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ΤΟ “ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ,, ΕΝ ΤΑΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙΣ
' Ι'.-τό tor ανω rit.hn· ή άΗηναϊχή hpii[ttpi<: «'Eririx ή» fitlfiui’itvaif if tiii yiv.l.hp t~/<: 

‘29 ‘A.r/n.hoo e. t. piG.hoxpivhtr xtpi tun «Παιδικοί· ΙΙιρκχΚχυΰ». >t>· ίύγ>·ωμόνω<: iira- 
itlfioaievopiv irtavtia yporolrtec oti ii:tu ev^uptaroHjier x«i r ic συνίρομηται: ήμων.

’Από τριετίας έχδίδσται έν ΆΟήναις ύπό τόν άνω τίτλον μηνιαϊον σύγγραμμα άντί 
τριδραχμου έτησίας συνδρομής σκοπόν ε/ον τήν ηθικήν άνάπλασιν και διχμόρφωσιν 
τών πχίδων. Χθές έλάβομεν τό φυλλαδίου τοΰ μηνός Μχ'ου έκ τής άναγνώσεως τοΰ ο
ποίου άρίστας άπεκομίσαμεν εντυπώσεις, δέν Οεωροΰμεν δ' άσκοπου νά φέρωμεν έκτε- 
ταμένως τόν λόγον έπ αύτοΰ. Έν τή καταστάσει, έν ή διατελεϊ σήμερον ή πολιτεία, Οά 
ήτο ευχής 'έργου, χυ ή κυβέρνησις καί οί πολϊται συυέτρεχον τά όμοιου σκοπού περιοδικά 
ζτιυχ παραλαμβάνοντα τόν παϊδα έκ τής νέκρας αύτοΰ ηλικίας, έν ή αί εντυπώσεις καί 
ζί γνώσεις, άς ποοσπορίζεται, έντυπούμεναι βαΟέως έν τή ψυχή αύτοΰ διαμένουσιν άνε- 
,χλειπτοι κχΟ άπαντα τόν μετέπειτα κοινωνικόν αύτοΰ jiiov. πχρχδίδουσιυ άνορούμενον 
τή κοινωνία πολίτην χρήστου τήν ψυχήυ καί τό ήθος. Δέν είναι ζήτημα χρήζον άνα- 
πτύςεως, ώς παραδεδεγμένου παρά πάντων ότι χρηστοί πολϊται καθίστανται έκεΐνοι οϊ- 
. ιυες έκ παιδίον χυεπλάσθησχν καί διεμορφώθησαν τήν ψυχήν έπί ασάλευτων ηθικών 
,'ίάσεων καί γνώσεων ωφελίμων. Και τόν σκοπόν τούτον 'έχει νά εκπλήρωση τό «Παι
δικόν Περιοδικόν». Λάβετε καί άναγνώσατε ευ οίονδήποτε τεύχος αύτοΰ- προσέξατε είς 
τα τερπνά διηγήματα του καί τα χαριτωμένα ποιηματακ-α του, δι' ά συγχαίρομεν 
ιπό καρδίας τόν ποιητήν αυτών κ. Ν. Λ. Κοτσελόποιιλον γνωστόν και έξ άλλων ώοαίων 
ργων του, καί 9α ϊδητε καί Οά αίσΟανΟήτε χωρίς νά τό έννοήσητε γεννώμενα έν τή 
ιαρδία υμών αισθήματα φιλοπατρίας, εύσπλαγχνίας, αγάπης, σεβασμού, άφοσιώσεως 

καί τόσα άλλα. Τά αισθήματα ταύτα γεννώμενα έν τή απαλή καρδία τών τρυφερών ύπάρ- 
:εων γνωρίζετε ποια αποτελέσματα Οέλουσιν επιφέρει μετέπειτα ; Σωτήρια,' ανεκτίμη
τα- Οέλου σι παρασκευάσει άνδρας φιλοπάτριδας, υιούς προσφιλείς, νέους έλεήμονας, πο- 
z ίτας γενναίους, μητέρας φιλόστοργους, φίλου αληθείς, χριστιανούς κατά πεποίθησιν 
:;xl δχι κατ’ όνομα μόνον.

Πρό τών τοιούτων λοιπόν άυαμφισβητήτωυ αποτελεσμάτων- άτινα θέλει επιφέρει ή 
•.νάγνωσις τοΰ μοναδικού μας Ιίαιόιχον Πιριοόιχον εις τήν μέλλουσαν γενεάν, δέν φρο-
■ είτε ότι οί πατέρες οί μή είσάγοντες τό περιοδικόν τούτο έν ταϊς οίκογενείαις αύτών 
δεικνύουσιν αδιαφορίαν 'ένοχον, παραβλάπτοντας ούσιωδώς τήν άνάπτυξιν τών προσφι
λών των τέκνων ; Άλλά μη κατά τούτο μόνον χρησιμεύει είς τούς παίδας τό ειρημένον 
■εριοδικόν ; Μη δι' αύτοΰ δέν δύνανται οί παϊδες παίζοντες σχεδόν να διδαχθώσι τόσα 

ωφέλιμα πράγματα, τα όποια καμμία κοσμογραφία, καμμία γεωγραφία, καμμία πράγ-
■ ατογνωσία, καμμία αριθμητική δέν ήθελε δυνηθή τόσον εύμεΟόδως νά τοϊς διδάξη ;

Δέν εΐχομεν σκοπόν διά τού παρόντος νά καταδείςωμεν τάς ώφελείας τοϋ είρημένου 
περιοδικού, υ>ς πασίγνωστους- σκοπόν ειχομεν μόνον νά συνηγορήσωμεν ύπέρ τής διαδό- 

ιως αύτοΰ. νά συστήσωμεν τούτο τοϊς αναγνώσταις τής « Εθνικής», αισθανόμενοι ότι 
. Όμεν καθήκον να τό πράξωμεν, διότι φρονούμεν ότι οπωσδήποτε έργαζόμενοι ύπέρ 
Τίϋ «Παιδικού Περιοδικού», έργαζόμεθα ύπέρ τοϋ καλού τής Πατρίδος.

Τό ύπουργεϊον τής Παιδείας επραςεν ήδη, ό,τι τό καθήκον τώ ύπηγόρευε νά πράξη 
σιστήσαν τρις μέχρι τούδε τό Περιοδικόν τούτο th: ί> ή χοιη.»·<« «ίτεγι-ώρισε τήν paj.lor 

ιμητιχήν θίσιν /ιιζαξί· τΰν όμοια»; tpimwi; .τεριοόιχώ»·, ώς γράφει έν τή πρός τούς Γυ- 
νασιάρχας. Σχολάρχας. Ελληνοδιδασκάλους καί Δημοδιδασκάλους τοΰ Κράτους νέω

ν έτη εγκυκλίω αυτού. ώ»; -ό ΰ^ιό./ογο»- ίργα>·<ι>· rijr; όιόασχα.Ι iat; pt; olxoyertiac.
Ιιδη οί γονείς, οίτινες μέχρι τούδε δέν έφρόντισαν νά είσαγάγωσιν αύτό έν ταϊς οί- 

νογενείαις των. ας σπεύσωσι να τό πράξωσιν ήδη ύποστηρίζοντες ού'τω εις τό επίμοχθον 
γον τους νεαρούς διευθυντάς του κ. κ. Ν. Λ. Κοτσελόπουλον καί Μιχ. Ε. Κανακάκην, 
τινες μετ' αξιέπαινου ζήλου καί έπιμελείας παραδειγματικής άνήγειραν έκ τοΰ μηδενός 

εργον άξιου υά έπισύρη ύπέρ αύτών τήν εύγνωμοσύνην τοΰ "έθνους.

◄· _

ΙΟΥΛΙΟΣ
Εις τόν ΊούΜοχ έδόθη τό όνομα τοϋτο πρός τιμήν τοϋ Ίούλίου Καίσαρος, 

διότι οί Ρωμαίοι έσυνείθιζον ν" άποθανατίζωσιν ούτω τά όνόματα τών μεγάλων 
αύτών άνδρών. ΙΙρό τοΰ Καίσαρος ό Ιούλιος ώνομάζετο KovlrzUcoc. ητο, 
πέμπτος. Τόν ’Ιούλιον οί αρχαίοι έζωγράφιζον ανδρα γυμνόν με σώμα κε- 
καυμένον, κόμην πυρόχρουν διά στάχεων δεδεμένην, κρατούντα ωρίμους καρ
πούς. Τοϋ μηνός τούτου τό ζώδιον είναι ό Λέωζ. το ισχυρότερου των τετραπο 
8ων, άπεδόθη δέ τοϋτο είς τόν Ιούλιον πρός ένδειξιν τοϋ κράτους του καυσωνος. 
Τά καύαατα τοΰ ήλιου κατά τόν μήνα τούτον λέγονται xurwa. η διότι οι κυνες 
κατά τάς ήμέρας ιδίως αύτάς κυριεύονται ύπό λυσσης. ή διότι ό ήλιος κατ αυ. 
την τοΰ έτους τήν έποχήν είναι πλησίον τοΰ κυνος τοϋ λαμπρότερου των εν Ου- 

ρανώ αστέρων. _

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Σηαιία χα-ΐοϋ χαφοϋ. Νέφη μετά την βροχήν κατερχομενα παρα .γ , 

■καί κυλιόμενα σχεδόν έπί της επιφάνειας τοΰ εδάφους. Η μετά κακόν κα.ρον 

έπερχομένη όμίχλη- ’Ανέφελος ούρανός. νήνεμος καιρός, η 
Ολο-- τής πυρές διευθύνονται κατ’ ευθείαν προς τα ανω και δεν ,αρασσον^α 
Ό κόρα*  κρώζει. Μεταβάλλεται ό κακός, όταν η γλαυξ κοκκοοι,ει (φωνα,ει).

Σημεία ric xata^oc Αί άφ’έσπέρας ^ονταί-
ρ6ς έν άνεφέλω ούρανώ. Αί μυϊαι είναι ενοχλητικά·., αι δε μέλισσα. ...Νε κα..

Σημεία βροχ^. Τό έδαφος, τό άλας καί οί υαλοπίνακες τών παραΟυρων 
■ί,γραίνζντα· Ό καπνός ωθείται έν τή καπνοδοχη εκ των άνωθεν. II κοπρία 
αναπτύσσει πολλήν όσμήν. Αί χελιδώνες πετώσι παρα το εδαφο,. Α. ορνιΕς 
κυλίονται έν τή σκόνη. Οί άλέκτορες κρά,ουσι.πολύ το εσπερας; Αι νήσσαν κμ. 
ο· -χήνες παπάζοντες τρέχουσι καί πετώσι δεζια και αριστερά, ενφ δια μ.α ι· 

άποτόίως. Οί ποντικοί κινούνται έν ταϊς κρυπταις των π/.εον του συ- 
νήΟους. Αί αγελάδες είσάγο- σι τήν κεφαλήν των εις τους θάμνους 

Αί μέλισσα·, δεν άπομακρύνονται τής κυφελης, αι δ εκτυς
«σκόαεναι επανέρχονται έν πληθύϊ καί μη φέρουσαι την συνηθη συγκομ.δην

νουσ· /οώαα ερυθρόν. Κύκλος υ,.ΟΛευκος ..=ρ- ■'·· _ ·. ?
,ίγΛ. -■/.■"· "‘^‘·

Ιτ, ώ. ή Τ“·'
μένων τούτων παρατηρούνται ταυτοχρονως.
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ΧΑΡΑ και ΑΪΓΙΙ1
Δέν θά λησμ.ονήσω ποτέ τήν χαράν, τήν όποιαν ήσθάνθην, ότε μίαν φοράν 

ένα πουλάκι είχε καταφύγει μόνο του εις τό δωμάτιόν μου, τού όποιου εύρε τό 
παράθυρου άνοικτόν !

Τί ήθελε;... διατί είσήλθε ;... Ά ! αύτά δέν εινε της παρούσης ώρας !... 
άλλ’ ούτε καί κατ’ εκείνην την ώραν, ότε τό είδον νά είσέλθη, δέν έσκέφθην 
διόλου τί έζήτει άπό έμέ . . . —ά ! όχι ! — τί έζήτει εϊς τό δωμάτιόν μου.

’Ενθυμούμαι μόνον. —διότι ήμην μικρός τότε, — οτι μία γραία γειτόνισσα, 
ή όποια την στιγμήν, καθ’ ήν είσήλθε τό πουλάκι εις τό δωμάτιόν μου. 
έκάθητο εις τό παράθυοόν της, άμα τό είδε νά είσέλθη εις τό ίδικόν μου δωμά
τιον, εξέβαλε κραυγήν τινα, τήν όποιαν εγώ ήκουσα καί έζέλαβον ώς προελ- 
θοϋσα ένεκα φθόνου, διότι δέν είσήλθεν εις τό ίδικόν της δωμάτιον !

Άλ.λ’ εκείνη έκάθητο εις τό παράθυρον, άνευ έργου, καί πώς ήτο δυνατόν 
νά είσέλθη, δι’ αύτοΰ εις τό δωμάτιον της :

Ίσως διά τούτο έφάνη αυτή άτυχης καί έπρεπε νά τιμωρηθή, διότι έκά
θητο εις τό παράθυρον καί ίσως θά ήνώχλει τούς διαβάτας διά τής φλυαρίας 
της ή διά φθονερών βλεμμάτων, ή φθονερά, «άφοΰ ήθελε νά άποκτήση εκείνη 
τό πουλάκι, τό όποιον ήλθε εις έμενα ! »

Τήν έπομένην ήμέραν ή γραία αύτή μοί ειπεν ότι ένα γεράκι, μεγάλο πουλί, 
άπό ’ψηλά ψηλά έπεσε σάν κεραυνός έπάνω ’στό μικρό πουλάκι καί θά τό 
έτρωγε, θά τό έπνιγε, θά τό έπιανε τέλος μέ τούς γαμψούς ονυχάς του, άν δέν 
κατέφευγεν εις τό δωμάτιόν μου, τού όποιου τό παράθυρου ήτο άνοικτόν !

Άλλ’ έγώ δέν τήν έπίστευσα. «Μπά!... τήν πανούργα .... έλεγα άπό υ.έσα 
μου!... Έγώ τήν ήκουσα νά μπήξη μιά φωνή άλλόκοτη .... γιατί μπήκε τό 
πουλί ’ςτό δικό μου το παράθυρο !...»

Κατ' ούδένα λόγον δέν ήθελον νά πιστεύσω ότι γεράκι μεγάλο «κυνήγα τό >ζι- 
κρό μ.ου πουλί καί ήναγκάσθη αύτό νά ελθη εις τό δωμάτιόν μου !...

«Καί μέ τούτο .... τί ; ...»
Επρεπε νά τό άφήσω νά φύγη, ; ... ν'Αμε όέ!... »

Τουναντίον έκλεισα αμέσως τό παράθυρον. μόλις είσήλθε τό πουλάκι, καί 
μέ δύο τρία πηδήματα πού έκαμε αυτό καί έγώ, τό έπιασα .... «Τό είχα εις 
τά χέρια μου ! ...»

"ΙΊμην εύτυχής ! ..,
•Τό έξέλαβον <ός καλόν οιωνόν.
«Νά μού έλθη 'στά καλά καθούμενα μέσ'ςτά χέρια μου ενα πουλάκι ! ..:» 

Τότε !. . .
Και τί καλλίτερου οιωνόν ήθελα άπ αυτόν.
Λοιπόν ήμην εύτυχής ! ...
Ήγόρασα ενα κλουβάκι, ολίγο καναβούρι. ένα μικρό δοχείου τού νερού .... 

Τί άλλο έπρεπε νά κάμ.ω ;
Νά τό σφάζω ! καί νάτό φάγω ; ...
Θεός φυλάξοι !
Καί τί θά χορτάση κάνεις άπό ενα πουλάκι ; . .
«"Ολο-όλο ήτανε μιά μπουκιά ! ... Χάπ ! μιά καί δέν θά ΰπήρχεν ούτε εις 

τήν ζωήν, ούτε εις τό στόμα μου ! ...
Πρέπει νά σημειώσω καλώς τΐ μοί συνέβη κατ’ έκείνας τάς ημέρας.
Είχον κρεμάσει τό κλουβάκι άνωθεν τής θύοας τού δωματίου μου.
"Εως οτου νά τό κρεμάσω, νάτό διορθώσω, νά ίδώ, άν έτρωγε τό πουλάκ'· 

άπό τό καναβουράκι. —διότι δέν. εϊξευρα μέ τί άλλο φαγητού ειμπορούσα νά. τό 
εύχαριστήσω— παρήλθεν αρκετή ώρα .... «ή ώρα τού σχολείου μου ! ...

— «Λϊ! καλά! ... μιά φορά θά γίνη αύτό ! ... δέν θά γίνεται κάθε μέρα !..» 
Έπαρηγορήθην μόνος μου τότε.

Εις τον δ’-δασκαλόν μου είπα τήν έπομένην. όταν μέ ήρώτησε. διατί δεν 
έπήγα εις τό μάθημα :

— Είχα δουλιά, δάσκαλε ! ...
— Καί έχεις άλλην δουλειά, άνόητ-, άπό τό μάθημά σου καί άπό τό σχο

λείου σου : ...
— Έπήγα, δάσκαλε, ’σ’ ένα θέλημα πού μ’ έστειλεν ό πατέρας μου καί 

αργ-ησα νά έλθω ..
— Θά τόν έρωτήσω έγώ ....
Ό Διδάσκαλός μου είχε πολλούς μαθητάς καί εις όλους τό ίδιον έλεγ-ε ! ..· 

"Ημην λοιπόν πεπεισμένος οτι δέν θά τιμωρηθώ άπό τόν πατέρα μου, άφού δέν 
έτιμωοήθην καί άπο τόν διδάσκαλόν μου !

«Τήν έγλύτωσα εύθηνά ! ><
Εις τόν πατέρα μου είπα οτι έπήγα νά μού πάρη μέτρου ό ύποδήματοποιός 

καί δέν ήτο έκεϊ καί έπερίμενα καί άργησα ολίγον νά ύπάγω εϊς τό σχολείου 
καί.... καί.... καί μ.υρίας άλλας προφάσεις ! ! . - -

Άν ήζευρον, οτι όλα αύτά έγίνοντο άπό τό πουλάκι ! . . .
"Ισως τό έσφαζον ! . . .
Άλλά δέν έφθανόν ποτέ οί συλλογισμοί μ.ου μέχρι τού τρομερού αυτού ση

μείου !. . .
«Νά τό σφάζω !...)> ποτέ !
Διά τούτο τό έπεμελούμην πολύ ! . . . Τό ήγάπων,—διά νά έννοήσητε πό

σον,—περισσότερον άπό τόν γάτου μου. ένα ώραΐον γάτον, μέ τόν όποιον έκα- 
μνα χίλια παιγνίδια,—όταν τού έδενα μάλιστα έ'να κουρελάκι εις ένα κορδονάκι 
καί τού έκαμα δήθεν τό ποντικακι! "Ω ! τότε ό γάτος μ.ου ήτον ό άγαπητότε- 
ρός μου φίλος !
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Αφ' ής στιγμής όμως τόν Είδα νά φθονή το πουλάκι μου. περισσότερον καί 
άπό τήν γραίαν γειτόνισσάν μου. ά !.. τον άθλιον!!., ούτε νά τόν ϊδω ήθελα !...

Μίαν ήμέραν είχα λησμονήσει κάτωθεν τής Ουράς, δπου είχα τό κλουβάκι, 
ενα τραπέζι, είς τό όποϊον έβαζα επάνω μιαν καρέκλαν, είς τήν όποιαν ανέβαινα 
καί έδιόρθωνα το κλουβί καί έτάίζα ζάχαρι τό πουλάκι. ’ . . .

Είχα λησμονήσει, ή μάλλον είχον άφήσει τό τραπεζάκι καί τήν καρέκλαν, 
διά νά μ.ή αργήσω πάλιν άπο τό σχολεϊον ! . . .

"Οταν έπέστρεψα είδα . . . . ώ Θεέ μου ! . . . τόν γάτον μου επάνω είς τήν 
καρέκλα νά πολεμά νά φθάση τό κλουβί, διά νά πνίξη τό πουλάκι ! . . .

Έρριψα’ μέ μιά τό τραπέζι καί τήν καρέκλα καί έπήδησε ό γάτος άπ' επά
νω μου ! . . .

— "Λ ! τόν τρισκατάρατου !... δέν έπαθε τίποτε !...
Τόν έμίσουν πολύ άπό τότε καί έπεθύμουν νά τόν φυγαδεύσω και άς εύρισκεν 

άλλου τά επίχειρα τής κακίας του . . .
α ΊΙ καρέκλα έσπασε μέ τό πέσιμο ! . . . »
Μικρόν τό κακόν ! . . . άφοϋ το διώρθωσα μέ έν . . . ψεύδος ! . . .
— « Μητέρα ! . . . μητέρα ! . . . Ό γάτος έσπρωξε τήν καρέκλα άπό τό 

τραπέζι καί τής έσπασε τό πόδι ! . . . » Είπα άμ.έσως πρός δικαιολογίαν μου.
— «Νά χαθη γιά γατί :... Ενα σωρό ζημιαϊς μ.οϋ έκαμε έως τώρα!...» 

άπήντησεν ώογισμένη ή καλή μου μήτηρ, ένώ έγώ παρετήρουν τόν γάτον [ΐ·ή- 
πώς μέ διαψεύση ! . . .

Είνε ή πρώτη φορά ποϋ έφοβήθην τοιούτον φόβον άπό ζώον ! . . . "Λν εΐχεν 
ομιλίαν ό γάτος, πόσα ξένα σφάλματα Οά έρριπτεν άπό τήν ράχιν του, ό καϋ- 
μένος ! . .

Τέλος άπηλλάγην άπό τον φόβον αυτόν . . . κα! άπό πολλούς άλλους άκό
μη ! Διότι τό κλουβάκι μίαν ήμέραν τό άφήκα άνοικτόν !

Άπό της ήμέρας, κατά τήν οποίαν είδανά καταφύγη τό πουλάκι είς τό δω- 
μάτιόν μου, άφηνα τό παράθυρον άνοικτόν ! Ήλπιζον ότι Οά ήρχοντο καί άλ
λα πουλάκια ! . , .

Τήνήμέραν, καθ’ ήν παρετήρησα μετά μεγάλης άπορίας ότι δέν είχε έλθει 
κάνέν, είχα άφήσει καί τό κλουβί άνοικτόν !

Μο! έφυγε καί τό πουλάκι ποϋ είχα ! . . .
Έτιμ.ωρήθην διά τήν πλεονεξίαν μου ! . .
Διά τά ψεύδη μου όμως ; . . πρός τόν διδάσκαλον ; . . ! πρός τήν μη

τέρα μου ; . . !
Ήλθε καί δ:' αύτά ό καιρός ! . . .
Ο Διδάσκαλος μου εΐχεν εΰρει τον πατέρα μου, ό πατήρ μου είχε παραπο- 

νεθή είς τόν υποδηματοποιόν, ότι έξ αίτιας του έχασα τό μάθημά μου, καί οί 
τρεις μέ συνέλαβον ψεύστην ! . . .

Ή μήτηρ μου είδεν οτι ό γάτος δέν θά έρριπτε τήν καρέκλαν, έάν δέν την 
ειχον άφήσει επάνω εϊς τήν τράπεζαν καί άπό τότε δέν μ’ έπίστευε πλέον . . . 
είδα κ’ έπαθα νά γίνω πιστευτός ! . . . νά θεωρώμαι φιλαλήθης ! . . .

Ή γραϊα γειτόνισσα μ’ έλεγε <γιράχΐι καί έπί άρκετόν καιρόν δέν ήδυνά- 
μην νά εννοήσω τί έννόει μέ τοΰτο.

Όταν μοί έφυγε τό πουλάκι, τό είπα καί είς αύτήν «Νά ! κυρά γειτόνισ
σα !.. . μοΰ 'φύγε τό πουλάκι ! . . . Τώρα θά χάρης ! . . . »

'Ενθυμούμαι άκόμη τί μοϋ άπήντησε.
«Γιατί, παιδάκι μου, νά τά τυραννήτε τά τσαμένα τά πουλάκια ; 1 ί κατα

λαβαίνετε ; . . - αύτό τό έκυνηγοϋσε άγριο γεράκι καί ήλθε ς εσενα. γιά νά σω- 
θή. οχι γιά νά τυραννηθή ...»

Κατόπιν ήνόησα ότι έπεθύμει νά το άπολυσω, νά το ελευθερώσω. Αφού ε- 
σώθη άπό τό ενα, δέν έπρεπε·νά πέση είς άλλο γεράκι . . . ς εμένα ! . .

Έλυπηθην όλίγον. άλλ' είδα κατόπιν, ότι δέν μοί παρουσιάσθη άλλη άνάγ- 
κη διά νά εΐπω όσα ψεύδη είχα είπεί πριν, ότε είχον τό πουλάκι.

’Εννόησα ότι κακόν είνε νά τυραννή τις τά ζώα.
Ακόμη δέ περισσότερον,-όσφ έμεγάλωνα. τόσον ήννοουν οτι άπο το εν κα

κόν προέρχονται μυρία άλλα.
Καί οσάκις ενθυμούμαι πόσον έχάρην, όταν συνέλαβον τό μικρό μου πουλάκι, 

ενθυμούμαι καί πόσον έλυπηθην κατόπιν έξ αίτιας του.
Μοί έμεινεν ή σκέψις. ότι δέν πρέπει τις νά ποθή πράγματα, τα όποια έπ: 

μίαν μόνον στιγμήν δύνανται νά προξενήσουν χαράν μεγάλην. διότι συνήθως 
φέρουν καί απείρους μεγάλας λύπας !

Και νομίζω ότι πρέπει νά ώφελήταί τις άπό τάς σκέψεις τών μεγαλύτερων 
του, πολύ δέ περισσότερον κα: άπό τά παθήματά των.

Mix. Ε. Κλχ.ακλ' ίς.

ΤΟ ΠΛΟΪΟΝ
Φτνγιι τό χΛράζι τώρα 
Πϊμι κάτω 'ce τό γίοΛό, 
Νάνο r'arptij't τη>· χρΰίρα, 
Καραό'άχι ’c τό χα.Ιό.

Τϊι πανιά τον χάθι ιΛμα 
Τον r<l βρ*χ*ι  l‘‘ <xpa 
Μο exttvo o.to πρίμα 
TiftiMti μιά χαρά.

Kt ϋταν πίσω pt τ άγερι
Hit γνρίση τί χα-Ιιϊ
Tapia τόττ (Ml pat: g>ipy
Φρτσχα, yiptaxa xai xoJ.iti.

Φιύγιι τό καράβι τώρα
Πΐΐρχ κάτω c τό για.10,
Νότο ιστριι’.·τ τήτ πρώρα
KapaG'txt τό χα.1ό. Ni-Cos
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ΜΙΚΡΟΝ ΜΑΘΗΜΑ
μεριμνος 
έπετοϋσε ά·

* υ,ίρχν τ ~

καί άνευ ένασχολήσεώς τίνος ό μικρός ΙΙέτρος 
:πο τήν χαράν του. διότι τήν προηγουμένην ή- 

. τω έφερεν ό ράπτης μίαν ώραέαν ενδυμασίαν ναυ
τικήν-,-αρν-ρισμένην μέ γαλόνια.

11 μ.ήτήρ του- την «τοποθέτησε μετά προσοχής εϊς 
τό συρτάριον καί “<■> είπεν ότι Οα τήν φορέση τήν έπο-

- έάν ό καιρός δέν ήτο βροχερός.
Τήν έπομένην ό γλυκύς ήλιος διέλυσεν όλους τούς 
φόβους του- Θά δυνήθή λοιπόν ό ΙΙέτρος νά επί
δειξη εϊς τούς συντρόφους του τήν καινούργια 
φορεσιά.

Διά νά μή πολυλογώ σας τόν παρουσιάζω ένδε- 
ε εϊς τήν εικόνα-

ου

δυμένον
Είναι μόνος. κατάμονος. δύναται τώρα να θαυμάση τόν εαυτόν
Τοποθετείται έμπροσθεν τοϋ καθρέπτου- 

άπό τό άλλο καί εξακολουθεί νά 
’Εφαρμόζεται καλά -εις τους ώμους

Ό Πέτρος υψώνει τήν κεφα
λήν του όιά νά οαίνηται καλλί
τερου ό ώραίος λαιμοδέτης του 
καί οουσκώνει το πανταλόνι του 
θετών τάς χείράς του εις τά θυ
λάκιά του.

Τώρα όλα εινε καλά ! ... ή 
νέα του φορεσιά τώ πηγαίνει θαυ
μάσια. Βεβαίως θά. έπισύρη τόν 
γενικόν θαυμασμόν ! Εινε πολύ 
υπερήφανος, διότι Οά δώσγ, τήν 
χείρά του εις τήν μεγάλην του α
δελφήν διά νά ύπάγωσιν εϊς τήν 
εκκλησίαν. Μετά μεσημβρίαν είναι 
ελεύθερος κα.Ο ολοκληρίαν. Θά ύ- 
πάγγ, όπως συνήθως, εις συνάν- 
τησιν τών φίλων του, οί όποιοι Οά 
ήναι συνηΟροισμένοι εϊς τήν πλα
τείαν τοϋ μύλου.

— Θά έκαμνες καλλίτερα. 11ε- 
τοάκη. νά έβγαζες τήν καινούργια 
σου φορεσιά, τω λέγει ή μαμά 
του βλέπουσα αυτόν έτοιμον νά 
έςέλΟη’ Οά ήσαι πλέον, ελεύθερος.

— Σέ παρακαλώ μαμά, τή 
λέγει, αφησέ με νά τήν χαρώ ολίγον τώρα!... νά'τήν φορέσω μόνον σήμερον.

— Τότε πρόσεχε μή λερωθής' προπάντων μήν ύπάγης εις τό μικρόν δάσος- 
τοϋ μ.ύλου.

ου ί·ι iftav..
, , στρέφει 

δέν ζαρώνει καθόλου !
τρέφει άπό τό έν μ.έρος, 

αρατήρή. Ό γιακάς <
του.

Τοττ^Ηιττΐται ΐμπροσ&ιτ τοΐ καθρίπτου . . 
ΖπΙ rfajro.li.vfift >vi .-raparqpij.

«Νά βγάλω τήν καινούργια μου φορεσιά,’σκέπτεται ό μικρός μας’κύριος, 
ΐς τήν σκοτεινήν γωνίαν της εκκλησίας, καί θά ήτο κρίμα 

άντ’αύτης νά φορέσω 
τήν ελεεινήν αύτήν 
βλούζαν τήν στακτε- 
?ή?,·

Ό Πετράκης ύπε- 
σχέθη εις τήν μαμά 
του. ότι θά φυλάξη 
τήν παραγγελίαν της 
καί έξήλθεν.

ΤΙ πλατεία διαι
ρείται εϊς δύο στρατό
πεδα' τούς μεγάλους 
και τούς μικρούς, 
μεγάλοι, δώδεκα έ'ωι 
δεκαπέντε ετών, εξέ
λεξαν ώς

άλλά μ.όλις τήν είδον είι

τών δρόμων, 
ττχγκρανίσματα

εις μίαν λόχμην. Έδώ εινε τό θέατρον 
πολέμων, οπού κερδίζουν συχνότατα 
φορεμάτων. Οί μικροί διασκεδάζουν 
παίζοντες τόν κρυπτόν όπισθεν τών 

" μεγάλων καστανεών καί κάποτε τούς 
βόλους ή τήν σβούραν. Συνήθως ό μι
κρός ΙΙέτρος πηγαίνει εις τό παιγνίδι, 
μέ τούς μικρούς.

Άλλ’αύτήν τήν Κυριακήν, εύρίσκει 
πολύ φυσικόν ν' άναμιχθή μέ τούς με
γάλους καί ακόμη μόλις τούς κρίνει ά- 
ςίους αύτοΰ' φορεί τόσον ώραίαν ναυ
τικήν ενδυμασίαν.

— Αί Πετράκη, δέν έρχεσαι νά παί- 
ξωμεν τόν κρυφτό : τοϋ φωνάζει άπό 
τόν φράκτην ένα παιδάκι οκτώ ετών, ό 
συνήθης αύτοΰ σύντροφος.
- 'θχ«. μ’ άρεσε*.  καλλίτερον νά 

τρέξω τώρα'.
— Τότε δέν θά παίξης πλέον μαζύ 

μας;
— Το κρυφτό μέ στενοχωρεί πολύ.
— Έ ! καλά, πήγαινε στό καλό.»
Σήμερον οί μεγάλοι διωργάνωσαν έν λαμπρόν

. Οί

έξέ- 
ϊδικόν των 

μέρος πλησίον τήςγε- 
φύρας· εις φράκτης ο
λίγον πυκνός τούς χω
ρίζει άπό ένα λ.ειμώ- 
να. ό όποιος τελειόνει 

τοϋ κυνηγητού καί τών 
καί σχισίματα τών

Κράκ !. . . μία άκανθο «.τοσπ« ιι· ημί· 
γιο)· ,ί.-τό τό παντα.Ιόνι τοο !

— άνευ 'όπλων ! Οί
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μέν παίζουν τό μ.έρος τών έλάφων καταδιωζομένων ύπό τών κυνηγών οί άλλο·., 
ζαί ό Πετράκης είναι ήναγζασμένοι νά παίζωσι τό μέρος τών σκύλλων, τό ό
ποιον είνε μέτρια μέν άλλά κοπιαστική υπηρεσία.

Αρχίζει λοιπόν τό παιγνίδιον, ζαί ό Πετράκης λαμβάνει τό μέρος του μέ ύ
λην του τήν καρδιά' r, δυστυχισμένη έλαφος παρ' όλίγον νά συλληφθή...

Είς τόν ενθουσιασμόν τοΰ παιγνιδιού ό μικρός μας ΙΙέτρος έλησμ.όνησε ·τά 
πάντα, ζα! τάς συμβουλάς της μητρός του ζαί τό ώραϊον του πανταλόνι. Δέν 
βλέπει τώρα άλλο τι παρά -την λείαν του, ήτις ζητεί καταφύγιον έν. μέσω τών 
δένδρων. Ό Πέτρος όρμα είς ζατάδίωξίν της' ή άπόστασις έλαττοΰται είς 
έκαστον βήμα... εκτείνει τήν χεϊρα...

Ποιος δύναται νά τόν κράτηση:... Ό Πετράκης προχωρείότε... κράκ. κράζ, 
μία ακανθα αποσπά έν τεμάχιον άπό τό πανταλόνι του !

Άνάπνευσον τώρα έν άνέσει, πτωχή έλαφος ! Μαζ> μέ τό ράκος τοΰτο άπέ- 
πτη ζαί όλη ή ζέσις τοΰ έχήροΰ σου.

Χαϊρε, ώ παιγνίδιον ! Πώς νά 
διασκέδαση τώρα, όπου εις κάθε κί
νημα βλέπει τήν σταζτιάν φόδραν 
τοΰ πανταλονιού του, ήτις φαίνεται 
άπό τήν μεγάλην σχισμάδατήν όποιαν 
τω έκαμεν ή ακανθα ; Μακράν τώρα 
ή 'υπερηφάνεια τής πρωίας! Πώς νά 
έπιστοέψη είς τήν οικίαν ; , ■

Τέλος άποφασίζει να έπανέλθη ... 
Αναχωρεί προσπαθών νά κρύψη τά 
ράκη του ζα! -τέλος φθάνει έκεϊ . . . 
'Ετοιμάζεται ν’άνοίξη τήν θύραν άλλά 
σταματά. Νομίζει; ότι άν περιμένει 
άκόμη όλίγον, θά λάβη περισσότερον 
θάρρος διά νά παοουσιασθή είς την 
μητέρα του.

Τέλος αποφασίζει νά είσέλθη άπό 
τήν μικράν θύραν.

Κράκ... Άνοιγε ι.ή θύρα καί ό κώδων 
πεινά είσέλθη είς τήν οικίαν. Έάν ή μαμά του δέν είναι έκεϊ, θά δυνηθή νά 
άλλάξη ένδυμα, ή, χάρις είς τό σκότος, τό συμβάν θά διέλθη άπαρατήρητον.

Ή ελπίς αϋτη έδωζε θάρρος εϊς τόν Πετράκην . . . Ωθεί τήν θύραν.
Η μαμά δέν ητο εκεί, άλλά άντ' αύτής έζάθητο είς τήν γωνίαν τής εστίας, 

όπου έλαμπεν ζωηρόν φώς φωτίζον όλον τό δωμάτιον, ή μάμη, ή κακή μάμη, 
ή όποια συχνά έμάλωνε τόν Πέτρον διά τά λάθη του.

Προσπαθεί νά άκολουθήση τόν τοίχον τοϋ δωματίου, διά νά μή φανερωθή 
άλλ' αί προφυλάξεις του αύται τόν προδίδουσι.

Μέ στερεάν χεϊρα, ή μάμη του τόν ελκύει ενώπιον τής έστίας. ζαί... ή σχι
σμής φαίνεται πλατειά καί χαίνουσα !

— ΙΙαρήκουσες, ΙΙετράζη είς τήν μητέρα σου. εινε ανωφελές νά μας άπατή- 
σ-ης· ή άπόδειξ'.ς είνε αρκετά φανερά. Είμαι διά τοΰτο πολύ δυσηρεστηαένη· 
άπό τό ύφασμα τής ενδυμασίας σου δέν μένει ούτε έν τεμάχιον διά ν ’ άναπλη-

ζτυπά δυνατά. Έτελείωσε πλέον, -ποέ-

τούς συντρόφους του; Καλ- 
ι οί φίλοι του, τούς όποιους 
Σκέπτεται περισσότερον καί 
όλα όμως τά έλαττώματά
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ρώσωμεν έκεΐνο τό όποϊον έσχίσθη. θα χναγζασθώ λοιπόν νά βάλω έν τεμάχιον 
ανοικτού χρώματος, τό όποιον έχω. Δέν θά έχης πλέον ώραίαν φορεσιά ! »

Ο Πετράκης είναι πληγωμένος κατάκαρδα ! Πώς νά φορέση ολο το καλο

καίρι ενα πανταλόνι μπαλωμένο !
Τί νά κάμη τήν προσεχή Κυριακήν : Πώς να ιδη 

λίτερον να μείνη μόνος παρά νά ύπάγη νά τόν ίδοΰι 
εΐχεν όλίγον προσβάλει διά τής υπερηφάνειας του ! 
ευρίσκει τήν θέσιν του μάλλον απελπιστικήν. Μέ
του ό Πετράκης, έχει έν μέγα προτέρημα' τήν εί/.ικρινειαν παρατηρεί πόσας 
άνοησίας έκαμε άπό τήν πρωίαν καί μεταμελείται πικρώς.

Αίφνης, όπισθεν τής έστίας είς γρύλλος άρχιζιι νά ψάλλη.
Ό Πετράκης εννοείτο μικρόν άσμα τοϋ πτηνού καί ιδού τί νομίζει ότι τω 

'Αίγίϊ,· . ’ .' . , .
« Εκαμες εν σφάλμα Πετράκη. Αλλά σφάλμα το όποιον αναγνωρι,ει κάνεις 

είναι ώς νά μή τό έπραξε. Θά ήσαι πλέον εύπειθής καί ολιγώτερον ύπερήφανος 
είς τό μέλλον, θά έπιστρέψης πάλιν νά παίξης μέ τούς μικρούς σου συντρόφους' 
θά σέ περιγελάσουν όλίγον, βεβαίως, άλλά. σύ δέν θά. δυσαρεστηθής, διότι θά έ

χουν δίκαιον. -
— Μάλιστα αύτό είναι.»
Ό Πετράκης σηκώνεται μέ άπόφασιν κα: τρέχει είς τήν γιαγιά του.
— Γιαγιά, θά μ.παλώσης τό πανταλόνι μου όπως είμ.πορείς,καί άλλοτε θά 

τό προσέχω περισσότερον κα! θά υπακούω εις τήν μητέρα.
Εχω πεποίθησιν ότι τό έμβαλωμένον πανταλονιού θά·τώ ύπενθυμίζη καθ 

έκάστην τήν ύπόσχεσίν του καί θά τόν κάμ.η νά κράτηση τόν λόγον του.
(Jeanne Stannis) Ειρηνη Ε. Κανακακη.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Μή όργισθής κατ' άδελφοϋ, μή τόν περιφρόνησης, 
άς ήνε κα! ελάχιστος. κα! μ.ή τόν έξυβρίσης. 

Άν έχη τις τι κατά σοΰ αδίκως ή δικαίως, 
συνδ'.αλάττου μετ’ αύτοΰ προθύμως ζαί ταχέως. 
Πρός ηδονήν αθέμιτον μ.ή έμβλεπε μηδόλως, 
άλλά νά βλέπης πάντοτε σωφοόνως καί άδόλως. 

Άπόφευγε παν σζάνδαλον ώθοΰν είς αμαρτίαν, 
έτι τό όμμα σου αύτό, τήν χεϊρα τήν ιδίαν.

Μηδένα όρκον ομ.νυε' αλήθειαν όμιλε'.' 
μ.ή έχης άλλα είς τόν νοΰν και άλλα είς τά χείλη.
Εϊς τόν κακόν διά καζοΰ μηδόλως άντιτάσσου 
ζαί δάνειζε ζα! πάρεχε άφθόνως τάγαθά σου.

Νά άγαπας εϊλιζρινώς ζαί τούς εχθρούς σου έτι' 
σέ καταρώνται ; εύχου σύ' σέ βλάπτουν : εύεργέτεί' 

Νά έλεής έν τώ κρύπτω. μή πρός τό θεαθήναι' 
σέ βλέπει ό θεός' Αύτός μισθαποδότης είνε.
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ΙΙροσεύχου μή βαττολογών, μή θέλων επιδείξεις’ 
άρχει τάς πύλας τής ψυχής πρό τοϋ Θεοϋ ν' άνοιξης. 

Συγχώρει, καί παρά Θεοϋ συγχώρησιν ευρίσκεις, 
εί ο' άλλως ασυγχώρητος άφεύκτως αποθνήσκεις. 

Νηστεύων, έσο εύχαρις, καί κατηφής μή είσαι’ 
ανθρώπων δόξαν άν ζητής, της έκ θεοϋ στερείσαι. 

Θησαύριζε έν ούρανω’ ούχί είς γην καί ούτως 
αιώνιος καί ασφαλής θά σοί άνήκη πλούτος.

Τής έσωθεν όρ'άσεως έπιμελοϋ έν πρώτοις’ 
ό νους άς βλέπη ύγιώς’ ούα! έάν τ/φλώττης.

. Δοϋλος Θεοϋ καί Μαμμωνά μή γίνεσαι επίσης, 
έάν τόν ένα αγαπάς, τόν άλλον θά μ.ισήσης. 

Μή βασανίζης τήν ψυχήν άνωφελώς σπαράττων, 
μέ τάς μέριμνας τών φθαρτών τροφών καί ενδυμάτων. 
Θά έχης ό,τι χρήσιμον άν πρώτον φίλος γείνης, 
τής βασιλείας τοϋ Θεοϋ καί τής δικαιοσύνης.

Μή κατακρίνης, επειδή Θεοϋ δικαιοσύνη 
θά κρίνη έκαστον καθώς αυτός τούς άλλους κρίνει. 

Έργάζου εις διόρθωσιν ατομικήν σου μάλλον, 
καί ότανσύ διορθωθής. διόρθωνε-καί άλλον.
Τά τίμια είς ευσεβείς κ’ έμπιστους χαρακτήρας 
νά έμ.πιστεύησαι ούχί είς αναξίων χεΐρας.

Καί ζήτει παρά τοϋ Θεοϋ, καί σύναμα μή παύσης 
έά'.διώκων τά καλά καί θά. τά απόλαυσης.

Διά τους άλλους πράττε σύ—αύτή ή δικαιοσύνη, 
παν ό,τι θέλεις διά σέ νά πράττώσιν εκείνοι.

Νά βαίνης τήν στενήν οδόν καί όχι τήν εύρείαν 
άγει ή μέν εις όλεθρόν, ή δέ είς σωτηρίαν.

I Γροσέχων αναγνώριζε καί φεύγε πάντα πλάνου 
έκ τών καρπών του τών σαπρών τήν φύσιν του μανθάνων.

Κ. Α. Διαλειςμας.

ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΩΣ
( ilet)oc.\

Μιά. φορά κ' εναν, καιρό κατοικούσε ς ένα δάσος ένα 
λοντάρι καί όσα ζώα παγαίνανε κεϊ νά βοσκήσουν τά- 
πιανε καί τά κατεξέσχιζε καί έ'τρωγεν όποιο ήθελε' 
τάλλα τά τρώγανε τά όρνια.

Τό κακό τοϋτο μή ύποφέροντας τά. ταλαίπωρα ζώα 
[ζαζοχθήκανε μιά ήμερα καί είπανε :

—7 Νά πάμε ς τό λοντάρι νά τοϋ είπούμε νά πη- 
γαίνωμε καθημέρα με τή σειρά άπό ένα νά. τρώη καί 
νά μην πειοάζη τά άλλα.

— Νά πάμε, είπανε όλα.
Κινήσανε λοιπόν καί πήγανε ς τό λοντάρι. Καθώς 

τά είδε αγρίεψε, έσηκώθη ή τρίχα του μιά πιθαμή. 
Άλλ’ εκείνα έσκύψανε κάτω καί τό προσκυνήσανε καί 
τοϋ είπανε τήν άπόφασίν των.

Τό παρεδέχθη.
Ετσι λοιπόν άρχινήσανε καί παγαίνανε καθημέρα 

άπό ένα μέ τή σειρά του καί έτρωγε. ΙΙήγε τό βό'ίδι 
σήμερον, λόγου χάριν, αύριο τό πρόβατο, μεθαύριο τό 
γίδι καί ούτω καθεξής.

Ετσι λοιπόν ήρθε καί ή σειρά τοϋ λαγοΰ νά πάη. 
Έκίνησε λοιπόν ό λαγώς καί πήγαινε, άλλά άργησε 
νά πάη, δέν έπήγε ς τήν προσδιωρισμένη ώρα ποϋ 

έτρωγε' έπήγε άργότερα. Καθώς τόν είδε έθύμωσε καί του λέει.
—Γιατί δέν ήρθες ς τήν προσδιωρισμένη ώρα καθώς καί τάλλα, μόν' άργησες :
— Θά έρχόμουνα, είπε ό λαγώς, άλλά δώ παρακάτω είνε άλλο ένα λον

τάρι καί μέ εμπόδισε' ήθελε νά μέ φάη, άλλ’ ό,τι κάνανε τά πόδια μ.ου καί 

έφθασα έδώ.
— Καί ποϋ είνε, λέει το λοντάρι ; πάμε νά μοϋ τό δείξης. νά τοϋ δείξω γώ 

πόσ’ άμπίόια rtiarei ό οάκκος.
Έτσι λοιπόν κινήσανε καί πήγανε έως κάτω. Έκεί ήτανε μιά λίμνη βαθειά 

μέ καθαρώτατο νερό' πλησιάζει λοιπόν ό λαγως ’ς τή λίμνη καί λέει τοϋ λον- 

ταριού :
— Έδώ μέσα ς τή λίμ.νη είνε.
Κυττάζει τό λοντάρι μέσα 'ς τή λίμ.νη. βλέπει τόν ίσκιο του. νομίζει ότι τω 

οντι ήτανε άλλο λοντάρι, πέφτει μέσα νά το άρπάςη, πνίγεται καί πάει.
Ευνόητος ό μ.ϋθος. Ό λαγως τό δειλότερον τών ζώων κατεπόντισε τον λέον

τα, τόν βασιλέα τούτων διά τής ευφυΐας αύτοΰ καί νοημ.οσύνης άμα.

Μιχαήλ Λελεκος.
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ΙΙαιΦίον άνάρπαστον ύπ’ άετοϋ

Έν τοϊς πέριξ τοϋ Τρενσίμ τής Ουγ
γαρίας, ενώ παιδίον ήλικίβς δύο χαί ήμί- 
σεος ετών έπαιζε πλησίον τοϋ πατρός 
αύτοΰ, ανηρπάσθη ΰπ'ο τεραιτίου αετού 
όρμήσαντος αίφνης έχ τών νεφών χαί 
άπήχθη ύπ'αύτοΰ είς τά όρη Ή άτυχης 
μήτηρ παρίστατο είς τδ σπαραχτιχδν 
τοΰτο θέαμα άπδ τοϋ παραθύρου τής οι
κίας ούδεμίαν δυναμένη νά παράσχη βοή
θειαν είς τδ τέκνον αύτής. καθόσον ή 
άρπαγή χαί απαγωγή συνέβη έντός τινων 
δευτερολέπτων.

ΤΙ παράγιι εις κόκκος σίτου

Παραδεχόμενοι ώς βέβαιον, ότι έπί 
γονίμου γής είς κόκκος σίτου παράγει 
κατ’ έτος 50 χόχχους, έκαστος δε τού
των ετέρους 50 καί ούτω διαδοχικός 
έξακολουθούσης τής παραγωγής, θέλο
μεν έχει μετά δύο έτη κόκκους 127.500 
καί μετά δώδεκα έτη τδ μυθώδες ποσδν 
249,023,437,500,000.000,000. ήτοι 
249 πεντάκις εκατομμύρια κόκκων, ή 
519 ώς έγγιστα τρισεκατομμύρια κοιλών 
σίτου, άρκοΰντος νά θρέψη πάντας τούς 
κατοίκους τής γής (προς 25 κοίλα κατ’ 
άτομον τδ έτος) έπί 9,143 έτη ! ! ή έπί 
315 γενεάς τών σήμερον κατοικούντων 
τήν Γήν.

Ό ύργανισμ.ός του ανθρώπου

Ό άνθρωπος δεν έχει τδ αύτδ βάρος 
πάντοτε’ κατά τδ θέρος ό υγιής άνθρω
πος βαρύνει τρεϊς λίτρας ολιγώτερον άπδ 
τδν χειμώνα, εκ πάντων δέ τών ζώων 
έχει τον μέγιστον σχετικός εγκέφαλον, 
συνήθως τέσσαρας λίτρας έπί εκατόν 
λιτρών βάρους τοΰ σώματος. Έν τώ αν
θρώπινο σώματι ύπάρχουσιν έν όλφ 247 
οστά, ών 60 έν τή κεφαλή, 67 έν τφ 
κορμψ, 60 έν ταϊς χερσΐ καί τοϊς βρα- 
χίοσι και 60 έν τοϊς ποσίν. Ή καρδία 

πάλλεται 4000 άνά πάσαν ώραν. "Απαν 
τδ εν τώ ανθρωπίνω σώματι αίμα, 15 
περίπου μέχρις 25 λιτρών βάρους διέρ
χεται έν μια ώρα δεκαοκτάκις δια τής 
καρδίας καί διατρέχει έντός λεπτού του
λάχιστον 125 ποδας.

Κάτω αί έρυθραΐ περικνημίδες.

Ιίαρετηρήθη ότι όσα παιδία φέρωσιν 
ερυθρας περικνημίδας συνεχώς, πάσχου- 
σιν από φλυκταινώσεις είς τας κνήμας 
κα· τούς πόδας των, τούτου δέ ένεκα τδ 
ίατροσυνέδριον τών ΓΙαρισίων ένήργησεν 
εσχάτως αναλύσεις τοΰ χρώματος τού
του. ϊνα άνακαλύψη άν ύπήρχον εις αύτδ 
δηλητηριώδεις ούσίαι.Άνεκαλύφθη δέ οτι 
τδ χρώμα τοΰτο γίνεται ές ανιλίνης καί 
έμπεριέχει άρκοΰσαν δόσιν όξυδίου τοΰ 
αντιμωνίου. Έπειδή λοιπόν τά παιδία ί- 
δρόνουσι καθ’ υπερβολήν, μεγάλη τούτου 
δόσις εισέρχεται είς τούς πόρους των καί 
προξενεί τάς παρατηρουμένας φλυκται
νώσεις.

Φάρμακον κατά τοϋ πυρετοΰ
Ο Ρώσσος ιατρός Φλατώφ συνιστα ό

που δέν ύπαρχει κινίνη νά μ=ταχ-:ιρίζων- 
ται ήλιοτρόπια (είδος μεγάλου κίτρινου 
άνθους πλήρους σπόρων έν τώ μέσω, κοι
νώς ονομαζόμενου ήλιος) Λέγει δε ότι 
γίνεται μεγάλη αύτοΰ χρήσις έν Τ.υρ- 
κία καί έν τή Νοτίω Ρωσσία πρ'ος θερα
πείαν τοΰ πυρετοΰ ύπο τοΰ λαοΰ. ,

Λαϊκά γλωσσικά Γυμνάσματα
'Δ'ώ'πιμα ~u.lv/

— ΙΙάπια. πάπια, πάπια, πάπια, πάπια, 
παπια, πάπια, πάπια, πάπια, πάπια.

Σι//ι. //. 7. ΙΙμυ'ι'ί/ιινι ivracottpor ι/ρ· 
.·ταρ«.(ή)·ουσα>· x<ii «ό Μ’τ*  όπ Λί νόά.ταγ· 
γνύΐτ/π χα.Ι.Ιίπροι·.

— Σφάκα μπουφόσφακα μέ τά μπούφο ■ 
σφακάκια της. Σφάκα μπουφόσφακα μέ τά 
μπουφοσφακάκϊα της.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
■ς τό— Γιατί Κώστα δένεις κόμβον 

μανδύλι σου;
— Για νά θυμηθώ νά ξυπνήσω αύριο τό 

πρωί είς τάς 5.
ΰρόσος τΐ?ς Πρώιαν

• ·•
Ό μικρός Κουφιοκεφαλάκης μαθών ότι 

δ φίλος του Παύλος υποφέρει άπό τυφοειδή 
πυρετόν σπεύδει εϊς τήν οικίαν τοΰ φίλου 
του καί αποτεινόμενος πρός τους γονείς 
αύτοΰ λέγει. ,

— Σάς συλλυποΰμαι· τί να γείνη. αφού 
έχει τυφοειδή πυρετόν ή θά άποθάνη ή άν 
ζήση. θά μείνη βλάξ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 208

Μέρος τής χειρόί σου είμαι 
άν ουδόλως με εγγίσης 
μέλαν πράγμα σχηματίζω 
άν υ.έ άποκεφαλισης. r

ΉραχΛην Γ. Μαφοννηκ
Αίνιγμα 207

Τό πρώτον μέρος είναι ναΰς
Πλοϊον τό δεύτερόν μου
Nou-οΰ τίνος πρωτεύουσα
Είναι τό σύνολόν μου

ΠοΛιχύκ άστηρ
Αίνιγμα 208

'Ενός ζώου φίλτατέ μου 
"Εν άν άφαιρέσης γράμμα.
Τρόφιμον έκ τών αρίστων 
0ά προβάλη έν τώ άμα-

’Εμμ. Λ/. Ζευγω.Ιμς
Αίνιγμα 209

Όρος είμαι· άλλα ποιον ;
Περιττόν νά τό είξεύρης' 
Άν μοϋ κόψης τό κρανίον,
Τότε' ζώον θά μέ εΰρης

Γίρων το« Μωρία
Κακογεγραμμένον 210

Που πουλάς την πλάτη σου : 
(Πώς πρέπει νά γρα^ώσι αί ανω λεςεις 
διά νά /ωρισθώσι καί αναγνωσθώσι καλώς .

Μπΰμ-Μ.ιννμ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
■Όσοι δέν ηύτύχησαν νά άκροασθώσι ϊν Π^επ^υ^κ^

έν τώ νκ<·5'τοΰ Αγών ΓεωργJ'l<αρυτση

**

— Καί πώς τό ξεύρεις,Κουφιοκεφαλάκη ;
— Τό γνωρίζω, διότι επαθα κ έγώ τήν 

•δίαν ασθένειαν.
Μπίμ-Μ.ιονμ

* *•
Ό μικρός Νίκος μίαν ήμέραν τρώγει 

εις τό ξενοδοχείων καί πληρώνει τόν λο
γαριασμόν.

— Καί γ·ά τό gai-ςοη κύριε ; έρωτα δ 
ύπηοετών αύτόν,δέν θα Οωσητε τίποτε ;

— Δέν έφαγα άπ' αύτό τό φαγητόν, ά
παντά δ Νίκος.

Mixpa-Jn-h'i

Αίνιγμα 2 I
Μέ κεφαλήν μέ πίνεις 
Άκέοαλον μέ ψήνεις 

β.

•Απρυσδόκητον
Σ. .V.-rfxoc
218

Ποία θάλασσα δέν είναι λευκή ;
Α'. Τριχνγ.Ιίδηι:

Αίνιγμα 21 5
Καί μέ μιά καί μέ άλλη
Κεφάλη σοφός προβάλλει _

Βόας ό i7t>oyu)-xj>ip
Αίνιγμα 21 «

Είμαι νήσος καί μέ ξεύρεις
όπως είμαι άν μ’ αφίσης’
Άθλον παρευθύς Οά εΰρης
ΊΙρακλέους αν μέ λύσης.

I, Βοτάχηΐ
Αίνιγμα 21#

Ένα πράγμα θά ιδήτε
ΙΙοΰ ν’ άντίθετον πολύ
Όλως διόλου δέν μικραίνει 
Άν τοΰ λείψ’ ή κεφαλή.

ΙΙρυμι/θιύς δισμώε>)<:

.Ιϋσεκ; άκχι'/αιων Ε' νενχανν.
201) ΊΙ Μέλισσα. -20?) Π λείον=Πή- 

λιον.-·?03) Ή όμβρέλα. - 204 Κρίνος- 
'Ρήνος.-205 Σάμος -άμμος.
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Ολους τούς μικρούς μου φίλους,οι όποιοι 
ηρίστευσαν εις τάς εξετάσεις των πρός μ«- 
γάλην χαραν τών γονέων των. τών διδα
σκάλων των και έμοΰ τούς συγ/αίρω άπό 
καρδιάς όλους, όλους.

Δέν ελαβον ούτε έπιστολήν σου ούτε συν
δρομήν, φιλτάτη 'ίφιγίι-ria .1. Σορσε>·ε>|. 
Τι συμβαίνει άρα γε ;

Ο θυμισμένος μου φίλος //ο./ιχός ’Λοτήρ 
μοι γράφει, μή ουνάμενος να έξηγήση τήν 
καθυστέρησιν τοΰ παρελθόντος τεύχους, τά 
εξής: «’Ερωτώ εις τό ταχυδρομείο, καί 
ακούω τήν ϊιποτροχαίατ φράσιν: <5ί>· ϊ/.ΙΘι 
απελπισία μέ καταλαμβάνει καί τρέμων έκ 
τοϋ φόβου μήπως έπαυσε τήν εκδοσίν του 
επιστρέφω εις τήν οικίαν μου. "Ω άς μή 
ιδω ποτέ τήν ήμέοαν αυτήν <-·εέ μου 1 »

Καί άλλα πολλά γράμματα μικρών καί 
μεγάλων συνδρομητών μου έλαβον γεμάτα 
αγάπην αληθή, διά τήν οποίαν τούς ευχα
ριστώ άπό καρδιάς.

«Παμπόνηρο, μοί γράφει ή μικροΰλα 
Γρα-.ία-.Μ,θελεις νά βλεπης άν σέ άγαπώ- 
μεν καί δι’ αύτό άπό καιρού εις καιρόν μας 
κάμνεις τά παιγνιδάκια αύτά.»

Σοΰ τα έστειλα,αγαπητέ .4. Α. Χρησεύ- 
.του.ίε, καί πιστεύω ότι ήδη θα τα εχης 
λάβει. Γράψε μου.

Φαντάζομαι μέ πόσην χαράν θα αναγι- 
νώσκης τόν πρώτον τόμον μου έξηπλω- 
μένος εις τήν αμμώδη άκτήν, άγαπητέ 
PJjrop ΔημόσΟττις. Μέ τό κύμα τό όποιον 
γλυκά γλυκά θά διαλύη τόν άφρόν του πλη
σίον σου σο’ι στέλλω πολλά πολλά φιλή
ματα καί θωπείας.

"Ελαβον τό υπόλοιπον, φίλτατε Χεοιτό- 
χο;>ώ .Ιεωι-Μα μαζύ μέ τά πολλά φιλήματα 
σου καί τάς λύσεις. Σέ εύχαριστιϋ οι’ ολα.

Σοί έστειλα τό καθυστεοόύμενον φυλ- 
λάδιον τοϋ μηνός Μαίου αγαπητή -Ι/πή-ίιω 
Δ'.τετσιώπ.Β. Τό έλαβες ;

Σας ένέγραψα πλήρης 'χαράς, διότι τόσον 
προθύμως επιζητήσατε τήν φιλίαν μου 
φίλτατοι Έμμ. Ι/ιχ/./η, Μοαχον.Ια Poiait 
καί Μαριών Η. Καιιαρυ-ον·

Είδες,αγαπητέ λ/ρομι;«ιΰΔεσ/<ώ.·α.έβαλε 
ολα τά δυνατά του και μετά δύοτρεϊς μήνας, 
έάν έιυς τότε ϋπάρχη, ελπίζω οτι θά κατα- 

στή ένήμερος. < ·σον αφορά τήν ύλην μή 
ζητής πράγματα αδύνατα. Κάμνει Ο,τι 
τοϋ έπιτοέπουσι αί δυνάμεις του. καί πάλιν 
πολλά είναι. Μέ τήν τελευταίαν άπόφασίν 
σου δέν συμφωνώ. Τόν ύπηρέτην, τόν 
κΰνα και τόν όνον, οι όποιοι είς την νεό
τητά των οπωςδηποτ- σέ υπηρέτησαν, μή 
ρίπτης ιός αχρήστους είς τό γήρας των :

Τό γΐ/pac mfiat'por
Kai εοο μωροί?ειςέ-ι,
Σν ςό»· [ΐωρόν .Ιησ[ΐόνιισον
Τό γΐ/ραι: riipyitu.

Πόσοι συνδρομηταί μου μέ λατρεύουν 
χωρίς νά μοί τό ειπουν '... Έμαθον όμως 
ένα, ό όποιος είνε «άγάπη και λατρεία κρυ
φή» πρός ό,τι καλόν καί εύγενές, καί διά 
τοϋτο τόν άγαπώ κ’ έγώ μ' όλη μου τήν 
καρδιά ! . . . Είνε ό μικρός llairilfior. 7ω. 
.4 γκωνάχης ... έν από τά επιμελέστερα 

καί καλλίτερα παιδάκια, τό κρυφό καμάρι 
τής οικογένειας του. Εφέτος, ώς πάντοτε, 
ήρίστευσεν είς τάς εξετάσεις. Αλλοτε θά 
σάς εϊπω άλλα κατορθώματα του, κατορ
θώματα έπιμελείας καί μελέτης, καλά 
παραδείγματα, καί καλα σημεία δια τό 
λαμπρόν του μέλλον, διά τά όποια τόν 
συγχαίρω καί τόν άγαπώ πολύ '

Πώ πώ πώ, πώς νά σάς πώ, τί χαράις 
ποϋ ’έχει τώρα /< μιχροΰ.ίιι Δεονόρα τοΰ φιλ- 
τάτου Λιχατσΐί ! Τώρα ποϋ έτέλειωσε, άπό 
τά μαθήματα, τό σπίτι ξεθεμέλιωσε άπό 
τά πηδήματα 1 Πρώτη είς ολα. πρώτη έ- 
φάνη, καί γι’ αύτό ό,τι θέλει κάνει !

Ό φίλος μου //. Macpoirqc άγαπητέ .V. 
-Ιόμεσα μοι έστειλε τούς αοιθμούς τών 
φύλλων καί τό όνου-α τοΰ Περιοδικού, είς 
ο είχον δημοσιευθή τά αινίγματα καί ή 
«Παιδική Ηχώ», τήν όποιαν μοι έστειλες 
και έοημοσίευσα Δέν θέλω νά πιστέύσω 
ότι τα εχεις αντιγράψει καί διά τοϋτο πα
ραδέχομαι ότι είναι κάποια σατανική σύμ- 
πτωσις, ή οποία ει'θενάμή έπέλθη άλλοτε'

Etc cure .luffivcc· . ■ εις τό επόμενον.
"Erixtv pi.bilhii; του .ruari/pinv ςοΰ τι>- 

.-το)·ρ«5>έίου <>· ■·> έκτνπο»Γ«ι εό tpr.l.lor ί- 
0ρ<ί<5υ>·ίΐ· i.ri τι>·ας ήμΐρας ή ϊχόοιικ; αϊ
τόν.


