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6ί ρετΊδιαζούση; χαράς άγγέλλομεν τοϊς συνδρομητάϊς ήμών, ότι τό Σεβ. Υπουργεϊον τών Έζκλησια- 
ν\ στίχων χαΐ τής Δημοσίας Έζπαιδευσεως έζτιμώντην μέχρι τοϋδε πορείαν τοΰ « «Β-ζοϊϊοκοϋ «ϊερεο- 

δεχοΰ " καί άνομολογοϋν κατ'έπανάληψιν ήδη τήν ώφελιμότητα αύτοϋ εις τήν Ελληνικήν νεολαίαν 
διά νέας έγκυκλίου (άπό 13 Φεβρουάριου 1890 ύπ'αριθμόν 2162) άπευθυνομένης πρός τούς κ. ζ. Σχο- 
λάρχας. Ελληνοδιδασκάλους, Δημοδιδασκάλους καϊ Δημοδιδασκάλισσας τοΰ Κράτους συνιστα αύτοΐς 
τοΰτο, κρίνον ότι εινε έπάναγζες νά έργασθώσιν δπως ζαταστήσωσι προςφιλές Ανάγνωσμα εις τήν 
τρυφεράν νεολαίαν περιοδικόν σύγγραμμα τοιουτον, οΐον το « ΙΙαοΠιζόν ·£ερεο7>εχ<>ν επίτηδες διά 
τήν ηλικίαν ταύτην γραφόμενου, καθόσον δι'αύτοΰ ούζ ολίγον προάγεται ή τε διανοητική άνάπτυξις 
καϊ ή ήθική μόρφωσις τών ύπό τοΰ Κράτους έμπιστευθέντων ε'ις αυτούς τρυφερών καϊ εύπλάστων 
παίδων καϊ κορασίων.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΕΙΛΟΣ, ΟΧΙ ’ ...
πϊ αρκετήν ιόραν ό ΙΙετράκης, δέκα 
έτών μόλις, εγραφεν, έμελέτα μίαν 
ήμέραν μόνος, κατάμονος, εις τό δω- 
μάτιον του.

Ήτο πολύ έπιμελής· μή άμφιβάλ- 
λετε διά τοΰτο· ουδέποτε έπερίμενε 
να τω ΰπενθυμίσωσι νά μελετήση ή 
νά προπαρασκευάση το γραπτόν του.

Δέν είναι ανάγκη νά ύπενθυμίζη 
τις ε’ς τόν επιμελή καϊ φιλότιμου

ότι ποέπει νά έκτελή το καθήκον του.
Ή μήτηρ και ό πατήρ τοΰ Πετρζκη ήσαν βέβαιοι 

περί τών επιμελών διαθέσεων αύτοϋ. πάντοτε όμως τόν 
έπέβλεπον εϊς ο,τι καϊ άν έκαμνεν. όσον ήδ-.'ναντο.

"Ισως δέν ένοεϊ τώρα ό ΙΙετράκης πόσου αξίζει αύτή ή 
έπίβλεψις τών γονέων του· κάποτε μάλιστα είπεν εϊς τήν 
μητέρα του :

«Καϊ τί φοβείσαι; μήπως ε’μαι κανένα μικρό παιδί:...« 

Καϊ ή μήτηρ του συνεχώρησε τήν αύθάδειαν καϊ τόν 
έγωϊσμόν του αύτόν, χωρίς νά παύση βεβαίως νά έξετάζη 
άν έπιμελήται ό υιός της εϊς τά μαθήματα του. αν εχη

συναναστροφής, αν 
είς καλός μαθητής 
σας διηγηθώ έν άστεϊον

καλάς 
πρέπει 

θά 
ήρως ήτον ό ΓΙετράκης.

Τήν ήμ.εραν, κατά 
δωμ.άτιόν του. ήκουσε 
κρας βιβλιοθήκης του : 

ικόν . . .

όσα τώ λέγει καϊ όσα 
■η·

επεισοδίου, τοΰ οποίου

τήν οποίαν έγραφε μόνος εϊς τό 
κατ’ έπανάληψιν όπισθεν τής μι- 
ενα κρότον μ.ικρον άλλά διαπερα-

σ
«.Κρίχ, χραχ, χριχ, χραχ, . . . .· «Μά τί είνε έπϊ 

τέλους : . . . αναφωνεί ολίγον φοβισμένος ό ΙΙετράκης.
Ήτο πολύ άστεϊον μόνος αύτός εις τό δωμάτιόν του 

νά φωνάζη καϊ νά προκαλή τόν άόρατον εχθρόν του !.......
• Κρίχ, χράχ, xpix, χρίχ, χράχ» ό ίδιος κροτος, ό ίδιος 

ψιθυρισμός ήκουετο, όμοιος μέ εκείνον, τόν όποιον προξενεί 
τΐ'^ όταν όξυνη το μολυβδοκόνδυλων του.

Ό ΙΙετράκης ήρχισε πλέον νά φοβήται· δέν εΐξευρε τί 
νά κάμη· ή πρώτη σκέψις, ή όποία τώ ήλθεν είς τόν νουν, 
ή πρώτη φωνή, ή όποία τώ εφθασεν εϊς το στόμα, ήτο 
νά ζητήση βοήθειαν.

• Μητέρα μου! .... · εκβάλλει μίαν δυνατήν φωνήν, εϊς
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το άκουσμα τής οποίας έτρεξαν δλοι φοβισμένοι ε’.ς το 
δωυ.άτιόν του.

Ή μήτηρ του, ή γραϊα μάμμη του. οί ΰπηρέται, δλοι 
τον ήρώτησαν τί επαθε, τί εΐχε, διατί έφώναξε : ...

— «Μίαν ώραν τώρα εδώ άκούω "ς τήν βιβλιοθήκην μου 
οπίσω *·ρϊ·».  <("/*,  χριχ, xplr, καί δέν ’μπορώ νά ’ενοήσω 
τί είναι· έπί τέλους έφοβήθην καί σάς εφώναξα· δέν είμαι 
κάνεις μεγάλος διά νά μή φοβηθώ ...» εΐπεν είς άπάντησιν 
ό ΙΙετράκης.

"Ολοι έγελασαν πολύ μέ τήν δειλίαν του. ΊΙ μήτηρ 
του, ή όποία ποτέ βέβαια δέν έπεθύυ.ει νά φοβηθή ό υιός 
της διά νά τω ύπενθυμίση μίαν άνοητον άπάντησιν, τήν 
οποίαν τή είχε κάμει προ καιρού, τώ εΐπεν είρωνικώς :

— «’Ενθυμείσαι, Πετράκη, τί μοΰ εΐπες μίαν φοράν ;... 
At, χαί τί φηβείσαιμι;πχ !Ϊμα·<· xarh-a pirpo jtatM ; 
Βλέπεις λοιπόν τώρα οτι δέν μοί ώμίλησας τότε καλά, 
διότι πολύ σύντομα σοί έπαρουσιάσθη ανάγκη νά μας 
φωνάξης όλους εις βοήθειάν σου ...»

— Ά! δειλέ, ... προςθέτει ή μάμμη του· έσήκωσες τόν 
κοσμο ς το πόδι για το τίποτε! ...

— Αε. είμαι Λει.ΐδι·, διι! ... άπαντα άποφασιστικώς ό 
ΙΙετράκης σκεφθείς έν τώ μεταξύ οτι κάτι βέβαια θά 
ήτον όπισθεν τής βιβλιοθήκης του διά νά κάμνη αυτόν τόν 
κρότον.

’Εξέρχεται άμέσως 
τινά περιφρονών ολους 
•τάς φωνάς του, ήρχισε

• ’ ’ £ < · κ ·απο το οωματιον του, και τροπον 
οί όποιοι έτρεξαν μόλις ήκουσαν 
νά καλή την γάτα του, ή όποία

δμως επειδή είχε παρέλθει ή ώρα τοΰ φαγητού, καί δέν 
ειχεν ούτε κανένα ΙΙετράκην διά νά τόν προφυλάττη, 
άπουσίαζεν αύτήν τήν στιγμήν έκ τής οικίας εις τόν πε
ρίπατον, είς τήν γειτονιά ή εις τά κεραμίδια.

*0 Πετράκης δέν άπηλπίσθη· έπέμενε περισσότερον· 
ειχεν άνάγκην άπό τήν γάτα, ή όποία αληθώς μόλις ή- 
κουσε καί τό μαχαίριον, τό όποιον ό Πετράκης προςε- 
ποιίϊτο ότι ήκόνιζεν είς τό μαγειρεϊον, έ’τρεξεν άμέσως ... 
όχι όμως ε’.ς βοήθειαν !

• "Ελα καί σύ Άζόρ», λέγει καί είς τόν σκύλον του ό 
ΙΙετράκης καί είςέρχεται μέ τήν στρατιάν αύτήν είς τό 
δωμάτιόν του κρατών μίαν ράβδον αρκετά βαρεϊαν.

• Τώρα θά ίδήτε άν είμαι δειλός ...» προςθέτει καί 
σύρει ολίγον έκ τής θέσεώς της τήν βιβλιοθήκην του.

• Κλείσατε τήν πόρτα νά μή φύγη ...»
Δέν είχε τελειώσει τήν φράσιν αύτήν, δτε πήδα έκ τής 

βιβλιοθήκης προςπαθών νά σωθή είς πελώριος ποντικός 
μέ μουστάκια μακρυά καί σουβλερά καί μάτια ολοστρόγ
γυλα καί γιαλιστερά.

Ή γάτα τοΰ Πετράκη έκαμε πολύ καλά τό μέρος της. 
Ό δέ ΙΙετράκης ίκανοποιήθη διά τήν προςβολήν, τήν 
οποίαν τω εκαμεν ή μάμμη του έμπροσθεν τών ύπηρετών 
δέν έλησμόνησεν δμως δ,τι τώ εΐπεν ή μήτηρ του, διότι 
μιαν ήμέραν εΐπεν είς ενα συμμαθητήν του : « Μή ειπης 
ποτέ είς κανένα ότι δέν φοβείσαι τίποτε ... Τοΰτο είναι 
Εγωισμός, τόν όποιον ποτέ μή ζηλεύσης κα. άν ήνε α
ληθής ! »

βέβαια δτι τό μικρό σου δακτυλάκι δέν θά σοί εΐπη τί
ποτε. Πώς εινε δυνατόν ενα δακτυλάκι νά όμιλή ζ

—■ Άπατασαι, κόρη μου*  αύτήν τήν στιγμήν μάλιστα 
μοί λέγει ότι έκεϊνος, ό όποϊος έκλεψε τά ζακχαρωτά έχει 
τώρα είς τό άκρον τής οίνος του μίαν μεγάλην μαυρην 
κηλϊδα, ή όποία τόν προδίδει.

Είς τάς λέξεις αύτάς ή Λεονόρα όρμεμφύτως καί χω
ρίς νά σκεφθή έσκούπισε ζωηρώς τήν μύτην της μέ τό 
άκρον τοΰ φορέματος της.

— Είναι περιττόν πλέον νά σοί ειπω έγώ ότι πρέπε· 
νά τιμωρηθής, λέγει ή μαμά· σύ ή ίδια έπροδόθης !

(Κατά μώ.ησιν C. Wirth) Katina Κορνιδοτ

ΙΤΕΤΡΟΣ ΖΒ-άλ-Ζχΐ ΤΑΕΛ

Έΐ ΚΗΙΑΙΣ
έβαια, βέβαια, μαμά μου*  δέν 
πρέπει νά τά έγγίσωμεν διόλου, 
άφοΰ το θέλεις ...»

Τοιαυτην ύποσχεσιν ε’διδεν είς 
τήν μητέρα της ή δεσποινίς Λεο- 
νόρκ- πρέπει δμως νά μάθητε, 
διατί ύπέσχετο τοΰτο.

Μίαν ήμέραν έστειλεν ε’ς τήν 
Λεονόραν καί τούς δύο μικρότε
ρους αδελφούς αύτής, Άνδρέαν 
καί Ίωάννην, ό θείος των ενα

•μεγάλο καλάθι ζακχαρωμένα ροδάκινα, βερύκοκα καί κε
ράσια.

Ή μήτηρ των έ'δωκεν είς ’έκαστον τών παιδιών άπό εν 
καί έπειτα τοϊς είπε :

— Θά βάλω είς τό ντουλάπι το καλάθι μέ τά ζαχα
ρωτά καί όταν κάμνετε φρόνιμα θά σάς δίδω άντί όπω- 
ρικοΰ ενα άπό τούς ωραίους αύτούς γλυκεϊς καρπούς· δέν 
πρέπει δμως σεις νά τά έγγίσητε διόλου ! . . .

Ή Λεονόρα πρώτη καί καλλιτέρα άπήντησεν εϊς τήν 
μητέρα της καθώς σάς είπα προ ολίγου.

Ειχεν δμώς εΰρει τό ροδάκινο·? πολύ νόστεμον ! Δέν 
ήδύνατο νά τό λησμονήση.

"Ητο πολύ λαίμαργοςκαί ψεύστρια· καί τά δύο πολύ 
κακά Ελαττώματα*  είχε καί άλλα πολλά, τά όποϊα δέν 
δύναμαι τώρα νά σάς απαριθμήσω.

"Οταν εΰρέθη μίαν ήμέραν μόνη είς τό δωμάτιόν — τί 
κακόν!—«λησμόνησε τήν ύπόσχεσίν της!... Έτρεξεν είς το 
ντουλάπι, όπου ήσαν τά ζακχαρωτά, εξεσκέπασε τό κκ-

λάθι καί εβαλεν είς τό χέρι ενα μεγάλο βερυ'κοκκον, κί- 
τρινον ώς τό μέλι. Μετ’ ολίγον ?—......... ’· -------

— «Πόσον είνε νόστιμον! έλεγε καθ’έ 
τά δάκτυλα’ έκαμα όμως κακόν ! · 
καί άς μή τό έγγίσω πλέον.»

Μονον δταν κάμνη τις τό 
τοΰ κακοΰ, κάμνει μετ’ (

"Ολην τήν νύκτα ή Λεονόρα ώνειρευετο τούς γλυκεϊς 
ζ ακχ α ρ ωμέ ν ο υ ς καρπούς.

Τήν επαύριον, τό κακόν παιδίον, έλαβε πάλιν κρυφίως 
ένα ροδάκινου. ένα κεοάσιον καί τότε μόνον έστάθη, δταν 
ήκουσεν ότι κάποιος ήρχετο.

Μετά τό γεΰμα, δτε ή μήτηρ 
τοΰ καλαθιού, παρετήρησεν άνευ 
αρκετοί καρποί.

— «Ποϊος είνε ό λαίμαργος, ό 
γίση είς τό καλάθιον αύτό, άφοΰ 
ήρώτησεν ή μήτηρ σοβαρώς.

— Δέν είμαι έγώ . . . εΐπον 
δρέας.

— Ούτε έγώ, μαμά ! έφώναξε 
έκοκκινησε τόσον, όσον ήτο 
όποιον είχε φάγει.

— Καί όμως κάποιος άπό σας έφαγεν άπ’αύτά· άλλ’ 
άφοΰ ό ένοχος δέν θέλει νά όμολογήση, θά μοί τόν φανέ
ρωση άμέσως το μικρό δακτυλάκι μου.

Και Επλ.ησίασε τόν μικρόν της δάκτυλον είς τό αύτί 
της.

— Ω! μαμά, άνεφώνησεν ή Λεονόρα γελ.ώσα, εΐυ,αι

όλίγον εφαγε καί δεύτερον.
Τ έαυτήν γλείφουσα 

γρήγορα άς τό κλείσω

-, .. ...-----. βήμα είς τήν οδόν
ολίγον καί δεύτερον.

έσήκωσε τό σκέπασμα 
δυςκολίας, δτι έλειπαν

όποιος «τόλμησε νά έγ- 
το είχον απαγορεύσει ;

ό Ιωάννης καί ό Άν-

ζωηρώς ή Λεονόρα καί 
κοκκινον το κεοάσιον, τό

Οί συνδρον.ηταί ήμών Οϊ πάρει 
«Πέτρου Βαντάελ” κατα αετάφρασιν 
τρέψωμεν είς άνάγνωσιν αύτοϋ τού; 
περιπετειώδους δ-ηγήματο;. όμαλοΰ καϊ 
λείων καί τών οικογενειών. Πρέπει να 
σποινίδας είνε απαραίτητον ανάγνωσμα, 
αύτώ ήρωίς είνε ή δεσποινίς Μαρία, τ
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Ζωή τριών - Ζωή δύο
Συνειθίζει τις είς πάντα δσον παρέρχεται όκαιρός καί αί 

ανυπόφοροι δυςτυχίαι γίνονται σύν τώ χρονω ύποφερται.
Ό Πέτρος καί ή Μαρία έσυνείθισαν νά βλέπωσι τήν 

κυρίαν Βαντάελ καθημένην πάντοτε εις τήν πολυθρόναν 
της καί τήν έθεώρουν σχεδόν ώς ίατρευθεϊσαν.

ΊΙ ζωή των καί πάλιν έξηκολούθει νά ήναι γλυκεία ώς 
άλλοτε. Τήν πρωίαν, πριν ό Πέτρος άναχωρήση διά τήν 
Δωρεάν, έβοήθει τήν μητέρα του νά σηκωθή καί ένδυθή, 
έτακτοποίει τήν οικίαν, έπήγαινεν ε’.ς τόν ορνιθώνα, και εϊς 
τόν κήπον, ερριπτεν εν βλέμμα εϊς όλα καί τέλος ήσπά- 
ζετο τήν δεξιάν τής μητρός αύτοϋ καί άνεχώρει. Τότε ή 
Μαρία εφερε κάθισμα πλησίον τήςμάμμης της, εθετε κατά 
γης ενα μεγάλο καλάθιον γεμάτον άπό ά.σπρορρουχα καί 
ήρχιζεν ώς πεπειραμένη Εργάτρια νά έμβαλώνη τά. Εφθαρ- 
μένα. ενδύματα, όπως τήν εΐχε μάθει άλ,λοτε ή κυρία Βαν
τάελ. ΊΙ κυρία Βαντάελ καθημένη πλ.ησίον της τή εδιδε 
συμβουλάς καί τή ελεγε βλέπουσα αύτήν έργαζομενην πολύ: 
«Θά ήσα.ι κουρασμένη πλέον, Μαρία μου· πήγαινε νά. 
παίξης ολίγον είς τόν κήπον». Τι ; ΊΙ Μαρία νά πκιςη ; 
Άθ-λ’αύτή δέν ήτο πλέον μικρά κόρη διά νά άγαπα τά 
παιγνίδια. Εΐχε πλέον μεγαλώσει αρκετά ! ’Εν τουτοις 
διά νά μή στενόχωρη τήν μάμμην της, ή οποία Επέμενεν. 
Επείθετο καί άνεχώρει μετά τοΰ Κετέρ. Δέν Επήγαινεν 
δμως μακράν ούδέ απούσιαζε πολλήν ώραν, διότι ήδύνατο

ότι μέχρι τοϋδε δέν έποιήσχμεν λόγον τινα περί τοϋ δημοσιευόμενου διηγήματος 
' _ προ- 

συγκινητ-.κοϋ καί
■ Σχο- 
άς δέ

κα- διότι ή έν

:ήρησαν βεβαιω
' τή; συνεεγάτιδο: ήμών δεσποινίδας Ειρήνης Ε. Κανακάκη. Ήδη ποάττομβν τοΰτο, ϊνα 

νέου; συνδρομητάς. οϊτινβ; άλλως θά ύστερηθώσι λαπροτάτης περιγραφής,
άπεοινοάπτως ευάρεστου, έκλελεγυ.ένου έκ τής πολυβόλου Γαλλικής Βιβλιοθήκης τών 
άναγ/ώσωσι καί οί νέοι συνορομηταί τόν «Πέτρον Βαντάελ” άνευ αναβολής. Δ-ά τί 
διότι έγοάβη ύπό ομοφύλου αύταΐς, υ.εταφοάζεται επίσης ύπό δεσποινίδος.

ής όποία; τήν τύχην καί ανατροφήν όφείλουσι νά γνωρόσωσι.

καί σκεπτική. ΊΙ κυρία Βαντάελ. έξησθένε*.  βαθμηδόν, 
ώςτε ό ’ιατρός ειχεν άπελπισθή πλέον.

Κατόπιν μιας Επισκέψεως. ό ίατρος άπήλθε κατηφής: 
καί άπηλπισμένος.

Τήν επαύριον συνήντησε τόν Πέτρον είς τό Εργοστάσιό·/ 
του καί τώ εΐπεν δτι επρεπε νά ζητήση άδειαν παρά τοΰ 
προϊσταμένου του καί νά μείνη πλησίον τής μητρός του.

Τότε μόνον ό Πέτρος ήνόησεν ότι ή μήτηρ του εμελ.λε 
νά τόν Εγκαταλείψ-η! Καί τωόντι άπό τής επαύριον ή 
γραϊα Βαντάελ. δέν ήδύνατο πλέον νά έγερθή έκ τής κλί
νης. Δέν άπέθανεν αϊφνηδίως, όπως τό Εφοβεΐτο ό ιατρός· 
έσβύνετο βραδέως. Τέλος μίαν ήμέραν άφοΰ συνεβούλευσε 
καί ήσπάσθη τόν Πέτρον καί τήν Μαρίαν, ή γραϊα Βαν
τάελ. έκλινε τήν κεφαλήν καί άπεκοιμήθη διά νά μ.ή έξυ- 
πνήση πλέον !

Λ / fνά χρειασθή τίποτε η μαμα της.
’Αφοΰ έ'καμνεν ενα γΰοον μέ τόν Κετέρ, 

είς τήν οικίαν, έζήτει πολύ ταχέως εν 
μίαν ιστορίαν καλήν καί σύντομον, ώςτε 
σον όσον νά ελθη ή ώρα, καθ’ ήν έπρεπε 
φαγητόν Εκάθητο πάλιν πλησίον 
καί ήρχ'-ζε διά καθαράς καί γλυκείας φωνής τήν ά

Ή γραϊα δέν ήνόει ------- : .......
Μαρία, διότι έκ τής άσθενείας ειχεν 
κέφαλος· ήκουεν όμως 
νούριζεν ώ-· «-λ νσ<(» 
πτομένη :

δέν θά μείνη μόνος 1 . . . »
ΊΙ ζωή αύτη διήρκεσε δύο έτη, κατά 

ρία Εγένετο καθ’ όλα νεανις, δροσερά κα

έπέστοεφε πάλιν 
βιβλίον, εξέλεγε 
νά διαρκέση τό- 
νά ετοιμάση το 

ής κυρίας Βαντάελ 
άνάγνωσιν. 

.,»vd πάντοτε ο, τι τή άνεγίνωσκεν ή 
ξασθενήσει καί ό Εγ- 

; τήν φωνήν αύτής, ή όποία τήν ένα
ς τό άσμα τροφού καί πολλάκις έκοιμάτο σκε- 
•'Οποία εύτυχία δι’ήμάς ή κόρη αύτη. το 

ττωχόν αύτό ορφανόν ! Τουλάχιστον ό δυςτυχής υίος μου

ά όποϊα ή Μα- 
ύγιής. σοβαρά

"Εκτοτε ό βίος τής Μαρίας ήτο θλιβερός, διότι ήναγ- 
κάζετο νά μένη μόνη ολόκληρον τήν ήμέραν. Αΐ φροντί
δες, τάς όποιας ειχεν άπό δύο έτών διά τήν ασθενή έκα- 
μνον νά παρέρχηται τόσον ταχέως ή ήμερα, ώςτε τώρα, 
όταν έτελείωνε τάς εργασίας τής οικίας, δέν εΰρισκέ τι 
νά κάμη καί ή ήμερα μίχρι "ής στιγμής, καθ’ήν έπε- 
στρεφεν ό Πέτρος τή έφαίνετο αιών ολόκληρος. "Οταν 
δμως έπέστρεφεν ό Πέτρος, έ'τρεχε καί τόν ύπεδέχετο δσον 
ήδύνατο εύθυμότερον, άφοΰ προηγουμένως έφρόντιζε νά 
σπογγίζη καλώς τούς οφθαλμούς της διά νά μή ένοήση 
ότι εΐχε κλαύσει κατά τήν άπουσίαν του. Τόν εφθανεν ή 
ίδική του λύπη ! Διότι ό δυςτυχής Πέτρος ήτον άκόμη 
τόσον λυπημένος όσον τήν πρώτην ήμέραν τοΰ θανάτου 
τής αγαπητής αύτοϋ μητρος.

Ή Μαρία διά νά διασκεδάζη τήν λύπην του προςεποιεϊ- 
το δτι είναι εύθυμος· έζήτει νά εύρη τι διασκεδαστικόν νά 
τώ διηγηθή, έγέλα διά νά τόν κάμη νά γελάση, τω έ- 
ψαλλεν ασμά τι, άλλά τίποτε· δέν ήδύνατο νά τώ άπομα- 
κρύνη ούδέ πρός στιγμήν τήν λύπην του. "Οσον ή Μαρία 
έδεικνύετο πλήρης στοργής, τοσον ουτος έφαίνετο άνήσυχος 
και τεταραγμένος. Τήν ένηγκαλίζετο κλαίων καϊ τήν έσφιγ- 
γεν εϊς τό στήθος του, άποκαλών αύτήν προςφιλή του 
κόρην.

(Mme J. Colomb)
Ειρηνη Ε. Κανακακη

(Ακολουθεί*)
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(Δια μικρά 

αθ’ έκαστον έτος οί δύο μι- 
φοί Πέτρος καί 
τά τάς εξετάσεις 
έπετύγχανον είς 

αυτάς, διέμενον είς τήν έξο- 
χήν.

Οί γονείς των τοΐς παρεϊ- 
χον πολλά μέσα διασκεδά- 
σεως· πρό πάντων έπρατ- 
τον τοΰτο, διότι ό Πέτρος 

και ο Παύλος ήσαν πολύ καλά παιδία, φρόνιμα και 
επιμελή.

Εΐχον όμως καί έν κακόν ελάττωμα. Ενίοτε έμά- 
λωναν άναμεταξύ των καί μάλιστα διά πολύ μικρά 
καί άσήμαντα πράγματα .'

Μίαν ήμέραν έπαιζαν κυνηγητό είς τά πράσινα 
χορτάρια. Έτρεχαν τόσω πολύ, ώςτε μετ’ ολίγον 
εύρέθησαν μακράν τής οικίας των είς ένα άπόκρη- 
μνον κατήφορον.

Αίφνης παρετήρησαν έν παλαιόσχοινον εκεί πλη
σίον πεταγμένον.

Χωρίς νά σκεφθοΰν είς τί θά τούς έχρησίμευεν 
έτρεξαν καί οί δύο νά τό πάρουν.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ

—Τράβα, τράβα παρά πέρα τό χω.ίΐι σου τό ποδάρι, 
κάμε τόπο κ είς εμένα ποϋ προ ·ά.1.!ω μέ καμάρι. 
Ή.ΙΘα καί γε.ΐϊι ή φύσις· ηΛθα καί ό πάγος .Ιρώνει 
κ’ είς τήν διί'ΐ μου, νομίζεις πώς ό κόσμος ξανανειώνει. 
Στρίόε γέροντα τριγύρω τό γεροντικό σου μάτι 
κύττα πώς μυρίζ’ ή φύσις άπό .Ιού.ίουδα γεμάτη' 
κϋτταξε ς’ τά δένδρα μέσα πώς πετοϋνε τά που.Ιάκ'α 
κ’ είς τά πράσινα ’ντυμένα πώς προβά.Ι.Ιουν τά κ.Ισ.δάκρα. 
Κϋτταζε μέ πόση χάρι ό.ίοζάστερο νεράκι 
μουρμουρίζει σάν κυ.Ιάει δροσερό είς τό ρυάκι, 
κΰτταζε τό περιστέρι πώς δροσίζει τά πτερά του 
μ' εϋμορφρά καί μέ καμάρι ’ς τά χ,ρυστά.Ι.Ιινα νερά του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

—Τά κυττάζω, τά κυττάζω χαρωπό μου πα.Ι.ίικάρι, 
(απεκρίθηκε ό γέρως μέ τό ένα του ποδάρι.) 
Μά γρά .Ιίγο συ.Ι.Ιογίσου, μά γρά μρά στιγμή στοχάσου 
ότι ό.Ια όσα β.Ιέπεις δέν είν' έργα ίδικά σου.
Τί θά εκαμνες, σ’ ορκίζω είς τά νεράτα σου παιδί μου 
αν εγώ, όσαΐς ήμέραις έκρατοΰσε ή ζωή μου, 
δέν επότιζα τό χώμα νά φυτρώσρ τό \θρτάρι 
καί νά γείνη ό.Ιη ή φύσις εύμορφοι ζωή καί χάρι ;
Τί θά εκαμνες ; είπέ μου ; Θά .Ια.Ιοΰσαν τά που.Ιάκρα 
τό πρωί πρωί κρυμμένα είς τά πράσινα κ.Ιαδάκρα ;

παιϊία)

Άν τούς έβλεπε κανείς, αν τούς ήκουε φιλονει- 
κοϋντας, θά έσχημάτιζε πολύ/ καΚήν Ιδέαν δι' αύ- 
τούς. θά έλεγεν ότι δέν ήσαν αδελφοί, ότι δέν ήσαν 
καλά παιδιά.

Καί εινε δύσκολον πράγμα νά ήνέ τις καλός, νά 
άποφεύγη τάς φιλονεικίας ·.

Δέν έμειναν όμως ατιμώρητοι· ακούσατε τί έπαθον.
Έν ώ έτραβοϋσεν ό καθείς το σχοινί άπό τό μέρος 

του δυνατά, έσπασε τό παλαιόσχοινον είς τό μέσον 
καί κατρακύλισαν οί δύο μικροί μας είς τόν κατή
φορον ! !

Τί δυστύχημα !
Εΐχον όμως καλήν τύχην καί δέν έπαθον κάνέν 

μέγα κακόν.
’Επέστρεψαν μόνον καταματωμένοι καί κλαίοντες 

είς τήν οικίαν των.
Οί γονείς των έλείπον τήν στιγμήν αυτήν έκ τής 

οικίας καί οί δύο τραυματίαι έπρόφθασαν καί έπλύ- 
θησαν και — τό καλλίτερον άπό όλα—ύπεσχέθησαν 
ό εις πρός τον άλλον νά μή μαλώσουν πλέον ποτέ, 
διότι έμαθον αρκετά καλά, ότι 
φέρουν ποτέ καλά αποτελέσματα.

Ελένη

τά μαλώματα δέν

(-). ΙΙετιίδου.

Λϊσ εύρεΟή ή άρμό'ζουσα. είς έκάστην εικόνα φράσες.

Παοακαλαϋνται οί γονείς να μή βοηΟήσωσι τα τέκνα των είς τήν εργασίαν ταύτην.

'// τριανταφυ l.ha θά ήτον άπό ρόδα φορτωμένη · 
Θά έπρόβα.Ι.Ιεν ή φύσις καταπράσινα ντυμένη ;
Τό ρυάκι θά 'κυ./οΰσε δροσερό, κρυστα.Ι.Ιωμένο, 
άν δέν εΐ\α κάθε όρος άπό γρόνι φορτωμένο ;

<Ί'όν έκύτταζε ό Μάρτης μέ εΰ.Ιά'ΐεια μεγά.Ιη. 
καϊ καμμρά φορά κουνούσε τό ζανθό του τό κεφά.ίι, 
σάν νά έ.Ιεγε—« > γέρως έχει δίκηο ό καϋμέε ος 
γρά νά .Ιέγ>ι όσα είπεν, κατηφής καί λυπημένος.

—Ά.Ι.Ιά έτσι είν’ ύ κόσμος, έπανέ.Ιαβεν ό γέρως.
Κράν άσπρισαν τά μα.Ι.Ιρά μου γρά τόν κόσμο παρακαίρως
Ο.Ια, ό.Ια τά κα.Ιά μου περά κανείς δέν έζετάζει 

καί μ' έ.Ιπίδα είς τό μέ.ί.ίον τό αόρατον κυττάζει.

(dir επρόφθασε τόν .Ιόγον ό χω.Ιός νά τε.Ιειώσρ, 
κ’ εις τόν Μάρτιον τό σκήπτρον μέ άνάπαυσιε- νά δώσγ, 
όταν έζαφνα τοΰ .Χρόνου τόν έπήρε τό δρεπάνι 
κρ ό χω./ός ’ς τήν γην μας π.Ιέον, di r έφάνη, δέ ν ίφάνη ! 
Λέγουν όμως ότι είπε ‘ς αν ε [άνετο ό καϋμένος 
είς τόν Μάρτιον ποΰ τότε τόν θωρουσε .h-πημένος :
— «ΛΓάρτιε/ αάτά ποϋ είπες τώρα 'ςόν προκάτογόν σου 
εύχομαι καί συ ν’ άκοΰστμ; άπό τόν διάδογόκ σου!*)

Nl-Cog

Τά χειρόγραφα ε’.σί δεκτά μέχρι τής 15ης ’Απριλίου. Τό [ίραβευΟησόμενον Οά δημοσιευθή μετά τών εικόνων ε’.5 

το τεύχος τοϋ μ.ηνός Μαΐου, έν ώ Οά δημοσιευΟώσι καί τά ονόματα τών λαβόντων μέρος ε’.ς τόν διαγωνισμόν.

Ε’.ς τον (ίραβειΟέντα δωρηΟήσεται ό Αος τόμος τοϋ «Παιδικού Περιοδικού» καί τό «Λεύκωμα·.
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ο πετρέλαιον, εινμι είδο: Π.αίου 
υπομίλ.χνο;, το όποϊον εξάγεται 
έκ -τή; γή; καί χρησιμεύει πρός 
φωτισμόν άφοΰ προηγουμένως 
καθαρισθή. Τό καθαρόν πετρέ- 
λ.αιον δεν εχει σχεδόν καμμίαν 
οσμήν και σβύνει τό άνημμένον 
πυρεϊον, τό όποιον ήθελε τις ρί- 
ψει εντός αύτοΰ. (Άλλ.’ επειδή 
τό πετρέλαιον, τό όποιον ήμεϊς 
μεταχειριζόμεθοι δεν είναι κα

θαρόν, δεν συμβουλεύω τούς μικρούς μου άναγνώστας νά 
δοκιμάσωσι τό πείραμα τοΰτο, διότι δυναται νά εχη φο
βερά αποτελέσματα).

’Από των αρχαιότατων χρόνων πηγαί πετρελαίου ήσαν 
γνωσταί εις τήν Κίναν, τήν Περσίαν, και τήν χερσόνησον 
τοΰ Καυκάσου1 κατόπιν άνεκαλυφθησαν τοιαΰται είς την 
Γαλλίαν καί εις την Αμερικήν.

Διηγούνται ότι είς τάς μεγάλα; έορτάς οί κάτοικοι 
χωρίου τίνος κειμένου παρά τάς άκτάς της Κασπιας θα
λάσσης, χύνουν την νύκτα έπί της θαλάσσης ποσότητα 
τινα πετρελαίου, τό όποιον ώς ελαφρότερο·; τοΰ ΰδατος επι
πλέει επί τής επιφάνειας' άνάπτουν κατόπιν αύτό. καί τό 
αποτέλεσμα είναι έξαίσιον! Ούδέν πυροτέχνημα δύναται νά 
άνταγωνισθή πρός τό λαμπρόν έκεΐνο θέαμα τής καιομέ- 
νης θαλάσσης!

Πρός εξαγωγήν τοΰ πετρελαίου μετεχειρίζοζτο διαφό
ρους τρόπους.

Είς τήν άρχαίαν εποχήν, έβυθιζον απλώς είς τήν πηγήν 
πυκνά μάλλινα ύφασματα, τά όποϊα άπερροφων το ύγρον. 
Τά άνέσυρον κατόπιν, τά έπίεζον δυνατά καί τό ύγρόν 
έξήρχετο καί έφυλάσσετο είς τά έπί τούτω κκτεσκευασμένα 
δοχεία- 'Π εργασία όμως αϋτη ήτο μακρά καί επίπονος.

Τώρα, σκάπτουν φρέζτα και άφοΰ άνεύοωσι τήν πηγήν 
ανασύρουν έκεϊθεν τό ύγρόν όπως άνζσυρωμεν «κ τοΰ φρέα- 
τος τό ύδωρ.

’Ενίοτε τό πετρέλαιον άναβλύζει μόνον του, όιά μέσου 
τών βράχων καί σχηματίζει ρυάκια ενίοτε δέ καί ποτα
μούς. Πολλοί πτωχοί άνθρωποι έκ διαφόρων μερών τοΰ 
κόσμου, πηγαίνουν είς τήν ’Αμερικήν δι’ άνακάλυψιν πη
γών πετρελαίου, όπως άλλοτε έπήγαινον είς τήν Κζλλι- 
φορνίαν οί χρύσοθήραι πρός άνακάλυψιν χρυσοΰ. Σκά
πτουν μετά μεγάλης προθυμίας τό έδαφος,-μέχρι; ού συ-

ναντήσωσι κυανοΰν στρώμα γής, τό όποιον δεικνύει ότι 
κάτωθεν αύτοΰ ύπάρχει πηγή πετρελαίου. ’Εκείνος όστις 
εχει τήν τύχην νά εύρη τοιαύτην πηγήν, ευρίσκει καί τήν 
τύχην του- γίνεται πλούσιος άμέσως !

Πολλά φρέζτα δέν παρέχουσιν είμή όλίγην ποσότητα 
πετρελαίου· ύπάρχουσιν όμως καί άλλα, τά όποϊα δύναν- 
τζι νά προμ.ηθεύσωσι ;)0 έως όκάδζς είς '2ί ιόρας !
’Επειδή δέ ή τιμή τοΰ πετρελαίου είναι $ ή 3 λεπτά κατ’ 
όκάν δύνασθε, νά φαντασθήτε όποϊον κέρδος εχουσιν οι 
ιδιοκτήται τών φρεάτων αύτών.

Κατά τό 1862 άνθρωπός τις κατεστραμμένος ύλικώς 
καί ονομαζόμενος ’Ιωάννης Σχάβας μετέβη είς ’Αμερικήν 
διά νά άνευρη καί αύτός πηγήν τινα πετρελαίου. Άπό 
πρωίας μέχρι; εσπέρας έπί πολλάς ήμέρας εσκαπτεν είς 
μάτην άδιακόπως τό έδαφος. Ρακένδυτος, υστερημένος 
σχεδόν καί αύτής τής τροφής έζηκολούθει τήν έπίπονον 
έργασίαν του μέχρις ού στερηθείς καί τοΰ έπιουσίου άρτου 
ό δυςτυχής, έρρίφθη κατά γής έκτης απελπισίας καί άνέ- 
μενε τον θάνατον. Άλλ’ αίφνης τώ έφάνη ότι ήκουσε 
παφλασμόν ύγροΰ τίνος. Ήγερθη άμέσως καί λαβών τήν 
άξίνην του ήρχισε νά σκαπτή τό έδαφος. Μετ’ ολίγον, 
κΰμα πετρελαίου άνεπήδησεν άναβράζον ! Ποταμός ολό

κληρος !..............
Ό ’Ιωάννης Σχάβας έσώθη· εγεινε πλούσιος ! Πάντες 

έχαιρέτων μετά σεβασμοΰ τόν έκατομυριοΰχον Ίωάννην 
Σχάβαν, όστις έκ τής πηγής εκείνης έκέρδιζε καθ’ έκάστην 
3,000 δραχμών.

Πλήν φευ ! ΊΙ εύτυχία του δέν διήρκεσεν έπί πολύ, 
διότι μετ’ ολίγον ό δυςτυχής όλισθήσας έπεσεν είς τό φρέαρ 
τοΰ πετρελαίου καί έπνίγη.

Πλησίον χωρίου τίνος τής Αμερικής υπήρχε πηγή πε
τρελαίου. ήτις άναπηδήσασα έκ^τοΰ εδάφους ώς χείμαρρος 
μετά τρομερά; ταχύτητας κατεκλυσε τό χωρίον. Οί κά
τοικοι δέν έπρόφθασαν νά σβύσουν τά φώτα καί τάς πυράς 
καί μετ’ ολίγον ολόκληρον τό χωρίον έπνίγετο είς θάλασ
σαν πυρός, έκ τής όποιας έξήρχοντο αί άπελπιστικαί φω- 
ναί τών παιδιών. Αί φλόγες ύψοΰντο μέχρι τών νεφών καί 
ή καταστροφή επζυσεν, άφ' ού κατηνάλωσε καί τήν τελευ- 
ταία.ν σταγόνα τοΰ φοβεροΰ ύγροΰ.

Μετ’ ολίγον είς τό χωρίον έκεΐνο όπου πρότερον έβα- 
σίλευεν ή ζωή. δέν εβλεπέ τις είμή άπηνθρακωμένα πτώ
ματα καί σωρούς ερειπίων!

— Τί κάμνεις ; τί μονολογείς ’Ερρίκε ; τόν έρωτά ή 
•μ.ήτηρ του εκπληττόμενη.

— Ένεθυμήθην, μ.ήτέρ μου, ό, τι μοι είπε σήμερον ό 
διδάσκαλός μου, ότι δέν κάμνουν τον άνθρωπον σοφόν τά 
βιβλία, όσα καί άν άναγνώση τις, ούδέ τά πολλά ετη 
τής σπουδής, άλλά μόνον ή σκέψις, διά τής όποιας οί- 
κειοποιούμεθα ό,τι μανθάνομεν καί τό όποϊον τότε μάς κάμνει 
σοφούς. Μοι είπεν επίσης ότι πολλοί μαθηταί έπιμενου- 
σιν ότι εμαθον πολύ καλά τά μαθήματά των καί έν τού- 
τοις δέν εΐξεύρουσι τίποτε όταν ερωτηθώσι ! τοΰτο δέ 
συμβαίνει, διότι έπαναλαμ.βάνουσι τάς λέξεις τοΰ μαθή
ματος των, ένω ή διάνοια καί ή προσοχή των είνε προ
σηλωμένη άλλαχοΰ είτε είς τά παιγνίδια είτε είς άλλα 
πράγματα· τοιουτοτρόπως δέ δύνανται νά χάσωσιν ώρας 
ολοκλήρους διά μάθημα, τό όποϊον είς δέκαμόνον λεπτά 
δύναταί τις νά μάθη.

’Ιδού τώρα καί έγώ είκοσι λεπτά εχω όπου έπαναλαμ.- 
βάνω τήν ’Ιταλίαν καί δέν γνωρίζω έξ αύτής οΰτε τήν

πρώτην λέξιν. Διά τοΰτο λοιπόν, θέλω νά μάθω νά σκέ- 
πτωμαι.

*0 ’Ερρίκος ώμίλει άποφασιστικώς καί άπέδείξεν άυ.έ- 
σως ότι ένόει καλώς ό,τι ελεγεν. Έπανέλαβε τό μάθημά 
τής γεωγραφίας του άλλά τώρα προσεκτικώς καί μετά 
νοημοσύνης, ζητών τά μέρη έπί τοΰ χάρτου, φανταζόμε- 
νθς τόν τοπον, καί ούτως είς ολιγώτερον τής ήμισείας 
ώρας διάστημα είξευρεν έντελώς τό μάθημά του.

Τήν ακόλουθον ήμέραν ήμείφθη διά τούς κόπους του, 
διότι ήδυνήθη ν’ άπα.ντήση είς όλα; τάς ερωτήσεις τοΰ 
διδασκάλου του. Μανθάνων ό ’Ερρίκος νά σκέπτηται, 
εκαμεν «ρωτήσεις ωφελίμους, άξιολόγους· δέν παρήρχετο 
δέ ήμέρα, κατά τήν όποιαν νά μή μάθη πολύ περισσότε
ρον άφ’ ό,τι επρεπε διά τά μαθήματά του, καί κατ’ αύ
τόν τόν τρόπον έ'φθασεν είς τήν καλήν όδόν τοΰ νά γίνη 
πραγματικώς πεπαιδευμένος καί σοφός.

ΓΕ>· Πάτραις) Κ. II. Θ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΗ1 ΤΙΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΗΤΑΙ

— Πώς είναι έτσι κόκκ'να τα μάγουλά 
σου Παϋλε ;

— Μααά μου, έπήρα κρυφά τοϋ Νίκου 
ενα πορτοκάλι καί μέ εδείοε.

— Άλλ’ έγώ οέν σοΰ είπα νά μ.ή πέρ- 
νης ξένα πράγματα ;

— Μοΰ είπες μόνον νά μή πέονω μήλα, 
ίιά πορτοκάλλ^α όμως δέν μοΰ είπες τί
ποτε.

’Εστάλη ύπό ’Αγέλαστου Πέτρας.
** ·

Ό Κ. Σ . . . . ταςειδεύει μετά τής συ-
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ζύγου καί τών δύο τέκνων του Ιίαρλότας 
και Νίκου μεταβαίνων εις Ναύπλιον διά 
θαλάσσης’ ό Νίκος ευχαριστείται μεγάλως 
νά δλέπη έκ τής πρώρας τά κύματα.

Ή αδελφή του Καρλότα βλέπουσα αύτόν 
κύπτοντα πρός τήν θάλασσαν τω λέγει :

— Πρόσεχε Νίκο μή πέσης εις τήν θά
λασσαν διότι θά σέ δείρη ή μαμά.
’Εστάλη ύπό Σφακιανοΰ Καλώς—ώρισες

** *
Ό μικρός Κώστας επιθυμεί νά γείνρ 

εύπορος όπως ό πατήρ του, ό οποίος δια

τοΰτο τοϋ έπήοε καί προγυμναστήν διά νά 
μάθη τάς τέσσαρας πράξεις τής αριθμητι
κής.

Μ^αν ήμέραν ό προγυυ.ναστής του τό λέ
γει : Πόσον πρέπει νά πώλησης εκατόν 
πήχεις ύφάσματος τό οποίον ήγόρασες δύο 
δραχμάς καί I ]4 τής δοαχμής τον πήχυν; 
Καί ό Κώστας:

— ’Εγώ δάσκαλε δέν θά πωλώ χονδρι- 
κώς, ώστε δεν μέ παοαμελει να μάθω πόσο 
θά πωλήσω τους 100 πήχεις.

’Εστάλη ύπό «Εύοσμου άνθους·

νεγίνωσκε μεγαλοφώνως ό μικρός 
'Ερρίκος έκ τής Γεωγραφίας τό μά

θημα τής επομένης ήμέρας.
Ά Ή μήτηρ του ερραπτε προςέ- 

ή1 χουσα μάλλον είς τήν άνάγνω- 
ί σιν τοΰ υίοΰ της, ό όποϊος ι 

άθει ν’ αποστήθισή τό 
θημά του επαναλαμβάνω-, μη
χανικώς πολλάκις έκάστην λέ
ξιν καί φράσιν τοΰ βιβλίου 
• ή 'Ιταλία ορίζεται—ή Ιτα

1“" 
:ρος- 
μά-

λία ορίζεται» · προς βορράν—πρός βορράν > « ύπό τής'
Έλίετίας καί Αύστρίας. . .

• Πρωτεύουσα Ρώμη--πρωτεύουσα Ρώμη ! . . .
Έπί αρκετήν ώραν ό μικρός Ερρίκος έξηκολούθει ού

τως άναγινώσκων μετ’ αγωνίας χωρίς νά δυνηθγ, νά έκ- 
μάθη συντόμως ώς έπεθυ'μει καί όπως επρεπε νά γνωρίζη 

τό μάθημά του. .
Αίφνης βαρυνθείς ανέκραξε διακόπτων άποτόμως τήν 

άνάγνωσίν του : «Έροϊκε, ’Ερρίκε ! . . δέν θά μάθγ,ς τί
ποτε. ποτέ Ιδιότι δέν σκέπτεσαι ! »

1 I Αινεγμ.»
’Στό στρώμα σου είμαι
’ς τήν κλίνην ποσώς’ 
διπλοΰν είς τό σκοτος, 
μονόν είς τό φώς.

’Εστάλη ύπό Μαρίας Π. Θεοχάρη.
1 32 Λί’νργίί,α.

"Οπως είμαι άν μ’ άφήσης, 
όνομα θά άπαντήσης.
’Στους ναούς θά τρέξω όμως 
.έάν μέ όξυτονίσης

’Εστάλη ύπό Νίκου Γ. Ταβουλάρη.

Πόλιν καί άκρωτήριον 
έάν καλώς σύνδεσης 
πτηνόν τι καλικέλαδον 
εύθύς 0’ άποτελέσης.
Εστάλη ύπό Β. Π. Διαμαντοπούλου.

■ I ΛΙ Ε V Μ A. Τ I Κ. A I X Κ Η

Λέγουν πώς θερμόν έκρρέω 
απομένω όμως κρύον 
άν τό πρώτον ’μου έκλείψη 
καί τό δεύτερον στοίχείον.

’Εστάλη ύπό 'Τψιπέτου Άετοΰ.

1 ΧΕΐ» Άναγρ'χμ.μ.ατςσμ.ος
Διά τών λέξεων ΟΝΟΣ ΚΙΛΑ νά σχη- 

ματισθή έν κύριον όνομα αρσενικόν, έκ 
δετών ΠΛΡΤΕ ΚΑΛΟ εν κύριον θηλικόν. 
’Εστάλη ύπό «Μουσηνέτου ’Απόλλωνος.»

Λύσεις ασκήσεων II’ τεύχος
.co2,6·?. Έοίον-οίον-

.ο» Αντίρριον-ρίον— 129.) Λαύοιον-ρίον 
— I 20. χ AuetGV-sfov.

X Ε I X

ytiofic ασκήσεων « Λευκώ|αατος ·

I) Ιωτα-ώτα—Τ— 2) δέκατον-έκατόν— 
3) ό ποταμός—4) Ανα-Κοέων—5) ορ-έαρ 
—6) θηρ-ίον— 7) Ίρις-ρίς —8) Άνθραξ- 
' Αναξ—9) Κόραξ-Κόλαξ—10) Ή γαλή.—

Πάντα τά ανωτέρω αινίγματα τοϋ 
Λευκώματος ελ.υσαν οί έξ ’Αθηνών 
Παΰλος Λεωνιδάκης, ’Αγέλαστος Πέτρα, 
Ν. Δημητρ'.άδη, I. ’Αποστόλου Μικρά 
Δειλή, I. Μέργαρης. Ιάκωβος Δημη- 
τοίου. Όρέστης ’ Αποστολίδης, Μπάμ 
Μπούμ. Μάνθος Άνεστόπουλος, καί Δρόσο; 
τής Πρωίας, οΐτινες παρακαλοΰνται νά 
οιέλθωσιν έκ τοΰ γραφείου ήμών ΐνα λά- 
βωσι τό προκηρυχθέν δώρον, ήτοι τόν Α’. 
τόμον τοΰ «Παιδικοΰ Περιοδικού».

"Ό διακεκριμένος λόγιο; καί συνεργάτη; ήμών κ. ’Ιωακείμ Βα- 
λαβάντ,ς ό γνωστό; εί; τόν φιλολογικόν κόσμον έκ τών πολλών 
ιδίω; περί τή; ύποόούλου Μικρά; Ασίας έογων του. <όν τά ώοαιό- 
τερα αρίστης ετυ/εν υποδοχής αναγνωσθεντα εν τώ φιλολογικώ 
συλλέγω··Παρνασσώ·· .ά·η·έλλει τήν εκδοσιν τών Μικρασιατι
κών του εί; τεϋγος όπερ θά άποτελεσθή εκ 1 5 τυπογραφικών φύλλ. 
Τά Μικρασιατικά τοΰ κ. Βαλαβάνη συνιστώμεν θερμώς τοίς ήμε- 
τεροις άναγνώσται:. οϊτινε; δύνανται νά τά άποκτήσωσιν αντί δύο 
δραχμ.ών.

XVXTAXEIX

— Παρά τοΰ ρέκτου νέου κ. Κ. Γιολδάση, φίλου ήμών. αγ
γέλλεται ή εκόοσι; ιστορικής μονογραφία; περί τής έ ν Κ ε φ α- 
λ οζ ο ύ σ ω μ ά χ η :. καθ’ ην επεσεν ήρωϊκώ; μαχόμενο; ύπέρ 
έλευθερία; τής πατριοο; ό Μάρκος Βότσαρης. Τήν άπόκτησιν 
αύτής συνιστώμεν παντί συνδρομητή ήμών δυναμένω νά διαθέση 
....μόνον μίαν δραχμήν !

— Ύπενθυμίζομεν είς τούς μ ι κ ο ο ύ ς συνδρομητάς ότι εξεδί- 
θησαν τά Άναγνώσατα τή; κ. 'Ελένης Πετριοου καί πω- 
λ.οΰνται αντί λεπτών 50 παρά τώ βιβλιοπώλη κ. Γ. Καμπάση.
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Ώραίον ειναί τό Ίευδώνυμίν σου Μ έ λ α ι ν α Π έ τ ρ α’ άλ
λο; &ίλος μου δέν τό εχε< ώςτε σύνασα: νά μοΰ γράφης μέ αύτό.

Ό μικρός μου "φίλο; Ν. Π i τ σης προςέφερεν εις τό Περιο
δικόν ώ; δείγμα τής μεγάλη; αγάπης του εν ώοαίον n.bum 
γραμματόσημα όλων τών ευρωπαϊκών εθνών. Τόν εύχαοιστώ παοά 
πολύ διά τήν τόσην αγάπην του.

Νά π'.στεύσω οτι ό αγαπητός μου Λ. Ά ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ς 
ε’ναι τόσον θυμωμένο: μαζύ μου ώςτε Καλέ την μαμά του νά 
μοϋ νράψη χαί νά μ.οί ε'πη τα παοάπονά του ; Ά ! δ/ι. δέν τό 
πιστεύω, διότι δέν έχει κ.αμ.μίαν αφορμήν νά ήναι θυμωμένο; ενάν
τιον μου, αφοΰ τόν αγαπώ τόσον πολύ. Μήπως παρεπονέθη διότι 
οέν έοημοσίευσα τά αινίγματα του : όταν μο’ι γράψη θά σας ε’ιπώ.

"Είμαι χατενθουσιασμένη μέ τό αγαπητόν μου Περιοδικόν ν.οί 
γοάφει ή αγαπητή μου φίλη ’Αγγελική Στ. Κ ι ά π λ _> α 
καϊ ύπογράφετα: -ή μέχρι τάφου συνδρομητριά σου". Κα! εγώ 
είμαι χατενθουσιασμένον μ'ε τό γοαμματάκι σου αγαπητή μου. διότι 
μέ άγαπας τόσον πολύ.

Σοί έστειλα αμέσως τό Λ ε ύ κ ω μα και χίλ^α φιλήματα διά 
τόν ενθουσιασμόν σου αγαπητέ μου μικοέ Α.Κ.Γ ιαννόπουλε’ 
τά έλαβες ;

Ώοαΐον είναι τό αίνιγμά σου όσον καί τό γοαμματάκι σου &ίλ- 
τατέ μοι Β. Γ1. Διαμαντόπουλε. Θά δημοσιευθή μέ τήν 
σειράν του.

Ευχαρίστως έγινες δεκτός εί; τόν διαγωνισμόν τών λύσεων, αγα
πητέ μου φίλε Γ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ε.

Μετά μεγάλης χαράς Οά δεχθώ τα αινίγματα σου μικρά μου 
φίλη Πηνελόπη Μ ε ρ κ ο ύ ρ η. Διαγωνισμού; Οά προκηρύξω 
πολλούς, ίσιος δέ καί εκείνον, τόν όποιον επιθυμεί:.

Αγαπητέ Κυριάκε Π α ν α ρ ε τ ε θα σοι γράψω κατόπι/ 
εις τίνα δέον νά πληρώση: τήν συνδρομήν σου. καθ’ όσον αυτόθι 
δέν δ·.ώρ·σα είςέτι ανταποκριτήν. Διά τά; κολακευτικά; υπέρ έυ,οϋ 
χοίσεις σου σέ ευχαριστώ μεγαλως.

Μετά μεγάλης μου χαρά; σέ κατέταξα μεταξύ τών καλλίτερων 
φίλων μου μικρά Αφροδίτη Καψοχοίλη καί σοί έ
στειλα αμέσως τά φύλλα καί τό Λ ε ύ ζω μ α. Γράφε μου συχνά 
διά νά βλέπω άν καί είς τό μέλλον θά μέ άγαπας όσον τώρα.

Τό πιστεύετε, ότι είναι δυνατόν νά μαλώσουν διά τό Περιοδι
κόν δύο αγαπημένα άδελφάζ^α ; Καϊ όμως ο! αδελφοί Τ. καί Σ. 
Δη μ ητρ ύπουλοι, έμάλωσαν προχθές ποιος νά όιαβάση

πρώτος τό Περιοδικόν τόσον πολύ, ώςτε ό μπαμπά; “ων του; ή- 
πείλησε ότι θά παοαίτηθή τής συνδρομής του. διά νά μή μαλώ
νουν πλέον. Τότε 5υ.ως ήρχισαν καί οί ούο νά κλαίουν φοβέρα, 
ώστε δ πατήρ των ή /αγχάσθη 5χι μ.'νον νά μ.ή παραιτηθώ, αλλά 
νά έγγραφή διά δύο σώματα διά νά έχη καθείς το ιδικον του. Π 
τόση άγάπη σας αδελφοί Δήμητρόπουλοι αξίζει χίλια φιλήματα 
διά τον καθένα. ,

"Ελαβον τό γρχμματάζ' σου, τό οποίον είνα ιγεμάτον^απότόσχ 
αισθήματα, αγαπητή 'Όλγα Νάνου. Εις τό έξης δεν θά 
γεί/η πλέον τό ίδιον λάθος κα! θά λαμβάνγ.ς ταζτιχώς εις την 
πρώτην τοΰ μηνάς τό τόσον αγαπητόν σου Περιοδικόν.

Έλαβον τάς λύσεις σου αγαπητόν ’Ασ μα τοϋ Ό μ ή ρ ο υ 
προσπάθησε να κάμηε κανέν καλόν αίνιγμα καί θα τό δημοσιεύσω.

Την επιστολήν σου έλαβον Μ ο υ σ η γ έ τ α Α π ο λ λ ο ν καί 
σε' δίδω τήν εξής συμβουλήν’ -.ά υ.ελετήση; πρώτον τούς καλ
λίτερους ποιητά; χαί έπειτα νά επιχείρηση; νά γράψης. Έάν 
τα πρώτα έργα σου δέν ήναι επιτυχή, μή άπελπισθής’ εξακολου
θεί νά γράφης καϊ θά επιτυχής έπί τέλους.

’Αγαπητέ μου Μικρέ Διδάσκαλε, όπως βλέπεις σήμε
ρον είς τά; λύσεις τών αινιγμάτων τοΰ Λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς αί tot— 
καί σου δέν ησαν όλαι όρθαί. καί δια τοΰτο δέν σοί έστειλα τόν 
πρώτον τόμον. Γράψε μου παρά τίνος ελάμβανες μέχρ· τοΰδε τό 
Περιοδικόν.

Καί έγω μετά μεγαλειτέρας χαρά; ανέγνωσα το ώραίον γραμ- 
μ.ατάκι σου παντοτεινή συνδρομήτριά μου Μ α ρ ία Π. 
θ ε ο χ ά ρ η καί ένεθουσιάσθην όταν είδαν πόσον μέ άγαπας. Τά 
α’νιγματά σου θά θημοσιευθώσιν.

Έάν δέν έοημοσίευσα τά α’νιγματά σου φΌτα-έ μου Έπ α μ. 
Λαμπαδάοιε τοΰτο δέν σημαίνει ότι δέν ησαν καλά, άλλ’ 
ότι δέν ηλθεν ή σειρά των ακόμη.

Περαστικά σου εύχομαι αγαπητέ Ν. Ταβουλάοη. - νυν καί 
αεί καί εί; τούς αιώνα; τών αιώνων" συνδρου,ητά μου 1 1 Τό ψευ
δώνυμόν σου δέν μοι άρέσζει. εύρέ άλλο καλλίτερον’ ήθελα νά σοί 
στείλω καί εγώ χίλια φιλήματα άλλα μέ κατέφαγες συ μέ τά 
ιΒιχά σου !

I Α ΙΑ IT Ε I* Α

Έλαβον τήν επιστολήν σου αιώνιε σ υ ν δ ο ο μ η τ ά μ ο υ 
1’ορτύνιε παί και σέ ευχαριστώ πολύ διά τήν μεγάλη·/ 
αγαπην σου. Τα αινίγματα σουθσ δηυ,οσιευθώσι μέ τηνσειοάν των.

θ?· Γ- Άμερ. ’Α/δριανούπολιν. Τάς σύνδρομά; έλάβομεν. Σας 
εύχαριστούμεν.

’Ανταποκριτή; καί αντιπροσώπου; ήμών, εύγενώ: πρός τοΰτο 
προςφεοθέντας, πρό: ου; δύναντα: οί έν ταίς επαρχία·.; καί τώ έξω- 
τεο'.κώ συνδοομηταί να πληοώσωσ: την συνδρομήν των. εχομεν 
έν ’Αοοιανουπόλει τόν κ. Όοίστην Γ. Άμεράν. έν Αίγίνη τήν 
δ'.δασκαλισσαν κ. Σταματίναν Κόνσολα, έν ’Αλεξάνδρειά τόν κ. 
Ξενοο. Έλαιότον. έν Σουέζ τόν κ. I' Α. Μπιάζον. έν Άμαρου- 
σίω τον Σνολάρχην κ. Θ. Πολυκράτην, έν "Αργεί τόν δικηγόρον 
κ. Δημ. Βαεοουνιώτην. εν "Αρτη τόν κ. Θ. Θωμόπουλον γραμμ. 
Δημαρχείου, έν Βώλω τόν κ. I Δον-έστιχον διευθυντήν τής έφημ. 
δ Βώλο:, έν Βυτίνη τόν χ. Κ. Λ. Ταμπακόπουλον ελληνοδιδά
σκαλον. έν Γαλαζίω Ρουμανίας τόν κ. Μ. Λ. Βίστην. έν Γαλα- 
Σειδίω τόν χ. Π. Γ. Πορφυρόπουλον σχολάρχην. έν Δημητσάνη 
τόν χ. Ήλ. Άζαριάδην γοαμμ. Ταμείου, έν Θήοα τόν κ. Παπα- 
ίόπουλον διευθυντήν τής έφημ. ή θήο α. έν Καρβασσαρα τόν 
ιατρόν κ. Κ. Παπαδημητρίου, έν Καλάμαις τόν κ. Δ. Πετρόπου- 
λον Σχολάρχην. έν Λεμησσώ Κύπρου τόν κ. Σ. Χουρμούζιον 

διευθυντήν τή: έφημ. ή Σ ά λ π ·. γξ. έν Λίμνη Εύβοιας τόν είρη- 
νοδίκην κ. Σ. Τυπάλδον. έν Ληξουρί<·> τόν φίλον χ. Γεράσιμον Ε. 
Λαυοάγκα·/ τελειόφοιτον τής Νομική; καί συνεργάτην ήμών. έν 
Μεσσήνη τόν κ. Κωστήν Τζανήν τχμίσν. έν Νέα Μιζέλη τόν κ. 
Χρ. Ν, Κωνσταντώρον δημοδιδάσκαλον, έν Ναυπλίω τόν κ. Ν. 
Λ. Ταμπαχόπουλον ύπογραμμ. Πρωτοδικών, έν ΓΓέρω τήν δημο
διδάσκαλον κ. Χρυσηίδα Δημητρίου. έν Σπάρτη τόν κ. Άναστ. 
Γ. Ιίουμάντον ταμίαν, έν Σπέ τσάι; τόν κ. Ν. Πάγ/χαν δημοδιδά
σκαλον. έν Σύρω τόν κ. Χαρατζήν. διευθυντήν τής έφημ. ό Φ α- 
ν ό ;. έν Τριπόλει τόν κ. Χαρ. Βοζίκην δικηγόρον, καί έν Ύδρα 
τόνφίλον κ.’Αντώνιον Καλογή,ρου δημοδιδάσκαλον’μέχρι; ού δέ όοί- 
σωμεν καί εί; τά άλλα μέρη άνταποκοιτάς παραζαλοΰνται οί ζζ. 
συνδρομηταί ν’ άπευθύνωνται κατ’ ευθεία·· οΓ επιστολής των 
πρό; την διεύθυνσιν τοΰ "Παιδικού Πεοιοδικοϋ" εις ’Αθήνας.

Εις οΰδενα θέλε: άποσταλή τό Δ’ τεύχος έάν μέχρι τή; λήξεως 
τοΰ τρέχοντος μη·ός όέν πληρώση τήν οίδραχμον συνδρομήν του.

Εις ούδένχ θέλεο άίΐοοταλίϊ τό Λ’ φύλλον έαν δέν καταβάλγι τήν συνορομ.ήν του.


