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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
(*Ι6ε προηγούμενον Αριθμόν.)

ΟΕ μικροί μας άναγνώσται παραχαλοΰνται νά πα· 
ρατηρήσωσι τήν εικόνα τοΰ ήλιοι*, ήτις εδρίσκετα 
εΐ; τό φυλλον τοΰ παρελθόντος Αύγουστου. Έν αδ- 
τή φαίνονται έπΐ του δίσκόυ τοΰ ήλιου χηλίδες τι- 
νέ; μαοραι διαφόρου οχήματος χαί- μεγέθους.

Αί χηλίδες αΰται, μέ τήν άνακάλυψιν των όποιων 
άρχεται νέα εποχή εις τήν άστρονύμίαν, άνεχαλυ- 
φθησαν υπδ τοΰ.Ίωάννβ Φαδρικίου τδ 1603.

'Ο.' αστρονόμο; ούτος παρετήρησεν ού· μόνον δτι 
όπ ή ρχον τ οιαΰται σ χοτειν αί κη λ ίδ ες " έπ I το ΰ . δ ιαχου 
το5 'ήλιου, άλλ’ οτι μετέβαλλαν χαί: Οέαιν χαθ’ έκά- 
στην ήμέραν. , _-

' Έδθδ; άφοΰ έγένετο γνωστή ή Ανακάλυψις αΰτη 
οί απανταχού τής γης Αστρονόμοι ήρχισαν νά παρα 
τηρούν τάς κινήσεις τών κηλίδών τούτων, εδρέθη δέ 
μετ’ ού πολύ, δτι αΰται έκινοΰντο άπ’ Ανατολών προς 
δυσμάς, έγινοντο αφανείς έπί τινας ή μέρας καΐ πά
λιν άνεφαίνοντο πρδς άνατολάς είς τδ αότδ σημεΐον 
του δίσκου του ήλίαυ, είς τδ δποΐδν έθεαθησαν τδ 
πρώτον, ‘ Ο χρόνος τδν δποΐον έδαπάνων τοιουτοτρό
πως εδρέθη, δτι ήτο ίσος μέ 27 ήμέρας καΐ ϊ 2 ώ
ρας. ’Επειδή δέ ή κίνηώίς των αυτή δέν ήδυνατο 
άλλως πως νά έξηγηθή είμή διά τή; δποθέσεως, δτι 
δ ήλιος έκινεΐτο περί τδν άξωνά του, ή άναχάλυψις 
τών κηλίδων τούτων εΐχεν ώ; φυσικόν αποτέλεσμα 
τήν άναχάλυψιν. τής περί τδν άξονα κινήσεως του 
ήλίου» δστις μέχρι τοΰδε κατά τήν θεωρίαν τοΰ πε
ρίφημου Κοπερνίχου έθεωρεΐιο ώς χέντρον Ακίνη
τον, πέριξ του δποίου δλα τά άλλα οδράνιά σώματα, 
έκινοΰντο.

Ή άναχάλυψις τών χηλίδων τούτων έχρησίμευσε
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προσέτι καΐ είς άλλην έπ σπουδαιοτέραν άνακάλυ- 
ψιν,— τής φυσικής δηλονότι· συστάσεως του ήλίοο—■ 
με άλλους λόγους αί κηλίδες αοιαι έστάθησαν αίτια 
να εορωσιν οί άττρονόμοι ποια εΐναι τά συ νιατών ία 
τον ήλιον στοιχεία καί είς ποιαν κατάοιασιν ταΰτα 
εύρίσ<ον:α·!

Τί εΐναι λοιπόν αί κηλήδες αυται; δύνανται νά ί- 
ρωτήσωσιν οί μικροί μας άνα νώσιαο

Δέν εΐναι άλλο τι βϊμή ψήγματα, εκρήξεις συμ· 
βαίνοοσαι έπί τοο μέρους Εκείνου του ήλίοο, τδ 6 
ποιον παρίσταται ώς σκοτεινόν εις την όπισθεν είκο 
νογραφίαν, καίίδούπως.

Οί αστρονόμοι έξετάζοντες τάς κηλίδας ταότας με 
τεχειρισθησαν έκτος τών ισχυρών τηλεσκοπίων καί 
άλλα έντεχνα έργαλεΐα, διά τών όποιων ευρον δτι ό 
ήλιος σονίσΐαται έκ τριών ούτως είπεΐν στρωμάτων; 
τοΰ κεντρικού, δπερ παρίσταται διά τοΰ μαύρου χρώ
ματος καί Ονομάζεται πιηοήν, τοΰ πέριξ αδτοΰ, βπερ 
έκάλεααν φωτόσφαιραν, και τοο έίωτερικοΰ.

Διά τών αΰτών έντεχνων Εργαλείων οί άστρονόμοι 
διά πειραμάτων γεν ο μενών έπί πολλών στοιχείων τής 
ήμετέρας γης, πορακτωθέντων κατά διαφόρους βαθ
μούς, παρετήρησαν δμοιότ/(ια ρειαξΰτοΰ ίκ τούτων 
παραγομενου φωτός καί τοΰ έκ τοΰ ήλιου· δθεν και 
σονεπέραναν, δτι δ ήλιος συνίσταται έκ τών α&τών 
στοιχείων, έκτων δποίων καί ή γή μας, καΐ οτι τά μέν 
βαρύτερα καί δοσκολοτηκτότερα εόρίσχονται είτε είς 
βευστήν διάπορον κατά στάσιν, είτε είς άεροειδή άλλά 
πυκνοτάτην, ύψηλής θερμοκρασίας, καί άποτελουαι τδ 
κέντρον, είτε τδν πυρήνα τοΰ ήλιου.

Τδ στρώμα τοΰτο ή δ πορήν δέν δίδει φώς, άλλά 
μόνον άντανακλφ έκεΐνο, τδ όποιον λαμβάνει έκ του 
δπερκειμένοο στρώματος.

Τδ δεύτερον στρώμα, ή φωτόσφαιρα, εΐναι αδτόφω 
ταν καί συνίσταται έξ αερίων πυριφλεγών, ή πυραυ- 
γών· άνεκαλύφθη δέ οτι μεταξύ τών άεριων τού
των εΐναι καΐ σίδηρος, σόδιον, νικέλιον, χαλκός, ψευ
δάργυρος, βάριαν κτλ. καί έλπίζεται. οα διά καλλίτε
ρων Εργαλείων θά άνακαλυφθώσι καί μόλυβδος, χρυ- 
σδς, άργυρος, ύδράργυρος καί άλλα μέταλλα έν αφθο
νία έπί τής ήμετέρας γής εύρισκόμενα.

’'Ανωθεν τής φωτόσφαιρας εδρίσκεται τρίτον στρώ
μα διαφανές, έξ άερίων, τών δποίων ή ποκνότης έ- 
λαττοΰται άναλόγως τής άποστάσεως άπδ τής Εξω
τερικής έπιφανείας τής φωτόσφαιρας είτε του υπο
κάτω αδτών στρώματος.

Τώρα εάν σομβαίνωσιν είς τδν ήλιον, όπως καί είς 
την γήν, ήφαίσιειοι Εκρήξεις, αυται φυσικά διασπά 
ζοοσι τά κατά τήν έπιφάνειαν στρώματα τοΰ πυρή

νας, καί αδτήν τήν φωτόσφαιραν, καί σχηματίζουσι 
κρατήρας είτε άνοίγματα, τά όποια παρουσιάζονται 
ΐΐς τήν δψιν ήμών ώς κηλίδες. μέ κέντρον σκοτεινόν 
καΐ περιφέρειαν φωτεινό τέραν.

Ότι δέ ούτως έχει τδ πράγμα αομπεραίνεται με
τά θετικότητος έκ τούτου, δτι αί κηλίδες αυται, αί &- 
τ.οΐαι κατ’ άρχά; κατέχουοι μεγάλην έκτασιν έπί τής 
επιφάνειας τοΰ ήλιου, κατά μικρόν σμικρόνονται καί 
τελευταϊον αφανίζονται, διαδεχόμενα! άπδ άλλας νέας, 
ώστε είς τδν ήλιον, ώ; φαίνεται, αί ηφαίστεια; αυται 
έκκρήξεις εΐναι σχεδόν αδιάκοποι.

Είς τήν όπισθεν εικονογραφίαν παρίστανται τά 
τρία ταΰτα στρώματα καταφανέστατα. Τά γράμματα 
Α, Β, Γ, δεικνύουν τά μέρη του πορήνος, είς τά ό
ποια γίνονται τά ρήγματα είτε αί Εκρήξεις, καΐ πώς 
διασπάζοοσι καΐ διαχωρίζοοσι τδ δεύτερον στρώμα, 
τήν φωτόσφαιραν, κάμνοντα τρόπον τινά δπάς ή ά
νοίγματα, τά δποΐα έκ τής γής βλεπόμενα εχουσι τήν 
δψινκηλίδων.

Είς τήν αύτήν είκόνα τοΰ Ήλίοο τήν είς τδ φύλ- 
Λον τοΰ Αύγουστου δημοσιευθεΐσαν έπί της Επιφά
νειας τοΰ Ήλιου φαίνονται έξοχαί τινες διαφόρων 
σχημάτων- αί έςοχαί αυταιεύρέθη δτι εΐναι άναπη- 
ΰήσεις φλογών όνος τών συστατικών τδ ήμειέρυ υδα- 
τος,—του ύδρογόνυ, παρετηρήθη δ’ βτιαί φλόγες αύ- 
ται ανέρχονται Ενίοτε είς ύψος 60 — 80 καί 100 χι
λιάδων ποδών ύπέρ τήν Επιφάνειαν τοΰ ήλίοο ! Είς 
όλικάς Εκλείψεις τοΰ ήλίοο τδ θέαμα εΐναι μεγαλο
πρεπές, διότι αί πόριναι αίίται γλώσσαι φαίνονται 
όπισθεν του δίσκου τής σελήνης έν δλη αΰτών τή 
λαμπρότητι.

Ουτω λοιπόν, μικροί μου φίλοι, δ άνθρωπος καίτοι 
κατοίκων έπί πλανήτου 90 εκατομμύρια μιλίων μα
κράν άπέχοντος του ήλιου — καί τοι Εμποδιζόμενος 
άπδ το υπερβολικόν αδτοΰ φώς είς τάς Εξετάσεις του, 
διά τής Επιμονής καί τής ευφυΐας του κατώρθωσε διά 
μικρών τινων ύελίνων Εργαλείων νά προσδιορίση άκρι- 
οώς τδ μέγεθος τοϋ ήλίοο, τήν δύναμιν τής έλξεως 
αύτοΰ, τά συστατικά του στοιχεία, καί τήν κατάστασιν 
= ί; τήν δποίαν ταΰτα ήδη εΰρίσκονται· τήν περί τδν ά- 
ίωνα περιστροφήν του, καί προσέτι. Stt καί αδτδς μέ 
όλους τους πλανήτας καί κομήτας του, στρέφεται 
ϊίς τδ άχανές πέριξ άλλου πολύ μεγαλειτέροο ήλίιι!

Πόσον μικρά καί δμως πόσον θαυμαστά πράγματα 
κατορθώνει τδ μικρόν τοΰτο πλάσμα του θεοΰ, — ό 
άνθρωπος διά τόΰ νοος του ! Πόσον άνόητοι καί κα- 
■<ot εΐναι δσοι μεταχειρίζονται τδ πολύτιμον τοΰτο 
δώρον του Ύψίστοο είς Εξευρέσεις κακών καί αισχρών 
καΐ φθοροποιών πραγμάτων! Καί πόσον λυπηρόν εΐναι 
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νά συλλογιζηταί τις δτι ύπάρχουσι τοσαΰτα έκατομ- 
μύρια τοιούτων λογικών δντων τοσοΰτον έοκοτισμέ 
νων, ώστε νά λατρευωσιν ώς θεόν τά χτίσματα αδ- 
τού, ή ίτι χειρότερον, τά έργα τών ίδιων α&τών 
χειρών!

Έχει κατοίκους & ήλιος; Ή επικρατέστερα γνώ 
μη μετας'υ τών Αστρονόμων εΐναι δτι _£έν έχτι* άλ 
λ’ 3ν εχη, δέν θά ήναι βεβαίως όμοιοι μέ ήμάς του; 
ανθρώπου;, διότι ή σφαίρα τοΰ ήλιου δέν εΐναι εΐς 
τοιαυτην φυσικήν κατάστασιν δποία απαιτείται διά νά 
δύνανται νά ζήσωσιν ανθρώπινα όντα έπ’ αυτής.

(Ακολουθεί.)

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΪΑΑΤΕΡΟΣ
Διήγημα άναφερόμζΑίον εΐς την πολιορκίαν . 

τβΐ> Στρασβούργου.
(Συνέχτια- ϊίε προηγούμννον άριβ.)

Τήν 31*1* ’Ιουλίου μ. μ. 6 βασιλεύς έν μέσφ τοΰ 
ζητωχραυγοΰντος πλήθους απεχαιρέτησε του; Αγα
πητούς δπηκόους του διά τήν έδραν του πολέμου. Ο 
σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου ήτον ^στολισμένος μέ ά» 
θη καί Αειθαλή φυτά, έδώ δέ καί έχει έν τφ μέαφ αύ· 
τών έφαίνοντο γεγραμμέναι διά γ ραμμάτων έξ ανθέων 
διαφόρων χρωμάτων αί λέξεις * Συν ^εφί»,—λέξεις, 
αί δπ&ΐαι είς τάς περιστάσεις έκεΐνας ήσαν πηγή 
παρηγοριάς εΐς πολλάς χαρδίας.

'Ο πατήρ καΐ ή μήτηρ τοΰ Μαρτίνου καΐ 0&αλ· 
τέρου έπέστρεφον οικαδε συγχεκινημένοι καΐ περίλυ
ποι, άλλ’ ή θέα τής βασιλίσσης, ήν εΐδον Αποχωρι- 
οθεΐσαν τδν σύζυγον και τδν υίόν της καΐ κλαίουααν 
Ανεκούφισεν ούκ δλίγον τήν θλίψιν των. «Άφοΰ ή 
βασίλισσα μας,—είπε περίλυπος ή μήτηρ,— κάμνει 
τοιαότην θυσίαν διά τήν πατρίδα, ήμεΐς οί υπήκοοι δέν 
εχομεν κάνέν δίκαιον νά λυπώμε&α, διότι τά τέκνα μας 
πηγαίνουν είς τδν πόλεμον.»

«Μήτερ,—εΐπεν δ Μαρτίνος έναγκαλισθεΐς διά τε
λευταίων φοράν τήν μητέρα του, - άπδ τοϋδε πας 
πεινασμένος καΐ πληγωμένος στρατιώτης εΐναι υίός 
σου— κάμνε δ,τι δύνασαι δι* αύτοός,ν

Ή μήτηρ ενευσε μέ τήν κεφαλήν.
* Ζήτω ή καλήμης μήτηρ, ή τις μας έπρομήθευσε 

μέ τόσα καλά πράγματα,·—έκραξεν δ Ο&άλτερος,— 
Αμέσως δ’ οί συστρατιώταί του έπανέλαθον, ο ζήτα»!» 
άλλ’ 6 συριγμδς τής Ατμαμάξης απέπνιξε τήν φωνήν 
αυτών—ήτο τδ οημεΐον τής άναχωρήσεως τής άμα 
ξοατοιχίας, ήτις έφερε τοιοΰτον πολύτιμον φορτίον είς 
τδ θέατρον τοΰ πολέμου.

— Θά τούς έπανίδωμεν Αρά γε ποτέ; — εΐπεν ή 
τεθλιμμένη μήτηρ τών νέων,— Πότε καί πώς;

Ό βασιλεύς δέν είχε φθάσει είς τδ πεδίον τής μά
χης, δτε χαροποιαΐ άγγελίαι νίκης ίφθασαν είς Βέρο· 
λΐνον καί έπλήρωσαν τάς καρδίας όλων μετά χαρας, 
άλλ’ ή χαρά αυτή δέν ήτο αμιγής λύπης είς τούς 
Γερμανούς—Αί κωμοπόλεις καί τά χωρία, διάτων 
οποίων ή βασιλική συνοδεία διήρχετο, εΐχον μετά 
βληθή είς νοσοκομεία — Χιλιάδες πληγωμένων καΐ 
θνησκόντων στρατιωτών έχειντο πανταχοΰ, παντα- 
χοΰ δέ οί χειρουργοί καΐ Ιερείς έφαίνοντο έκτελοΰν- 
τες έκαστος τδ φιλάνθρωπον α&τηΰ έργον. Έδώ οί 
διψώντες έλάμβανον δδωρ χαΐ οί πεινώντες τροφήν, 
εκεί αί πληγάΐ τών πληγωμένων περιεδένοντο, άλ
λου πόδες καΐ χεΐρες άπεκόπτοντο καΐ παρέχει οί 
θνήσκοντες έθάπτοντο - Οι έλαφρώς πληγωμένοι ή- 
σαν έπί αμαξών, ?να μεταφερθώσιν εΐς μακρυνώτερον 
μέρος.

Τδ τάγμα, είς τδ όποιον δ Μαρτίνος καΐ Οδάλ- 
τερος άνήκον, έσταμάτησεν είς $ν τών χωρίων τής 
'Αλσατίας — Ένταϋθα οί στρατιώται έξώδευσαν τάς 
όλίγας ώρας, κατά τάς όποιας εμειναν, περιποιούμε
νοι το&ς πληγωμένους—'Η θέατοιαότης σκηνής έξέ- 
πληξε κατ' Αρχάς τδν νέον Οΰάλτερον, άλλ’ δ Μαρτί
νος ένα μόνον είχε συλλογισμόν, πώς νά βοηθήαη τούς 
έχοντας χρείαν* παρηκολοόθει δέ πάντοτε τδν ίερέα 
καΐ τούς νοσοκόμους βοηθών αύτοΰς και μετά χειρδς 
έπίσης τρυφερας ώς ή τής μητρδς, θέτων τους πλη
γωμένους αυστρατιώτας του έπί τών εΐς τάς άμαξας 
άχυρων, οίοων εΐς τούς μέν σιγάρα, είς τούς δέ στα
γόνας τινας οίνου, καΐ είς άλλους άλλα τινά Αναψυ
κτικά* τδ αδιδ έπρατταν καΐ οί συστρατιώταί του, 
ώστε δλόκληρον τδ τάγμα καθ’ ολον τδν χρόνον τής 
εΐς τδ χωριδν διαμονής του ένησχολειτο είς τήν πε· 
ριποίηαιν τών πληγωμένων.

Περί τα τέλη τοΰ Αύγουστου εόριαχομεν τούς δυο 
νέους μας έστρατοπεδευμένους έξωθεν τοΰ Στρασ
βούργου, τδ όποιον τά γερμανικά στρατεύματα στενά 
έπολιόρκουν. ΤΑ παραμύθια, τά δποΐα οί γονείς των 
τοΐς έλεγαν περί τής ποτέ γερμανικής ταύτης πό- 
λεως, τά τραγούδια καί αί ίστορίαι τά δποΐα άψάλλον 
καί έλεγον περί Στρασβούργου, ό λαμπρός μητρο- 
πολιτικδς ναός— ολα ταΰτα ήλέκτριζον τήν έξημμένην 
φαντασίαν τών νέων, Ινφ έπολιόρκουν τήν μεγάλην 
καΐ περίφημον έκείνην πόλιν.

Καΐ κατ’ Αρχάς μέν ή παράδοσις αυτής ήλπίζετο 
ταχεία* Αλλ’ δ Ανδρείος αύτής φρούραρχος έκήρυξεν, 
οτι ήθελε τήν όπερασπισθή μεχρις έσχατων. Ή πεί
να δμως Αφ’ ένύς καί ή έλλειψιΐ πολεμοφοδίων καί 
τδ καταστρεπτικόν πΰρ τοΰ έχθροΰ Αφ’ ετέρου, ήνάγ- 
κασαν τήν τε φρουράν και τούς Ανδρείως ύπομένον- 
τας πολίτας νά παραδοθώαιν έπί τέλους.
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Διαρκούοης τής πολιορκίας, οΐ γάλλοι έκαμαν έ
ξοδόν tiwt έναντίον μικ&ας τίνος χανονοστοιχίας, το- 
ποθετημένης έπί τιλ·'<τοο, ήτις διά τών συνεχών 
αύτής κανονοβολισμών ήνόχλει παρά πολύ τούς είς 
τδ φρούριον; Είς τήν κανονοστοιχίαν ταύτην ήτο 
προσκεκολλημμένος καί · *>>> τε . Η έξοδος τών 
Γάλλων ήτο σφοδρά, καί σχεδόν πάντες οί Γερα
νοί πυροίολισταί εΐχον πέσει, άλλ* δ Οδάλτερος έ- 
ξηκολοΰθει πληρών και πυροβόλων τδ τηλεβόλον τ», 
<ω ςου διά τής έπελθουσης συνδρομής, δ έχβρδς ά- 
πεχροΰσθη καί ήναγκάσθη νά χαταφύγη έκ νέο» υπό 
τήν σκεπήν τών τηλεβόλων το» φρουρίου,

Διαρκβύσης τής προσβολής δ Οδάλτερος ησθάνθη 
δξέΐάν τινα νύξιν έν τή καρδίφ του καί ήρχισε 
κλονίζηται.

—«θά άποθάνω άρά γε,—είπε, καθ’ έαοτόν. Έάν 
£/$ oowi., έστω, μετά αοΰ, ώ Θεέ μου.»

Οί προσελθόντες αξιωματικοί συνέχαρησαν καί 
έπήνεσαν τδν ϋΰάλτερον διά τήν άνδρειαν καί άτα- 
ραξίάν το», άΐλά παρατηρήσαντες τήν όπερ βολικήν 
αδταϊ ώχρότητα, «Είσαι πληγωμένος;» τδν ήρώτη- 
σαν.—«Μοί φαινετ®·,—εϊπεν ό νεανίας. j

Έξετάσαντες αύτδν παρετηρησαν πόσον θαυμα
στή ήτον ή σωτηρία του. Μία των σφαιρών εΐχε ■ 
διαπεράσει τδ κράνος του, Ιτέρα πληγώσει έλαφρώ; j 
τδν βραχίονα του, τρίτη θά διετρΰπα τήν καρδίαν ! 
του, άν μή §ν μικρήν εδαγγέλων, τδ όποιον δ Ού- I 
άλτερος πάντοτε έφερε μεθ’ έαυτοο, έμπόδιζε τήν 
πρόοδόν της· άμφότβρα τά τε Ινδόματα καί το εδαγ- 
γέλιον ειχον διαπερασ&ή, άλλ’ έπί. του στήθους τοο [ 
δέν έφαίνετο είμή μικρός τις κύκλος φέρων τδν τύ
πον τής κωνοειδούς σφαίρας I καϊ τούτο ήτο ή όξεία 
νύξις τήν όποιαν ήσθάνβη. κατά τήν συμπλοκήν. Τε 
λεοταϊον δμως εύρέβη οτι μία σφαίρα είχεν είσέλθει 
είς τδ αριστερόν μέρος τοΰ στήθους καί έμπηχθή, είς 
τδ ανω μέρος το.ΰ πνεύμονας, προξενήσασα άρκετήν 
απώλειαν αίματος, χαΐ τήν έπελθοΰσαν ώχρότητα,

(ακολουθεί)

ΓΑ1ΝΑ Η ΚΑΣΤΑΝΗ.
Τδ γένος τών Υαινών περιλαμβάνει διάφορα είδη· 

άπαντα δέ ταΰτα εχουσιν ειδεχθή τήν δψιν καί τάς 
έξεις άηδειί. Είναι ζώα σαρκοβόρα και λαίμαργα 
άλλά δειλά· οΒεν σπανίως, εκτός όταν στενοχωρηθώ 
σιν ύπδ τής κείνης, ή πρδς δπεράσπισιν τών νεογνών 
τω?, έπιπίπτουσι κατ’ άλλων ζώων, ή προαβάλουσι· 
τδν άνθρωπον, αρκούμενα, ή μάλλον είπεΐν προιι- 
μώντα τά θνησιμαία τών ζώντων ζώων·- ' δθεν καί 
τοέχοοσιν οπού ύπαρχου® τοιαΰτα, οΰχί Si σπανίως 

έπισκέπτονται καί τά νεκροταφεία καί ξεχώνουσι τούς 
νεκρούς, σκάπτοοσα διά τών έμ προσθίων ποδών ένε
κα 3έ τής έξεως ταύτης του ζην άποπέμπουσίν άπδ 
τοΰ σώματός των ίδιαν τινά δυσώδη άποφοράν. ήτις 
διαμένει καί όταν άκόμη τρέφονται μέ καλδν κρέας. 
’Ιδιαιτέραν χλίαιν φαίνεται δτι έχουσι πρδς τδ κρέας 
τών σκύλων, “Οθεν καΐαφεύγουσι είς διάφορα τεχνά 
σματα όπως συλλάδωσιν αΰτοΰς. "Εν- τούτων- τών τε
χνασμάτων έιναι και τδ έξης. ‘Ο- άρρην κρύπτεται ύπο- 
κάτω θάμνου έξωθεν τοΰ χωρίου κειμένου'—ή δέ θη 
λεία εισέρχεται τολμηρώς είς τδ χωμίον καί θέτει είς 
κίνησιν τους σκύλους αύτοΰ- Εόθύ; δ* άφο» έχττλέ- 
ση τοΰτο, άρχίζει νά όποχωρη· διωκομένη ύπ’ αώ

των. Κατά τήν φυγήν της λαμβάνει τήν όδδν,. κα 
διέρχεται πλησίον το» μέρους ένθα δ φίλος της πα
ραμονεύει, δστις ευθύς άφοΰ πλησιάσωσιν. οζδιώκοντες 
σκύλοι είς Ικανήν άπόστασιν έπιπίπτεν κατ’ αύτών 
συλλαμβάνει τδν προατυχόντα ίκ τοΰ τραχήλου καί 
3? ένος τεινάγματος καιαρρίπτει αώτδν νεκρόν έπειτα 
ρίπτει αώτδν έπί τής ράχεώς τοο καί άπέρχεται σι>- 
νοδεοόμενος ύπδ τής φίλης του είς μέρος ασφαλές, 
δπου άμφότεροι εώοχοΰνται έν ήσυχίφ έκ τών- σαρ
κών τοΰ πτωχού καί άπλοϊκο». σκύλο» 1:

Αί oat ναι είναι ζώα τής ’Ασίας καί Αφρικής βπ» 
πολλάκις γίνονται ή μάστιξ τών κατοίκων, εισερχόμε
νοι είς τά χωρία καί διερχόμεναι τάς όδούς ανε» το» 
έλαχίσtoo φόβου. Όθεν οί κάτοικοι άναγκάζονται νά 
κλείω® τάς θόρας τών μανδρών, ένθα φυλάττουσιτα 
ζώά των, καί άκόμη, τών οικιών των, διότι πολλάκις 
αύται εισέρχονται καί φονεόου® τούς sit αότάς κα
μωμένους καί τούς κατάτρώγουσιν.

I δ. εΐδος τοΰτο, τδ όποιον παρίσταται είς τήν προ· 
κειμένην εικόνα, εΐναι ή καστανή λεγομένη ύαινα, ή 
μεγοιλενιέρα όλων τών άλλων. Τδ είδος τοΰτο εΰρί- 
σκετ® καί sit: τδν ζωολογικόν κήπον το» Λονδίνο».
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.

« Καΐτδ Πνεύμα ζαί ή νύμφη λέγοο«ν, Έλθέ' χαί δστις 
άχούει, άς εϊπη. Έλθέ, χαί “Οστις διψά ας ΕΧ6τ|’ χαί δστις 
θέλει ας λαμβάνη δωρεάν τό ύδωρ τής ζωής.» (Άποχ.χδ'.17.)

’Σ τδν Σωτήρα εύθός. χ. τ. λ.

λ" Ελθετε πρός με πάντες οί χοπιώντες χαΐ πεφορτισμένο1 
χαί έγώ θέλω πας άναπα’δσεα» (Ματθ. ιά, 18.)

Πόστευσέ τον εδθΐις χ. τ. λ.

«ΟΙ δ λ εΐπον, πίστεοοον είς τδν Κύριον Ίησοΰν Χριστόν, 
*αί θέλεις σωθή σύ χαί δ οϊχδς σον.» (Πράξ. ις', 31.)

Ζήτησέ τον εύδύς. κ· τ. λ.

« Καί άχούσας δτι εΐναι ’Ιησούς δ Ναζωραίος, ήρχισε νά 
αράζη χαί νά λέγη. «ϊίε τοΰ Δαβίδ Ίησοΰ, έλέησδν με.»

(Μάρχ. 47.)

Κάλεσέ τον εδθύί. χ. τ. λ.

«Καί πας δστις δν ίκιχαλεσθή τδ δνομα τοΰ Κυρίου θέλει 
σωθή.» (Πράξ. β'. 31.)

Σέ άχούει εύδάς. χ. τ. λ. ί

«*β δέ Ιησούς είπε πρδς αύτδν, ’Ύπαγε ή πίστις σοο σέ 

ίσωσε. Καΐ εύθύς άνίβλεψε χαί ήχολούθει τδν Ίησοΰν έν τη 
όδφ.» (Μάρχ. ί 52.)

Σογχωρεΐ οε εάθύς χ, τ. λ.

« Έάν δμολογώμεν τάς άμαρτίας ήμών, εΐναι πιστδς χαΐ 
δίκαιος, ώστε νά συγχώρηση είς ήμάς τάς άμαρτίας, χαί κα- 
βαρίη) ήμάς άπδ πάσης άδιχίας.Β (Α\ Ίωάν. £ 9·)

Καθαρίζει εύθύς. χ. τ. λ.

« Έάν δμως περιπατώμεν έν τφ φωτΐ, καθώς ούτος εΐναι 
έν τψ φωτΐ, ίχομεν κοινωνίαν μετ’ άλλήλων, χαΐ τδ αίμα 
τοΰ Ίησοΰ Χριστού τοΰ ϊίοΰ αύτοΰ καθαρίζει ήμάς άπό πάσης 
άμαρτίας.» (Α'. Ίωάν. ά. 7.)

Σέ ένδύει εδθός χ> τ. λ.

«Ό νικών, οΰτος θέλει ένδοθή ίμάτια λευκά· καΐ δέν θέλω 
ίξαλείψει τδ δνομα αύτοΰ έχ τοΰ βιβλίου τής ζωής, καΐ θέ
λω δμολογήσει τί δνομα αύτοΰ ένώσιιον τών αγγέλων αύτοΰ.» 

Άχοχ. γ'. 5.)

Καί σί σώζει ευθύς, χ. τ. λ»

« Παν δ,τι μοί δίδει δ Πατήρ πρδς έμέ θέλει ϊλθει· καί τδν 
έρχόμενον πρός έμί δέν θέλω έχβάλει 4ξω.» (Ίωάν. c. 73). 



374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1874

—Όσον πολύ μέ φίλον σου έφαγες, φίλε, άλας, 
Τόσον νά.φεόγης χωρισμού αιτία; τάς μεγάλα;. 
Άνδέσταόή αδύνατον φιλίαν νά τηρήσης, 
Νά τήν ξηλώσης πάσχισε, χωρίς νά τήν ξεσχίσης. 
Φίλους ταχύ μήν άποκτφς, πλήν δσους απόχτησης, 
Φρόντιζε βσον έμπορει; νά τού; διατηρήσης, 
Πά; άνθρωπος γνωρίζεται άπδ τδ φρόνημά του, 
Καθώς καί έκαστον πτηνδν άπδ τδ φώνημά του.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ1ΣΤΟΡΙΚΑ.
ΒΑΒΥΛΩΝ.

Η περίφημος έν τή ιστορία αΰτη πόλις έκτίσθη 
ύπδ του Βήλοο, δστις δπο τίθεται οτι ή τον δ αυτό; μέ 
τδν Νεβρωδ τή; Γραφής (Γένεσις ί. 10 —11,—*) τδν 
υίδν του Χοΐις, τοΰ έγγόνου τοΰ Χάμ, υίοΰ τοΰ Νώε, 
περί τδ 2245 π. X.

Ο Νΐνος, δ θεμελιωτής τής Νινευή, έκυρίευσε τήν 
Βαβυλώνα τδ 2,233, ήνωσε τάς δόο μεγάλα; έχεί- 
νας πόλεις χαί ούτως ίδρυσε τήν Άσσυριακήν Μο
ναρχίαν.

Τδ 747 π. X, ήτοι I486 έτη άπδ τής κυρίευσε ως 
αδτής ύπδ του Νίνου, ό διοικητή; αυτής Εύείλ-Με 
ρωδάχ άπεστάτησεν άπδ τοΰ μονάρχου τής Νινευή 
καί κατέστη άνεξάρτητός, θεμελίωσα; οδτω τήν δευ- 
τεραν Βαβυλ.ωνικήν μοναρχίαν,

'0 υίδς αύτοΰ Ναβουχοδονόσορ ύπήρξεν εις τών 
φοβερωτάτων δορυκτητόρων του κόσμυ* μνημονεύεται 
δέ συχνά εν τή 'Αγίφ Γραφή ίνεκα τών πολέμων, του; 
όποιους είχε μέ τού; ’Ιουδαίους καί τδν σκληρόν 
τρόπον μέ τδν όποιον έφέρθη πρδς αυτούς.

Ό Ναβουχοδονόσορ ουτο; άνέβη είς τδν θρόνον 

τδ 725 π, X καί πρώτον μέν έκίνησβ πόλεμον κατά 
τήΐ Νινευή, ήν χαί έκυρίευσε ζαταστήαα; αΰτήν φό, 
ρου ΰποτελή.

'Ο Ναβουχοοονόσορ ήτο δ έκπολιορκήσας τήν Ιε
ρουσαλήμ και καταστρέψας τά τείχη καί τά παλά
τια της· όκατακαόσας μέπΰρ τδν Ναόν τοΰ Σολο- 
μώντος και μετακόμισα; τά ίερά σχεόη του καί με
τοίκισα; τοδς Ιουδαίους είς Βαβυλώνα.
Ό αότδί Ναβυχοδονόσορ ήτον βστις ερριψε τές τρεις 

παϊοα; είς τήν κάμινον τοΰ πυρδς τήν καιομένην, διότι 
δεν ήθέλησαν νά προσκυνήσωσι τήν εικόνα τήν χρυσήν 
τήν οποίαν έκαμεν δστις, εΐδε τά δύο ένόπνια, τά 
όποια τοΰ εξήγησεν ο Δανιήλ- δστις παρεφρόνηοε καί 
έζησεν έπί πολλά έτη ώς ζώον τρώγων χόρτα, άλλ’ 
έπί τέλους έπανήλθεν εί; τάς φρένα; τυυ χαϊ έπί·* 
οτευσεν είς τδν άληθή θεόν.

Ούτος τόσον έμεγάλυνε, χαθωράισε καί ισχυροποίη
σε τήν Βαβυλώνα, ώστε τήν κατέστησε τήν πλουσιω- 
τάτην,καΐ ίσχυροτάτην πόλιν τοΰ τότε γνωστού κόσμ»

Ή Βαβυλών, τής όποια; τδ σχέδιο* παριστφ ή 
προκειμένη εικονογραφία, ήτο κτισμένη έν ειδει τε
τραγώνου έπί τοΰ Εύφράτου ποταμού.

Ό Ηρόδοτος, βστις τήν έπεσκέφθη, μας λέγει, βτι 
είχε σχήμα τετραγώνου χαί περιεβα'λλετο όπδ πελω 
ρίων τειχών,έκαστη πλευρά τών όποιων ήτο 15 μέλια 
μαχρά. Τδ πλάτος τών τειχών τΰτων ήτο 85 ποδών,τδ 
δέ ύψος 350! ήσαν δέ κατεσχευασμένα έκ τούβλων, σο- 
νηρμοσμένων δι’άσφάλτου, διότι οί άνθρωποι τότε δέν 
έγνώριζον τήν κατασκευήν τή; άσβεστου, τάφρος δέ 
πλατεία καί βαθεΐά περιέβαλε τρυγόρω αυτά καί έ- 
πληρουτο υδατος έν καιριρ άνάγκης.

*Η πόλις εϊχεν 100 πόλας, τών όποιων τά φύλλα 
ήσαν έκ χονδρού Ορειχάλκου. Είς τδ μεταξύ δόο πυ
λών διάστημα ήσαν τέσσαρες ύψηλοί πύργοι, εις δέ 
είς έκάστην τών τεσσάρων γων ιών .

Αί οδοί τής πόλεω; ήσαν εδθε’αι καί διεσταορουν- 
το όρβογωνιαίως — αί δέκυριώτεραι αδτών αντίστοι
χο ον εί; τάς 100 πόλας. (ακολουθεί)

Η ΑΝΩΦΕΛΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ.

μ r θ ο χ.
ΕϊΛΟΓΩΣ έμπορεΐ τις νά υποπτεύεται, δτι οί πα- 

ραμελοΰντες τά ήδη έφικτά μέσα φωτισμού τε καί 
προόδου, δέν ήθελον ώφεληθη περισσότερον καί αν 
εΐχον τοιαΰτα μεσα, όποια εΐναι αδύνατον νά έπιτΰχι»- 
σιν. ‘Ο έφεξής μΰθός χρησιμεύει πρδς διασάφισιν 
τούτου.
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«Σονελθόντες ποτέ είς ’Αθήνας οί Ιπτά σοφοί τής 
‘Ελλάδος, συνεζήτουν μίαν τών ήμερων ποιον άπο τά 
θαύματα τής δημιουργία; είναι τδ μεγαλείτερον. Ει; 
έξ αύτών, δ περινοόστατος, έπρότεινε τδ υπό τινων 
Αστρονόμων δοξαζόμενον περί τών Απλανών αστέρων. 
Ατι δηλαδή έκαστος είναι ήλιος εχων πλανήτας στρε 
φυμένους περί έαυΐδν, καί βρύων Απδ φυτά καί ζώα, 
ώς ή γή αΰτη. Ο διαλογισμοί δτος έθέρμανε τάς φαν
τασίας των, και συνεφώνησαν νά ίκετεύσωσι τδν Δία 
νά μεταβίβαση αύτους τουλάχιστον είς τήν σελήνην, 
καί νά τούς άφήση έχει τρεις ήμερα;, ώστε νά ίδωσ; 
τά θαύματα τοΰ τόπου αύτοΰ, καί έπιστρέψαντες νο 
τά διηγηθώσιν. Ό Ζεύ; σογκατένεοσε, καί διέταξε 
τους έπτά σοφούς νά συναθροισθώσιν έφ’ υψηλού τι 
νδς όρους, βπου νέφος ήθελεν είσθαι έτοιμον νά μετα
κόμιση αΰτούί είς τήν ποθουμένην χώραν. Είς τήν 
διαταγήν ταύτην Ασμένως ύπήκουσαν, σομπαραλαβόν- 
τες καί τινας εκλεκτούς συνοδοιπόρους, ώς βοηθούς 
είς τδ περιγράφειν καί είχον ίζειν παν ο,τι καινοφανές 
καί περίεργον ήθελε τούς τυχει. Έπί τέλους έφθασαν 
εί; τήν σελήνην, καί εύρηκαν έχει παλάτιον, άριστα 
πρδς ύποδοχήν αύτών παρεσκευασμένον. Τήν έπαύρι 
ον, δντες κεκοπιασμένοι άπδ τήν οδοιπορίαν, ήσυχα 
σαν είς τδν οικον εως τδ μεσημέριον, καθ' ήν ώραν 
προσκληθεντες είς γεύμα τρυφή λότατον, εύφράνθη- 
σαν τοαουτον, ώστε ή περιέργεια των Αρκετά έσβέσθη.

Τήν ήμέραν ταύτην είδον μόνον διά τδν παραθύ
ρων τδν τερπνότατον έ κείνον τόπον, κεκαλλωπισμένον 
μέ ώραιότατα άνθη, καί ηχούσαν τδ κελάδημα με 
λφδηκωτάτων πτηνών μέχρι τής έσπέρας. Τήν έπιοΰ- 
σαν έσηκώθησαν πολλά πρωί, -έπί σχοπφ του ν’ Αρ- 
χίσωσι τάς παραςηρήσεις των άλλά τινες θελκτιχώτα- 
ται νεάνιδες τής σελήνης, έλθοΰσαι είς Ιπίσκεψιν, συ 
νεβρόλευσαν αύτού; νά άναλάβωσιν Ακόμη περισσό
τερον άπδ τού; κόπους τοΰ τάξει ο ίου, πριν έκτεθώσιν 
είς τδ έπίπονον εργον τής νέας περιηγήσεως.

Ή ποικίλη καί πολυοψος τράπεζα, οί πολυτελείς 
οΐνοι, καί τά κάλλη τών παρθένων, έκλόνησαν τήν ά- 
πόφασιν τών ξένων τούτων. Είσήχθη δέ καί συμφω
νία μουσικής, αί νεαι ήρχισαν νά τραγφδώσι, καί τά 
πάντα μετετράπησαν είς χαράν ώστε όλόκλήρος ή 
ήμερα αυτή έδαπανήθη έν εύθομίφ, έωσοΰ, τινές τών 
.γειτόνων, ύπδ ζηλοτυπίας κινούμενοι, ώρμησαν είς 
τδν οΐκον με γυμνωμένα; ρομφαίας. ΟΕ έν τη συντρο- 
φίφ πρεσβυτεροι καθησύχασαν τούς νεωτέρους, ύπο- 
σχεθέντες νά ένάξωσι τούς ταραχοποιούς είς τδ δικα- 
στήριον εύθύς τήν έπιοΰσαν. Τούτο έπραξαν τφόντι, 

■καί τήν τρίτην ήμέραν έγινεν ή δίκη· αί κατηγορίαι 

δ’ έξ ένδς μέρους, αί δικηγορίαι καί άπολογίαι έκ τοΰ 
άλλου, καί ή άπόφασις αύτή, έξώδευσαν ολην τήν ή
μέραν, καθ’ ήν έτελείονεν ή παρά τοΰ Διδς τεθεΐσα 
προθεσμία. Έξ Ανάγκης λοιπδν έπανήλθον οί έπτά 
σοφοί είς τήν Έλλάδά, Είποο συνέ^βευαε πλήθος πέ- 
ρι£ αύτών ν’ Ακούση περιγραφόμενα τά θαύματα της 
σελήνης· άλλά δεν ήδΰναντο τίποτε όίλλο νά τούς ε?· 
πωσιν, (επειδή τίποτε άλλο δέν έγνώριζον), εϊμή δτι 
χλόη έκάλυπτε τήν γην, συμμεμιγμένη μέ άνθη καί 
οτι τά πτηνά έκελάδουν έπί τών δένδρων· άλλ’ δποΐα 
άνθη είδον, ή δποΐα πτηνά ηχούσαν, ήγνόουν ολως 
-διόλου· δθεν καί τά μέγιστα περιεφρονήθησαν.π

*Αν έφαρμόσωμεν τδν μύθον τούτον εί; τούς προει
ρημένους, θέλομεν παρατηρήσει ίχανήν ομοιότητα. 
Αί τρεις ήμέραι του μύθου δηλοΰσι τάς τρεϊς ήλικίας 
τοΰ Ανθρώπου.

Πρώτον, τήν Νεότητα, καθ’ ήν, Ασθενείς δντες, 
δέν βλέπομεν τά έργα τοΰ Δημιουργού. Όλος δ χαι- 
ρδς αυτός δαπαναται είς δπνηρίαν, τρυφήν, καί δια- 
σκέδασιν. · ; t

Δεύτερον, τήν ’Ακμήν, καθ’ ήν οί άνθρωποι Απο
καθίστανται έίς τδν κόσμον, νυμφεύονται, Ανατρέφου- 
σι τέκνα, χρηματίζονται, ύπανδρεόουσι τάς θυγατέ
ρας των, καί οίκονομοΰσι τούς υίοός των. ' . . .,

Τρίτον, τδ. Γήραί, καθ’,δ, ήδη πλουτήσαντες, πε
ριπλέκονται είς έριδας καί δικας, Αφορώσας, τήν ιδι
οκτησίαν των.—Οΰιω πώς συμβαίνει πολλάκις, καί 
οί άνθρωποι δέν εόρισκουσι καιρόν νά συλλογισθώσι 
χάν πρδς τί έπλάσθησαν, καί διατί ήλθαν είς τδν 
κόσμον.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΚΩΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΥΙΟΝ ΤΟΥ.

Ό Μέγας “Αγγλο; μυθιστοριογράφος τοΰ αίώνός 
μας, δ Σκώτ, δίδει τήν έπομενην συμβουλή,ν είς τον 
υίον του,—· Άναγίνωσκε, Αγαπητέμου Κάρολε, τά 
ώφελιμώτερα. Ό άνθρωπος διαφέρει Απδ κτήνη καί 
πτηνά μόνον έπειδή έχει τά μέσα τοΰ ώφελεΐσθαι Από 
τάς τώνπρογόνων αύτοΰγνώσεις. Ή χελιδών κτίζει 
τήν αύτήν φωλεάν, τήν όποιαν ό πατήρ καί ή μήτηρ 
αύτής έχτισαν, καί τδ στρουθίον δέν κερδαίνει τίποτε 
Απδ τήν πείραν τών γεννητόρων του. Ό υίδς τοΰ σο- 
φοΰ χοίρου, άν εΐχεν υίδν, ήθελεν εΐσθαι άπλοϋν κτή
νος, καλδν μόνον διά τά χοφομήριά του. “Αλλως έχει 
τδ πράγμα ώς προς τήν Ανθρωπότητα. Οί πρόγονοι 
ήμών διέτριβον είς σπήλαια καί σκηνάς, έχει όπου ή- 
μεϊς κατασκεοάζομεν παλάτια διά τού; πλουσίους καί 
Αναπαυτικός καλύβας διά τούς πτωχούς· διατί δε τοΰ- 
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το, aijx-J) διότι έχομεν τή* δύναμιν, &εωρ'οΰντες τά 
παρελθόντα, νά έπιδελτιόνωμεν τάς βελτιώσεις τών 
προγόνων ήμών, καΐ ν’ άποφεύγωμεν τά ο®άλματά- 
των j Άλλά πρδ; χατόρθωσιν τούτου απαιτείται ή 
σπουδή τη; ιστορία;,' χαι ή σύγκρισις αότής με τά γι
νόμενα.!

ΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ.
Αδύνατον εΐναί ποτέ λαός νά συνειθίόη 
Ιίροθύμω; χάΐέπιμελώς τδ μέλλον νά φροντίση,' 
Άνίσώ; ήν’ αβέβαιος του δτι αί σπουδαί του, 
Οί κόποι του οί τίμιοι και αί προσπάθειαί τοο, 
θά λάβουν έκβασιν καλήν κ’ ωφέλειαν τελείαν, 
Καΐ νά προσμένη μάλλιστα καλήν αντιμισθίαν· 
Καΐ οτι δα’ απέκτησε καΐ δσα απόχτηση, 
Διχαία νομοθέτησις θέλει τά ασφαλίσει.

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.
Ώί τά φυτά τδν’στόμαχον πρόσεχε νά ποτί ζης, 
Άλλά ποτέ μέ πλησμονήν νά μή καταποντίζης. 
Τήν ζωήν καΐ τήνώγείαν συντηρείμέν ήτροφή, 
Κατατρέχει 6έ καΐ κόπτει αιωνίως ή τροφή. 
Δίν τρεφουσι τδν άνθρωπον δσα αποθηκεύει, 
Άλλ’ δσα ευκολότερα δ στόμαχο; χωνεύει. 
“Οσοι του Βάκχου τδν χυλόν πίνουσι μ’ άμετρίαν, 
Οδτοι θά όποφέρωόι χωλών τήν τιμωρίαν 
Χειράγραν καΐ παράλυσιν καΐ τήν αποπληξίαν, 
Εί; δέ τήν οικογένειαν φέρουσι δυστυχίαν.
*Εχων τούς πόδας σβ ζεστός, τήν κεφαλήν δέ κρΰαν, 
Καΐ τήν κοιλίαν έλαφράν, ’ιατρού δέν έχει;' χρείαν.

Καλδν νά μάθή, χωρίς νά πάθη, ■ 
Πλήν άφοΰ πάθη καθείς, ά; μάθη 
Νά μή γλιστρήση πάλιν είς λάθη. ■

Αί άπορίαι γίνονται διά τή; αεργία;· 
Αί κακοοργίαι δ’ έπειτα διά τής άπορίας.

ν Υμνος διά μιχρά Παιδία.

Τήν ζωήν μου δ θεό; 
Ώς φως έκαμε μικρόν, 

"Ινα φέγγη ασφαλώς 
Είς άτάραχον οδόν.

Τήν ζωήν μου ό θεός 
Άνθος έκαμε μικρόν, 
Ν’ άναπέμπη άφειδώς . 
Ευωδίασμα τερπνόν.

Τήν ζωήν μόυ ό θεός 
Άσμα έκαμε μικρόν, 
Εί; τού; πάσχονια; οϊκτρώ; 
Δώρον λίαν ποθητόν-

Τήν ζωήν μου δ θεός 
'Ράβδον έκαμε μιάρήν, 
Νά βαδίζω'εΰσεβώ’^ ; . 
Μέκαρδίαν καθαρόν..

Τήν ζωήν μου ό θεός 
"Εμνον έκαμε μικρόν, 
Νά υμνώ διηνεκώς 
Καϊ νά προσκυνώ αότόν.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ. -
Άν έκαστον ■ άτομον τόϋ Ανθρωπίνου γένους έπαυε 

του έχειν ΐδιάζοντα φωνής τόνον, καί άν τδ χειρό- . 
γ ραφ ον δλων τών άνθ ρώ πων έ γ ίνετο όμ όέιδ έ;, πολλή 
άπάτη.καΐ σΰγχυσιςήθελον προέλθέφ έκ τούτου εί; 
τάς οικιακά;, πολιτικά;, καΐ έμπορικάς σχέσεις του 
κόσμου. ’Αλλ’ δ πάνσοφος καΐ Αγαθοποιός Πλάστης 
έμπόδισεν δλά'τά δεινά καί τά; δοόκ'όλίας τάΰτάς,ποι
κιλίαν έντοπώσας έπΐ τάυ Ανθρωπίνου γένους καΐ 
έφ’ δλων τών έργων του. ■ Έκ τών χα’ρακτήρων του 
προσώποο δΐακρίνεται πας άνθρωπός" εις' τό φως· έκ 
6έ τών τόνων τής φωνή; Αναγνωρίζεται είς τδ σκό- 

: τος, ή· όπόταν αδιαχώριστο* έμφραγμα χωρίζει αυ
τόν άπδ τών 6μόίων του· τδ 3έ χειρόγραφον μαρτα- 

, ρεΐ τήν δπαρζιν αότοο-' καί Ατομικότητα;' όπόταν ήπει
ροι καΐ ώκεάνοι μεσόλαβώσι μεταξύ αΰτοϋ καϊ τών 
συγγενών του, ώ; καί τά φρονήματακαΐ τού; σκο
πού; αύτοΰ ·. είς- μελλούσα; γενεάς μετά πάρέλευσιν 
πολλών αιώνων.- ■ ' ;

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Ύπδ- τίνος ΐξελέχθη ό δεύτερος βασιλεύ; τδν’Ιουδαίων;
2) Τί παρεκίνησε τόν Δαβίδ ν’ άψή,σγ] τήν ιωιμενικήν ζωήν 

τουκαί νά'καΐαταχθη ώ;·'στρατιώτης;
-.. 3) Διάποίονς λόγου; οί’ΐσραηλΐται έζήτησαν νά κυβερνη- 
,θ.ώβιν ύπδ βασώΐω; ; ■ ' - · :

. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
. ’ Συν δρ ο.μβΐ γ ίν ονταΐ :κσ.ϊ σώματα, τών - πα ρελθ όν - 
των. έτών τής ,’Εφημ.· τών Παίδων, καΐ τοΰ, Άστέροί 
-τή;’Ανατολής'έύρ.ίσκονται έν?τή Αποθήκη τών 'Αγίων 
. Γραφών; έν δδφ.-'Ερμο.ΰ αντίκρυ τοΰ; χρυσοχοείου τοΰ 
,.κ..Στεφάνου.·'■ „7 . .
, —λΐέτό Επόμενον, ψύλλον. τΔειόνεί τδ ϊτρςι παρακαλούν- 
ται οί άνταποκριταΐ καϊ σννδρόμηταίμα; νά μάς στείλωσιν 
έντό; τοΰ Δεκεμβρίου τά όνίματα τών νίων συνδρομητών.


