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Πρός μείζονα διάδοσιν τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» ή Διεύθυνσις αύτοϋ μή άποβλέπουσα παντε
λώς είς ύλικά πρόςκαιρα κέρδη απονέμει εις τους εύγενώς ύπέρ διαδόσεως τοΰ Περιοδικού φροντίζον
τας τά εξής δώρα :

Είς μέν τόν έγγράφοντα ύπό τους άνω σημειουμένους όρους πέντε συνδρομητάς δωρεΐ τόν πρώτον 
τόμον τοΰ Περιοδικού, είς δέ τόν έγγράφοντα τρεις οωρεΐ έν «Λεύκωμα» αύτοϋ.ΤΟΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙΣ

Ίσως πολλοί άγνοοΰσι τήν χρησιμότητα και τήν 
ωφέλειαν, τήν όποιαν έκ τής άναγνώσεως τοΰ 
«Παιδικού Ιίεριοδικοΰ» άποκομίζουσιν είτε αύτοι 
είτε τά τέκνα αύτών.

Λέγομεν περί άμφοτέρων,ήτοι γονέων καί τέκνων, 
καθόσον ώφελιμώτερον αποβαίνει καί διδακτικώ- 
τατον τό «Παιδικόν Περιοδικόν» άν ό γονεύς αύτός 
μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Περιοδικού δαπανά ολίγα 
δευτερόλεπτα είς έρωτήσεις πρός τά τέκνα αύτοϋ, 
είς συζητήσεις μετ' αύτών έπί τή βάσει τών έν τώ 
Περίοδικώ δημοσιευομένων διηγημάτων χαί λοιπών 
τερπνών αναγνωσμάτων, τά όποϊα έπί τούτω, πρός 
τόν σκοπόν δήλα δή τοΰ νά τέρψωσίν άμα καί νά 
διδάξωσιν, νά εύχαριστήσωσι και ήθικοποιήσωσι τον 
άναγινώσκοντα παΐδα, γράφονται μετ’ εύσυνειδή- 
του προςοχής ύπό τε τών διευθυντών καί τών δια
κεκριμένων παρ' ήμΐν λογιών συνεργατών τοΰ Πε
ριοδικού.

Όταν τό τέκνον ούτως ηθικώς ποδηγετήται, καί 
άναπτύσσηται έν τή οικογένεια ύπό τών ιδίων αύτοϋ 
γονέων, τότε άναμφιβόλως δύναται τις νά προμαν- 
τεύση αίσιον τό μέλλον αύτοϋ, τότε δύναται τις 
πολλά νά έλπίση παρ’ αύτοϋ καλά !

ένασχολειται είς τό καλόν, 
ότι δέν Οά παρεχ- 

» αύτοϋ, αΐτινεςαύτοϋ,

Όσω περισσότερον 
τόσας απείρους έλπίδας παρέχει < 
κλίνη τών συμβουλών τών γονέων , 
όδηγουσιν αύτό είς τήν ευθείαν οδόν.

Τό δυςχερέστατον τούτο ιερόν έργον τοΰ γονέως 
καθίσταται εύχερές τή βοήθεια τερπνών καί ήθικών 
διηγήσεων, δι' ών άναπλάσσεται ή διάνοια τοΰ παι- 
δός καί άνυψούται πρός εύγενεστέρας ιδέας και 
έπιθυμίας, καί μορφοΰνται συνάμα ό χαρακτήρ καί 
τά ήθη αύτού ήθικώτερα καί χριστιανικώτερα !

Παιδικόν ΙΙεριο- 
ποθοΰντα τήν 

απαραίτητον

Τοίαύτην βοήθειαν παρέχει τό 
δικόν» είς πάντα γονέα, είς πάντα 
τελείαν τών τέκνων αύτοϋ καί 
ηθικήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν.

Άντι τής τοιαύτης ώφελείας καί 
λουσι πάντες νά ύποβοηθώσι τήν 
Περιοδικού παρέχοντες άν όχι άλλο, τουλάχιστον τήν 
ύποσχεθεΐσαν εύτελεστάτην έτησιαν δίδραχμον συν
δρομήν των ! Μόνον αύτήν άς παρέχωσιν, όσοι δέν 
ένοοΰσιν ευκόλως εις όπόσας δαπάνας καθυποβάλ- 
λεται ή διεύθυνσις τοΰ «Παιδικού Περιοδικού», 
όπως καταστήση τοΰτο ώς οιόν τε άςιον τοΰ προο
ρισμού αύτοϋ !

βοήθειας όφεί- 
διεύθυνσιν τοΰ
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ΦΩΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΖΙΟΚΓ^Α.
ΙΣ τό καλό ’Ιάκωβε, πρόσεχε καλά 
τόν Χαρίλαον, καί τον εαυτόν σου· 
8εν ήθελα όμως νά σας άφήσω νά ύ- 
πάγητε εις τό σχολεΐον μέ αυτόν τον 
άθλιον καιρόν. "Αν ήναι ό ίδιος και
ρός καί τό εσπέρας νά έπιστρέψητε 
άπό τήν μεγάλην οδόν...

— Μή φοβείσαι διόλου, μήτερ 
μου, άπεκρίθη ό ’Ιάκωβος εΰθύμ,ως· 
δεν θά πέση πλέον χιών, καί άν μεί

νω εί; τό σπήτι δέν θά πάρω τδ βραβεΐόν. Εΐμαι βέβαιος 
ότι καί ό Κάρολος δέν θά λείψη άπδ τδ σχολεΐον ! 
Καλήν έντάμωσιν μητέρα.»

Τά δυο παιδ'-α ήρχισαν τδν δρόμον των, ή δέ υ.ήτηρ 
των, άφοΰ τά ήκολούθησε διά τοΰ βλέμματος έπί τινας 
στιγμάς, μετά κόπου ήδυνήθη νά άποδιώξη τήν ανησυ
χίαν της.

Καθ’ όλην τήν νύκτα είχε πεσει πολλή χιών, καί ή 
Κυρία Μπάρτον δέν ήθελε νά. άφήση τούς υιούς της νά 
ύπάγωσι τήν πρωίαν εί; τδ σχολεΐον. Άλλ’ ό Ιάκωβο; 
τήν καθικετέυσε τόσον τδ εσπέρα;, ώςτε ήναγκάσθη νά 
ύπακούση εί; τάς παρακλήσεις του.

Ε’.ς τάς 4 ώρα; δτε έτελ.είωσε τδ σχολεΐον ό διδάσκα
λο; εσπευσε νά άποστείλη τού; μαθητάς εί; τά; ο’κίαςτων.

—«Ή νύξ πλησιάζει, καί έάν άρχίση πάλιν νά χιονιζη, 
θά ύποφέρωσιν όσοι κάθηνται μακράν. Εμπρός, ’Ιάκωβε 
καί Χαρίλαε, πηγαίνετε γρήγορα σείς ποϋ εχετε πολύν 
δρόμον νά κάμητε. Σάς συνιστώ προ πάντων νά μή ύπά- 
νητε διά τών αγρών, άλ.λά διά τή; όδοΰ- είναι ολίγον μα- 
κρά, αλλά πλέον ασφαλής.»

Πέντε ή εξ έκ τών συμμαθητών των, έσυντρόφευσαν 
τού; αδελφούς Μπάρτον μέχρι τοΰ πρώτου σταυροδρομιού, 
κατόπιν έκαστος ήκουλούθησε τδν δρομον του.

—« Νά! αρχίζει νά χιονίζη, άνέκραξεν αίφνης ό Χα
ρίλαος, τώρα’,....»

Μετ’ ολίγον ή χιών έπιπτε τοσον πυκνή, ώςτε τά παι- 
δία δέν ήδύναντο πλέον νά διακρίνωσι τά πέριξ αυτών αν
τικείμενα

— «Ά! νά τό μονοπάτιον, λέγει ό Ιάκωβος· άς πηγαί- 
νωυ.εν από αυτό, διά νά φθάσωμεν ένωριτερον. ΊΙ υ.ήτηρ 
καί ό διδάσκαλος μα: ε’πον νά έπιστρέψωμεν άπδ τήν ο
δόν, αλλά υ.έ τδ μονοπάτιον θά φθάσωμεν κατ’ ευθείαν 
εις τήν οικίαν μας. Εΐμαι βέβαιο: ότι ή μητέρα θά βάλη 
τό φώς έίς τδ παράθυρου, καθώς κάμνει πάντοτε όταν 
έπιστρεφωμεν τήν νύκτα, προςέθεσεν ο Χαρίλαος.»

Τοιουτοτρόπως οί δύο μικροί ανόητοι εύρέθησαν μετ’ 
ολίγον έν [ζέσω τών αγρών αλλά δέν ήργησαν νά έννοή- 
σωσιν ότι εΐχον άδικον νά άκολουθήσωσι τά; σκεφεις των 
καί όχι τά; συμβουλάς τής μητρός καί τοΰ διδασκάλου 
των, διότι έβυθίζοντο εί: κάθε βήυ.κ μέχρι τών γονάτων, 
καί επειδή to υ.ονοπάτιον είχε χαθή ύπό τήν χιονα, δέν 
έπκνεύρισκον τδν δρόμον των έξ άλλου ή νυς ήρχετο συν- 
τομώτερον !

-----(-)ά έκάμνομεν καλλίτερου νά έπιστρέψωμεν διά νά 
άκολουθήσωμεν τήν οδόν, εΐπεν ο Χαρίλαος, με ύφος 
κλαυθυ.ηρόν.

— Μή κλαίεις, μετ’ ολίγον θά. εχωυ.εν φθζσει ’; τδ 
σπήτι μας !...» λέγει ό Ιάκωβος θέλων νά ένθαρρύνη τδν 
αδελφόν του, άν καί ό ίδιος ήρχιζε νά άνησυχή, άλλ’ ή- 
ναγκάσθη κατόπιν νά τώ όμ.ολογήση ότι εΐχε δίκαιον ό 
Χαρίλαος, διότι δέν ήδύνατο νά επανεύρη τδ άλλο μέρος, 
άπό τδ όποιον έπρεπε νά έξελθωσιν.

Τήν στιγμήν εκείνην έν τώ μέσω τής θανάσιμου σιγή; 
ήκούσθη φωνή διαπεραστική·. Τδ ολίγον θάρρος οπερ άπέ- 
μενεν εί; τόν Χαρίλαον έχάθη αμέσως καί έρρίφθη άπελ- 
πιστικώς είς τδν λαιμόν τοΰ αδελφού του.

—«"Α; ίδωμεν μή φοβείσαι, Χαρίλαε, λέγει ό Ιάκω
βος· άς προςπαθήσωιζεν νά βαόίσωμεν κατ’εύθεΐαν έμπρος.

— «Νά ! τδ φώς !» άνέκραξεν ό Χαρίλαος, καλά σοί 
ελεγον ότι ή μήτηρ μας θα μας τδ εθετεν είς τδ παρά
θυρο·/. »

*11 νέα αΰτη ελπίς άπέδωκεν όλίγην δύναμιν εις τού; 
δύο αδελφούς καί διηυθύνθησαν προς το φώς. Μόλις εΐχον 
κάμει ολίγα βήματα ήκουσαν νέαν φωνήν. Αύτη έφαίνετο 
ώς νά ήτο πλησίον αυτών κατ’ άρχας «τρόμαξαν, άλλ’ ό 
’Ιάκωβος άναλαμβάνων θάρρος λέγει: 'Κάποιος θά εύρί- 
σκεται είς κίνδυνον φαίνεται νά ήνε φωνή γυναικός. "Ας 
προςπαθήσωυ.εν νά τήν εύρωμεν διά νά τήν σώσωμεν !....

— «Ποιος είναι έκεΐ; έφώναζε μέ όλην του τήν δύναμιν 
άντί άπαντήσεως ήκουσαν τρίτη·/ φωνήν άλλα δέν ήδυ- 
νήθησαν νά έννοήσωσιν ακριβώς το μέρος, άπο το όποιον 
ήρχετο ό ήχος, ό όποιος έχάνετο διά τής χιόνος.

— «Έάν ήτο ή Μαρία, τήν όποιαν έστειλαν είς προϋ- 
παντησίν μας καί επεσεν εί; τήν χιόνα ;...»

Αί λέξεις αύται ένήργησαν θκυμασίω; έπί τοΰ Χαρι
λάου.

—«Χαί, ας ύπάγωμεν γρήγορα νά ίδωμεν, άλλ’ας προ- 
σέξωμεν νά μή χάσωμενάπδ τού; οφθαλμού; μας τό φώς.»

Κρατούμενοι άπο τών χειρών, οί δυο αδελφοί 'προχώ
ρησαν τότε υ.έ περισσότερα·/ εύτολμιαν. άλλ’ αίφνης ο 
Ιάκωβος επεσεν μέ τόν ένα πόδα είς τδ νερδν καί άφήκε 
τρομακτικήν φωνήν.

—· «Είναι ό ποταυ.ός ! ΊΙκολουθήσαμεν τδ φώς, τδ ό
ποιον έφεγγε·/ είς τδν μύλον; Κράτησε με δυνατά Χαρίλαε, 
κράτησε υ.ε !·;....

Τό ρεΰμα ήτο τόσον ορμητικόν εί; τδ μέρος τοΰτο, 
ώςτε ό ’Ιάκωβο; θά έπνίγετο έάν δέν τον έβοήθει ό αδελ
φό; του· έσώθη τέλος άλλ’ 'ένεκα τοΰ κινδύνου, τον όποιον 
διέτρεξαν εΐχον λησμονήσει προς στιγμήν τήν ξένη·/ είς 
βοήθειαν τής οποίας έπήγαινον, ότε ασθενής φωνή τοΐς 
•υπενθύμισε τήν παρουσίαν της. "Ο Χαρίλαος τότε, οσω 
μικρός καί άν ήτο, ήννόησε τί θα εΐχε συμβή.

«Χωρίς άλλο, λέγει, καί ή γυνή αύτη θά έχη πέσει εί; 
τδν ποταμόν. Αυτήν τήν στιγμήν δέν χιονίζει" πιθανόν νά. 
τήν εύρωμεν "Ας προχωρώμεν ψηλαφοϋντες μέ τάς χεΐ- 
ράς μας.»

’ΊΙρχισαν λοιπόν ν’ άκολουθώσι τήν όχθην.
’Απερίγραπτος ήτον ό τρόμος των, οτε μετά τινας 

στιγμάς εύρέθησαν πλησίον γυναικός σχεδόν άψυχου ! Π 
δυστυχής εΐχε περιπλέξει τάς χεϊράς της εί; ένα κλώνον 
δένδρου καί έκρατεΐτο διά νά μή παρασυρθή άπο τον πο
ταμόν.

— «Τί θά κάμ.ωυ.εν τ<·>ρα ; έφώναζεν ό Ιάκωβος, άφοΰ 
μετά μεγάλου κόπου έξέβαλε τήν γυναίκα άπο τδ νερον. 
Δέν έπρόφθασε όμως νά τελειώσ-r, τά; λέξεις ταύτας καί 
επεσεν επί τής χιόνος λιπόθυμος, διότι αί δυνάμεις του τδν 
εΐχον έγκαταλείύει.

Ό δυστυχής μικρός Χαρίλαος, άφοΰ είς μάτην έδοκί- 
μασε νά σηκ<·»ση τδν αδελφόν του ήρχισε νά φωνάζη μέ 
όλην τήν δύναμίν του. Δέν επιπτε πλέον χιών . ό ή
χο; τής φωνής του ήδυνήθη νά φθάση μέχρι τοΰ μύλου, 
καί μετ’ ολίγον ό μυλωθρός καί ό υιός του εφθασαν μέ 
φανούς είς τάς χεΐρας.

—«Όδηγήσατέ μας είς τήν οικίαν, έφώνησε το παι- 
δίον ό άδελ.φός μου ’Ιάκωβο; άπέθανε.»

Τήν στιγμήν τα.ύτην τό φώς τοΰ φανοΰ έφωτισε τήν 
μορφήν τής γυναικός καί ό Χαρίλαο; άνέκραξεν αίφνης.

—« Μητέρα μου. μητέρα μου!» Καί έρρίφθη έπί τοΰ 
σώματος τή; δυςτυχοΰς γυναικός κλαιων.ΤΙ ΕΖΗΔΕΥΣΕΝ Η ΛΞΟΝΟΡΑ

(Δια μικρά

διαιτέρως άπό ό),α τά παιγνίδια 
καί τής ζοΰκλές της ή μικρά 
Λεονόρα ήγάπα κσ.λλίτερον τό 
μικρό της ψιψινάζ.ι.

Τό ψιψινάζι ήτο ένα μικρό 
γατάζι· δεν εΐχεν άναβή άζόμη 
είς τά ζεραμίδια, δεν εΐξευρε 
ζανέν όμοιόν του, διότι δέν είχε 
γυρίσει άζόμη τήν γειτόνευα,

ούδέ εΐχεν άναμιχβή με ζαζάς συναναστροφάς.
Πόσον ήτο εύτυχές!
Δέν έφρόντιζε διά τίποτε- όλα τά εύρισκεν έ

τοιμα· άς ήνε ζαλά ή μικρά κυρία του, ή καλή Λ.εο- 
νόρα, ή όποια προετίμα νά μή φάγη αύτή παρά νά 
άφήση τό γατάζι της νηστικό! ...Θεός φυλάξοι!

Τήν άφησε ποτέ αύτήν ή μαμά της νηστική-, 
■Όχι!... Λοιπόν καί αύτή εΐχε καθήκον νά φροντίζη 
διά τό καλό της ψιψινάζι....

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ
τί [zzzpov χρόνον έγρζφον υ.έ 
-*ιον  έπί άββζζίων ήλειμμέ- 

;ζέ κηρό·/, οί ’Αρχαίοι μετεχει- 
ρίζοντο κατόπιν σανίδια ή δέρ
ματα προητοιμασμένα καταλλή
λως διά νά χαράττωσιν έπ'αυτών 
τού: χαρακτήρας διά χρώματος

ΦΟΪ 
κεντητήρ 

ν ·;ω·/

μετεχειρισθησαν τον πά-

Ό πάπυρος είναι μέγας κά- 
λαυ.ος. ό όποιος φύεται είς 

βαλτωίών οχθών τοΰ Νείλου.

*11 σκηνή ήτο σπαραξικάρδιος. Μετ’ολίγον, ευτυχώ;’ 
χάρις είς όλίγην ρακήν, τήν όποιαν τοΐ; εδωκεν ό μ.υλω~ 
Ορός, ή κυρία Μπάρτον καί ό υίος της άνέλαβον τάς αί” 
σθήσει; των.

Τά παιδία έμ-αθον τότε έκ τής μητρός των ότι έπειδή 
έβλεπε·/ ότι έβράδυνον πολύ νά έπιστρέψωσιν, ύποπτε·.- 
θεΐσα ότι θά ήκολούθησαν τδ μονοπάτιον, ήλθεν είς άνα- 
ζήτησίν των,

ΊΙ κυρία Μπάρτον ύπέφερεν έπί τινα καιρόν ό δέ 
’Ιάκωβος βλέπω·/ τήν ώχράν μορφήν τής μητρός του 
ελεγε καθ’ εαυτόν πολύ μεταμελημένος ! « Έάν ήκολού- 
θουν τήν όδδν άντί τοΰ μονοπατιού, καθώς μο’ι έλεγε·/ ή 
[ζήτηρ μου καί ό διδάσκαλός μου θά έπεστρέφομεν τήν 
τακτικήν ώραν καί ή μήτηρ μ.α: δεν θά έκινδύνευεν, ουδέ 
θά ήτο τώρα ασθενής !...

/'Εκ τυΡ «χχ.ΛάοΡή
Βασίλειος Βεργος

Καί αύτήν τήν στιγμήν τοΰτο ίσως θά κοιμάται 
άζόμη !... Μά τί εύτυχία!... Ναί ! κοιμάται άξέν- 
νοιαστο, χωρίς καμμία συλλογή, χωρίς νά φρον
τίζη καί αύτό διά τίποτε, διά τίποτε !

Τοΰτο τό εΐχε παρατηρήσει μίαν ήμέραν ή μικρά 
Λεονόρα, και είπε μέ ζήλεια μεγάλη καί μέ παρά
πονο είς τήν μαμάτης :

— «Άχ! μαμά μου! γιατί νά μήν ήμουν καί εγώ 
’σάν τό μικρό ψιψινάζι; νά κοιμάμαι όταν θέλω, 
νά τρώγω όταν πεινώ; νά μή μέ ένοχλή κανείς!..

— Όχι, όχι, μικρά μου Λεονόρα !.. Μή ζηλεύης 
τό μικρό τό ψιψινάκτ αύτό θά ήνε πάντοτε όπως 
καί τώρα· θά έχη πάντοτε τήν άνάγζην σου· θά πε- 
ριμένη νά τώ δώσης σύ φαγητόν... Θά ήνε συνει- 
θισμε*ον  είς τήν τεμπελιά., καί τέλος, πάντοτε θά 
ήνε ψιψινάζι, θά ήνε ζώον τετράποδο·/.

Μή ζηλεύης τήν οκνηρίαν... άπόφευγέ την όσον 
δύνασαι· άπόφευγέ την πολύ, παρά πολύ !...

Τον έκοπτον κατά μήκος, είς λεπτά; tptrar, τά; ό
ποιας έτοποθέτουν κατά πλάτος έπί μίας τραπέζης. Έπί 
τής πρώτης γέται: άλλην λοςώς, ούτως ώςτε τά
νήματα τής μιας έπήγαινον έκ τών κάτω προ; τά άνω 
καί τά νήματα τής άλλης έκ δεξιών προς τά άριστερ;:.

Εκολλω·/ τά φύλλα ρ.έ ύδωρ τοΰ Νείλου θολόν ή μέ κόλ
λαν, τά έθετον ε’.ς τδ πιεστήριο·/ καί κατόπιν τά έξεθετον 
είς τδν ήλιον, όπως ξηρανθώσιν. Έπετύγχανον ούτω φύλ
λα ευλύγιστα καί ελαφρά, έπί τών όποιων έ'γραφον διά 
καλάμου κεκομμένου σχεδόν καθ’ όμοιον τρόπον μέ τάς 
πέννας, τάς οποίας κατασκευάζομεν έκ πτερών τής χήνας, 
καί όμοιο·/ μέ έκείνας, τά; οποία; μεταχειρίζονται ακόμη 
τήν σήμερον οί λαοί τής ’Ανατολής, ήτοι οί "Αραβες καί
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οί Τούρκο·., δια νά γράφωσιν έκ δεξιών προ; τά άριστερά 
τού; χαρακτήρας τής γλώσση; των.

Ό προς γραφήν πάπυρο; κατεσκευάζετο εί; 
δρειαν, το δέ' έμπορων αύτοϋ ειχεν έξαπλωθη έφ’ 
των σ,ερών τοϋ γνωστού κόσμου.

Τά προωρισμένα διά γραφήν φύλλα τοϋ παπύρου 
πολύ στερεά. Εύρέθησαν πάπυροι χρονολογούμενοι πλέον 
τών δύο χιλιάδων έτών, οί όποιοι διετηροϋντο άριστα. ,

Τον κκτεσκεύαζον άλλοτε εί; σχήμα βιβλίων όμοίων 
αέ τά ίδικά μας, καί άλλοτε είς μικρού; κυλίνδρους κατά 
τον έξης τρόπον. Έκόλλων πολλά φύλλα το εν κατόπιν 
τοϋ άλλου και έ’γραφον μόνον άπό το εν μέρος αύτοϋ. Τά 
έδίπλωνον κατόπιν τριγύρω είς μίαν ράβδον, τή; όποία; 
τά δύο άκρα ήσαν έστολισαένα μέ πολυτιυ.α ξυλά η μέ

Αλεξάν- 
όλων

η σαν

ελεφαντόδοντα; καί έπί τοϋ ενός έκ τών δυο τούτων ά
κρων εθετον τόν τίτλον τοϋ βιβλίου, ό όποιος έφαίνετο 
άμέσως όταν τό άκρον τοΰτο ήτον έστραμμένον πρός τά 
εξ··,. ένώ ό κύλινδρος ήτο τεθειμένο; εί; τήν βιβλιοθήκην.

"Οταν ήθελον τουναντίον νά κκτασκευάσωσι βιβλία τε
τράγωνα ώ; τά ίδικά μα;, εδενόν ολα τά φύλλα όμοϋ καί 
εγραφον έπί τών δύο [Λερών τοϋ φύλλου.

Τόν.πάπυοον διεδέχΟη ή περγαμηνή, κατασκευασμένη 
έκ δέρματος μοσχαρίων ή προβάτων.

’Ωνομάσθη δέ περγαμηνό; χάρτης άπό [Λίαν πολιν τής 
Μικρά; Ασίας. τήν Πέργαμον, δπου ήρχισεν ή νέα αϋτη 
βιομηχανία. Οί Πτολεμαίο·.. βασιλείς τή; Αίγύπτου, ά- 
πηγόρευσαν τήν εξαγωγήν τοϋ παπύρου εί; το έςωτερικ.ον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΓ

ΜΗ ΤΟ Ξ
JV Άπέκαμε τό δΰςτυχο ’croi'C δρόμοι·;· νά γυρίζι), 

ή συμφορά του, 'ςτήν καρδιά, σκ.Ιηρά τό βασανίζει , 
κ' έκεΐ ’<■ τοΰ δρόμου τή γωνιά, μέ μάτι δακρυσμένο, 
άπεκοιμήβη, έρημο, γυμνό, δυστυχισμένο.

Λεν εγει para τό φτωχό, γ.Ιυκά νά τό κοιμήσΐ) 
δέν ίχει στρώμα μα.Ιακό, τό μάτι, του ra κ.Ιείσει 
καί όμως είς τά \εί.Ιη του κρυφή χαρά π.Ιανάται' 
άφήσατέ το τό ορφανό, κα.Ιά γ.Ιυκοκοιμάται'

Μ ή τό ξυπνάτε τ ορφανό, .ποϋ γέρνει άποσταμένο, 
μέσα ’ςτοΰ δρόμου τή γωνιά γυμνό καί πεινασμένο, 
ό πόνος κ> ή όρφάν’α του, τοΰ ’κ./είσανε τό μάτι, 
κό άποσταμένο εγειρε σε μια γωνιά κομμάτι.

“Ισως Οά β.Ιέπγ τό φτωχό, πώς σε μητρός άγκά.Ιη, 
κ.Ιείνει γ.Ιυκά τό μάτι του καί γέρνει τό κεφά.Ιι, 
ΐσως σέ στρώμα μα.Ιακό ra β.Ιέπρ πώς κοιμάται ! 
Μή τό ξυπνάτε τ' ορφανό, ποτέ μή τό ξυπνάτε.

(ϊδε προηγούμενο·/ τεϋ/ο;)

ΤΙ Μαρία όμως δέν ήθελε νά πιστεύση ο, τι ελεγον αί 
γυναίκες «'Όχι, δέν άπέθανεν !έφώναζε· ζή άκόμη ! άλλά 
πρέπει νά τήν μεταφέρωμεν εις τήν οικίαν μας διά νά 
άναπαυθή εί; τήν κλίνην της· βοηθήσατέ με, σάς παρα
καλώ νά τήν μεταφέρωμεν, βοηθήσατέ με! ·

Αί γυναίκες τής 
Βρεττάνης έκίνησαν 
τήν κεφαλήν των εί; 
σημεΐον απελπισίας, 
άλλά διά νά μή προ- 
ξενώσι λύπην είς τήν 
κόρην, «σήκωσαν τό 
άκίνητον σώμα τή;

καί

έκεΐ τήν έξέ- 
•ήν έθεσαν 

κλίνην, μία 
γειτόνων ε
ν ά φωνάςη 

!-·· -η;.’ 
αιζεν εί; 

, διά νά
.."ή- 

'. · ”0- 
ή Μα- 
ύπάγη

νά τάς άποπέμψη έκεΐθεν αΰτη, πτωχόν παιδίον δώδεκα 
έτών ; Δέν θά τήν ήκουον.

Ένώ έσκέπτετο ταΰτα, ήκουσε σκύλον γαυγίζοντα καί 
ώρμησεν 'έξω- άνεγνώρισε τήν φωνήν τοϋ Κετέρ. Ήτον 
αύτός ό ίδιος, καί έκεΐ κάτω, είς τήν όδόν, δύο άνθρωποι 
έπροχώρουν μέ μεγάλα βήματα.

τό
Ό

Ή Μαρία είςήλθε πάλιν είς 
-— «’Ιδού ο ιατρός, λέγει.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΑΕΝΑΡΑ
Τά δένδρα εχουσι σπουδαιοτάτην αποστολήν έν τώ 

κοσμώ τουτω.
"Ανευ αύτών ή ζωή Οά έξίλειπε μετά πκρέλευσιν 801 

περίπου χιλιάδων έτών. Διότι διά τη; κανονική; αύτών 
λειτουργίας δέν άφίνουσι νά πληρωθή ή ατμόσφαιρα άπο 
ανθρακικόν όξύ, έκ τοϋ όποιου οί άνθρωποι και τά ,ώα θά 
άπέθνησκον έζ άσφυξια,ς. . , ,

ΤΙ ζωή Οά ήτον άδύνατο; άνευ τοϋ όξυγονου, το 
οποίον τά δένδρα καί τά άλλα φυτά έκπνεουσιν. ήμεϊς δέ 
είςπνέομεν. < ,

Συμβαίνει δέ τό έξη; παράδοξον φυσικόν φαινομενύν. 
Τά δένδρα τήν μέν ήμέραν άπορροφώσι τό άφ’ ήυ.ών καί 
τών ζώων έξερχομενον διά τής έκπνοής ανθρακικόν οξύ.

έκπνέο'υσι δέ όξυγόνον, το οποίον ζωογονει^ήμας, την δέ 
νύκτα άντιστρόφως. έκπνεουσιν ανθρακικόν οςυ.

Τοιουτοτρόπως ή ατμόσφαιρα έχει τήν αύτήν περίπου 
πάντοτε αναλογίαν ανθρακικού όξέω; καί όξυγονου.

Έκτος τούτου τά δένδρα προκκλοϋσι τήν βροχήν καί 
καθιστώσι τόν δι’ αύτών κατά τό θέρος, διερχόμενον άέρα 
δροσερώτερον. ΙΙαρέχουσιν εις ήμάς οπώρας, τήν σκιάν 
των, εύεογετικωτάτην διά το θέρος και τα ξυλά των, δια 
τών όποιων κατασκευάζομε·/ τας οικίας, τα πλοία, τα ςυ- 
λινα σκεύη κτλ. , χ, , .

Δι’ όλα; λοιπόν αύτά; τά; εύεργεσίας δέν πρέπει νά 
πεοιποιώ'Λεθα αύτά καί προ πάντων νά μή τα καταστρε- 
ςωαεν ; ‘ Αλ. Ν. ΓεΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΣ.

ΣΓΜΒ0ΪΛΑ1 ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Γίνου ωφέλιμο; είς τούς όμο'όυς σου.
ΤΙ αρετή καθιστά, τούς άνθρώπους εύτυχεΐς.
ΤΙ κακία καί ή μοχθηρία είνε πρόξενοι δυςτυχιών. 
Έσο πάντοτε δίκαιος καί φιλαλήθη;.
’Οφείλει; νά σέβησαι τήν ιδιοκτησίαν τών άλλων. 
ΤΙ εγκράτεια διατηρεί τήν υγείαν.

Τήρει άπαραβιάστω: τόν λόγον σου.
ΤΙ κόσμιο; συμπεριφορά-τών νέων κάμνει αυτούς νά 

τιμώνται ύπο ~ί·>·> άλλων.
ΤΙ άσωτεία καί ή φιλαργυρία καταστρέφουν και εξευ

τελίζουν.
Ιΐασα άλαζονείκ είναι ανόητος.

γραίας Βαντάελ, 
τό έφεραν μέχρι 
οικίας· ί 
δυσαν καί 
ε’.ς τήν 
δέ τών 
σπευσε 
τον μικρόν υιόν 
ό όποιο; ετ 
τόν δρόμο.· 
τόν στείλη νά ζητ· 
ση τόν Πέτρον, 
χι. όχι ! λέγει 
ρία, δέν θά ’ 
πολύ γρήγορα.· περι
μείνατε μίαν στιγ
μήν.» "Ελαβε τεμά- 
χιον χαρτιού καί ε- 
γραύεν επάνω : »’Α
γαπητε μοι πάτερ, 
ή μαμά μου έπεσεν 
σχεδόν άποθαμμένη, 
έλθέ άμέσως υ.ετά τοϋ 

κατόπι? έ- 
τό χαρτίον

δωμάτιόν.
Κετέρ ύπήγε καί τόν 

έζήτησε.»
Αί λέξεις αύται : 

• ’Ιδού ό ιατρός, ·, 
έκαμαν νά παυσουν 
όλαι αί συνομιλίαι 
καί ν’ άπομακρυνθώ- 
σιν ολίγον έκ τής 
κλίνης αί γυναίκες, 
διά ν’ άφήσωσι τήν 
δίοδον έλευθέ ραν.

'Ο ιατρός είςελ- 
θών είς τό δωμάτιόν 
άπεμάκρυνε κατ’ άρ- 
χάς όλως διόλου τάς 
γυναίκας καί ήνοιξε 
τό παράθυρον διά νά 
άνανεώση τόν άέρα 
τοϋ δωματίου. Κα
τόπιν άφοΰ έξήτασε 
τήν ασθενή, 'εξέβαλεν 
άπό το θυλζκιόν τ 
ενα επίδεσμον 
μίαν tr («..,,,..,,.. 
εξέλεξεν εν νυστέριον,

εί; τέσσαρα καϊ έφώ- 
ναξε τόν Κετέρ 
τε?, πήγαινε 
εί; τόν πατέρα, γρή
γορα!» Ό Κετέρ, ό 
όποιος έστέναζεν είς 
τούς πόδας τής κλί
νης,έβγαλε δύο τρεΐ; 
φωνάς διά νά δείξη οτι ήννόησεν έλαβε τό χαρτίον 

ου και ώρμησεν έκτος τής οικίας οά ϊ,ά-τ,'ΐ 
τών γηραιών κνημών του· μετά τινα; 

δέν τόν έβλεπον πλέον.

τούς οδοντα; 
τήν 
στίγμα;

. · ί<ε- 
τοϋτο

εις

Ο χρόνος μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Κετέρ, έφάνη εί; 
την Μαρίαν πολύ μάκρος. Ίίσθάνετο οτι όλαι αύται αί 
γυναίκες, αί όποια·, είχον συναχθή έκεΐ καϊ έκ τών οποίων 
έκαστη συνεβούλευε καί εν ιατρικόν, εμεή.λον νά προξε- 
νήσωσι κακόν είς τήν μάμμην της' άλλά πώ; ήδύνατο

του
----- r.. καί 
οργανοθήκην,

. ά 
έλαβεν έκ τής τρα- 

■> , 1 πε,ης εν πινακιον 
καί εκαμεν είς τήν 
ασθενή φλεβοτομίαν. 
Μετ’ ολίγον ή ασθε
νής ήνοιξε τούς οφ
θαλμού; καί άνεστέ- 
ναξε δυνατά.
,—«’Εμπρός, πρός 

το παρόν δέν εχομεν 
τίποτε άλλο νά κά- 
μωμεν, λέγει ό ια
τρός κ. Κερνολέκ· 
τώρα θά τήν περι- 
ποιηθώμεν διά νά μή

άποπληξία. Αΰριον 
είναι Κυριακή, σύ ΙΙέτρε θά είσα’ έλεύθερος ολην τήν 
ήμέραν. καί θά είμπορή; νά μείνης είς τό πλευρόν 
τη;· τήν δέ Δευτέραν θά προσπαθήση; νά εύρη; μίαν 
νοσοκόμον, εί; τήν οποίαν θά εξηγήσω τί πρέπει νά κάμη.

— Έγώ, θά εννοήσω καλώ; κύριε ! λέγει ή Μαρία.
— Σύ μικρά μου; Τωόντι, είσαι άρκετά περιποιητική, 

διά νά γείνης μία καλή νοσοκόμο;· άλλά δέν θά έχης τήν 
δύναμιν νά σηκώνης τήν μάμμην σου. Σύ συνέλαβες τή·ζ 
ιδέαν νά στείλη; τόν σκυλλον ;
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— Μάλιστα, κύριε
— Λαμπρά ιδέα! Βλέπεις, pAV.fi μου, έσωσα; τήν ζωήν 

τής μάμμης σου· κάνεις άνθρωπος δέν Οά ήδύνατο νά ελ.Οιτ, 
τόσον γρήγορα, όσον ό σκυλλος, καί Οά ήρχόμην έδώ πολύ 
άργά.»

Ό Πέτρος, όλως συγκεκινημένος, εϊλζ.υσε τήν μικρά·/ 
προ; εαυτόν καί τήν ήσπάσθη έπί μακρον· έσκέπτετο τήν 
νύκτα του χειμώνας, κατά τήν οποίαν ευρε ταύτην έν 
μέσω τών αγρών.

ΊΙ κυρία Βαντάελ συνήλθε·/ ολίγον κατ’ ολίγον εί; 
εαυτήν καί έμειδίασεν εί; τον Πέτρον καί εί; τήν Μαρίαν 
άλλ’ όταν «δοκίμασε νά τοϊς όμιλήσγι, δέν ήδυνήθησαν 
να την ένοησωσι.

«Ώ ! κύριε, δέν θά δυνηθή άραγε πλέον νά όμιλή; ή- 
ρώτησε σιγά σιγά τον ιατρόν ή Μαρία καταληφθεΐσα 
ύπό τρόμου.

— Θά όμιλήση αργότερα, παιδί μου· πρός τό παρόν 
ή γλώσσα είναι κατά τό ήμισυ πκραλελυμένη, όπως καί 
δλον τό αριστερόν πλευράν άλλά άργότερον θά έπανέλ- 
θωσιν είς τήν προτέραν των κατάστασιν- ?χετε θάρρος.»

Ναί ! Θάρρος επρεπε νά εχη ή μικρά Μαρία τάς ήμέ- 
ρας εκείνα;, διότι ή κυρία Βαντάελ έμεινε παράλυτος καί 
επομένως δέν ήδύνατο νά κινηθή, άπό τής κλίνης.

Τήν εποχήν εκείνην εδειςεν ή ορφανή Μαρία είς τόν 
Πέτρον πόσον ήξιζεν ούτος δέ, δστις κατ’ άρχάς είχε 
ζητήσει άδειαν άπό τον διευθυντήν του εργοστασίου διά 
νά περιποιήται τήν μητέρα του, ήνοησε μετ ολίγον 
ότι ή μικρά τήν περιεποιεϊτο καλλίτερον αύτοΰ. "Οταν 
επρεπε νά μετακίνηση τήν άσθενή έπειδή δέν ήδύνατο 
μόνη νά το κατορθωτή, έκάλει μίαν γείτονα διά νά τήν 
βοηθήστ,' καί διά παν δ,τι άπήτει μόνον έπιδεξιότητα 
ήτο ή ίκανωτέρα νοσοκόμος δια τήν γραϊαν Βαντάελ. τήν 
όποιαν περιεποιεϊτο μετά προςοχή; καί γλυκύτητος. όλι- 
σθαίνουσα εί; τό δωμάτιον χωρίς νά κάμη ούτε θόρυβον 
ποντικού, έν ώ είς τόν Πέτρον συνέβαινε πολλάκις 
νά κτυπα τά πινάκια μέ τάς κατσαρόλας, καινά πα- 
ράγη θόρυβον φοβερόν, ό όποϊος έκαμνε τήν άσθε

νή νά τινάσσηται είς τήν κλίνην της. Παρετήρησε- 
λοιπόν ότι ή, παρουσία του δέν ήτο αναγκαία ε’ς τήν οι
κίαν, καί έπανέλαβε τήν καθημερινήν έργασίαν του· έκ 
τής εργασίας του έπορίζετο τά προ; τό ζήν, καί δια 
τοΰτο δέν ήδύνατο νά τήν δίακόψη έπί πολΰν καιρόν.

’Αλλα πόσον έσπευδε, τό εσπέρας, νά έπιστρέψη εί; τήν 
Κεραντρέχ ! Έπλησίαζε τήν οικίαν μέ πάλλουσαν καρ
δίαν· έάν εύρισκε τήν μητέρα του πλειότερον άσθενή ; 1 ! 
Άλλ’ όχι· ή Μαρία τόν έπερίμενεν είς τήν Ούράν αϋτη 
άμα τόν έβλεπε, τώ έκαμνε σημείο·/ ότι όλα πηγαίνουν 
καλά, ό δέ Κετέρ έτρεχε·/ ε:ς συνά/τησίν του. Ή Μαρία 
τότε τόν έπλησίαζε καί τώ έλεγε πώς έπέρασεν ή ήμερα.

Μίαν ημέραν ή Μαρία είχε ψάλλει ασμά τι είς τήν κυ
ρίαν Βαντάελ καί αυτή έμειδίασε καί τή είπε προ; τού
τοι; : «άκόμη !» ή δέ Μαρία τή έψαλλε τότε ολα τά 
άσματα τά όποϊα ειςευρε. ΊΙ μάμμη έπήγαινε καλλίτερα· 
ήτο βέβαιον θά ήδύνατο έντός ολίγου νά σηζ.ωθή καί νά 
περιπατή όπως άλλοτε.

Πτωχή μικρά Μαρία ! όπόσον ηπατατο ! Ουδέποτε 
πλέον ή κυοία Βεντάελ θά ήδύνατο ύπο τον βραχίονα τοΰ 
υίοΰ της νά περιπατή εί; τήν ώραίαν οδόν τής Λοριάν, 
ούτε να έπανίδη τάς μαγευτικά; δχθας τοΰ Σκορφ, ούτε 
τάς πετρώδεις οδούς, όπου είχε τόσα; φοράς οδηγήσει 
τήν Μπικέτην διά. νά βόσκηση. όταν αϋτη ητο ή τροφο; 
τής Μαρίας ! Έν τούτοι; δέν έμεινεν ακίνητος καί άφω
νος όπως ήτο κατά τήν πρώτη·/ ήμέραν τή; ηροςβολής. 
ΊΙ ομιλία βαθμηδόν τή επανήλθε, καθώς καί ή συνήθης 
κίνησες τής χειρος της· ήδυνήθη, στηριζομένη είς τον 
Πέτρον, νά πηγαίνη άπό τήν κλίνην είς τήν παλαιάν 
πολυθρόναν της· ήδυνήθη έπισης νά πλέκη ολίγον οχι 
όμως τακτικώς καί κανονικώς ώς άλλοτε’ δέν ήδύνατο- 
όμως να βαδίση, ή νά κάμη καμμίαν έργασίαν τής οικίας» 
ΊΙ ζωή τής ένεργείας είχε τελειώσει πλέον δι’ αυτήν.

(Άκολουθεϊ)
(Mme J. Colomb)

ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Εμβατήριου
■\·*Εμπρός·  ό χώάων μας χα.Ιεΐ

εΐν ώρα μαθημάτων· 
απεύθουν οί παϊάες οί χα.ίοι 
είς τά χαθήχοντά των.

Ό μιαρός Κοκορίμυαλάκης έπαιτεϊ.
Κύριό; τι; τον πλησιάζει ζ.ϊ'ι αφού τοϋ 

ίδωσεν ελεημοσύνην, τόν έρωτά :
— “Eye·.; πατέρα ;
- Ό/?;
— Μητέρα ;
— Οΰτε.
— Α”. τότε πώς δέν πηγαίνεις εί; κανέν 

κατάστημα διά νά έογασΟής, άλλά γυρίζει; 
εί; τού; δοόμου; ;

— Μά, κύριε, θέλω νά πηγα·'νω κάθε 
ώρα εις τό σπήτι. διά νά μή μέ /ρειασΟή 
τίποτε ό πατέρα; μου καί ή μητέρα μου.

’Εστάλη ύπό Μπάν.-Μπούμ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ε X Τ ΔΔ S X ΟΙ ΕI Α

Εναρκτήριου
Πριν το μάθημα άρχίση, 
εΰταζία, προσοχή· 
<ρως Θεόν άς έχζητήστι 
ή άθόια μας ψυχή.

ΠΑΙΔΙΚΗ II X «

Εν τώ Σχμλείω :
Διδ. — Κώστα, άπό τι' καί τι σύγκειται ό 

ανθιωπο; ;
Κώστας. — Άπό στόμα, αύτη, μάτ^α, 

αύτ^ά, πόδ^α καί χέρ^α.
’Εστάλη ύπό ’Αγέλαστου Πέτρας.

* *·*
— Τί αγαπάς. Νίκο, περισσότερον:., τήν 

νύκτα ή τήν ήμέραν ;
— Την νύκτα.
— Καί διατί :
— Διότι μόλις νυκτώση πηγαίνω νά κοι

Προσευχή
Θεέ, Πάτερ ρωτοόότα, 
ποίησον μας ευμαθείς,
ρώτισύν μας μέ τά ρωτά 
της παιδείας τής ορθής. Κ.Διζλεισμάς

μηθώ. ενώ μόλις έξημερώση πηγαίνω εις 
σχολεϊον.

’Εστάλη ύπό Δρόσου τή; Πρωίας.
* *·*

Ό ν.ικρός Σταύρος διηγείται είς τήν Νι- 
τσαν, ότι /θέ; τό έσπέοα; εΰλεπεν εί; τό 
όνειρό·/ του οτι τόν εκρέυ.ασαν καί ϋ/.ην την 
νύκτα έκλαιεν εί; τόν ύπνον του.

Καί ή μικρά Νίτσα :
— Μά άοοϋ έβλεπες τόσον κακό ίνειρον 

διατί δέν έξυπνοΰσες προτού νά σέ κρεμά
σουν ;

’Εστάλη ύπό Πέτρου Βαντάελ

II ΛΓ Ε 1· Μ Λ Τ 1 Κ Λ I Λ 5 Κ H ϊ Ε I S

1 ^<» Λϊυιγμ»
"Οπως είμαι άν μ’ άφήση; 
δύο γείτονα; χωρίζω’ 
ά·/ μέ αποκεραλίσης, 
άκρα γής εύθΰ; Οά νείνω 
και να υ.έ εύρής ελπίζω.

’Εστάλη ύπό Πέτρου Βαντάελ.

1S? Λΐ'/ιγμη

Είς τά πρόβατα μ’εύρίσκει; 
δπως είναι εάν μ.είνω' 
άν μέ άποκεφαλίσης, 
άκοωτήριον θα νείνω.

’Εστάλη ύπο Μικρού Διδασκάλου.

I*i*4  Λϊνιγμχ
Άκρον γής. ώ φίλε, είμαι 
κι’ άκρον γής πάλιν θα γείνω, 
άν τό ήμισυ θά μείνω.

’Εστάλη ύπό Α. Πολυκράτους.

■ Λΐ'υιγμχ

Είμαι όρο; καί μέ ’ξεύρεις’ 
τοία γράμματα άν χάσω 
έ; κόχή;, ευθύς άλλάσσω’ 
πλήν καί πάλιν θα με εύρη; 
φίλτατέ μοι, άν θέλησης 
είς τά άκρα τή; θαλάσσης 
τήν ξηράν νά έρευνήσης.

’Εστάλη ύπό Μικρά; ’Λνθοπώλιδος.

1 ΐΙΟ Λί,'υ;γμ.·κ
Σήμερον δέν είμαι φίλε 
οΰτε χθές· λοιπόν τί είμαι ;
Άν τά δύο αρχικά υ.ου 
άοαιοέσης γράν.·/.ατά μου, » ' ' · · Λ' * ’ακρωτηοιον θα et'zac.

’Εστάλη ύπό Μικρά; Δειλής.

Λύνεις ΰ.σχήσεο>υ Λ' τεύχος
|?|) Ζω-Ν=ζώνη·—122) Αύλό;=αύ- 

λή._!23) Ρώνυμι=Ρ. Ν. Μ —124) Πο- 
λέυ.ει μέ Ρωμαΐον οΰ'/ϊ μέ Γάλλον.— 125) 
Ή πόλις Θέρμη.

Τα ονόματα τών λυτών δημοσιευθησονται 
ν,ετά τών αποτελεσμάτων τοΰ διαγωνισμού 
εί; το τ#ϋχος τοϋ μηνός ’Ιουλίου.

Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΕΙΣ, ΘΑ ΘΕΡΙΣΗ:Σ
’1·«ό τόν τίτλον xxi τήν έννοιαν τής άνω παροιμίας νά τυντεβή εις γλώσσαν καΟαράν και 

εόληπτον διήγημα φέρον ώς επιμύθιου αύτήν τήν παροιμίαν.

ΟΡΟΙ

Τό διήγημ.α πρέπει νά μή ύπερβαίνη τούς πεντήκοντα 
στίχους· δημοσιευόμενου δηλαδή νά καταλάβη ήμίσειαν 
σελίδα τοΰ Περιοδικού.

Πρέπει νά ήνε εύαναγνώστως γεγραμμένον έπί χωρι
στού φύλλου χάρτου, να φέρη το αληθές όνομα, τόν τόπον 
καί τήν ηλικίαν τοΰ γράύαντος.

'Ο στελλών πρέπει νά ήνε κατώτερος τών 1 / ετών καί 
νά έχη πληρώσει τήν συνδρομήν του.

Θά κριθώσιν όσα διηγήματα ληφθώσι μέχρι τής 15ης 
τοΰ επομένου μηνος Μαρτίου.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τό βραβευθησόμενον διήγημα θα δημοσιευθή είς το 
τεύχος τοΰ’Απριλίου μετά τής είζ.όνο; τοΰ γράύαντος,|έάν 
άποστείλη αυτήν μετά τοΰ διηγήματος. Εκτο; τής τι
μής ταύτης θά δοθή τώ βραβευθέντι καί ο Αο; τόμος 
τοΰ Περιοδικού.

Θά έπαινεθώσι τά μετά τό δημοσιευθέν διήγημα αξία 
επαίνου, είς δέ τους επαινεθέντζς θά δοθή άνάέν Λεύχωμα. 
τοΰ Περιοδικού.

Θά δημοσιευθώσι δέ ταΰτοχρόνως καί τά ονόματα πάν
των τών λαβόντων μέρος εί; τόν διαγωνισμόν.

ΛΕΥΚΩΜΑ »ΠΑΙΜΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
’ 1'πευθυμ.ίζουτες προς τούς μ.ή ·χγοράβχυτας είςέτε τό αΛεύκωμχ», ότε πρέπει υ’ χυχγυώ- 

τωσιυ αύτό πχυτες, χυαγρίφορευ αντί στάστ^ς συσιάσεως τχς χρίσεις τού ΆΟ^υχιχού ρόυου τύπου.

— Έξεδόθη ζ.κ/./.'.τεχν.ζ.ώς τετυπω;/.ένον έπί ϊκ/.εζ.τοΰ 
χάρτου έζ. 32 σε’λίδων [/.εγάλ.ου 8ου σχήματος το τοσοΰ- 
τον άνζμενό'/.ενον παρζ τών μικρών συνδρομητών του Λεύ- 
Χ<ι>μ.α τοΰ »Πζιδιζ.οΰ Περιοδ'.ζ.οΰ» ύπο τών ζ.κ. Μ. Ε. 
Κζνζκάκη ζ.ζί Ν. Α. Κοτσελ.οπουΊ.ου. Τζ έν ζϋτώ δη;/.ο- 
σιευόυ.ενζ έργζ τών διαπρεπών λογιών ζ.κ. Α. Παράσχου, 
I. Ίσιδ. Σκυλίσση, ’Ιωακείμ Βζλ.αβάνη, Δ. Βαρδουνιωτη 
Κ. Φ. Σκόκου, Μ. Καναζ.άκη, Ζκχζροϋλζς Λαμνή, Ν. 
Κοτσελ.οπούλ.ου. Δ. Τζγκοπούλ.ου. Γ. Λζυράγζ.ζ. I. Βο
λικού, Ν. Καναζ.ζζ.η, Κ. Διαλεισμά, ζ.λπ, καθιστώσ-.ν 
αυτό άριστον εντρύφημα καί απαραίτητον διά πασαν οι
κογένειαν επιθυμούσαν να διέλθη ευφροσύνου; ώρας. Πω- 

λεϊται έν τώ γραφείω τοΰ ΙΙεριοδικοΰ έπί τής όδοΰ Βησ-
. Λ Λ · 5·---------/«-_ f'Επο’ίέώρησ'.ς).σζρίωνο; άριθ. β. χντΐ δρχχμ,ής. ΓΕπι-ΐέώρησ'.ς).

— ’Ώμοοφο, ζουμπουο).ούδιζ.ο έςεδόθη τό Λεύχωμ,α 
του

• ι Τ * ι ·
«Παιδικού ΙΙεριοδικοΰ»

Ν. Α. Κοτσελοπουλου, 
παρ’ή;/.ϊν λογιών, άληθε. ,
πνότατον, ήθιζ.ώτατον, ώφελΐ[/.ώτατον» ώς «πιγράφε

έπί τώ νέω ετει, ύπό τών 
φιλόκαλων διευθυντών αύτοΰ κκ. Μιχ. Ε. Κανακάκη και 

τή συνεργασία καί άλλων τών 
«οικογενειακόν ανάγνωσμα, τερ- 

αι. 
Θά ήνε ή χαρά τών [μικρών αναγνωστών του καί διά 
πολλούς μεγάλους πνευματικόν εντρύφημα. Άφιεροΰσι 
δ’ αύτό οί έκδόται του, είς τόν κ. Άχιλλέα Παράσχον 
ου τήν εικόνα προτάσσουσιν έν αύτώ. (Νέα ’Ερημερίς).
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—· ’Αληθώς πρωτοφανές, ποικιλότατου εϊκονογραφη- 
[ζενον εκ. τριάκοντα δυο σελίδων μεγάλου σχήματος έπί 
χάρτου έρυθροΰ. στερεού και στίλβοντας έζεδόθη τό Α.£ύ- 
κωμα του μοναδικού παρ’ ήμ“ν «Παιδικού Περιοδικού· . 
Οί εκδότα.ι του κ. κ- Ν. Α. Κοτσελόπουλος καί Μ. Ε. 
Κανακάκης ^φρόντισαν νά γραφώσιν έν αυτφ ίρ'γα τών 
διακεκριμένων παρ’ -fyiXv λογίων καί ποιητών καταλλη
λότατα ν’ άναγνωσθώσι παρά παντός αδιακρίτως ηλι
κίας. Σπευσατε όλοι νά τό άποκτήσητε. {Πρωία ί.

— Συνιστώμεν θερμώς τοΐς ήμετεροις συνδρομηταϊς 
καί άναγνώσταις τό Ά,εύζωμ,χ» τοΰ «Παιδικού Πε
ριοδικού· Εΐνε άξιου πάσης ύποστηρίξεως διά τήν εκ
λεκτήν καί ποικιλην ύλην, ώς καί την καλλιτεχνικήν του 
έκτύπωσιν. ΙΙεριέχον έργα συνεργατών αύτοΰ, είνε απα
ραίτητον διά πάντα οικογενειάρχην επιΟ’.μοΰντα νά από
κτηση ά'ριστον εντρύφημα. /Σν.ΐ.Ιογοι:).

— Κομψότατου, άκρως φιλόκαλου καί πλουσίου είς 
ύληυ έζεδόθη τό μετά τοσζύτης ανυπομονησίας άναμενο' 
μενού » '^.εύχωμ.α» τοΰ «Παιδικού Ιίεριοδιζ.οΰ» περιέ- 
χον έργα διακεκριμένων παρ’ ήμ~ν λογίων. Τό διήλΟομεν 
ευχαρίστως καί συνιστώμεν θερμώς την άποκτησιν αύτοΰ 
εί: τούς ήμετέρους άναγνώστας· τιμαται άντί δραχμές 
μόνον. “Οσοι έπιΟυμοΰσι νά προςφέρωσιν ά’ριστον ανά
γνωσμα εί: τά τέκνα των άς σπευσουν νά αγοράσουν το 
«Λεύχωιχα» τοΰ «Παιδικού ΙΙεριΟοικοΰ». /Δ<■</>«/.

—■ Έξεδόθη έκ τοΰ τυπογραφείου Νικ. Γ. Ίγγλέση 
τό «Λβΰκωμ-α» τοΰ «ΙΙαίοικου Περιοδικού,’ έπί τώ 
νέω ετει ύπό Μιχ. Ε. Κανακάκη καί Ν. Λ. Κοτσελο- 
πουλου. Τό «Λ^εύχωμ.α» τοΰτο. άποτελοΰν κομψόν τεύ
χος εκ 32 σελίδων αποτελεί αληθώς οικογενειακόν ανά
γνωσμα τερπνότατου, ήΟικώτατον καί ώφελιμώτκτον, 
τιμαται δέ άντί δραχμές. /‘Ώρα).ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ή έν Ναυπλίω νέα φίλη μου Πηνελόπη Γ. Μ ε ρ κ ο ύ ρ η 
άν-· παντός επαίνου υπέρ τοϋ «Ιϊαιόικοΰ Περιοδικού” μοί’έστειλε 
τό έξης δίστιχου.

«Ή καλή δασκάλισσά μου μ’ έγραψε σ’ ωραίο φύλλο» 
«συνδρομήτοιαν, γάά τοΰτο εί; αΰτην πολλά οφείλω" 

Σέ ε'χαριστώ αγαπητή μου, και σοϋ στέλλω χίλια ©ιλήματα’ 
Περαστικά σοί εύχομαι, αγαπητή Χάρις το ΰ Θ ε ο ϋ. ΙΙρο- 

©υλάξου καλά καί ή ιμφλουέντζα θά περάση πολύ γρήγορα. 
Ή ευχή σου εξεπληρώθη, διότι αναρίθμητοιείνε οί νέοι φίλοι μου.

Πολύ σέ ευχαριστώ, άγαπητη Μ α ο ί α Θ ε ο χ ά ο η. διά τόν 
ύπέο τοϋ Περιοδικού ενθουσιασμού Σου καί σέ βεβαιώ, ότι πολύ 
γρήγορα Οά ΐίιης ότι επιθυμείς.

Ό μικρός μου φίλο; Ν. ΓΙ ά τ σ η ί. δ:τι: παρητήθη άμα τή 
λήξει τοΰ ά έτους, εσπευσε μετ’ ολίγα; ημέρας νά ζητήση τήν 
έκ νέου εγγραφήν του. μεταμεληθείς διά τήν ποάξίν του. είς ήν. 
ώς μο> είπε, τόν ήνάγκασαν άλλοι να προβή κατηγοροϋντες τό 
■ Παιδικόν Περιοδικόν ώ, πρό καιρού πράττουσιν. Εύγε αγαπητέ 
μοι φίλε ! Διά τής διαγωγής σου αυτής εδειςες ότι εχεις εύγενή 
αισθήματα, τά όποια σέ καθιστώσι πλέον αξιαγάπητου. Εύγε '

Ευχαρίστως σε δέχομαι εις τόν διαγωνισμόν τών λύσεων αγα
πητή Σι λδέστρα καί σο· εύχομαι καλήν έπ’τυχίαν.

Καί έγώ μέ μεγάλε ιτέοαν χαράν ακόμη άνεγνωσα τήν γεμά- 
την άπό τόσα αισθήματα επιστολήν Σου. αγαπητέ μου Έ π α μ. 
Λαμπαδάριε. καί σέ ευχαριστώ διά τήν τόσην πρός έμέ 
αγάπην Σου. Φίλησε μου τήν μιχράν μου φίλην ’Λρριέταν.

Ή ίδ’.κή μου χαρά είναι μεγαλειτέοα από την ’.δικήν σου 
νέε μου φίλε Μικρέ Διδάσκαλε, διότι τόσον πολύ σοί ά- 
ρέσκει τό Περιοδικόν. Ευχαρίστως σε εδέχθην εΐ; τόν διαγων'σμόν.

Σοί στέλλω αναρίθμητου: θωπείας Πολικέ α στ η ρ δια 
τήν τόση·· πρός έμέ αγάπην Σου. Τά αινίγματα Σου Οά δημοσιευ- 
Οώσι μέ τήν σειράν των. τό Λ ε ύ κ ω μ α σοί τό άπέστειλα.

Τήν επιστολήν Σας μετά τοϋ αντ'τίμου δύο Λευκωμά
των ελαβον άγαπ 'τοί Α. Τσακ ασιανέ χα> Γ. Κ ο ν τ ο- 
γούρη. δέν σας τά άπέστειλα όμως διότι έν τή επιστολή Σας 
δέν έοαίνετο ό τόπος τής κατοικίας Σας. ΓράΊετέ μοι ποΰ μέ- 
νετε, οια να σας τα αποστειΛω.

Τό τοίγωνόν σου είναι πολύ εΰκολον. αγαπητέ Φ. Ρ ου 6 ι
νέτη, ώςτε δέν θά δημοσιευθή- Σέ ευχαριστώ πολύ δια τήν τι
μήν τήν οποίαν μοί κάμνει; νά φυλάττη; τό Περιοδικόν εί: χρυ
σήν θήκην.Είνε καί τοΰτο δείγμα τή: μεγάλης πρόςένέ αγάπης σου.

Διά νά απαντήσω όπως πρέπει εις τά; ένθουσιασνκάς έπιστο- 
λά; Σας, αγαπητοί Μουσηγέτα "Απολλον Πολύ
γλωσσο; Κ ί σ σ α. ’Λ σ υ. α τοΰ ’Ομήρου καί “Α ■ θ Ος 
τοΰ Μ α ΐ ο u. δεν με αρκεί ό στενός χώρος τοΰ Περιοδικού. Σας 
αποστέλλω εν θερμόν ευχαριστώ διά τόν ενθουσιασμόν Σας.

Είναι ακατάλληλον διά τό Περιοδικόν τό Ποίημά Σου Μ ο υ- 
σηγέτα ‘Απολλον. διότι ε/ει πλεΐστα ελαττώματα καί 
εί: τό μέτρου καί είς τάς παραβολάς. Μελέτησέ το καί ό ΐδιος 
καί θά τό ένοήσης. Τά αίνίγματά Σου θά δημ.οσιευθώσι.

Τήν μέχρι συντελείας τοΰ Κόσμου συνδρομήτοιάν μου Κ α λ- 

λ ι ο π η ν Σ τ ε φ ά ν ο υ δέχομαι ευχαρίστως ε’.ς τόν διαγωνισμόν.
’Αμέσως σε κατέταξα μεταξύ τών αγαπητών φίλων μου Αί- 

μ οσ τ ά ζο υ σ α Ι< α ρ δ ί α. Ή ευνοϊκή κείσις καί έκτίμησις 
τή; μητρός Σου μέ πληροί χαρά:, καθ’ όσον είναι αριστον τεκμή
ριου τής αξίας τοϋ Περιοδικού, όπερ σκοπόν καί μόνον έχει νά φανή 
ωφέλιμον τοΐς συνδεομ.ηταΐ; του.

Σέ εύχαριστούμεν πολύ διά τάς υπέρ τοϋ Περιοδικού συμβου
λάς σου, αγαπητή Δρόσος τής II ρ ω ί α ς. Ή σκέψις αΰτη 
πρό πβλλοϋ απασχολεί τήν διεύθυνσιν τοϋ Περιοδικού, ήτις προέβη 
ήδη είς διαβήματα. τινα. Μή σέ εκπλήττουν όσα βλέπεις. Είναι 
αί τελευταΐαι κινήσεις του. μεθ’ S: θά ύποκύψη ύπό τό βάρος τής 
ύλική; χρεωκοπίας ό άνθρωπος τής π ε ί ο α ς '. τό περιοδικόν 
τοΰ όπο·ου πρό πολλοΰ έν τή συνειδήσει τών συνδρομητών του 
έχρεωκόπησεν. Τά δύο τελευταία φυλλάδια δέν τά έξέδωκε·. είς- 
έτι αλλα ποοέβη ειε την έκτύπωσιν τοΰ ά τεύχου: τοΰ έτους 
1890. οιά νά οεΐξη εις τους αγοραστά; του ενημερότητα 
Ώ: ποϊς τήν ύλην την από τετραετίας ήδη δημοσιευομένην, έάν 
ήθελε τι; να εκ©έρη κρισιν οχι τόσον αυστηοαν, επρεπε νά κατα- 
όικάση είς τό πυρ και τούς τέσσαρας τελευταίους τόμους τοϋ κατ’ 
έξοχή ν τούτου περιοδ'κοΰ. Οί συνδρομηταί ήμών άνέρχονται 
ήδη εις 5.000 τό δέ εν λόγω "κατ’ εξοχήν περιοδικόν” μόνον 2,50(1 
φύλλα εκτυπιόνεΓ εκ τούτων τα 1000 είχε δώσει πρός 5 λεπτά 
είς τό Πρακτορείου, έξ ιόν έπωλήθησαν τά ήμίση περίπου. Φύλλα 
τοΰ «Παιδικού Περιοδικού” θά διανεμηθώσι μετά τινας ήμέεας 
ώς δείγμα.

Κ. Κ. Στυλιανήν Καραλή 'Τήνον.' κάΐ Π. Άζαριάδην'Δημη- 
τσάναν) Τά: έπιστολά; Σας έλάοου.εν. Σας εύχαριστούμεν.

Έλάζομεν τήν συνδρομήν σου. άγαπητη Ά γγε λ ι X ή Τ. Κ ι- 
άπλ^α μετά τών λύσεων καί σε εύχαριστούμεν πολύ’

’Αγαπητέ Ά λ έ ξ. Άλεξ·άδη. επρεπε νά στείλητε 7 
οραχυ.ά: διότι δύο έτών συνδρομή διά τό εξωτερικόν είνε δραχ. 0 
καί I. δραχ. διά τό «Λεύκωμα”.

Τί; έλησμόνησε νά ύπογράψη την επιστολήν του. μέ τήν όποιαν 
εστελ,λε την συνδρομήν του 2 δο.) καί λύσεις, έν ταΐς όποίαις καί 
ή εσφαλμένη λύσις : αοιδό:—ωδές ι...

□Ευβτάσεος
«’ Α ν α γ ν ώ σ μ α τ α διά παιδία ". Τό ύπό τόν τίτλον τούτον 

βιβλίου είνε εογον τής συνεογάτιόο; ήμών Δος Έ λ. Θ. Π ε τρ ί
ο ου, ήτις διατελρΰσα ήδη διευθύντρια τής Ε' Δημ. Σχολή; 
τών βηλέων καί κτησαμένη τήν πρός πα'δαγ νγία« πείραν έκ τής 
εύζήλρυ διδασκαλία: αύτή; εν τε τή ένταϋθα Φιλεκπαιδευτική 
'Εταιρία καί εν αλ.λσι; εκπαιδευτηοίοις. ε-μ/υαται ΐδίω όνόυ.ατι 
περί τής χρησ'.μότητο; τοϋ ύπότόν άνω τίτλον Ιρνου αύτή;.

Την απόκτησιν τών «’Αναγνωσμάτων” τής κ. Έλ. Πετρίδου. 
γ^γραμμενων εί: γλώσσαν παιδικήν κατα τό πςόγραμ.μα τοΰ ύπουο- 
γείου τή; Παιδεία; καί τιμωμένων μόνον αντί λεπτών 50. συ- 
νιστώμεν θερμώς ει: τού; μικρού; ίοίω; συνδρομητά; ήμών.

— Π ο ώ τ ο'. στίχο·, τοϋ συνεργάτου ήμών. κ. Δ. Τ α γ- 
κοπούλου έξεδόθησαν καί πωλοΰνται άντί δραχμής.


