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Καί τοϋ μ.ηνος τούτου τό όνομα είναι Ρωμαϊκόν παράγεται δέ άπο τίνος 
ρήματος τής ^λώσσης ταύτης. σημαίνοντος ΰνςιίγω. διότι κατ’ αυτήν τήν ώραν 
τού έτους έκτυλίσσεται ο θαλερός μανδύας τής φύσεως. Έκ τούτου λοιπόν 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν. ότι. εις τόν μήνα τούτον έδόΟη όνομα έκ των συμ- 
βαινόντων έν τή φύσει. όΟεν καί το. όνομά του δέν είναι «α^ο./ιζοΓ.άλλά ΐοπιχον 
ά.ρμόζον εις εκείνα τά μέρη. εις τά όποια ή ώρα τοϋ έτους συμφωνεί πρός τό 
όνομα τοϋ μηνός αυτού, Οπως οί Ρωμαίοι είχον τον Απρίλιον, οί Γάλλοι τον 
ΰετιήόη καί ανεμ,ώδη ένεκα τών κατά τήν διάρκειαν αυτών ένσάηπτόντων άνε
μων και βροχών. οΰτω καί ημείς έ'χομεν εις τήν κοινήν ήμών γλώσσαν τόν 
Θεριστή)· ή Θέρτήν ήτοι τόν Ιούνιον, τόν Ά7.ωπϊρην “r-rv. τόν 'Ιούλιον, καί 
ι'όν τρύγον ή τρυγητήν ήτοι τόν Σεπτέμβριον.

ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΗ
Ανωτέρω, προκειμένου περί τοϋ Απριλίου, εϊπομεν ότι τό όνομα αυτού 

είναι τοπικρν, καί οτι δεν δύναται εις‘όλους τους τόπους νά νοήται ώς ποώτος 
μήν τής άνοίξεως. Ί'ού^ο συμβαίνει και έπί τού θέρους, περί τοϋ οποίου γρά- 
φομεν κατωτέρω πότε συμπίπτει εις τά διάφορα έθνη. Ιόν γένει λέγομεν ότι

■ αί διάφοροι ώραι του έτους παραλλαστούν κατά τόπους ώς έκ τής διαφόρου 
στάσεως τής γής προς τον ήλιον, ,έκ τής αποστάσεως αυτής άπο τούτου και έκ 
τής σφαιρικότατος τής γής, περί των όποιων επιφυλασσόμενα νά γράψωμεν 
άλλοτε εκτενέστερου.

Ί1 Χιλή, μέρη τινά τής Αργεντινής δημοκρατίας, ή Αυστραλία καί ή 
Χεα Ζηλανδία εχουσι θέρος κατά, μήνα ’Ιανουάριον. Εις τάς Ινδίας τούτο

■ ζρχεται κατά τον Φεβρουάριον!·/.?.·. έςακολουΟεί μέχρι Μαρτίου. II Αίγυπτος, 
το Μ-ςικον. ή Περσία καί ή Συρία έχουσι θέρος κατά τον Άπρί.Ιιον. II Κίνα, 
ή Ιαπωνία, ή βόρειος Μικρασία. ή Τύνις. το Αλτέοιον. τό Μ'αοόκον. κατά 
τον Μάίον. II Ισπανία, ή I Ιορτογαλλία. ή Ιταλία, ή Σικελία, ή ’Ελλάς 
καίτινα τών νοτίων μερών τής Γαλλίας και τής Ι\ α'/.λιφορνίας κατά, τον Ιούνιον.

Εν Αυστρία, έν τή νοτ·.ω I’ωσσίζ.εϊς μέγα μ.έρος τής Γαλ.λίας και έν ταίς ΊΙνω- 
μέναις πολιτεία.ις τής Αμερικής κατά τον ’lov.hov. Ή 'Αγγλία, ή Γερμανία, 
το Βέλγιον. αί Κάτω Χώραι, ή Δανιμαρκία, μέρη τινά τής Ρωσσίας. ο Κα
ναδάς καί τά βορειανατολικά. μέρη τής Αμερικής κατά τόν Αύγουστον. Έν 
Σκ.ωτίά, Σουηδία. Νορβηγία, τό μέγιστον μέρος τοϋ Καναδά και τά βόρεια 
τής Ρωσσίας κατά τον Ι'.ε.ττίό'ρίον, κατά δε τον ’Οκτώβριον μόλις εισέρχεται 
κεκμηκος τό Ίέρος εις τά ύπερβορεια τής Ρωσσίας και της Σκανοιναυίας.

ι

Η ΚΕ' ΜΑΡΤΙΟΥ

\π τον κρίνο της Παρθένου χαρωπή και μυρωμένη. 
“Ολη δόξα, ιστορία, καί έλπίδα καί χαρά.
Ήλθες πάλι τής πατρίδος εορτή ευλογημένη
Καί τής πίστεως ήμερα δοξασμένη. ιερά.

Δυό γιορταίς άδελφωμέναις εορτάζει μια ήμερα. 
Τών Χριστιανών ό κόσμος, τής Ελλάδος ο λαός. 
Εις τήν μίαν, ή πατρίς μας άνεστήΟη έλευΟέρα. 
Εις τήν άλλην. έσαρκώΟη ϊνα πάθη ο Ηεος.

Εις τον οίκον τού Κυρίου ή Πανάμωμος Μαρία
Ί’όν Χρίστον εύηγγελίσΟη κ’ εις τον οίκον τού Θεού

II φωνή τοϋ Γρηγορίου έκραξεν : « Ελευθερία
Εστω σύνθημα καί πόθος τού 'Ελληνικού λαού».

Ήλθε δι ήμας ς τον κόσμον ■ Χρίστος κ εμαστιγώθη. 
ΈρραπίσΟη. ένεπαιχΟη και ύπέμεινε Σταυρόν.
Κ·' ο Γρηγόρ.ιος επάνω εις αγχόνην ένεκρώΟη
Ινα -ίσι πρωτομάρτυς εις αγώνα ιερόν.

Τέτοια μέρα ό καθείς μας με συγκινησιν προσμεν»·. 
Να γιόρτασα, μέ αγάπη καί χαρά αγγελική.
Είναι κόρη τής θρησκείας άπο δόξα μυρωμένη.
Είναι τέκνον τής πατρίδος μέ στολή θρησκευτική

Άπ τον κρίνο τής ΙΙαρΟέυου, χαρωπή και μ.υρωμένη 
<».η δόξα, ιστορία και έλπίδα καί χαρά.

Καλώς ήλθες τής πατρίδος εορτή ευλογημένη 
Και τής πίστεως ήμερα δοξασμένη, ιερά!

ΝΤΚ. Α. ΚΟΤΕΕΛΟΠΟΙ’ΛΟΧ
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Mix. Ε. ΚανακακηΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δραμίτιον παιδικόν μονόπρακτον ήθικο-πατριωτικον 

fZi'verua <’<5ί .τροηγοίμινοτ τινγοςΙ.

ΣΚΙ1ΝΠ ΕΝΔΕΚΑΤΕ

Οί ανωτέρω π.Ιήν της ΜΑΡΙΑΣ χα'ι
Λ Ι Α Α ΪΑΣ

ΙΙηνελόπη συγχιχινημίνη
Γιά οχντασΟήτε, κορίτσια, τήν λύ

πην ττ,ζ !... Αφού έγώ κλαίω άκόμ.η !
*Ερα?ώ

Αλήθεια ! Είναι άςιολύπητος πολύ 
ή ζα’ίμένη !

’Ανθή
Μέ πόσην χαράν τήν εϊδαμεν, όταν 

ήλθε νά μας τρατάρη τά γλυκίσματα 
κζί μέ πόσην λύπην έφυγε !

'Ελπίς
Καί όλα αύτά μέ τής ίστορίαις τής 

Έρατοϋς καί τοΰ Αιμίλιου...
Κλειώ

Αύτά Οάλέμε τώρα ςάν γρηαίς εδώ 
πέοα;... Ελάτε νά πχίςωμε καί λι
γάκι.

X ϊ κ ο ς τ/ f·/ ρ/ζρη/?
'Εμπρός ! όλοι 'ς τό περιβόλι ! εδώ 1 

όπου θέλετε, ό.τι θέλετε ! κρυφΟήτε. 
παίξατε, πηδήσατε, γελάσατε, χαλά
σετε τόν κόσμον. έγό> είμαι εδώ . 
(.ιηύΰ» Ι Ζήτω ό Αιμίλιο; ! ί.,.Άλλά 
στζΟήτε’ μοϋ ήλθε μ?ά ιδέα I... ΙΙαί- 
ζομζι τήν κολοκύθια

'Ελπίς
Ουφ!... άσχημο παιγνίδι!

Νΐχος
Τό δακτυλιδάκι :

’Ελπίς
Ούτε !... I Ιοϋ πας κζί τά διαλέγεις!

Νΐχος
Τόν αστρονόμο ; τά αγάλματα : ... 

τούς έργάτας:... τόν αρχιμουσικό:...
Κλειδί. 'Ελπίς

“Οχι! οχι!
Νίκος **ιγ<ώ>·<.ΐΓ

Αμ τότε λοιπόν τί σάς αρέσει ;... 
το σχοινάκι : ό κρυφτός, ό κυνηγητό; 
γΐά νά τρέχωμε σαν κατσίκια ;... Να

χορεύσωμε ελληνικόν χο
ρόν ; ... σηκωΟήτε ! ί JapCurei plar 
μίακ piar ίχ της χάρος χα'ι σχη/ια- 
τίζοοην ό.Ιοι χοχ.ίον προς χορόν(')· 
επιιτα αποτεινόμενος προς τον Αιμί
λιον xaffiyieror σχεπ ιχόν). Αιμίλιε: 
... τά μισά τής χιλιαδος είναι πεντα
κόσια !... Τί κάθεσαι λοιπόν καί σπας 
τό κεφάλι σου για τόσω μικρά πράγ
ματα !

Αιμίλιος
Άλτ,Οξ'.χ. Νίκο· ξεύρε'.ς τί συλλογί- 

·/
Νΐχος

Δέν θέλω νά μοϋ είπής’ άφησε τώρα 
τής μεγάλαις ΐδέαις· είναι άλλοι μεγα
λύτεροι άπό μας καί άς φροντίσουν 
αυτοί.

Λίμίλιος
Εχεις δίκηο' άλλ' όπως καί σέ σένα 

ήλθαν τόσζις ΐδέαις έως τώρα, έτσι κα
σέ μένα... Άν θέλης άκουσέ ταις.

Νίκος
θέλεις δηλαδή νζχωμε άλλα κλάυ- 

ματζ πάλιν ;...
Αιμίλιος

Νά εϊςευρα ποϋ είναι τώρα εκείνο 
το ορφανό. Οά πήγαινα μόνος νζ το 
εύρισκα !

Ερατώ
Κχλέ,τί σύμπτωσις νά λ.έγηται Μχ- 

;ία ή αδελφή του οροανοϋ !
'Ανθή'

Ώ ! πόσον Οά χχρώ. άν ήναι αυτή 
έδώ !

Λίμίλιος
Άμ ’ εγώ : !

Νίκος
Εγώ Οά πετχςω ςζν τήν Μαρίαν 

ζπο τήν χαράν μ.ου !

Δύναται ενταύθα ναγίνη χορός. ού/ί 
όμως .ζτεταμενος. Τό άσμα αφίεται είς 
τήν εκλογήν τών μικρών χορευτών.

245

Πηνελόπη, Κλειώ, ’Ελπίς,ή μία μειΰ ει'ι·' 
α.1.1ην

Κ ’ έγώ !
"Ερατώ

Τήν έχομεν 'ςάν αδελφή τήν καϊμέ- 
νην άπό μικρό παιδάκι I

Νΐχος
Άλλ- είμαι περίεργος τέλος πάντων 

νά μάθω τί ζπέγεινε τό παιδί εκείνο. 
Πές μ.ου, Αιμίλιε.

Αιμίλιος
Ναι, τώρα σάς αποτελειώνω τήν 

ιστορίαν του. Σάς είπα ότι γιά παρη
γοριά τοϋ έδωσα 'λίγα λεπτά, τοΰ ύ- 
πεσχέΟην νά φροντίσω καί έγώ νά εϋρω 
τήν αδελφήν του καί όταν μέ ςαναίδή, 
νά τοϋ εϊπώ, άν τήν είδα. Αλλά τί 
νά εϊπώ τώρα, άν τό ϊδώ :... Νά τοϋ 
εϊπώ γιά τήν Μαρίαν :...

’Ελπίς, Πηνελόπη
Ναι, ναι !...

Ερατώ
Νά τό φέρης έδώ, Αιμίλιε !

Νίκος ζωηρως
Ναι’ πρέπει νάτό ϊδή ή Μαρία !

•Ανθή
Ώ ! καί νά ήτον αυτό τό άδελοακι 

της!
Αιμίλιος

Αυτό έσυλλογιζόμην κ’ έγώ άπό τήν 
πρώτην στιγμήν, ποϋ ήκουσα τήν 'Ε
ρατώ νά λέγη, οτι Οά διώξη τήν Μα
ρίαν ! Έλεγα μέσα μ.ου «αυτή άρά γε 
νά ήναι :». Δέν είμ.ποροΰσζ ςτά καλά 
καθούμενα νά τό πιστεύσω' 'ςάν νά μ.οϋ 
έλεγε όμως κάποιος πώς ήτον χυτή ζαΐ 
γιά τοϋτο τήν υπερασπίσθηκα άπό τόν 
Ουμ.όν τής Έρατοϋς. “Οταν μάλιστα 
ήκουσα τήν ’Ερατώ νά διηγήται έπει
τα τήν ιστορίαν της, άκόμ.η περισσό
τερόν ήρχισζ νά πιστεύω ότι αυτή εδώ 
Οά ήνχι δίχως άλλο ή αδελφή τοϋ όρ· 
φανοϋ καί επί τούτου σάς είπα τήν ι
στορίαν του.

Νίκος peril μιγίατης πμαύυμίας
Λοιπόν, Αιμίλιε ;... Τί λές νά κχ- 

νωμε;... Λέγε μου, 5,τι θέλεις !
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ΣΚΕΝΕ ΔΩΔΕΚΑΤΕ
Οί άνωτίρω, ή ΑΓΛΑΐΑ χαΐ ή ΜαΙ’ΙΑ 

’Λγλαία είσερχομίνη φαιόριι
Δέν κλαίει πλέον !... νζ την ! ( ύει- 

xvbti την Μαρίαν, ντις νπομβιίιφ/ 
Νίκος ,-ρό; τήι- Μαρίαν

Ακούσε, Μαρία’ έγώ καί ό Αιμίλιος 
Οά τρέςωμεν νά εΰρωμεν τό άδελφάκι 
σου.

'Ερατώ, 'Ανθή
Ναι. Νίκο ! νά πάτε !

Πηνελόπη
ΐευοετε ποϋ είνε :

Αιμίλιος ,τρό·; Τψ· ΙΙηνελύπην
Θά μάΟωμ-ν εύκολα νομίζω’ f-γε

λάν,προς τήν Μαρίαν) Ι)ί ίμ»
σοϋ τό φέρω μεν ;

Κλειώ
Θέλει κ' ερώτημα ;

Μαρία γαϊρηυαα
Πότε Οά πάτε ;

Νΐχος
Τί σέ μέλει έσένα : εμείς Οά. φροντί- 

σωμεν όσον 'μ.ποροϋμε νά σοϋ τό οέ- 
ρωμ.εν έδώ, νά. μένη έδώ μζζύ μας... 
Θχχω ένα σύντροφο περισσότερο 'ς τά 
παιγνίδια!...

’Ερατώ
Δέν το λέγετε καλλίτερα καί 'ς τόν 

μπαμπά, γιά νά φρόντισα, αυτός ;...
Αίμίλιος

Μά πώς νά φρόντισα,, άφοϋ δέν ξεύ- 
ρει ποιο είναι τό παιδί, ποϋ είδα έγώ : 

•Ανθή
Νά. τοϋ το δείςης έσύ, Αίμ.ίλιε.

Αιμίλιος
Καί τότε δέν είναι τό ίδιο πάλιν:

Νίκος
Άς ήναι όμως. Αιμίλιε, τό λέγομεν 

καί είς τήν μαμά άκόμ.η. γιά νά φρον- 
τίσωμεν όλοι πολύ περισσότερον.

Μαρία
Σας εύχαριστώ παρά πολύ ! Άπό 

Σάς, καλέ μου Αιμίλιε καί Νίκο, ελ
πίζω να ίδω καί αυτήν την ευτυχίαν 
άκόμη’ δέν έχω καί άλλον νά φροντί- 
σγ, ή καϊμένη !

(’Ακούεται ’έξωθεν ή φωνή:Μαρία
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Συγχωρήσατε με μιά στιγμή, γιατί 
μέ φωνάζουν έξω (φεύγει)

Ανθή γο/ρονσιι
Τί χαραίς ~r‘~j z^vf· 'h καϊμένη ή 

Μαρία, όταν ίδη τό άδελφάκι της !... 
Μή λησμονά,σης. Αίμιλι·. νά μοΰ το 
v.-ύ.:, όταν τό ιδής :...

Αιμίλιος
όχι’ Οά τό φέρωμεν μαζύ έδώ.
ΪΚΙΙΝΙΙ ΔΕΚΑΊΊΙ ΤΡΙΊΊΙ

Οί άί-ωτϊρω (ΕΡΑΤΩ, Αγλλϊα,ΝΊκοϊ 
Λνθιι, Aimiaios, Κλείω καί Ελιιιχ) 
χαί το ΟΡΦΑΝΟ

’Ακούεται έξωθεν «τό ορφανό» τοΰ ’Ε
θνικού ήμών ποιητοΰ '.1χι.?./έω«; /7σ|>ώτριι·, 
αδόμενον σιγανή τή φ<·>νή είς τόν γνωστόν 
ήχον. Εϊς τό άκουσμα αύτοΰ εκπλήσσονται 
ολοι καί μετ’ άκρας προσοχής καί συγκινή- 
σεως ακροώνται ΐστάμενοι καταλλήλως .

Είς τόν προθάλαμον σας 
περίλυπο έμβαίνω

Με 'μάτι δακρυσμένο,
μέ πρόσωπον ωχρό

Γιατί νά σας χαρίσω
δέν εχω τό ζαϊμένο

Οΰο' ενα λουλουδάκι 
μυρσίνης δροσερό.

'Ο Αιμίλιος πλησιάζει συντόμως καί 
προφυλακτικώς τόν Νϊζον, μετ’ όλίγον τόν 
λαμβάνει έκ τής χειρός ζαί άμφότεροι σιω
πηλοί προχωροΰσι βήματά τινα πρός τήν 
Ούοαν,όπου άτενίζουσιν άζούοντες ετι π-.οςε- 
ζ.τιζώτερον τό άσμα,.

Μόνο νά ζώ ή μοίρα
μοΰ εγραψε, καί μόνο

Εϊς τής ζωής τόν δρόμο 
θλιμμένο περπατώ·

Πλήν σήμερα εμπρός σας 
τά χέρ’α μου σταυρόνω

Καί ψάλλω τό ψωμάκι
•χωρίς να τό ζητώ.

Ένώ ακούεται τό ασμα
Κλειώ πρός rip .τ.Λ|<η'»>· εης Ελπίδα
Τό καίμένο ! πτωχό Οά ήναι, Ελπίς!

Ελπίς »}<τ(·^·ω«;
■Ραίνεται !

συνέχεια άσματος
Τής μοίρας αποπαίδι

'ςάν φθινοπώρου φύλλο
Τό άσκοπο μου βήμα 

έδώ κ’ έκεϊ πλανώ’
Κάνεις δέν μ' αγαπάει, 

κανείς δέν μ εχει φίλο.

Γιατί δέν εχω μάνα 
καί είμαι ορφανό ! 

ένώ ακούεται τό άσμα 
Πηνελόπη .τρός πρ’ΆνΟήν 

Τί συγκινητικό τραγούδι !...
•Ανθή'

Αλήθεια !... λές νά μήν έχη μάνα 
το παιδί αύτό : !...

Κλειώ 'ΐμ^ιιβιι.Οιινία
Δέν πιστεύω !

[συνέχεια άσματος
Δέν 'έχω μάνα ! Μέσα

’ς αύτά τά τρία λόγια
Έρήμωσις καί πείνα

ζαί κρύο κατοικεί’
Μοΰ ψάλλουν ζαί τά τίία

θανάτου μοιρολόγία
Εις μίαν τονισμένη 

φρικιόδη μουσική.
Άρκοΰσι ταΰτα εϊς τήν έζτέλεσιν’ πρός 

άνάγνωσιν δέ έδημοσιεύσαμεν ολόκληρον τό 
ποίημα, ώς εχει έν τοϊς ΙΙοιήμασι τοΰ κ. 
Λ. Παράσχου;.

"Αλλα παιδιά σάν £λέπω 
έκεϊ ποΰ διακονεύω, 

Νά λάμπουν 'σ τό μετάξι, 
χαρούμενα, εύτυχή.

' Απ' ολα τά καλά τους
τήν μάνα τους ζηλεύω.

— “Αχ ! πώς Οά σ' άγαποΰσα, 
μανοΰλα μου φτωχή !

ΔένπρόφΟασ' ή καϊμένη 
φιλί νά μοΰ χαρίση,

I ·ϋτε νά μέ χαϊδίψη, 
ούτε νά μ’ εΰχηΟή’

Άλλοίμονον είς όποιον
'στόν κόσμο τοΰτον ζήση

'Απ'τήν καλή του μάνα 
χωρίς να φιληΟ?,1

I ΙροχΟές σ' ενα λειβάδι
παιδιά ευτυχισμένα

Ένα παιγνίδι όλα 
έπαιζαν*  κοινό’

— Μέ παίζετε, τούς είπα.
μέ παίζετε κ' εμένα :

— Δέν παίζομε, μοΰ είπαν, 
έμεϊς μέ τ' ορφανό !...

"Ω ' είθε σάν λουλούδια
'στής γής τό περιβόλι 

Καθένας σας νά παίρνη
δροσιά άπ’ τόν ουρανό.

Είθε νά έχουν μάνα
'στόν κόσμο τοΰτον όλοι.
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Κ ’ έψώ νά ημαι μόνο 
γιά όλους ορφανό !

' ’Αγλαΐα ·
Ηά πάω νά τού δώσω λίγο ψωμί 

(εξέρχεται). '
ΪΚΙΙΝΙΙ ΔΕΚΛΓΙΙ Ί’ΕΤΑΙ'ΊΊΙ
Οί ανωτέρω π.Ιέρ· τής ΑΓΛΑΪΛΕ

W/.ος τργ«· τό··
ΊΙκουσες, Αιμίλιε: !... είναι πτω

χό. λέγει" ορφανό, δέν έχει μάνα '.
’Κρατώ .?/'<< ο ;*·?·<»·«;

Μήν είναι τ' ορφανό, πού μάς έλεγες 
Αϊμίλ.ιε : !

Αίμίλιος ,ΐμ/<■>>·
Δέν εΐμπορώ νά ένοήσω... δέν έτρα- 

•■ουδούσε. όταν το είδα...
Πηνελόπη

’Όποιο ζ.αΐ νά ήναι καλέ’ νά τού 
δώσωυ.ε ζ. έμεϊς κάτι τι... ο^τι έχομεν.

Άνθη
Νά τό φωνάςωμεν μέσα.

Αίμίλιος
Ά ! στκόήτε νά τό φέρω έγώ’ . . . 

(εξέρχεται μετά σπουδής).
Νΐάος γ·αίρω>·

Πάμε όλοι νά τό ϊδούμε !

ΛΑΪΚΑ ΜΥΘΕΥΜΑΤΑ
Μίαν φοράν καραζ.κξα τις. άφ’ού έμεγάλωσε τά τέκνα της, επέστη δέ ή , 

ώρα τής άποχωρίσεως αύτών έξ αύτής. ήρξατο λέγουσα τούτοις έν συγκινήσει 
τά έξης :

— Αγαπητά μου τέκνα, φεύγετε ήδη. πηγαίνετε είς τόν κόσμον, είς ον 
Οά άπαντήσητε πλεϊστα όσα δυστυχήματα. πρό πάντων δέ καταδιώξεις άνη- 
λεεΐς. άλλά νά προσέχετε νά φέρεσΟε καλά, να εϊσΟε ήσυχα, νά μή ένοχλήτε 
ή άδικήτε κανένα, καί ‘τότε δέν έχετε. ΐ.Ό.··ν:ε^. αλ.λως ί7:τ,α.ωΊ ώ. Μάλιστα 
όταν πηγαίνετε ποτέ εϊς κάνέν χωραφιον καί είναι εκεί ο ζευγολάτής. βλέπετε 
δ αυτόν κύπτοντα άμα τή, εμφανίσει σας. λαμζάνοντα δέ πέτρας καί ερχόμενον 
κατ επάνω σας. νά φεύγετε.

— Πολύ καλά, είπον τά μικρά’ άν έχη όμως εις τήν ποδιάν του της 
πέτρες καί έρχεται κατ επάνω μας :

— Αϊ. είπε τότε ή μαμμά των άμετε 'ς y.yj.',’ σείς ήξεύρετε περισ- 
σοτερ από μένα.
• Εντεύθεν ίσως έφυ τό λεγόμενον :

vdbr χατεδαϊ»·' ή γνωσις απο τα γένεια».
Μινλιια Aeaekos

’Ελπίς ,ταροτρώ'ονσα
Ναί ! πάμε.

Κλειώ _γ·πι’ροι·σπ
Ώ ! ζ.αΐ νά ήτο τό άδελοάκι τής 

Μαρίας ! «
ϊπεύδουσιν όλο·, πρός τήν θύραν. ές ης 

ήζούετο τό άσμα;.

ΪΚΙΙΝΙΙ ΔΕΚΑΊΊΙ ΙΙΕΜΠΤΠ

Οί '!<’(,{π.ίίρ· τον Al'll ΑΙ< > V) χαί 
ή Αι λλϊλ

’ Ιγλκΐα ,τρωίυ/»'· >ι·«ι·<ω «.>,,<·>.■ /ί,.· γι'/ι· 
Hipa ι·

Κ αλέ πορύ πηγαίνετε : . . . ολοι Οά 
πάτε έςω :

Έράτώ
Πού είναι τ’ ορφανό :

•Αγλαΐα
Τού έδωσα έγώ !

ΙΙηνελόπη, Κλειώ
’ "Οχι !'θέλομεν νά τό ϊδούμε !

•Αγλαΐα
ϊταΟήτε νά ίδώ υ.ήπως έφυγεν.

"Ολοι ϊξω
Έφυγε: !....

Τό Τϊ.ΐυς fic to irropfror.
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ΦΟΒΟ ΡΟΜΟΣ

’ Πέντε εΐΐμορφα παιδάκια, ΐι.ίοχάρι κ' εύμορφοι
Έχατέβηκαν ς’ τον κήπον για νά παίζουν τά καϊμένα 
"Ενα τρέχει νά συ.Ι.Ιάθιι πέτα.Ιούδα σ τά κ.Ιαδιά 
“A.Llo τρέχει νά μαζεΰσγ .Ιου.Ιουδάκια ανθισμένα 
Καί πηδούνε μέ χαρά, ό.ίο τρέχουν καί φωνάζσυν 
Καί σιγά σιγά έχει εις τήν .Ιίμνην π.ίησιάζουν.

Πώ ! πώ ! πώ ! τί τρόμοι- έχουν τά καϊμένα τά παιδιά, 
ΜόΛις ,είδα ν το θηρίο?, εις τά τέσσαρα τό βάζουν, 
Σ’ τά μικρά τωτ στήθη τρέμει άπό φόβον ζ) καρδιά
Καί : Μαμά, μπαμπά, γιαγιά ! άκατάπαυστα φωνάζουν, 
Ό μεγά.ίος άδε.Ιφος μέ τής δυό τήν πόρτ" ανοίγει
Λ'_/’ άπό 'πίσω τά παιδιά τρέχουν όπου φύγει, φύγει !

Μό.ΐις η.ίθαν εις τή> .Ιίμνην, σταματούνε tit παιδιά 
Και χυττάζουν τΐι ύαράκια, τά άργυροχρυσωμένα, 
"Οταν ζζιιφνα άκοϋνε άπο μέσ' απ' τά χ.ΐαύιά 
Βρε~κε-κέθ,-κοάζ.-χοάζ και τά χάνουν τά καϊμένα- 
Τί θηρίο φοβερό ! "Ενας βάτραχος προβά.Ι.Ιει 
Άπό μέσ' απ' τά νερά μέ κατάμαυρο κεφά.ΐι!

Πέρνει θάρρος τό θηρΐον καί προβά,Ι.Ιει απ' τΐι χ.Ιαδιιι
Β.ίέπει κοΰκ.Ιες, χαροτσάχια καί παιγνίδια πεταγμένα
Καί γε.Ιάει και γε.Ιάει άπό μέσ' απ' τήν καρδιά,
"Οταν είδε νά φωνάζουν τά παιδάκια φοβισμένα
Κ' ΐψυθίρισε σιγά τό μικρό μικρό του στόμα:
—Είναι ζώα κι' άπό μέ πειό δει.ίότερα ακόμα! Nl-Cos
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ΑΓΝΩΣΤΟΣ Ι1ΡΩΣ ·
27 μια ραχούλα έρημη, 'στην άκρη 'στό βουνό 
Κ ιίτω,άπό βράχια αθώρητα 'στό μονοπάτι πλάι, 
Βρίσκεται μνήμα παλαιό, φτωχό και ταπεινό
Σταυρός μέ δ.ιώ /.λι,ινάρια έλι/άς τήν πλάκα του φυλάει.......
Κάνεις δέν θ,έρει ποιος νεκρός 'στο μνήμ' αντο κοιμάται 
Και τ' όνύμά του 'στο χωρίο κανένας δεν θυμάται.

Μένε, μια 'μέρα δύστυχη, σε χρόνα περασμένα 
'Εχθροί 'πατήσαν τιι 'χωρμι καί το κεφαλοχώρι 
'Φύγαν τΐι γυναικόπαιδα 'στό κάστρο τρομαγμένα 
Λ ' οί άνδρες *πιάσα·  τά στενά κ' έκλείσθήκαν 'στα όρη. 
Μά ό εχθρός 'πήγαινε εμπρός, καί εις τΐι πέρασμά του 
"Εσπερνε γύρω του σφαγή καί μήνυμα θανάτου. .

“Ενας μονάχα άπ' τό χωρίο με 'λίγα παλλικάρια 
Χΰθηιε απάνω "στον εχθρό με τό σπαθί στό χέρι' 
Σε 'λίγο ό κάμπος 'γέμισε με εχθρικά κουφάρια· 
Μά φονικό μες τήν καρδιά τόν 'πέτυχε μαχαίρι... . 
Τελείωσε ij μάχη... Τέσσαρες τον πήρανε 'στον ώμο 
Και τόν έθάι'·ανε εκεί εις τοϋ βουνοϋ τόν δρόμο......

Χαρΐι 'στό νεώ ποϋ επεσε μέ τήν κρυφή ελπίδα 
!1ώς μια φορά θ!ι διαλαλοϋν τέι κατορθώματι’ι του·
Mil πάλι τρις χαρά 'στό νειό όπου για τήν πατρίδα 
Σκοτώθηκε χωρίς κάνεις νά θ,έργ τ' όνομά τον 
Πάντα τοϋ ενός τό όνομα πέτα 'στα στόματά μας,
Τ<>ν άλλον θάφτει ό θαυμασμός βαθειά μές 'στήν καρδιά μας.

I’. Β. Τςοκοιιουλος

0 ΕΛΕΝΑΚΙ
(ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ 1ΙΛ1Δ1Α')

ΙΙαιδιά Γ ... Ακούσατε ένα παραμυΟάκΐ’ πολύ α
στείο κχί μικρό.

\Ιιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένα. μικρό παιδάκι καί 
τό "λέγανε Ελενάκι.

Ελένη ήτανε το σωστό, άλλ’ή μαμά τζ; καί ό 
υ.παμπά; τζ; καί πρό πάντων ό παππού;.—αχ ! εκεί
νος ό παππούς ! ένας γέρος μέ κάτασπρα μαλλιά. μέ 
γέλια εις τό στόμα. καί μ.έ τό ραβδί 'ς τό χέρι ! —

για νά δείξουν πόσο τήν αγαπούν, επειδή ζ,τανε πολύ φρόνιμό κοριτσάκι,—έλζ- 
σμόνζσα νά σας τό είπώ — το "λέγανε χαϊδευτικά : Έλενάκι ! Ας τ,»' 
μικρό τό κακό !

Ακούσατε τώρα τί έκανε αΰτο το Ελενάκι.
Είχε μιά κούκλα. μά τί κούκλα!... μεγάαζαλζ, πολύ μεγάλζ !... "Οχι 

όμως καί μεγαλζ,τέρα άπό τό Έλενάκι.
Νά δά ή ώρα '.
Τότε ποιος Οά εοοόντιζε διά τόν άλλον : ΊΙ κούκλα ή τό Έλενάκι :
Οί μεγαλήτ-ροι δεν πρέπει νά φροντίζουν διά τούς μικρότερους :
Αΐ, λοιπόν, καί τό Έλενάκι έφρόντιζε πάντοτε διά τήν κούκλα του !
Είχε δύο μάτια ώραία, γαλανά' μαλλάκια κατσαρά. ξανθά’ τά μαγου- 

λάζια της ήτανε κόκκινα ςάν τή φωτιά !
Αλλά.... έλζ,σμόνζ,σα !
Καί τί νά σάς πρωτοείπω .' Είχε τόσαιί χάραις αυτή ή Κούκλα, πού 

εινε αδύνατον νά. τή; χωρίσουν όλα τά χαρτιά τού κόσμου ! . . τοσαι; πολλαΐς !
Άμ' ποιόν έβλεπε καί δέν ήτο καί αυτή καλή : . ■ Κάθε ’[λέρα μέ τό 

Έλενάκι ήτανε μαζύ ! καί τή νύκτα άκόμζ. κα.μμια φορά, καί μάλιστα όταν 
έκαυ.νε έξω κρύο !

Τί καλό κορίτσι, αλήθεια, αυτό τό Έλενάκι !
Βέβαια τί Οάλεγε μέ τό νοϋ τζ; !
«‘Αν ήμζν έγώ έξω 'ς τούς δρόμους μ' αυτό τό φοβερό κρύο, τι Οά ύπέ- 

φερα !... Ν' άφήσω λοιπόν τήν καλήν μου κουκλίτσα νά κοκκαλώσζ, τή νύχτα 
άπό τό κρύο : !... θεός ουλζξοι !... Οταν 'μ.πορώ νά κάμω τό καλό, γιατί 
νά μή τό κάμω ;...»

Να ζήσζ,ς, Ελενάκι μου, πού μέ κάμνεις τώρα μέ τους καλούς σου τρό
πους νά σέ φέρνω παράδειγμα εις τόσα άλλα καλά μικρά παιδιά !.. νά ζήσζ; !..

Τά ίδια και καλ.λίτερα Οά έλεγα καί γιά όποιοδήποτε άπο σας. άν έμάΟαίνα 
Οτι εινε φρόνιμο, ήσυχο, φιλεύσπλ,αγχνο. σάν το Ελενάκι.

’Ακούσατε και ένα άλλο’ όταν έδιδον εις τό Ελενάκι κανένα γλύκισμα δέν 
ζύχαριστεϊτο. αν δέν έδιδε καί εις τήν αγαπημένη τζ; κούκλα ολίγον ή καί τό 
μεγαλήτερο κομμάτι.

Καί άλλα καλά παρά πολλά τή έκαμνε !
1 Ιού νά τά ενθυμούμαι :...
Τί ρουχαλάκια, τί δώρα, τί έπιπλα τή; είχε χαρίσει !
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χ ύποδην.χτχζιχ της κχί τά

ΙΙρο πάντων όμως γλυκίσματα.
Άλλχ τοϋτο—πρέπει να το ομολογήσω—τοέκαμνε, διότι ή μαμά της τήν 

συνεβούλευε πάντοτε, οσάκις έδιδον είς τό Έλενάκι γλυκίσματα. >χ δίδγ, κχί είς 
τήν κουκλίτσα της.

Είχαν περάσει τρία χρόνια ποϋ ή Κούκλα έτρέφετο άπό τό Έλενάκι, όλο 
με γλυκίσματα !

Γό Έλενάκι έμέγάλωνε, χωρίς νά τό έννοη' τ 
καλά της τά φορέματα δέν τήν έχώρουν πλέον.

ΕνεΟυμεΐτο οτι τής τά έδωσαν μχζύ μέ τήν Κουκλίτσα !
Καί μίαν ήμέραν ήρώτησε τήν μαμά της μέ μεγάλη περιέργεια.
— Καλή μου μητερίτσα ! δέν μοϋ λές. σέ παρακαλώ πολύ, γιατί ή κού

κλά μου ολο ή ϊδ·α μένει έως τώρα : . . . ΙΙώς δέν έμεγάλωσε αυτή από τότε 
ποϋ τήν ταΐζω μέ τόσα ωραία γλυκίσματα ;

— Θά σοϋ πώ αγάπη μου, τής άπήντησεν αμέσως ή μαμά της. ’Αλλά 
μή λυπηΟής’ μοϋ τό υπόσχεσαι, ότι δέν Οά λυπηΟής διόλου :

— Έλα, πές μου, μαμά μου. δέν Οά λυπηθώ ! αλήθεια !
— 'Ήθελες νά μήν έμεγάλωνες εσύ :... Βέβαια δέν τό ήθελες.
— Μχ ή κούκλα...
— Στάσου’ Οά σοϋ πώ. Τά γλυκίσματα ποϋ τής έδιδες τήν έκαμαν νά 

μείνη έτσι ζαρωμένη, χωρίς νά μεγαλώση καί αυτή διόλου ςάν κ'εσένα ! . . .
— 'Αλλά δέν τό είξευρα, μαμά μου !... έπειτα σύ μοϋ είπες νά δίνω είς 

τήν κούκλα μου τά περισσότερα γλυκίσματα’ άπήντησε λυπημένο τό Έλενάκι !
— Αλλά δέν μοϋ είπες, Ελενάκι μου, πώς δέν Οά λυπηΟής διόλου :
— Ναι!... μά πώς νά μή λυπηθώ, ποϋ έγινα αφορμή νά μείνη ή κού

κλα μου μικρή καί ζαρωμένη :...
Ή μαμά της δέν τήν άφησε πλέον νά έχη τήν ιδίαν πλάνην καί μέ χίλια 

οιλήματα, άφοϋ τήν έπήρε είς τήν άγκαλιά της, τής είπε’
— Έλα μου, έδώ, καλό μου Έλενάκι’ μή λυπεΐσαι, σύ’ Έγώ έτρωγα 

τκ --λυκίσμχτα ποϋ έδινες ς τήν κούκλα, σου. Βλέπεις, πώς έμεγάλωσχ. έγώ :...
— Δέν έδινες όμως καί λίγο ς τήν κούκλα τήν κα’ίμένη : !...
— 'Έλα νά σοϋ τό εϊπώ ςτ αυτί, γιά νά μή τ’ χκούση κανένα άλλο μικρό 

παιδί καί τρώγει πλέον χυτό μόνο τά γλυκίσματα ποϋ τοϋ δίνουν :
Ή κοΰκλα δέν τρώγει γλυκίσματα, ούτε τίποτε άλλο!...» Σοϋ έλεγα 

___ _ κ τχ δίνης ς’ αύτή, γ·7. ·ίν. συνειΟίζης νά κάμνης πάντοτε τό καλόν. Εί
δες τώρα πόσον σ’αγαπώ κ έγώ:... Επειτα δέν έπρεπε νά τρώγης πολλά 
γλυκίσματα, γιατί βλάπτουν τά μικρά παιδιά καί για νά μή γίνεσαι λαίμαρ
γος και συνειΟίζης νά Οε'λης πάντοτε δ,τι σέ ευχαριστεί....

Τί καλή μαμά !... Καί ποια μαμά δέν είνε καλή : π 
τοϋ παιδιοϋ της ;...

Τό Έλενάκι αμχ ήκουσεν όσχ τής είπε ή μαμά της, 
καί είπεν άμέσως : «‘Αχ! μαμά μου ! σέ ευχαριστώ 
βουλάς- καί διά την αγάπην σου τήν πολλήν πάντοτε 
ίσω ζώ !...»

Ποιο παιδάκι τώρα δέν ποε'πει νά εϊπη το ίδιο ς
Είπέτε μου ; !...

«
όυ.ως νχ

έχάοτ,κε παρά, πολύ 
Six τάς καλάς σου 
λ έγώ Οχ σ' χγχπώ ! έν

η, ν.χ.ν.ζ του : ι ι

Mix. Ε. Καχακλκιις

ΙΙύΟεν ή λέξις μακαρόνια

’Ιταλός τις πατρίκιος ( άγνοοΰμεν είς 
ποιαν εποχήν ) ήγάπα πολύ τά εκλεκτά 
φαγητά, είχε δέ Σικελόν τινα μάγειρον, 
οστις μετά δημιουργικού πνεύματος εφεύ
ρισκε νέα εδέσματα,όπως :κανοποιήση τάς 
απαιτήσεις τοϋ απαιτητικού κυρίου του. 
Ήμέραν τίνά ό Σικελός ούτος έφεΰρε τά 
«μακαρόνια» τά όποια παρέθηκ-v είς τόν 
κύριόν του μέ τήν εκλεκτήν σάλτσαν των 
καί μέ τριμμένο τυρί. Είς τήν πρώτην 
μπουκιάν ό φαγας άνεφώνησε «Κάρι» (ω
ραία) καθόσον δέ έξηκολούΟει νά τρώγη 
έπανελάμβανε «Μά κάρι ! μά κάρι!» (μά 
ωραία ! μά ωραία !) Τέλος δέ έξέφρασε 
τόν ενθουσιασμόν του μέ τάς λέξεις «μά 
καρόνι ! μακαρόνι!» (μά ωραιότατα! μά 
ωραιότατα !) Έκτοτε τό φαγητόν ώνομά- 
σΟη μακαρόνι!

Ό πλοΰτος τοΰ κόσμου
Ό πλούτος όλου του κόσμου ανέρχεται 

είς 18 ϊιςεκατομμύρια καί 5(10 εκατομ
μύρια, έκ τών όποιων τά μεν 17 1 |2 είς 
χρυσόν, τά 12 είς άργυρον καί τά λοιπά 
19 είς χαρτονόμισμα καί χαλκόν.

Άλλη ευφυΐα καλογήρου
(Οί άναγνώστόι Οά ένΟυμώνται τήν δημο- 

σιευΟείσχν είς τό προηγούμενου τεύχος .
Άλλην πάλιν φοράν ό Σουλτάνος κατά 

παρακίνησή τοϋ βεζύρου του. προέτεινεν 
είς τόν Πατριάρχην, ί'να μέτρηση εντός 
δύο ήμερων τήν μεταξύ τοϋ ήλιου καί τής 
γής απόστασιν. Έάν δέ δέν κατώρΟωνε 
τοϋτο, Οά έφον-ύετο αυτός καί όλοι οί είς 
τό κράτος του ευρισκόμενοι χριστιανοί. Ό 
Πατριάρχης χωρίς νά χάση καιρόν, ευθύς 
προσν.αλεϊ τόν εύφυά καλόγηρον καί τόν 
καθικετεύει, όπως εύρη μέσον διά νά σω- 
Οώσιν από τήν νέαν καί δύσκολου ταύτηυ 
πρότασιν τοϋ βασιλέως. Ό καλόγηρος έ- 
ξεκαρδίσΟη γελών διά τήν μηδαμινήν αυ
τήν πρότασιν, καί υπόσχεται είς τόν Πα

τριάρχην, ότι αυτός Οά εύρη καί έκτελέση 
τό ζητούμενου. Καί όντως, τήν τρίτην η
μέραν παρουσιάζεται ενώπιον τοϋ Σουλ
τάνου μέ παμμέγιστον δέμα λεπτοτάτου 
σχοινιού’ άφήσας δε κάτω τοϋτο, λέγει 
προς τόν βασιλέα οεικνύων τό σχοινιού :

— Αύτή είναι, Μεγαλειότατε, ή άπό- 
στασις τής γής καί τοΰ ήλιου. ’Επειδή δέ 
ό βεζυρης,οστις ήτο παρών,δέν έπίστευεν, 
ό καλόγηρος τφ λέγει αφελέστατα :
— Άν Οέληςνά βεβαιωΟής καί μόνος σου, 
έςοχώτατε, μέτρησε την μέ τό σχοινιού 
αυτό.καί Οά ίοής οτι δέν λείπει ούτε νύχι.

ΊΙραχΛΐμ; Γ. Μαφούνηι;• ·•
Τό διϋλιστήριον τοΰ άίρος.

Οταν πίπτη ή χιών,καθαρίζει τόν αέρα 
άφαιροΰσα πάντα τά μικρόβια καί τάς ά- 
καΟαρσίας και δικαίως δύναται νά κληΟή 
διυλιστηρίου τοϋ άέρος’αλλά καί αύτή αυ
τή δέυ είνε άπηλλαγμένη τοιούτων ακα
θαρσιών. διότι τηκομένη είναι έπιβλαδε- 
στέρα τοϋ χειρίστου ύδατος είς τήν υγείαν.

ΙΙερΐεργον φαινόμενων
Έν Κάνναις εγεννήθησαν δύο παιδία 

προσκεκολλημένα πρός άλληλα δια τής 
ράχεως κατά τοιοϋτον τρόπον’ ώστε έαν τό 
έν τούτων άπέΟνησκεν οί ιατροί βεβαιοϋ- 
σιν οτι τό έτερον, ήδύνατο νά ζήση μετά 
τήν αποκοπήν τοϋ νεκρού ! Έν έσω όμως 
ζώσιν αμφότερα οΰδε’ις ιατρός τολμά νά 
προβή είς τοιαύτην έγχείρησιν, καΟ’οσον 
κατά τήν γνώμην τών επιστημόνων τό 
τοιοϋτον ήΟελεν επιφέρει είς άμφότερα τόν 
θάνατον.

Λαϊκά γλωσσικά γυμνάσματα 

iTii.'liyoev ά.-’ί'έω xal σίτιο/ιαΙ 
— Έκεί κάτω κόβουν πεύκα, 
τάχας πεύκα κόβουν τάχας’

Τής αρίδας τό λουρί ταριριριδόλουρο 
Μιχαή.Ι Ai.lixoc
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ΜΙΜΗΘΗΤΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Έβασίλευέ ποτέ έν Αγγλία ό Κανούτος, ό έπιζλ ηΟει; μέγας ένεκα τ<ϋν μεγάλων 
κατορθωμάτων τον. < >ί περί αύτόν αύλικοί. οϊτινες συνήθως είναι κόλακες, προσηγόρευον 
αύτόν χίγιιοι-τής γής ζαί τής θαλάσσης’ ό Κανοϋτος Οέλων νά έλέγξ-η διά τοΰτο τούς 
κόλακας αύλιχούς του διέταξε ποτέ νά οέρωσ: τόν θρόνον του έπί τής άζτής τής θαλάσ
σης τεταραγμένης ού'ση;. II διαταγή έξετελέσΟη, ζαί ό Κανοϋτος χαΟήσας έπί τοΰ θρό
νου. είπε πρό; τήν Οχλχσσχν : Σέ διατάσσω θάλασσα νά ήσυχάσης χαί νά σεβασΟνς τόν 
κύριόν Σου’ άλλ’ ή θάλασσα αντί νά ϋπακυύση, έβρεξε μέ τό ζϋμα της αύτόν άπό ποδών 
μέχρι κεφαλής. ΈγερΟείς τότε ζαί στραφεί; πρός τού; ζατησχυμένους αύλιχούς του. βλέ
πετε, είπεν. οτι δέν είμαι καθόλου κύριος ούτε τής γής ούτε τή; θαλάσσης, μόνος ό ‘-'εό; 
είναι κύριο; τοΰ ούρανοΰ καί τής γής ζαί είς αύτόν μόνον τά πάντα υπακούουσι.

ΙΙροσέξατε λοιπόν μικροί φίλοι τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» νά άποφεύγητε τό χαμερ- 
πές ελάττωμα τής κολακεία;’ μιμηΟήτε τόν Βασιλέα Κανοΰτον. όστις ού μόνον δέν έδέ- 
χθη τήν κολακείαν, άλλά και τούς κόλακα; έτιμώρησεν.

Κ. Γ. ΓΕϋΡΠΑΔΙΙΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
Αντιπροσώπου; καί άνταποκριτάς ήμών. πρός ού;, πάνυ εύγενώς άναοεχομένους, 

δύνανται νά πληρώσωσι τήν συνδρομήν των ο! έκτος τών ’Αθηνών συνδρομηταί ήμών 
όρίζομεν : Εν .Ιίγίνι; τόν ζ. Σπετσιώτην Δημοδιδάσκαλον, έν .·Β·<Ι,ο«ιι-<ιι·.τάίει τήν 
κ. 'Ολυμπιάδα ΙΙαρσακίδου Διδάσκαλον τοϋ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, έν Άι·#ριισαΐ>·>ι 
τούς ζ. κ. I. Δημόπουλον Δημοδιδάσκαλον καί II. Σακκελαρόπουλον Γεωμέτρην. έν '.4ρ- 
-,ΌσΓο.ίίω την αςιότιμον Διεύθυνσίν τή; έφημερίδο; «Εμπρός», έν "zlj.jvi τόν ζ. Δημ. 
Βαρδουνιώτην, έν Ίίγίηο τόν κ. Θ. ΣταΟόπουλον έμπορον, έν Ά.Ι/ιυρω τήν ζ. 'Αντωνίαν 
Κρασοπούλου διευΟ. ΙΙαρΟεναγ. έν "Autfti τήν ζ. Γεωργίαν Δοντοπούλου Δημοδιδάσκα
λον. έν ”.1ρεμ, τήν κ. 'Ελένην Σχορτσανίτου Δημοδιοάσκαλον. έν Άγριτίω τήν άξιότι- 
μον διεύθυνσίν τή; Εφημερίδο; « Πολίτη;», έν ΙΙώ.Ιω τήν άξιότιμον διεύθυνσίν τής Έφη
μερίδο; «Βώλο;» εν /'αργα./ώνοις την κ. 'Ελευθερίαν Καραχώστα, έν Γα.Ιαζϊω τόν χ. 
Μ. Α. Μπίστην, έν Γνβιίω χνι κ. Αργ. Βουτσινϊν Γυμνασιάρχην, έν J>)/o;w<ii’y τόν κ. 
ΊΙλ. Άζαριάδην γραμματέα ταμείου Γόρτυνος, έν Ζβχί·ι·Λ;> τόν ζ. Κ. X. Γεωργακόπου- 
λον διευθυντήν ιοιωτ. παιΟαγωγείου. έν Χαγαζιχίω τήν κ. Αικατερίνην Δραμηλαράζη 
δημοδιδάσκαλον, έν «ήργ τήν άξιότιμον διεύθυνσίν τή; Έφημερίδο; "'-'ήρα», έν ΊΗΑχιι 
τόν ζ. Σ. Άντύπαν βιβλιοπώλην. έν Α'ωιΆτό.όι τόν άναλαβόντα τήν διεύθυνσίν τοΰ ίδιαι- 
τ- ιου ήμών γραφείου ζ. Ν. Γεράροον, έν Α >·.τΛρ·.ω><<> τόν ζ. Επαμ. Ταμπακόπουλον δι
κηγόρον. έν Ι'ιΗίιινιι Κρήτη;1 τήν ζ. Στ’αματίναν Κατράκη διευθύντριαν τοΰ Έλλ. ΙΙαρ- 
Οεναγωγείου. έν Α'»;·χ«'·>··< τού; ζ II/. Σταύρον ζα: II. Πολίτην δημοδιδασκάλους έν 
Α>.. ώ.·(ΐ τήν ζ. Σταυρούλαν Γζιτάζου δημοδιδάσκαλον έν Αύι./<ί/<«ι<. τήν ζ. Καλλιόπην 
Καρώνη δημοδιδάσκαλον, έν Kvinj x/y χ. Αικατερίνην Βοζίκη δημοδιδάσκαλον, έν Ασ;— 

τήν αςιότιμον διεύθυνσίν τής έφημερίδο; Ηεσσαλιώτι;». έν ,Ι/ώτιΙείγ τήν ζ. Μα
ρίαν Ι’οζανάκη διευθύντριαν ΙΙαρΟεναγωγείου, έν .1 «)·;·οι>έω<.· τόν κ. Σαμουήλ Άνεστό- 
πουλον Σχολάρχην, έν Ιοι·<Κι·..ι τήν ζ. Ελένην Μοσχοβιζ’ ί ΠοΙΙ.ιΙΐΊ Park. Xotiun 
Hill, έν .Ιαιφι’ω τόν Σχολάρχην ζ. Ηρασυβουλον Χατζηαραπην, έν 1>,(οιγ,ίω τήν ζ. Ει
ρήνην Σωτηρίου οημοοιοασκα/ον, ;ν l»i-,/rr>.·»/τόν τελώνην ζ. ΙΙήλιζαν. έν Innin τήν 
οιευΟύντριαν τής Λ . Δημοτική: Σχολή: •-•ήλιων. 'ι .1Λ«χ<.ι·ιν.·<. τόν ζ. Διου.ηδην Διά
κου;/ην Διευθυντήν Α . Δήμο:. Σχολ ίου. , ■/>·....;.·>χ τόν ταμίαν ζ. Κωστήν Τζν,νήν. 
έν Ι/ιιρυώ.,,: την Δ ημοο-.οασκα/.ον ζ. Μαρίαν Μ ήλα, έν Viii-π./ίη.ι τήν ζ. Χιυσϊήδα Γεωο- 
γιλά Δημοδιδάσκαλον, έν τήν άξιότιμον διεύθυνσίν τή; έφημερίδο; ' Σιαϊια»
έν flA.rpaic. χχρ άξιότιμον διεύθυνσίν τής έφημερίδο; «Πελοπόννησος’ έν///·.,;·,,ι τήν Δη
μοδιδάσκαλον κ. Ξανθήν Χατζηποριώτου, έν Σπό..-., τήν άξιότιμον διεύθυνσίν τή; Έση- 
μερίδο; «ΙΙάλη·· έν Σ.'γ,... τόν ζ. Έμμ. Βεζιαρέλην βιβλιοπώλην. έν Σμίγ,>·>( τόν κ. Χο. 
Ν. Άρώνην διευθυντήν ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, έν Σ.τ/τσαις τον ζ.Ν’.ΙΙάγκαν Δημο
διδάσκαλον. έν Tpt.rii.bt τόν κ. Α.Σ. Άρβανιτόπουλον μαθ ητήν Γυμνασίου έν Τ·ιχχή.Ιηιι: 
τόν κ.Α.Καταφυγιώτην διευθυντήν Β’. Δημοτικού Σχ ολείου άρρ.-έν Τήν·., τήν άξιότιμον 
διεύθυνσίν τή; έφημερίδο; ΊΙχωτή; Τήνου’ έν Τιργίστη χύ,ί ζ. 'Αγγελικήν Δούμα 
Piazza Nuova Ν’ 3 και εν .1<ι.ίχ<·)/ τήν ζ.Ευτυχίαν Φωτιαδου διευ'Ι. ιοιωτ. ΠαρΟεναγ.

■■/,
. ΠΑΙΓΝΙΟΝ «ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ»

()ί πζίζοντε; (όσοι το δυνατόν περισσότεροι) λαμυάνουσιν έκαστος 
φηίλ'ώ; τινο;’ έπειτα, ένώ καΟηνται ολοι κυκλοτερώς. αναχωρεί //'<_· 
προσποιούμενο; τον ταςειδιωτην εί; όποιανδήποτε πόλιν θέλει 
όποια; εξέλεξαν οί παίζοντες, διό

' την ^ιτΐιντιι ώ; ανώνυμος.
του. εί; ήν εκάΟητο, εί; τόν ταξειδιώτην καί γίνετα 
Άν ούτο; έκλέξη πόλιν τινα. τήν όποιαν άντ- 
έχασε προηγουμενω; εί; το π:”’ 
ξειδιώτης. Ούτω; έπαναλαμζανεται πολλάκις τό 
καί τών γελώτων όλων.

εν ονομα 
.T'lrtort 

οιανδήποτί πόλιν θέλει έξ εκείνων, τά; 
άν έκλέςτ, άλλην, χάνει καί χήΟετιιι. είς 

'Ο εχων τήν έκλεγείσαν πόλιν. παραδίνει τήν θέσιν 
pvc . zi αύτός πλέον ταίειδιωτης. 
ζτεπροσιόπευε παίκτης τι;, όστι; 

κιγνίδιον. χάνει καί αύτο; καί γίνεται άλλο; τα- 
τή; ευθυμία;

Mix.
παίγνιον έν μέσοι

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
— Πήγαινε, παιδί μου. να πάρ’/,ς δέκα 

■λεπτών αλάτι καί δέκα λεπτών πιπέρι. Μά, 
γρήγορα I ,

'() μικρό; Τοτό; θέτει τήν μιαν δεκάράν 
εϊς τό ενα χέρι καί τήν άλλην εις τό άλλο 
καί τρέχει νά έκτελέση τήν παραγγελίαν 
τή; μητρός του.

"Επειτα έπιστρέφει πάλιν άμέσοι; και έ
ρωτα :

— Μαμά μου! έλησμόνησα να σ’έρω- 
τήσω ' Μέ πο'ά δεκάρα Οά πάρω τό πιπέρι 
καί μέ ποιά τό αλατι :...

.Ι/ιχρϋ Αιι,Ιη

Ό Κουφιοκεφαλάκης έπήγε πριότην φο 
ραν εϊς τό σχολεϊον προχθές.
.— Πώ; σοΰ έφάνη ό διδάσκαλος παιδί 

μου τόν έρωτά ό πατήρ του.
—Τετραπέρατο; άνθρωπος μπαμπά."· '.τι 

δεν ςευοει αυτό; ρωτάει εμάς και του τό 
λέμε.

.V. /., .ΙάχιΠΌι;

— Ξεύρεις, Γιώργο, ότι έγυρισε; μαύρος 
από τήν Κόρινθον ;

— Τί νά σοΰ κάμω ; εις τό βαγόνι μέσα 
μ' 'έκαψε ό ΊΙλϊος. διότι τόν είχα κατά πρό-
σωπον.

— Και οέν κατώρθωσε; ν'αλλάξής θέσιν 
μέ τόν αντικρυνό σου εϊς κανένα σταθμόν ;

— 'Αδύνατον φίλέ μου. . . "ΙΙμην μόνος 
εϊς τό βαγόνι !

Αικίσυ<: χί/ι: Πρωΐαι;
* *

'Ο πατήρ τοϋ μικρού Γεοιργίου παρατη- 
ρών εσπέραν τινα τόν άστερόεντα ούρανόν 
μετά τινο; φίλου του. δεικνύει άστέοα διά 
τοΰ δακτύλου λέγων : Νομίζω ότι αύτή Οά 
ήνε ή μεγάλη άρκτος...

Και ό Ι'εώργιος ζαμνων καί αύτό; ότι 
παρατηρεί, χωρίς νά βλέπη τίποτε έριοτά 
μέ εζ.πληςιν :

— Και πω; ανέοη έζ.·. έπάνω ή άρζοΰόα 
μπαμπα!...

7/;ι. .1/<ΐ;(»,ί. ι/ς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αινίγματα Λαϊκό: I !»9

|»β
'Από τήν γην έπλάσΟην ώς ό \δαμ.
Ει; την ζάμηνον έψήΟην χωρίς νά καώ. 
Ί’-ί; τήν ζωήν μου τόν κόσμον έδρόσισα 
Καί όταν άπέΟαν’ον. φευ '
Δέν εύοέΟη καν;-: νά νε Οαψη.

I. Ί/«
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Από πάνω σκαφιδάζι,
Από κάτιο πλαστηράκι

Καί στή μέση κοπελιά.
A*.  A. TajixrxtxttxcotAoK

I 118
ΙΙήγα ε'ις τήν έξοχή, βρήκα χαμοπέρδικα 
Τα φτερά της έφαγα, τό κοςμίτη; πέτα-α.

β. Σ. Λ'.τΓχν.,

• ώ πυρπάλαμον βρυχζται
Καί -αόρατόν δράται
Τρεχο'ν ζα: προσύαλλον πέρα 
Τόν τε βράχον τον τ αιθέρα.

!/<]·. .1/.6>"ΐ.
2ΙΙΙΙ

Ασπρος έγεννηΟηκα.
Μαύρο; θ' άποΟανω. Ι/.-υμ-.Ι/.τ»ίγ<

Λύσεις ασκήσεων I" Τεύχους
Γ.Ί ΊΙ Σελήνη. — I'.I?. II πυρκαία. 

— Γ.Ι3 Τό ψαλίδι. 19i ΊΙ πυρωστιά 
καί ό τέντσερες. καί 195 '(» ούρανός μέ
τ' άστρα.

ΙΙαντα ταΰτα έλυσε μόνον ό έξ Αθηνών 
συνδρομητής Γ. Δ. ΙΕτροπουλος.



16 Παιδικόν περιοδικόν

Όσοι δέν έςεπληρώσατε μέχρι τοϋδε τά; 
πρό; τό περιοοικόν υποχρεώσεις σας. είναι 
καιρός καί ευκολία πλέον νάτόπράςητε, 
καταβάλλοντεςπρόςτοΰς όριζομένους άντα- 
ποκριτάς ημών τά; σύνδρομά; σας, καθόσον 
τό επόμενον τεύχος δέν Οά αποσταλή εις 
ουδενα καΟυστεροΰντα τήν συνδρομήν του.

Ηερμας ευχαριστία; απευθύνομε·? πρός 
του; κ. κ. Λ’ρ. Ι/η;·;·ό·(θ·, Αίχ. Λραμι/.Ιαρά- 
ζη, E.lirriv Αοι-ζίνα, 'E.limr -χορισανί ■ 
του, .1οι·ζ!ϊι· Σαχα.Ι.ΙάρνΜηυ, KuHVrartirar 
.Ι/πιίτσί), '.ΙίΓ.τασί<ι>· .1}·,·ε./ο.·τβί·.ίοι·. Λ. Σ. 
Αρ6αητόποι·.1ι»·, 'Arfp. Νιχο.Ιόπου.Ιοι·. Λ. 
Λ. Γεωρχαχώταιι.ίω·, Γ. KaxovpilTr.r, Γ. Η. 
Γρηγοράχην, h. Εαρούμπα.Ιου, .1. Λι·εω»·ί«- 
i>ir, J. -- .Γροσιχό.του.ί«>·. I. Kapaxarmi- 
νη>, Xapit. Karr.l.lonovXor. Mc.lsoiuri)>· 
ΤόΧία, Ευφροσύνην Ά>·τωνο~οί·.1ου. Μαρίαν 
llaai.leiov, .V. Γ. Δτερ;·ιό-οι,·.ίο>·, Έ.Ιίνην 
Μαρίνον,'Α χοι:τ. Νίκοι·, ' Ρουμ-ίνην Σηίχα, 
Νικ. ΙΙάγχαν, A. Κουχου.Ιΰνον, Ευτυχίαν 
Ί'ΜτιάΑον. Ν. Ik.Uvi£ar, Τ. Χρυσοί.Ιην,'" 
.Ιίνην Μ.τογΑανου. Μαρίαν 'Ροϊ.ανάχη. 
.Ιίνην Μ.ιαΑασκα. J. £οτρό>·σο>·.
__ ί ·/, /■ * < .. ~ .

Έ- 
Έ· 

, Γνρ. Πα- 
πανδριχόπον.ίον, ΙΙρ. Γ. Άμφΐίν, Γ. hot'a- 
Λΐνον και .V. (>1χ. .'/«ιιόι/υ διά τα; εΰγενεϊς 
ΰπέρ τοϋ Περιοδικού ένεργείας αύτών.

Τί νά κάμω αγαπητοί Έ.Ι. ΙΙ.Ιίι:Μ>· καί. 
Εμ. Χινγό·.Ιιι. Δέν δύναμαι να δημοσιεύσω 

όλα όμοϋ τά «ΙΙοικίλα Τερπνά», τά όποια 
μοί έστάλησαν όταν έλΟη ή σειρά των Οά 
δημοσιευΟώσιν,άν ήναι καλα.

Ναι, ναι. αγαπητή μου μικρά ΙΙααι.Ιική 
Ξαντοϋ.Ια ί\ι(>ο·> τό γράμματά*·.  σου και 
σέ οιλώ γλυκά,διότι μέ ενθυμείσαι.

ΙΙοία είναι ή λύσις τοϋ αινίγματος "Εκ
κλησία θολωτή », τό Οποίον μοί έστειλες 
ποοσβιλής ’.·1;·ρ/ε» Ηύ./m.-,.·» :

Τόν αγαπητόν φίλον μου I. Λ,./.συ/τό- 
.τοι·.Ι«>·. ό όποιο; σέ προέτρεψε νά γείνη; 
φίλος μου καί να είσαι τόσον ευτυχής, πρέ
πει νά εϋ/αριστήσης αγαπητέ Α'οριάχε 
’.1 ναγίΛστό.του.Ιι.

Φράγκου έδώ... Φράγκου εκεί 1 έπ'ι 5 ή- 
μέοας έζήτουν τό όνομα σου εις τόν κατά
λογον τών φίλων μου αγαπητή μου καί δέν 
ηδυνάμην να τό εύοω' τί είχε συυ.βή ; Εί
χες λησμονήσει νά σημείωση; ε·ς την επι

στολήν σου τόν τόπον τής διαμονής σου’λα- 
0ος εις τό όποιον υποπίπτουν συχνό καί άλ
λοι φίλοι μου ΰποβάλλοντες τήν διεύΟυνσιν 
εί; τό μαρτύριο·/ νά ςεφυλλίζη 5,(1011 ονό
ματα διά νά τού; άνακαλύψη.

ΙΙολλά πολλά φιλήματα σοΰ στέλλω α
γαπητέ μου ΑίΙΙιριιΐί'ιμοι- ΙΙοιηπί, δια να τα 
αοιοάσης μέ τήν αδελφοΰλασου Αίμ·α’υό(οΐ·- 
irav Καρόίαυ. Τά; λύσει; ελαβον ύπ' οψει.

“Αχ! αυτό τό ταχυδρομείο·/,αγαπητέ μου 
.Ι.Αο-ίυΟ’ωχίϊ καί II. Μαυρογεώ^γη. ητον αι 
τία σείς μέν να μή λάβητε τα φύλλα Σας. 
εγώ δέ νά σας τα αποστείλω έκ δευτέρου !

ΊΙ χαρά μου ήτον ανέκφραστος, όταν ά- 
νέγνωσα τήν επιστολήν τοΰ νέου φίλου αου 
'Ρήιορυι: ΑήμοσΡίνουι; καί εϊδον, ότι είναι 
ευτυχής, διότι ένεγράφη συνδρομητής μου’ 
τί λέγει τόρα ο ΙΙο.Ιικΰη «<rr>/p : δέν ζηλεύει 
καθ’ όλου τόν 'Ρήτορα ίημοσΡίνην,ο οποίος 
μέ αγαπά περισσότερον ;

“Λλλο.γραμματάκι πάλιν μοί έγραψε προ
χθές ό πολυαγαπημένος φίλος μου Πο.Ιιχύι: 
άστήρ' αυτό δα είναι καί είναι! ΊΙ αγάπη 
του έςεχείλισε πλέον. Μοί έστειλε και κάτι

I Ιοικίλα Τερπνά» πολύ. μα πολύ μεγάλα 
καί τά οποία δι' αυτό δέν Οά δυνηΟώ νά τά 
δημοσιεύσω.

Καθώς βλέπεις. φιλτάτη Μαφία llara>- 
ιοιι·η~··ίΙ'·υ, δέν ι,τΊ.ν όρΟαί όλαι αι λύσεις 
σου. ί'πομ.ονή.

Με τήν σειράν της αγαπητέ μου '//. 1/π- 
.φοίνη Οα δημοσιευΟή, ώστε περίμενε.

Ωοαίον τό νέον ·άευδώνυμ.όν σου Γίραν 
-οι .Ι/ωρ’ίϊ. Ελαβε; τά ζητηΟέντα; τό ποιη- 
ματάκι σου τό εδιάβασα. τά δέ αινίγματα 
σου καί τό ΙΙοικιλον Τερπνόν ", άν ήναι 
καλά καί έχουν σειράν Οά δημοσιευΟώσι.

Έλαβες βεβαίως τά ϊ/.λείποντα ούλλα 
αγαπητέ Ι.Νιχο,ΙαίΛη /.ί.· Οά έπαυσε ή λύπη 
σου. Εις τόν κ. Ι/ώ.;ρ?ι· V. Ι(»/<;.-«ι· στέ/.λον- 
ται τά φύλλα όπως μοί έγοαΦες.

Μόνον 2'.Ι γραμματόσημα ένέκλειεν ή 
επιστολή σου,προσφιλής Jiziirfpi'n; Αραμη- 
.Ιαράχη. Τό λεύκωμά σοι τό άπέστειλαπά
λιν μέ τους ασπασμούς τής έν Ι'εΟύμ.νη α
γαπητής φίλης σου Δ'πιρο ,-('ι·(ΐ.; Κατράκη.'

Ακόμη περιμένω τάς σύνδρομά; ιίλτα- 
τε Λ. Μ-'κι.... 'Ακόμη '


