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ΊΓό Ί·πουργεϊον της Παεδεεας συνιβτατο Παεδεζύν Περιοδικόν ώς τερπνόν καί ώφελιμ-ώτατον

ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΜΟΥ
’Επειδή ’ςτό νέον έτος 
’ςτούς μικρούς χαρίζουν δώρα, 
διά τούτο κ έγώ τώρα, 
’ςτάς άγιας έορτάς, 
Οά -χαρίσω μΐά ευχή μου, 
άπό μέσ άπ’ τήν ψυχή μου 
’ςτούς μικρούς συνδρομητάς.

Εύχομαι, λοιπόν ’ςτον Πλάστην 
νά περάσητε τόν χρόνον, 
δίχως λύπην, οίχως πόνον 
ή καμμίαν συμφοράν" 
πάντοτε νά ευτυχήτε 
καί αιώνια νά ζήτε, 
μέ ύγείαν καί χαράν.
“ΙΙαςδοκόν Περιοδικόν,,

ΑΝΑΓΝΩΣΑΤΕ ΓΙΑΝΤΕΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΙΙάντες οσοι έξετίμησαν τήν μέχρι τοϋδε πορείαν 

τού «Παιδικού Περιοδικού» άς σπεύσωσιν άνενδοιάστως 
ν’ άποκτήσωσι καί τό συμπλήρωμα αύτοΟ, τόΛεύ- 
ζωμα, άντί μιά? δραχμής μόνον !

Εινε -ποικιλώτατον καί πρωτοφανές ώς άξιον άνα- 
γνώσεως παρά παντός, άδιακρίτως ηλικίας.

’Ιδού τά περιεχόμενα αύτού :
Άφιέρωσις (μετ’ εικόνος) πρός τόν ’Εθνικόν Ποιη

τήν καί συνεργάτην τού «Παιδικού Περιοδικού» κ. 
Άχιλλέα Παράσχον, Προς τούς φί.Ιους άναγνώστας 
τού Λευκώματος, ό Άγιος Βασίλειος, γλαφυρά βιο
γραφία ύπό κ. Ιωακείμ Βαλαοάνη, Π πρωτοχρονιά, 
ποίημα κ. Ν. Κοτσελοπούλου, Είκών πρωτότυπος 
ολοσέλιδος «ένός 'υπομονητικού πάππου», “Ενθα νικά 
ή Σιωπή, άλληγορική διήγησις ύπό κ. Κ. Α. Δια- 
λεισμά, Ο τρύΛαξ άγγελος τοΰ οίκοι',ήΟικώτατον άρ- 
Ορον της κ. Ζαχαρούλας Μ. Λαμνη, Ό <ρν2αξ άγγε
λος, ποίημα κ. Δ. Κ. Βαρδουνιώτη, ν-Μπάρμπα I 
μοϋ δίνεις νάνάψω;» ύπό κ.Ι . Ισιδωρίδου Σκ·λίσση, 
Αποτελέσματα καλής πράξεως, τερπνόν, συγκι-

νητικόν και διδακτικώτατον διήγημα κ. Μιχ. Ε. Κα- 
νακάκη, ’Στην πρωτοχρονιά, ποίημα κ. Δ. Π. Ταγ- 
κοπούλου, 7/ ά,Ιηθινή άρετή, ώραιότατον διήγημα 
κ. Κωνστ. Φ. Σκόκου, 7/ πρώτη τοΰ ετονο, ποίημα . 
κ. Άχιλλέως Παράσχου, Δια τό Λεύκωμα, γνωμικά 
κ. Γερασίμου Ε. Λαυράγκα, Στιγμαι απραξίας, οιη- 
γηματική περιγραφή κ. Μιχ. Ε. -Κανακακη, Περίερ
γον ! παιγνίδιον, Π καθαριόνης, ποίημα κ. Κ. Δια- 
λεισμά, ΦιΛάργνρος-εγωϊστής, παραλληλισμοί κ. Ν. 
Ε. Κανακακη, ΠαιγνΙδιον Σκιών, μετά δύο εικόνων, 
Δ’ίς τό άξιοπερίεργον'. χαριεστάτη και πρωτότυπος 
περιγραφή καί έςήγησις παιγνιδιού ύπό κ. Ίω. Ν. Βο
λικού, Έπιστο.Ιή μικράς σννόρομητρίας πρός τό 
«Παιδικόν Περιοδικόν», Παιδική ηχώ, Αινίγματα 
πολλών συνδρομητών, Εορταί κλπ.

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» συνιστα αύτό οΰχί έκ 
συμφέροντος, άλλ’ έκ πεποιΟήσεως δτι Οά παρέςη είς 
πάντα άναγνώσοντα αυτό τερπνοτάτην, οσω καί ήΟι- 
κήν ένασχόλησιν.

Άναγνώσοιτε πάντε? τό Λεύκωμα !
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E3ST ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ.
Είς έζοχικήν μικράν οικίαν κατώκει πτωχή γυνή μετά 

δυο μικρών τέκνων. Ήτο σύζυγος ναύτου, ό όποιος άπό και
ρού ειχεν αναχωρήσει μετά πλοίου εμπορικού είς άγνωστα 
μέρη, άγνωστα διά τήν δυςτυχή σύζυγόν του κα τά πτωχά 
τέκνα του, τά οποία οσω έπλησίαζεν ή πρωτοχρονιά καί αί 
έορταί. τόσω περισσότερον ήσθάνοντο τήν απουσίαν τοϋ πα
τρός των. τόσω περισσότερον έλυποϋντο. Ή δυστυχία καί ή 
πενία εγίνοντο καταφανέστεραι.

Όλοιβ διεσκέδαζον, έχαίροντο χαράν μεγάλην, τήν Γέν- 
νησιν τοϋ Σωτηρος ήμών καί τήν Πρωτοχρονιά, ή όποία 
πάντοτε φέρει είς τούς μικρούς τόσας καλάς ελπίδας, όσα 
καί δώρα- όλοι έν με'σω τών οικείων καί τών φίλων διήρχοντο 
εύθύμως τόσας καλάς έορτάς, ή δέ πτωχή γυνή καί τά μι
κρά της τέκνα περιέμενον άνυπομόνως, μετ' αγωνίας, τήν 
επάνοδον τοΰ πατρός.

Αί έλπίδες των όλαι συνεκεντρώθησαν είς αύτήν. «Καί τί 
δέν θά έφερεν ό καλός πατήρ άπό τό μακρυνόν του ταζείδιον 
είς τά προςφιλή μικρά του ; . . . ·τί δώρα : τί καλά : . . . 
τήν ευτυχίαν, τήν τροφήν, τήν ζωήν ! »

Είνε άληθές- έστεροΰντο άπό πολλοϋ τροφής, άρτου- ήλ- 
πιζον είς τον Θεόν, είςτήν μητέρα των καί τόν πατέρα των.

Ό Θεός τούς διετήρει ύγιεϊς, ή μήτηρ έφρόντιζε νά παρη- 
γορή τά πεινώντα τέκνα της, ό δέ πατήρ, μακράν, πολύ 
μακράν, τις οίδεν είς τινα πέλαγη, έπάλαιε κατά τοϋ θανά
του, κατά τής θαλάσσης, διά νά φέρη τήν χαράν, τήν 
ζωήν, είς τήν οικογένειαν του.

Ο καιρός παρήρχετο. Ό ναύτης δέν έφαίνετο" ή σύζυγός 
του, κατησχυμένη, ειχεν έξέλθει είς επαιτείαν, έν άγνοια 
τών μικρών τέκνων της, προςπαθοΰσα νά έξοικονομήση χρή
ματά τινα διά νά φαιδρύνη ολίγον τά τεθλιμμένα μικρά της,

Ο ΥΠΝΟΣ ΕΝΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Κόσμος μικρός, άπό μικρά, παιδία. παρετήρει μετά πε

ριέργειας είς τό μέσον ενός μεγάλου δρόμου ένα μικρό .ζώον. 
ενα ποντικάκι !

— «Ά ! έλεγε τό ενα παιδάκι, μή, μή τόβπειράξητε,στα- 
θήτε νά τό ίδούμε πρώτα.»

— «Όχι! όχι! ελεγενάλλο ζωηρότερο»- άφήσατέ με νά 
τό σκοτώσω έγώ !...»

— «"Οχι, έγώ!» έπανελάμβανον όλα καί κανέν δέν ύπε- 
χώρει είς τόάλλο,άλλ αφήκαν πρόςστιγμήν τό ποντικάκι καί 
διεσκορπισμένα έδώ κ’έκεΐ έζήτουν τό καθέν. πέτραν κατάλ
ληλον, διά νά τό σκοτώσουν!

— «Ά ! κακά παιδιά ! . . . τί σας έκαμι ; . . .αύτό δέν
πταίει- ή φύσις τό έκαμε νά κλέπτη, νά άρτάζη, όπως έ
καμε καί τήν γάτα νά τρώγη τά ποντικάκια................
Μή τό πειράξητε σεϊς . . . άφήσατέ το τό κακομοίρα, ποϋ 
κοιμάται τόσω ήσυχα καί δέν ένοχλεϊ κανένα»,είπεν ένας γέ
ρων, όταν είδε τά παιδάκια νά επιθυμούν πολύ μίαν τόσον 
κακήν καί άνόητον πραξιν.

Όλα μέ τάς πέτρας είς τό χέρι, έπλησίασαν μαζύ μέ τόν 
γέροντα πρός τό μέρος, οπού έκοιμάτο τό ποντικάκι.

— «Ά ! ίδέτε, πώς αναστενάζει,πώς κινεί τά ποδαράκια 
του! . . . λέγει ένα παιδάκι. Κανένα κακό όνειρο θά βλέπη!»

— «’Αλήθεια, παιδιά μου,ό κακός, έκεϊνος ποϋ κάμνει κα- 
κάς πράξεις, δέν είμπορεϊ ούδέ έν δευτερόλεπτον νά ήσυχάση- 
περίπατε! καί φοβείται- όμιλεϊ καί τρέμει- σιωπά καί ταράσ
σεται- κοιμάται καί τρομάζει άπό τάς κακάς πράξεις του. 

καί κάτι άναγκαιότερον, διά νά τά σώση έκ τής πείνης, έκ 
βεβαίου θανάτου. '

Ώ ! πόσοι δέν παλαίουν κατ’ αύτοϋ ! πόσοι θά έξήο- 
χοντο νικήτα!, θά έσώζοντο, άν όλίγφ έβοηθοϋντο ύπό άλ
λων, οί όποιοι δέν έφθασαν ποτέ είς όμοίαν θέσιν, αί όποιοι 
πλέουσι πάντοτε εύτυχεΐς έν πελάγει ευδαιμονίας !

Τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς, περί τήν δύσιν τοϋ 
ήλιου, έκ τής πτωχικής οικίας άνθρωπός τις έπιστρέφων έκ 
τοϋ κήπου του άνθοστεφής καί χαίρων ήκουσε κλαυθμυρισμούς 
παίδων...

Ήτο καλός καί έσταμάτησε τό βήμα, διά νά γνωρίση, 
ν’ άντιληφθή, όσον ήδύνατο, τής αίτιας τών κλαυθμυρισμών. 
Συχνάκις διήρχετο έκεϊθεν καί έγνώριζεν ότι έν τή έρη- 
μική αύτή οικία κατιόκουν,ππμγοέ.

Δέν ήθέλησε νά έξετάση περισσότερον, άλλ’ έξηκολούθησε 
σπεύδων τον δοόαον του.

Ήδη έπέστρεφε κατηφής- είχε νά φροντίση περί πολλών- 
άνέβαλεν όμως πρός στιγμήν πάσαν περί τών ίδιων φρον-., 
τίδα καί μετά μίαν ώραν ειχεν έπανακτήσει τήν προτέραν 
φαιδρότητά του, είχε φροντίσει περί πάντων.

Τά δύο πτωχά μικρά δεν έκλαιον πλέον δ,τι ήδύνατο· 
νά τά σώση, νά τά τέρψη, νά τά κάμη νά λησμονήσωσιν 
έπ ολίγον την πενίαν των, τήν άπουσίαν τοΰ πατρός των, 
τοϊς τό έστειλεν ό καλός αύτός άνθρωπος τήν ιδίαν εσπέ
ραν διά τίνος τών ύπηρετών του χωρίς νά γνωρίση κανείς 
άλλος τήν πραξιν του αύτήν είμή μόνον σείς, προςφιλεΐς μοι 
άναγνώσται, διά νά ένθυμήσθε πάντοτε ότι έν ταϊς ήμέραις 
τών εορτών, υπάρχουν καί άνθρωποι, τούς όποιους δύνασθε 
νά χαροποιήσητε, νά σώσητε . . . διά τής ευεργεσίας !

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ.

αί όποϊαι γίνονται όνειρα τρομερά καί δέν τόν άφήνουν νά 
άναπαυθή;.. ΙΙοϊος είξεύρει τί νά έχη κάμει αύτό έδώ τό πον
τικάκι;!. όποιας άοπαγάς,ποιας κλοπάς!... άλλά καί πώς θά 
τιμωρήται τώρα άπό τήν συνείδησίχ του !... άφήσατέ το- μή 
τό πειράξητε- κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό τιμωρείτε περισ
σότερον !»

Τά παιδάκια έπείσθησαν καί έντροπαλά έρριψαν κρυφίως 
έκ τών όπισθεν τάς πέτρας, τάς όποιας είχον συλ,λέξει καί 
έκράτουν είς τάς χεϊράς των.

Το ποντικάκι . . . έβλεπεν είς τό ονειρόν του,ότι κατεδιώ- 
κετο άπό μίαν μαύρην γάταν ενός έμ.πόρου, τοΰ όποιου είχε 
τρυπήσ·ι τά καλλίτερα ύφάσματα καϊ έτρεμε μέ τήν ιδέαν 
ότι είχε συλληφθή καί έκρατεΐτο σφιγκτά σφιγκτά εί; τό στό
μα τής γάτας . . .

Καί δέν ήτο μόνον ονειρον. άλλά τώ ειχεν άληθώς συμβή 
πρό ολίγων λεπτών τής ώρας, όταν μία άγρία γάτα τό είχε 
συλλάβει είς τό κατάστημα τοΰ κυρίου της καί άφοΰ τό κα- 
τεδάγκασε, τό άφήκε μισοπνιγμένο μέσα εις τόν δρόμον, όπου 
το εύρον τά παιδάκια καί ό γέρων καί ένόμιζον ότι κοιμά
ται . . .

Έκοιμάτο- ναι- άλλά μέ τάς ομιλίας έξύπνησεν . . . ήνό- 
ησε πρός στιγμήν ποϋ εύρίσκετο, καί χωρίς νά φοβηθή άπό· 
τά παιδάκια, τά όποϊα τό παρετήρουν, έμεινεν εί- τόν 'ίδιον 
τόπον, χωρίς νά κάμη βήμα. Είδε μέ πόσην περιφρόνησιν 
τό έκύτταζον, έσυλλογίσθη ότι ητον άξιον αυτής τής τύχης 

καί τών όδόντων τής γάτας, άπό τήν όποιαν ύπεφερε τήν 
τελευταίαν του τιμωρίαν καί άπηλπισμένον... άπεκοιμήθη διά 
παντός !

Τά παιδάκια πολύ συγκεκινημένα άνεχώρησαν διά τάς

Η ΜΙΚΡΑ
Ή μικρά Έρασμία δέν ήγάπα νά βοηθή κανένα είς εργα

σίαν τινα, ούτε τούς άδελφούς της, ούτε τάς άδελφάς της, 
ούτε τούς ύπηρέτας τής οικίας των. Αν τυχόν τής έζήτουν 
τι, άπέφευγε πάντοτε εύρίσκουσα μυρίας προφάσεις.

Τοΰτο έλύπει πολύ τόν πατέρα της, ό όποιος έπί τέλους 
τήν έπέπληξε μίαν ήμέραν, διότι ήρνεΐτο νά δώση είς τήν 
ύπηρέτριάν της μίαν βι.Ιύτην !

’Ιδού τί έπροφασίσθη, καί μέ παράπονου μάλιστα, ή 
Έρασμία :

— «Μά διατί, μπαμπά μου, νά άπασχολώμαι μέ τούς 
άλλους, έγώ, ή όποία δέν ζητώ τίποτε άπό κανένα και δέν 
έχω άνάγκην κάνενός ;...»

— «'Αλλά πώς, κόρη μου, δέν έχεις σύ τήν άνάγκην 
κάνενός ;...

Δέν γνωρίζεις ότι καί τό παραμικρόν πράγμα, τό όποιον 
σοί χρησιμεύει, θά έστερεϊσο, άν όλοι είχον τήν ίδικήν σου 
σοφήν ιδέαν ; !.. Είνε δυνατόν νά γίνη δ,τι δήποτε χωρίς 
νά συνεργασθώσι πολλοί άνθρωποι,-...»

Άγαπώ, άγαπώ, 
πώ, πώ, πώ, πώς άγαπώ ! 
μέ αισθήματα θερμά 
τόν μπαμπά και τήν μαμά.

ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μ’ άγαπα, μ’ άγαπα, 
πά, πά, πά, πώς μ’άγαπα !
μέ αισθήματα θερμά 
ό μπαμπάς καί ή μαμά.

Αλβέρτος.— Έρχεσαι, Γαυυσταΰε ;
Γουβταΰος.—Ποϋ
Αλβέρτος.—Έ καλά, νά περιπατήσωμεν καί νά δια- 

σκεδάσωμεν !
Γουβταϋος.— Όχι, σήμερον δέν είνε Κυριακή- έγώ 

πηγαίνω είς τό σχολεϊον.
Αλβέρτος.—Τί κουτός ποΰ είσαι καϋμένε ! Έλα 

■λοιπόν- έχω πρόγευμα καί διά τούς δύο μας εϊς τό καλάθι 
μου, καί δέν θά έχωμεν άνάγκην νά έπιστρέψωμεν παρά τό 
ϊσπέρας.

Γουβταΰος.—Όχι- ό Αιμίλιος καί ό Κίμων έκαμαν 
-τοΰτο προχθές καί ξεύρεις πώς ό διδάσκαλος τούς έτιμώ- 

■?ησ£·
Αλβέρτος.—Τούς έτιμωρησε, διότι έστάθησαν νά 

τούς συλλάβου»- άλλ' ήμεϊς, θά ύπάγωμεν πολύ μακράν, εί; 
μέρη, είς τά όποϊα -κανείς δέν θά μάς ϊδη- έάν παρατηρήσω- 
μεν ότι μά; ζητούν,κουπτόμεθα τότε εϊς κανέν μέρος.

Γουσταΰος.— Εγώ, δέν άγαπώ νά κρύπτωμαι.
Αλβέρτος-—Μά πρέπει νά κρυφθώμεν, διά νά μή 

μάς ίδοΰν ! Έλα λοιπόν έχω μάλιστα καί ένα δόκανο μι
κρό είς τήν τσέπην μου, δια νά συλλάβωμεν σπουργίτια.

Ι'ουστκϋος.—Όχι,προτιμώ νά ύπάγω ίίςτό σχολεϊον.

οικίας των . . .
Δέν εΚε άληθές ότι διά νά ζήση τις εύτυχής, πρέπει νά μή 

κάμη ποτέ καρμίαν κακήν πραξιν ;
Μεχ...

ίΓΩΙΣΤΡΙ Α
Ή Έρασμία έμενε σκεπτική- δεν είχε βεβαίως τί ν’ α

πάντηση. Έν τούτοις ό πατήρ της έξηκολούθησεν :
— « 'Ελπίζω ότι είς τό μέλλον δέν θά εϊπης όμοίαν άνοη- 

σίαν... Ό άνθρωπος, κόρη μου, δέν δύναται νά πράξη μόνος 
τίποτε τέλειον!..Φ

— «Άλλ' έπί τέλους, μπαμπά μου, οί άνθρωποι οί ο
ποίοι εργάζονται δι’ εμέ είνε πληρωμένοι !

— «Αί υπηρεσία·, των. κόρη μου, δέν είνε τόσω εύκολοι 
καί έάν μάς τας ήρνοΰντο. τά χρήματά μας θά ήσαν είς 
ήμάς όλως διόλου άνωφελή. Υποχρέωνε λοιπόν καί βοήθει 
εκείνους οί όποιοι άποτείνονται είς σέ, έάν θέλης νά γίνης 
μίαν ήμέραν καλή καί δίκαια καί νά έκτιμάσαι παρ ’ όλων. »

Ή Έρασμία άπό τότε μετεβλήθη πολύ !.. Δέν ήρνεΐτο 
είς κανένα ύπηρεσίαν, άλλ' έγένετο πρόςπάντας υποχρεωτική 
καί ήγαπάτο παρ'όλων διά τοΰτο..

«Μή λησμονείτε καί σείς μικροί μου φίλοι, νά ήσθε προς 
πάντα; ύποχρεωτικοί, διά νά βοηθήσθε και σεϊς παρά 
πάντων».

ΕΛΕΝΗ θ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Τί καλά, τί καλά, 
Λά, λά, λά, ώ, τί καλά !
ή ψυχή μου θά τιμά, 
τόν μπαμπά και τή μαμά.

Κ ΔΙΑΛΕΙΣΜΑΣ

Ό μπαμπάς μοί λέγει ότι, όταν κάνεις διασκεδάζη άντί νά 
ύπάγη είς τό σχολεϊον, δέν μανθάνει τίποτε καί όταν μεγα- 
λώση δέν θά δύναται τότε νά κερδίζη τά πρός τό ζην άναγ- 
καϊα καί θά ήνε δυςτυχής.

Αλβέρτος.— Ό μπαμπάς σου τά λέγει αύτά : πι
θανόν- άλλ' είμαι βέβαιος ότι καί αύτός όταν ήτο νέος, έκα- 
μνε καθώς καί ήμεϊς.

Γουβταΰος.—Καθώς σύ !
Αλβέρτος.—Λοιπόν; δέν έρχεσαι ;
Γουσταΰος.—Όχι- τό εσπέρας, έάν ό μπαμπάς μέ 

ήρώτα τί έκαμα είς τό σχολεϊον, θά ήμην ήναγκασμένο; νά 
ψευσθώ, καί δέν θελ.ω νά λέγω ψεύματα.

Αλβέρτος.—Δέν θά σ'έρωτήση- διατί νά σ’ έρω- 
τήση ;

Γουσταΰος.— Έ, είνε τό ίδιον ώς νά μέ ήρώτα- 
έχει έμπιστοσύνην είς έμέ. θά ήνε βέβαιος οτι ύπήγον είς τό 
σχολεϊον.καί έγώ επειδή δέν θά έχω υπάγει, μόλις τόν ϊδω 
θά κοκκινήσω.

Αλβέρτος—Ά. μά τούτο είνε πολύ Διά τελευταίαν 
φοράν, θελεις νά έλθης ; . . . ά, στάσου. έχω καί τό τόπι 
μου- θαδιασκεδάσωμεν ώραϊα- έρχεσαι ;

Γουσταύος. — Όχι, ευχαριστώ !
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Αλβέρτος.—Tore θά ύπάγω μόνος μου.
Γουσταΰος.—Πήγαινε μόνος ! 

Ecp. Κ...........

Σ. Π. Π. Έπήγε μόνος δέν έπέστρεψεν όμως χαί μόνος 
είς τήν οικίαν του,διότι καθ' οδόν τόν συνήντησεν ό επιστά

Ο ρωκ :ε-ξ
Ό μικρός Γεώργιος, έν ώ είςήρχετο μίαν ήμέραν είς τό 

μαγειρεϊον, βλέπει τόν μεγάλον σκύλλον των, Ρώκ, κοιμώ- 
μενον πλησίον τής εστίας καί έχοντα τήν μύτην του μεταξύ 
τών δύο εμπρόσθιων ποδών του.

Ό Γεώργιος βαδίζει μέ πολύ ίλαφρά βήματα, διά νά 
μή τόν έξυπνη ση- φθάνει πλησίον αύτοΰ, τόν παρατηρεί 
καί σκέπτεται ότι Οά ήτο πολύ διασκεδαστικόν νά πατήση

Ό Γεώργιος ύψώνει τόν πόδα 
του διά νά πατήση τόν Ρώκ,άλλ’ 
έξαφνα μεταμεληΟείς τόν καταβι- 
βάζει, διότι φοβείται μήπως τοΰτο 
ήθελε κακοφανή είς τόν Ρώκ. Δι
στάζει άκόμη στιγμάς τινάς, άλλ’ 
έπειτα άποφασίζει διά · μιας καί 
πατεΐ μετά θάρρους τήν ούοάν τοΰ 
πτωχού σκύλλου I...

Ό Ρώκ αφήνει 
ένα γοερόν ούρλι- 
σμρν καί σηκόν ε- 
ται άγριος διά νά 
τιμωρήσει έκεϊνον, 
ό όποϊος τόν έτυ- 
ράννεΓ δταν όμως

ΙΙατεϊ μετά θάρρους τήν ούοάν τοΰ σχύλλου - _ν__ νΓ γγ ι . ειοεν οτι ουτος η-
τον ό φίλος του Γεώργιος, δέν τόν έδάγκασεν άλλ'ήρκέσθη 
μόνον νά ύπάγη νά κοιμηθή ολίγον μχκρύτερα.

Τήν στιγμήν έκείνην ή ύπηρέτρια τοΰ Γεωργίου τόν έφώ
ναξε διά νά τοΰ δώση έν ζαχαρωτόν,τό όποϊον τοΰ είχε φέρει 
ή μαμά του. Τρέχει άμέσως ό Γεώργιος, τρώγει τό ζαχα
ρωτόν καί επιστρέφει πάλιν είς τό μαγειρεϊον, ότε μέ με
γάλην του έκπληξιν παρατηρεί ότι είς τόν τόπον τοΰ Ρώκ 
ήτον έξηπλωμένη ή στακτερή γάτα των Λιλή.

Ή Λιλή δέν είχε τήν μύτην της μεταξύ τών ποδών της· 
έκοιμάτο κυκλοτερώς καί θά είχε τό σχήμα μεγάλης λευκής 
σφαίρας, έάν δέν έφαίνετο τό άκρον τής ούράς της.

Ό Γεώργιος παρατηρεί τήν ούράν της, καί φρονεί ότι θά 
ήτον άρκετά άστεϊον νά τήν πατήση,δπως έπάτησε πρό ολίγου 
τήν ούράν τοΰ Ρώκ.

— «Ή Λιλή έχει τρόπους πολύ χαϊδευτικούς καί πολυ- 
γλυκεϊς, έλεγεν- άφοΰ λοιπόν ό κακός Ρώκ, ό όποϊος γαυγίζει 
όλους τούς ξένους δέν έθύμωσεν όταν έπάτησα τήν ούράν του. 

της τοΰ σχολείου, ό όποιος τόν εφερεν είς τόν πατέρα του. 
Πώς τόν ύπεδέχθη έκεϊ ό πατήρ του, θά σας τό είπη ό Γου- 
σταΰος, ό όποϊος έπιστρέφων τήν μεσημβρίαν έκ τοΰ σχολείου 
διήλθεν έκ τής οικίας τοΰ ’Αλβέρτου καί τον ήκουσε κλαίοντα 
νά λέγη είς τόν πατέρα του, «όχι, μπαμπά μου, δέν θά τό 
ξανακάμω πλέον ποτέ I » 

δέν θά δυσαρεστηθή καθόλου έαν

Ρίπτεται είς τόν λαιμόν τοΰ Γεωργίου

είμαι βέβαιος ότι ή Λιλή 
τής κάμω το ίδιον».

Ό Γεώργιος ύψώνει 
άμέσως τόν πόδα του 
καί πατεΐ πολύ δυνατά 
τήν ούράν τής πτωχής 
γάτας.

Ή Λιλή όπως ό Ρώκ 
άφίνει δυνκτήν φωνήν" 
δέν άρκεϊται όμως έως 
έδώ, άλλ’ άμέσως ρί- 
πτεται είς τόν λαιμόν 
τοΰ Γεωργίου, ξεσχίζει 
με τά νύχια της τό μά· 
γουλόν του καί φεύγει 
μέ άνωρθωμένας τάς 
τρίχας άπό τόν θυμόν.

Ό Γεώργιος άρχίζει νά κλαίη καί νά φωνάζη. ή μήτηρ 
του τρέχει πρός αύτόν, πλύνει τάς πληγάς του, παστρεύει 
τά δάκρυα άπό τούς οφθαλμούς του καί τόν παοηγορεϊ. 
"Επειτα άφοΰ τόν καθησύχασεν ολίγον, τόν ήρώτησε πώς 
έπαθε τό κακόν αύτό.

Ό Γεώργιος διηγήθη τά πάντα είς τήν μητέρα του, 
έξεπλάγη δέ πολύ δταν ή μήτηρ του τφ είπεν ότι ή Λιλή 
είχε δίκαιον νά τόν ξεσχίση μέ τα νύχια της.

— Άλλ' ό Ρώκ δέν μέ έδάγκασε μαμά, είπεν ό Γεώργιος.
— Τοΰτο άποδεικνύει, άπεκοίθη ή μήτηρ του, ότι ή Λιλή 

δέν είναι τόσον ύπομονητική όσον ό Ρώκ, καί ότι όταν τής 
κάμη κανείς κακόν γνωρίζει νά τόν έκδικήται.

— Καλά, είπεν ό Γεώργιος δέν θά πατήσω πλέον τήν 
ουράν τής Λιλής" θά πατώ είς τό έξής τήν ούράν τοΰ Ρώκ 
μόνον!

— Μικρέ μου Γεώργιε, είπεν ή μήτηρ του, δέν πρέπει νά 
καμης ούτε τό έν ούτε τό άλλο. Έάν ό Ρώκ δέν σέ έδάγ- 
κασεν όταν έπατησες τήν ούράν του, τοΰτο θά εϊπη ότι είνε 
πολύ καλός καί διά τοΰτο καί σύ όχι μόνον δέν πρέπει νά 
τόν κάμης άλλοτε νά ύποφέρη, άλλά έξ εναντίας νά τόν ά- 
γαπφς κτί νά τόν περιποιήσαι ώς τόν καλλίτερον φίλον σου.

Ό Γεώργιος ύπεσχέθη ότι θά άκολουθήση τάς συμβουλάς 
τής μητρός του.

— Τό πιστεύετε ;
Κ. Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΕ

Γΐά Ufite, γ’ά ίδέτε, τό ζανθό τό κοριτσάκι, 
πώς κρατάει είς τούς ώμους τήν μικρούΛατης ΛιΛή, 
καί 'ς τό πΛάϊΜν πώς τρέχει τό μικρό) των κατσικάκι 
εύμορφο καθώς έκεΐνα καί τρε.ΙΛότερο ποΛύ.

Τά μικρά αύτά παιδάκια, είχαν πάει ς τό Λειβάδι 
νά βοσκήσουν τό κατσίκι σέ χορτάρι δροσερό, 
μά έκεϊ σιγά άρχίζει νά τά βρίσκη τό σκοτάδι' 
πώ ! πώ ! πώ ! πόσον φοβείται τό παιδάκι τό μικρό !

Τόρα. τόρα,τίνά κάμουν, τούς προφθάνει τό σκοτάδι 
ή ΛιΛή οΰτ’ ένα βήμα δέν μπορεί νά κάμη πΐά' 
τί; Λοιπόν θά άπομείνουν τά κανμένα ς τό Λειβάδι 
μέσα 'ςτάγρια θηρία, μέσ' ’ς τή μαύρη Λαγγαδιά ;

ΟχιΙ οχι I δέν θά μείνουν ’ςτό Λειβάδι τά παιδάκΙα’ 
δέν θά πάθουν τά κανμένα τέτοια μαύρη συμφορά. 
Γής ΑιΛής ar δέν άντέχουν τόρα πΐά τά ποδαράκία 
της μεγάΛης ά<Μ<ρής της ώ.' άντέχουν μία χαρά

—Πάμε, πάμε είς τό σπήτι άδεΛφοϋΛα μου, φωνάζει 
τό μικρότερο παιδάκι, ή ζανθοϋΛα ή ΛιΛή,

—Πάμε, πάμε, Έρασμία, άρχινά νά σκοτινιάζη 
καί φοβούμαι τό σκοτάδι άδεΛφοϋΛα μου ποΛύ.

Ξεκινούν, καίτό κατσίκι τρέχει πάντα ςτό πΛευρό τους, 
δέν φοβείται τό σκοτάδι καί πηδάει πΐό ποΛύ' 
μά έν ω κ’οΐ τρεις πηγαίνουν μΐά χαρά είς τόχώρΐό τους 
τί δυστύχημα μεγά.Ιο !.... Έκουράσθη ή ΛιΛή !

Καί ιδού ή Έρασμία δίχως μΐά στιγμή νά χάση 
μΐά καί δύο εις τούς ώμους άναιβάζει τήν ΛιΛή 
καί γεΛά διά νά κάμη τήν ΛιΛή της νά γεΛάση 
καί πηδά άπ’ τό κατσίκι τόρα πΛέον πΐό ποΛύ.

Φθάνουν τέΛος είς τό σπήτι ! τί μεγάΛη ευτυχία! 
Μά προτού ’ςτό κρεββατάκι νά ύπάγη ή ΛιΛή 
τρέχει καί φιΛεΐ 'ςτό στόμα τήν καΛήτης Ερασμία, 
ή όποια τήν Λατρεύει καί τήν άγαπα ποΛύ !
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ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΝΤΑΕΛ ΠΟΝΗΡΙΑ ΟΦΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Μόα Ολίψςς
Έν τούτοι; ό χρόνος, ό όποιος καθίστα βαθμηδόν τήν 

Μαρίαν νεάνιδα , άφήρει καθ' έκαστον έτος άπό την κυρίαν 
Βαντάελ [κόρος τών δυνάικεών της καί της ύγείας της. Ό 
Πέτρος δεν ητο δυνατόν να τό παρατήρηση, διότι ή οικία 
διετηοεϊτο πάντοτε εις την αυτήν καλήν κατάστασιν. ώς καί 
τά έπιπλα ήσαν έπίσης καινουργή, τά ενδύματα ώς πάντοτε 
καθαρά καί τά ζώα ικέ καλήν περιποίησιν καί επειδή άνε- 
χώρει τής Κεραντρέχ τήν πρωίαν καί έπέστρεφε τό εσπέρας, 
ήγνόει ότι τώρα ή Μαρία εκαρ,νε περισσοτέρας έργασίας απο 
τήν κυρίαν Βαντάελ.

Ή Μαρία εΐχεν αρχίσει πρώτον νά βοηθή τήν αάμριην της 
εις τάς έργασίας, διά νά διασκεδάζη ή διά νά κάρινη τήν 
ριεγάλην. άλλα κατόπιν ήρχισε νά λαμβάνη ύφος ύπερήφα- 
νον, καινά λέγη εις τήν κυρίαν Βαντάελ. «Ησύχαζε, [*ά[Λ-  
ριη μου, ζεύρω νά κάμω εγώ αύτάς τάς εργασίας’ είμαι 
ικανή όσον δέν μέ νομίζεις’ καί θά ίδή; 1» Καί χωρίς νά 
χάνη καιρόν, άνύψωνε τά μανίκια της. έφορε·. μίαν έμπρο- 
σθέλλαν έκ κυανού ύφάσματος διά νά μή λερώνη τά ένδύ- 
ματά. της. έλάμβανε τό πτερόν. έτριβε μέ ό’ην τήν δύναμίν 
της όλα τά έπιπλα μέ εν παλαιόν τσόχινον τεμάχιον υφά
σματος, έως δ του ήδύνατό τις νά κατοπτρισθή εις αυτά, καί 
κατόπιν έλάμβανε τό σκρωθρον καί έκαθάριζε τό δωμάτιον 
τόσον ώςτε δέν ύπήρχε κόκκο; κόνεως εις τό πάτωμα. "Αμα 
έτελείωνε τάς εργασίας της έπέστρεφε προς τήν κυρίαν Βαν
τάελ καί τή έλεγε. «"Ολα έτελιίωσαν, μάμμη μου, ΐδέ πώς 
είναι καθαρά ! Δεν είναι καλά καμωμένα ; ’πέ; μου !»

Ή κυρία Βαντάελ άντί πάσης απαντήσει»;. τή έμειδία, 
τήν έλάμβανεν εί; τήν αγκάλην της καί τή έδιδεν έν φί
λημα’ αΰτη δέ διά να δείξη, ότι δέν ήτο κουρασμένη, εφω- 
ναζε -όν Κετέρ καί έπαιζε μαζύ του τόν κυνηγητόν εις τον 
γύρο·/ τοϋ κήπου. Ή γραία Βαντάελ τήν παρετήρει διά των 
ύαλων. «Πτωχή μικρά, εις τήν ήλικίαν της άλλα·, δέν σκέ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τό Παιδικόν Περιοδικόν προκηρυχτεί εις τούς συνδροαητάς αυτού νέου διαγώνισμόν πρός λύσιυ 

τών άπό τούδε κατά τούς πρώτους εξ μήνας δημοσιευθησ; μενών Πνευματικών ασκήσεων.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αί λύσεις πρέπει νά στέλλωνται έντός τού πρώτου δεκα
πενθημέρου τού μηνάς, καθ’ ον έξεδόθη τό φυλλάδιον. άλλως 
δέν θά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν.

Πρέπει νά φέρωσι τόν αριθμόν τής πνευματικής άσκή- 
σκήσεως, εις ήν άναφέρονται’ νά γράφωνται καθαρώς ή μία 
υπό τήν άλλην καί επί χωριστού φύλλου χάρτου.

Έπί τής επικεφαλίδας πρέπει νά γράφητχι ό τόπο; τής 
διαμονής, ή χρονολογία, τό άληθέ; όνομα καί τά ψευδώνυ
μον (έάν έχη) τού στέλλοντο; τάς λύσεις.

Αί λύσεις πρέπει νά συμφωνώσι καθ' ολοκληρίαν πρός τάς 
ύπό τού «Παιδικού Περιοδικού» δημοσιευομένας.

Δια νά τύχη τι; τοϋ α βραβείου πρέπει νά λύση άφεύκτω; 
τάς ήμισείας ασκήσεις έκ τών δημοσιευθησομένων. 

πτονται εΐμή πώς νά παίζωσι ; ένώ αυτή τώρα εργάζεται ! 
Καί είνε ανάγκη’ αισθάνομαι ότι έντός ολίγου θά άποθάνω. 
δέν θά δυσκολευθή πολύ όταν δέν θά είμπορώ πλέον νά έρ- 
γάζωμαι διόλου.» Ί1 γραία Βαντάελ κατώρθωσε ολίγον 
κατ’ολίγον νά κάμη τήν Μαρίαν τελείαν οικοκυράν, τήν 
όποιαν όλαιαί γυναίκες τής Κεραντρέχ έθαύμαζον χωρίς νά 
δύναντα: νά τήν μιμηθώσιν" ήθελε νά τήν προετοιμάσει διά 
τόν καιρόν, τόν όποιον ήσθάνετο πολύ πλησίον, καί κατά 
τόν όποιον ό ΙΙέτρος καί ή Μαρία θά εμενον μόνοι εις τόν 
κόσμον.

Άλλ’ ό χρόνος δέν έφθασεν αμέσως ώς ένόμιζε. Μίαν 
ήμέραν, όταν ή κυρία Βαντάελ ήτον έσκυμμένη εις τόν πο
ταμόν καί έσαπούνιζε τά άσπρόρρουχα τής οικίας μαζύ μέ 
άλλας γυναίκα; τής γειτονιάς, ήσθάνθη αίφνης τήν κεφαλήν 
της περιστρεφομένην. Τή έφάνη ότι έμελλε νά πέση εις τό 
ύδωρ, καί έτραβήχθη ζωηρώς προ; τά όπίσω. «Τί έχετε ; 
τήν ήρώτησε κατατρομαγμένη γυνή τις πλύνουσα εις το 
πλευράν της’ πώς έγείνατε διά μιας κόκκινη !.. Μαρία, Μα
ρία ! ή μάμμη σου είναι πολύ άσχημα I»

Ή Μαρία ήπλωνε τά ενδύματα επί τών θάμνων άκού- 
σασα τού; λόγους τών γυναικών, εκείνων, ή Μαρία έτρεζεν 
άμέσως ϊνα δεχθή ή δυστυχή; τό τελευταίου ίσως βλέμμα 
τή; κυρίας Βαντάελ. ή οποία έχασεν όλοτελώς τάς αισθή
σεις της καί έπεσε βαρεία επ' τών χόρτων. Τήν έσήκωσαν. 
έδοκίμασαν νά τήν έπαναφέρωσιν εί; τά; αίσθήσειςτης, αλλά 
δέν τό κατώρθωσαν. Ή γραία Βαντάελ δέν ήδύνατο 
νά άνοιξη πλέον τούς οφθαλμούς. Έν τούτοι; δέν εΐχεν 
άποθάνει, διότι ή καρδία της έκτύπα, καί τό πρόσωπόν της 
έμενε κόκκινον’ άλλά δέν έκινεΐτο διόλου, έφαίνιγο ότι δεν 
ήσθάνετο ούτε τά δάκρυα ούτε τούς ασπασμούς τής Μαρίας, 
ή όποια τήν έφώναζε μέ απελπιστικά; φωνάς’ «Είνε άπο- 
θαμμένη, χωρίς άλλο, έψιθύριζον αί γυναίκες’ πρέπει νά τήν 
μ.εταφέρωμεν εί; τό σπήτί της καί νά ύπάγωμεν να ζητή- 
σωμεν τον έφημέριον,διά νά τήν ένταφιάση». (ακολουθεί)

(Μ“· J. Colomb) Ειριινη Ε. Κανακακιι

ΒΡΑΒΕΙΑ
Αον Βραβείου θά λάβη ό έχων τά; περισσότερα; λύσει;. 

Εί; τδϋτον θά δίδηται δωρεάν έπί εν έτος τό Περιοδικόν πρός 
δέ θα δημοσιευθή καί είκών αυτού έν τώ Περιοδικώ.

Βον Βραβείον θά λάβωσι δύο, οί μετά τόν πρώτον έχον- 
τες τά; περισσοτέρα; λύσεις. Εί; τούτους θά δίδηται δωρεάν 
έπί 'έν έτος τό Περιοδικόν.

’Επαίνου θά τύχωσι πάντε; οί έχοντε; λύσει; περισσοτέ- 
ρας τοϋ ήμίσεως τών λύσεων, ά; εΐχεν ό πρώτος.

Τά όνοματα τών λυτών θκ δημοσιευθώσιν εί; τό φύλλον 
τού Ιουλίου μετά τών άποτελεσμ.άτων.

Εί; τόν διαγωνισμόν δέν δύναντα·. νά λάβωσι μέρο; οί μή 
πληρώσαντε; τήν συνδρομήν των μέχρι τή; 15 τρέχοντος 
μηνός.

Κάτωθεν άγριοαχλαδε’ας έν κκιρώ θέρου; ειχον έναποθέσει 
θερισταί τινε; τά πρός τροφήν καί ύπνον άταιτούμενχ. Πλη
σίον αυτής ύπήρχε φωλεά δφεως, πλήρης «μικρών όφιδίων, 
τ-ήν οποίαν ότε έθέριζον ευρον οί θερισταί καί έφύλαξαν άσφα- 
λώς εις άλλο μέρο; τοϋ αγρού, διά να ΐδωσι τί θά έκαμνεν 
ή υ.ήτηρ τών όφιδίων. άμα δέν εΰρισκεν αυτά εις τήν φωλεάν 
τη;. Διά νά ίκανοποιήσωσι περισσότερον τήν περιέργειάν των 
έκρύφθησαν έκεΐ που πλησίον καί παρετήρουν. Ή δφι; έπέ- 
στρεφεν ήσυχος εί; τήν φωλεάν τη;, καί μόλι; είδεν αύτήν 
έρημον, βιαίως περιτυλισσομένη καί έρπουσχ έφθασε κάτωθεν 
τή; άγριοαχλαδέας, έξετάζουσα μέ άνωρθωμένην τήν κεφα
λήν εν πρός έν ολα τά σκεύη καί τά ένδύματα τών θεριστών. 
Μή άνευρίσκουσα δέ ό,τι έζήτει περιετυλίχθη έν τή απελ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
— Έάν ησο βασιΛεϋς Γιώργο, τί θά έκαμνες ;
— Θά ίβαζα τον ΑάσχαΛό μου φυΛαχή, γιατί μέ άφήνει 

κάθε ήμερα νηστεία.
♦ ·

Ή Μαμά βΛέπουσα την μικρόν Πίτσαν,ή όποια χατεγί- 
νετο νά γέμιση μίαν μποτί.Ιιαν μέ κρύο νερά, τήν ήρώτα.

— Διατί, Νίτσα, βάζεΐζ το νερά εις τήν ποτί-Ιια.
— Λιά νά το εγω το κα.ίοχαΐρι, όταν θά χάνι) (~,ίστη 

.το.Ι.ίή.
♦

• *’ ·
— Γίάγν.ο ; έάν σον θύσουν ύέχα άμύγθα,ία χαί σοϋ τά 

πάρουν πίσω, πόσα θά σοϋ μείνουν ;
— 'Ανμοϋ τά πάρουν πίσω,τότε θά μου μείνουν ή ρ^οΰβες!

Εατά.Ιη υπό θεοδώρας Π. .ίαμπίκη.

Ι5Β1. Λονεγμ.α.
Ρήμα ιίτι to πρωιοτ μου
Γράμμα to διϋτιρόν μου,
Εις τήν όβφύν Σου. φίάι μου 
έ)ά δρής τό avro.lor μου.

'Εστάλη ΐιπό Βο'α τοϋ συσοιγκτήοος

1V4. Λονεγμα.
Τ’ άρσιυικόν μου σ’ ιΰγαριοτιΐ 
"Otar 'ςτά ώτά σου άνιηχή, 
Τό θηλυκόν μου εάν (ητήσης, 
Πρό τής οικίας θά άπαντήσης.

’Εστάλη Οπό Ν. I. Δάυ,τσα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1»3. Αίνιγμα.

Ρήμα ΐν αποτελεί
Τ’ όλον μου έκ ίων εις μΐ.
Τρία γράμματα θά κάμης, 
Εις τά τρία ά>· μί τάμης.

'Εστάλη Οπό Μ. Α. Άνσστασοπούλον.

1 *2·^.  Λεςέγρεφος
Πόλεμοι μί Ρ. Μαίον οϋ X μεγάλον.

'Εστάλη ΰκύ Χάριτο; Θεού.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» πλήρες χαράς, διότι έπανα- 
βλέπει τού; ποο;φιλεϊ; παλαιού; συνδρομητάς του, διότι 
γνωρίζεται ήδη μέ άναριθμήτους νέους φίλους,οί όποιοι αυ
θόρμητοι έπιζητούσι τήν φιλίαν του, διότι είςέρχεται εις τό 
δεύτερον αυτού έτος μετά δόξης καί θάρρους, εύχεται εί; 
όλους εύδαίμονα έτη, τριςόλβια, ύγιά, μακροχρόνια !

Λησμονούν πρός στιγμήν τού; κακούς έκείνους yi'Jouc, οί 
όποιοι ακόμη δέν έπραξαν τό καθήκον των, εύχεται όπως 
μή παρουσιασθώσιν αΰτώ κατά τό έτο; τούτο όμοιοι ερίΛοι, 
καί κατ’ όνομα μόνον συνδρομηταί.
■ Όσοι δέν θά Γδωσιν ιίς τό σΛεόχωμα» τά αϊνίγυατά των,άς μή παρα- 
πονεθώσι, διότι ίδημοσιεύθησιν εί; αύτό δε’χσ χατα σειράν εκ τών καλ
λίτερων. Θχ τά ϊδιοσιν δμω; εί; τό Περιοδικόν. 

πισία τη; μίαν ύδρίαν, έκ τή; όποια; έπινον ύδωρ οι θερι- 
σταί, καί βυθίσχσα τήν κεφαλήν της εις τό στόμα αυτής 
έξήμεσεν έντός του ύδχτο; δηλητηριώδη ιόν !

Οί θερισταί φοβηθέντες τήν οργήν της έσπευσαν νά ένα- 
ποθέσωσι τήν φωλεάν εί; τήν προτέραν της θέσιν.

Μετ’ολίγον έπανήλθεν ή όφις εις τήν φωλεάν. εΰρεν έν 
αυτή τά μικρά τη; όφίδια. καί μετά χαράς τρέξασα πρός 
τήν άγριαχλαδέαν περισφίγγει τήν ύδρίαν καί τήν συντρίβει, 
διά νά μή πάθωσιν άδίκως κακόν τι οί θερισταί ! . . .

Κατά τί διαφέρει τής εκδικητική; αύτής όφεως, εκείνο;, 
όστις έστω καί δικαίως ζητεί νά βλάψη τόν άδικήσαντα 
αυτόν ; . . .

I Ν. ΒΟΛΙΚΟΣ

Ο Αιθ.—Σχημάτισόν μου μίαν φράσιν Γιώργο.
Ο Γεώργιος σιωπά μ ή ύυνάμενος νά έχτεΛέση τήν διατα

γήν τοϋ διδασχάΛου του.
Αιδ.—Πά ! πχ. «χθές τό έσπερος έμε.Ιέτησαυ είπέ το χαί 

σϋ τόρα.
Γεώργ.—Δέν τό Λέγω διδάσχα.έε, διότι ή μαμά μου ει'πεν 

ότι άν Λέγω γεύματα δέν θά μέ άγήσιι νά μεταΛάβω.

— Τί δϋσχοΛον μάθημα αυτά τά μαθηματικά άναρωνεί ό 
Μίμης· χοντεΰω νά χάσω τό μυαΛό μου’

Kai ή εϋρυής μικρά Έριέττα :
— Μίρ γοβήσαι, Μίμη μου, διότι χάνεις δέν χάνει 8,τι 

δέν εχει.

Ιίίί». Έρώτν^βες.
Ποια πόλις τής Μακεδονίας είνε ασθένεια ;

Εστάλη Οκό Κ. Πιστάχη.

Λ,ύβεες άσχήσεων IB', τεύχους.
Ιίΐ) Ποός-ονς—ίί'2) Τό πρόσωπόν ή ή έ

βδομός—113) Ό λύχνος— 114) Μή κτω σΰ 
ταχύ φίλους—115) Μηδέν άγαν— 11G) Ή πό
λις Τροία—117) Τά έν τή θαλάσση ήωντα_
11S) Τόν θεόν τ'ιμα — 119) Νόει και tita πράτ
τε — 129/ Ή σκωρία φθείρει τόν σίδηρον καί 
ό φθόνος τόν φθονερόν.

Εί; τό πΛεύκωμσ» έδημοσιεόθη μία επιστολή μικρά; συνορομητρία; 
«δλο ‘/.«ρά καί ευχή αγγελική !» Είνε αδύνατον νά τή εύχηθώμεν καί 
ήμεί; περισσότερα ' Τήν «ύχαριστοϋμεν μόνον άπό καοδίας, αύτήν καί 
όλου; όσοι ηΰχήθησαν εί; «Παιδικόν Περιοδικόν» ετη πολλά! Έπίση; 
καί τόν μικρόν μα; φίλον Φ. Ρουβινε'την, ό οποίος πρώτος εσπενσε ν’άνχ- 
νεοίση τήν συνδρομήν του «εί; τό τιμαλφές του περιοδικόν.»—Λυπούμεθα 
διότι δέν δυνάμεθα νά δημοσιεύσωμεν ολο τό γραμματάκι τοϋ έν Θήρα αγα
πητού Δ. 1. Παπαδοπούλου. «’Ελέγχομαι, γράφει, πολύ παρά πολύ υπό 
τή; συνειδήσεώ; μου, διότι προσπαθώ μέ τόσου; μόνον λόγου; νά Σοί περι
γράψω τήν απερίγραπτου αγαπην μου !»

Ό έν Σύρω προςφιλή; Γ. Σάλτα;, ό όποιο; αφήνει πλέον τό ψευδώ
νυμον «Παραδείσων πτηνόν χαί ονομάζεται «Χάρις τοϋ Θεοϋ», (ή οποία 
εΰ/όμεθα νά τόν διαφυλάττη πάντοτε) γράφει ότι ΰπέφερεν άπό Δάγγειον 
πυρετόν, ένεκα τοϋ οποίου, έάν άπέθνησχε, θά είχε μ ε γ ά λ η ν λ ύ- 
π η ν (!) διότι θά εστερείτο τοϋ άγαπητοϋ του Περιοδιχοϋ 1 Υπογράφεται δέ 
«ό μίγρι συντέλεια; τοϋ κόσμου συνδρομητή; του «Παιδικού Περιοδιχοϋ».

’ΑγαπητέΚ. ΓΙ ιτσάχη, σοί εζητήθη διπλή,διότι έλάμβανε; δύο φύλλα.
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