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Τό Ύηουργεΐον τής Δημοσίας Έαπαιδεύσεως συνιστ& κατ’ έπανιί7.ηψιν πρός τούς κ.κ. Σχολίρχας, 'Ελληνοδιδασκάλους καί
Δημοδιδασκάλους τό ν Παιδικόν Περιοδικόν - ώς συντελούν εις τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί ηθικήν μόρφωσιν τών παίδων-

()νεφον .. 

το ωραία πρωία άνοί- 
ξεως, κατά τήν οποίαν 
μοιέφάνη. οτιέκαθήμην 
είς τινα εξοχήν ύπό τά 
παχύσκια δένδρα ενός 
λαμπροΰ κήπου καϊ παρ- 
ετήρουν μέ μεγάλην προ
σοχήν τάμυροβόλα άνθη, 
τών οποίων ή ποικιλο-

"1 παρίστα τήν 
τής έποχής 

-ιυυ κήπου θέαν, καϊ τά 
όποια έφαίνοντο ώς νά 
ένύσταζον άκόμη, επειδή 
μόλις έγλυκοχάραζεν ή 
ήμέρα καϊ ό τροφοδότης 

ήλιος δέν είχε φανή 
έπρόβαλε κόκκινος

τών 
δια 
κόκκινο: 
μάτων τ 
άκτίνων

ώραίων της φύσεως φυτών 
νά τά έξυπνήση ! Μετ’ ολίγον

: καί λαμπρός έκ τών χασμάτων και τών φυλλω- 
ών δένδρων, ώς νά έκρυφοκύτταζε διά τών λαμπρών 
του τά ώραϊα άνθη τοΰ κήπου· καί ώς νά τοϊς ε- 

λεγε χ".Ι»ι<έρ", τά λουλουδάκια έσήκωνον σιγαλά σιγαλά 
τά κεκλιμένα κεφαλάκια των. ώς νά arts ι αιρέτωτ ~ίς 
χρυσάς ακτίνας τοΰ ήλιου. Δροσερά καϊ σιγαλή ή πρωϊνή 
αύρα έφυσα το ποόσωπόν μου ώς νά. νά ήθελε νά μοΰ εϊπη 
κάτι τι. Τά πουλάκια πτερυγίζοντα έπί τών υψηλών τοΰ 
κήπου δένδρων μοϊ έ’διδον το πρωϊνδν βαυκάλισμα διά τών 
οχληρών, άλλά λίαν γλυκέων καί αρμονικών πρωινών κε
λαδημάτων των τά χελιύονάκια χαμηλά χαμηλά ιπτά
μενα έπί τών ώραίων μικρών τριανταφυλλιών έφαίνοντο, 
περνώντα άνωθεν τής κεφαλής μου, ώς νά προςεπάθουν 
νά μέ έκδιώξωσι τής θέσεώς μου. Αί μέλισσαι διε- 
σκορπισμέναι είς τά πολυποίκιλα καϊ ποικιλόχρωμα ώ-

:ο γλυκύ μέλι 
: τούτων, έγκαταλείψασα 

ό όποιον έκάθητο καϊ συνέλεγε τήν 
ήλθε πλησίον ιεου καϊ ί

πρωινόν!
ραία τοΰ κήπου άνθη έβόμβων συλ.λέγουσαι -· 
τφν. Αίφνης παρατηρώ ότι μία έκ · 
εν ώραΐον άνθος, εις τι 
γλυκεϊαν τροφήν της, ήλθε πλησίον μου καί ιπτάμενη 
άνωθεν τής κεφαλής μου έβόμβει ζζζζζ έπϊ αρκετήν ώραν 
άνευ διακοπής. Τήν ήρώτησα τί θέλει καϊ διατί επιμένει 
βομβοΰσά πέοιξ έμοΰ :

— Σήκω άπ’ έκεΐ οκνηρέ, μοΰ λέγει’ σήκω, τέτοια ώ
ρα κάθεσαι άκόμη αύτοϋ, ένω ό ήλιος είναι τόσον υψηλά ; 
Έγώ προτοΰ άκόμη φέξη είμαι ’στή δουλειά.

— Ουφ I καϊ σύ μ.έ τή δουλειά σου’ δουλειά νομίζεις 
είναι νά πετας άπο κλαρί ’έως κλαρί, καϊ άπο άνθος εις 
άνθος καί νά διασκεδάζης άδιακόπως φωνάζουσα ζού, ζου. 
ζου ;

Ή υ.έλισσα έκίνησε τήν μικράν της κεφαλήν και μοι είπε:
— Δέν διασκεδάζω, φίλε μου, άλλά εργάζομαι· μαζεύω

άπό τά λουλουδάκια τό μέλι, ·-··■■- -«-<·-
βράδυ εϊς τό σπήτι μου 
χειμώνα τροφήν, καί νά ’χης κα

τό όποϊον πηγαίνω κάθε 
καϊ τό φυλάττω διά νά εχω τόν 

;ΐ σύ μεθ’ αΰριον διά τά 
γλυκίσματα σου. Τον χειμώνα σπανίως δύναμαι να έξερ- 
χωμκι τής κατοικίας μου, άλλως τε τότε δεν ευρίσκω νά 
υ.αζεύσω τίποτα, έπειδή δέν ύπάρχουν τά λουλούδια, 
τά όποια ύπάρχουν σήμερον. Εκτός τούτου κτίζω το σπή ■ 
τί μου άπό κερί, τό όποιον χρησιμεύει εις πολλάς τοΰ αν
θρώπου εργασίας καί πρό πάντων πρός θυσίαν εις τόν θεόν 
και εϊς τούς άγιους. Καθαρίζω τούς κάλυκας τών άνθεων 
από τήν σκόνιν. διά νά ήναι καθαρά τά φύλλα των, έπειδη 
τρέφονται έξ αύτών τά μικρά μου. Βλέπεις λοιπον, φίλε 
μου, οτι δέν διασκεδάζω, αλλά πράγματι έργά,ομαι καί. 
δι’ έμέ καί διά τούς άλλους. ( ~ ,

Μετά τήν μικράν ταύτην συνομιλίαν μετά τής μελίσσης 
αΰτη έβόμβισε πάλιν καί εφυγεν, έγώ δέ παρέμενον έκεΐ 
συλλογιζόμενος τούς λόγους αύτής,οτε άνωθεν τής κεφαλής
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j.o'j χελιδονάζι καί αρχίζει μέ τήν διαπεραστικήν
οωνήν του : τσί, τσί, τσί, ώς νά μοι έλεγε I

— Σήζω, σήζω, οκνηρέ άζόμη κοιμάσαι ;
—■ Ουφ 1 πάλιν τά ίδια εχομεν, εΐπον. Άφησέ με σέ 

παρακαλώ, διότι είναι πρωί’ άζόμη ζζί ό ύπνο; είναι πολύ 
γλυζύς τώρα τήν άνοιςιν.

— Σήζω επάνω ζζί πήγαινε εις τήν εργασίαν σου. γιατί 
τό ψωμί δέν βγαίνει ούτε μέ τό καθησό οΰτε μέ τόν ύπνον. 
Δέν βλέπεις εμένα πώς εργάζομαι άπο τήν νύκτα ; Δέν εχω 
τάχα έγώ ψυχήν ;

— Χάχ. αχ, ά! εργασίαν έχεις ζζί συ ! που άπό τό 
ποωί άυ.α ’ξημερώσει ό Θεός, τίποτε άλλο δέν ζάανεις 
-παρά νά χαλάς τον κοσμον υ.έ τζ~ς φωναϊς σου, και νζ

πετζς άπό σπήτι έως σπήτι, ζζί άπό δένδρον έως δένδρον ;
— "Εχεις δίκαιο, παιδί μου. Είσαι πολύ μιζρός καί τό 

μυαλό σου άζόμη μικρότερου. "Αν μέ βλέπγις ζζί γυρίζω 
άπ’ έδώ ζζί άπ’ έκεϊ, δέν σημαίνει ότι διασκεδάζω, άλλά 
πηγαίνω ε’.ς τούς αγρούς καί μαζεύω «,ζλάκια, χορταράκια, 
πανάζια ζζί πηλόν διά νά κτίσω τήν φωλεάν μου, ή οποία 
Οά μου χρησιμεύσει διά τά μικρά μου. Πηγαίνω έπειτα ζαί 
ευρίσκω τροφήν διά τά ακριβά μου παιδάκια, τά όποια εί
ναι μικρά ζαί δέν ήμποροϋν νά πετάξουν. "Ώςτε βλέπεις 
ότι εκτελώ τήν εργασίαν, τήν όποιαν μοϋ ώρισεν ό θεός 
ζαί δέν διασκεδάζω.

Τήν στιγμήν εκείνην ήρξαντο πίπτουσζι χονδραί στα
γόνες βροχής καί ... έξύπνησα 1 Ι.Ν.ΒΟΛΙΚΟΣ.

Ο ΜΑΙΟΣ
Ξύπνα αγάπη μου Σοφία νά χάρη; κ’ έού τό Μάϊ 
Βλέπεις πώς σέ -χαιρετούνε τά πουλάκια πλάι, πλάϊ- 
Βλέπεις τή μυρτιά πώς γέρνει μυρωμένα τά κλαδιά 
Καί μέ χίλιαις πεταλούδες παρατρέχουν τά παιδιά.

Τί χαρά θεοΰ ! Γελούνε ουρανός, βουνά ζαί κάμποι, 
“Ολη ή θάλασσα τριγύρω σάν χυτό διαμάντι λάμπει.

Καί σέ τόση ευωδία, τόσα φώτα καί δροσιά, 
Μοιάζ' ιέρεια ή φύσις στοΰ θεού τήν έζζλησιά

Ναι, Σοφία μου· τοΰ ρόδου τό μεσάνοιχτο κοράλλι, 
Τ' άγεράκι ποϋ σφυρίζει,τό πουλί πού γλυζοψάλλει, 
Τό βουνό, ή πεδιάδα, ό αιθήρ ό γαλανός
Όλα είναι τοΰ θεού μας, όλα ϋ »-·<’►; ποωονός.

r&iiTiOi ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ
εβζίως όλοι θά γνωρίζητε τήν φυσι
κήν αιτίαν, "ένεκα τής όποιας άνυ- 
ψοϋται ε’.ς τόν αέρα οίονδήποτε σώ
μα. Ένθυμηθήτε μόνον ότι κατά 
τήν έπί τών υγρών άρχήν τοϋ Άρ- 
χιμήδους τότε μόνον άνυψοϋται, ό
ταν ήνε ελαφρότερου ίσου όγκου άέ- 
ρος, ζζί θά έςηγήσητε ζάλλιστα τό 
φαινομενον τής άνυψώσεως τών αερο
στάτων, όμοιον τοϋ όποιου εμφαίνει 
ζζί ή παρακείμενη είκ,ών τής άνυψώ
σεως ζυστεως πλήρους θερμού καί 
συνεπώς ελαφρότερου άέρος.

Άπό τών αρχαιότατων χρόνων τό ζήτημα 
τής αεροπορίας εΐχεν απασχολήσει τούς άν- 

θρώπους, άλλ’ όλζι αί μέχρι τοϋ I 8ου αίώνος γενόμεναι 
απόπειρα·, έμειναν άνευ αποτελέσματος. Ό Δαίδαλος διά 
νά φυγάδευση τόν υιόν του "Ικαρον έκ τής φυλακής, είς 
τήν όποιαν τόν εΐχον κλείσει, τώ κατεσκεύασε ζηρίνζς πτέ
ρυγας,διά νζ άνυψωθή δι’ αυτών είς τούς άέρας ζαί απο
φυγή ούτω τήν φυλακήν. Επειδή όμως, ζζτά τήν μυθο
λογίαν, έπ/.ησίζσε πολύ προς τον ήλιον, ελυωσαν ζί πτέ
ρυγες έζ τής θερμότητας καί επεσεν είς τήν θάλασσαν !

Βραδύτερον ζζί άλλα πειράματα εφερον τά ζΰτά δυςά- 
ρεστα αποτελέσματα, ώς το τοϋ όνομζσθέντος ϋρ-ου/ιέ< ου 
άνθρόπι·. ό όποιος νομίζω/έ/τε λή τήν έπινόησίν του, διά 
τής όποιας άνυψϊϋτο ολίγον, επετεν ήμέρζν τινα καί . . . 
ζ ατεσυνετρίβη !

Τήν πρώτη·/ εκτοτε αεροπόρον ,η/ζ ήν κζ .ετ .εύα:αν

τώ 1783 είς Etienne τής Γαλλίας ό Joseph Montgol
fier, καί ό αδελφός αύτοΰ, υιοί χαρτοποιοΰ, έξ ών ώνο- 
μά.σθη ζαί τό αερόστατο·/ «Μονγζολφιέρειος σφαίρα».

Κατά τά έτη 1783 ζζί 1 <84 εγένοντο πολυάριθμοι 
υψώσεις αεροστάτων, τά όποια έπλ.ήρουν άλλοτε διά θερ
μού άέρος. ώς επραττον οΐ αδελφοί Moiltgi >| I ier<, ζζί 
άλλοτε δΓ υδρογόνου, ετι ελαφρότερου τοϋ θερμού άέρος,διά 
τυϋ όποιου λίαν έπιτυχώς άνήλθεν ό εφευρέτης Κάρολος.

’Εν 1’αλ.λία τότε έβασίλευσεν ό Λουδοβίκος ό Πίος. οςτις 
ήγάπζ μέν καί επόθει τήν άνάπτυξιν τοϋ καινοφανούς -ου- 
του άεοοταξειδίου, περισσό
τερόν όμως ήγάπζ, ώς ζάλος 
βασιλεύς, τούς ύπηζόους ζΰ- 
τοϋ ζαί δέν ήθελεν έπί πλέον 
νζ έπιτρέύη τοσω επικίνδυνα 
πειράματα, είς τά όποια ό 
άνθρωπος ακολουθεί αβέβαιος 
τήν σφαίραν κατά τήν άνυ- 
ψωσίν της. Εντούτοις ήνζγ- 
ζάσθη νά ένδώση είς τάς έπι- 
μόνους πολλών παρακλήσεις 
και τοιουτοτρόπως άδεια ζΰ- 
τοϋ τό πρώτον εναέριον τζ- 
ςείδιον ελαβε χωράν έν ΓΙαρι- 
σίοις τή '■! I ’Οκτωβρίου I <83. 
Κατ’ αύτό άνήλθον ό 1 'ί- 
latre de Rosier ζαί ό μαρ- 
ζήσιος d’ArlandeS, ενώπιον 
θους συνηγμένου έν τώ εύρυτάτω πεδίω τοϋ "Άρεως, οπού

είχε μεταφερθή πρός πλήρωσιν ή άεροπόρος ήτις
πληρωθεΐσα ύδρογονου έζινεϊτο μεγαλοπρεπώ μεγι-
στην εκπληξιν τών θεατών, μόλις ζζί μετά βίας κρατού
μενη διά σχοινιών. Ενθουσιώδη χειροκροτήματα έχαιρέ- 
τισαν τήν πρώτην αύτήν άνύψωσιν, έπί μήνας δέ ολοκλή
ρους εζτοτε τά άερόστζτα ήσαν ά.ντιζείμενον όλων τών 
ομιλιών ζζί τό μζλλ.ον ενδιαφέρον ζήτημα έζάστης ή- 
^?ας· , . . . /ν

’Αλλεπάλληλα έπηζολουθησαν τά πειράματα, ώς ητον 
επόμενον, ιδίως έν ΓΙζρισίοις πρός διασκεδασιν τοϋ κοινού 
ζαί προς έπιτυχεστέραν συνάμα... άποτυγίακ τής αεροπο
ρίας, ώς δύνζταί τις νά είπη κρίνων έζ τών αποτελεσμάτων 
αυτών.

Εν τουτοις δέν πρέπει νά άποβλέπωμεν περιφρονητικώς 
εις τό μέγζ τοΰτο βήμα τής επιστήμης, καθόσον εΐνε ά- 
ληθές ότι έν κζιρώ πολέμου οί στρζτιώται ώφελήθησαν 
πολύ παρά τών αεροστάτων, διά τών 
όποιων κζτεσζόπευον τό εχθρικόν 
στρατόπεδο·.'. Δι’ αυτών μζχζι έστέ- 
φθησαν ύπό τής Νίκης, ώς ά.ναφέρουσι 
Γά.λ.λοι συγγραφείς.

Άλλά ζζί άλ.λως άπέβησζν ταϋτα 
ώφελιμζ είς τούς έπιστήμονας, οΐτι- 
νες ώδηγήθησζν ε’.ς νέας λύσεις προ
βλημάτων ζαί άναζαλύψεις. Ώς εΐνε 
βέβαιονκ αί ό Gay-Lussac άνήλθί 
διά τοϋ άεροστάτου είς ύψος <3X1(1 
•— όπως έρευνήση τά άνώτερζ 

τής άτμοσφζίρας.
άριυμϋϋνταί αί 

τών άεροστάτων. αΐτινες 
πολλών χρόνων έγένοντο. 
έν μ.όνη τή πρωτευούση καί 
:ό ξένων πεός διζσζέδασιν

IV

μέτρων, 
στρώματα

Έν Έλλάδι. όλίγαι άριθμοΰνται ζί 
ανυψώσεις 
ούχί πρό 
ζαι αύται 
πάντοτε ύπ 
τοϋ ζοινοϋ

Ώς έπιτυχεις δυνάμεθα νά θεωρή- 
σωμεν τάς πρό ολίγων ήμερών γενομένας δύο ανυψώσεις 
τής «Ουρανίας», τοϋ αληθώς μεγαλοπρεπούς αεροστάτου 
τοϋ γενναίου αεροναύτου κ. Spclterini, κατά τάς όποιας 
άνήλθον μετ’ αυτού ε’.ς αρκετόν ύψος, μέχρι !’)()() μέτρων, 
ζζί τινες έζ τών ήμετίρων συμπολιτών.

Εΐνε αληθές όμως ότι άπό ενός ήδη αίώνος ούδέν ασφα
λέστερου άνεκαλύφθη. μάταια·, δέ άπέβησζν αί προςπάθειαι 
τών επιστημόνων πρός καθυπόταξιν τής νέας ταύτης τοϋ 
άεροστάτου δυνάμεως εις τήν βούλησιν τοϋ ανθρώπου διά 
τοϋ .ιιιδα./ίοι·.

Ή παρακείμενη είκών παρις-ά τήν Μονγζολφιέρειον σφαί
ραν. άεροποροϋσζν. φερομένην είς τά ύψηκζί... έγζατζλε- 
λειμμένην ! Τό κύριον αυτής μέρος εΐνε ή fif Γαζί m άδιά- 
f:fm· r· .-ffi'6-./it. Τα λοιπά, ήτοι το έλζστικον έπιπωμζ. 
τό όπο~ον διευκολύνει τήν κατά βουλησιν εκροήν τοϋ πλη— 
ροϋντος τήν σγχ.~ρχν αερίου, α-χν θέλ.η τις νά κατέλθη είς 
τήν γήν. τό δίζτυον, το όποιον περιβάλ.λει τό περικάλυμ
μα τής σφαίρας καί διανέμει τό βάρος έφ’ όλης τής έπι- 
φανείας αυτής,τό σζαφίδιον., τό έν αύτώ έρμα καί ή άγκυ
ρα είσίν έπιβοηθητιζά ζζί απαραίτητα εφόδια διά τον έλ- 
πίζοντζ τήν αίσίζν έζ τών ουρανών ζατάβζσιν άεροπορον.

Οΐ κίνδυνοι τής αεροπορίας είναι πάντοτε τόσον βέβαιοι, 
όσον βέβαιοι είναι ζαί οί άεροποροΰντες ότι έγκαταλειπου- 
σιν εαυτούς εί: τήν τύχην αυτών, άν μή είς τήν διάθεσιν 
τών ανέμων ζαί τοϋ . . . Χάρωνος, ό όποιος δέν είναι τό
σον απρόθυμος οδηγός είς τούς άπολέσαντας τήν πρός τον 

"Λδην άγουσαν όδον '.
Πολλών 

ψώσεων ή 
ραζτήρα τερπνής περιγραφής, 
βεβαίως θά φαντζζεσθε ώς έζ ■ 
δους του έναερίου ταξειδίου. 
μαλ/.ον άπαρίθμησις φοβερών ά 
χιών ζζί θανάτων οίζτρών, 
άπλήν άνάγνωσιν τών όποιων 
ται θάρρος, τό όποιον 
ήδη άπο τούς μικρούς μου 
στας.

Πλεϊστα ονόματα έρχονται άπο τήν 
γραφιδά μου, τών τολυ.ηροτερων άε- 
ροναυτών. τοϋ Pilatre de Rosier, 
τοϋ Olivier, τής Κυρίας Blanchard, 
τοϋ Sivel τοϋ Gos.-e Spinelli, τοϋ 
Mosment, τοϋ Bittorf, τοϋ Harris, 
του Roys, τοϋ Zambecarri. ζζί 
πλείστων ά.λ.λων, οΐτινες δέν έφοβηθη- 

πάλην αυτήν τών στοιχείων, ούτε τους 
τον θάνατον αυτόν, τόν όποϋον οίζτροτατον 
εύοον ϋπέρ τής επιστήμης ζζί τής προοδου

, τών πλείστων σχεδόν άνυ— 
περιγραφή δέν φέρει τόν χζ- 
ερπνής περιγραφής, οποίαν 

οϋ ει— 
Είνε

•ποτυ- 
διά τήν 
απαιτεί— 

δέ·. απαιτώ 
άναγνω-

σαν Ούτε την 
μόχθους, ούτε 
καί έπωδυνον 
άγωνιζόμενοι , . . ζ'

“Οσω παράλογον όμως και αν θεωρησωμεν τν,ν απόπει
ραν αυτών, πάντοτε μετά θζυμασμοϋ ζαί εύγνωμοσύνης 
όφείλοσ.εν νά άνζφέρωαεν αυτούς ώς άγωνισζυ.ενους υπέρ 
τοϋ ζοινοϋ συμφέροντος, υπέρ τής προοδου, ύπερ τή: επι
στήμης !

Mix. Ε. ΚανακακηςΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΑΚΙ
ΣΙ πιριδύ.ίι ό.ίόδροσο 'rrvfiit o fie .Ιου.Ιοΰδια 

ποϋ τή<· αΐγοΰ.ία c’ τη δροσ'ά ιπαίζαν άγγι^οίδια 

κ’ cpa.fbtyar *c  ri/r ,ii>fiopj>2a τά ρόδα καί τά κρίνα 

κι' ανθίζανε τά ,Ιού.ίουόα ’<■ τοΰ ή.1>ου τήν ακτίνα·, 

ρία ρικρή TpiarTayv.IJ’a 'c την άκρη yVTpupery 

θωροΐ-οε ti> ρπουρηοΐκι της απ' τη χαρά πνιγρένη. 

Γο όνειρό της ητανε καί τό κρυφό καράρι 

r άνοΐζτι τό τριανιάφι.Ι.Ιο επάνω ’ς τό κ.Ιωνάρι.

"Ενα πρωί' εγέ^ασε τό περιΰό.Ε oJo

κ·' ή ρυρωδίά εγέμισε τον οϊρατον τό θύ.Ιο· 

τό ρπουμπονκάκι άνθισε έπανω c το κλωνάρι 
κ' ίρπρόζ του τ’ ά.Ι.Ια .Ιού.Ιουδα, καμριά δεν είχαν χάρι,

μά ζάφνου φύσησε βορρίάΐ καί με τά ά.Ι.Ια άνθη 

χαί τό μικρό τριαντάφυ.Ι.Ιο έσθύσθη , . . ίμαράιθη 1
ΔΗΜΗΤΡ1ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ'
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’Αποτελέσματα έκτου διαγωνισμού
Πλέον τών όγδοήχοντα φίλων μου έλαδον μέρος είς τόν κροχηρυχΟέντα πρωτότυπον ίεαγωνεσμύν.

Τοΰ βραβείου ετυχεν ή έκ Ληξουρίου ΑΓΓΕΛΙΚΗ Στ. ΚΐΑΠΛΙΑ, ετών 12, ή όποια άπέστειλεν έμ.μέτρως 

τά.; δημοσιευομένας κάτωθι των εικόνων φράσεις :

Oft, όχι δ'er σοΰ δίδω' 
μή μοΰ κάμνεις τήτ κα.Ιή.

Φύγ'εΰβνς άπό εμπρός μοι·, 
.Ιαιμαργονδικο σχο.Ιί.

φρικτη: τιμωρία
■χμνε’.ς πολύ κακά μικρέ μου Κόστα 
νά τυραννής τά ζώα, ελεγε προχθές 
ή Κυρά-Σεβαστή ή μητέρα τοΰ Κω- 
στα είς τόν μικρόν υιόν της, ό όποιος 
ήσθ άνετο μεγάλην εύχαρίστησιν νά 
βασανίζη τα πρόβατα, τά όποϊα έφύ- 
λασσε.

Ή κυρά-Σεβαστή ήτο χήρα χω- 
ο·.κή· ό σύζυγός της άποθανόν 
άφήκεν ώς μονήν περιουσίαν είς 

γυναϊκά του καί τά δύο τέκνα του, 
τόν Κόσταν καί τήν Μαρίαν, ολίγα πρόβατα, άπό τό γώ- 

•λα τών οποίων διετηρεϊτο ή πτωχή χωρική οικογένεια. 
Ή κυρά Σεβαστή, άφοΰ άπέθανεν ό σύζυγός της, έ'δωκε 
-πρόβατα είς τόν Κόσταν τόν υιόν της διά νά τά βόσκη 
εί: τό 5ουνόν. Ό Κόστας ήτο πολύ κακόν καί οκνηρόν 
παιδίον. Ήθελε νά κοιμάται πολύ καί δι’ αυτό έθύμωνεν ό
ταν ή μητέρα του τόν έξυπνα πρωί πρωί διά νά βόσκηση 
τά πρόβατά των.

ΙΙοσον φοβερόν ελάττωμα. είναι ή οκνηρία και ποσον κα
θιστά τόν άνθρωπον κακόν, θά ένοήσητε μικροί μου φίλοι 
άπό τήν ιστορίαν τήν όποιαν άμέσως θά σάς διηγηθώ.

Μίαν πρωίαν.μόλις έγλυκοχάραζεν ή αύγή καί τά αστέ
ρια έσβύνοντο σιγά σιγά είς τόν ουρανόν, ή κυρά-Σεβαστή 
έξύπνησε τόν υιόν της Κόσταν διά νά φέρη είς τό βουνόν 
τά πρόβατά των. Ό Κόστας, ό όποϊος όπως σάς είπα 
ήτο πολύ οκνηρόν παιδίον, κατ’άρχάς ήρνήθη νά ύπακούση 
είς τή,ν μητέρα του, κατόπιν όμως σκεφθείς ότι έάν τά 
πρόβαταδέν ετοωγον δέν θά εδιδον καί γάλα, τό όποϊον ού- 
τος έπόλει κατόπιν είς τήν πρωτεύουσαν καί έ'τρεφε τήν 

•ήν αδελφήν του, έσηκώθη, πολ.ύ όμως θυ- 
καί χωρίς νά φιλήση τήν μητέρα του 

πήρε τά πρόβατα καί άνέβη εί: 
τά βοσκήση. Ί 
τών προβάτων δέν ήδύνατο 

άπεφάσισε ' '

μητέρα καί 
μωμ.ενος, 
τήν Μαρίαν, 
βουνόν διά νά 
ότι έξ αίτιας 
όσον ήθελε καϊ

Ζ

και 
τό 

Εκεϊ κατάμονος έσκέπτετο 
να κοιμάται 
πτωχά ζώα. 
Δέν σκέπτε-

’ q ~ .
νά έκδικηθή τχ

*.1χ ! μαμά μοΰ .' τό ι'-ω/ίϊ μον 
μοΰ τ' αρπάζει ή Λι.Ιή.

"Ar εχάριζα ό.Ιίγον, 
δεκ βά έχανα πο.Ιν.

Άντι φράσεων άτ.ίστέιλχν οιηγή'Λϊτχ λίαν επιτυχή ζντΐ τήν έξή; σειράν : Φανή Σωτηοοπούλου (Άγγελιαφόρο; Περιστερά), 
Αιχ. Ρετσίνα. I. Γ. Συοιή-, Άσμα τοϋ Όαήρου xxi Παραδείσιο*  Πτηνόν.

Έμμετρο»; ζπέστειλε .ας οοάσει; ό X. Γ. Ευδαίμων, εν πεζφ δε χατα τήν έξή; σειράν επιτυχία; οί Κ. Δ. Βχσινιώτηι, Ευγε
νία Χρ. Δεληγιάννν, Πολύς. Ήλιάσκου, Μικρός Διδάσκαλος. Άλ. Δ. Άζχιλής, Κ. Γ. Κούβελοε, Δ. Λαμπαόάοιος, I. Δ. Τριαντχφυλ- 
λίδης, Στΐφ. Παρόδης. Τ. Γ. Βάλλχς, Πολικός άστήο. ’Εξοχική Καμπανία, Έμμ. Κανακάκης, Π. Λεωνιδάκης κλπ. Παρηομήνευσαν 
δε την έννοιαν τοΰ δ}χ··ων:σμοΰ βέσαντες ύπό έκάστην ευ όνα τχς λέξεις "Τουρκία. Κρήτη. Ελλάς, ‘Ελευθερία! ! οί: Λευκός Αλέ
κτωρ, Μαρίχα Β Οικονόμου. Λευκή Ι)<βιστε:χ και Όλγα Ματοπούλου.

'Ο Κόστας βλέπει ότι τό θηρίον ήρχετο πλησίον του· 
ετοιμάζεται νά φύγη άλλ’ αί δυνάμεις του δέν τόν βοη
θούν· δοκιμάζει νά κάμη ολίγα βήματα, άλλ’ οί πόδες του 
τρέμουν καί θά επιπτε βεβαίως, έάν δέν εύρίσκετο έκεϊ πλη- 
σίον είς βράχος, ε’ς τόν όποιον ίστη.Ιώ&η ώχρας καί .Ιει- 
πόΚομος. Ήτο βέβαιος πλέον ότι μετ' ολίγον θά ήτο νε
κρός !! Ό 
πτωχοςΚώ- 
στας έσκέ
πτετο κατά 
τήν φοβερήν 
εκείνην ς-ιγ- 
μήν τήν μη
τέρα του καί 
τήν αδελφήν 
του ! Ύπέ- 
θετεν οτι τό 
θηρίον έκεϊ- 
νο ήλθε νά 
τον τιμωρή- 
ση, διότι έ- 
βασάνιζε τά 
πτωχά πρό
βατα. Τότε 
μόνον ένόη- 
σεν ότι δέν
δύναται κανείς νά βλάψη τόν άλλον όσον αδύνατος καί άν 
ήναι ούτος, χωρίς νά τιμωρηθή ! ’Ερριύεν ύστερον βλέμμα 
είς τά πτωχά ζώα. τά όποϊα τόσον έβασάνιζεν ώς νά έζή- 
τει παρ’ αύτών συγχόρησιν καί άνέμενε το θηρίον νά τον 
καταβροχθίση ! . . .

Τό θηρίον πλησιάζει τον μικρόν Οκνηρόν,ανοίγει τό στό
μα του, εις τό όποϊον ύπήρχον όδόντες μεγάλοι καί τρο
μεροί καί μουγκρίζει τρομερά.
διά τών πο-

ά-
τά

ται περισ
σότερον, δι
ότι οί κακοί 
ανθρωποιδέν 
σκέπτονται 

πολύ, όταν 
προκηταινά 
κάμουν το 
κακόν, άλλ’ 
αρχίζει άμέ
σως νά κτυ- 
πά τά κ.χυ
μένα τά πρό
βατα τόσον

πτερά του 
καί φέρει αύ
τόν υψηλά, 
πολύΰψηλά!

Άπό της
θέσεως εκεί
νης ό μικρός 
Κόγα; (·>7έ- 
ΛΒ τήν μΐι- 
τέρα τον χαΐ 
τήνάδε.Ιφην
τον αί όποϊ-

δυνατά, ως- 
■τε τά περισσότερα έξ αυτών ειχον καταντήσει είς πολύ κα
κήν κατάστασιν. Κατόπιν άφοΰ άπέκαμεν έξηπλόθη εις 
ίένα βράχον καί ’χωρίς νά το ένοήση άπεκοιμήθη βαθύτατα.

αι ήρχοντο 
νά τωφέρουν 
τόφαγητόν. 
καί τάς κα- 
λεϊ είς βοή
θειαν. Ή

Συλλαμβάνει τόν Κόσταν

Αίφνης όμως, θηρίον φοβερόν, οφι: πελώριος μέ μεγάλα 
πτερά, μέ μάτια μεγάλα καί κατακόκΧ..να, ίξήλθεν εκ τι- 
ος οπής καί ήοχετο νά καταπίη τό κακόν παιδίον.

πτωχήγρηά
-Σεβαστή καί ή μικρά Μαρία βλέπουσαι τόν Κόσταν 
είς τήν τρομεράν έκείνην θέσιν εβαλλον σπαρακτικά; κραυ
γής καί ήρχισαν μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς νά παρα-
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καλώσι τό

συγζινηθέν 
άπό τά δά
κρυ*  τήςχη- 
τ:ό: κζϊ τής 
άδελφής τοϋ 
Κώστα κζϊ 
χ.ή θέλον νά 
βζσανίσγ,δύο 
άθώζ; δε’ενα 
εν τόν
κζτεβίβζσε 
πζ/.’.ν είςτήν 
γην κζϊ εφυ- 
γεν άχέσως 
είς τήν φω
λεάν του!

Κζϊ τό θη-
ρ·.θν ζΰτο,

βλέπετε ζ.ζρδίαν πλέον εύζί- 
πζιδίον .’

κ.ρο·. φίλοι χου. ειχεν όπως 
σθητον άπό τό κζκόν «κβΐνο

I ένδοξοι ήχών πρόγονοι, χι- 
κροί χου φίλοι, εκτός άπει
ρων άλλων διδαγχζτων κα- 
τέλιπον εις ήχζς κζϊ τό 
σοφωτζτον λόγων «Δ'πεί-dt 
βρπΛίωζ.·

"Οσω δυςνόητον φαίνεται 
ευθύς έξ αρχής, τόσω χζρα- 
κτηριστικώτερον δεικνύεται 
κατόπιν.

— Πώς νά σπεύδωχεν 
βραδέως ; Οά χέ έρωτήσητε.

Έξετάσατέ το προςεκτι- 
κώτερον καϊ Οά ίδητε πόσην
σοφίαν περιέχει.

Νά βζδιζωχεν, σηχζίνει, πρός τήν πρόοδον, άλλά σιγά 
σιγά κζϊ χετά. σκέψεως πάντοτε. Νά έκτελώχεν τζχέως, 
ό, τι έσκέφΟηχ.εν ώς καλόν . . .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 1 I 1

’Έν «·»άνταβμ.α

Είποχεν αρκετά όσον άφορα τά ποοαισθήχζτα. άν καί 
ο Πέτρος Βαντάελ ούδέν κακόν προαίσθηχζ εΐχε καϊ χά- 
λ.ιστα. οτε περί τά τέλη τοΰ [ληνός Φεβρουάριου εξήρχετο 
χίαν ή-ζέραν τής οικία; του, διά νά ΰπάγη ε’.ς τό ναυπη
γείου.

II Μαρία τώ εΐχε προςφίρει τήν σοΰπάν του πολύ 
θερχήν. τήν οποίαν πζρεσκεύαζεν άριστα. Ειχεν όχιλή- 
σει εύθυχως χετ’ αύτοϋ, καί τώ ειχεν ύποσχεθή οτι επειδή 
εΐχε σκοπόν νά ύπά··γ, 8·.’ έ:··ασίζν ε’.ς τήν πόλιν θά τόν

'Ο Κώστα; χόλις έπζτησε πάλιν εί: τήν γην έδοκίχζσ;·- 
νά τρέξη προς τήν χητέρα του. Έστρεψε τούς οφθαλχού: 
του συγζ.εζινηχένος έκ τής ταραχής κζϊ τήν στιγχήν εκεί-’ 
νην έςυπησεν . . . !

’Ωχρός κζϊ τρέχων άπό τον φόβον του χέ τούς όφθζλ-- 
χούς γεχάτους άπό δάκρυα, έπήρε τά πρόβατά του κζϊ 
ήλθεν ε’.ς τήν οικίαν του. Μόλις έπάτησε τόν πόδζ του 
εϊς τήν Ουράν τής οικίας ?τρεξεν άχέσως κζϊ έρρίφθη εις 
τούς πόδζς τής χ.ητρός κζϊ τής αδελφής του καϊ χέ φω
νήν διζζεζ.οχχένην άπό τούς λυγχ.ούς είπε :

Ποτ'ί -.Ifcr fnirlfta ιιθυ ποτ'ί tier flr'i βασανίσω ια ζωα.

"Επρεπε νά ύποστή τόσον φριχτήν τιχωρίαν, νά δοζ.ι- 
χάσχ. ύπερβολικήν συγκίνησιν καϊ νά ύποφερν) τόσον χεγά- 
λην στενοχώριαν ό χικρό; χζς φίλος, διά νά [λάθη ε’ις τό 
εξής νά ύπζκούη άχέσως ε’.ς τήν χητέρα του καϊ νά 
πζ χέ ολην τήν ψυχήν του τήν εργασίαν.

‘Από τής εποχής «κείνης ό Κόστας χετεβλήθη πολύ· δεν 
είναι πλέον οκνηρός όπως πρότερον. Έξυπνα πρωί πρωί 
καϊ άφοΰ άσπασθή τήν χητέρα του καϊ τήν Μαρίαν πη
γαίνει άχέσως εις τό βουνό κζϊ βόσκει χέ χεγζλην εύχαρί- 
στησιν καϊ χαράν τά πρόβατά του. Ν i-Ccs

<1 ζΡραοεως
Κζϊ αληθώς, δέν είναι διά τοΰτο σοφόν; Καί δέν εΐνζι- 

κρΐχζ νά χή συχχορφούχεθα πρός αύτό ;
*0 κόσχος όλο; σήχερον τείνει πρός τήν πρόοδον.
Ήχ.εΐς. οί Έλληνόπζιδες. άς γράψωχεν ε’.ς τήν ζ.ζρδίαν 

ήχων χ.έ ανεξάλειπτα γράχχζτζ τό λόγων τών προγονών 
χζς, οί όποιοι κατέλιπον εί; ήχζς ζληρονοχίζ.ν αιώνιον, 
κλέος άφθαρτο·;, τήν σοφίαν αύτών, διά τήν όποιαν άζ.ό- 
χη Οζυχάζουσιν ήχζς, τούς απογόνους αύτών, οί σοφοί- 
τής γης.

Ος "V.V

Ηχείς, ε’ς τούς όποιου: ή πατρίς, ή τοσζύτζς δυςτυ-- 
χίζς κατά τά τελευταία ετη πζθοΰσζ. έχει έστηριγχενζς: 
τάς έλ.πίδζς αύτής, άς σπεύδωχεν πρό; τήν πρόοδον, άς 
φζνώχεν άν όχι αντάξιοι, ά.λ.λά. τούλάχιστον χιχηταΐ τών'
προγονών ήχων.

Μή χένωχεν άργοί· άς τρέχωχεν χετά προσοχής.

• ”·%ς σπεύδωμ.εν βραδέως·.

ΓΕΔΡΠΟΣ Ααρακταϊ

έπερίχενε κατά τήν έξοδόν του άπό τοΰ λιχένος· θά ήτο· 
πολύ εύχάριστον νά έπιστρέψη χετ’αύτή: ! Άνεχώρησε’ 
αύτη δέ έχεινεν ολίγον εις τήν θύραν διά νά τόν βλέπη 
καί πριν είςέλθη πάλιν είς τήν οικίαν τώ έφώναξε χέ πλή— 
ρη χαράς φωνήν ; «Καλήν έντάχωσιν, πζτερ !·

Ό Πέτρος εφθασε χετ’ ολίγον είς τό εργοστάσιου κζϊ 
ήρχισε τήυ έργασίαν του ψάλλω·;· ήτο πολύ ευθυχος αύ
τήν τήν πρωίαν. Είς σύντροφό; του τόν πλησιάζει καί- 
τω λέγει :

“Ε ! Βαντάελ, εχαθες τά νέα ; ό σηχαιοφόρος εκαχέ 
σηχεΐον ότι ερχεται ό Τ[.ίτΜ> ’ Ίχ είςέλθη εί; τόν λιχένα- 
φέρων πλήθος κακούργων εί: τήν πόλιν χζ: !

— Πώς είπες ; ό Τρίτων ; Δέν σέ κζτζλζχβάνω, τώ 
λέγει ό Πέτρος έκπεπληγχένος.

— Μάλιστα, ό 'Τρίτων, κζϊ χζς φέρει ολόκληρον πλή- 
ρωχα καταδίκων, οί όποιοι άπϊτισαν τήν ποινήν των, καί 
άλλους είς τούς όποιους έδόθη χάρις· είναι έκ τοΰ λιχέ
νος τής Βρέστης, άλλά δέν ε’.ξεύρω διατί τούς αποβιβά
ζουν έδώ.

— Ουτ’ έγώ, άλλά χοί εΐνζι αδιάφορο·; λέγει άλλος 
εργάτης, ό όποιος κατεγίνετο πλησίον αύτών νά προςαρ- 
-χ.ώση τό πηδάλιον ε’ις χίαν λέχ.βον.

— Σύ, χπάοχπα Αεγκριέρ, πάντοτε γογγίζεις. Τί σοΰ 
έ'καχαν οί πτωχοί αύτοί άνθρωποι, τούς οποίους φέρει ό 
Τρίτων ; Δέν πιστεύω νά είσαι σύ, τόν όποιον εκλεψαν*.

*0 χπάρχπα Αεγκριέρ «κίνησε τήν κεφαλήν.
— ■ Δέν εκλεψαν έχ.έ. διότι ήχην πάντοτε πτωχός, τώ 

άπεκρίθη, άλλ’ «άν δέν εκλεψαν έχέ, εκλεψαν άλλους, τό 
όποιον εΐνζι το ίδιον. Καί εΐχαι βέβαιος ότι καί τώρα 
άκόχ.η θά αρχίσουν νά κάχουν τά πζλζιά των !

— Ά ! αύτό ν’ ακούεται, προσέθηκεν ετερος.
— ”Ω ! βέβαια· τί ελεεινή ιδέα νά τούς άποβιβάσουν 

•είς Λωριάν Εΐνζι ικανοί όσοι γνωρίζουν κζχχίαν ναυτι
κήν εργασίαν, νά έλθουν νά ζητήσουν εργασίαν είς τόν 
ναύσταθχον. Εΐχαι όχως βέβαιος ότι δέν θά τοϊς δοθή.

— ’Αλλά διατί ;
— Πώς διατί ! ; Μέ πολλήν απάθειαν όχιλεϊς.φίλί χου· 

•είσαι ικανός νά θυχώση; όλους τούς αγίους τοΰ Παρα
δείσου. Πολύ ωραίοι σύντροφοι αύτοί οί άθλιοι ! Σοΰ άρε
σε'· νά έργάζησζι είς τό αύτό χέρος χέ ένα κζτάδικον, 
καί νά ήσαι κζϊ ύποχρεωχένο; νά τώ όχιλή; ; Ηά ήτο 
ζωή αύτή ;

— Ναι, δέν λέγω ότι τοΰτο θά ήτον ευχάριστου, άλλ’ 
;·άν δέν εΰρουν εργασίαν, βεβαίως θ’.άρχίσουν νά κλέπτουν !

Ό Μικρός Κουφιοκεφαλάκης πιραγι-έλων 
καινουργή πίλον είς τόν πιλοποιόν ελεγε :

— Πρόσεχε σέ παρακαλώ να μή γείνη 
μεγάλο διότι είμαι πολύ στενοκέφαλος !

’Εστάλη ύπό 'Δρόσου Πίωίας".
» ·«

Ό μικρός Εύστράτιος βλέπω· τόν φ>'λον 
-τοΰ Κώνπαν τρώγοντα κόλυβα.τώ εζήτησεν 
ολίγα έξ αύτών βλέπω» δέ ότι δέν τώ έδιδε 

-τώ λέγε’. :
— "Εννοιά σου καί όταν πεΟάνη ό πα-

II IV Ε >
I 11 Λϊνεγμα

Τό πρώτον εΐνχι πρόΟεσις, 
-πχτείς τό δεύτερόν μου 
καί εν/ομχ' ν’ άκολουβής 
καί σύ τό σύνολό·; μου

’Εστάλη ύπό Μικρού Διδασκάλου.

1 12 Αίνιγμα
Τό πρώτον είναι σύνδεσιεος 
τό δεύτερόν μου γράμν,α, 

-τό όλον μου 'ς τόν κήπον σου 
χϊύρίσκεις έν τώ άν.α

’Εστάλη ύπό Άσν.ατο; τ'·ϋ 'Ομήρου.»

ΙΙ1ΙΛΙΚ1Ι II X It
τέρας μου δέν 9α σοΰ δώσω καί έγώ άπό ε
κείνα. τα όποια Οχ τρώγω·

’Εστάλη ύπό Παραδείσιου Πτηνού».
* »

Ό Κοκός έτοιυ-άζεται δια τό σχολεϊον 
καί ό πατήρ του πολύ εΰχαοιστημένος 
διότι τόν εόλεπε να θέτη είς τήν σάκκαν 
του πολλά βιβλία τόν έρωτα.

— Όλα αύτά Κοκκό Οά τά μελετήσης 
σήμεςον:

Καί ό Κοκός :

,· Μ Λ Τ I Κ A I Λ ϊ I*  Η
I 13 Αίνιγμα

Είς τά πτηνά ώ φίλε μου 
τρέξε νά μέ ζητήσης 
άντί τοΰ κα άν βέση: Οή 
νησί Οχ ·Τ

’Εστάλη ύπό Στυλ, καί Πάνου Κορδιάνου.

I 11 Αίνιγμα
·1·!λε μου. άν παοαΟέσης 
πρόΟεσιν τινα και γράμμα 
πόλιν Οχ άποτελέσης 
Ιταλία; εν τή άμα.

‘Εστάλη ύπό "Βόχ τοϋ Συσφιγκτήρες»

υ

εριλαχβάνηται καί είς ούχί 
καταδικασθή ε’.ς δεκαπέντε έτών 

ειρκτήν. . . . κζϊ ή Μαρία ήτο 15 έτών ακριβώς· ύπϋλο- 
γίζων τόν χρόνον τόν όποιον εχρειάζετο διά νά καάή τό 
τζξείδιον, ό ΙΙετρος εφθζνεν. είς τό τροχερόν συιι- 
πέρασχα, ότε τό · 
χάνς, τόν πατέρα τ 
του ήνωοθοΰντο είς 
έργζσίζν του άσυνειδήτω; 
εντελώς άπορροφηθή ύπό 
ήχέραν ήτο χελαγχολικός, 
νεται τον εαυτόν του ύπο 
*0 ήχος τοΰ κώδωνος τοΰ άγγέλλοντο; τό τέλο

— "Ας υπάγουν νά εΰρουν εργασίαν εί; άλλα χέρη 1
— ΤΑ ! έτσι : άϊντε νά κουρεύεσαι λοιπόν ! «’Ιδού χρι

στιανική φιλανθρωπία ! ·
Ό Πέτρος ήκουσε τήν συνδιάλεξιν τών δύο 'εργατών 

κζί ήρχισε νά ταράσσηται.
Κζτάδικοι άπελευθερωθέντε; ! Οί'κζτζδικοι ούτοι πο 

τόν ένδιέφερον, άλλά δέν θά εΐχε δι’ ζύτούς τήν σκ.λ.ή: 
τητζ τοΰ χπάρχπα Αεγκριέρ.

Δέν ήδύνατο όχω; ούτε νά φαντασθή ότι είς τόν ά:·.Ο-
• · » f * < Λ· · r•χον χυτών συυ.

ξένος πρός αύτόν. Εΐχε
.... καί ή Μαρία ήτο 15 ετών ακριβώς· 
■ον χρόνον τόν όποιον εχρειάζετο διά νά 

εφθανεν . εις τό , τροχερόν. συχ- 
πλοΐον τοΰτο θά έφερε-τόν Ιάκωβον Αε- 

ής Μαρίας, αί δέ τρίχες τής κεφαλής 
τήν σκέψιν αύτήν. Έξηκολούθει τήν 

Λ... τ( κάχνει. ε’χεν 
του. *Όλ.ην  τήν 

άνθρωπος, ό όποιος ζίσθά- 
βζρος καταστροφής τίνος, 

ις τής έρ- 
τών οχλ.ηρών τούτων σκ«- 
•ίς τήν θυραν θά άνεχώρει 

τά. κακά όνειρα καί οί φόβοι ! 
τήν χεγάλην θύραν τοΰ 

; τήν πέν- 
ύτόν 

τήν «πλησίασε καί

ν.η γνωριζων 
ών σκέψεών 
ώς
το

γασίας άπηλευθέρωσεν αύτόν - 
ψεων θά εΰρισκε τήν Μαρίαν ε 
χετ’ αύτής· χακράν τότε τΑ -

Διήλθεν ύπερπηδών ζωηρώς
Ναυπηγείου. Ή Μαρία ήτο έκεΐ ροδοκόκκινος εις 

Τω έχειδίζσε βλέπούσα αύ 
αύτός όλος χζρά, ■ ' ’ ' —

ο αέτωπον λέγων :

θιχον ένδυχασίαν της. 
προςερχόχενον καί 
τήν ήσπάσθη είς τ·

(Mme J. Golomb)
Ειρηνη Ε.

(ακολουθεί*)·  
Κανακακη.

— Όχι υ.πχμπά, τά ετοιμάζω διά «ά 
καΟήσω επάνω.

’Εστάλη ύπό «Άγελάστόυ Πέτρας».
• tr«

Ό δεκαετής υιός τοΰ κ. Κοκορομυαλάκη 
είςίρχεεαι εί: τι πχντοπωλείον άνακράζων

— Πόσο ή Ζάχαρη ;
— 1,70 λιανικώς καί 1.50 χονδοικώς.
Κ αί ό μικρό; Κοκοοομυαλάκης:
— "Ε ' τότε δώσε μου λοιπόν μιας δεκά

ράς χονδοικώς.
’Εστάλη ύπό Γ. Δ. Πετροπούλου

X Ε I X
I 1» Αημώόις

Όλο εμπρός τρέχει καί πάει 
χ·’ όλο πίσω του κυττάει.

'Εστάλη ύπό Έμμ. I. Κανακακη.

.Ιόαιις όσχί,σιωτ d' Ίίί\\ους
130) Σκΰρο:-Κΰρο;-Σύρος— 137 χαοα- 

άρά.— I 38) Μυτη-λ·.νη=Μυτιλήνη.— I 39) 
λίήλοι-ήλος-ήλιος 1·Β>) Ταρσόν-Δια τή; ά- 
κοήε έάν τό ώρολόγιον σην,αίνγ τάς ώεας.
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τοΰ Απριλίου μέσα ε
; Άναστάσεως τοϋ Χρίστου, μέ 

οχι τόσον διότι έςετέλεσα τό 
άλλ’όσον διότι εκτιμάτε 

επαινείτε κα! με κγαπα-ε, καί 
έχητε αχωρίστον σύντροφον εις

Έφη- 
άγνην 
ασχα-

Τά πολλά συγχαρητήριά σας. καλοί μου φίλοι, δ'.ότ1 
εις όλους ταύτοχρόνω: τό φύλλον τοΰ ’Απριλίου 
γενικήν χαράν, εί; τήν εορτήν τή; 
κάμνουν να ύπεοηφανεύωμαι πολύ, 
καθήκον μου, ώ: πάντοτε μέχρι τουόε, 
τήν τ ά ς ι ν. διά την οποίαν με 
τήν όποιαν εύχομαι κα! Σείς να 
όλα: σας τάς πράξεις.

’Π αγαπητή εις όλους «Νέα 
μερΐ;" θα έζήλευε βέβαια τήν 
χασάν Σας. όταν εγραφενείς τό π 
λινόν νυκτερινόν, φύλλον της τά έόή: : 
«"Οσα παιδάκια είναι συνδοομητα: εις τό 
χαριτωμένου «Παιδικόν Περιοδικόν θά 
λ άβουν σήμερον μαζύ μέ τά κόκκινα αυ
γά κα! τα κουλούρια των κα! τό φύλλον 
τοΰ Ά-ριλίου τοΰ αγαπητού περιοδικού 
των εΰμοοΦΟ. πασχαλινό ! »

Ευχάριστος είδησις ! . . . Ή μικρά 
και αγαπητή Λεον'ρα Γ. Λεκατσϊ άμα 
έυ.αθεν ότι ό Δράκος εύρίσκεται είς τήν 
Φυλακήν, δέν φοβείται πλέον τή; φοβέ
ρα': τοΰ αδελφού της θοδωοάκη ’. . . . 
Τί καλά !

’Αγαπητή μου φίλη Ευγενία X. Δε- 
ληγιά/νη. γοαφε μου πάντοτε, πάντοτε’ 
τό διηγηματάκι σου είναι εν έκ τών ώ- 
ραιοτέοων' ό Κωστάκη; διατί δέν ν.οϋ 
γράφε: κα: αυτό; : . . . φίλησε τον έκ 
μέσου; μου. καθώς κα! όλα τα αδελοά- 
κια σου, δια τά όποια επιθυμώ πολύ νά 
υ.έ πληροφορήσης. άν διαβάζουν μέ α
γάπην τό φύλλον μου. κα! νά μο! γράψης 
κα: τά όνου ατά των. Μή τό λησμονήσης!

Κα' όλοι, όλοι οί φίλοι μου θά μέ υπο
χρεώσουν πα:α πολύ αν μο! γράψουν τά 
ονόματα κα! την ηλικίαν των άδελ.Φών 
των καί τώ-■ μικρών φίλων των ! θέλω 
νά τού; μάθω. νά τοΰ: γνωρίσω, νά τούς 
κατατάξω μεταξύ τών αγαπητότερων μου 
κάμη τήν χάριν αύτήν ; . .

Πώς ν’ απαντήσω ε’ις τό γεμάτο άπό χαραίς χαριτωμένο γοαμ- 
ματάκι σου, καλή μου φίλη Αγγελιοφόρος Περιστερά ι... θά τό 
έδημοσίευον ολόκληρον, άν ειχον χώρον, καθώς και τό ώρα'.ότατον 
διήγημα σου, άν ητο σύμφωνο» μέ τόν διαγωνισμόν τών φράσεων. 
Ή ανυπομονησία, τήν οποίαν έχεις, διότι δέν περνά γρήγορα ό μήν 
δια νά λάζη; τό αγαπητόν σου Περιοδικόν, άν κα: δεικνύη πόσον 
υ.έ άγαπα:, μέ λυπεί πολύ, διότι δέν ήμπορώ νά σέ ευχαριστήσω 
ακόμη. Έγε όμως υπομονήν ! —Άπό τόν καλόν σου θειον έμαθον 
δια σέ πολλά, τα οποία ηϋξησαν την χαράν μου κα: την αγάπην 
μου πρός σέ... Να ησαι τόσον καλή κόρη κα! νά μή τό γνωρίζω 
τόσον καιρόν : '

Κ’ έγώ χαίρομαι και ύπερηφανεύομαι, φιλτάτη υ.ου Αίμοστά- 
ζουσα Καρίία. διότ: έπροξένησα είς σέ κα! εις τήν οικογένειαν 
σου τόσην χαράν κα! ευτυχίαν, όσην μοι περιγράφει: εις τό τελευ
ταίο σου γραμματακι. Ή αγάπη Σου πρό; εμέ δεικνύει πόσο· 
είσαι αξία έπαίνων. αγάπης, βραβείου ! Είυ.αι βέβαιος, ότι οϊ 
συνδρομηταί υ.ου όλοι θά χαρώσι κα! αύτο! ύπερβολ.κά δταν σέ 
γνωρίσωσιν εκ τή; είκονος σου. Κα! όλοι θά προσπαθήσωσι ν’ απο- 
λαύσωσι την χαράν, ή όποία συνοδεύει πάντοτε τάς «αλας πρά
ξεις κα! τα: επιτυχία;. Φαντάσου λ.οιπόν πόσον έγώχαίοον.αι 
ό-αν εξ αιτία: μου γίνονται τόσα·, χάλα! πράξε·.:. τόσα·, χαραί ' ’

Έκ τοϋ Τυπογραφείου α Αί Χέαι Ίθέκι »

*
<

φίλων' τΜοί δέν θα μο:

άμα έλαβον τήν επιστολήν Σου. σο: άπέστειλα τά φύλλα 
ρρ-Ελ-Σαγιατ, ε φ ο ρ ο υ ^ζ ω ή ς σ υ ν δ ; ο υ. ή τ ο : α: 

μ Ο υ Αικατερίνη Δραμηλαράκη· τά έλαβε; ; Επίσης άπέστειλα 
ταύτα καί εϊς τήν έν ’Αλέξανδρεία έξαδέλφν,ν σου κ. Κλίεώ Κάγ- 
γυυ, ήτις είναι τόσον έ/θουσιασμένη ύπέο

Μικρέ μου φίλ.ε Κ· Βαβινιώτη ggV ?χω χίξ,
' ' διά ’ ‘ ’

ά
τα ευχαριστήρια μου 
Είσαι τόσον μικοός,

ρ εμού.
;ει; νά σο! έκφοάσω- 

:α; ύπέρ τοϋ Περιοδικού ένεργεία; Σου. 
χ ώ ο : σ τ ε φ ! λ ε μ ο υ. και έκα
μες τόσον μεγάλα πράγματα’ Φαντάζο
μαι τί θα έκαμνε; έάν νσο μεγαλείτεοοςΓ 
Π μεγάλη ύπέρ τοΰ Περιοοικοϋ προθυ

μία. σου δέν ανταμείβεται ούτε μέ χίλια 
φιλήματα.

Διατ1'α· απητή Σιλΰέστρα μο! έστει
λες ςηρα ξηρά τά; λύσει; πών αινιγ
μάτων σου : Μήπως δέν μέ άγαπα: 
πλέον :

Σέ ευχαριστώ πολύ διά τόν ύπέο έμου 
ενθουσιασμόν σου. φίλ-ατε Α. Λ. Σαρη- 
γιαννόπυυλε. Ή τόση ποός έμέ αγάπη 
σου. ήτι: σέ κάμνει νά λυπήσαι πολύ.,....·? , > » οισ-ι οεν γσο και χατα το πρώτον έτος 
συνδρομητή: μου διά νά λάβης μέρος εΐί 
όλουςτοΰςδια-ωνισμού:.δεικνύει ότι είσαι 
πολύ φιλομαθής καί επιμελής και δ'ά 
τοΰτο κα! εγω σέ αγαπώ όσον καί τούς 
πρώτους φίλους μου.

Έκ τών λύσεων.τάς όποια; μο! “στεί
λε: νέε φίλε μου Γ. Σύριε μόνον αί ί 

■’σαν όρθαί’ τά αποτελέσματα τοϋ δια
γωνισμού βλεπείς ει; τόπαοόν τεύχος.

’Αληθώς με αγαπάς, όσον μοίνοάφεις. 
βίλτατον ΤΑσμα τοΰ ’Ομήρου : Κα! βέ
βαια δέν δύνασαι παρά νά μέ άγαπής 
-όσον πολύ, διότι όπως ευ.αθον. είμαι ό 
άχώριστος σύντροφός σου. Μοΰ ε’πον μά
λιστα ότι μίαν ήμέραν έμεινες νηστικός 
δ'ά νά ποοφθάσης νά άναγνώσης έκ τρί
του τό φύλλον μου. Είναι αληθές ;

Μέ πόσην αφέλειαν, άλλά κα! μέ πόσην αγάπην μο! γράφει 
άπό τήν μυροβόλον Ζάκυνθον τό άγαπητόν Μαντεϊον τών Δελφώνί 
(.Είμαι νέος φίλο; σου. μοι λέγει 9 ετών μόλις αλλα σέ αγαπώ 
πολύ παοά πολύ άγαπητόν μοι Περιοδικόν. "Οταν λύω αινίγματα 
Οά σο! τά στέλλω" Ευχαρίστως θά τά δέχωυ.αι άγαπητόν μοί 
και θα σέ αγαπώ όσον κα! τοΰ; καλλίτερους φίλου: μου

Τά έπαινεθέντα διηγήματα δέν θά δημοσ'ευθώσιν άναπητή Σεβα
στή .νι. Κυπαρίσση. Φίλησε μου την μικράν αδελφούλαν σου Ιου
λίαν. ή όποια πιστεύω ότι υ.έ αγαπά όπως καί σύ.

Δέν εί μπορεί; νά εΰρης έν άλλο ψευδώνυμον καλλίτερον άχώ- 
ριστε συνδροαη-ά μου Ι'ερω-Βωδιϊ. με τό όποΓον να μο! νράφης :’ 
Εις τόν διαγωνισμόν σέ έδέχθην μετά μενάλης εΰχαριστήσεως.

Διατί να αλλάξης τό ώοαίον έλληνκόν ψευδώνυμόν σου Βασιλεύ· 
τών ΊΙπειρωτών. Ε’ς εμέ ήρεσε καλλίτερον τό πρώτον, τό οποί ν 
σέ συμβουλεύω νά λάβης κα! πάλιν,δ.ότ: προτιμώτερον νά κοσσ.ήταί 
τι; μέ όνομα εϋγενοϋς ήρωος. ή μέ ψευδώνυμον μεγάλου βασιλέως.

’Αμέσως σοί άπέστειλα τό ζητηθέν φύλλον μέχρι τάφου 
σ υ ν ο ρ ο υ. η τ ά μ ο υ Λ. Ε. Λουΐζε' τό έλαβες : Τό γραμμα- 
τάκι σου υέ κατ«μάγεμσε κα! μέ έκαμε να σέ αγαπήσω άκόμη 
περισσότερον.Τά φύλλα περ! τών οποίων μοι γράφειςδέν τά έλαβον.

Έλαβον τό γραμμα-άκι σου. τό οποίον δειλά, δειλά μο! γράφεις 
αγαπητη Αικατερίνη Ρετσίνα. Αί λύσει: σου ησαν όλαι όοθα'ι καϊ 
θά τας λάβω ύπ' όψιν' μή παύση; νά μοϋ γοάφη·.

έπ: τής πλατείας 'Αγίου Γεωργίου (Καρύτσηλ.


