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Τό Ί’ηουργεΕον τίίς Παιδείας συνεβτα τό Παεδεχόν Περεοδεχόν ώς τερπνόν καί ώφελεμ,ώτατον

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» έπιβυμοΟν νά κόσμηση τό ψύλλον διά πλειοτέρων εικονογραφιών παραχαλεί 
τούς συνδρομητάς είς τούς όποιους άπέστειλεν αγγελίας πρός εγγραφήν συνδρομη-.ών νά έπιστρέψωσιν 
αύτάς εγκαίρως, συντρέχοντες ούτω τήν διεύβυνσιν είς τό έργον, δπερ προς χάρεν αύτών αναλαμβάνει. 
"Ιδιαιτέρως δέ υπενθυμίζ’ον πρός τούς ζαΟυστεροΰντας εισέτι τήν συνδρομήν των ότι παρήλθεν ήδη εξα
μηνία άπό τής έκδόσεως τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» παραχαλεΐ τούτους νά σπεύσωσι πρός πληρωμήν 
αυτής είτε άπ’εύθείας είς τήν ΔιεύΟυνσίν είτε παρά τοϊς όρισθεισιν έν τοΐς «Ίδιαιτέροις» άνταποχριταΐς.ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΚΛΕΪΘΡΟΝ

Κλέπτης τις γνωρίζων καλώς ένα πλούσιον τραπεζίτην 
ήθέληαε κατά την απουσίαν του νά κλέψη τό χρηματοκι- 
βώτιόν του.

Ήδύνατο χωρίς καμμίαν δυσκολίαν ν' άνοιξη παντός 
είδους κλείθρα, άλλά τό χρηματοκιβώτιον τοϋτο είχε 
κλεϊθρον κρεμαστόν, στερεώτατον, με μηστι.ror.

Τό κλεϊθρον αύτό δέν ήδύνατο νά τό άνοιξη τις, έάν 
δέν ώμοίαζεν άκριβώς γράμματά τινα, τά όποϊα ειχον ση
μειωθώ εις έκαστον τροχίσκον καί διά τών οποίων έσχη- 
ματίζετο Ji&c τις, τήν όποιαν μόνον δ τραπεζίτης έ- 
γνώριζεν.

« Ά 1 είπεν ό κλέπτης μετ’ άπελπισίας, δτε είδε τό 
μυστικόν τοϋτο κλεϊθρον πώς θά άνακαλύύω αύτήν τήν 
λέξιν ; ! ·

Έπί άρκετήν ώραν έστρεφε τυχαίως τούς τροχισκους, 
έδοκίμαζε διαφόρους λέξεις, άλλά τό χρηματοκιβώτιον... 
έμενε κλειστόν !

• Τί νά κάμω ; . . . ήοώτα αύτός εαυτόν. Νά λάβω τό 
μεγαλήτερον λεξικόν καί ν' άρχίσω άπό τοϋ πρώτου 
γράμματος ; . . . 'Αλλά τοϋτο θά άπαιτήση πολλούς μή- 
νας ! »

Αίφνης τώ έπήλθεν ιδέα τις ! . . . Ό πλούσιος ούτος 
έχει ένα μονογενή υιόν, τόν όποϊον ΰπεραγαπκ. Διά τού
τον καί μόνον ζή, διά τούτον έργάζεται.

Αυτός ό χρυσός, αυτός ό κεκρυμμένος εις τό χρηματο

κιβώτιον θησαυρός είναι άναμφιβόλως κληρονομιά τού υι
ού του . . . ΓΙοΐος γνωρίζει άν τό όνομα τούτου δένείναι 
έκεϊνο τό όποϊον σχηματίζει τήν μυστικήν λέξιν ; . . . 
Άς δοκιμάσω '. είπε μετά τάς σκέψεις ταύταςό κλέπτης.

Ό υιός τοϋ πλουσίου ώνομάζετο Θεόδωρος.
Ό άνθρωπος έδοκίμασεν. Είς τό πρώτον γράμμα Θ ού- 

δέν έμπόδιον παρουσιάσθη, είς τό δεύτερον επίσης, ούτε 
εις ούδέν τών επομένων . . . άλλά είς τό τελευταϊον ήνοί- 
χθη μόνη ή θυρις τοϋ χρηματοκιβωτίου !

Παιδία υπάρχει είς θησαυρός κεκρυμμένος, τόν όποιον 
δέν δυνάμεθα νά άποκαλύψωμεν.

Ό Θεός θά σάς τόν δώσγι, έάν δυνηθήτε νά εύρητε τό 
μυστικόν αυτού.

Ποιος είναι δ θησαυρός ούτος ; . . . Ή συγχώρησις 
τών αμαρτιών, ή αιώνιος εύδαιμονία.

Ποϋ εινε κεκρυμμένος ; . . . Είς τήν καρδίαν τοϋ θεού.
Πώς άνοίγουσιν αύτήν ; . . Διά τοϋ ονόματος τό ό

ποιαν είναι άνώτερον όλων τών άλλων ονομάτων, διά τοΰ 
ονόματος τοϋ μονογενούς αύτοϋ υιού, τοϋ Εύλογημένου 
'Ιησού !

<Πάν δ,τι ζη τήσητε παρά τοϋ πατρός μου έν τώ όνό- 
ματί μου, θά σάς τό δώσγι» είπεν δ Σωτήρ ημών.

Παιδία, δοκιμάσατε !
Μιχ . .



2 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 50 51 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 3ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ
Ό Λέων .ήτο καζόν παιδίον. Ηΰχάριστεϊτο νά θάπτγ 

συχνά είς τήν γήν τάς μυίας ζώσας. Οταν συνήντα κανέ
να σκύλλον τόν έκτύπχ ή τόν έβχσάνιζεν όταν ή τοοφός 
του τω έκαμνε. παρατηρήσεις τήν υβριζεν, δταν οί γονείς 
του τόν έπέπληττον τούς περιέπαιζε.

Ό άνάδοχός του, δ οποίος ήτο γέρων ιατρός, έλαβεν 
•αυτόν μαζύ του μίαν ήμέραν είς τήν έξοχικήν οικίαν του*  
έκεΐ ευρών ευκαιρίαν δ Λέων έστραγγαλισε δυο τρεις περι
στεράς καί επνιζεν άλλα τόσα κουνέλια

Ό άνάδοχός του όργισθείς πολύ έναντίον του τόν ένε- 
κλεισεν είς τό κλωβίον ένός έκ τών κούνελίων τά δποϊα 
έπνιξε καί τώ εδιδεν ώς τροφήν κατά πάσαν πρωίαν 
έσπέραν ξηρόν μόνον άρτον.

Ό Λέων έχυνε πυκοά δάκρυα καί ΰπέσχετο νά 
φρονιμότερος είς τό εξής.

Ό άνάδοχος του προσεκάλεσεν έκεΐ τούς γονείς 
διά νά τούς συαβουλευθή- άπεφάσισαν νά τόν Ελευθερώσουν

Ζαί

ήνε

του

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
A'. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ

Αί εξετάσεις 'τελείωσαν—χαρούμενα, δροσάτα, 
Μία Κυριακή μέσ 'στον σχολειού μαζεύονται τή σάλα 

ζόσ αγγελούδια, όιμορφιαίς χαί εύωδιαίς γιομάτα
Π’ ακόμα της ^ξεγνοιασιάς βυζαίνουνε τό γάλα.

Μυρτιά χαί δάφνη, γράμματα χαί εϋμορφαις πλαγγόνες, 
Σημαίαις γαλανόλευχαις και χίλια δυο στολίδια

Στολίζουνε τούς τοίχους του χαί ζωνταναίς εικόνες, 
Στολίδι πειό ατίμητο είναι αυτά τά ίδια!

Σάν πεταλούδαις ’δω χ' έχει ακούραστα πετάνε,
Τί, ψΕ ψΕ ψΕ τά χά χά χά ! τριγύρω άντηχοϋνε,

Μ' άν κελαδούν αδιάκοπα χι'άδιάκοπ’ άν γελάνε 
Σάν κάτι μέ μεγάλη τους λαχτάρα καρτερούνε !

Σήμερον εχει τά σχολειά γιορτή, γιορτή μεγάλη...............
Έκεΐνο πουταν φρόνιμο χ' εξω χαί στο σχολείο

Καί γιά τήν έξυπνάδα του τό ζήλευαν οί άλλοι, 
Βιβλίο γρυσοσέλιδο θά πάργ γιά βραβείο !

0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ 0 ΣΚΥΑΟΣ ΤΟΥ
'συνέχεια

Περί τ^ τέλος τοϋ φθινοποιρου ό μικρός ’Αντώνιος ή- 
σθένησεν έπικινδύνως. Ό πατήρ του μετεχειρίσθη τά όλίγα 
χρήματα, τά οποία είχε διά νά άγοράσ/ι τά πρώτα ια
τρικά" άλλ’ αί μικραί αύταί οίκονομίαι του έτελείωσαν 
μετ’ ολίγον καί δ δυστυχής πατήρ εύρέθη άνευ λεπτού. 
Ένεθυμήθη τότε οτι ή κυρία του σκύλλου είχε προσφέρει 
δύο λουδοβίκεια διά νά άγοράστ) τόν σκύλον καί άπεφά- 
σισε νά τόν πωλήσν) είς αύτήν άλλά μόλις δ Αντώνιος 
τό ένόησεν, ήρχισε νά φωνάζτ) «όχι, όχι, πατέρα μου». 
Ένεκα δέ τής ταραχής αύτής ό πυρετός, ό όποιος κατ
είχε τόν ’Αντώνιον, έδιπλασιάσθη. Ό μικρός σκύλος καθ’ 

άλλ' ύπό τόν όρον νά έγκλείσωσιν αύτόν πάλινείς τό κλω
βίον άμα ήθελε κάμει καί πάλιν καμμίαν κακήν ποάξιν.

Άπό τής έποχής εκείνης ό Λέων έγεινε κόσμιος καί 
καλός ώς άρνίον. Οταν συνήντα σκύλλους τούς έθώπευε. 
Ήγόρασε μικρά πτηνά είς τά όποια έδιδε καθ' έκάστην 
τροφήν μέ μεγάλην φροντίδα- ΰπήκουεν είς τάς διαταγάς 
τής μητρός του καί δέν ύβριζε πλέον τήν τροφόν αύτοϋ.

Αύτός ό ίδιος μοί είπεν οτι ΰπέφερε πολύ είς τό κλω
βίον τών κούνελίων καί μοί διηγήθη τήν ιστορίαν αύτήν 
διά νά χρησιμεύση ώς μάθημα είς τούς άλλους.

Παιδία,μή τυραννεϊτε τά ζώα διότι καί αυτά αισθάνον
ται καί πονώσιν όπως καί ήμεϊς. ’Αγαπάτε καί σέβεσθε 
τούς γονείς σας, οί όποιοι τόσα καί τόσα ΰπέφεραν διά νά 
σάς άναθρέψωσιν, έάν θέλετε νά σάς όνομάζωσι χα.Λΐ 
.-ruirfia καί' νά σάς άγαπώσιν δλοι διά τάς άρετάς σας.

Γ Εκ τοΰ Γαλλικού)
"Αργος. Δ. Κ. Bapaoyjsiuths

Τέτοια τιμή! Καί πο>ά καρδιά γι’ αύτή δέ φτερουγ'άζει
Νά ξεδιαλέγουν μόνον σέ απ' τ’ άλλα τά λουλούδια*  

Γ>ά σένα όλο τό σχολειό μονάχα νά γίορτάζτ)
Γιά σένα όλαις ή χαραίς χαί όλα τά τραγούδια !

Όλοι αυτοί πόύ ειν' έχει νά σέ χειροκροτούνε !
Νά χρυφολέν τής χάραις σου, τά προτερήματά σου!

Οί συγγενείς χαί οί φίλοι σου νά σέ γλυχοφίλοΰνε
Κ’ εφημερίδες αύριο νά γράφουν τ’ ονομάσου

Απ’ τή χαρά, τής μάνας σου τά μάτια νά δακρύζουν
Σάν σε θωρή δειλό, δειλό, χαί μέ σκυμμένα μάτια

Νά παίρνρς τό βραβείο σου!.. Καί ποιοι δέν θά χαρίζουν
Γι' αύτή μονάχα τή στιγμή χαί πύργους χαί παλάτια ; 

"Εφθασ ή ωρα.— Τσιμουδιά . . . Σηχιόνετ’ ή δασκάλα
‘Ρίχνει τριγύρω μιά ματιά . . . γελάει . . . ξεροβήχει

Κ’ ύστερα . . . ενα όνομα βροντάει μέσ ’στή σάλα . . .
— Χαρά σ’ αύτόν τύν άγγελο πού θά\η τέτοια τύχη !

Δ. Π. Ταγκοπουλοϊ

καί -τέλος)

όλον τό διάστημα τής άσθενείας τοϋ κυρίου του δέν έκι- 
νήθη διόλου άπό τήν κλίνην του, άλλά τόν παρετήρει μέ 
ύφος συμπαθές, ώς νά ήθελε νά τώ εί’πν) ·5ιχ, καλέ μου 
κύριε, πόσον σέ λυπούμαι».

Ό μικρός Αντώνιος τόν παρετήρει μετά συγκινήσεως, 
ήπλωσε τήν τρέμουσαν χεϊρά του διά νά χαϊδεύση τόν 
πιστόν του καί άφήκε βαθύν στεναγμόν.

Έν ταύτοις ή άσθένεια έχειροτέρευεν. Είς γείτων των 
πλούσιος αχθών τήν κατάστασιν τοΰ μικρού ’Αντωνίου, 
τόν όποιον ήγάπα πολύ διά τά εύγενή αισθήματα του, 
ήλθε ’διά νά τόν έπισκεφθή. Ήρώτησε τύν πατέρα του 

εάν έχγ) χρήματα διά τά ιατρικά καί ήκουσε παρ’αύτοΰ 
άπάντησιν, ή οποία τόν συνεκίνησε μέχρι δακρύων.

— Θά πωλ.ήσω τήν άθλίαν αύτήν κλίνην, έπί τής 
όποιας αναπαύεται, κύριε, είπεν ό γέρων, διά νά οικονο
μήσω χρήματα διά τά ιατρικά.

— Δυστυχή πάτερ ! είπεν ό πλούσιος κύριος. Μή λυ- 
πεϊσαι- θέλω φροντίσει περί τοϋ ’Αντωνίου, ώς περί τού 
υίοϋ μου αύτοϋ. ‘Η καλύβη σου είναι υγρά καί ή έν αύτή, 
διαμονή χειροτερεύει τήν κατάστασιν τοϋ υίοϋ σου. θέλεις 
νά τόν έμπιστευθή,ς είς εμέ ;

— Έάν θέλω ; άπεκριθη ό γέρων συγκεκινημένος μέχρι 
δακρύων. Ά, άύοιε, θά άποδώσητε τήν ζωήν καί εις έμέ 
και είς τόν υιόν μου διά τής αγαθοεργίας σας ταύτης.

Ο πλούσιος γείτων των τούς άπεχαιρέτησε καί άνεχώ- 
ρησε, μετά ήμίσειαν δέ ώραν άπέστειλεν ένα ύπηρέτην, ό 
οποίος μετέφερεν είς τήν οικίαν του τόν ασθενή παρακο- 
λουθούμενον άπό τόν μικρόν πιστόν του.

Μετά τινας ημέρας χάριν εις τάς περιποιήσεις τοϋ αγα
θού έκείνου ανθρώπου ό Αντώνιο; είσήλθεν εις τό στάδιον 
τής άναορώσεως. Μετά 15 δέ ημέρας ήτο είς τήν έξοχήν, 
όπου μετ’ ολίγον καιρόν εγεινεν εντελώς καλά πρός μεγί- 

Χα?^ν τοϋ πατρός του, ό όποιος δεν έπαυε νά εύλογή 
το ονομα τοϋ πλουσίου των γείτονας καί πρός μεγάλην 
ευχαρίστησιν τού μικρού του σκύλου, ό όποιος θά ήδύνατο 
πάλιν νά τρέχη μετ'αύτού είς τούς αγρούς.

Ό πατήρ τοΰ Αντωνίου άμα είδε τόν υιόν του εντελώς 
άναρρώσαντα τώ είπεν :

— 'Αντώνιε, άνευ τοϋ καλού έκείνου ανθρώπου θά σέ 
έχανα διά παντός. Πώς θά δυνηθώμεν ημείς νά τώ δείξω- 
μεν την ευγνωμοσύνην μας ;

— "Αχ ! πάτερ μου ! πρό πολλοϋ έσκεπτόμμν περί 
τούτου. Άλλο τι δέν έχω νά τού προσφέοω είμή τόν αγα
πητόν μου Πιστόν, είπε μετά δακρύων ό Αντώνιος καί

Η ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ ΤΟΪ ΜΙΚΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΙ μαμά τού μικρού Σταύρου είχε παραγγειλει 

διά του υιόν της εν νέου φόρεμα μέ πολύ ώραϊα 
χρώματα. Μίαν έσπέραν, όταν το φόρεμα έτελείω
σε, τό έφερεν ό ράπτης εις τήν οικίαν τοΰ Σταύρου, 
ό όποιος άμα τό ειδεν έπεταξεν άπό τήν χαράν του. 
Ή μήτηρ του έπλήρωσε τήν Αξίαν τοΰ φορέματος 
καί είπεν είς τόν υιόν της ν’ άνάψη τό κηρίον καί 
νά φέρη έν ποτήριον ρακής είς τόν ράπτην.

Ό Σταύρος κρατών είς τάς χεΐρας τό νέον φόρε— 
μά του, έτρεξεν άμέσως καί χωρίς νά άνάψη φως, 
όπως τόν είχε συμβουλεύσει ή μήτηρ του, ήνοιξε 
τό δουλάπιον, έγέμισε άπό μίαν φιάλην έν μικρόν 
πατήριον καί τό έφερεν είς τόν ράπτην. Ό εργάτης 
έλαβε τό ποτήριον διά. νά πίη, άλλά μόλις τό έπλη- 
σίασεν είς τά χείλη του τό έπέταξεν άμέσως καί 
έβρεξε μέ αύτό. χωρίς νά τό θέλη, τό νεον φόρεμα 
τοΰ Σταύρου, ό όποιος τό έκράτει είς τάς χειράς 
του.

Τί συνέβαινε λοιπόν;
Ό Σταύρος δέν ειχεν άνάψει κηρίον, όπως τω εί- 

ένδυθείς άμέσως τά καλά του ενδύματα, έφώναξε τον Πι
στόν, ό οποίος έ’σπευσε νά τόν άκολουθησγ, μέ χίλια παι
γνίδια.

— Άλλοίμονον 1 έλεγεν ,ό Αντώνιο;· πόσον θά ήσα 
λυπημένος έάν έγνώριζες δτι πρόκειται νά’ χωρισθώμεν διά 
παντός.

Μετ’ ολίγον έφθασεν ό Αντώνιος είς τήν οικίαν τοΰ 
πλουσίου γείτονός των. Μόλις είσήλθεν έχαιοέτησεν αύτόν 
μετά σεβασμού καί τφ είπε .' ,

— Κύριε, ή ευσπλαχνία σου έσωσε καί έμέ καί τόν 
πατέρα μου άπό βέβαιον θάνατον θά σςί οφείλωμεν αίω- 
νίαν ευγνωμοσύνην διά τούτο. Σέ παρακαλοϋμεν δέ νά 
δεχθής ώ; μικρόν δείγμα ευγνωμοσύνης τόν μικρόν Πι
στόν, τόν όποϊθ)> θεωρώ ώς τό πολυτιμότερου πράγμα είς 
τόν κόσμον.

Ό καλός έκεϊνος άνθρωπος παρατηρώ'ν τόν 'Αντώνιον 
ένόησε τήν λύπην, τήν όποιαν ήσθάνετο άποχωριζόμενος 
άπό τόν άγαπητόν σκύλον.

— Τόν δέχομαι, είπεν, Αντώνιε- τόν δέχομαι- σέ πα»· 
ρακαλώ δμως νά τόν δεχθής πάλιν καί σύ ώς δώρον, το 
όποιον σοΐ προσφέρω έγώ διά τά εύγενή αισθήματα σου. 
Λάβε πάλιν τόν σκύλον σου, Αντώνιε.

Ό Αντώνιος ηύχαρίστησε τόν γείτονα του, ήσπάσθη 
πλήρης δακρύων τήν χεϊρά του. καί άνεχώρησε παρακο- 
λουθούμενος πάλιν άπό τόν μικρόν Πιστόν του.

Έζησαν ευτυχείς και αχώριστοι πλέον. Ό πλούσιος 
έκεϊνος γείτων έδωκεν έργασίαν «ί; τόν πατέρα τοϋ Αν
τωνίου καί έφρόντισε διά τήν έκπαίδευσιν τοϋ μικρού του 
υίοϋ. Ο Πιστός έμενε πάντοτε πλησίον τοΰ μικρού κυρίου 
του, ήγαπώντο δέ τόσον, ώστε δταν ήθελέ τις νά φέογ, 
παράδειγμα δύο στενών φίλων έφερεν ώ; τοιοϋτον τον 
’Αντώνιον καί τόν μικρόν Πιστόν του.

Κ. ΓΕίΙΡΠΑΔΗέ.

ΐκιζρά παιδία)

χεν είπειή μήτηρ του και άντί νά βάλλη ρακήν είς 
τό ποτήριον έβαλε . . . μελάνην !

Τοιουτοτρόπως τό ώραΐον φορεματάκι του έγέμι
σε άπό μικράς καί μεγάλας κηλίδας μαύρης μελά
νης, αί όποΐαι ήτο άδύνατον νά καθαρισθώσι πλέον.

Ό μικρός Σταύρος έχυσε πικρά δάκρυα, άλλ' ή 
μήτηρ του θέλουσα νά τόν κάμη άλλοτε προσεκτι ■ 
κώτερον τοΰ ειΛε-

— Ιδού τό άποτέλεσμα τής παρακοής- πρός τι
μωρίαν σου αύριον Οά ύπάγης είς τάς εξετάσεις μέ 
τό παλαβόν φόρεμα καί μετά έν έτος Οά φορεσηςνέον.

Ό Σταύρος ένυοήσας τό σφάλμά του άπεφάσισε 
καί έγεινε άπό τότε τό πλέον υπήκοον καί πλέον 
προσεκτικόν παιδίον καί διά τοΰτο ή μήτηρ του 
ύστερον άπό όλίγους μήνας τοΰ έκαμε άλλο νέου 
φόρεμα όμοιον μέ έκεΐνο τό όποιον έλέρωσε,.

Άκόμη ό μικρός Σταύρος ενθυμείται τήν παλαιάν 
Απροσεξίαν του καί λυπειται, διότι άν τότε έπρόσεχε 
Οά είχε σήμερον δύο καλά ζαί ώραϊα φορεματάκια.

Ρλςιλικμ ΚυΓΜΔΟΥ
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ΗΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ . ..!
Ή μικρά Σωσάνα ηλικία; δέκα {χό'λις ετών ήτο πολύ 

καλόν και χαοιέστατον κοράσιον καί πολύ έπιτήδειον εις 
τά κεντήματα καί τά λοιπά έργόχειρά της. Έγνώριζε νά 
όμιλή, καί νά γράφη καλώς τήν Αγγλικήν καί νά παίζη 
ωραιότατα κλειδοκύμβαλον. Είχε καλήν καρδίαν καί ήγά- 
πα πολύ τήν μαμάν της.

'Αλλά μέ δλα αύτά τά προτερήματα είχε καί δύο φοβε
ρά έλαττώματα, τά όποϊα ήλάττωνον κατά πολύ τήν αξί
αν της καί τά όποϊα τ·7) έπροξένησαν τόσα; συμφοράς, τάς 
όποιας θά ίδωμεν' άμέσως. Ή Σωσάνα ήτο πάρα πολύ .τε- 

• ρίιργος καί παρήχοος !. "Ηθελε νά βλέπγι καί νά γνωριζη 
τά πάντα καί δταν ή μήτηρ της δέν έξεπλήρωνε τάς έπι- 
θυμία; της, δταν τήν έμάλωνε διά τήν άδιάκριτον περιερ- 
γειάν της, ή όποια είναι πάντοτε επικίνδυνος διά μίαν 
κόρην καί μάλιστα μικράν, διά νά ίκανοποιήσγ τότε ή 
Σωσάνα τάς επιθυμίας 
τχι; παρήκουεν εις τήν 
μητέρα της καί δέν έ- 
πρόσεχε διόλου εις τάς 
σοφάς συμβουλάς, τάς 
οποίας τή έδιδεν ή τρο
φός της. ,

Ή Σωσάνα μετά τής 
μητρ’ός της κατώκει είς 
μίαν οικίαν εύρισκομε- 
νην έπί .τής Βασιλικής 
πλατείας, είς τήν όποι
αν ετρεχον καί επαιζον 
τά μικρά παιδία τής 
συνοικίας.

Ησαν αί έορταί τοΰ 
Πάσχα’έποχή κατά τήν 
όποιαν έγινετο μεγάλη 
πανηγύρι; είς τό προά- 
στειον τοΰ ‘Αγίου ’Αν
τωνίου, όχι μακράν 
τής οικίας τήςΣωσάνης 
όπου έπωλοΰντο αί πα- 
σχαλιναί κουλοΰραι.

Ή χαρά τών μικρών 
παιδιών τής συνοικίας 
ήτο μεγάλη. Ήγόραζον ώραίας,ευώδεις καί καλοζυμωμένα; 
κουλούρας καί έκαμνον μέ αύτάς λαμπρόν πρόγευμα. Τήν 
πρώτην ημέραν κατά τήν όποιαν ή μικρά Σωσάνα είδε τάς 
κουλούρας πεποικιλμένας μέ αμύγδαλα καί ζαχαρωτά καί 
αί όποϊαι έθάμβωνον τούς όφθαλμούς άπό τά φύλλα τοΰ 
χρυσοΰ χάρτου μέ τά όποϊα τάς ειχον στολίσει, ήρώτησε 
μίαν μικράν φίλην της ποΰ έπωλοΰντο τά ώραϊα έκεϊνα 
γλυκίσματα.

. — Δέν είναι γλυκίσματα, είπεν ή φίλη της, είναι ζα- 
χαροζυμωμέναι κουλοΰραι πολύ καλαί, άπό τάς όποιας θά 
σοί δώσω μίαν. ·

Ή Σωσάνα άφοΰ έδοκίμασε τήν ώραίαν κουλούραν, τήν 
όποιαν τή έ'δωκεν ή φίλη της, είπε πρός αύτήν !

— Είναι πολύ καλή τφ οντί’ ποΰ τάς πωλοΰν ;
— Είς τό προάστειον τοΰ Αγίου 'Αντωνίου· είναι έκεϊ 

κατάστημα, τό όποϊον κάμνει τοιαύτας είς διάφορα σχή
ματα ανθρώπων, 'ίππων κλπ.

— Μέ ζάχαριν ;
— Ναι.

Ή Σωσάνα έξέφρασεν άμέσως τήν έπιθυμίαν νά ύπάγν) 
νά ίδη τά περίεργα αύτά πράγματα’ έπέστρεψε λοιπόν πρός 
τήν τροφόν της καί τήν παρεκάλεσε νά τήν οδηγήση είς 
τό καταστημα.

— Είναι άδύνατον Σωσάνα’ δέν μάς τό έπιτρέπει ή 
μαμά.

Ή Σωσάνα, ή όποια έξηρεθίσθη άκόμη περισσότερον 
άπό τήν άπαντησιν τής τροφού της, ήρχισε νά κλαίή’ 
άλλ’ ή τροφός της θέλουσα νά τήν καθησυχάσν) τή είπε'

— Έρώτησον τήν μητέρα σου άν θέλ-ρ νά σέ όδηγήσω 
έκεϊ, διότι χωρίς τήνσυγκατάθεσίν της δέν πρέπει νά κά- 
μνωμεν τίποτε.

Τοϋτο ήτο έν καλόν παράδειγμα τό όποιον έδιδε πρός 
τήν Σωσάναν ή τροφόςτης. Άλλ1 αύτή δέν ήκουε τίποτε. 
Έθύμωσε καί δέν έσκέ πτετο άλλό ή πώς νά έκπληρώση 

τήν έπιθυμίαν της.
Τό εσπέρας δταν έ- 

πήγε νά κατακλιθή άντί 
νά κάμη τήν προσευχήν 
της καί νά κοιμηθή, ό
πως κάμνουν δλα τά 
καλά παιδία,έσκέπτετο 
τά πλέον φοβερά πράγ
ματα, πώς δηλαδή τήν 
έπομένην θά ήδύνατο 
νά φύγή κρυφά άπό τήν 
τροφόν της διά νά ύπά- 
γη νά ΐδή τάς ώραίας 
/κείνα; κουλούρας. Τό 
προάστειον τοΰ Αγίου 
’Αντωνίου ήτο πολύ 
πλησίον. "Εν τέταρτον 
έγοειάζετο διά νά ύπά- 
γη και να έπιστρεψη, 
ώστε δέν θά παρετηρεϊ- 
το ή άπουσίά της. Μέ 
τάς σκέψεις αύτάς έ
κλεισε τούς οφθαλμούς 
καί άπεκοιμήθη.

Ή Σωσάνα άπεμα- 
κρύνθη τής τροφοΰ της, ύπό τό πρόσχημα δτι ήθελε νά 
παίξή μέ τάς μικράς φιλάς της, έστρεψεν είς τήν γωνίαν 
τής όδοΰ καί διηυθύνθη τρέχουσα είς τήν πλατείαν τής 
Βαστίλλης.

Ίδέτε την έφθασεν.
Είνε τεταραγμένη· ή καρδία της κτυπά δυνατά’ είναι 

ή ποώτη φορά κατά τήν οποίαν εύοίσκεται μόνη είς τόν 
δρόμον. Στενοχωρεϊται φοβερά’ δέν είξεύρει νά προφυλα- 
χθή ούτε άπό τάς άμάξας ούτε άπό τούς πεζούς. ’ Εχει 
κατ’ άρχάς τύψιν συνειδότος διά τήν πράξιν της, καί στρέ
φει τήν κεφαλήν πρός τό μέρος άπό τό όποϊον άνεχώρησε 
διά νά έπιστρέψν) πάλιν. Ή φωνή τής συνειδήσεως τή 
λέγει.«3/»/ πηγαίνεις π.Ιέον μακράν, επίατρεύε είς τήν 
τροφόν σον μή ζητείς νά ικανοποίησης τ/)κ περιέργειάν 
σου. Ή παρακοή είνε κακόν ελάττωμα·*

Άλλ’ αί σοφαί αύται συαβουλαί δέν εϋρισκον πλέον η
χώ είς τά ώτα τής Σωσάνης. Στρέφει τούς όφθαλμούς πρός 
τό μέρος τών καταστημάτων βλέπει πολλά πάρα πολλά 
καταστήματα σημαιοστόλιστα, καί ακούει τήν πλήρη χα- 

ρ?.ς φωνήν τών μικρών παιδιών. Ή ζωηρά επιθυμία της 
καί ή παρακοή της δέν τήν άφηναν πλέον νά σκεφθή τήν 
πράξιν της.

Ιδού τέλος ή Σωσάνα εις τό μέσον τής άγοράς’ τώρα 
προχωοεϊ ταχυτερον είς τό προάστειον τοΰ Άγ. ’Αντωνί
ου καί θαυμάζει ο,τι βλέπει γύρω της. Αί ώραϊαι κουλοΰ
ραι τοποθετημένα! αί μέν έπί τών δέ άπετέλουν γιγαντι- 
αίαν πυραμίδα. Ωραία στέμματα κάτεσκευασμένα μέ 
λευκήν ζάχαριν καί τόσα άλλα ζαχαρωτά, έφερον τόν σίε
λον είς τά χείλη. Πλησίον τούτων άλλα ζαχαρωτά χρυ
σωμένα έπερίμενον τούς μικρούς άγοραστάς. ’Ολίγον μα- 
κρύτερα ήσαν έκτεθειμένα άμυγδαλωτά καί καραμέλαι καί 
είς τό μέσον δλων τούτων άναρίθμητοι ιππείς έκ ζαχα
ρωτών ζυμαρικών οί μέν ήσυχοι ώς νά έκοιμώντο οί δέ μέ 
τό ξίφος είς τάς χεϊρας έφαίνοντο έτοιμοι νά έπιπέσωσι 
κατά τών εχθρών. ,

Ολα αυτά τά ζαχ_αρωτά επλεον έντός ωραίου μέλιτος 
τό όποιον άπέδιδε πολύ 
ορεκτικήν εύωδίαν. Ή Σω
σάνα άφοΰ τά έθαύμασε 
έσκέφθη ό’τι τοϋτο δέν 
ήτο άρκετόν· έπρεπε νά 
δοκιμάση τά ώραϊα αύτά 
γλυκίσματα.

Οταν άνεχώρησεν έκ 
τής οικίας της, είχε πάρει 
μαζύ της τόν μικρόν χπΐ'μ- 
παρΰν της γεμάτον άπό 
άογυρά νομίσματα, τά ό
ποϊα ή μήτηρ της τή έ'δι- 
δεν δταν εκαμνε φρόνιμα. 
Αλλά πώς νά βγάλγ άπ 

έκεϊ τά 
πράγμα δέν ήτο εΰκολον. 
’Έστρεφε τ’ 
της άνω, κάτω 
ριστερά, άλλά δέν κατόρ
θωνε τίποτε. Ητο πολύ 
λυπημένη διά τοϋτο. 1

Ένφ ή Σωσάνα κατεγί- 
νετο νά έξαγάγγ, τά νομί
σματα, δύο άνθρωποι τήν 
έπλησίασαν, καί ό μέν είς, 
τήν έρριψεν είς τήν γήν μέ Sv κτύπημα, ό δέ άλλος ήρπασε 
τόν κουμπαράν της καί έγιναν άφαντοι

Ή Σωσά.α εκστατική καί τρομασμένη άπό τήν θρα- 
σεϊαν κλοπήν ήρχισε νά κλαίν). Μία γραία, ή όποια ϊστα- 
το έκεϊ πλησίον, δταν είδεν δτι ή μικρά ήτο μόνη τήν 
έπλησίασε καί τήν ήρώτησε διατί έκλαιε.

—Μοΰ έκλεψαν τόν κουμπαράν μου άπεκρίθη ή Σωσάνα.
— Έλα μαζύ μου μικρά, είπεν ή γραία’ θά σοί δώσω 

έγώ ε’να άλλον.
Ή Σωσάνα μή γνωριζουσα δτι εύρίσκετο εις χεϊρας κα

κών άνθρώπων έπίστευσεν είς τού; λόγους τής κακής έκεί
νης γυναικός καί τήν ήκολούθησε μετά προθυμίας.

Ή γραϊα τήν ώδήγησεν εί; I*  σκοτεινόν πέρασμα καί 
έκεϊ τής ήρπασε τά ώραϊα της σκολαρίκια.

Τό παιδίον ήθέλησε νά φωνάξν) άλλ’ ήτο πολύ άργά’ 
ή άθλια εκείνη γραϊκ είχε γίνει άφαντος.

Ή καρδία τής Σωσάνης έκτυπα δυνατά άπό τόν φόβον 
■της καί οί οφθαλμοί της έχυνον άδιακόπω; πικρά δάκρυα. 

νομίσματα ; Το

τόν χονμπαρΰν 
, δεξιά, ά-

Πόσον είχε τιμωρηθή διά τήν παρακοήν της ! 
Άλλ’ αί τιμωοίαι της άκόμη δέν έτελείωσαν.
Έξήλθε άπό τό σκοτεινόν έκεϊνο πέρασμα καί διηυθύνθη 

άμέσως πρός τήν Βασιλ. πλατείαν. Τήν στιγμήν έκείνην 
ήρχισε νά πίπτη ραγδαία βροχή. Τί νά κάμη ; Δέν ήδύνα
το νά περιμέντ). Έτρεχεν έτρεχε μέ τήν έλπίδα δτι ήθε- 
λεν εύρει πάλιν τήν τροφόν της.Δυστυχώς όμως είχε χάσει 
τόν δρόμον δέν ήτο πλέον είς τήν όδόν ή όποία έφερεν είς 
τήν Βασιλ. πλατείαν. Ή βροχή διεπέρασε τά ένδύματά 
της· τό φόρεμά της έκόλλησεν είς τό σώμα της καί τά 
ύποδήματά της ειχον γεμίσει άπό λάσπην : Τρέχει πάν
τοτε τρέμουσα έκ τοΰ ψύχους καί τοΰ φόβου.

Τέλος δταν ένύκτωσεν, έφθασεν είς §ν δάσος. Δέν ήδύ
νατο νά κάμη οΰτε βήμα πλέον διότι έφοβεϊτο μήπως τήν 
συλλάβουν καί τήν ρίψουν είς τήν φυλακήν ώς κλέπτριαν. 
Έκάθητο κλαίουσα είς τήν ρίζαν ένός δένδρου. Ό φό
βος, ή άπελπισία καί τό ψύχος τήν έρριψαν είς φοβερόν 

πυρετόν. Πώς ; θά διέλθη 
λοιπόν τήν νύκτα έκτεθει- 
μένη είς τήν βροχήν, τόν 
άνεμον καί τά άγρια θη
ρία ;

Τοϋτο ήτο φοβερόν ! 
Ήρχισε νά παραληρη· έ- 
νόμιζεν δτι έβλεπεν ενώ
πιον της κλέπτας, φαντά
σματα, άγρια θηρία καί 
άπό τόν φόβον καί τήν τα
ραχήν της έζνπνηοε...

’Οκτώ ώρας έσήμαινε 
τό ώρολόγιον τής γειτο
νικής έκκλησίας' άκτΐς ή
λιου εισερχόμενη άπό τό 
παράθυρον μιάς οικίας κεί
μενης έπί τής Βασιλικής 
πλατείας έπιπτεν έπί μι
κρά; κόρης εύρισκομένης 
άκόμη είς τήν κλίνην της· 
Η νυκτερινή σκούφια της 

εϊχεν έβγει άπό τήν κεφα
λήν της, οί βραχίονές της 
έτρεμον έκ τοΰ φόβου, τό 
στόμά της έψιθύριζε λέ

ξεις συγκεχυμένας. Τό στήθος της έσείετο έκ τής τα
ραχής καί δλον τό σώμα της έβρέχετο ύπό ψυχρού ίδρώ- 
τος.

Είνε ή Σωσάνα. ’Ανοίγει τούς ώραίους όφθαλμούς της 
και παρατηρεί γύρω της· είνε πλησίον τής μαμάς της.... 
είς τό δωμάτιόν της .... Ήτο δνειοον ! . . .

"Εβαλλε τότε φωνήν χαράς καί μία προσευχή διέφυγεν 
άμέσως άπό τά ώχρα χείλη της.

Ή μήτηρ της ήκουσε τήν φωνήν της καί έτρεξε πλη
σίον της

Ή Σωσάνα έρρίφθη είς τάς άγκάλας της καί είπεν.
Ά ! μαμά, ποτέ δέν θά είμαι πλέον περίεργος καί πα- 

ρήκος, ποτέ 1
Καί ή Σωσάνα έτήρησε τόν λόγον της.

/’Ex τον Ι'ιι.Ι.Ιιχοΐ·!
Ni-Cos-
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ΠΑ-ΙΓΓΤΖΖΧΤΟΚΓ ΣΖΚΙΩΙΧΓ
Έζακολουθοΰντες τό τερπνότατου τούτο παιγνίδιον, 

φέρομε» σήμερον ώς πχράδειγμχ διχ τήν ακριβή αΰτοϋ 
έκτέλεβιν καί δεύτερον σχήμα, τοϋ Χηνός. 
’ Έχ τής παρακείμενης είκόνος 
όδηγεϊσθε πώς πρέπει νά παρα
σκευάσατε τάς χεϊρας «*«>  
ήν στιγμήν φέρετε αυτάς πρό 
τοΰ φωτός είς κατάλληλον άπό- 
στασιν άπό τοϋ τοίχου ή τοϋ 
τεταμένου υφάσματος, ώς είπο- 
μεν έν τω προηγουμένφ τεύχει.

Έπί του τερπνού τούτου πει
ράματος κάμετε διαφόρους σκέ
ψεις χωρίς αύται ν’ άπεχωσι τοϋ 
παιγνιδιού καί τής αλήθειας 
συνάμα.

Σάς ύποβοηθαϋμεν είς ταύ- 
τας· τό σχήμα τής σκιάς εινε 
μία πιστή απεικόνισες τοϋ σχή
ματος τών συμπεπλεγμένων χει- 
ρών μέ τήν διαφοράν, δτι ουδό
λως έν τή σκιά διακρίνεται τό πάχος, ή άλλη τις ιδιότης 
τών χειρών.

Τό φώς ρίπτει τάς ακτίνας του καθ' άπάσας τάς διευΔΡΥΣ ΚΑΙ
( Μ 1

Μία Jpix πο.Ιύ μεγά.ΐη, πράσινη χαί φουντωμένη 
χα.ίαμ^ά ισχνή θωρούσε ’στο π.ίευρό της φυτρωμένη 
χαί περιφανή πο.Ιύ, όιά τά χονδρά χ.Ιαόρά της 
ύβριζε τήν χα.Ιαμίά όιά τήν ΐσχνότητά της.
Όταν έξαφνα Βορράς άγριος έχει φυσάει 
σπάζει δένδρα με ορμήν που εμπρός του απαντάει 
χαί ή φουντωμένη όρΐς δεν ήμπόρεσ’ ή παύμένη 
τά άνβέξη χαί με μ·ά . . . έπεσε ξεριζωμένη. 

ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 

Λίέος τόπος, νέα ζωή 

ιδε προηγούμενου τεύχος ι

Τά γραίδια τής Δυβέκης ειχον καλώς πληροφορηθή.
Ό Πέτρος γνωρισΟεΐς ώς τίμιος ναύτης καί ώς ξυλουρ

γός, έπέτυχεν αμέσως Οέσιν εις τόν Ναύσταθμον τοϋ κρά
τους· καί επειδή ό λιμήν τής Λοριάν εΐχεν ελλειψιν εργα
τών κατά τήν εποχήν αύτήν, τόν έστειλαν εκεί. Ή Κυρί
α Βαντάελ ήτοιμαζετο διά τό ταζείδιον έπώλησε τόν 
χοίρον της ούχί άνευ στεναγμών Sv ζώον, τό οποίον ήρ- 
χισε νά παχύνηται καταπληκτικές ! έπώλησεν επίσης 
τάς όρνιθάς της· τί κρίμα 1 Ή μαύρη εγέννα σχεδόν καθ' 
ολον τό έτος, ή σταχτερή ήτο ή καλλιτέρα κλώσσα, αί 
άλλαι ειχον επίσης πολλά προτερήματατα, καί όσον άφο-

θύνσεις επί τών πέριζ αύτοΰ σωμάτων ή σκιά γίνεται κα
ταφανέστερα καί μάλιστα έν σχήματι οίφδήποτε άμόρφω 
καί μή, όταν αϊ φωτειναί ακτίνες προσπέσωσιν έπί τίνος, 

σώματος' άν τό σώμα τοΰτο ήνε" 
διαφανές, δεν θά παραχθή σκιά, 
καθόσον αϊ ακτίνες διέρχονται 
ώς δια τής ύάλου καί τοϋ υ-: 
δατος.

Τό σώμα τούτο πρέπει νά ήνε 
ανάλογο» προς τήν έντασιν τοϋ 
φωτός καί πρός τά πέριζ αντι
κείμενα, διότι άν γ,νε μέγα, τό 
δέ φώς ασθενές βεβαίως δεν θά 
σχηματισθή σκιά πιστώς άπει- 
κονίζουσα τό φωτιζόμενον σώμα.

Εις τό επόμενον ψύλλον θέ- 
λομεν δημοσιεύσει έτερον σχήμα 
σκιάς τερπν'ότερο,ν καί Οά σάς 
εΐπωμεν έν συνάψει πάλιν ολίγα 
περί Φωτός. Τοιουτοτρόπως δέ. 
μέ τό τερπνόν τούτο παιγνιδιού

&ά μάθετε πολλά πράγματα ωφελιμότατα καί Οά δυνη- 
Οήτε νά απαντήσατε είς τάς σχετικάς ερωτήσεις τάς. 
οποίας άργότερον Οά σάς άπευθύνωμεν.ΚΑΛΑΜΟΣ

© Ο Σ )

Τό ίσγνό όμως χα.Ιάμι, όσον ό Βορράς φυσούσε 
έσχυφτε με εϋχο.Ιία χ' είς το χώμα άχουριόοΐσε 
χι όταν τού Βορρά παρή.Ιθεν ή μανία ή μεγά.Ιη 
ΰζ·ωσε τήν κορυφήν του, χ' έμεινε ορβο χαί πά.Ιι.

Μή είσαι υπερήφανος, χαί τούς μιαρούς υβρίζεις 
διότι τί βά σοΐ συρι'ιγ 'στο μέ.Ι.Ιον όεν γνωρίζεις.

Ni-Cos-

ΒΑΝΤΑΕΑ
ρά τόν άλέκτορα, άν καί δέν ήτο πολύ μεγάλος, έν τού· 
τοις έφώναζεν είς τήν γειτονίαν πολύ δυνατότερου άπο 
όλους τούς συναδέλφους του.

’Αλλά δέν ήδύνατο νά παραλάβη μαζύ της όλα αύτά 
τά ζώα" μήπως εϊ’ζευρεν έάν Θά εύρισκε μέρος εις την 
Βρεττανίαν καί δι’ αύτα ; "Ισως κατώκουν είς κανέν ύψι
λον πάτωμα μιας οικίας, ή οποία δέν Οά εΐχεν αυλήν '. 
καί Οά ήτο πολύ παλιν, έάν ό Πέτρος ήδύνατο νά κρατή- 
ση τόν σκύλλον του’ όσον διά τήν αίγά των, ήτο ευτυ
χής, διότι ό πλοίαρχος συνήνεσε νά τήν παραλαβή μαζύ 
του εις τό πλοϊον, ώστε ή Μαρία Οά εΐχεν ώραϊον γάλα 
καθ’ δλον τό διάστημα τοϋ ταξειδίον μόλις όμως φθά- 
σωσιν είς Αοριάν έπρεπε νά πωλήσωσι καί αυτό το πτω
χόν ζώον ’. Ο,τι παρηγόρει ολίγον τήν κυρίαν Βαντάελ 
ήτο ότι ήδύνατο νά φέργ, τά ολίγα της έπιπλα’ δέν είξευ- 
ρε πώς νά έκοράσοι τήν ευγνωμοσύνην της προς τόν πλοί

αρχον, ό οποίος παρεδέχετο νά έπιφορτισθή μέ ολον αυ
τό τό βάρος. Τήν τελευταίαν ήμέραν συνήθροισεν όλα τά 
ώά τών ορνίθων της- έλαβε μαζύ της φιάλας τινάς ρακής, 
τάς όποιας έφύλαττεν άπό τής εποχής τοϋ μακαρίτου 
Βαντάελ καί ήλθε νά τά προσφέρω όλα είς τόν πλοίαρχον 
έκαστος δίδει δ,τιδύναται. Ητο βέβαια ότι θά τή άντα- 
πεδίδετο ό,τι έκαμνε, διότι δ πλοίαρχος, ό όποιος έπρό 
κειτο νά μείνη πολλάς ημέρας είς Λοριάν θά έκράτει τήν 
κυρίαν Βαντάελ είς τό πλοϊον καί τοιουτοτρόπως δέν θά 
έζώδευεν έπί άοκετάς ήμέρας δι’ ένοίκια.

Άνεχώρησαν κατά τά μέσα τοϋ Μαρτίου.
Τό ταξείδιον έγένετο άνευ λυπηρού τίνος συμβάντος- δ 

Πέτρος ήτο είς τό στοιχεϊον του καί κατά πάσαν στιγ
μήν έδιδε χεϊρα βοήθειας δι’ δποιανδήποτε υπηρεσίαν τοϋ 
πλοίου, διότι δέν ήθελε ποτέ νά μένη μέ τάς χεϊρας είς 
τά θυλάκιά του, έν ω ο! άλλοι είργάζοντο πέριζ αύτοΰ.

Ή Κυρία Βαντάελ δέν ΰπέφερε ποσώς έκ τοϋ ταζειδί- 
ου· ή μικρά Μαρία έμειδία καί έκαμνε τήν κυρίαν Βαντά

— Μαμά, διατΐ βρέχει ό Θεός ;
— Διά νά ποτϊζγι τ’ αμπέλια καί τά χω

ράφια νά γίνωνται τά σπαρτά.
— Μά τότε λοιπόν γιατί βρέχει είς τήν 

Αυλήν μας ;
’Εστάλη υπό Κ. Σ. ΓΙιτσάκη.

*
• *

Ό πατήρ τής μικράς ΓΙόπης στενο/ωρεϊ- 
παι διότι ένεκα τής κακοκαιρίας, δένδύναται 
να παρακολούθηση τήν κηδείαν άποθανόντος 
φίλου του.

II ΧΕΙ’Μ ΛΤΙ ΚΛΙ AXkHSEIS

<» 1 Λινςγμ,η
Το πρώτον είναι συλλαβή 

τό δεύτερον επίσης
•τό τρίτον μου εάν σκεφύής 

βηρίον θ’ άπαντήσης· 
έάν δέ σύ τά μέοη μου.

μέ προσοχήν κολλήσης 
γενναϊον αΰτ.κράτορα 

εμπρός σου 6’ άπαντήσης.
’Εστάλη ύπό Ί'ριποκαρύοου.

Λΐ’νιγμ.®
“Αν τήν κεφαλήν μου φίλη 

ξεύρης ν’ άντικαταστήσης 
από νήσον όπου είμαι 

άνθος 9ά μέ καταστήσης.
Εστάλη ύπό Κωνστ. ΙΙαλαιολόγου

<13
Δύο γράμματα άν δέσης 
ρήμα έν 9’ άποτελέσης.

Εστάλη ύπό Βόα τού συ φιγκτήρος.
<5-5 ΛΕνςγμ.»

'Οδηγώ τά πλοία όλα 
εις τά σκότη τής νυκτος.

άν μέ άναγραμματίσης 
καί ζητήσης νά μέ λύσης, 

εις τό κύμα ζήτησών με 
καί είς τούς λέβητας έντός.

'Εστάλη ύπό Δ. I. Παπαοοποΰλου. 

ΙΙ Λ I Λ I Κ II II X U

Και ή μικτά Πόπη
— Μή σ-ενοχωρεΐσαι μπαμπά, αντί νά 

ύπά-ης ό ίδιος τοϋ στέλλεις τό έπισκεπτή- 
ριόν σου καί είναι τό ίδιον.

στάλη ύπό «Άγελάστου Πέτρας»
*

« ·
Ό διδάσκαλο; πρός τόν απρόσεκτοι Σταΰ- 
:............................................................

— Αυτά ποΰ σοϋ λέγω, από τό ένα αΰτί 
σου μπαίνουν καί άπό τό άλλο σου βγαίνουν.

Καί ό μικρός Σταύρος

11 μάνα μου μ' εγέννησε
ό ηλ-.ος με έψησε 

μ> όταν 'ίώ τή μάνα μου
Πέφτω καί πεθαίνω.

’Εστάλη ύπό τού «’ λλην. Λα.ϋ·

«»<» Ερώτησες
Ποιον είνε τό μεγαλείτερον Δ τού κόσμου;

’Εστάλη ύπό Σ. Α. Ποταμιάνου-

<5Τ ’ Εδώ κ’ εκεί
ου σός γάτος τινει μύς.

Εστάλη ύπό Κω στ. Πιτσάκη.

<»S Αεςεγροφος
Ζ' ει Ιον τ' ο καί Η τ’ ω.

'Εστάλη ύπό Βόα τοϋ συσφυγκτήρος.

OS> Απροσδόκητου
Ποια,πόλις τ'ς Γαλλίας εινε ζώων ;

’Εστάλη υπό Πεταχτής.

ΤΟ Έλλιποσόμφωνον
.η — ..ο.,ε.ε.ω — η — ..ω. 
. α — η . — . ια οια.

’Εστάλη ύπό Κ-.ύλας Σ. Προκοπίου.

ελ νά σκέπτηται πόσον ώραιότεοον θά έγελβ, όταν θά ήτο 
μεγάλη καί θά ειχον φυτρώσει πλέον τά μικρά δοντάκια 
της.

ί<Ώ ! τότε θά ήτο πολύ ώραιοτέοα’ έλεγε μέ χαράν ή 
κυρία Βαντάελ.

Καί έκαμνε τούς βεβαιοτέοους υπολογισμούς, διά νά 
γνωρίσν) είς ποιαν έποχήν θά έφαινοντο όλα τά δοντάκια 
της-

Έφθασαν τέλος είς Λοριάν. Ό Πέτρος έτοποθετήθη 
λίαν ταχέως είς τόν Ναύσταθμον, όπου θά ήρχιζε τήν 
εργασίαν του μετά οκτώ ήμέρας· ακολούθως έζήτησε 
κατοικίαν.

Είχ εν έλθει καί άλλοτε είς Λοριάν καί έγνώριζε καλώς 
τόν τόπον δέν έσκόπευε νά κατοικήσή έντός τής πόλεως, 
οπού ή μήτηο του θά έστενοχωρεϊτο ίσως πολύ άν ένοι- 
κίαζον κανέν τρίτον πάτωμα.

ι'ιχο.Ιοοβεϊ)
(Mme J. Colomb) ειρηνη ε. κακακακβ

— Όχι δάσκαλε, διότι το αριστερό τό 
εχω βουλωμένο.

Εστάλη ύπό «Σιγαλού α’.γιαλού»
*

* ♦
— Ελένη,διατΐ ροχαλίζει ό παππούς όταν 

κοιμάται ;
Καί ή Ελένη, μετά σοόαρότητος !
— Διά νά τό» άκούωμεν ότι κοιμάται 

καί νά κόμνωμεν φρόνιμα.
Εστάλη ύπό Ι.Κ. Ηλιάδ«υ

Αόσεες ασκήσεων XT'.τεύχους

-'ll) Όρασις — οασις. 52) Μυϊα—ΐα εΐχεν 
παρα'ειφόή είς στίχος) 53) Καρφιών. 5ώ) Ό 
ήμίονος, τό Λεοντάριον, τό πιπέρι. 55)7Ησαν 
5 Χριστιανοί, 8 'Οθωμανοί καί 27 'Εβραίοι, 
56) Σέβου τό γήρας. 57) Όμ ιος όμο;ω άεί 
πελάζει. 28 Σύν Άθηνα καί χεϊρα κινεί. 
59) ’Αρχή μέ*  Φιλίας έπαινος, εχθρός δέ ψό
γος. 60) ΠΟΥΣ, ΟΓΣ, ΥΣ, Σ.’

Λ,ύται

(Άθηνών)Εύφροσύνη Βεργοπούλου, Εΰάγγ. 
Εΰαγγέλης, Ν. Παζαρλής, Δ. Γ. Καζαζαά- 
ζης, Ν. Πουλόπουλος, 19 Μαίου. Ροδόπη 
Καρμίτση, Φ. Ρουβινέτης,Θεα. Θ. Κανάοης 
Βϋας ό συσφιγκτνρ, Κωνστ. Πιτσάκης, Μα- 
οίκα Λοιδωρικιώτου, Σ. Α Ποταμιάνος, ’Α
τρόμητος πολεμιστής. Γ. Σπανόπουλος, Ά- 
κροτήριον Σχοινάρι. Α Σπανόπουλος. "Α- 
πτερος Νίκη καί Έμμ. Κανακάκης ή Νι- 
κολιδάκης 'Πειιακλς Εΰλαλο; χελιδών. 1. 
Α9. Θεοφιλόπουλος. και 1ω. ’Αθ Ζάβαλης. 
Σύρου) Παραδείσιων Πτηνών.(Προμυρϊου)Ν. 

Δάμτσας. (Πατρών) Μαρία Π. Θεοχάεη 
(Σμύρνη;) Ν.Νικολαίδης ·αΐ(Λης.υρίου). Β. 
Δαλλσπόρτα, Γερ. X. Μιχάλης. I ερασ. Σ. 
Κιαπλιας, Νικ. Γ. Ζερβός, 'Αντ. θ. Κα- 
τσούρης, Έλ. ΙΙαπαδατος, Α. Δαλ απόρτας.
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ΙΛετριωε

ΤΟ ΘΕΡΟΣ
Ποίησιρ. Ν. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. Μονσική Σπ. ΜΠΕΚΑΤΟΡΟΥ.
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Τό ανωτέρω ποιημάτιον έδημοσιεύθη ολόκληρον εις τό προηγούμενρν τεύχος τοΰ «Πχιδιχοΰ II ί ρ ·. ο ο ·. κ ο ΰ» Τό άσμα τούτο 
δύνχτχι έπισης νά ψχλή κχι έπί τών στίχων τού ποιήχχτο; α "Η λ ι ο ς-Σ ε λ ή ν η» τό δποϊον έδημοπεύθη είς τό δεύτειον φυλλΐδιον.

Λ. Λί Τ I I . II
Ό διά βίου συνδρομητής μου Δ. I. ΙΙαπαδόπουλος μοι 

έστειλεν ένα γραμματάχι γεμάτο ενθουσιασμέ»! Φχντασθήτε μέ πό
σην έμπνευσιν εΐνχι γραμμένον !

'Επίσης ό έν Σπάρτη φίλος μου Γ. Μ χ ρ α γ κ ό π ο υ λ ο ς είς 
έν δ-ιλτάριον μοι έγραψε τά έξης ένθ-,υσιαστιχώτχτα :

«Ένεκα τής μηνιαίας έχδόσεω; λσμβάνω τον «αιοόν ν’ άναγι- 
νώσχω τά τεύχη τοΰ έπιθυμητοτάτου μοι Περιοδικού δίς, ενίοτε χαί 
τρις τής ήμέρας. Ώ ! ναί, δίς χαί τρις! ύπό τοσούτου ενθουσιασμού 
χαι αγάπης κατελήφθην . . . ς ές άεί σννδρ-.μητής Σχς». Δέν μοι 
έπιτρέπει ό χώρος νά απαντήσω καταλλήλως είς τούς καλούς μου 
τούτους φίλους, πολύ περισσότερον δια να οημοσιευ ω τά χαριτω
μένα γράμματά των. Τούς ευχαριστώ όμως άπό κχρδιας διά τήν 
πρός έμέ αγάπην των.

Βλέπεις φίλη Δρόσος τής Πρωίας τό 
μικρό αύτό ποντιχάχι ; Είναι γραμματισμένο 
χαί
εν. .. γραφείο ν ! εις τό’όποιον έμενε, διότι έκεϊ 
έβασίλευεν άχρισία, άχαλαισθησία καί.....ύπνος

πολύς. Μας είπεν ότι ό άνθρωπος, έξύπνησε.... παραλήρησε. . , . χιί 
άπεχοιμήθη πάλιν !

Ό έν Σύρω αγαπητός μου φίλος Γ εώργιος Ευστρατίου 
Σ ά λ τ α ς, ποϋ νομίζετε ότι φυλάσσει καθαρά, χχθαρ'·, τά έκδ;- 
θέντα μέ/ρι τοΰδε τεύχη τοϋ αγαπητού του «Παιδικού Περιοδικού 
Έπισχειθήτέ τον, οί έν Σύρω τούλάχιστον συνδρ-μητχί καί θά ιδητε 
εις τό δωμάτιον του μίαν ώραίαν έφημεριδοθήχη-, είς τήν όποιαν 
ή αδελφή του έχέ,τησε μέ χρυσή κλωστή τάς λέξεις «τ'ο ά.απη-

I ϊ Τ Ο Λ Ω X
τόν μου Παιδικόν Περιοδικόν». Έλαβ'.ν τό σχέδιόν σου φίλτατε 
Γεώργιε Σάλτα' είνε ε ν α π' τάκαλαεχ τών πολλών,τά όποια 
μοί εστάλησχν μέχρι τοϋδε.

Δεν έχεις δίκαιον, καλέ μου φίλε Άνδρέα'Α ντωνόπου- 
λ ε, νά παραπ νήσχι διότι δέ ■ έδημοσίευσα τό ποιημχτχκι σου. Άρ- 
γότερον, όταν μεγαλώσγ,ς χαί γράφης πολύ καλλίτερ ·. θά σέ κάμω 
εύχαρίστως συνεργάτη» μου. Τώρα εύχαριστοϋμαι νά βλέπω τήν 
πρόοδον τών συνδρομητών μου καί εις τούτο προσπαθώ καί έγώ, ώς 
βλέπεις, πάση δυνάμει. Πολύ σέ ευχαριστώ διά τά; ένεργείας σου.α
κόμη περισσοτερ.ν διά τήν φωτογρχφ’αν σου τήν όποίχν μοι έστειλες.

' Η εν Πχτριις φίλη μου χ. ΠηνελόπηΣωτηρακοπού- 
λιυ, θά ενθυμήτχι ότι τή έστελλον διπλά τά φύλλα διά νχ δίοη τό 
εν εϊς τον συνορομητήν μχς Δ. Κ .ντογιάννην ό όποιος όμως τώρα μόλις 
έπέστρεψε τό φύλλον τοϋ 'Ιουνίου δηλώσχς διά σημειώσεώς του ότι 
είναι αγράμματος ! ! Παρακαλεΐται ή φίλη κ Πηνελόπη νά τώ 
είπη ότι ή οιεύθυνσις τοΰ «Πεοιοδιχοΰ» επιθυμούσα νά τόν μάθη νά 
αναγινώσκη τώ στέλλει τό φύλλον δωρεάν

— Παρακαλεΐται οίος δήποτε έκ τών έν Ληξουρίω κχ. συνδρομη-- 
τών νά έρωτήση τόν αυτόθι χ. Θεόδ. Ξεδάκτυλον άν έλαβε τήν πρό 
μηνός σταλεΐσχν αύ-ώ επιστολήν ήμών καί διατί δέν απαντά" εινε 
χρχ γε αληθές ότι επληρώθη παρά δέκα συνδρομητή ν υας τάς συν- 
δροκάς, ώς έπληροφορήθημεν θετιχώτατα καί τινα σκοπόν έχει; διατί 
δέν τάς απέδοσεν ε'ισέτι είς τόν αντιπρόσωπον ήμών;...Δυσκολευόμεθα 
έν τούτοι; νχ πιστεύσωμεν ότι ό νέο; κ. ϊεδάκτυλος έχει τόσον πχ· 
ρκδόξους ίδιας άποταμιεύσεως. άφοΰ μάλιστα δέν τόν δ-.ωρίσαμεν τ α- 
μ ί X ν ήμών.

Ίδοαότερχ
"Οσοι τών ένταΰθχ κχ. συνδρομητών αλλάξωσ: κατοικίαν παρχ- 

χαλοΰνται όπως γνωστοποιήσωσιν ήνΐ» εγκαίρως τήν νέα» διεύ'Όνσιν 
αύτών,διά νά μή έπέλθη αταξία είς τήν διανομήν τοϋ φύλλου.

— ' Αντιπρόσωπος ήμών έν Ληξουρίω είνε ό κ. Σπυρ. Παγώνης, 
ΔημοδιδάσκχΌς, εϊς τόν όποιον ουνχντχι νά πληρώσωσιν οί χχθυ· 
στερούντες έκ Ληξουρίου τήν συνδρομήν των.

Χυοτάβεες
— Ύπό τοΰ διακεκριμένου παρ’ ήνϊν λογογράφου χ. 'Ιωακείμ 

Βαλαβάνη έξεοόθη έν χομψοτάτω τεύχει ή ϊν τώ Φιλολογιχώ Συλ- 

λόγω · Ηαρνασσώναναγνωσθεΐσα κχ! έπαξιως έκτιμηθεϊσα ύπό τε τού 
εγχωρίου και εϊωτεριχοΰ τύπου πραγματεία αύτοΰ «Ή αλληλογρα
φία παρά Μιχρασιανοΐς·.

— ’Ο γνωστότατος καί έξ άλλων ευτράπελων έργων του φίλος· 
κ. Άνδρέας Νικολχρχς. έξέδωκε τό δεύτερον ήδη τήν παρά πάντων 
χγχπηθεΐσχν·Χ χ ι δ « μ » ν η ν· του. Ί ου τερπνοτάτου τούτου ειδυλ
λίου αντί προλόγου προτάσσεται ποιητιχωτχτη κρ σις τού κ. Κ. Σχό- 
χου. ("Εκαστον άντίτυπον κχ'ζιτεχνικώτχτα τετυπωμένον τιμάτχι 
δ.αχμής).

— ·Σ ύ υ. μ t κ τ » · ήτοι ώιαιοτάτη συλλογή τέρπω» παιγνιδίων 
άσκήσεων πν.υματικών, γρίφων, αινιγμάτων χλπ. τοΰ κ. Νικολάου
Αναστασίου. Έξεοόθη εσχάτως καί πωλείται άντί δριχμής. Τήν 

συνιστώμεν είς όλους τούς συνδρομητάς.


