν χω
ρίς νά γνωρίζη διατί, είς τήν 
θέαν τής γυναικός έκείνης έβλε- 
πεν άλλο πρόσωπον γλυκύ καί 
δροσερόν δεκαοκταετοϋς κόρης 
καί ένόμιζεν οτι ήκουε τήν με
λωδικήν φωνήν της καί τόν χα- 
ριέστατον αύτής γέλωτα. Πόθεν 
λοιπόν ή άναπαράστασις αυτή 
εις τοιαύτην περίστασιν καί είς 
τοιοϋτον τόπον;

Αίφνης ό Πέτρος έσκίρτησε. 
Ή άνάμνησις αυτή, τό δνειρον 
τοϋτο τής νεότητάς του... ή 
νεκρά τή ώμοίαζε ! Τήν παρε- 
τήρησε πλησιέστερον ναι, οσον 
καί άν τήν παρετήρει, αύτή τήν 
όποιαν έβλεπε ώχράν, πελιδνήν, 
λιπόσαρκου γραίαν, μέ κόμην 
ΰπόλευκον, ήτο ή φιλοπαίγμων 
άλλοτε νεάνις, τήν όποιαν έγνώ- 
ρισε... *Ω  ! θεέ! Φαίνεται 
ύπέφερε βεβαίως πολλά διά 
έχη άλλάξει τόσον καί διά 
άποθάνη έκεϊ κατάμονος !

Ό Πέτρος ήθελεν ακόμη 
άμφιβάλλη- ήρεύνησεν εν δέμα, 

τόν βραχίονα τής άποθανούσης, 
τών ένδυμάτων τοϋ παιδιού εύρε 

τσαλακωμένον καί κίτρινον έκ τής πολυκαιρίας έγγραφον 
γάμου χρονολογούμενον πρό δώδεκα έτών μεταξύ τοϋ 'Ια
κώβου Λεμάνς καί τής Μαρίας Βεολένζεν, ώς καί Sv άλλο 
έγγραφον προσφάτως γεγραμμένον, διότι έχρονολογεϊτο 
μόλις πρό δύω μηνών, τό όποϊον έσημείωνε τήν είς τό 
βρεφοκομεϊον τοϋ Βουζιέρου γέννησιν τής Μαρίας θυγα- 
τρός των. Ήτο άκοιβώς εκείνη!

fάχο.Ιονθΐΐ') 
(Mme J. Colomb)

θά 
νά 
νά

νά

όπερ έκρέματο είς 
είς τό όποϊον εκτός

Ειρηνη Ε. Κανακακη.
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«At, παιδιά μ°ν Λοϋ τραβάτε ;» Ι.Ιεγε γρηά μητέρα 
στα μιχρά της τά ι'-αράχχα όταν μόνα μιά φορά 
έφευγαν άπό χοντά της και τραβούσαν πέρα, πέρα 
μέ άπόφασι ν ά.ΙΛάζουν τιι πα.Ιγά τους τά νερά.

«Αί παιδιά μου ποϋ τρα'άτε; Τό ποτάμι, σας γε.ΐα' 
«τό πο.Ιυ νερό θά φΰγιχ, δεν χυττάτε πως χυ.ΐά ;
«Μή πηγαίνετε στής άκραις γιατί πέφτουν τά νερά 
«.χαί θά μείνετε χαΰμένα, πεθαμένα στην ζηρά.

«Αί παιδιά μου μην τραβάτε μακρύ’ άπό τή φω.Ι'ά 
«χαί τής μάνας παραιτεϊτε τή θερμή τήν άγχα.Ι^ά, 
«θά χατέό'ιι τό ποτάμι, θά χυ.Ιίσουν τά νερά 
«χαί θά μείνετε χαΰμένα πεθαμένα στήν ζηρά.

«Αέν κυττάζετ έχει πέρα στά βουνά, τό άσπρο χιόνι 
«ποϋ ό ή.Ιιος όσο πάει χαί σιγά σιγά τό .Λώΐ'ίΐ· 
«όταν ό.ΐο τε.ίειώση θά χατέβουν τά νερά 
«χαί θά μείνετε χαΰμένα, πεθαμένα στήν ζηρά.

Τά ώαράχχα δεν άχοΰνε τήν χα.ΐή τους τή μητέρα 
παραιτοϋνε τής μαμάς των τή θερμή τήν άγχα.ΐιά 
χαί μέ γέ.Ιο'σ, χαί μέ χάρι φεύγουν ό.Ιά μιά ημέρα 
νά υπάγουν σ ά.Ι.Ια μέρη νά δια.Ιέζουνε φω.Ι'ά.

Ή [Μζρά/Αννζ καί ή γάτα. της
(Λεήγημ.χ <»ci jxtxpi πχίδί?.)

ΊΙ μικρά Άννα είχε μίαν γατίτσαν σταχτερήν 
χαί ώραίαν, τήν οποίαν ήγάπα πάρα πολύ, χαί έχα- 
μνε χαλά, διότι όλοι πρέπει νά άγαπώμεν τά ζώα. 
Αλλά ή Αννα ήτο τόσον τρελλή μέ τήν Χιλήν 
της, ώστε δέν έφρόντιζε διά τίποτε άλλο παρά μό
νον διά τήν γάταν της. Έξώδευε τόν περισσότερόν 
καιρόν της διά νά παίζη μαζύ της χαί νά τήν χαϊ- 
δεύη. Τό πρωί, άμα έσηχώνετο άπό τό κρεββατάκι 
της, έτρεχε αμέσως εις τήν Αιλήν, χαί προσεπάΟει 
νά τήν μάθη διάφορα παιγνίδια. Άφινε τά μαθή
ματα. της χωρίς νά τά μελετήση, χαί διά τούτο ό
ταν έπήγαινε είς τήν μητέρα της διά νά τής ειπη 
τό μάθημά της δέν ήμπορούσε νά προφερη ούτε λέ- 
ξιν. Καί κατά τάς ώρας τής άναπαύσεώς τηςάκόμη. 
αντί νά παίζη μέ τήν κούκλαν της, όπως κάμνουν 
δλαι αί μικραί κόραι όταν δέν έχουν έργασίαν, έ- 
περνε τήν αγαπητήν της Αιλήν, καί τήν ώδήγει 
κακήν κακώς νά κάμη ένα περίπατον εις τόν κήπον.

Όπως όμως ή μικρά Άννα παρημέλει τά καθή
κοντα της διά νά παίζη μέ τήν Αιλήν, τοιουτοτρό

(ΜΥΘΟΣ)

Τό ποτάμι είς τόν χάμπο είχε τά νερά. άπ.Ιώσει 
χαί τά βάρια περπατούσαν ό.Ιο γέ.Ιοία χαί χαρά 
κ έ.ΐε γαν «ποϋ ειν ή μάνα τώρα νά μάς χαμαρώση 
«νά ίδί/ πώς χοΑυμποΰνε τά παιδιά της μιά φορά.

«'Ω τί δέννδρα, ώ τί χ.Ιόη, τί ώραϊα χορταράκια!» 
έ.Ιεγαν χαρά γεμάτα, τά παρήχοα ψαράκια
«ποϋ 'ναι τώρα ή μητέρα μέ τά χ.Ιούβιά της μυα.ΐά 
«νά θαυμάσει τά παιδιά της πώς περνούν έδώ χα./ά».

'Εχει πέρα τά ψαράκια μοναχά τους τώρα μένουν 
μά τό χιόνι εχει Λιώσει άπό τά ψη.Ιά βουνά, 
χι’ άπ’ τόν χάμπο άρχινοϋνε τά νερά νά κατεβαίνουν~ 
χαί νά τρέχουν στο ποτάμι όπως πρώτα σιγανά.

Τά ψαθάκια δέν γνωρίζουν ποια τύχη τά προσμένει 
δέν χυττάζουν άπ’ τόν χάμπο ότι φεύγουν τά νερά' 
χ’ έτσι μιά στιγμή ό κάμπος ζηρός πά,.Ιιν απομένει 
χαί τά ψάρια τά ευρίσκουν πεθαμένα στήν ζηρά.

"Ακούε ό,τι σοΰ .Ιέγει, ή μητέρα σου παιδάκι 
άν δέν θέ.Ιιχς νά τήν πάθιχς χαί έσυ σάν τό ιΐταράκι.

Ni-Cos

πως καί ή Αιλή παρημέλει τά ίδικά της, καί άφινε; 
τούς ποντικούς έλευθέρους νά τρέχουν είς τήν οι
κίαν.

Ή μήτηρ τής Άννας, έβλεπε τούς ποντικούς νά 
τρέχουν κάτωθεν τής τραπέζης, καί τή·» χόρην της 
νά μένη αγράμματος, χαί ήννόησε ότι ήτο πλέον 
καιρός νά λάβη καί αύτή τό μέρος της· καί ιδού α
μέσως μέ όλα τά δάκρυα τής "Αννας έστειλε τήν Χι
λήν είς μίαν έςοχικήν οικίαν. Διά τοϋ μέσου τούτου 
όλα έπανήλθον είς τήν πρέπουσαν τάζιν. Ίϊ Χιλή 
ή όποια δέν παρημέλει πλέον τά καθήκοντα της 
ήλευθέρωσε τήν νέαν οικίαν άπό τούς ποντικούς 
και ή Άννα άφρΰ έχυσε ολίγα δάκρυα διά τήν Χι
λήν της. ήρχισε νά μ-λετα τά μαθήματά της και 
νά γίνεται πολύ τακτ κή είς τήν έργασίαν της.

ΙΙροσεχετε λοιπόν καί σεις μικραί μου άναγνώ- 
στριαι νά μήπαραμελήτε τά μαθήματάσας χάριν τών 
διασκεδάσεων, διά νάμήχάσητε αύτάς όλως διόλου.

Βελια Α. Κοτςεαοπουλου

Εις τό μέσον τής αυλής μου υπάρχει δένδρον, τό ό
ποιον άλλοτε ήτο προσφιλές καταφύγιον τών πτηνών.

Τά κελαδήμχτά των, οσάκις έκαθήμην κάτωθεν αύτοΰ, 
μέ ηύχαρίστουν παρά πολύ καί μέ έκαμνον πολλάκις νά 
κρατώ καί τήν αναπνοήν μου αύτήν, διά νά ακούσω ά
κόμη καλλίτερου τήν γλυκεϊαν καί θελκτικήν μελφδιαν 
των.

Μίαν ήμέραν, δτε έκαθήμην κάτωθεν αύτοΰ, μικρός θό
ρυβος έν μέσω τοΰ φυλλώματος ήγειρε τήν προσοχήν μου.

—Τί συμβαίνει ; είπα κατ’ έμαυτόν καί παρετήρησα 
πρός τήν κορυφήν τοΰ δένδρου.

’Αλλά! τί δυστυχία ! ένα πουλάκι κρεμασμένον άπό ένα 
υψηλόν κλώνον διά λεπτής κλωστής, μέ τήν όποιαν κά
ποιο κακό παιδί βέβαια τό είχε δέσει είς τόν πόδα, έπτε- 

,ρύγιζεν άπελπιστικώτατα τό καΰμένον, άνεπήδα, έσπά- 
ραττε χωρίς νά δύναται νά έλευθερωθή !

Δύω άλλα πουλάκια έκάθησαν έπί τοΰ δένδρου, άλλά 
μόλις είδον τό κρεμασμένον πτηνόν νά κινδυνεύ·/) έπέτα-ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΓΟΪΡΟΪΝΑΚΙ

Ζωγραφίσατε ένα φασουλάχι. 
‘Γνωρίζετε δά πώς είναι τό φα
σόλι.

Προσθέσατε εμπρός δύο αύ- 
τάχια χαί μίαν μούρην.

Μή λησμονήσητε ένα μάτι 
καί ,μΐά ούρίτσα στριμμένη.

Τό Οαιϊϊεχόν ΠεριοΠεχόν προκηρύττει είς τούς συνόρομητάς αύτοΰ τόν εξής διαγωνισμόν πρός λύσιν τών 
καθ’ άπαν τό έτος δημοσιευθησομένων Ιΐνευματιχών άσχήσεων :

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΑ
Αί λύσεις πρέπει να στέλλωντχι έντός τοϋ πρώτου δεκαπενθημέ

ρου τοΰ μην'ος, καβ' Sv έςεδόθη τό φυλλάδιον, άλλως δέν βα λαμ- 
€άνωντκ·. ΰπ’ δψιν.
Λ Πρί’ει να φέρωσι τόν αριθμόν τής πνευματική- άσκήσεως, είς 
ήν αναφέρονται· νά γράφωνται καθαρώς ή μία ύπό τήν άλλην καί 
επι χωριστού φύλλου χάρτου.

’Επί τής έπικεφαλίδος πρέπει νά γράψηται ό τόπο; τής διαμονής, 
ή χοονολογΐα, τό αληθές όνομα καί τό ψευδώνυμον (έάν έχη) τοΰ 
στέλλοντος τάς λύσεις.

Αί λύσεις π.έπει νά συμφωνώσι καθ’ ολοκληρίαν πρός τάς ύπό 
ποΰ <ι Παιδικού Περιοδικού» οημοσιευομένας.

Δια νά τύχη τις τοΰ α' Βραβείου πρέπει νά λύση αφεύκτως τάς 
ήμισείας ασκήσεις τού έτους. 

ζαν χωρίς νά έπανέλθωσι ! Δέν προσεπάθησαν νά τό σώ- 
σωσι 1 Τό άφήκαν μόνον, άπηλπισμένον !

’Εγώ έσκεπτόμην μυρία μέσα πρός άπολύτρωσίν του, 
δτε ήκουσα έκ τοΰ δένδρου μικρόν άνατιναγμόν. Έχάρην 
πρός στιγμήν νομίσας, δτι τό πτηνόν δέν θά εΐχεν άνά- 
γκην τής βοήθειας μου.

Καί αληθώς, δέν είχε πλέον άνάγκην βοήθειας ! Μετά 
τον άνατιναγικόν εκείνον, ό όποϊος ήτο τό τελευταϊον του 
πτερίγυσμα, τό δυστυχισμένο πουλάκι έπαυσε πλέον νά 
κινήται, έπαυσε νά ζή !!

"Εκτατέ όσάκις έκαθήμην ύπό τό δένδρον δέν ήκουον 
πλέον τά κελαδήματα, τά όποια πρότερον μέ κατέθελ- 
γον δσα πτηνά έπερνοΰσαν άπ’ έκεϊ έβλεπον τό κρεμα
σμένο πουλάκι καί έφευγαν μακράν, πολύ μακράν, χωρίς 
καν νά πλησιάζωσι τό έρημον πλέον καί στοιχειωμένο 
δένδρον.

ΊΠΣΗΦ I. ΚίΝΔΥΝΗΣ

Ο ΣΑΠΩΝ
Γνωρίζετε βεβαίως είς τί μεταχειριζόμεθα τόν Σάπωνα- 

διά νά καθαρίζωμεν τά άκάθαρτα ένδύματα, καί διά νά 
λουώμεθα. Γνωρίζετε όμως πώς γίνεται ;

Ό σάπων γίνεται μέ λίπος ή έλαιον άναμεμιγμένον μέ 
σόδαν ή πότασαν.

—Μέ λίπος ! πώς δμως είναι τοΰτο δυνατόν, θά μοί 
εέπητε, άφοΰ ό σάπων καθαρίζει τάς κηλϊδας τοΰ λίπους, 
έν ω τό λϊπος έζ εναντίας κηλιδώνει;

— Μάλιστα, άλλά δέν είναι τό λϊπος τό καθα- 
ρίζον είναι ή σόδα καί ή πότασα μέ τάς όποιας είναι άνα- 
μεμιγμένον. Σάς εΐπομεν ήδη περί τών δύω τούτων πραγ
μάτων, δταν έκάμομεν λόγον είς τό προηγούμενου τεΰχος 
περί τής ύάλου.

Ή πότασα καί ή σόδα έξαλείφουσι τάς κηλϊδας τοΰ 
λίπους· άλλ’ άν τάς μεταχειρισθή τις μόνας, καταστρέφουν 
τό πρόσωπον καί τά ένδύματα ή διά νά εϊπωμεν καλλίτε
ρον, τά καίουν. Διά τόν λόγον λοιπόν τοΰτον τάς άναμι- 
γνύουν μέ λϊπος ή έλαιον, καί τοιουτοτρόπως τό μέν λϊ
πος έαποδιζει τήν πότασαν άπό τοΰ νά καταστρέψη τά 
ένδύματα, ή δέ πότασα έμποδίζει αύτό άπό τοΰ νά τά 
κηλιδώση.

Αον β ραβεϊο ν θά λάβη ό έχων τα; περισσοτέρας λύσεις. Είς 
τοΰτον θά δίδηται δωρεάν έπί έν έτος τό Περιοδικόν πρός δέ θά δη- 
μοσιευθή καί ή ε’ικών αύτοΰ έν τώ ΙΙεριοδικώ.

Βον βραβείον Οά λάβωσι δύω, οί μετά τόν πρώτον έχοντες 
τάς περισσοτέρας λύσεις. Είς τούτους Οά δίδηται δωρεάν έπί έν έτος 
τό Περιοδικόν.

Έπαίν.υ Οά τύχωσι παντες ·ί έχοντες λύσεις περισσοτέρας τοΰ 
ήμίσεως τών λύσεων, ας εΐχεν ό πρώτος.

Τά όνόμετα τών λυτών θά δημοσιεύωνται είς τό αμέσως επόμε
νον φυλλάδιον.

Είς τόν διαγωνισμόν δέν δύνανται νά λάβωσι μέρος οί μή πλή
ρωσα-τε; τήν συνδρομήν των μέ/ρι τή; 15 τρέχιντος μηνός.
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II Λ
Ή μήτηρ εοωτα τήν μικραν Τιτήν επι- 

στρέφουσαν άπό έν βάπτισμα :
— Πώς τό ώνόμασαν τό παιδίον Τιτή ;
— 'Ελένην.
Καί ό μικρός Κώστας:
— 'Αρσενικό η τον, Τιτή, ή κορίτσι;

’Εστάλη ύπό Άκτϊνος Ήλιου.

Ή μήτηρ έρωτα τόν μικρόν 
λάζην, πόσου; βαθμούς δεικνύει 
τοον.

Κοκορομυα- 
τό θερμόμε-

I Λ I Κ. Ο ΛΙ II \ Ε Γ
Καί ό Κοκορομυαλάκη; :
— Μά άφοΰ τό θερμόμετρον είναι τοϋ 

1888, πώς είναι δυνατόν νά δεικνύη τόν και
ρόν τοΰ 1889;

’Εστάλη ύπό Δόκτορος Μπούμ.
»

Ό μικρός Παύλος έρωτα τόν αδελφόν του 
Πέτρον διατί τά φρύδια τού Παππού 
μαύρα καί τά γένεικ του άσπρα.

Καί ό Πέτρος :

είναι

Μ Α
— Ιίαύμένε, τόσο εύκολο πράγμα δέν κα

ταλαμβάνεις ; Νά, οιότι τά γενειά του έγή- 
ρασαν προτήτερα άπό τά φρύδια του !

’Εστάλη ύπό τής Φιλομειδούς Μούσης.
» ·«

, — Μαμά ; λέγει ή μικρά Κάτη· εις ποιον 
ποόι θα βάλλω αυτό τό στιβάλι μου ;

— Εις τό δεξιόν.
— Άμε τό άλλο ; . . .

’Εστάλη υπό Ροδόπης X. Καρμϊτση.

μ ε rII
11. Αίνιγμα

Μέ πληρώνεις ’στό ταμεϊον 
όπως είμαι άν μ’ άφίσης’ 
άν τήν κεφαλήν μου κόψης, 
βάρος γίνου-αι ’στήν γήν 
την μορφήν μου δέ την πρώτην 
εαν αναγραμματίσης, 
Τότε φίλε μου με τρώγεις, 
καί μέ δρεξιν πολλήν.

’Εστάλη ύπό Σιγαλού Αΐγιαλοϋ.
1®.· Αίνιγμα

Είμαι νήσος τού Αιγαίου’ 
άν μέ αναγραμματίσης 
τότε είς τήν ’Αραβίαν 
τρέςε νά μέ άπαντήσης’ 
άν δέ τώρα τήν ουράν μου 
οοκιμάση; ν’ άφαιρέσης, 
ένα σύνδεσμον θά Γδη; 
νά προβάλη μιά χαρά, 
τοϋ όποιου φίλτατέ μου, 
άν τόν τόνον μετάθεσης, 
θά ΐδής ευθύς νά γείνη 
φοβερά φριχτή άρά.

’Εστάλη ύπό ’Αγέλαστου Πέτρας.

MAT I ΚΛ I Α 2
13. Αίνιγμα

Είμαι πτωχός καί δυστυχής’ 
άν μ’ άποκεφαλίσης, 
νήσον ώραίαν πάραυτα

ι<

άποκεφαλίσης, 
πόιραυτα 

έμπρός σου θ’ άπαντήση;’ 
αν δε τήν νέαν κεφαλήν 
νά μ’ αφαίρεσης ξεύρης, 
θά φύγω απ' τήν Θάλασσαν 
και ’στήν ξηράν θά μ’ εϋρη;

’Εστάλη ύπό Σ. Δ. Άντωναροπούλου.

14. Πρό@λν,μ.α
Έρωτηθεί; τι; πόσων ετών είναι άπεκρίθη: 
έάν ύπερβώ τά 50 κατά τόσα έτη, όσα τώρα 
μοί λείπουν διά νά φθάσω τά 50, ή ηλικία 
μου διπλασιάζεται.

’Εστάλη ύπό ’Αμάραντου άνθους.

18. Πρόβλημα
Τίνε; οί έξαψήφιοι αριθμοί οϊτινες τριπλα
σιάζονται, έάν τό πρώτον ψηφίον των γραφή 
έσχατον;

'Εστάλη ύπό ' Ατρόμητου Ποντικού.

II Σ Ε I Σ

1<5. Αεξίγριφος
Νά συμπληρωθή διά τών ονομάτων ηρώων 
τής Τρωάδος.

. . Τ . .

. . Ρ . . 
. . Q . . .

. . . Α . . .V
’Εστάλη ύπό Λύρα; τοϋ Όρφέως.
1Τ. Αογόγριφος 

Μ X ΡΜ καυχώ.
’Εστάλη ύπό Δρόσου Πρωία;.

18. 2ύνβεσις λέξεων
Έκ τών κατωτέρων γραμμάτων, σχηματί
σατε άρχαιον ρητόν.
α α ά-δ-ε έ ε-ζ-η-ι κ-λ-μμ-ν ό ο-π-ρ-ς-ττ,υ. 

’Εστάλη ύπό Κρότου Βροντής.
19. Έλλιστοσύμφωνον

. α —. α . α —. ο . οι —. . ω . . αι 
'Εστάλη ύπό Εύλάλου Χελιδόνος.

20. «1»ωνηεντόλιτιον
.-. δ ρ . τ.ς - κ . . - π. ν . . δ . ν

’Εστάλη ύπό Κόντε Σπουργίτη.
. V .

Η

Αύβεες άσκήσεοιν ά. τεύχους. 
4) 'Αντίπαρος—Πάρος 2) Σταυρός—Ταύρος. 
3) τοΰ αριθ. 64. 4) 11 άνθρωποι από 11 
μήλα. 5) τήν Μήλον καί τήν Ρόδον.
6) 'Στους μικρούς μου αναγνώστας 
καί μικρας αναγνωστοίας 
εύχομαι άπό καρδίας 
άνευ θλίψεως καί πόνων 
νά διέλθωσι τόν χρόνον.

β Παιδικόν Περιοδικόν» 

7) γειάσου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. 8) Χρό
νου φείδου. 9) Παν μέτοιον άριστον καί 1U) 
"Αμ’ έπος, άμ’ εργον.

Αύτας «ίλών.
Ό Φέρασπις Στρατιώτης, ό Χιονοσκεπής 

Ταΰγετος, ό Μικρό; Ζωγράφος καί ή 19 Μα- 
ιόυ.

Τών πλειοτέρων
'Αβρά Άμαδρυάς, Βόας δ συσφιγκτήρ, Ό- 

ρέστης X. Καρμίτσης,Ροδόπη Χ.Καρμίτση, 
Μικρός βιολιστής,'Σ. Δ. ’ Αντωναρόπουλος, 
Μπουμπουλίνα, Χρ. Διμηνίτης, Λευκόθριξ 
κύων, Χρυσόπτερος ’Αετός, ΆποθηοιωθεΓσα 
Τίγρις! 'Ιωάν. Κ. Ήλιάδης,Ευάγγελος Μαν- 
δραβίλης, Μπιμπίκα Καλογεροπούλου, έν Ά- 
θήναις. Πιπή Άντωνιάδου, έν Ναυπλίω. 
Πτολεμαίος ό επιφανής, Είλαζος Χελιδών· 
'Ελένη Βραχνού, ’Αγγελική Ν. Λιβάνου έν 
Πειραιεϊ καί Ν. Νικολαΐδη; έν Σμύρνη.ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Μετά τό πάθημα τό όποιον έπαθε; άπό τά όπλα μικρέ μου Λευ
κό θ ρ ι ξ κύων δέν ησυχάζεις έπί τέλους ; Μάθε πρώτον νά μετα
χειρίζεσαι καλώς τήν πέναν σου, όπως μεταχειρίζεσαι τό ·ΐ’ι.ν,.ιι, 
όταν ζωγραφίζης καί έπειεα μανθάνης νά μεταχειρίζεσαι τά όπλα.

Μακράν! Μακράν!! δι’ άνομα τοΰ Θεού άπό τήν Ά ποθηριω- 
θεϊσαν Τίγριόα ..... ! Είναι ικανή νά σας σπαράξη όλους !
Μόνον ό β ό α ς όσυσφιγκτήρ δύναται νά τήν άντιμετωπίση, 
άλλά και έκεϊνος τρέχει κίνδυνον νά κατασπαραχθή καμμϊαν στιγμήν 
άπό τό άνήμερον αυτό θηρίον !!. Άλλαξε, μικρά μου, τό ψευδώνυ
μόν σου, διότι αάς κάμνεις να τρέμωμεν καί όταν τό γρά^ωμεν ! !

Ώ προσφιλής 19 Μ αΐο υ ! Άνέγνωμεν τήν μεστήν ευφυΐας 
καί σοφία; επιστολήν σας Άναμένομεν τό διήγημά σας.

Τώ ’Εργα τη· θά τό δημοσιεύσωμεν προσεχώς.
"Ενεκεν ασθένειας τοϋ διανομέως αας δέν έλάβετε εγκαίρως τό 

ψύλλον, μικρέ Λευκέ Κύκνε.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
’Αντιπροσώπου; ημών, εί; ου; δύνανται οί κ. κ. συνορομηταί νά 

πληρώσωσι τήν συνδρομήν των, έχομεν έν Τριπόλει τόνκ. Π. Ρομ- 
πότην, έν Σπάρτη τόν κ. Γ. Κουμάντον, έν Καλάμαις τόν κ. Χρ. 
Σαζελλαρόπουλον, έν Μεσσήνη τόν ζ. Κωστήν Τζανήν, ταμίας· έν 
Άργοστολίω τόν ζ. II. Άννινον Καβχλιεράτον διευθυντήν τήςέφη- 
μερίδος «’Εμπρός», έν ’Ιθάκη τόν ζ. Γεωρ. Χαλικιόπουλον βιβλιοε- 
φημεριδοχαρτοπώλην, έν Ναυπλίω τούς κ. Γ.Τσιζνόπουλον, ταμίαν, 
καί Ν. Λ. Ταμπακόπουλον, έν Άρτη τόν κ. Θ. Θωμόπουλον γραμ
ματέα Δημαρχίας, έν Λαρίσση τόν κ. Α. Βασιλείου έφέτην, έν "Αρ
γεί τόν κ. Άνυφιώτην, έν Ύδρα κ. Άντ. Καλογήρου δημοδιδά
σκαλον, έν Γυθείω τόν κ. Ευάγγελον Τζωοτζάκην, έν Χανίοις (Κρή
της) τόν κ. Νικ. Α. Σκαμνάκην, καί έν Ρεθύμνη (Κρήτης) τόν κ. 
Στυλ. Καλαιτζάκην μέχρι; οϋ δέ όρίσωμεν έν ταϊς λοιπαϊς ~όλε- 
σιν άντιπροσώπους, παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνορομηταί νά άπευ- 
θύνωνται οι’έπιστολής πρό; τό βΐίαιδικ'ον Περιοδικόν» εί; ’Αθήνα;.

Τιμή φύλλου δια τούς jj-ij συνδρομητάς λεσττά Τίΐ»


