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« Τό κυριώπρον ίν r>i ίχ-αιδιίσιι Sir εινε ή 
Λιόασχα.Ιία, ιΐ.1.1 >ϊ πρός τβ«τη>'ώθιισις ».

'Ptviv

Βεβαίως τής άνω σοφής ρώμης απόρροια είνε αί συστάσεις, άς έκ νέου ήδη 
τό Σεβ. Υπουργείου τής Παιδείας κάμνει διά τών περί τοΰ Παιδικόν Περιοδικού 
εγκυκλίων αύτοΰ πρός τούς θεμελιούντας τό μέλλον μεγαλεϊον τής πατρίδος, 
πρός εκείνους, είς τούς οποίους είνε έμπεπιστευμέναι ή διαμόρφωσις καί ηθικο
ποίησες τών Έλληνοπαίδων. ΊΙ έκτίμησις τού Παιδικού Περιοδικού ώς ά&ο- 
./όγου όργώχου της διδασκα.Ιίας της οικογένειας, πολύ συντελοΰντος εϊς την 
μετάδοσιν υγιών γνώσεων παντοίων ωφελίμων τοϊς νέοις, δέν αποσπά μόνον τήν 
ευγνωμοσύνην τών Διευθυντών αύτοΰ άμέριστον, άλλ’ επιβάλλει συνάμα καί 
ύποχρεώσεις πολλώ μείζονας, όπως καί έν τώ μέλλοντι τηρήσωσι τήν αύτήν 
μέχρι τοϋδε εΰδόχιμον πορείαν, και τήν έκ ταύτης ύπάρχουσαν άγαθήν φήμην 
τής κοινωνίας, ήτις άνεγνώρισεν αύτώ τήν μα.Ι.Ιον τιμητικήν θέσιν μεταξύ 
τών όμοιας φύσεως περιοδικών.

« 7/ πρός την έκπαΐδευσιν ώθησις · είνε ό πρώτιστος καί μόνος σκοπός τοϋ 
Περιοδικού, ό ύπολανθάνων εις παν αύτοΰ δημοσίευμα. Κα! δι’ άλλων μεν μέ
σων επιτυγχάνεται ό κοινωφελής ούτος σκοπός' διά τοΰ Παιδικού Περιοδικού 
όμως ό παΐς ή έφηβος παρορμάται και εϊς τήν έκπαΐδευσιν καί είς τήν ήθικο- 
ποίησιν άμα εαυτού κατά τρόπον πολύ συντελεστικώτερον καί πολύ διαφέροντα 
διά τοΰτο τοΰ ύπό τοΰ πατρός, ή τής μητρός, ή τοΰ κηδεμόνος καί τοΰ διδα
σκάλου έπιβαλλομένου.

Ή ορεξις πρός άνάγνωσιν καί δή πρός μάθησιν αναπτύσσεται σύν τφ χρόνφ 
διά τής έκ διαλειμμάτων άναγνώσεως εύχαρίστων άμα καί ηθικών αναγνωσμά
των. Ό ζήλος πρός τά καλά, άτινα άνεπαισθήτως σαγηνεύουσι τόν άκόρεστον 
μικρόν αναγνώστην, αυξάνει έπίσης βαθμηδόν καί διαμορφοΰται έν τή ηβική 
πλέον ήλικία είς χαρακτήρα ήθικώτατον, ώς ές άριζήλων ηθικών παραδειγμά
των μορφωθέντα. ΊΙ πρός τόν θεόν πίστις έδραιοΰται καί κρατύνεται έμμέσως 
(ούχί μόνον δι’ έπί τούτω συμβουλών δυςνοήτων εϊς τούς παϊδας) διά ψυχα
γωγικών δημοσιευμάτων, δι’ ών ό παΐς μανθάνων νά σέβηται τόν πλησίον, νά 
ήνε φιλαλήθης, ευγνώμων, εγκρατής, καί νά τιμά τούς γονείς, μεγαλοποιεί έτι 
μάλλον τόν μυστηριώδη φόβον πρός τόν Θεόν, όςτις είνε ή βάσις τής ήθικής. 
Τήν πρός τήν πατρίδα αγάπην καί άφοσίωσιν είνε ικανόν καί τό παραμικρό- 
τερον πατριωτικόν διήγημα, ώς άλλη εύφλεκτος ύλη, ϊνα άναρριπίσν, τόν έμφυ
τον τοϊς Έλληνόπαισιν ενθουσιασμόν.

Τό Παιδικόν Περιοδικόν πρός ταΰτα έχει μόνην αποατο.Ιήν, ϊνα παρέχη, 
τήν κατάλληλον ύλην, έκ προφανούς δέ φιλοστόργου μερίμνης τό περί τής έκ- 
παιδευσεως τών νέων φροντίζον Σεβ. Γπουργεΐον τής Παιδείας έσύστησεν 
αύτό έκ νέου.

Ούδέν άλλο ήδη απομένει πκντί κατατανοοϋντι τάς ώφελείας, ών δύναται 
νά γίντ, πρόξενον τό Παιδικόν Περιοδικόν, είμή ή εύχή, ϊνα καί παρ’ όλων 
κατανοηθή ό σκοπός αύτοΰ καί ό προορισμός ! Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤ-ΑΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
ΆριΟ. Πρωτ. 872.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΓΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΙΙΛΙΔΕΓΣΕΩΣ

Πρός τούς κ. κ. Γυμνασίαρχος, Σχο.Ιάρχας, Πιευθυντΐις Έ.Ι.Ι. Σχο
λείων καί ’Ελληνοδιδασκάλους.

Απο διετίας έκδίδεται έν Αθήναις Παιδικόν Περιοδικόν περιέχον ποικίλην 
ύλην χρήσιμον πρός άνάγνωσιν.

Επειδή φρονοϋμεν, ότι ή άνάγνωσις τοΰ περιοδικού τούτου είναι'./έαρ ώχ>έ- 
λιμος εις τούς νέους καί ή εις τάς οικογένειας εισαγωγή του συντελεστιχή 
τά μάλιστα έΐς τήν μετάδοσιν ί-γιών γνώσεων παντοίων. σάς παρακαλοΰ- 
μεν νά εύαρεστηθήτε νά συστήσητε αύτό καί συντελέσητε είς τήν διάδοσίν του. 

Εν Άθήναις τή 8 Ιανουάριου 1891.
Εντολή τοΰ Υπουργού 'Ο Γενικός Γραμματεύς 

Ν. ΛΓΚΛΚ1ΙΣ.
Ό Διεκπεραίωσής

ΛριΟ. Ιίρωτ. 876. Σ τ έ φ. Μ. II α ρ ί ση ς.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΕΥωΓΝΤΙΙΡΙΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρός τούς κ. χ. δημοδιδασκάλους τοΰ Κράτους.
II έμπειρίζ τοϋ άναγινώσκειν έθεωρήθη έκπαλαι ώς μέγα έφόδιον τοϋ αν

θρώπου είς πρόοδον. Αλλ ή εμπειρία μόνον αύτη, χωρίς νά ύπάρχη" ενδιαφέ
ρον πρός άνάγνωσιν, χωρίς νά ΰπάρχη ύλη μορφωτική, ήτις νά ποοσελκύτ, τόν 
άναγνώστην καί διά τοϋ σπουδαίου περιεχομένου, άλλα καί διά τής επαγωγού 
καί εντέχνου τών γεγονότων έκθέσεως, είναι πράγμα άχρηστον καί μάταιον. 
Καθώς λοιπόν ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες αγωνίζονται καί δικαίως νά διδά- 
ςωσι τους ανθρώπους τήν άνάγνωσιν, ούτως έπρεπε νά ύπάρχωσι καί άνθρωποι, 
οϊτινες νά ποιώσι τους ανθρώπους νά άναγινώσκωσι. Τό έν δέν είναι τού άλλου 
κατώτερον, άμφότερα δέ συνυπάρχοντα αποδεικνύουσι τήν άνάγνώσιν μέγα μέ
σον πρός τήν πρόοδον. Διά τούτο δέν δυνάμεθα νά παρίδωμεν τοϋ Παιδικού 
Περιοδικοί· τήν αποστολήν. Εχοντες δέ ύπ’ όψιν τήν διετή αύτοΰ .liar 
εΰδόχιμον πορείαν, άκούσαντες δέ μάλιστα ότι καί κατά τό έπιόν έτος μέλ- 
λουσι νά συμπράςωσιν οί δοκιμώτεροι τών παρ’ ήμϊν παιδαγωγικών, ευχαρί
στως γνωρίζομεν τό περιοδικόν τούτο είς τούς διδασκάλους καί παρακαλοϋμεν 
αυτους νά συστήσωσιν αύτό ώς άζιόλογον οργανον τής διδασκαλίας τής οί- 

είναι ό σπουδαιότερος τών παραγόντων είς τήν 
κ. κ. έκδοτα·, εύελπιστοΰμεν ότι θά δείςωσι τον

αυτόν ζήλον νά τηρήσωσι τήν περί τοϋ περιοδικού τούτο .· ύπάρχουσαν άγαθήν 
φημην τής κοινωνίας, ήτις άνεγνώρισεν αύτώ την μάλλον τιμητικήν θέσιν 
μεταζυ τών όμοιας φύσεως περιοδικών

Εν Άθήναις τή 4 ’Ιανουάριου 189-1 .
Ό γενικός επιθεωρητής τών δημοτ. σχολείων

II. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

χογενείας, ήτις άναντιρρήτως 
άνατροοήν τών παίδων. Οί δε
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Παρά Ρωμαίοι; ό Φεβρουάριος ήτον ό τελευταίος μήν τοΰ έτους. Τό όνομα 

τοϋ μ.ηνός τούτου είναι Ρωμαϊκόν, σημαίνει δέ ό,τι σημαίνουσι παρ’ ήμΐν τά 
λεγόμ.ενα Ψυχοσάββατα' διότι παρά τοϊς Ρωμαίοι; ό Φεβρουάριος ήτο προς- 
διωοισμένος διά τους ύπέρ τών νεκρών αγιασμούς. Είς τύν μήνα τούτον έδόθη 
ύπό τοΰ βασιλέως Νουμα άρτιος αριθμός ήμερό··. ήτοι ‘28, διότι οϊ 'Ρωμαίοι 
τούς μέν άρτιους άριθμούς ,ένόμιζον απαίσιους, αισίους δέ τούς περιττούς. Ένε
κα δέ τούτου οί λοιποί μήνες ζ.ατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν πλήν τοϋ Φεβρουά
ριου είχον περιττόν αριθμόν ήμερων ήτοι 29 ή 31. Αείψανον τής τοιαύτη; 
Ρωμαϊκής άριθμητικής σώζεται καί σήμερον καθ’ ίλην σχεδόν τήν Εύρώπην" 
διά τοΰτο πιθανότατα, όταν τά φρούρια ή τά πλοία πανηγυρίζωσι, κανονοβο- 
λοΰσι πάντοτε εϊς περιττόν αριθμόν ρίπτοντα 1, 3. II, 21 ή J 01 τηλεβόλα. 
Κατόπιν ό Φεβρουάριος μετετέθη είς τήν δευτέραν θέσιν τοΰ έτους ώς δεύτερος 
μήν. Εις τόν μήνα τούτον οί αρχαίοι άπέδωκαν τό ζώδιον τού ιχθύος, διότι 
κατ' αύτόν άνοίγουσιν οί καταρράκται τού ούρανοΰ καί βρέχει άδιακόπως.

0 ΤΟΤΟΣ ΨΑΡΕΥΕΙ
Πηγαίνει νά ψαρεύσει ύ Τοτΐς
Kai πέρνει τό αγκίστρι του 'ς τό χέρι . . . 
Γιατί γε./άτε ; . . . Τάχατε λ·/ aiiroi;
Λεν είμπορεί ψαράκια νά μας φέριι ;

Μή τάχα είναι άύσχο,Ιη άουΛειά
Να. πΰση κι' ό Τοτός ενα ψαράκι; 
Άς φύάσγ μόνον ς την άκρογιαΛιά 
Καί θά τόν 'όήτε με γεμάτο χοφινάκι.

Mix. Ε. ΚανακακηΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λραμάτιον καιϊικόν μονόπρακτον ήΟικο-πατριωτικόν 

έ1’ι·ιήγ·Λ<α Με .·τρο/)]·οιγ/ει·ο>· rrrj-o;"2.
ότι ήτανε τίποτε κακόν . . . (κουφίως) 
“Οχι !

fXi
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤ1Ϊ

Νϊκο; χαίρωι- χαιρέτα -ό>· Αίιιί.Ιιω· 
12 ! καλώ; τον Αιμίλιον ! . . . μό

λις μοϋ είπαν πώς ήλθε; έτρεςα αμέ
σως άπό τήν θείαν μου, γιά νά σέ ίδώ...

"Αγλαΐα παρατηρούσα συγχρόνως 
εικονογραφημένου ,Ίιβ.Ιίον 

Καί ποιος σοΰ τό είπε, Νίκο
• Νϊκο;

Ή Μαρία.
Αγλαΐα μειόιωσα

“Άμ' δέ : . . . Καί ποιος τό 
είς τήν Μαρίαν ;

Νϊκο;
Σύ, ’Αγλαΐα ;

_ "Αγλαΐα γε.Ιωσα
Εγώ, βέβαια- δέν μού είπες νά 

φωνάξω άμα έλθη ό Αιμίλιος : 
Νϊκο; γ·αίρω>· 

Μπράβο. Αγλαίτσα μου !

1

σέ

σ’ εΰχα-

"Αγλαΐα
Βλέπεις ; δέν τό έλησμόνησα διό

λου .
Κλιιώ ιΐ£κ)ΐωαα

Λοιπόν, ’Ελπίς : Ανθή 
τό παιγνίδι ; τίνος θά τό 

Νϊκο;
Τί παιγνίδι ; κα: δέν - 

τώρα : . . . δέν βλέπω κάνέν έμ
Λΐμίλιο;

"Ερατώ
Έ ! μεγάλο πράγμα ! . . . Ενα 

παιγνίδι θά παίζαμε κάτω ’ς τό περι
βόλι καί-δέν ήθελε μάλιστα ό Αιμίλιος 
νά πάμε 
παππούς 
δείρη . . .

γιατί έφοβήθη μήν έβγη ό 
μέ τό μαστίγιον καί μάς

Νϊκο;
'Όσω γι' αύτό μή φοβεϊσθε" τό μα

στίγιον τό έχω έγώ ! νά το ! (δεικνύει 
τό μαστίγιον).

Αιμίλιο; σοθαρως
Δέν τό φοβούμαι αύτό, Νίκο !

Φθάνει εχεί καί ρίχνει ’ς τό για.Ιό 
Καί περιμένει τό' ψαράκι, νά τσιμπήσει, 
Μά τό ί-αράχι ό'εν τσιμπάει τό τρεΛΛό 
Καί ό.Ιο φεύγει δίχως 'πίσω νά γυρίσιι.

'Φεύγει χι' αυτός με βήμα φτερωτό
Κι' όταν τοϋ Λέγουν τ' ιϊΛΛα τά παιδάκια
— /Φως ; Τίποτε δεν επώασες Τοτό ;
— Ήσαν περίπατο, τούς Λέγει, τά ψαράκια!

Ni-Cos -

; τώρα:... 
παίξωμεν ;

ό παίζομεν 
μπόδιον. 

Χΐι·ω>· τήν κειρα.Ιήι· χαΐ τήν 
ύεΦιΰι,χεΐρα

. . . τώρα κι’ άλλη μιά

"Αγλαΐα
Ποΰ νά είςευρες, Νίκο, τί σοΰ ετοι

μάζαμε·/ .
Νϊκο; περίεργος

Γιά ’πές μ.ου, ’Αγλαίτσα μ.ου.
Αγλαΐα φεύγουσα φαιδρά

Αμ δέ ! . . . .
Νϊκο;

Πές μ.ου σύ, 'Ερατώ? Αιμίλιε ;
Αιμίλιο; άόιαφόρως, ποιεί νεύμα πρός τήν 

Ερατώ διά νά μή εϊ’.τ;;
Πές του Ερατώ, διά νά μή νομίζτ,,

Νϊκο;
Άλλά τί άλλο ; . . · μήπως κάνέν 

μεγαλήτερον, 'ςάν κ’έκείνο ποΰ έχουν 
οί άμαςηλάται_: . . .

Αιμίλιο;
"Όχι οϊ άμαξηλάται, άλλά οί με

γαλύτεροι άπό μάς- δέν είπες σύ πρό 
ολίγου μπράΰο ε’ις τήν 'Αγλαΐα, γιατί 
ήκουσε σένα τόν μεγαλήτερον της : . . . 
Άν θέλτ,ς λοιπόν ν’ άκούσής καί σύ τόν 
παππού σου και νά πάρης καί ένα με
γάλο « εύγε ! » πρέπει νά μή παίξω
μεν ; τό περιβόλι...

Νϊκο;
Καλά, παίζομε έδώ. Μά τί παιγνίδι 

ήθέλατε’ νά παίςητε μ έμένα ; ... (γε· 
λών) δέν το κατάλαβα νομίζεις έγώ:..

"Ελπΐ;
Νά ! Αιμίλιε ! ήθέλομεν νά κρυφθού

με καί όταν θά ήρχεσο. δέν Οά έβρι
σκες κανένα κα! θά έτρεχες δεξιά κα! 
άριστερά. γιά νάμα; εϋρης...

Νίκο; γε.Ιωι·
”12 ! αύτό ποΰ ήθελα κ’ έγώ. Σείς 

όμως θα έπαίζετε κρυφτό και έγώ θα 
έπαιζα κυνηγητό'.

"Αγλαΐα
Κυνηγητό :
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Νάχος

Ναί! κ' έπρεπε νάχετε πτερά γιά 
νά μοΰ ©ύγητε άπ' τά /ivx μου κ’ άπό 
τό μαστίγιον αύτό !

’Ανθή μειδιώσα
Ας ήνε τώρα· έπειδή δέν έπροφθά- 

σαμε να κρυφθούμε τά λέγεις αύτά , . . 
έχει; δίκη,ο καί μεγάλο ! ! . . .

'Ανθή, Ερατώ, ‘Ελπίς, _|·α/ρ πνοαι
Ώ ! ώ !... νζ! έρχεται καί ή Πη

νελόπη ! (σπεύδουσιν είς υποδοχήν 
αυτής).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
’ Οί ανωτέρω καί ή ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Πηνελόπη χραεοϊίσα ίΐ>·θη .Μυμένα είς- 
έρχιται xal σ.τζώϊκ >■« ίναγκα.Ιισθΐ/ αϊτός.

Ώ ! τί καλά ! τί καλά ! . . . πώς 
είσθ» ;... ήλθα μέ την μαμά μου επί
τηδες γιά νά ϊδω τήν έξαδέλφη μου 
Ερατώ καί βλέπω καί τήν Ελπίδα 

[ζου. τήν Άνθούλαν. τήν Κλειώ. όλους 
ολ.ους ! / δι α νέρονιπι τά άνθη!.

. Ανθή
Τί καλά ποϋ ήλθες !... όσον περισ

σότερα·. φίλα·. εϊμεθα, τόσω καλλίτερα 
θά διασκεδάσωμεν.

Ερατώ άφαιρουσα τόν πΤ.Ιου τής ΠηΤί- 
Λύπης χα.Ιιϊ δυνατά :

Μαρία!... έλα γρήγορα έδώ !
Πηνελόπη προΛαρΙϊάνονοα

Όχι ! άφησε- πηγαίνω έγώ νά τό 
άφήσω, οπού αφήκα καί τό έπανωφό- 
ρ'.όν μςυ. Από τήν βίαν γιά νά σάς ϊδω 
έλησιζόνητα νά τό βγάλω, f τρίχα 
!(ω).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(λ' ανωτέρω π.Ιήτ τής ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ 

Αίμίλιος προφν.ΙαχτικΒς
Ελπίς: Ερατώ:... Νά κατάλλη

λος ευκαιρία νά παίξωμε τό παιγνίδι, 
ποϋ ήθέλαμε νά παίξωμε προτήτερα 
τοϋ Νίκου.

Νάνος ήσυχων
Ναί! ναί ! νατό παίξωμεν της Πη

νελόπης !... 'Εμπρός ! κρυφθήτε !
Αίμίλιος

Γρήγορα όμως ! πριν έλθη !...
Ερατώ

Κρυφθήτε όλοι... Κρύψου, Άγλαία, 

( Η Άγ.ίαΐα τρέχουσα τά εϋρη κρύ- 
■ττην, κρύπτεται πρώτη ύπο τήν τρά
πεζαν ).

•Ανθη ,ί.1έ.-το<·σ« <■»'/<· ύΙ;·.?οΐ'α>·.
’Αγλαΐα:... φαίνεσαι! κεύψου καλ

λίτερα !
‘Ελπίς ί·/,,· Κλειώ.

Εμείς. Κλειώ. πάμε ς τό πεοιβόλι :
Νάχος

"Οχι, όχι! μή πάτε μακρύά!
‘Ελπίς

Γιατί;... τόσω τό καλλίτερον. 
Κλειώ ,τρός τώ· Νϊχον

Αλλά ποϋ άλλοϋ νά θρυφθούμε ; 
Ιρετά Tiru πιγρήτ) Ά .’ εύρηκα! 
(κρύπτεται οπού καί ή 'νΙγ.Ιαία ).

Ερατώ
Ε;ζείς, Ανθή. ’Ελπίς, πάμε ς τό 

άλλο δωμάτιον / Ετοιμάζονται ν' ά- 
π-.ίθωσι).

Νάχος
Κ εμείς, Αιμίλιε, εδώ είς την είσο

δον ( δεικνύει τήν θύρατ).
( 7ί· ώ προετοιράζοι ται οϋτω κατα

φθάνει ή Πητε.ΐόπη ).
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΙΙ

Οί ανωτέρω καί ή ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Πηνελόπη ϊχπΛηχτος χαί μειδιωσα
Ά!.. .πονηροί!.. κατάλαβα!... σάς 

έπιασα!... / σπεύδει πρός τάς άπερχο- 
ρένας Άνθήν,'Ε.Ιπίδα, καί Ερατώ).

Αιμίλιος άπεΛπις
Τί ατυχία ! ... δέν είδες : . . . ότι 

ετοιμαζομεθα... άς ήνε' ή ήμερα θά 
τοχη- πάει κι’ αύτό ςάν τό άλλο πρω- 
τήτερα !

Πηνελόπη
Ήθελατε νάμοΰ κρυφθήτε ; έ : Άμ 

τό ’κατάλαβα έγώ !
ΐ'Αχούεται ϊ'ξωθιν ή φωνή: ‘Ελπίς; Πη

νελόπη ; )
Άγλαία Ερατώ

ΊΙ μαμά σάς φωνάζει.
Ελπίς ϊ&ρχομένη

Άμέσως !
• Πηνελόπη φεύγονσα

Σταθήτε παιδιά’ μή παίξητε άκόμη 
τίποτε.

Ανθή ,τρός την ίΐηνε.ΐόπην
Μήπως σέ φωνάζουν, δια νά φύγης ;

Πηνελόπη
Άκόμη δέν ήλθα καί θά φύγω :... 

Ποϋ φεύγω τώρα έγώ I ... (γε.Ιώσα) 
Δέν πυϊτεύω όμως νά παίξητε τό ίδιο 
παιγνίδι!.. ( εξέρχεται) Οχ έπιστρέψω 
χυ.ίσωζ.

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Οί αυτοί (ΕΡΑΤΩ, ΑΓΑΑΪΑ. ΝίΚΟΣ, 

Ανθη, Αιμίλιος χαΐ Κλείω) π.Ιήτ 
τής Πηνε.Ιόπης καί Έ.Ιπίδος

Ανθή
Πόσον είνε καλή !

Ερατώ
Αλήθεια ! ενα κομμάτι μάλαμα !

Κλειώ
Σωστό μάλαμα!. . . γιατί είνε καί 

πλούσια !
Νάνος

’Έ ! τί θά εϊπή πλούσια :
Αίμίλιος

Βέβαια, φθάνει νά ήνε καλή καί νά 
κάμνη καί πολλά καλά !

Κλειώ
Κ’ έγώ κάμνω ψυχικά. . . . πόσαις 

φοραΐς δέν μοΰ έδωσεν ή μαμά μου καί 
έδωσα ’ςτοΰς πτωχούς!... Αλλά, θά 
είπή πώς είμαι πλούσια :...

Αίμίλιος
Μάλιστα ! είσαι πλούσια, είσαι κα

λή,όταν εύεργετγ,ς’πώς νά στό πώ ;...
Νάνος

Τό λοιπόν έγώ θά είμαι πάμπτω- 
χος, γιατί σπανίως έκαμα εύεργεσίαν...

Αίμίλιος
‘Όχι πάμπτωχος, άλλά σκληρός θά 

ήσαι δίχως άλλο, γιά νά μή σοϋ πα- 
ρουσιασθή ευκαιρία νά έλεήσης ένα πτω
χόν !...

‘Ερατώ αδιαφορών
Ποϋ προφθάνει. καλέ, κάνεις νά έλεή 

τόσους πτωχούς !...

Ένα, δύο,
Κάμνει κρύο, 
Δέν πηγαίνω 
’Σ τήν αυλή’

ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσα μένω. 
Βηματίζω 
Καί ψελλίζω 
'Γριμ-λη-λή.

Κι’ όταν πάλι
Θά προδάλλη
Φώς ήλιου
’Σ τήν αυλή, 

Κ.

Νάχος πρός tor Αίμίλιον
Άν ήσαι πολύ καλός καί έλεήμων, 

Αιμίλιε, φοβούμαι μή μείνης παντο- 
τεινά πτωχός!

Αίμίλιος μειδιων
Ά ! έγώ δέν το φοβοϋυ.αι ποτέ 

αύτο ποϋ λες.
Νάχος

Τό πιστεύω’ έλησμόνησα ότι δίδεις 
άπό τά χρήματα τοϋ μπαμπά σου καί 
γι’ αύτό δέν τά συλλογίζεσαι.

Αίμίλιος
"Οχι ! άπό τά ίδικά ρ.ου δίδω’ άπο 

όσα ρ.οϋ δίδει γιά νά τά έχω ίδικά ρ.ου !
Νΐχος

“Οχι Γιάννης, α.ΙΑά Γιαννάκης ! 
Ερατώ

Κακή συνήθεια ! . . . Αέν πρέπει νά 
ήσαι σπάταλος, Αΐιζίλιε !

"Ανθή ,τρόο ζ'/·’ Ερατώ
Δέν έκανες τάχα καί σύ. καύζένη. 

ποτέ σου ελεημοσύνην :...
Αίμίλιος

Δέν πιστεύω !
Ερατώ

Έ λοιπόν γιά νά μέ π·.στεύσ·ρ,ς,θά 
σοϋ είπώ τί έκαμα έγώ !

Νάνος
’Εγώ λέγω, ότι δέν πρέπει κάνεις 

νά λ.έγτ) τάς ευεργεσίας ποϋ έχει κάμει.
Άγλαία γεΛώσα

Ναί ! Νίκο’ προχθές τό είχα μά
θημα « Μή γνώτω ή δεξιά σου τί ποιεί 
ή άριστερά σου »’ αύτό δέν είνε ;...

Κλειώ, Νάνος χιιροχροτοϋσι
Μπράβο,Άγλαίτσα ! άλήθεια είπες.

‘Ερατώ σοβαρως
Άδιάφορον ! Εγώ θά σάς εΐπω 

μίαν συγκινητικήν ιστορίαν...
(Ακολουθεί

"Εξω βγαίνω. 
Βηματίζω 
Καί ψελλίζω 
Τριμ λη-λή.

ΔίΑΛΕΙΣΜΑΣ
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0 ΜΑΓΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ληθινός μάγος ήτον ό Μπαομπα-Ίάκωβος ! Μίαν πρωίαν, 

ν ελθων εις τόν κήπόν του διά νά παρατηρήση τά φυτά 
του. είδε μετ έκπλήςεως ότι ελειπον 
τά ώραιότεοα.

ήν ροδακινιάν το χώμα ήτο κατα- 
κλάδοι αύτής είχ’ον κοπή καί

ί'.Χ νχ
•ζετ

Ε!ν 
τρεις δ. 

πέσει κατά γής.
— Μά τήν ψυχήν τοϋ προπάππου μου. τοϋ πε
ρίφημου μάγου. έφώναξεν ό Μπάρμπα-Ίάκωβος· 
ορκίζομαι οτι Οά άνακαλύψω καί Οά τιμωρήσω τόν 
ένοχον.

Εις τούς λόγους τούτους, ολα τά δένδρα τοϋ
κήπου ήρχισαν νά τρέμωσΐ μέ όλα των τά φύλλα' τά άνθη έκλεισαν άπό ©όβον 
τά πέταλα των, τά πτηνά έσιώπησαν καί ό γρύλλος έπήγε νά κρυφθή είς τήν 
φωλεάν του, διότι ό όρκος τόν όποϊον πρό ολίγου έπρόφερεν ό Μπάρμπα-Ίά
κωβος ήτον ορκος πολύ τρομερός, καθ'οσον ποτέ δεν ώρκίζετο είς τον μάγον 
προπάππον του. άν δέν ήτο τρομερά Ουν-ωυ-ένος .'

Ό Μπάρμπα-Ίάκωβος, 
έπεριπάτησεν άκόμη πέντε λε
πτά είς τόν κήπον, στρίβων 
νευρικώς 
νειον, τό 
τήν γην ....................Γ.,.. .
ένα κώδωνα κρεμάμενον ε 
τον τοίχον τοϋ κήπου καί 
χισε νά τόν κινή δυνατά.

Άμέσως δέκα έως δώδεκα 
ύπηρέται,άνδρες, γυναίκες καί 
παιδία. έπαρουσ-.άσθησαν είς 
τον κύριόν των.

Ό μάγος τούς'έτοποθέτη- 
σε κατά σειράν έμπροσθεν τής 
ροδακινιάς καί τοϊς είπε :

— ΙΙοίος άπό σάς έπήρε 
δέκα άπό τά ώραιότερα ροδά
κινά μου :

Κάνεις δέν άπεκρίθη εϊς 
τήν έρώτη'σιν.

Ό Μπάρμπα - 'Ιάκωβος 
έπανέλαβε τήν έρώτησίν του. 
άλλά καί πάλιν κάνεις δέν 
άπήντησε. Γό; παρετήρουν μόνον όλοι βωβοί καί άκίνητοι.

Τρίτην φοράν ήρώτησεν ό μάγος πνιγμένος πλέον άπό τόν θυμόν : 
' — ΙΙοίος άπό σας έπηρε δέκα άπό τά ώραιότερα ροδάκινά μου ;

Καί πάλιν όμως ή αύτή σιωπή διεδέχθη τήν έρώτησίν του.

τόν
τό μακρόν του γέ- 
όποίον εφθανεν έως 
κατόπιν έτρεςεν εις 

είς »· 
75 Ρ"

ElSlr ϋτι ".bi.ror Α'χα poJ«x<>'«.

Τότε μέ τήν ράβδον του, ή όποια είχε λαβήν έλεφαντίνην, έχάραζε βραδέως 
είς το χώμα τοϋ κήπου ένα ^/.εγάλον κύκλον πέοις τών υπηρετών του.

— Έξέλθετε άπό τοΰ

'7/(,γιι.ν ι·ά υ>ι[ΐαί>·>ι Ji-rara.

κύκλου τούτου, είπεν. ά- 
οοϋ τόν ετελείωσε. Ολοι 
οί ύπηρέται ύπήκουσαζ. 
έκτος ενός παιδιού δέκα 

’ - · τριών περίπου ετών, ονο
μαζόμενου "Ερμαν, τό 
οποίον, άν καί κατέβαλε 
πολύν,κόπον δέν ήδυνήθη 
νά κινηθή καί νά έξέλθη, 
τοϋ κύκλου, έντός τοϋ ό

ποιου αόρατος δύναμις τό έκράτει καρφωμένου.
— Ομολόγησον λοιπόν τώρα. 'Ερμαν, τώ 

λένε: ο Μπάρμπα - ’Ιάκωβος, ότι έπήρες τά 
ροδάκινά μου ;

— Όχι, έψιθύρισεν ό 'Ερμαν.
— Μία . . . δύο . . . τρεις ... θά ομολογη

τής λοιπόν :
— Οχι. έπανέλαβε κα: πάλιν τό παιδίον.
— Επειδή το στόμα σου λέγει ψεύματα. 

λογον εις το μάτι σου, είς τό πόδι σου καί είς τό
χέρι σου !

Καί, ώ 
οκτώ ήμερα:,άφ’οτου 
κάθε πρωί έπήγαινα 
καί έθαύμαζα τά ρο
δάκινα τοϋ Μάνου Ι
ακώβου' τά είχον έπι- 
θυμήσει παρά πολύ' 
εκλειον τά βλέφαρά 
μου καί τά ήνοιγον 
πάλιν, διά νά βλέπω 
τήν ώοαίαν καί δρο
σερήν όψιντωζ. ή ο
ποία μοί έδείκνυε πό
σον ώραία θά ήτον ή 
γεϋσίς των».

Μόλις έτελείωσε τό 
μάτι, ήρχισεν άμέσως 
τό πόδι τοϋ μικροΰ 
Ερμαν καί είπε τά 

έξής : «ΙΙρό οκτώ ή- 
μερών τω όντι μέ έ
φερε τό μάτι πλησίον 
μακράν αύτής ’Αλλά χθες, άνέβην είς μίαν κλίμακα καί εύρέθην ακριβώς είς

οϋ θαύματος ! . . . Γο μάτι άμέσως ώμίλησεν ώς έξής: «Είναι τώρα

Ήρώτηοΐ μι θυμό»· : «Ποΐος ά.τό σας τττηοΐ τά μου;»

αύτής της ροδακινιάς· έστεκόμην όμως πάντοτε όλίγον
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τ ό μ-έρος, είς τό οποίον ήσαν τά ωραιότερα ροδάκινα" τά άλλα θά σας τά είπη 
τό χέρι».

Και τό χέρι άμέσως ώμ.ίλησε : «χθές εις τάς επτά τό εσπέρας, οτε ό κύριος 
έ’τρωγεν, εύρέθην, δέν είζεύρω πώς, πλησίον εις τά ώραϊα ροδάκινα. Κατ’ άρχάς 
τά έχαίδευσα, έπειτα έπήρα έν μέ'μεγάλην προσοχήν μέ τά δύο δάκτυλά μ.ου 
καί το έφερα εϊς τόν αδελφόν μου. το στόμα. τό όποιον τό έοαγεν, άφησαν νά 
τρέξη εις έμέ ό ζωμ.ός του. ό όποϊος έκαμε νά εύωδιάζη όλον το σώμα μου. 
Εκοψα δέκα άπο τά ώραϊα αυτά οπωρικά καί τά έφερα εν πρός έν εϊς τον 

αδελφόν μου, τό στόμα».
Ούτως ώμ.ίλησε τό χέρι καί

έπήλθε πάλιν σιγή.
Ό μπάρμπα-'Ιάκωβος έπε- 

ριπάτει μέ μεγάλα βήματα 
κατά μήκος τοϋ δρόμου" τέλος 
έστράφη πρός τόν Εριζαν.

— Λοιπόν, μετανοείς ; 
λέγει. ,

— Όχι , . . . άπαντ?. 
παιδίον, δεν τά έφαγα- καί 
τοϋ μικρού προσώπου του ήδ1

Έγάραίι πίρι( τοΰ Έρ/ιαι· στι>·όι· χύχ.Ιον.

το 
έπί 

νατό τις νά άναγνώσγι ακατα
νίκητο? ϊσχυρογνωμοσύνην.

Τότε ό μάγος έ/άραξε μέ 
τήν ράβδον του πέριξ τοΰ Έρ
ιζαν, στενότατον κύκλον, έκαμε 
σημεϊον εϊς τούς ύπηρέτας του 
νά άπέλθωσι κα! άπήλθε καί 
αυτός έκ τοϋ κήπου.

Άπό τής έποχής εκείνης 
ούδείς έπανείδε τόν "Εριζαν 
είς τήν πόλιν" εϊς τό μ.έρος δέ, 
όπου είχε χαραχθή ό κύκλος, 

έντός τοϋ όποιου ϊστατο ό μικρός ίσχυρογνώμων, έφύτρωσε μιά ροδακινιά ή 
όποία έκαμνε κάθε καλοκαίρι περίφημα ροδάκινα, τά όποϊα όμως κανείς δέν 
έτόλμα νά δοκιμάση έκ φόβου μήπως πάθη καί αύτός τήν τρομερήν τιμωρίαν 
τοΰ Έρμαν.

Τί λέγετε τόρα μικροί μου φίλοι : Δέν είναι κακόν πράγμα ή ϊσχυοογνωμο- 
σύνη ;

Κατά τόν IjEON d’AvEZAn) Είρήνη Ε. Καναχάχη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ II ΖΩΗΡΟΤΕΡΑ ΕΠΙΗΪΜΙΑ ΣΑΣ ;
— Έπεθύμουν νά έβραβευόμην είς ενα διαγωνισμόν τοϋ ΙΙιιιδικοϊ· Περιο

δικοί, διά νά ϊδω δημοσιευόμενον ολόκληρον τό όνομά μου και νά προεκήρυσ- 
σεν ή διεύθυνσις ένα διαγωνισμόν ζωγραφικής.

Δημ. ΙΙαπασπύρου

— Χά ϊδω πρωτεύουσαν τής Ελλάδος τήν Κωνσταντινούπολή καί το 
ΙΙίιδικοί- /7fp<o(hxor έκδιδύμενον έν αυτή μέ 11)0,000 συνδρομητών.

ΛΪμοστάζουσα Καρό ία

— IIαράδες, δόξαις καί τιμαίς καί κάθε φασαρίαν 
Τά παραιτώ είς τούς μωρούς... έγώ ζητώ ύγιείαν. 
Θά ήτον όμ.ως πειό καλά, νά είχα μερικά ψηλά 
Γιά τήν δικήν σου συνδρομήν, ποϋ μάς περιποιεϊς τιμήν.

■Ελένη Κουτσοβίλλη

— Νάγείνω άξιος, όταν μεγαλώσω, νά εκδίδω έν Παιδικόν Περιοδικόν.
Σιγαλύ? αίγιαλύ?

— Ή έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος.
Γ. Πετρύπουλο?

— Νά αποκτήσω μεγάλην περιουσίαν, διά νά τήν άφιερώσω είς αγαθοεργίας 
καί εθνικούς σκοπούς.

I. Δημητρύπουλο?

— Νά γείνωΝαύαρχος τοϋ Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού τής Πατρώος μας.
Νϊχο? Φωτίου

— Νά καταταχθώ εϊς τήν Σχολήν τών δοκίμων, όταν τελειώσω τήν Β’ Γυ
μνασιακήν τάξιν

Γεώργιο? Εϋστρ. Σάλτα?
— Νά ϊδω τήν Πατρίδα μας μεγάλην.

•Λγίλααο? Πέτρα

— Νά μέ ήγάπας πλειότερον τών άλλων μικρών φίλων σου.
Δρύαο? τή? Πρωία?

— Νά ϊδω καθ’έκάστην (εί δυνατόν) έκδιδόμενον τό Παιδικόν Περιοδικόν.
I. Σαντή?

— Νά έχω ζωήν καλήν κα! νά προοδεύσω εϊς τά μαθήματά μου.
Διονύσιο? Κ. Καλυβωχϊ?

— Νά έπανέλθω ώς τάχιστα εϊς τάς ώραίας Αθήνας καί σπουδάσω έν τω 
ήμετέρω ΙΙανεπιστημίω τήν ιατρικήν επιστήμην (Έκ Ζαγαζικίου).

Λίχ. Έμμ. Δραμηλαράχη

— ΤΙ άπόλαυσις τοϋ Ουρανίου Παραδείσου.
Γ. Παπαδημητρίου

— Νά προκηρύξητε ενα καλλιτεχνικόν διαγωνισμόν καί νά δημ.οσ·.εύητε τά 
Ονόματα τών λυτών είς έκαστον τεϋχος.

Nix. I. Δίμτσα?
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ΜακροβυμΙα χυνός.

ΤΟ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ

Γιά σένα γέρο "Ο.Ιυμπε, βουνό μου δοξασμένο 
Ποϋ στεκεις μες' 'σ τά σύννεφα 'ι'·η.έά καμαρωμένο 
Την .Ιύρα μου τήν άχα^ι τονίζω πικραμένα 
Καί τραγουδώ τή χάρι σου με στήθη πονεμένα

Με π.Ιηγωμειη την καρδιά καί με σκοπο Θ.Ιιμμένο 
Σου τραγουδώ τά κά.Ι.Ιη σου, βουνό μου 'παινεμένο· 
Μά συ γιατί περί.έυπη μας δείχνεις τή μορφή σου- 
Καί κρύβει· μέσ 'ςτά σύννεφα την κάτασπρη κορφή σου:

Το ξέρω καί ’<· το μάτι μου, γιαΰτό κυ.Ια το δάκρυ ! . . .
Τήν καταφρόνια σου θωρείς απ' άκρη έως άκρη
Καί μαθημένος νά χρατϊίς 'ς τής ράχχις σου αϊώνι ι 
Τή δόξα,... τόρα 'ντρέπ σαι τά δου.Ιικά σου χρόνοι

Είχες 'ς τά πρώτα χρόνια σου, καμάρι τά ζευτέραι 
Ποϋ ροΰο.ίουσαν 'πάνω σου 'ς τ' ιί-.άτητα .Ιημέρια
Είχες αητούς 'ς τήν κορυφή, 'ς τής .Ιαγκαδιαίς ./ιοντάρια
A </i στό.ΐισμα, περήφανα του τύπου πα.Ι.Ιηχάρεα

"Οσα κουφάρια πέσαι ε καί χείτονται θαμμένα
Σ' τέ/ς χιονισμένα ις ράχαις σου, μήν τά θαρρείς χαμένα· 
νίντα γιά σπόρο μείνανε τά χιόνια σου 'κεϊ πέρα 
Tja νά φυτρώσουν './ευτεριά καί Αεθεντιά μιά 'μέρα !

"Οταν κορμιά, για σάβανα έχουν βαρεία μι.Ι.Ιιόναι 
Καί μνήμα τους πε< ήφανο τά κάτασπρά σου χιόνια, 
Ποτέ δεν .Ισώνουν, τρέφονται, άνδρειεύονται, θεριεύουν 
Λ ’ εκεί' ποϋ τά θαρρείς νεκρά, εζάφνου ζωντανεύουν.

Θά ζωντανεύσουν, "Ο.Ιυμπε, καί θά ’.Ιθουν πά.Ιι χρόνια 
"Οπου 'ς τήν άσπρη σου κορφή, ποϋ τήν σκεπάζουν χιόνια 
Τί/ γα.Ιανή σημαία μας θά ίδής νά κυματίζι]
Κ' Έ.Ιευθεριάς χαιρετισμούς 'ς τους σκ.Ιάβους νά σκορπίζγ !

, . _ T’MOAEQN Κ. Χρτεουληϊ

Δύο ζύνες, ό-εις Kvvrp'ZV.KZ^ ζαΐ ό 
έτερος τής νέας γής συνεπλάζησαν έπΐ 
μιζράς γεφύρας ενός ποταμού. Ό ζύων 
τής νέας γής ισχυρότερος τού ζυνηγετι- 
ζοϋ ζατέφερεν εις τον· αντίπαλόν του 
πολλά τραύματα. Έν τή συμπλρζή όμως 
ολισθήσαντες ζατέπεσαν άμφότεροι εις 
τον ποταμόν. Ό ζυνηγετιζός ζύων ήδύ- 
νατο νά ζολυμδα, δεν ήδύνατο όμως νά 
πράξη τούτο ζαΐ ό αντίπαλός του, ό 
όποιες βεβαίως θά έπνίγετο, αν ό ζυνητ 
γετιχός ζύων, ό εχθρός τευ, δέν έσπευδε 
νά άρπάση αυτόν άπό τού περιλαίμιου 
ζαΐ τον φέρει εις τήν ξηράν. Μόλις εξ- 
ήλθον εις τήν άζ.τήν. αύτόπτης μάρτύς 
διηγείται, οτι τά δύο ζώα άντήλλαξαν 
βλέμμα πλέον εΰγλωττον ζαΐ τής μεγα- 
λειτέρας ευγνωμοσύνης.

* ·
♦

Ή μικρά φίλη τού Βασιλέως.

Ό Βασιλεύς των Βέλγων έλαδεν εσχά
τως έζ Φιλαδέλφειας επιστολήν μιζρας 
ζόρης όνομαζομένης Βέσυ Κέϊμ, διηςτώ 
έζήτει χάριν διά ιόν Οεϊόν της Φραγζϊ- 
σζον Μούρ ζαταδ'.ζασθέντα- εις μαζράν 
φυλάζισιν, διότι έλειποτάζτησεν, άφ’ οΰ 
τώ ήρνήθησαν τήν άδειαν, ήν έζήτησεν Ο
πως ΐδη τήν έτοιμοΟάνατον αδελφήν του.

«Τί ήθελε κράξει ή Ύμετέρα Μεγα- 
λειότης έάν εύρίσζετο εις τήν Οέσιν αυ
τού ;» έγραφεν έν τελεί ή μιζρά ζόρη 
προς τον άναζτα.

Ότι δέν ήδϋνήΟησαν νά έπιπύχωσιν αΐ. 
παραζλήσεις των μεγαλειτέρων ζαΐ ισχυ
ρότερων φίλων τό έπέτυχεν ή μιζρά 
ζόρη Βεσύ Κέϊμ.

Ό Φραγζϊσζος Μούρ ήλέυΟερώΟη ζαΐ 
ή μιζρά ελαδεν έπαινετιζήν επιστολήν 
παρά τοϋ βασιλέως έν τή οποία τήν άπε· 
ζάλέΐ pixpiir του !

Εύφυία Δικαστοΰ.
Δύο νέοι παρουσιάσθησαν ενώπιον τού 

Διζαστηρίου.
Ό είς έξ αυτών ΐσχυρίζετο ότι άναχω- 

ρών ποτέ διά τον πόλεμον εδωζε τήν 
ιδίαν στιγμήν εις τον παριστάμενον φί
λον του έν δαζτυλίδιον διά νά τό φύ
λαξη, έως ότου έπανέλθη. Ό έτερος ήρ- 
νεϊτο οτι έλαβε τό δαζτυλίδιον.

— "Εχεις μάρτυρας ; ήρώτησεν ό Δι
χαστής.

— Κανένα, έζτός μιας δρυός, ύπό τήν 
όποιαν εύρισχόμεθα όταν τω έδωζα τό 
δαζτυλίδιον μου.

— Δέν γνωρίζω διόλου τό δένδρον 
αυτό, ΰπέλαδεν ό έτερος.

— "Υπαγε λοιπόν νά μοΐ φέρης ένα 
ζλώνον έξ αυτής είπεν ό Διχαστής είς
τον πρώτον.

Ό νέος άνεχώρησεν, επειδή δέ έδρά- 
δυνε νά έπανέλθη, έξήλθεν ό Διζαστής 
είς τό παραθύρου διά νά παρατήρηση.

— Κύριε Διζαστά, είπε τότε ό παρα- 
μείνας έζεΐ’ ό φίλος μου θά άργήση νά 
έπανέλθη, διότι τό δένδρον είναι πολύ 
μαζράν.

— ’Αλλά σΰ, ΰπέλαδεν ό Διχαστής, 
είπες οτιδέν γνωρίζεις ποσώς τό δένδρον ‘ 
αυτό’ τώρα πώς είξεύρεις οτι είναι πολύ 
μαζράν; Λοιπόν σοΐ εδωζε τό δαζτυλίδιον.

Ο νέος έννοήσας οτι έπροδόΟη έχυψε 
ίλήν ζαΐ ζατεδιζάσθη νά άπο- 
δαζτυλίδιον είς τον φίλον του.

’Ανέκδοτον ΝασρεδδΙν-Χόντζα.

Έζήτησέ τις παρά τού Νασρεδδιν τον 
δνον του ούτος όμως μή θέλων νά τον δώ- 
ση, είπεν οτι δέν τον ειχεν έζεϊ. Τήν 
στιγμήν έζείνην ό δνος ώγζάνισεν ζαΐ ό 
γείτων είπεν: Άζούεις: είνε μέσα ό δνος.

— Ορίστε τώρα, άπανταόΝασρεδδιν, ‘ 
δέν πιστεύεις έμέ, μόνον πιστεύεις τον 
γάιδαρον μου!
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τος τάς λύσεις.

ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Άπό τοϋ παρόντος τεύχους άρχεται κέος όιαγωκισμός πρός Jimr τωτ 

καΰ' άπατ τό έτος ύημοσιευθησομύτωκ πΐ'ευματικώρ ασκήσεων.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Πρώτον βραβεϊον θά λάβη δ ε/cov τάς 

περισσοτέρας λύσεις’ εϊς τοΰτον θά δίδηται 
δωρεάν έπί έν έτος τό περιοδικόν πρός δέ 
θα δημοσιευθή και ή είκών αύτοΰ έν τώ 
περιοδικοί.

Αεύτερον βραβεΐον Οά λάβωσι δύο, οί 
μετά τόν πρώτον έχοντες τάς περισσοτέρας 
λύσεις. Εϊς τούτους Οά δίδηται δωρεάν έπί 
εν έτος τό περιοδικόν.

’Επαίνου Οά τυχωσι παντες οί έχοντες 
λύσεις περισσοτέρας τοΰ ήμίσεως τών λύ- 
σεως, άς είχεν ό πρώτος.

ΟΡΟΙ
Αί λύσεις πρέπει νά στέλλωνται έντός 

τοΰ πρώτου εϊκοσαημέρου τοΰ ιαηνός, καθ’ 
ον έξεδόθη τό φύλλον.

Νά φέρωσι τόν άριθμόν τής άσκήσεως 
είς ήν άναφέρονται καί νά γράφωνται έπί 
χωριστοί! φύλλου χάρτου.

Να σημειοΰται έπ' αύτών ό τόπος τής 
διαμονής, ή χρονολογία, τό αληθές δνομα 
κα1. τό ψευδώνυμον (εάν έχη) τοΰ στέλλον- 
τος τάς λύσεις.

Δια να τύχη τις του ά. βραβείου πρέπει 
αφεύκτως να λύση τάς ήμισείας ασκήσεις 
έκ τών δημοσιευθησομένων.

Τα ονόματα τών λυτών θά δημοσιευθώσιν έν τελεί μετά τών αποτελεσμάτων 
τοϋ Διαγιονισμ.οϋ, είς όν δέν δύνανται νά λάβωσι μέρος οί μ.ή πληρώσαντες τήν 
συνδρομήν των μέχρι τής 20 τρέχοντος μηνάς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΓΔΟΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τών «ατλ την Β' εξαμηνίαν παρελθόντος έτους δηαοσιευθεισδίν Ασκήσεων.

Βραβεύεται ό εζ Αθηνών Λ. I. ΚΙαεηαςΐ’ήμ.ος ετών Ι'ι .Ιύσας 30 ασκήσεις.

Τον 6' βραβείου ετ'ν/νι ν, Αναστασία ΙΊερσάκη (Θεά ’Αθήνα) καί ό Ίω. 
Λποστο.ΐΐύης, ετών 13, ές 'Αθηνών, λύσαντες 25 ασκήσεις.

•Επαίνου έτυχον οί Β. Διαμαντόπουλος έκ Σύρου 20, Ν. I. Δάμτσας. έκ Πορταριάς, 
Γ. Δ. ΙΙετρόπουλος έκ Καλαμών 19, ’Αγγελική Σ. Τ. Κιάπλία εκ Ληξουρίου 18. '

Όρθάς Λύσεις άπίστειΛαν και οί ί(ης.
Athp-Sir Σ. Ν. Αεγακης, Δρόσος τής 

Πρω’ας, ΙΙέτρος Βαντάελ, Καλλιόπη καί 
Ελένη Χρηστιανοπούλου. Πράσινη χλόη 
11, Ν. Φωτίου, Ειρήνη ΙΙασσά, 'Αγλαΐα 
Γιαννούκου, Σιγαλός αίγιαλός 8, Ν. Γ. 
Ευδαίμων, Μαύρη θάλασσα, Αικατερίνη 
Ρετσίνα, Κ. καί I. Μανέτας 7. Σ. Εύγε- 
νιάδης, Φωτεινή Κανδυλαράκη, Σ. Ξένος. 
Δ. Θεοτόκης, Μικρά Δειλή (ί, Σεβαστή 
Μ. Κυπαρίσση, Πύργος τοΰ Έφφέλ,'Ασπα
σία Ζαφειροπούλου, Χιονοσκεπής Πίνδος, 
Ν. Παζαρλής, Αγέλαστος Πέτρα 5, II. 
Αεωνιδακης, Βατοκελαδούσα Περιστερά, Α. 
Ταγκόπουλος, Μικρούλα Τρα-λα-λά 4, Υψι
τενής Κυπάρισσος, Ν. Άναστασόπουλος 
Μαρία Τσούτη 3, Ν. Σ. Ίγγλέστ,ς, Δέ
σποινα Βραχάμη, I. Σαμαρτζόπουλος. “Αν
θος τοΰ Μαϊου. Ρόδον τής αυγής. Φλώςα 
Δουπάκη 2. Πειραιώς Σ. Γρηγοριάδης ί 2 
I. Σταματόπουλος, Μελπομένη Λθανασι- 
άδου, 11 καί 'Ελένη Δημητρίου ό. Λ'αο-

πΛίου Πηνελόπη Μερκούρη 12, Δημ. 11α- 
πασπύρου, Πολικός άστήρ 14. Σύρον Στεφ. 
1. Παρώδης 14, Άνδρέας Θ. Μπούφης 7 
Άνδρονίκη Γεωργοπούλου, Άπτερος Νίκη 
4 καί Β. 11. Διαμαντόπουλος 2. 'Αργοστο
λιού ! Απόστολος Μ. Άποστολάτος, Βασι
λικός Αετός 6. Πύργον <-·. Σ. Μπϊκος 11. 
Πατρωτ Λνδρ. 11. Θεοχάρης 3, Κ. Βασι- 
νιώτης, Αττική Μέλισσα, Σ. Γ. Άνδροΰ- 
τσος 2. ΙΙώΛον I. Βοττάκης 2. Alprov 
Έλευθ. Πλάτων ί. "Ανω ΙΙώΛον Φιλόπα- 
τρις Μακεδών 7. Τδρας Φραντζέσκος Κου- 
Λούρης". Χα.Ικίδος Αιδώ Λ. Αεντούδη 5. 
Μεσσήνης I. Δ. Κοκολιάδης 2. ΜεσδατΙου 
Μυγξ 1. ΑργαΛασεΐΐς I. Γ. Σεριόπουλος 2 
καί 4ο>·<Ι<ι·ον Ξενιτευμ. 'Ελληνόπουλα H.

Εις τούς βραβευθέντας άποσταλήσονται 
τά όρισθέντχ βραβεία. ό δέ είλος I. Λ. Πα- 
παδήμος παρακαλεΐται ν' αποστείλη ήμϊν 
τήν εικόνα του, ϊνα δημοσιευθή έν τώ Πε- 
ριοδικώ.

ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Πώς έν δίφραγκον άργυροΰν μας παρουσιάζεται έπτά καί ήμισυ φράγκα :
— 'Απλούστατα. Λαμβάνομεν έν πινάκιον όλίγον βαθύ καί είς το κέντρον τοϋ 

πυθμένος αύτοΰ Οέτομεν το άργυροΰν δίφραγκον. Πληροΰμεν κατόπιν τό πινάκιον 
ΰδατος καί λαμδάνομεν έν ποτήριον, άπό τοΰ οποίου πρώτον άφαιροΰμεν τόν άέρα 
(όπως είς τάς βεντούζας) άνάπτοντες έντός αύτοΰ όλίγον βάμδακα, κατόπιν Οέτομεν 
αύτό άντεστραμμένως έπί τοΰ έν τώ πινακίω νομίσματος. Τό ύδωρ τότε θά 
άνέλθη μέχρι τινός έντός του ποτηριού ένεκα τής εξωτερικής πιέσεως τοϋ άέρος. 
Έάν τώρα παρατηρήσωμεν τήν επιφάνειαν τοϋ ύγροΰ Οά διακρίνωμεν α’. τό νόμισμα 

δύο φράγκων' όλίγον κατωτέρω τής έπιφανείας θά ίδωμεν β'. τήν εικόνα τοϋ 
νομίσματος μεγαλειτέραν, ί’σην σχεδόν πρός τό μέγεθος ταΛΛήρον καί τέλος παρα- 
τηροϋντες άνωθεν διά τοϋ πυθμένος τοϋ ποτηριού θά ίδωμεν γ . τήν εικόνα τοΰ νο
μίσματος είς μέγεθος ένός πεντηκονταΛίπτον. ’Ιδού λοιπόν πώς έν δίφραγκον παρου
σιάζεται ώς ϊπτά καί ήραεν φράγκα. Πίτσης.

Μετ’ ΐδιαζούσης χαράς άναγγέλλομεν, οτι ό διακεκριμένος λόγιος κ. Ιωακείμ Βαλα- 
βΑνης, φίλος καί συνεργάτης ήμών, έςέδοτο εσχάτως ύπό τόν άνω τίτλον όσα έδώ κ’ έκεϊ 
είχε δημοσιεύσει καί διασκορπίσει εις πάσαν τήν οικουμένην !

Τό "Παιδικόν Περιοδικόν» έχει έν αύτοΐς μερίδα τινα έπαίνων, ών ηξιώθη πάνυ δικαίως 
καί έπαξιως ό φιλοπονώτατος αύτοΰ συνεργάτης. « Ό άγιος ΙΙασίΛειος» δημοσιευθείς έν τώ 
Αευκώματι, καί «ό άνθρωπος καί ό .Ζέω»·» δημοσιευθείς πέρυσιν έν τώ ΙΙεριοδικώ, είσί 
μικρά δείγματα τής γλαφυρότητος καί τής έν τώ γράφειν ίκανότητος τοϋ κ. Ιωακείμ 
Βαλαβάνη. Τά μεγαλήτερα τών έν τοϊς Μικρασιχτικοΐς άναγνωσθέντα από τοΰ βήματος 
τοΰ φιλολογικού Συλλόγου ν. Παρνασσόν" ενώπιον εκλεκτού καί πολυαρίθμου ακροατηρίου 
ετ·χον άρίστης επιδοκιμασίας. Είσί δέ ταΰτα αελέται έπί τών ηθών και εθίμων τών έν 
Μικρά ’Ασία 'Ελλήνων αδελφών ήμών, μετ’ έμβριθείας άμα καί φιλοπατρίας ακραιφνούς 
γεγραμμέναι. «ΊΙ καρπάνα τον χωρίον ρου», ·κεοι -ης ό τύπος όλοκληρος έγραψε λίαν 
ένθουσιωδώς,"Σε.ίϊ<1«.· έκ εοΰ οίχο)·ε>νιακοΰ jilov των Μιχρασιανων»,ες ών έπιφυλλασσόμεθα 
προςεχώς νά παράσχωμεν δείγματά τινα τοϊς άναγνώσταις ήμών, «ύ ϊιΛΛηΛονραφϊα παρά 
τοϊς Μικρασιατοΐν.πκαϊ πλεϊστα άλλα περιέχονται, ώς έν κυψέλη πλουσίγ. εϊςτά Μικρασια
τικά,ολα πρωτότυπα,και κατά τήν σύνθεσιν και κατά τό είδος.καί καθ'ολα άξια τοΰ ένδια- 
φέροντος παντός φίλου τών γραμμάτων, πολύ δέ μάλλον άξια ν' αποσπάσωσι τήν άρίστην 
τών κρίσεων καί εκτιμήσεων, παρά δέ τών συμπατριωτών αύτοΰ ιδία τήν ευγνωμοσύνην 
άμέριστον, ώς έν αγάπη καί φιλοπατρία ένδιατρίψαντος μετά στοργής είς τά πάτρια αύ
τών τό πλεϊστον καί καταστήσαντος ταύτα γνωστά είς ολον τό 'Ελληνικόν κοινόν, οπερ 
άπληστον πάντοτε έχει καί μέγα ύπέρ αύτών τό ένδιαφέρον, έςαε'ι δέ καί πρός αύτούς 
τα ομματα έστραμμένον.

'Ημείς συγχαιρόμενοι τώ φίλω συγχραφεϊ κ. Ίω. Βαλαβάνη, εύχόμεθα όπως τοιαΰτα 
συγγράμματα και μελέτα·, συχνότερον αναφαίνωνται έν τώ κόσμοι τών γραμμάτων, έκ κα
θήκοντος δέ συνιστώμεν είς πάντας τήν άπόκτησιν τών Μικρασιαπκωι·. άτινα, λίαν εϋωνα. 
ώς τιμώμενα δρ. 2,50, πωλοΰνται παρά τοϊς βιβλιοπωλείοις Εστίας, Μπάρτ καί Χίρστ.

• 80 Λογοπαϊγνιον
Πάντα όξεϊαν θά με πήτε 
Καί χονδρήν άν μέ ίδήτε.

ΠοΛικός άστήρ
190 Απροσδόκητου

Ποϊος άνθρωπος μένει χωρίς γένεια, όταν 
άφαιρεθή ό πίλος του !

II. Μαφίίννιι·:
• 87 'Ερώτησες

Ποΰ εΐσήλθεν ό'Αδάμ,οταν ήτο 39 έτών;
θ. Σ. Μπΐκος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
• 88 Λεξίγριφος

Ποϊος άριθμός είναι αύτός : ΕΑ
Μικρός ΑιδάσκαΛος

188 Αίνιγμα
Καί χ<"ρϊς, καί μέ κεφάλι 
Πάντα νήσος Οά προβάλλη.

Πόπι) ιιριαδον
Λύσεις Ασκήσεων Α' τεύχους 

181) Αέγω-έγώ. — 182; 'Ερμού-πολις.
— 183, Άπ’-έν-άντί.— 184; Χεΐρ-φθείρ
— 185) ΊΙ χθεσινή ημέρα.
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Πρός πάντας, Ό’ίτινες έσπευσαν νά μοί 
εκφράσωσι παντοιοτρόπιβς τήν μασάν των 
διά τας βελτιώσεις καί μεταρρυθμίσεις κα! 
νά μοί εύχηθώσιν, υγείαν καϊ προκοπήν, 
εκφράζω άπό καρδίας τά εύχαριστήριά μου.

Διά νά δημοσιεύσω τά ονόματα τών νέων 
φίλων μου, οέν Οά μοί ήρκει ούδέ ολόκλη
ρον τό φύλλον’ διά τοΰτο ασκούμαι νά ση- 
μειώσω μόνον τα ονόματα τών εύγενώς έρ- 
γασΟέντων άπό τοϋ νέου έτους μέ/ρι τοϋδε 
ύπέρ τοΰ Περιοδικού καί οιτινες είσίν οϊ κκ. 
λ. Δια.1τισμΰ<:, Σ. Λοριντί'ιάδηη, I. Χ’ιχο- 
.Ιαιδης, Μαρία ΣυριοττοϋΛου, II. Σαχι.ΙΑα- 
po.ror.loc. θ. Γιαννόπον-loc, Αντωνία Κρασ- 
ι/ο.τοί'.ϊου, E.tcvff, ΙΙ.Ιάτων, ’ ΙΪ.Ιτ.ονάρα .Ιια- 
νον, Σταματίνα Κατράχη, Κ. Φροσονιώτιμ:, 
Λγ.ΙαΙα ' Ιτρομνήμονοι;, Εμμ. Φωστίνηη, 

Σεουρού.Ιπ Γχιτάχου. Κα.Ι.Ιιό-η Κορώνη. 
Κα.Ι.ίιόπη Χρηστοόον.Ιίδον, II. II. Αιαμαντύ· 
.τοολος, Λ. Ρασι.Ιτιάδησ, Χρ. -V. 'Αρώνηι:, 
Μαρία Κωνσταντίνου, 4«Τώ .ϊ. Ιει-τοι'Λ», 
Κα.Ι.Ιιόπη Σταματιάδόν·. -V. /. Α/ίμτσαι:, 
Ί'ρανιζίσχοη Kov.loipac, II. ΣΒριιον., ΙΙασι- 
Χιχη Σωιηροττον.Ιον. I. Σπττσιώτηη. Κνρια- 
χη Ι’ονση. ‘Αναστασία Λοίζον, Γ. “Λγγε.ϊοί;, 
'.Ι.ίεί<ί>·<!ρ« &ιο<ρι.1οπού.1ου, "Ο.Ιρα II. Χρη- 
στο'ρη, Μ. .1. ΙΙ.σίστηι:, Αίχατίρίνη Αραμη- 
.Ιαρ'ΐχη. καί JrroH’lOC Κα.Ιογήρου, πρός 
τους όποιους εκφράζω καί εντεύθεν τά ευ
χαριστήρια μου.

Περιμένω τό υπόλοιπον τής συνδρομής 
Σας, νέοι φίλοι μου J. ft. Μαγγιόϊρι καί J. 
Λ. Φαραΐ.οι.Ιη.

Θά δημοσιευΟώσι τά αινίγματα σου νέε 
φίλε μου ΊΙρ. Μαιροννη. «Τό ποικίλον τερ
πνόν» όμως. . . εχει δημοσιευθή κατά σύμ- 
πτωσιν εις άλλο περιοδικόν !

Ως βλέπετε,μικροί μου φίλοι, δημοσιεύω 
σήμερον διά κλήρου όλίγας άπαντήσεις εϊς 
τό ερώτημα μου Unia tlvai ή ι,αιηροτίρα 
ί.ηΡνμία Σαν ■ Ελαβον πλείστας, ευφυείς, 
πλην ελλείψει χώρου δέν δύναμαι νά τάς 
δημοσιεύσω όλας.

Τόν'έλαβες έπί τέλους φίλε Α’ι.γι/γ"'-/:
11 ώραία επιστολή σου μέ έπεισε περί τής 

πολλής αγάπης σου φίλτατε I'. Μαυρογεώρ- 
γη. Ό έν λόγωκ. ονομάζεται Βαλλώσης.

Πώς ; μέ ποια λόγια να σας εϊπω ότι 

είς τάς τόσας μικράς μου φίλας κατέλεξα 
καί τήν χαριτωμένη μικρούλα ΙΙο.ίνξϊνην 
Σοχό.Ιη ; πώς νά έκφράσω τήν χαράν μου : 
Θά ήνε, μοί εϊπον, ή καλλιτέρα μου φίλη ! 
ΤΙ λέγει ή ιδία, 0ta να τήν άγαπώ ακόμη 
περισσότερον ;

Ιδού πώς μοί γράφει ό αγαπητός ΙΊο.Ιι- 
xoc Άστήρ, εϊς ον άπέστειλα τό βραβείου 
τοϋ έννάτου διαγωνισμού, είς τό/ οποίον 
ειχεν επιτύχει :

Βλέπω τόν σιδηρόδρομον 
μακρόΟεν .νά προβαίνη 
πλησίον ς τό Παληόκαστρο 
τό φώς του τρεμοσβένει.
Τόν βλέπω άσχαρδαμιχττί (! ! !) 
κάτι μοΰ λέγει. . . έο/εται 
χρυσοΰν βραβείου δηλαδή 
χαράς του ποϋ τό δέχεται. 
Τέλος άφίχΟη και ιδού 
’ς τάς χεϊράς μου τό 'έχω 
τό φίλτχτόν μου ΙΙαιδιχόν 
καί ς τήν οικίαν τρέχω 
Καί τί νά ΐδώ ; ώ τί καλά ! ' 
τί νά πρωτοδιαβάσω ; 
Δέν έχω λόγους να εΐπώ 
αγάπην νά έκφράσω.
Καλήν πρόοδον λοιπόν 
Φίλον Περιοδικόν.

Καί μέ τό αύτό πνεύμα, τήν αύτήν σύν
ταξιν καί ορθογραφίαν εξακολουθεί νά γρά- 
φη καί άλλο ποίημα καί τόσα άλλα πράγμα
τα. ε’.ς τά όποϊα δέν εϊμπορώ ούτε μέ Οι- 
πλοϋν φύλλον ν’ άπαντήσω

Μετά λύπης μου σας αναγγέλλω, μικροί 
μου φίλοι, οτι ό αγαπητός μου συνδρομητής 
Γίαννόχης Ατ.Ιμονζοι: δέν υπάρχει πλέον 
ε’ις τύν ζωήν! Καί τόρα τόν κλαίουσιν απα
ρηγόρητοι δυστυχείς γονείς καί αδελφοί, 
τούς όποιους είθε ό Θεός νά παρηγορήση.

Ευχαρίστως δέχομαι εϊς τόν διαγωνισμόν 
τό μικρό αδελφάκι σου, φιλτάτη -Ιίμοσ.-ά- 
ίουσα Καρδία, άφοϋ τόσον μέ άγαπα.

Φίλτατε Η. .Ι/.τΓχε. Ίΐτδν ϊδική σου ή 
ιι 11αιδική ήχό>», τήν οποίαν μοί έστειλες 
καί έδημοσίευσα εϊς τό προηγούμενο·/ τεύ
χος : Περιμένω άπάντησίν σου.

Εις τούς λοιπούς εϊς τό επόμενον.


