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ν ΤΤΎ V ττνν ▼ ν yv *
Τό Ί'ηουργεΐον τής δημοσίας Έκκαιδεϋαεως συνιστώ κατ’ έηκνάληψιν πρός τούς κ.κ. Σχολάρχας, Ελληνοδιδασκάλους καί 

δημοδιδασκάλους τό «Ιίαιδικύν ΙΙεριοδικόν- ώς συντελούν είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί ήΟικήν μόρφωσιν τών παίδων.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Μετά, τήν λήξιν τοΰ β’ έτους ή Διεύθυνσις τοΰ α Παιδικού 

Περιοδικού», άφήνουσα πάντα παρακολουθήσαντα τήν μέχρι 
τοΰδε πορείαν χύτης νά κρίνη χϋστησώς αν ή έπ! διετίαν συν- 
τελεσθεΐσα εργασία ήνε σύμφωνος πρός τε τα ύποσχεθέντα κα: 
πρός τάς απαιτήσεις πής κοινωνίας και φιλολογίας συνάμ.α. 
προβαίνει πλήρης ελπίδων καί θάρρους είς μ.εταρρυθμ.ίσεις καί 
βελτιώσεις σπουδαίας άναγομένζς εϊς τε τήν ύλην κχί το σχήμα 
τοΰ Περιοδικού.

Εϊς τήν έπ: τά πρόσω νέαν ταύτην οδόν παρορμώσι τήν 
Διεύθυνσίν τοΰ Περιοδικού νά βαδίση άπό τού έπερχομένου 
τρίτου έτους ή άδιάπτωτο; ήθική ύποσπήριξις τής κοινωνίας 
καί τοΰ αντιπροσώπου αυτής 'Ελληνικού τύπου, ειδικότερου 
δέ ή αγάπη τών συνδρομητών. ή πολύτι'Λος συνεργασία τών 
παρ’ ήμ.ίν διακρινομένων λογογράφων καί ή νεωτέρα συστα
τική εγκύκλιος τοΰ Σεβ. Υπουργείου πής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως, δ: ής έπισήμω; καί πάλιν άνωμολογήθζ ή άξια καί 
χρησιμοτη; τοϋ «Παιδικού Περιοδικού» ώς προά;·οντος ονκ 
ό.Ιίγον ττ,·ι τε διανοητικήν άνάπτυςιν καί ήθικην μόρφωσιν 
τών Έλληνοπαίδων.

Καί ώς πρόςμέν τήν ύλην, έπιδιώκουσα. συν τώ πρωτίστω 
σκοπώ τοϋ Περιοδικού, πήν άνάπτυςιν καί πρόοδον τού όλως 
ήμελημένου καί σφοδρά ύποτιμωμένου παιδικού είδους πής 
νεωτέρχς φιλολογίας, θέλει δημοσιεύει. εκτός εκείνων όσα έκ 
πής μέχρι τοΰόε πείρας παρετήρησε πολύ συντελούντα εις τόν 
σκοπον του Περιοδικού. ηθογραφίας καί διηγήσεις πιιτριω- 
τικας, λίαν χρησίμους έν ταϊς πονηεαϊς ταύταις ήμεραις, 
άς σόμπαν το Ελληνικόν Εθνος διέρχεται, περιγραφής το
πικής καί επιστημονικής καταλλήλους καί εύνοήτους τοϊς 
συνδρομηταίς. άρθρα έπ: διαφόρων θεμάτων. θρησκευτικών, 
μουσικών, γυμναστικών. ποικί.Ια τερπνά, ώς άπ’ αρχής έν 
αύταϊς ταϊς αγγελία:; εΐχεν ύποσχεθή, δι’ ών θέλει κινήσει έτι 
μάλλον το ενδιαφέρον τών μικρών συνδρομητών καί αναπτύξει 
τήν αυτενέργειαν αύτών όπως καί δια πής προκηρύξεως πρω- 

τοπ-ιπωτάτων διαγωνισμών, Ληγή/εαηα δ'.ά μικρά παιδία, σιγε- 
6'ου./ιις, γνωμικΐι καί αποφθέγματα τών σοφών ήμών προ
γόνων, ώφε.Ιίμους παντί γνώσεις,ΐι~ό δέ τόν τίτλον «Ανα
τροφή κατ’ οεκ<*ν»  θέλει συνεχώς δημοσιεύσει ύγιεινά καί 
ηθικά παραγγέλματα κατατεταγμένα συστηματικώτα ύπό δύο 
μεγάλα; υποδιαιρέσεις σωματικής καί πνευματικής αγωγής 
ύποδιαιρουμένα; πάλιν καί ταύτα; εύμεθόδω; είς αλλας μ.ικρο- 
τέρας. κατ’ έπεξεργασίαν άκριβεστάτην έκ σπουδαίου Γερμα
νικού παιδαγωγικού συγγράμματος τού διδάκτορας Karl 
Ορροί, μεταπεφρασμένου είς πήν καθ ήμί.ς καί ύπό τοϋ σεβ. 
καθηγητού κ. Χαρ. I Ιουλίου, ίνα χρησιμεύση ώς όθηγος τών 
γονέων καί τών. διού; προώρισται, παίδων συνάμα.

Εν συνεχεία επίσης θέλει δημοσιεύσει άπό τοΰ επομένου 
τεύχους το προαγγελθέν χρησιμ.ώτατον ήθικο-πατριωτικόν 
Δραμάτιον τού ετέρου τών Διευθυντών κ. Μιχ. Ε. Κανακακη, 
«τό ’Ορφανό τ^ς ί<ρήτης» έν δεκαοκτώ σΧηναϊς μετά 
παιδικής απέριττου άφελεία; έκτυλισσόμενον.

Ώς πρός δέ πήν εξωτερικήν έμ.φάνισιν θέλει μεταβάλει τό 
σχήμα άπό τετάρτου εί; μέγα ΐίγάοον (ζεκαεξασέλο- 
δ<*ν)  ούτως ώστε καί όιπ.Ιασίαν σχεδόν ύλην νά περιλαμ- 
βάνη το φύλλον και κομ.ύότερον καί καλλιτεχνικώτερον νά 
κατασταθή. συντελούντος είς τούτο καί τού έν ω έκτυποϋτχι 
Τυπογραφείου « Λί Νέα: Ιδέα·.», το οποίον έπ έσχατων 
άνεκαινίσθη έξ ολοκλήρου καί έπλουτίσθη δια πλείστων νέων 
στοιχείων καί πληθύος κοσμημάτων καί ατμοκίνητου πιε
στηρίου.

Είς ταύτα πάντα προβαίνει ήδη ή Διεύθυνσις τοϋ «Παιδι
κού Περιοδικού» έπί τώ φιλοπάτριδι μένω έσω καί οιλοπρού- 
δ<ο σκοπώ, ϊνα έπιβζλη πλέον αυτό είς πάσαν Ελληνικήν οι
κογένειαν. καί τήν πενεστέραν, κύςάνουσα έπ' έλάχιστόν έκ 
καταφανεστάπης ανάγκης πήν συνδρομήν αύτοΰ έν Έλλάδι 
μέν είς Δραχμής τρεϊς, έν δέ τω Εξωτερικό εί; φράγκα χρυ
σά τρία xai qp-tou... καθ' όλον τό έτος ! ...
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ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΝΤΑΕΛ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII 

Λι,ύο ίτατέρες 
(Συνέχεια χαΐ τί.Ιοι: - ΐόε προηγούμενοι- τεύχος)

Ή χειρ του ήνοίχθη, ό πούςτου άφήζε τό στήριγμα, τό 
οποίον τόν συνεκράτε-., ζαί τό σώμα του κατέπεσεν επι τής 
γής, κάτωθεν τοϋ ‘Ιακώβου, τόν όποιον ή κίνησις ζαί ή 
κραυγή, ή όποία έφθασε μέχρις αύτοϋ, ειδοποίησε περί της 
πτώσεως τοΰ Πέτρου.

Τήν αύτήν σχεδόν στιγμ.ήν ό Ιάκωβος, συλληφθείς άπό 
τάς άρπάγας, άνεβιβάσθη έπί τοϋ πλοίου’ οί δέ πρώτοι αύ- 
τοϋ λόγοι ήσαν « Έφονεύθη ο ΙΙέτρος : ώ ! δυστυχής Μαρία!» 
Οί ναυτικοί έξήτασαν τά παλα-ζάρια’ δέν έπρόζειτο περί τυ
χαίου συμ.βεβηκότος, άλλά περί έγζλήματος. Είχον πριονι- 
σΟή προηγουμένως ούτως ώστε νά ύποχωρήσωσιν είς τό βάρος 
τών δύο εργατών.

Κάτω, άνύψωνον τόν Πέτρον Βαντάελ, ζαί κάνεις δέν 
άμ.φέβαλλεν. ότι ήτο πτώμα. Εν τούτοις δέν ειχεν άποθάνε-.’ 
τά πλεϊστα τών μελών του είχον θραυσθή, ζαί δλον τό σώμά 
του ήτο μία πληγή. Άλλ'είχε πέσει εϊς μέγαν σωρόν ξυλα- 
ρίων, ό όποϊος ειχεν ελαφρώσει τήν έζ τής πτώσεως βλάβην, 
καί συνήλθε·/, όταν τόν έναπέθηζαν έπί τής κλίνης τοϋ νοσο
κομείου. Ό ’Ιάκωβος, τοϋ όποιου ή άπελπισία συνεκίνησεν 
άπαντας, τόν ήκολούθησεν είς τό νοσοζομεϊον. Μόλις ό πλη
γωμένος ήδυνήθη νά όμιλήση, έζήτησε τήν Μαρίαν ζαί έμει- 
δίασεν είς τόν ’Ιάκωβον, ό όποϊος εκλαιεν.

"Οταν ή πτωχή Μαρία, ωχρά ώς ό θάνατος, δ-.ήλθε τό 
κατώφλιον τοϋ νοσοκομείου, άπήντησε πρώτον τόν χειροϋρ- 
γον, ό όποϊος πήν έπερίμενεν « Ώ ! τόν προςφιλή μου πατέ
ρα ! έψέλλισεν, άπέ.... ; Δέν έτόλμα νά προφέρη τήν τρομε
ρήν λέξιν. Ό ζύριος Κερνολέζ έκίνησε τήν κεφαλήν.

— Λάβε θάρρος, μικρά μου, μή τόν ταράξης. Είνε πολύ 
κακά. Έν τούτοις τά τεθραυσμένα μέλη του, οϊ μώλωπες, αί 
πλευραί του, όλ’ αύτά δύνανται νά ίατρευθώσιν, έάν δέν ύπάρ- 
χη καμμία έσωτεριζή βλάβη’ άλλ έπί τοϋ παρόντος δεν δύ
ναμαι νά σας εϊπω τίποτε. Σας ζητεί, έλθετε νά τόν ϊδητε.»

Ή Μαρία καταπνίγουσα τούς λυγμούς της, ήκολουθησε 
τόν χειροϋργον. Είχον θέσει τόν Πέτρον είς 'έν μικρονδωμά- 
τιον,'ένθαή κλίνη του ήτο μόνη. '<) ’Ιάκωβος έζήτησετοΰτο. 
είπών ότι ειχεν άρκετά χρήματα έκτων οικονομιών του, όπως 
δυνηΟή νά πληρώση τά έξοδα καί ότι ήθελε νά περιποιηΟώσι 
πολύ τόν δυςτυχή έξάδελφον του.

Ό ΙΙέτρος είπεν είς τήν Μαρίαν νά πλησιάση είς την κλί
νην του. ΙΙρίν άποθάνη. είχε νά κάμη μίαν άποκάλυψιν εις 
αύτήν ζαί είς τόν Ιάκωβον.

Οί ιατροί ήθελον νά τώ έπιβάλωσιν ήσυχίαν.
«Έάν ό-ζως άποθάνω : είπε. Πρέπει νά ομιλήσω έν όσω 

έχω άκόμη δυνάμεις’ κατόπιν άς κάμη ο Θεός ο.τι θελήση.» 
Ώμίλησε λοιπόν’ διηγήθη πώς εύρε τήν Μαρίαν άποθνή- 
σκουσαν έκ πής πείνης καί τοϋ ψύχους εις το πλευρό·/ του 
πτώματος πής μητρός της’ έξήγησε τούς φόβους του διά το 
•μέλλον πής κόρης, έάν έπιπτε·/ είς τάς χεϊράς τοϋ πατρός 
-της’ έζήτησε συγχώρησιν άπο τον Ιάκωβον, διότι δεν τώ 
άπέδωκε τήν θυγατέρα του’ έξέφρασε τήν έλπίδα. τήν όποιαν 
είχε τώρα έπί τοϋ Ιακώβου, ότι Οά τόν καθίστα ευτυχή καί 
ότι Οά έμενε τίμιος άνθρωπος’ είπε τέλος ότι έν τοιαύτη 
πεποιΟήσει άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τό στήριγμά του, οτε 

τούς τϋοοπΑηρώσοντας τήν συνδρομήν αύτών άποσταλήσεται τό φύλλον

παρετήρησεν, ότι τό άποκοπέν σχοινίον δέν ήδύνατο νά συγ- 
κρατή πλέον δύο άνθρώπους.

Το έζ δρυός κιβωτίδιον περιείχε τά έγγραφα τά εύρεθέντα 
έπί τοϋ σώματος πής Μαρίας Βερλένζεν ήδύναντο κατόπιν 
ν’ άναζαλύψωσιν αύτα’ άλλ' ό ΙΙέτρος «προτίμησε νά έξηγή- 
ση τά πράγματα ό ίδιος, ένώπιον μαρτύρων, ώςτε ο ’Ιάκω
βος νά μή δυσκολευθή ν’ άναγνωρισθή ώς πατήρ τής Μαρίας, 
καί πρός τούτοις διά νά μάθη τάς άφορμάς. αί όποϊαι ώδή- 
γησαν τόν έξάδελφον του.

Είπε ταΰτα ζαί έλιποΟύμησεν ένώ ό 'Ιάκωβος ζαί ή Μα
ρία καθήμενοι πέριξ αύτοϋ έζλαιον άπαρηγόρητοι.

Τούς διερχομένους την Λωρ-.άν, έάν έπεθύμουν νά λάβωσι 
μεθ’ εαυτών, ώς ένθύμιον κανέν μικρόν πρωτότυπον πλοίου, 
καμμίαν πάραλον όλκάδα. ή φαλ.αινοΟηρίδα. καμμίαν κορ
βέταν ή λέμβον, τούς έστελλον είς Κεραντρέχ, είς ένα ναυτι
κόν ξυλουργόν, ό όποϊος είχε γίνει παράλυτος ένεκα πτώσεώς 
τίνος, καί ό όποϊος έκέρδι'ζε τά πρός τό ζην κατασκευάζων 
είς μικρόν σχήμα ό,τι δέν ήδύνατο πλέον νά κατασκευάση 
είς μέγα. Και, είς οικίαν καθαρά·/ καί φαίδραν, εύρισκε 
καθή-ζενον είς έδραν συρόμενη·/ διά μικρών τροχίσκων, ένα άν
θρωπον μονόφθαλμο·?.μέπήν μορφήν του τραυματισμένη·/, τήν 
μίαν κνή-ζην άζίνητον καί πήν άλλην άντικατεστημ-ένην διά 
ξύλινης. Μόνον τάς δύο χεϊράς ειχεν άκεραιας. καί ταύτας 
άπησχόλει μετά θαυμαστής έπιτηδε-.ότητος.

Πλησίον αύτοϋ έκοιμάτο ύπέργηρως κύων. ικανός έν τού
τοι; νά ύψώνη τήν κεφαλήν, όταν ο κύριός του καλή μέ γλυ
κεία·/ οωνήν : «Κετέρ ! καλέ μ.ου κύων !» ΙΙέριςτοϋ ασθενούς 
έτριγύριζεν, ώς πτηνόν, νεαν-.ς δροσερά, ώς άνθος, ή οποία 
πάντοτε άσχολουμένη είς τάς εργασίας τής οικίας, δέν έπαυεν 
ούδέ στιγμήν καί ή όποία κάποτε κάποτε ήρχετο καί άπέθετε 
μετά στοργής τά ροδινά της χείλη έπί τοϋ μετώπου του. Ό 
άσθενής. είναι ό ΙΙέτρος Βαντάελ’ ή νεαν-.ς, είναι ή Μαρία’ 
άν καί ό ΙΙέτρος δέν ύπάρχει ελπίς νά γίνη πάλιν φαιδρός 
ζαί ύγιής, ώς ήτον άλλοτε, είνε εύτυχέστερος τώρα ή κατά 
τόν καιρόν, καθ’ον είχε, κατά τήν φρασίντου, τό βάρος 
τούτο έπί πής καρδίας». Έάν δέ έργάζεται, το κάμνει έπειδή 
τό θέλει’ έπειδή άγαπα πήν έργασίαν καί θέλει νά συνειςφέρη 
ζαί αύτος χρήματα διά τάς άνάγκας τής οικίας’ άλλ’ ό ’Ιά
κωβος δέν έζήτησε τούτο άπ' αύτόν. ποτέ βεβαίως! Ό Ιά
κωβος είναι πολύ ύπερήφανος, διάνα έργάζηται διά τόν έξά- 
δελφόντου. ό όποϊος ήθέλησε νά δώση τήν ζωήν του δι' αύ
τόν. ό όποϊος άνέθρεψε πήν κόρην του. ο οποίος τώ έτεινε πήν 
χεϊρά διά νά τόν άποσπάση έκ τής άθλιότητος καί τής κα
κίας, καί ό όποϊος τέλος έκαμε·/ αύτόν τοιούτον ώστε νά δύ
ναται ή Μαρία άνερυθρ'.άστως νά τόν καλή «πατέρα !»

ΊΙ θυσία τοϋ έξαδέλφου του τόν έζα-=” άναμ.φιβόλως 
τίμιον άνθρωπον.

’ Μία μικρόλογος άνάκρισις άνεκάλυψε τήν κακούργο·/χεϊρά 
ήτις είχε πριονίσει τά παλαμάρια. Ό Γκκμ.πάρ κατεδικά- 
σθη είςτό κάτεργο·/ διά εϊκοσιν έτη. καί καθώς εινε καί προ- 
κεχωρημένης ήλικίας. είνε απίθανο·/ άν θά έςέλθη πλέον ές 
αύτοϋ...

ΤΕΛΟΣ

(Mme J. Golomb) Eipiinh Ε. Κλνλκλκη.

Δέν έχω πειά
Χρυσή προβά.Ι.Ιει τά βουνά τριγύρω ή αυγή 
Και χαροπή ξημέρωσε τόν κόσμον ή ήμερα 
Ά.1.1α γκι μένα 'μαύρισε γιά πάντα ό.Γ ή γή 

Αέν έχω πειά πατέρα !

"Οταν ./α.Ιοϋνε τά που.1>ά γ.Ιυκά εις τά κ.Ιαδιά 
"Η τρέχουνε χαρούμενα επάνω ’<· τον αιθέρα 
Μοϋ Ί.έν' με το κε.Ιάδημα κρυφά είς τήν καρδιά 

Α'εν έχεις πειά πατέρα !

ΜΑΘΗΜΑ ΦΙΛΕΤΣΠΑΑΓΧΝΙΑΣ
υτοκράτωρ τις τού Βυζαντίου θέλων νά 
μ.ανθάνη ό ίδιος άπό τοϋ στόματος τών 

ύπηκόων του τά φρονήματα αύτών 
συχνάκις έπεσκέπτετο αύτούς κατά 
τάς έογασίας αύτών καί τάς πανη- 

,γύρε-.ς, μεταμφιεζόμενος καταλ
λήλως διά νά μ.ένη άγνώριστος.

Μίαν φοράν είχε περιπλανηθή 
εϊς έν χωρίον πλησίον τής πρω- 
τευούσης. ένδεδυμένος ώς χωρι 
κός. Θέλων νά δοκιμάσ-ρ, πήν 

φιλευσπλαγχνίαν τών κατοίκων τοϋ χωρίου έζήτει άπό θύ- 
ρας είς θύραν άσυλο·/ καί τροφήν προςποιούμενος τόν έπαίτην. 

Πανταχοϋ, όπου καί άν έκτύπησε. τώ ήρνοϋντο καί τά δύο ! 
"Ισως ήθελε δοκιμάσει καί πολλάς άλλας πικρίας, έάν έξη- 

κολούθει τήν αύτήν δοκιμήν !
Οί άνθρωποι τοΰ χωρίου, ήσαν όλοι εργατικοί καί έμίσων 

τούς έπαίτας.
Είχον δηλαδή έν μέγα προτέρημα καί έν μέγα ελάττωμα. 
Είνε άληθές ! όταν έργάζηται τις, ήνε πάντοτε εύτυχής. 
Καί πάλιν όταν εύτυχή, λησμ.ονεϊ τους δυςτυχεϊς’ ούδό- 

λως σκέπτεται άν ύπάρχωσιν άλλοι στερούμενοι τοϋ έπιουσίου 
άρτου.

Επρεπε λοιπον νά τοϊς δοθή έν μ.άθημα περί τούτου.,. 
Δέν πρέπει νά ήνε τόσον σκληροί, τόσον άσπλα-'χνοι. 

έγωϊσταί καί ύπερήφανοι!
Αν ο έπαίπος ήναγκάσθη ένεκα άπροόπτων δυςτυχηι 

νά ζητήσ-ρ, τόν άρτον του :
Άν ο κτυπών τήν θύραν τοΰ εύπορου ήτο διαβάτ 

άπορος.τοϋ όποιου είχον σωθή αί τροφαι καί τά χρήματα ;
Αν ήτο γέρων άνάττηρος. ό όποϊος 

είς πην κατοικίαν του. οπού άναμένουσιν αύτόν ή γηραιά σύ· 
ζυγός του. τά τέκνα καί αί θυγατέρες του ανησυχούσα-, διά 
πήν βραδύπητα τοϋ πατρός των ; "Ω ! βεβαίως τότε θά ήτο 
πολύ σκληρά ή άρνησις τής έλεημ.οσύνης, θά ήτο αμάρτημα 
ή άρνησις πής προστασίας καί περιθάλψεως.

Ό Αυτοκράτωρ βεβαίως ήδύνατο νάτοϊς διδάξη, κάλλιστα 
νά άγαπώσι περισσότερον τόν δυςτυχούντα πλησίον των.

Εν πή καλοκαγαθ-ία του έσκέφθη άμέσως καταλληλότα
το·/ τρόπον, ϊνα χρησιμεύση ώς μάθημα είς τούς σκληρούς χω- 
Ρ··:-Ο’βν· .

Κατά πήν έξοδον τού χωρίου διέκρινε φώς έκπεμπόμενον 
αμυδρώς έκ τίνος πενιχρά; καλύβης.
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Γης τ·.ς

!...
Όπάταν το τριαντάφυ.Ι.Ιο άνοίγΐ) χαροπο
Καί τή γ.Ιυκειά του μυρωδιά σκορπίζι) ’ς τον άέρα 
Και το τριαντάφυ.Ι.Ιο θαρρώ μοΰ .Ιέγει σκυθρωπό 

νΐ'εν έχεις πειά πατέρα !

1\αύτο κ' έγώ τον θά νατον ζητώ ν' άναπαυθώ
Γιά νά με φέρουν γρήγορα κ’ εμένα έκεΐ πέρα 
Στο π.Ιάϊ τοϋ πατέρα μου καί πά.Ιι νά βρεθώ 

Νιι έχω πειά πατέρα !
Νίκος Α. Κοτσελύηουλος

ΤΙ νύξ ήτο παγερά καί ήσθάνετο πραγματικώς τήν άνά
γκην, όπως καταφύ·,-», έπ' ολίγον έστω καί εϊς πήν πενιχρήν 
καλύβην.

«Δέν είνε άρά γε δυνατόν νά κατοικήται κα! μία καλύβη 
άπό φιλεύσπλαγχνον άνθρωπον ; » ήρώτησεν εαυτόν μετά τί
νος αύτοπεποιθήσεως καί παρευθύς έβάδισε πρός τήν καλύβην.

Μετά τινας περιπλανήσεις εύρέθη πρό πής θύρας αύπής ρι
γών αληθώς έκ τού ψύχους !

— ”Ω ! είπε πόσον μέγα καλόν είνε ή ελεημοσύνη ! ή φι
λοξενία ! ή φιλανθρωπία !

Πρώτην ήδη φοράν έδοκίμαζε τάς συγκινήσεις, τάς όποιας 
ό έπαίτης έπί πολύν χρόνον καί σχεδόν καθ’ όλον 
βίον ύποοέρει.

— «Άνοιξε, καλέ μου άνθρωπε ! τρέμω άπό 
πεινώ’ είμαι ξένος’ διαβάτης ! . . .

ΙΙαρ’ολίγον νά. εϊπ·/·, καί. . . .Αυτοκράτωρ 1
Ό κατσικών έντόςτοΰ οίκίσκου άμέσως είς τό πρώτον κτύ

πημα εύρέθη καί αύτός πρό τής θύρας ένδοθεν καί χωρίς νά 
έρωτήση τίποτε ήνοιξε μ.ηχαν'-κώς αύτήν καί ύπεδέχθη τόν 
ριγούντα ξένον μετ’ άκρας φιλοφροσύνης.

— «Δέν έχω καλό κατάλυμα, άφένπ/1 μου, διά νά σέ βάλω 
νά άναπαυθής καί νά ζεσταθής’ άπο φα^-ητό κάτι θά ’βρώ 
ποϋ μοϋ ’περίσσευσε άπο το δείπνο μ.ου ! έως τό ποωι όμ.ως 
ιιέχει ό θεός·.

'Ο Αύτοκράτωρ ούδέποτε άλλοτε ειχεν εύρεθή είς τοιαύ- 
την θέσιν, ώςτε νά μή δύναται νά όμιλήση έξ εύγνωμ.οσύνης. 
Παρετήρησε μόνον τόν χωρικόν, μ.ήπως ειχεν ένοήσει αύτόν, 
ή μήπως ή παρουσία του έπροξένησε είς αύτόν έκπληξίν τινα.

Περί τού έναντίου άμέσως έπείσθη έκ τής άγαθόπητος καί 
άπλοϊκόπητος τοϋ χωρικού.

γχ·. ε.Λ. .α, - -, Δέν θα καθήσω πολύ, καλέ μ.ου άνθρωπε’ νά ςεκουρα-
; δέν ήδύνατο νά φθάστ,’^· σθώ ολίγον, νά φάγω ό,τι μοϋ δώσης, διότι πεινώ, καί νά μ.έ 

ύ-^β'Λοδεύσης ολίγον δια νά έξέλθω άπό τό χωρίον’ αύτό ήθελα 
ιά '%'μΛύ ’^άμ.τ,ς κα! θά σέ εύγνωμονώ έν όσω ζώ.

— ’Ό,τι 'μπορέσω θά σού κάμω’ ό Θεός βοηθός ! ποτέ δέν 
έστερήθηκα τίποτε’ εύλογημένο νά. ήνε τό ονομά του !» είπεν 
ό χωρικός κομίζων τυρόν καί άρτον καί έν βαρύτατο·/ ένδυμα 
διά τόν ξένον διαβάτην, τόν οποίον δέν έξέλαβε καί ώς τυ
χαίου τινα ή άστεγον καί άεργο·/ έπαίτην μέ όλας τάς μ.=τα- 
μ.ορφώσε-.ς. τάς όποιας ό Αύτοκράτωρ είχε κάμει εις τήν έν- 
ύυμ.άσίαν του καί είς τό πρόσωπό·/ του.

— Μόνος κατοικείς έδώ, καλέ μ.ου γέρων : ήρώτησεν ό 
Αύτοκράτωρ ;

— Όχιδά ! .... άπήντησεν ολίγον παραξενευθείς διά

χύτου τον
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την άγνοιαν τοΰ ξένου ό χωρικός. Δέν βλέπεις έκεϊ τή γυναίκα 
μου ζαί τά τρία παιδιά μ.ου ποΰ ζο-.μώνται ς τή ψάθα : . . . .

— Δεν τά είδον ! . . . άπήντησεν ό Αύτοκράτωρ έκπεπληγ- 
έζ τής μετριότητας καί ολιγάρκειάς τοϋ χωρικού, ό 
έδόξαζε τόν θεόν, διότι δέν έστερήΟη τίποτε, ένώ έζη 

είς μίαν τρώγλην κύτος ή σύζυγός του καί τά τέκνα του. κα! 
τό παραδοξοτερον. ήτο πρόθυμος εις ελεημοσύνην καί φιλοξε
νίαν, παρ' όσον ούδείς άλλος ευπορότερος αύτοΰ !

Ώ .' το μάθημα, τό όποιον έλάμβανε·/ ητο πολύ διδαζ. 
κόν. καί έπρεπε νά τό καταστήση αύτός έτι διδακ 
είς τούς συγχωρίους τοΰ χωρικού.

··-
Z-GlTcfOV

Ποια είνε

II περίστασις ήτο κατάλληλος’ πάντοτε ύπάρχει καιρός 
προς ευεργεσίαν !

Τώρα ήτο καιρός ζαί ανταμοιβής καί άνταποδόσεως, ή 
οποία έπρεπε νά έπέλθη ήγεμον.ζωτάτη.

Έπί τοϋ τόπου, τόν όποιον κατε' 
λύβη. ύψοΰτα·. υψηλότατος πύργος. έντό; 
ή οικογένεια τοΰ πρώην πτωχού χωρικού, τοΰ 
τον Βασιλέα, έπί τού υψηλότερου δέ μέρους 
γραμ.μ.ένον έπί πινακίδος « Ί ον πύργον τούτον 
λευσπλαγχνία ! . . . ι.

λάμ.βανεν ή πενιχρά κα- 
•οΰ οποίου κατοικεί 

φιλοξενήσαντος 
αύτοΰ είνε γε· 

άνήγειρεν ή φι- 
X. Βολιχός

ιάξη τό καθήκον του’

ζωηοοτέοα

Είς ττ.·ι έρώτησιν ταύτην έλάβομεν πολ,λάς, ώρζίζς.περιέρ
γους,τ=ρπ·?ζς. καί διδαζτιζας απαντήσεις. Επιθυμ.οϋντες ομ.ως 
ίνα όσον τό δυνατόν περισσότεροι έκ τών φίλων συνδρομητών 
ήμών άπαντήσωσιν είς αύτήν, προτείνομεν καί έζ. δευτέρου 
ταύτην κα! συνιστώμεν, όπως πάντες οί πρός το Περιοδικόν 
άλλ.ηλ.ογραφοϋντες φίλοι λάβωσι μέρος, διότι έπί τών άπαντά,-

έπιΟυμία σας *,

αί όποια·. θά δημοσιευθώσι·/ είς τό επόμενον τεύχος τοΰ 
τοϋ 1" έτους, το όποιον Οά έκτυπωθή ε· 

αντιτύπων.Οά π:
διαγωνισμόν, τοός οοους τοϋ 
δημοσιεύσει ταυτοχρονως. Λί 
τής 20ής Δεκεμβρίου.

σεων.
Ιανουάριου 

χιλιάδας ά-.
το όποιον Οά έκτυπωθή είς πολλάς 
οζηρύξωμεν νέον όίως πρίοτότυπον 

ό~0’Λ·ι καί τά βραβεία θέλομεν 
απαντήσεις είσί δεκτά! μέχρι

"Ενας σχώΛηζ, μά χω.Ιός είς τό .τοΛ ό καϋμένος, 
Είς τά ςώα ώς γιατρός επερνονσε φημισμένος. 
Έ.Ιεγε πώς είμπορεϊ κάθε νόσοι- να γιατρεύει 
Kij <ιπΐ> τούς θεούς αυτούς πειό χαΛα να θεραπεύει. 
Μία όμως πονηρίι ά.Ιωποΰ τόν πλησιάζει 
Και τό πόδι τό χωΑό μετΐι προσοχής χυττάζει

ΣΚΩΛΗΞ και ΑΛΩΓΊΗΞ
( Μϋθοε )

Καί τοϋ ,Ιέγει. «Τί γιατρός,
Όταν νά γιατρε.ύσης σί· der μπορείς τόν εαυτό σου ;

«σ«ε σχώ.ΙηΕ., τό θεό σοι·,

Όποιος ΆΛΛον συμβου.ίεύοι. για τό έ.ίαττώματιϊ τον 
"Ας ζητή νά. διορθώσει πρώτ. αστός τά ίδικάι του.

Ni-Cos

0 ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
το πολύ διδακτικόν τό 
ταξείδιον, το όποιον είχε 
κάμει ό Λεοντόκαρδος είς 
τόν Ούρανΰν έπί τών 
πτερύγων τοΰ Αετού!... ■ 

Έδιδάχθη αληθώς,ότι 
ό έγωϊσμός είνε άσυγχώ- 
ρητον σφάλμα ζζί μάλι- 
στζ εις τά παιδία.

Τούτο ομ.ως δέν ήδύ- 
νατό ποτέ νά αφαίρεση, 
άπ' αύτόν ένα άλλον ε
γωισμόν, μίαν άλλην δι- 
καίαν υπερηφάνειαν. «ότι 
είνε Έ. I. ίηνόπο υ J ο ». Κ α ί 
γνωρίζει πολύ καλά ό μι
κρός Λεοντόκαρδος ποιαν 
ιστορίαν και ποιον καθή

κον έχει νά έπιτελέση ένα Ελληνόπουλο ’.
Γνωρίζει ότι οφείλει τήν ζωήν του είς τήν Πατρίδα !
Καί αληθώς! Ι’πάρχει τιμιότερου, άγιώτερον, μεγάλη - 

τερον άπό τόν θεόν καί τήν Πατρίδα ! . . .
Άπειράκις ό Λεοντόκαρδος έλεγεν είς τούς συνομηλίκους φί

λους του, οί οποίοι τον έθαύμαζον διά τά γενναία φρονήματα, 
του. «Άχ ! παιδιά, πόσον ήθελα νά έγίνετο ένας πόλεμος και 
νά εϊμ.ποροΰσα μέ μία σπαθιά νά σφάζω όλους τους Ί ούρκους 
καί άς έχανα καί τήν ζωήν μου αύτήν έπειτα '· - - · Ποια 
δόξα τότε, ποια τιμή ! . - »

Εύγενέστατος πόθος, τον οποίον όμως κάνεις έκ τών φίλων 
τοΰ μ.ικροϋ Λεοντοκάρδου δέν ήθελε ν’άφήση δ·.' αύτόν μόνον .'

Άλλ' είς τόν Λεοντόκαρδον ή τύχη έφάνη πολύ εύνοίκή.
Μίαν ήμέραν μεγάλη συμπλοκή είχε συμβή είς τά Σύνορα 

υ.ετζ'ύ τών ’Ελλήνων ζαί τών Τούρκων. Ώ Λεοντόκαρδος 
είχε παρακολουθήσει τον πατέρα του, ο οποίος επροζειτο να 
έγκατασταθή όριστιζώς είς μιαν πόλιν πλησίον τών Συνόρων.

ΊΙ χαρά τού Λεοντοκάρδου ήτον άπερίγραπτός !
Κζϊ μέ ένα καλάμι άνέξήρχετο τής οικίας του, θά έφόβιζε 

τούς εχθρούς.τούς όποιους έταζαν έκεί φρουρούς τών εχθρικών 
σταθμών.

'Αλλ' ότε συνέβη ή συμπλοκή, εύρέθη δυςτυχώς άοπλος, μέ 
κενάςτάςχείρας.μόνος.καί πλησίον ένος προχώματος,το οποίον 
οί στρατιώται ήμών εΐχον κατασκευάσει.

Ό ενθουσιασμός του τον είχε φέρει είς τοιαύτην κρίσιμον 
θέσιν καί στιγμήν, μακράν τής οικίας του, πλησίον τών 
εχθρών !

Είς τό πρόχωμα δέν είδε κανένα έκ τών ήμετέρων στρα
τιωτών. εΐμή μόνον τάς άποσκευάς ζαί τά όπλα των. Εκ 
τούτου ήνόησεν ότι έκεϊ που πλησίον θά έμάχοντο ή θα 
ήσχολούντο άφεύζτως εις σπουδαία·/ τινα καί έπείγουσαν ερ
γασίαν.

Τώ ήλθε πρός στιγμήν τού νού ή άπζισία σκέψις,μήπως οί 
στρατιώται έγκατέλειψαν την θέσιν των καί το πρόχωμα μετά 
τών όπλων των είς τήν διάθεσιν τοΰ εχθρού, αλλά παρευθυς 
άπέβαλεν αύτήν μεμφθείς ζζί τον εαυτόν του, διότι έσκέφθη 
καί προς στιγμήν τοιοΰτόν τι.

«Δέν αφήνουν ποτέ τήν θέσιν των οί Ελληνες εις τους

εχθρούς ! . . . άλλ άποθνήσκουν πρώτον ! . . . » είπε υ.ετά 
έθν.κής ύπερηφανείας ζαί ήρχισε νά σζέπττ,τζι περί ά/,λων 
άμέσως.

« ... Τό πρόχωμα ήτο έρημον ! ... θά τό ζατ=λάμ.βανον οΐ 
εχθροί! - - .»

Έπρεπε λοιπόν ό Λεοντόζαρδος νά 
έπρεπε νά πράξη ό,τι ήδύνατο.

Ήτο ζαιρός έργων, στιγμή ένεργείας, καί ούχί σκέψεων 
ανωφελών ζαί ματζίων.

II παραμικρά άπώλεια χρόνου, ήτον απώλεια ση,μ.αντι- 
κωτκτ·/·,. . . . άπώλεια τιμής ίσως τής ΙΙζτρίδος, τήν όποιαν 
έπρεπε νά ύπερζσπισθη παντί σθένει. παντί τρέπω ’

λίακρόθεν ηζούοντο βηματισμοί άτακτοι ώσεί έπερχομ.ένων 
■στοατιωτών !

Άν ■ςαχΊ ίγ'ΐοοί
Λλλά θά ήδύ’.π 

κατά τό σώμα !...
«Άχ!... »ήτον ή μόνη στιγ

μή.κατά τήν οποίαν ό Λεοντό
καρδος έποθησε νά ήτο άνήρ, 
μεγαλόσωμος, ισχυρός. Ηρα
κλής ! ...

Άλλ’ ήτο Αεοντόχαρόος.
Μεταζύ τών άποσκευών οί 

στρατιώται εΐχον άφήσει όπι
σθεν τού προχώματος τά κα
λύμματα τής κεφαλής των.

θεία έμ.πνευσις ! ... Δέν θά 
έφοβούντο οί έχθροί νά πλη- 
σιζσωσιν. αν έβλεπον ότι ήσαν 
κεκρυμμ.ένοι Ελληνες φρουροί 
όπισθεν τού προχώμ.ατος : . . .

Τούτο λοιπού έπρεπε νά κά- 
μη ό Λεοντόκαρδος νά ύποθέ- 
σωσιν οί έχθροί. Καί τό κα
τόρθωσε !

Ενέπηξεν άμ.έσως ζύλα με
γάλα καί τά όπλα όπισθεν τού 
προχώματος, είς δέ τάς κορυ
φής αύτών έθεσε τά ζαλύμ.μ.ατα 
τής κεφαλής, τάφέσια, σϋνι στρατιωτών.είς τροπον ωςτε ν 
απατηθώσιν οί έχθροί.

Άλλ' ήρκει τοΰτο : . . . άν ήνόουν τό τέχνασμα : 
Δέν θά ήτο καλλίτερον νά τοΐς δώση νά ένοήσουν ο

έπρεπε νά τούς έζφοβίση. 
ύνατο ; ■ . - "Αν τον έβλεπο- τόσον μικοόν

Παρά προσίοχέαν έσ&λκισε πολύ δυνατά.

τίον, ότι δηλαδή αληθώς ύπήρχον Ελληνες φρουροί είς το 
πρόχωμα έτοιμοι νά έπιπέσωσ·. κατ' αύτών :

Καί ή ιδέα ζύπή ήτον έπίσυ,ς ορθή ώς ή πρώτη.
Επρεπε διά τούτο νά τεΟή αμέσως καί αύτη ύπό δοκιμήν.
Ώ <-)=ός εύτυχώςδέν άφήνει ποτέ άπροστάτευτον κανένα, 

όταν έργάζηται τό καλόν !
Ώ Λεοντόκαρδος εύρεν έν μέσω τών άποσκευών καί τών 

οπλών καί μίαν σάλπιγγα .'
ΙΙοτέ άλλοτε δέν είχε σαλπίσει μέ τόσον μεγάλην σάλπιγγά.
,_·ά ήδύνατο άρά γε τώρα νά σαλπίσ-ρ, δυνατά τόσον, όσον 

έπρεπε, διάνά άκουσΟή ύπο τών Ελλήνων στρατιωτών καί 
ύπο τών έχθρών ;

Δέν έσκέφθη πολύ διά τούτο
Είς τόν πόλεμ.ον δέν σζ.έ· 

νηθή ή όχι νά πράξη, ο,τι 
τιμήν τής Πζτρίδος του.

Λεοντόκαρδος ζαί

ο στρατιώτης άν Οά δυ- 
πράςη, διά νά σώση τήν

κατά τούτο έφάνη πολύ εύτυχής. 
Έσάλπισε παρά προςδοκίζν 

πολύ δυνατά.
Ί > ήχος τον όποιον άφήκεν 

ήζ.ούσΟη. ώς νά προήρχετο 
άπο σάλπιγγα αγγελικήν, εύαγ- 
γελιζομένην νικητήριου χαράν '

< )ί Ίΰλληνες στρατιώται 
ήκουσαν τό χαρμόσυνου σάλπι
σμα καί έν τώ άκαρεί έφΟασζν 
έπί τόπου, έλαβον τζ όπλα, 
έτοποΟετήΟησζν όπισθεν τού 
προχώματος καί άνέμενον έπ 
ολίγον τήν έφοδον τού έχΟρού.

Εις μάτην ομ.ως.
Τό τέχνασμα καί τό σάλπισμα 

ήρκεσαν νά τρέψωσιν είς φυ-ήν 
τούς άνανδρους έχΟρούς.

Τό πρόχωμα, ή τιμή τής 
πατρίδος. έσιόΟη άσπιλος, οί 
στρατιώται έγένοντο προσεκτι
κότεροι καί ό Λεοντόκαρδος 
έπραςε τό καθήκον του προς 
τήν Πατρίδα................................

I Ιοϊος εζ. τών μικρών μ.ου αναγνωστών δέν επιθυμεί νάφζνή 
χρήσιμος είς τήν Πατρίδα. X—Λ \ 
περισσότερον άζόμη ; . . .

ο πως και ό Λεοντόκαρδος :

ουναν- Μιχ, Ε. Καναχάχη;

Αξιανάγνωστος επιστολή
Άγαπι/τόν μου ΙΙαχδιχον περιοδεχόν ! 

θεωρώ καθήκον μου νά σοί έκφράσω τήν βαθυτατ-ζ,ν 
τόρα ότε αφήνεις τό δεύτερον έτος 
ερίτον. το οποίον εύχομαι νά διανύσης καί 
ργάται καί συνδρομηταί σου έν ύγιείζ, εύ-

ευ- 
καί•ρνωμοσυνην μ.ου. · 

εισέρχεσαι είς τό τ 
σύ και όλοι οί συν
τυχία καί χαρή.

11 όσα καλά έπροξένησες 
φίλομς σου δέν δύναμαι να σοί 
εϊπω ότι άνευ σου θά έστερούμ-ην ένος φιλόστοργου πατρός 
εγώ ή ορφανή, οί δέ άλλοι φίλοι σου. οί έχοντες το εύτύχημα 
νά έχωσι πατέρα, ένος διδασκάλου, ενός αδελφού, ένος φίλου.

Μή θεωρήσης υπερβολήν προερχομένην έζ. τής πολλ.ής 
μου άγάπης. ότι σέ παρομοιάζω μέ πατέρα, διδάσκαλον.

είς έμέ καί είς ολους τούς μικρούς 
γράψω, δύναμαι όμως νά σοί 

πόργου 
τό ευτ

αδελφόν καί φίλον, διότι είσαι πράγματι τοιοϋτος, ώς μαρ
τυρεί ή προς τούς μικρούς φίλους σου αγάπη καί άφοσίω- 
σίς σου.

Είπε μοι άγαπητόν μου Περιοδικόν. ποιος άλλος έκτος 
τοΰ I Ιατρός δύναται νά σ·υμ.βουλεύη καί νά πείθη τά τέκνα 
του να. μ'η Λησμονώσι τόν δυστυχοϋντα π.Ιησίον τα>ν. νά 
φροντίζωσι πρώτον διΐι τά μαδήματα 7.αΐ επειτα διά τά 
παιγνίδια, νά άγαπώσι τά ζώα, όπως ή χα.ίή χόρη τό ~·χ- 
τχ/.'. της καί ό ΛΓεπρός· 'Αντώνιος τον σκύλον του, να σέ- 
βωνται τά ξένα πράγματα όπως συμβουλεύεις είς τό διήγ-^μα 
’/ άρχή τον χαχοϋ. νά ήνε οώ.ίόσπι.χγγρχ όπως ό Μιχρός 
βασιΑεός τής Σοηδίας, νά έχωσι πεποίθησιν είς τόν άληθή 
θεόν ώς ύ 'Αβραάμ /.χ·. αί δύο άδεΑφαί. νά μή βασανίζωσι 
τά ζώα όπως τό χαχόν παιδίον καί τά άλλα τά όμοια του



6 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 190 191 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ι

είς τό διήγημα ό ι"π>·ος «roc ποντικού, όπως ό μικρός Γεώρ
γιος εις τό διήγημα ό Ρόικ και ή λι.Ιή καί όπως έ Κώστα,ς 
είς τό διήγημα ή Φριχτή τιμωρία, νά μή ήνε απρόσεκτα ώς 
ό μικροί: Σταύρος. ιά ρπ, ψεύδωνται ώς ό Νίκος είς τό διή- 
-γςμχ ή ά.Ιήθεια δέν κρύπτεται καί ώς ή Λεονόρχ είς τό 
διήγημα ή μαύρη κη.Γις, νχ ήνε αμνησίκακοι ώς ό Μιχαλά- 
κης εις τό διήγημα Σκηνή έν σχο.Ιειω, νά μή παρακούωσιν 
είς τους γονείς των ώς ό λ ου.ίου. ό· μικρός Θανάσης είς τό 
διήγημα ro ποτάμι. . . τό ποτάμι ....'. ό Λουκιανός είς 
τό διήγημα έκόπη τό δακν.Ιάκι μον καί ό Χαρίλαος είς τό 
διήγημα Φωνή είς τήν χιόνα, νά μή έπιχειρώσι πράξεις 
άνωτερας τών δυνάμεων των ώς ό Μικρός Κυνηγός, νχ 
έλεώσι τούς πτωχούς ώς ό Μαρίνος είς τό διήγημα τό πρώ
τον άεϋόος, ιά άγαπώσι τήν έργασίαν ώς ή Μικρά Άμανδά 
είς τό διήγημα 'Λ.Ιηθές καί. σύγχρονον, 'ία άγαπώσι τούς 
αδελφούς των ώς ο Μιμήκος τόν Τάκην, ·ή Έρασμία τόν 
Αιλήν εϊς τό ποίημα δύο παιδάκια 'στό Αιό’άδι καί ή Ειρήνη 
τήν ’Αγγελικήν είς τό διήγημα^*  δύο άδε,ΙφαΙ, νχ έλεώσιν 
άνευ έπιδείςεως. ώς ό καλός εκείνος άνθρωπος Έν τώ κρύ
πτω. νχ μή ηνε έγωϊσταί ώςήμικρά, έγωιστρια. κχί ό λεον
τόκαρδος Βασ.ίιεύς, να. μή άποφεύγωσ: τό σχολεϊον. ώς ό 
λ ειποτακτών μαθητής, νά μή καταστρέρωσι τά δένδρα. 
νχ άγαπώσι καί νά ένθουσιώσιν ύπέρ της Πατρίδος, ώς ό 
Κλέφτης είς τήν διαθήκην του, ώς ή Μικρά λει.ΐή, ό Μι
κρός Λ'ώσΓας·, είς τό διήγημα ζ/ Σημαία τής πατρίδος καί ώς 
ό ΙΙέτρος καί ό Νικόλαος είς τόν διάλογον τό α.δοζο βουνό, 
'ία μ'η φιλονικώσι μετά τών αδελφών καί φίλων των ώς ό 
ΙΙέτρος καί ό Παύλος είς τό διήγημα τι ρέρονσι τά μαζώ
ματα καί ώς ό Μαυρίκιος κα! ό Λουδοβίκος είς τό διήγημα 
δύο άδε.Ιφοί καί δύο στρουθιά, νά σκέπτωνται καλώς ώς ό 
Ερρίκος, νά μή ρίπτωσιν άπροσέκτως τά ένδύματα καί τά 
βιβλία των ώς ό Γιαννάκης εις τό διήγημα τό ΙΙάσχα τοΰ 
Γιαννάκη, νά μή ήνε ύπερήφανα ώς ό 'Ιάκωβος εϊς τήν Ταρ- 
πηΐαν Πέτραν, νχ άγαπώσι τούς γονείς των ώς ό Μικρός 
Βαρκάρης, νά μή φοβώνται ώς τό λει.Ιό παιδί και ό Κο- 
κός είς τόν Μπαμπούλαν, νά ήνε εύγνώμονα ώς ό Νίκος εϊς 
τό διήγημα ό Νίκος καί ό σκύλος του, νά μή ήνε ανόητα ώς 
ή Σταματίνα, νά ήνε γενναία ώς ό λεοντόκαρδος, νά κιν- 
δυνεύωσι τέλος έν ανάγκη τήν ζωήν των ώς ό Γενναίος Ψα
ριανός. ό αληθής ήρως κχί ό νιος τον άκτοφύλακος ;

Είπέ μο·., σέ παρακαλώ, άγαπητόν μου Περιοδικόν,ποιος 
διδάσκαλος ήδύνατο νά μας διδάξη τόσον τερπνώς καί ·ζ.=- 
θοδικώς : Περί τοϋ πώς δυνάμεθα εύκόλως νά ζωγραφίζωμεν, 
περί ύαλου, περί σάπωνος. περί σελήνης, περί σεισσ.ών. πεοί 
ήλιου, περί παπύρου, περί πετρελαίου, περί αεροστάτων, 
περί διαττόντων αστέρων, περί βροχής, περί αστραπής, περί 
βροντής, περί κεραυνού κα! περί τόσων άλλων αντικειμένων 
όπως σύ μάς έδίδαξες :

Ό διδάσκαλος ραβδίζων τόν μικρόν Νίκον
— Καί δέν σοΰ είπα χίλιαις φοραϊς νά μή 

μέ λέγης: Λάσκα.Ιε ;
Καί ό μικρός Νίκος κλαίων :
— Άμ’ τινα λέω, δάσκαλε : ! .. .

’Εστάλη ύπό Λρόσον τής Πρωίας-
• ·•

— Λοιπόν Γιώογο σέ έρράπισεν αϊ :
— Ναί.
— Καί άφησες νά περάση έτσι αύτή ή 

προσβολή :
— Καθόλου μάλιστα' έβαζα τρεις ήμέρας
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εις τό μάγουλό μου μολυβόνερον καί μόλις 
σήμερον κατώρθωσε νά μοϋ πεοάση.

'Εστάλη ύπό .Ι/.-τ/ι/ι-μ.τοίγι.

Ο μικρός Κοκορομυαλάκης είνε έμπορος :
Μίαν ήμέραν είσήρχετο είς τό κατάστημά 

του άνθρωπός τις καί τόν παρακαλεϊ νά τω 
δείςη τό γραφεϊον τοϋ ΙΙαιΛικον Περιοδικοί.

— Είμαι μοναχός είς τό μαγαζί άπαντα ό 
Κοκορομυαλάκης. Κάθησ’ έδώ άν Οέλης καί 
έγω πηγαίνω καί σοΰ τό δείχνω.

'Εστάλη ΰπόΣιγαΤοϋ Λίρα-ίοΐί.

Ποιος αδελφός διεσκε'δασεν. έ’τερψε, παρηγόρησε, συνεβού- 
λευσε. παρεκίνησεν είς ευεργεσίαν, εύσπλαγχνίαν. έλεημοσύ, 
νην. φιλοπατρίαν κλπ. τόν αδελφόν του, όσον σύ διά τών 
πεντήκοντα. ποιημάτων σου :

Ποιος φίλος κατέστησε τερπνάς τάς ώρας τής άναπαύ- 
σεώς μας, όσον σύ μέ τά χαριτωμένα τραγουδάκια σου ;

Ποιος μάς καθωδήγησεν είς τό καλόν, όσον σύ μέ τούς 
διδακτικούς διαλόγους σου ;

ΙΙοίος μάς ύπέδειξε τό ορθόν όσον σύ διά τών χαριεστάτων 
μύθων σου ;

ΙΙοίος ένεθάρρυνεν ημάς είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν 
καί καλλιτεχνικήν ένασχόλησιν, όσον σύ διά τών διαγωνι
σμών σου ;

ΙΙοίος παρηκολούθησε τόσον τήν πρόοδον καί τήν μόρ- 
φωσιν ήμών, όσον σύ διά τών έκ τών έξετάσεών μας εντυπώ
σεων σου :

ΙΙοίος έφρόντισε περί τής πνευματικής ήμών άναπτύξεως 
καί τής σωματικής ευεξίας, όσον σύ διά τών πατρικωτκτων 
άρθρων σου ;

ΙΙοίος έφρόντισε διά τά μικρά άδελφάκια μας τόσον όσον 
σύ διά τών διηγημάτων,τά όποϊα έδημοσίευσες έπίτηδες διά 
τά μικρά παιδία ;

ΙΙοίος μας ύπέδειξε μέσα δ'.ασκεδάσεως τοιαϋτχ. οία τά 
εύουέστατα παιγνίδιά σου :

Ποιος μάς διεσκέδασε τόσον, όσον συ διά τής χαριεστατης 
Παιδικής ήχους, τήν όποιαν δημ.οσιεύεις :

ΙΙοίος έφρόντισε περί τής πνευματικής μας ένασχολήσεως 
τόσον όσον σύ διά τών πνευματικών ασκήσεων σου :

ΙΙοίος ικανοποίησε τήν φιλοδοξίαν ήμών τόσον όσον σύ διά 
τής χαριεστάτης αλληλογραφίας σου ;

ΙΙοίος τέλος εχει ώς κυρίαν φροντίδα τήν διανοητικήν μόρ
φωσήν καί ηθικήν άνάπτυςιν τών συνομηλίκων μου όσον σύ ;

Κατόπιν λοιπόν όλων τούτων πώς νά μή σέ άγαπώμεν ώς 
πατέρα, διδάσκαλον, αδελφόν, φίλον, άγαπητόν μου «Παι
δικόν 1 Ιεριοδικόν :»

Τελειόνω τήν παρούσαν μου μέ τήν πεποίθησιν ότι πάντα 
ταΰτα δέν θέλουσι παρίδει οί τόσον εύεργετηθέντες μικροί φί
λοι σου και επομένως όχι μόνον θέλουσιν άνανεώσει τήν συν
δρομήν των καί διά. τό νέον έτος 1891 άλλ’ ότι θέλουσι προ
τρέξει καί πάντας τούς συγγενείς καί φίλους των νά έγγρα- 
οώσι συνδρομ.ηταί είς τό μ.οναδικόν μας «Παιδικόν Περιοδι
κόν».το οποίον θέλε: τοϊς χρησιμεύσει ώς πατήρ, διδάσκαλος, 
άδελφός καί φίλος.

Δέχθητι τήν συνδρομήν μου διά το επόμενον έτος κα! μή 
παύσης νά μέ άγαπάς.

’//.·τσιτοτ«ι>·>) σι·>·ι1/»>/ιζ|τριά <ror
Δρόσος τήι Πρωίας

ζΙιΛίσκ.Δέν μοΰ λέγεις παιδί μου ποΰ γίνε
ται τό άγιον Μύρον :

Μαθητής. Εις τήν Μυρόπολιν. δάσκαλε.
'Εστάλη ύπό Σ. .¥. .Ιεγόκι;.

— Τί σ'άρέσει Γιώργο, νάπέονηςτό πρω: 
παξιμάδι ή καφφέ :

Καί ό Γεωργός :
—Μοΰ άρέσει νά πέρνω τά παξιμάδια μαζύ 

μέ τόν καφοέ.
'Εστάλη ύπό Πράσινης Χ.Ιόης.

Ιϊβ Αίνιγμα
Είμαι πόλις τής Συρίας
Άν μέ άποκεφαλίσης
Μετοχήν Οά άπαντήσ-ης

Εστάλη ύπό Νίκον Πον·1οπον.1ου
177 Αίνιγμα

Τό πρώτον είναι πρόΟεσις
Τό δεΰτεοον μου γοαμμα
Τό όλον μου αποτελεί
Βιβλίον έν τώ άμα.

’Εστάλη ύπό θεΐίς Άθηνιίς

* ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ*
178 Αίνιγμα

'' Λν κανείς ποτέ μέ πάρη 
Είμαι άνθος όλο χάρι.
Άν μέ πάρη δυό φοραις, 
Τότε είμαι άλλο τι.
Είμαι πέλαγος πλατύ.
'Εστάλη ύπό Μαρίας Γεωργακοπον.Ιον

1 79 'Απροσδόκητον
ΙΙοίας νήσου τά όρη εύρίσκονται πολύ μα

κράν απ' αυτήν ;
'Εστάλη ύπό Αικατερίνης Αραιιη.ίαράκη

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ" ΩΣ ΔΩΡΟΝ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Τό «ι%εύκωμ.α» τού «Παιδικού ΙΙεριοδικοΰ», τόόποϊΟν 

έξεδόθη τή συνεργασία πολλών λογιών διακεκριμένων, έζετυ- 
πώθη κα: εφέτος καλλιτεχνικώτατον είς πολλάς χιλιάδας άν- 
τιτύπων. διά νά χρησιμεύση ώς Λώρον κατά τλ,ν ΙΙρώτην 
τοΰ Νέου έτους είς όλους τούς συνδρομητάς ήμών άπο τού 
προπάππου μέχρι τοΰ δισέγγονου ! . . . Όσοι δέν τό άνέγνω- 
σαν πρέπει νά σπεύσωσ: νατό άγοράσωσι τάχιστα, έφ' όσον 
χρόνον θά τιμάτα: χντο λεπτών πεντήχοντα ! . . Πάσα 
περί τούτου σύστασις είνε περιττή,. Τήν έκπτωσιν τής τιμής 
ποιοΰμεν χάριν τών έγρραφησομένων κατά τό τρίτον έτος συν
δρομητών τοΰ Περιοδικού.

Μετά μεγάλης μου χαράς αναγγέλλω εϊς τούς μικρούς φίλους μου 
οτι άπό τοΰ νέου έτους Οά λείψουν τά παράπονά των διά τήν μή τα
κτικήν διανομήν τοϋ φύλλου, καθ' όσον αϋτη θα ένεργηται ακριβέ
στατα ύπό τοϋ νέου διανομέως εις έκείνους, οι οποίοι Οα πληρωσωσι 
μέχρι τής Ιης ’Ιανουάριου τήν συνδρομήν των.

Κά.Ι.ίιο άργά παρά ποτ'ε, a-ra-rpz't, Διδώ X. Αεντούδη. Και οί 
πλείστο: φίλοι μου μοι εινε άγνωστοι, άλλά τοΰτο δέν ήμπόδισε 
κάνένα νά λαμβάνη μέρος εϊς τούς διαγωνισμούς. Με μεγάλην χ αραν 
άνέγνωσα τό γραμματάκι σου, εις τό οποίον νομίζω, ό'τι βλέπω μίαν 
καλήν, έκ τών καλών συνδρομητριών μου. Γράφε μου τακτικά.

Αληθινά σέ έκυρίευσεν έξ έφόδου ή αλληλογραφία μου, προςφιλής 
■Ελένη Κοτσοβίλή ; τότε λογίζομαι πολύ εύτυχής, διότι τίποτε άλλο 
δέν έπιδιώκω ή πώς νά κατακτήσω τήν συμπάθειαν καί άγάπην όλων 
τών φίλων μου. Σέ ευχαριστώ πολύ, πολύ.

Τί χαριτωμένα γραμματάκια μοί στέλλει ή προσφιλής. 'Αγγελική 
X. Τ. κ'ιΛπλια ! !.'. ‘'Αδυνατώ' πλέον ν’απαντήσω, αδυνατώ να 
περιγράφω τήν χαράν μου, διότι είμαι τόσον αγαπητόν εις τούς 
φίλους μου !

Διατί τόσον fnpu μοί’έστειλες τάς λύσεις σου. φίλτατε Άνδρέα 
Μπούφη. Α. Ταγκύπουλε καί ’Ασπασία Ζαφειροπούλου :

’Επειδή δέν έπληρώσατε τήν συνδρομήν, φίλε κ. Λ. Ν. Μπουρό- 
πουλε, διά τοΰτο δέν έλάβετε τά φύλλα τοΰ Ιουνίου, ’Ιουλίου, Αυ- 
γούστου κτλ. κτλ. !...

Ποιος Οά μάς έλεγεν ότι έφύγετε άπό τό Ιίρομύριον. φίλτατον 
Βόρειον Χέλας, διά νά μή χάνωμεν άδίκως τά φύλλα καί διά νά 
μή παραπονήσαι καί σύ άνιν Λόγον ; Τήν συστημένην επιστολήν σου 
δέν έλαβον. ώστε δύνασαι νά μεταβής εις τό ταχυδρομείου κα! να 
λάβης 25 φραγκα διά τήν άπώλειάν της.

Τακτικότατα άπεστέλλομεν τά φύλλα, φίλε κ. Ν. Γ. Κοκαΐνη. 
Συνδοομήν τοΰ νέου μαθητου δέν έλάβομεν, ώς φαίνεται έκ τών βι
βλίων μας, επομένως δέν άπεστείλαμεν καί ούδέν φύλλον άΛηθως.

"Ελαβον κα'ι τάς δύο έπιστολάς σας, φιλτάτη βεά ΆΟηνβ. άλλά 
δέν ειχον χώρον νά σοί -απαντήσω έν τώ προηγουμένω τεύχει. Σέ 
ευχαριστώ οιά τάς ένεργείας σου παρά πολύ. Λν έβαζα άκόμη Λιίο 
Λίέ’εις εϊς τόν Βαντάελ, Οά σοί έκαμε τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν σοί

180 ’Ακατανόητου

Πώς δύναται ό κύων νά είσέλθη εις τήν 
εκκλησίαν ;

'Εστάλη ύπό Α. Πετροπον.Ιυν

Λύσεις ασκήσεων ΙΑ", τεύχους

17 1) Κλειώ=κλείω.— 172) Λι-ών=Αι- 
ών.— 17.3) Τό πνεύμα ψιλή. — 174) Ψ-Α 
=Ψύλλα.— καί 175) Εύα.

■ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ· ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ
Διά νά άναγ?ωσθή παρ’ όλων τών συνδρομητών τοΰ Πε

ριοδικού, δωρεάν, θά δημοσιευθή κατά πρώτον έν αύτώ 
άπό τού επομένου φύλλου, κατόπιν δέ καί είς ιδιαίτερον τεί
χος κομψότατου, όπερ θά τιμάται δραχμής.

Οί κατέχοντες λοιπόν αγγελίας τού Δραματίου παρακα- 
λούνται νά τάς έπιστρέψωσιν εγκαίρως. Οί δέ προπληρώσχν- 
τες τό Δραμάτων συνδρομηταί τού Περιοδικού , έάν δέν θέλω- 
σιν αύτό εις τεύχος, δύνανται ν’ άποστείλωσι τό ύπόλοιπον 
τής συνδρομής των πρός συμπλήρωσιν.

'Εκτός τών αμοιβών, τά ονόματα τών φροντιζόντων καί 
τών έγγραφομένων θά δημοσιευθώσι·/έν τελεί τοϋ δραματίου.

έπροξένησε :... Φαντάζομαι τώρα μέ τό Όργανό τής Κρήτης ποίαι 
Οά ήνε αί εντυπώσεις σου !

Είδα καί έπαΟα νά άναγνώσω τό δελτάριόν σου, άγαπητέ Θεό
δωρε Μπϊκε ’Ακόμη ζαλίζομαι άπό τήν άνάγνωσιν, τόσον ώστε 
δέν εΐξεύρω τί νά σοΰ απαντήσω ! ΚαΟαρώτερα γράφε είς τό εςής. 
Άπό τό δεύτερον δελτάριόν κάτι έκατάλαβα ! Τήν κωμωδίαν τήν 
όποιαν μοί έπέστρεψες την έλαβον.

Καί έγώ εϋχαριστήΟην περισσότερον άπό σέ, φίλτατε Δ. Καΰ.λι- 
βωκα, διότι έλαβον τήν πρώτην επιστολήν σου. Γράφε μου τακτικώς 
αν Οέλης πράγματι νά μέ ευάρεστης.

Άαέσως έορόντισανά οιορΟωΟή τό λάθος τοΰ διανομέως μου.προς- 
φιλής Αικατερίνη Ρετσινδί τό όποϊον σέ έκαμε νά Ουμώσης τόσον. 
Ό λογόγριφός σου είναι καλός' Οά δημοσιευθή μέ τήν σειράν του. 
Καί καλός όμως άν δέν ήτο, Οά οας περίιπαίςοιιέν ποτέ 'ως εφοβή- 
Οηςί;...Ουδέποτε βεβαίως !

Σοί έστειλα τά ζητηΟέντα φύλλα, φίλε Λ. ΧΙκου, έκ δευτέρου.
Μά τί άνυπομονησία είνε αύτή, άγαπητέ Πολικέ Άστήρι... Θά 

έΟύμωνα πολύ, άν δέν ε'ίξευρα οτι είσαι 'ένας έκ τών καλλίτερων μου 
φίλων!... Τά γραμματάκια σου μέ τά σχέδια καί τάς εικόνας μέ 
κατέπληξαν !...''Ολόκληρον τεύχος έπρεπε νά έκδώσω διά νά σοΰ 
άπαντήσω όπως θέλω ! ... Πώς σοΰ έφάνη τό βραβείον ;

Ποιος αο'ι έστειλε τάς λύσεις μόνον τοΰ προηγουμένου τεύχους 
χωρίς νά μοι γράψη τό όνομά του ',... έπί τοΰ φακελλου είχε πεντε 
μονόλεπτα γραμματό ση μα.

Έλαβον ύπ'όψει τάς λύσεις σου, φίλτατε Γ. Δ. Πετρόπουλε.
ΜετετέΟητε εϊς Αλμυρόν κ. Α. Κρασοπούλου άλλά πόΟεν;... 

Τά φύλλα σας άπεστείλαμεν >κ Λεντέροι· λίαν προΟύαως.
Εϊς τό ταχυδρομεϊον νά κάμης τά παράπονα σου διά τήν νεαν στέ- 

ρησιν τών φύλλων φίλτατε ·. H. ·. Καΐρη.
Άμέσως .σοι άπέστειλα τό Λεύκωμα φίλτατε Π. Γ Μαυρο- 

γεώργη' τά γραμματόσημα περί ών μοί γράφεις δεν υπάρχουν.
'Έλαβον την τελευταίαν επιστολήν σου, προσφιλής ΑΙκατερίνη 

Δραμηλαράκη. Τό εΰγενέςενδιαφέρον σου ύπέρ τοΰ Περιοδικού πολύ 
υ.έ ύποχρεοϊ. Τό δελτίον τοΰ «Όρφανοϋ τής Κρήτης» μέ τους 15 
συνδοομητάς τό έλαβον καί αύτό καί σέ εύχαριστώ πολύ πολύ. Ίΐ
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τιμή oil τήν αλλοδαπήν εινε εν φράγκον. Τις σύνδρομά;. αν δύνα- 
σχι. άπόστειλον εις δραχμάς. άλλως είς γραμματόσημα. Τήνάμοιβήν 
θά σοί στείλω έν καιρώ, είς ένδειςιν μικράν τής εύχαριστήσεώς μου 
οιχ τάς ένεργείας σου. Τά φύλλα τών νέων συνδρομητών σοί άπέ- 
στειλα λίαν προθύμως.

Είς τήν αγαπητήν μαμά σου. rcpo<;yiJttTt<'itii «19 Μαΐον». πρός- 
φερε τάς εγκαρδίους εύχάς μου δια τήν εορτήν τοϋ ονόματος της και 
ευχου καί Σύ να ζήση, νά ζήση,, νά ζήση χίίίίλια χρόνια καί ν' από
λαυση παν ο.τι ή μητρική καρδία της έπιθυμεϊ !

Αχούσατε ει/ιωρίβι-.'. . . Έιτεα/ιιπροί δαί/ιονε; άπεβλήθησαν έπί 
ενα μήνα έκ τοΰ σχολείου ,ένταδΟα;, διότι έκλεπτον κάστανα ενός 
χα<ηαι·α και τόν έλιθοβόλουν συνάμα. <-·ά. εμενον δέ ατιμώρητοι, έάν 
δέν έπλήγωνον φοβερά εις τόν αριστερόν πόδα και διαβάτην τινά. οςτις 
ανεκχλυψεν αμέσως ποιοι ήσαν. πώς έλέγοντο καί εϊς ποιον σχολεϊον 
έφοίτων. Εύτυχώς δέν ήσαν συνδοομηταί τοΰ «Περιοδικοί!"' ό διαβά
της μόνον κατά δυςτυχίαν ητον ό Διευθυντής κ. Μ. Κανακάκης.

Βεβαίως, δίκαιον είνε νά λαμβάνη τακτικώς τό φύλλον ό φίλος 
συνδρομητής μας κ. Γεώργιος Κοσμετϊτος- άλλα ποΰ αφήνει ή 
ταγυι^(χ,ι<ική -αρα.Ικαία. ένεκα τής όποιας άδιακόπως άπό τής έκ- 
δόσεως τοϋ ΙΙεριοδικοϋ ϋφισταμεθα τό μαρτύριαν νά άναγινώσκωμεν 
παραπονετικά; έπιστολάς άπό τούς συνδρομητάς '... Απελπισία μας 
καταλαμβάνει ' απελπισία, όταν τάς άναγινώσκωμεν. Λΐ ζημία·, ώς 
έκτης απώλεια; τών φύλλων είνε ανυπολόγιστοι, καθόσον μετ'αυ
τόν κα: ολόκληρος ή σειρά τοϋ τόμου καταστρέφεται ! 1

Τό αύτό λέγομεν καί εις σάς, δεσποινίς Ευφροσύνη Παπαστερ- 
γίου. Τά φύλλα ί16 τόν άριθμόν σάς άπεστείλαμεν μετά μεγάλης 
προθυμίας έκ δευτέρου Αλλην έπιστολήν περί τούτου δέν εΐχο- 
μεν λάβει παρ'ου δε μιας.

Μέλει; νάσέ κάμω έν δώρον τήν πρωτοχρονιά φιλτάτη 'Αγέλα
στος ΙΙέτρα μοί λέγεις. . . Αϊ λοιπόν φοόντισον νά μοί γραψης δύο 
συνδρομητάς καί Οα σοί δωρήσω τό Λεύκωμα, άν έγγράψης τρεϊς 
θα εχης τόν Α". τόμον, άν περισσοτέρους θα εχης κατά τήν αγγελίαν 
μου δώρα περισσότερα.

Τά έστέλλομεν εις τήν Λίμνην τά φύλλα, αγαπητέ 'Ελευθέριε 
ΙΙλάτων. Άφοΰ όμως έφυγες έκεϊθεν. ήμας έπρεπε νά είδοποιήσν,ς 
διά να μή χάνωμεν αδίκως τά φύλλα καί όχι τό ταχυδρομεϊον Λί
μνης. Δια νά σοϋ αποδείξω όμως ότι δέν λησμονώ κανένα συνδρομη
τήν μου σοί 'έστειλα άμέσως ίχ itvtfyov τά ζητηθέντα φύλλα. Διά 

τήν απώλειαν τοϋ πολυαγαπημένου άδελφοΰ σου. εύχομαι όπως ό 
Ηεό; παρηγόρηση σέ καί τούς καλούς γονείς σου.

Έλαβες τά φύλλα φίλε Κ. .Μαρκόπουλε :
Ιδού σοΰ τό στέλλω, αγαπητέ II. Διαμαντόπουλε τό φύλλον 

τοϋ Δεκεμβρίου, τό όποιον άνυπομόνως περιέμενες νά έκδοθή ' Σέ 
ευχαριστώ πολύ διά τάς ειλικρινείς εύχάς σου. II παιδική ηχώ καί 
τό μαγικόν γράμυ,α σου θά δημοσιευθοΰν, άν ήνε καλά.

Σέ συγχαίρω από καρδίας,προςφιλή; Αίμοστάζουσα καρδία, διά 
τά; επιτυχείς έξετάσει; σου. και εύχομαι πάντοτε νά προοδευη; 
διότι μοί προςενει χαραν μεγάλην ή πρόοδος τών αγαπητών μ.ου συν
δρομητών. Άπό τοϋ τρίτου έτους θά ίοης έκπληρουμένους τού; πό
θους σου. διότι θά δημοσιεύονται εϊς τό περιοδικόν διπλάσια τών δη
μοσιευόμενων τώρα. Διά τας φροντίδας σου πρός εγγραφήν συνδρο
μητών εις τό Δοχμάτιον σοί στέλλω τό Λεύκωμα ώς δώρον. άν καί 
δέν θά έκδοθή αμέσως τό Δραμάτιον.

Εϊ; όλους 'έκαμε πολύ κακήν έντύπωσιν ή επιστολή τής συνδρομη- 
τρίας. τήν όποιαν έδημοσιεύσαμεν είς τό προηγούμενον τεύχος διά 
την κακίαν μέ την οποίαν είχε γεαφή. Ακόμη δέν ανεκάλεσεν αυ
τήν ή Υψιτενής Κυπάρισσος. διά νά. μάς δείξη, ότι είνε άξια πε- 
ριφρονήσεω; παρ’ όλων τών συνδρομητών. Ιίεριμενομεν εν τούτοις 
άκόμη, άλλως θά δημοσιεΰσωμεν άφεύκτως εϊς τό επόμενον φύλλον. 
πρωτοχρονιάτικα, καί τό ακριβό της όνομα !

Μέ πολλήν λύπην ή όποια με έπληγωσε κατάκαρδα,αγαπητοί μου 
φίλοι, σάς αναγγέλλω ότι ό μικρός έν "·Ιρμωτοϋ Κορθίου συνορομη- 
τής μου, ό αγαπητός μου Ιωάννης Λ. Γκρουφάλης, δέν ύπάρχει 
πλέον είς τήν ζωήν ! !... Μέ ποίους λόγους νά παρηγορήσω τούς γο
νείς του :... Μόνος ό Θεός, ό όποϊος τόσον σκληρώς τούς έδοκίμασεν, 
είνε ικανός νά τούς παοηγοίήση. διά τήν απώλειαν τοΰ ιίςυΛοβι: αγα
πητού υίοϋ των !

Μικρέ Φερδινάνδε Καμπιώτη ' ό νέος διανομεύ; οέν ειδεν οτι 
ήσο συυσμένο; άπό τόν κατάλογον καί έγελάσθη. ζημιωθεί; αύτός εν 
φύλλον. τό όποιον έλαβες σύ κάκιστα ποιων. Έσβύσθηςδε, διότι.αφοϋ 
έλαμβανες έπί τρεϊς μήνας τό ΙΙεριοδικόν. δέν είχες σκοπόν νά πλη- 
ρώσης, χύριε ΰ.·τοσΓ«ι··<ΧΓ<< τοϋ Περιοδικού! ' Αν λοιπόν ύβρίζη; δια 
τοΰτο έν τή έπιστολή σου, τινα ύβρίζεις ; . . . Εύγε, εύγε ! κακό 
παιδί ! . . . Γρήγορα, γρήγορα ζήτησα·, συγγνώμην, διά νά μή ζητή
σω έγώ τήν τιμωρίαν σου από τόν κ. Γυμνασιάρχην !...·!.>■<»),··· .τοιι'ι .’ 

Εσημείωσα καί τήν νέαν διεύΟυνσιν σου, φίλε Ιωάννη Μεταξά.

Μ=τ’ανέκφραστου άλγους ή Διεύθυνσις τοϋ ΙίΑΙΔΙΚΟΓ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ' λυπηρόν έπιτελοϋσσ. καθήκον, άγγελλε·. είς τους 
απανταχού μικρούς αυτής σύνδρομα,τάς καί φίλους τήν μεγάλην. τήν ανυπολόγιστον δυςτυχίαν. ήτις επλ.ηςε βαθύτατα τον 
ετεοον τών διευθυντών τοϋ Παιδικοί· Περιοδικοί· Νίκον Λ. Κοτσελόπουλον διά τοϋ θανάτου τοϋ προςοιλοϋς πατρός του

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Γ. Κ0ΤΣΕΑ0Π0ΥΑ0Υ
συμβάντος τήν 'ι Νοεμβρίου έν με'σω τών όδυρμών τής δυστήνου οικογένειας του. ήν τόσον σκληρώς έδοκίμασε μαύρη τύχη. 
Επι τή ευκαιρία ταύτη ό κ. Ν. Κοτσελόπουλ.ος εκφράζει τάς θερμά; ευχαριστίας του προς τους μικρούς συνδρομητάς και 

φίλου; τοϋ Παιδικόν Περιοδικοί·. οϊτινες μαΟόντες έκ τών έφημερίδων το δυςτύχημα έσπευσαν άμέσως νά τον συλλυπηθώσι.

ΣΧΕΔΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ ί
Εϊς τους προπληρώνοντας τήν συνδρομήν τοϋ τρίτου έτους 

δίδοται το «Λεύκωμα» άντί λεπτών ΐ»Ο. ό Αος τόμοςτοϋ 
περιοδικού άντί καί ό Βος άντί μ.οϊς χαΐ η-
μ,οσεέας. Σπεύσατε πριν έςαντληΟώσιν.

ΔΩΡΑ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ωραιότατα, καλλιτεχνικότατα, διαρκέστατα, αλτ^βμ,ό- 

νητχ είνε έν Λεύκωμα, ή ο Λος τόμος ή ό Βος καί ιδίως μία 
συνδρομή τοϋ Ιου τόμου !

ΈνθυμηΟήτε, σκεφθήτε. πράςατε !

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
Ει; την απόδειξιν πληρωμής έκάστου συνδρομητοϋ. θά σημειοΰται 

καί ιδιαίτερό; τι; αριθμός λαχείου, τού όποιου ή κλήρωσις θά γίνη- 
τα· ει; τό τέλος έκαστη; τριμηνία; καθ’ όλον τό έτος' θά κερδίζωσι 
οε ωρισμενοι αριθμοί διάσοσα δώρα.

— Εις τον πρώτον πληρώσοντχ την συνδρομήν τοϋ νέου έτους ητι; 
είναι δραχμαί τρεϊς θά δοθώσι δοιοεχν »·< Αί'·ο rimm τ·~·
καί -<■ Λεύκωμα.

— II έμμετρος κωμωδία τοϋ κ. Νίκον Κοτσεζ,οπούήου 6 Κου- 
φιοχεφαλάκης άνχτυπωθεϊσχ τιμάτχ·.. διά τού; φίλου; συνδρομητάς 
μόνον λεπτών 90.

— Οσοιόεν απέκτησαν τό λεύκωμα ή τινά τών τόμων τοϋ ΙΙε- 
ριοδικοΰ είνχ·. άρίστη εύκχιρίχν' άποκτήσωσι νϋν ταΰτα είτε έργα-

ΧυνΏρομ,ή έτησέα ποοπληρωτέχ.

ζό’Λΐνο·. ύπεο διαο07δ<·>; του Ιίαι^ιχυν είτε πΛηοωνοντες
τό διά τινα χρονον όρισθέν εύτελές αυτών χντίτιμον.

— Οί έν ταίς έπαρ/ίαις μικροί μου φίλοι δύνανται ν αποστεΛΛωσι 
δι’ επιστολής των άπ''ευθείας πρός έμέ τήν συνδρομήν τ<·>ν μεχρις ού 
όοίσω άνταποκρίτάς.

— Άνχννώσιτε τήν συναποστελλομένην άγγελίχν διά νά ίδητε 
πόσα δώρα θά λάβητε αν έργασθήτε ύπέρ έγγραφή; συνδρομητών.

— Ιίαθυστεροΰνται, ήμΐν σύνδρομα·, έκ Δ/ογ,ι-μ·.-. παρά τοΰ κ. I .
Ι'εράκη. έκ Ρόδου . " Ι'Λροι:. Τριπν.Ιιωι:. Ih ririv:. Λρτιιιΰί-
>ω<.’ Σίσνου . ΊΜ·|ΐ ώ«· καί έξ άλλων μερών. Τά ονόματα τών καθυ- 
στεοούντων θά δημοσιεύσωμεν εί; τό επόμενον, εν ιδιαίτερα μχϋρ*ί  
στήλη ύπό τόν τίτλον μαυροπίναξ. διά νά τού: γνωρίσωσι παντες.

άπό το^δε έν Έλλχέϊι »»ρ. έν τώ έξωτερεχώ φρ. χρ. 3 *)'■·


