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Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΑΛΤΕΡΟΣ
Δήγημα, άναφερόμενον είς τήν πολιορχίαν 

τοΰ Στρασΰούργού.

(Συνέχεια καί τέλος- ίΐι προηγούμενοι άριβ.)

Μετά τήν παράδοσιν τοΰ Στρασβούργου, ό Γερ
μανικός στρατός κατέλαβε τό φρούριον καί οί τραυ
ματία! μετεκομίζοντο είς τήν πόλιν- μεταςυ τούτων 
ήτο καί δ Οόάλτερος. Ό άδΐλφός του Μαρτίνο; έλα 
βεν άδειαν νά μένη παρά τφ αδελφοί του καί νά 
φροντίσή περί καταλλήλου τοποθετήσεως αότου εί; 
οικίαν τινά, δπου ήδόνατο νά ΐχη τάς άναγκαία; περι
ποιήσεις. "Οθεν δέσα; αυτόν έπί φορείου τόν μετέ- 
φερεν εί; τήν πόλιν άλλά δυστυχώς αί' όδοι αυτής 
ήσαν έρημοι· δλαι δέ αί δόραι καί άκόμη και τά πα ■ 
ράθυρα τών οικιών κεκλεισμένα, ώστε ένόμιζέ τις, δτι 
εύρίσκετο είς νεχρόπολιν,

— Φοβούμαι, — Εΐπεν ό Μαρτίνο; είς τοός φέρον
τας τό φορεΐον συστρατιώτας τυ, δτι δέν δά ευρωμεν 
μέρος νά τοποθέτήσωμεν τόν αδελφόν μοο είς τήν 
πόλιν ταύτην. Δέν βλέπετε ποιαν, αποστροφήν δει
κνύουν είς ημάς, ώστε ού&τμία ψυχή ζώσε φαίνεται 
πουθενά γ Μόλις Ομως είχε προφέρει τού; τελευ 
ταίους τοότ»; λόγους καΐ τό παρ.άθορον χαμηλού τιν ο; 
οίχίσκου είΐ. παρακείμενη ν τιν.ά στενωπόν, άνοιγε ι καί 
Ιξ αυτού προβαίνει, ή μορφή μιας γυναιχός,

Ό Μαρτίνος τήν εΐδε καί πριν ή προφθάση νά εί- 
σέλθη εύρέθη πλησίον αυτής χαί τήν παρ εκ άλεσε άν 
είχε τόπον νά δεχθή είς τήν οικίαν της πληγωμένον 
τινά στρατιώτην καί δέν θά έζημιώνετο διά τοΰτο.

Ή γυνή κατ’ άρχάς έφάνη τρομάίασα, άλλά τα
χέως συνήλθεν έκ τού τρόμου, της και πρρσεχάλεσε 
τούς στρατιώτας νά εΐσέλθωσιν.

Ό πληγωμένος είσήχθη καί έτέθη έπί τής ύποδει- 
χθείσης κλίνης, οίδέ στρατιώται, άνεχώρησαν άφή- 
σαντες τόν Μαρτίνον μόνον, μετά τής γυναίκας.

’Εκ τών έπιπλων του δωματίου Ιν κυρίως έπέσυρε 
τήν προσοχήν τοΰ Μαρτίνου· ήτο δέ τοΰτο είκών τών 
γονέων τκ,κρεμάμενη έπί τδ^τοίχΒ! <Πδ λοιπόν είμαι; 
—είπε καθ’εαυτόν.—Πώς-έτυχεν,ή είκών αυτή έν 
ταυ θα ’Εδώ- πρέπει, νά ύπάρχη μυστήριόν τι, τό
δποΐον πρέπει, ν’ άνακαλύψω.» Ταΰτα είπών έΐήλθε 

| προς τό μαγειρείων καί ΐ«ΐ ευρίσκει τήν γυναίκα χα- 
θημένην καί χλαίουσαν. ·

— Δέν μοί λέγεις, παρακαλώ, πώς έτυχε νά έχης 
. τήν είχόνα έχείνην, είς τό δωμάτιόν σου τήν ήρω- 

τη σε μέ. συγκινησιν, > .
Άντ! άποκρίσεως. ήκουσεν άνεστεναγμοό; καί είδε 

τήν γυναίκα έχείνην φρέμουσάν, ύπό; τήν έπιρροήν. ι
σχυρά; συγκινήσεω;.

—Καί ποία είσαι, λοιπόν σΰ;—έΐεφώνησεν ό .Μαρ- 
τίνος- άλλ1 ίδέα τις ώ; Αστραπή διελθοΰσα διά τοΰ 
νοός τοο, έΰωκεν εί; αΰτόν τήν άπόκρισιν, τήν όποιαν 
ή λυποθυμημένη γονή δέν ήδόνατο νάτψδώση.

— ’Ελισάβετ! ’Ελισάβετ ) αγαπητή μοο ’Ελισά
βετ! — άνέχραξε πλάιων δ Μαρτίνος. "Ανοίςετού; 
όφθαλμους σοο καί ίόέ οτι εύρίσκεσαι είς τά; άγκά- 
λα; τοο αγαπητού σου. Μαρτίνο» I Είναι δυνατόν, δτι 
σΰ είσαι έδώ ; Πώς ; χαί άπό πότε;

—Μήν έρωτφ;,—άπεκρίθη μετ’δλίγον ή Ελισάβετ 
συνελθοΰσα, — χαίρω δέ μόνον, δτι δ θεό; με άπέ- 
στειλεν έδώ, διά νά περιποιηθώ τόν πληγωμένον μύ 
Ούάλτερον.

— Ό δέ Δανιήλ που εΐναι, τί άπέγεινεν; ήρώτη- 
σερ ό Μαρτίνος.

— Έφονευθη πρό δέκα ήμερων ύπδ μιας βόμβας, 
ένιρ έπήγαινεν εί; τήν αγοράν, καί ήδη, ώ; βλέπεις, 
είμαι ολομόναχη. ’Αλλά τί λέγει ό ιατρός π.ερίτής 
πληγής τοΰ Ούαλτέρου ; θά γείνη καλά ;

—"Έχει πολλά; έλπίδας περί τούτου, άλλά χρειά 
ζεται ησυχία καί πρέπει νά προοέχώμεν μή έννοήση 
ποία είσαι, διότι μία τοιαότη αυγκίνησις δύναται νά 
τον φονεόση,

—Οί δε γονείς μας—οί αγαπητοί γονείς μας, πώ; ε- 
χυσι; μέ ένθυμοΰνται; μέ άγαποΰν άραγε είσέτι, ή 
μ’ Αλησμόνησαν καί μέ μισούν, διότι οόδεποτε ήχοοσαν 
περί έμοΰ ; Ώ, έάν ήδυνάμην νά τους ίδιο, δά ίπιπτον 
εί; τούς πόδας των και δά τοός έζήτουν συγχώρη
σή.

— Καί σέ ενθυμούνται καί σέ άγαποΰν ώς πρότε- 
ρον,—εΐπεν ό Μαρτίνος — πιστεύουν δέ, δτι ή αιτία 
τής σιωπής σου, ήτον £ άχρεΐρς έκεΐνος Δανιήλ, καί 
οΰχί σό.

—Να!,— εΐπεν ή ’Ελισάβετ,— έγώ έγραφαν άλλ’έ- 
κείνος ούδεμίαν έπιστολήν μου έστειλε ποτέ — τάς 
ηδρα βλας είς τό συρτάριόν ταυ άφοΰ άπεβίωσεν,

Οί μικροί μας άναγνώσται δόνανται νά φαντασθΰν 
μέ οποία,ν χα! όπόσην φροντίδα καί άγάπην περιε- 
ποιείτο καθ’ έχάστην τόν, πληγωμένον. άδελφόν της 
ή ’Ελισάβετ, καΐ πόσον έφλέγετο ή καρδία της μή 
δυναμένη νά τόν έναγχαλισθγ) χαί τόν κάλυψη μέ τά 
άδελφικά της φιλήματα, Ουτω παρήλθε μία ολόκλη
ρος έβδομός ό δέ Ούρλτερος έφαι'νετο προβαίνων 
είς τό'καλλίτερον, δτε πρωίαν τινά εις ιδιωματικός 
έκρουσε τήν δόραν-καί είσελθών ένεχείρησεν είς τήν 
’Ελισάβετ φάκελλον περιίχοντα τόν σιδηροΰν σταυ
ρόν, δστις έδίδετο. εί; μόνους τούς διακρώέντας έπ’ 
άνδρειφ, διά τον Οόάλτερον πριν δέ.’ή Έλισάβετπρο- 
φθάση νά : κλειση τήν δόραν του δωματίου τοΰ Ού- 
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αλτερου, έ κείνος εΐχεν ακούσει ζλΛ και έξήτησε 
νά ϊδη αμέσως τδ έπίζηλον εκείνο βραβεΐον. Λαβών 
δ’ α&τδ εί; τάς χεΐράς τοο, τδ έθλιψεν έπί τής καρ
διάς του, χαί εΐπεν. * Ό θεδς νά εύλογήση τδν βα
σιλέα·—τδν βασιλέα μοο. θά τδ φορέσω τήν πρώ- 
την Κυρ ιαχήν, δποΰ θά ύπάγω εΐς τήν εκκλησίαν ά- 
φοΰ έπιστρέψωμεν εΐς τδ Βερολΐνον.»

Ταΰτα έΐπών έπεσεν εΐς εΐδός τι ναρκώσ^ως, έκ 
τής όκοία;*έξηγέρθη αίφνης πρδς τδ εσπέρας χαί ίδών 
τδν άδελφδν χαί τήν ’Ελισάβετ καθημένυς πέριξ αύτΰ, 
a*Εχω παράςενον προαίσθημα,—εΐπεν.—Φοβΰμαι,δτι 
θά άποθάνω. Μήτερ, αγαπητή μήτερ Ισυνάψας δέ τάς 
δυο τβ χεΐράς «έψιθύρισε χαμηλή τή φωνή, «Ίησΰ 
■τδ αίμα και ή δικαιοσύνη Ou είναι τιμή μΒ, ή ένδοξος 
στολή μ»·» τδ δέ πνεύμα του άπεπτη εί; τήν αιώνιον 
αύτοΰ άνάπαυσιν. ‘Η αυγκίνηάις του σίδηρου Σταυ
ρού, τδν εφόνευσεν.

Άφίνοντες χατά μέρος τήν θλίψιν τοΰ Μαρτίνου 
χαί τής ’Ελισάβετ, ώς χαί τά τής ταφής τοΰ Οδαλ- 
τέρόυ, δς έλθωμεν είς τήν έπάνοδον τής ’Ελισάβετ 
εΐς τήν πατρικήν οΐχίαν. Αυτή ήτο τφ οντι ήμερα 
χαράς χαί ευγνωμοσύνης πρδς τδν θεόν, χαί βάλσα- 
μον, οΰτω; εΐπεϊν, εΐς τήν πληγήν, τήν δποίαν ήνοι- 
ξεν ό θάνατος τοΰ Ούαλτέρου είς τάς καρδιάς τών 
γονέων της.

Μετά τούς συνήθεις ασπασμούς, δ πατήρ λαβών 
τήν ‘Αγίαν Γραφήν άνέγνωσεν έξ αυτής κατάλλη
λον μέρος καί γονατίσα; ήύχαρίστησε τόν θεόν διά 
τήν άνευρεσιν τ ής ’Ελισάβετ χαί τήν έπάνοδον τοΰ 
Μαρτίνου, ως καί διά τδν ήρωϊσμδν καί τδν χριστι
ανικόν θάνατον τοϋ Ούαλτέρου, καί έπεχαλέσδη τήν 
ευλογίαν χαί χάριν του έπί τού; έπιζώντας.

Όταν έθνος τι ίχη έν τοΐς κόλπο ις του τοιαύτας 
ευσεβείς οικογένεια;, όποια . εΐναι τό υποκείμενον 
τής παροόσης διηγήσεως τδ έθνος εκείνο οΰδένα δια
τρέχει κίνδυνον, εξωτερικόν ή έσωτερικόν· διότι είναι 
γεγραμμένον * Μακάριον τδ έθνος, τοΰ όποιου θεδς εί
ναι 0 Κύριος.»

Έλπίζομέν δέ δτι οί μικροί μας άνάγνώστα!, δΐ- 
τινες άνέγνωααν μέ εδχαρίστησιν τήν ιστορίαν τών 
δυο έχείνων μικρών παιδιών, θέλουν μιμηθή τήν 
πρδς τούς γονείς φιλοστοργίαν των, τήν πρδς τήν πα
τρίδα άφοσίωσιν καί τδ πρδς τδν θεόν σέβας καί ύ- 
πάχοήν των.

ΠΕΡΙ ΨΕΪΔΟΤΣ.

Ποιος δέν βδελύσσεται τδν ψέόστην; Καί πόθεν 
προέρχεται ουτος δ βδελυγμός; Ή αίτια εΐναι πρό
δηλος. Ό ψεΰστης εΐναι γνήσιον τέχνον τοΰ διαβόλου. 

περί τοΰ οποίου τδ Εύάγγέλών διαβεβαιοι, δτι άπ αρ
χή; ήτο ψεόστης, καϊ δέν έμεινεν εις τήν άλήθειαν- 
Εΐναι δέ ούχί μόνον ψεύστης, άλλά καί δ πατήρ τοΰ 
ψεύδους. Άπδ τάς άναριθμήτους μυριάδας τών ψευδό* 
λογιών, §σαι εΐς τδν κόσμον τούτον έλέχθησαν, τήν 
πρώτην εΐπεν ό διάβολος είς τήν Εΰαν εΐς τδν κήπον 
της Έδέμ. Πόσα έκατομμύρια τών κατοίκων τοΰ κό
σμου τούτου έμαθον τήν χαμερπή καί διαβολικήν τέ
χνην τοΰ ψεύοεσθαι άπδ τδν πατέρα Λοΰ ψεύδους !

Ό προφήτης Έσαίας παρεπονειτο οτι έν τφ καιρφ 
αύτοΰ ή αλήθεια είχε πέσει είς τάς οδό;. Δέν έπεσε καί 
εΐς τάς ήμετέρας βδους καί άγοράς καί σχολεία, καί 
εΐς τάς όΐκογενείαί ήμών προσέτι; Διδάσκουν οΐ γο
νείς τά τέκνα των νά λαλώσι πάντοτε τήν άλήθειαν εΐς 
τά μικρά ώς καί εΐς τά μεγάλα ; Δέν αληθεύει, δτι 
γονείς τινες, πρδ πολλοΰ διδαγμένοι αδτοί δπδ τοΰ 
πατρδς τοΰ ψεύδους-, διδάσκομαι μέ τήν δύναμιν τοΰ 
παραδείγματος καί τά ΐοιά των τέκνα νά ψευδολογώ- 
σιν j Άλλά τί φριχτότεροι παρά ν’ άκου η τις ψεύδη 
άπδ τά χείλη άνθρώπου, έπαγγελλομένου δτι εΐναι μα
θητής ’Εκείνου δστις εΐναι ή ’Αλήθεια ;

Λέγεται, οτι έπρότεινάν πότέ είς τόν βάαιλέΐί Θεο- 
δώριχον οί αύλικοί του νά νοθεύσή τδ νόμισμα της 
βασιλείας του. Άλλά γενναίο»; τόΐς άπεχρίθη. Τίποτε 
φέρον τήν εικόνα μου δέν θέλει ποτέ ψευσθή. Τδ νό
μισμα ήταν έντετυπωμένον μέ τήν εικόνα τοΰ βασι- 
λέω;, καί δέν ήθελε νά συγχώρησή νά χυχλοφορή 
ή βίκων-αυτού, είτε μεταξύ τών ίδιων τΒ ύπηκοων είτε 
μεταξύ ξένων, ψευδομένη ένφ μετέβατνεν άπδ χειρα 
είς χειρά.

Ό άνθρωπος έπλάοθη έν αρχή κατ’ εικόνα θεοΰ. 
Ό ένδοξος χαί άγιος θεδς ένετύπωσε τή» εικόνα έαυ- 
τοΰ έπί τοΰ άνθρώπου. Καί θέλει τάχα συγχωρήσει 
νά ψεύδεται άτιμωριτί ή εΐχών αδτη ; Πόσον ευδαίμων 
ήθελεν εΐσθαι 0 κόσμος ουτος, δν ή είκών αδτη τοΰ 
θεαΰ, τοΰ παγκοσμίου βασιλέως, ποτέ δέν έψεύδετό !

Ή άλήθεια εΐναι πάντοτε χαλητέρά της ψευδολογί
ας. Τδ ψεύδος είς ουδόν έπί τέλους χρησιμεύει. Άν 
οί άνθρωποι έλάλουν πάντοτε τήν άλήθειαν χαί υύδέν 
είμή τήν άλήθειαν, πόσον εύκόλως ήμπόροόν νά ένερ- 
γώνται δλαι αί βιωτικαί δπό θέσεις; πόσος καιρός μα- 
ταιως τώρα χανόμενος είς τάς συναλλαγάς, ήθελε χερ- 
δαίνβσθαι, καί πόσα δεινά, δ καρπός χαί ή ανταμοιβή 
τής ψευδολογίας, ή&ελον άποφεύγεσθαι!

Ή δργή καί ή χατάρα τοΰ θεοΰ έπεσον άμέσως έ 
πί τοΰ πρώτου ψευάτου είς τήν Έδέμ. Ό Άνανιας καί 
ή Σαπφείρα έθανατώ&ησαν έν άκαρεΐ διά τήν ψευδό 
λόγιαν των καί τδ Εΰαγγέλιον μάς βέβαιοί, δτι πάν- 
τες οί ψεΰσται, καί δν δέν τιμωρηθώαιν είς τδν κόσμον
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χοΰτον, θέλούν έχει τδ μερίδιόν των είς τήν λίμνην ή 
οποία καίετάΐ'μέ^πΰρ καΐ. θειάφια*. Εξναι τά τέκνα τοΰ 
διάβολοι), και θίλοαν έχει τδ μέρος των. μετ’ αύτοΰ.

Η ΤΙΓΡΙΣ.

Είς την Άφρ;κήνό λέων είναι 6 μόνο; Κυρίαρχος 
καΐ. δεσπότης τής οικογένειας τών γάλο ειδών· άλλ’ εί; 
τήν ’Ασίαν τήν κυριαρχίαν ταύτην Αντιποιείται και 

; ρζλλο.μέλος τής αυτής οικογένειας,—ή. Τίγρις, 
i ‘Η; Τίγρις, 3π<ν; φαίνεται είς τή* προκειμένην εί- 
ί κρνογρμφ.ίαν, είναι ιςη μέ τδν λέοντα κατά τδ μέγεθος 
ι τοΰ σώματος καΐ τήν σωματικήν ρώμην, καί Ενεργη

τικότητα,. υπερέχει δμως αύτδν κατά τδ κομψέ* τήί 
μορφής, τδ χαρίεν τών κινήσεων καΐ τήν ώρα ιό τη τα 

■: τής γούνας της.
'Η-Τίγρις δέν. Απαντάται, ώς ό Λέων, είς δλα; τάς 

ηπείρους, Αλλά μόνον είς τήν Ασίαν, Αλλά καΐ έκεγ 
αΰχΐ πανταχοΰ, Αλλ’ είς'τινα μόνον μέρη αυτής.

Ή Τίγρις είναι·· τδ έπιτηδειάτατον όλων τώνάρ- 
π ακτινών θηρίων είς τδ νά κρύπτεται Χαΐ νά συλλαμ· 
βάνη τδ θήραμα της Ιί απροόπτου. Συνήθως δ' έκ- 
λέγει δρόμους δλίγον συχναζομένους και-μάλιστα δπυ 
υπάρχει ύδωρ, διά νά σβόνη τήν δίψαν της μετά τήν 
κατάρρωσιν τοΰ θύματός της. Σπανιώτατα Αναγκάζε

ι ται νά κάμηδύο πηδήματα, .διότι μέτδ πρώτον σολ- 
λαμβάνει τδ θήραμά της.

■ Τά· κυρία δπλα τής Τίγριδος εΐναι οί τρομεροί βνυ- 
• χές-της, οΐτινες- κόπτουσιν ώς μάχαιραι, δταν κατα- 
: φέρη διά τοΰ ποδός της κτύπημα κατά τοΰ Αντίπαλε
■ της, όπως συνήθως πράττει είς τάς διαμα'χας της· Αλ

λά καΐ οί δδόντεςτης δέν εΐναι δλιγώτερον τρομεροί· 
οί μυώνες τών- σιαγόνων.της εΐναι τόσον ισχυροί, ώστε 
δύναται νά θραύση τδ ψαχοκόκκαλον. βουβάλου δι’ένδί 
μόνου δαγκασματος..

ί' -

Άν καΐ ■ προΐιμφ τήν κρυπτίαν, δέν είναι δμως καϊ 
δειλή-ή-Τίγρις- άπ’ έναντίάς δέν διστάζει νά προσβά- 
λη κάι αύτδν τδν λέοντα- έν ■ ώρα -Α να'γκής, ή βίαν στ ε - 
νοχω ρή ται υπό τής πέίνης-,1 κα ΐ ε ίς ■ πό λλάς. ■πέριστά · 
σεις έξερχεΐαι νικήτρια. ■ : -

Εΐς τάς‘Ινδίας, βπορ ή Τίγρις έπιφερεί μεγάλα; χα- 
ταστροφάς είς ποίμνια και κτήνη, καΐ Ακόμη είς Αν-· 
Θ ρώ που;, οί κάτοικοι κην υ γ ο ΰσιν αυτήν συ ν ή Θώς δ ι’ έ · 
λεφάντων ήμερων, έπΐ τής ράχεως τών δπ ο ίων Αν α- 
βαίνουν δύο ή τρεις κυνηγοί έκτδς- του Ιλεφανταγω- 
γοΰ, καί έκεϊθεν πυροβολοϊσι κατά τοΰ τρομερού τού
του θηριρν είς τήν μάχην ταύτην λαμβάνουν μέρος 
καΐ, αυτοί οί έλέφαντες, τόπτδντες ή σηκώνοντες τήν 
τΐγριν μέ τήν προβοσκίδα :των εί; τδν Αέρα καΐ Αφί· 
νοντες αυτήν έπειτα νά πέσή κατα γής οπού τήν άπο· 
τέλειόν-βυν . διά τοΰ στιβαροΰ- ποδός των· ίν ομω; ή 

■.τίγρις κατορθώση νά πάρη τά δπίσθιά των, τότε πη- 
-δφ έπ’αυτών-καΐ οί'δυστυχείς·κυνηγοί γίνονται-θύ
μα τής λύσσης της.

1Η δορά τής Τίγριδος εΐναι έπιζήτητος, διά τδ ώ- 
ραΐον.καΐπαχύ τής μηλωτής, δθεν καΐ πωλείται· πολύ 
ακριβά.

Όπως ό λέων οΰΐω καΐ ή Τίγρις δέν φαίνεται έ, 
πιδεκτική έςημερώσεως· ζώσαι βμως Τίγρεις εύρίσκον- 
ται είς δλους τοδς ζωολογικού; κήπου; τής Ευρώπης 
καΐ Αμερικής· διακρίνονται θέ διά τδ.Αγριωπόν καΐ 
αίμοβόρρν τοΰ χαρακτήρός των καΐ διά τοΰςο εΐναι 
περιωρισμέναιίςι περισσότερον τών. λεόντων».

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ.

Καθώς εΐναι πρόδηλον δτι-τδ σώμα -έγεινε διάνά-ένι 
αχύεται, ώσαύτως εΐναι φανερόν βτι καΐ δ νους έγεινεν 
διά νά βελτιοϋται διά τών γνώσεων· δθεν δ μανθά 
νων, Αν μανθα'νη καλώς, όχι μόνον ευρίσκει τήν μά· 
θησιν εύκολωτέραν, δσον προχωρεί, Αλλά και εννοεί 
καλλίτερα δσα μανθάνει. ‘Η έπιστήμη δέν εΐναι αδθαί- 
ρετος, ο&δέ σονίσταται άπδ μέρη Απεσπασμένα καΐ με
μονωμένα· Αλλ’εϊναι σειρά Αληθειών Αλληλενδέτων,κέν
τρο* εχρυσα τήν θεότητα, καΐ συμπεριλαμβάνουσα τά 
μέγιστα καΐ τά έλάχιστα, τά έγγύτατα καΐ τά άπώτα· 
τα μέρη» τοΰ σύμπαντος. Όθεν 6- μή μανθάνων, ή 
παύων τοΰ μανθάνει*, δέν έκπληροΐ τδν σκοπόν τής ύ· 
πάρίεώς του, οστις εΐναι νά γνωρίση, δσον τδ δυνατόν, 
Απασαν τήν Αλήθειαν. Ούτε τδ*. Δημιουργόν, ούτε 
έαυτδν δύναται δ τοιοΰτος νά γνωρίση, μολονότι ή με
γίστη εύδαιμοιιία τυ έζαρταται .Απδ τήνγνώσιν ταύτην.
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ.
flSv προηγούμινον άριβμίν,^

ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.
ι Ένώπιόν των έχουσινοί μικροί μας- αναγνωσται 

τδν ήλιον μέ τους κοριωτίραυς τών πλανητών αδ-
I του. Τών πλανητών τούτων πλησιέστατος τοΰ ήλίου 
1 εΐναι δ Έρμης, άπώτατος δέ δ Ποσειδών δλοι δέ δ* 
| μοΰ άπυτελοΰστ τδ· ήμέτερον πλανητικόν σύστημα.
] Τδ πλανητικόν μας σύστημα σόγκεπαι έκ τών κυ- 
| ρίως λεγομένων πλανητών, οΐτινες είναι δ'Ερμής, ή 
I ’Αφροδίτη, ή Γή, δ Άρης, ό Ζευς, 6 Κρόνος, δ
I Οδρανδς καί δ· Ποσειδών έκ τών Άστε^σειάων, Δή-
II μήτρας, Ήρας, Παλλάδας καί 140 περίπου άλλων, 

οΐτινες κεΐνται είς τδ μεταίυ του Άρεως καί. τοΰ 
Διδς διάστημα, καί έκ τών κομητών.

|| Ό δρόμος, τδν όποιον άκολουθοΰν γυρίζοντες. πέ- 
|| ρι£ τοΰ ήλίου, Ονομάζεται τροχιά- ή τροχιά όλων τού- 
Η των δέν εΐναι έντελής κύκλος, δηλ. δλοστρόγγυλόν τι 
I '’χήμ'*) όλλά έλλειψοειδές, μακρουλόν* άλλά τών μέν 
π πλανητών καί άστεροειδών εϊναισχεδδν κυκλική, τών 
|| δέ κομητών έλλειψοειδεστάτη, καί καλείται παραβολή. 
|] Καΐ τώρα, άγαπητοί μου φίλοι, α; ύποθέσωμεν δτι 
I εόρισκόμεθα είς τδν ήλιον καί θέλομεν νά έπισκε- 
Ι| φθώμεν κατά σειράν τούς δορυφόρους αύτοΰ, άνάγκη 
|| κατά πρώτον νά χαιρετήσωμεν τδν 'Ερμήν, Ό πλα- 
|| νήτης οδτος θά τφ ήρμοζε καλλίτερον άν ώνομάζετο 
| Ήφαιστος* διότι εΐναι πλησι.έοτατα τών πυρίνων φλο· 
|| γών του ήλίου, ένφ ό ’Ολύμπιος Έρμης, ήρέσκετο είς 
|ί τδν δροσερόν! αέρα μϊ'αχομίζιον τάς αγγελίας, τοΰ 
| Διός* άλλ’ οί αστρονόμοι τδν Ικάλεσαν οΰτω καί ή 
Η μεΐς δέν πρέπει νά του άλλάςωμεν τδ βαπτιστικόν τ».

Λοιπόν δ πλανήτης ουτος Έρμης- σϋγκρινόμενος μέ 
τον ήλιον εΐναι πέντε περίπου μιλλιοόνι® φοράς μι
κρότερος αύτοΰ· ήγ ο υν πρέπει νά ^χωμεν πέντε μιλ- 
λιουνια Έρμεΐς διά νά σχηματίσωμεν μίαν σφαίραν 
ισην μέ τήν τοΰ ήλίυ 1 Έάν ήδυνάμεθα νά τδν ζαγί- 
σωμεν δλόκληρον, θά εόρίσκομεν οτι τδ βάρος τυ ήτο 
ίσον μέ τά τέσσαρα πέμπτα τοΰ βάρους τής ήμετέ- 
ρας γης. Ή διάμετρός του εΐναι ίση μέ τά 66ο πέμ
πτα της διαμέτρου τής γης ήμών, ή δέ επιφάνεια του 
Ιί φοράς μικροτέρά τής έπιφανείας τής γης, 117 δέ 
σφαϊραι ΐσαι μέ τήν τοΰ 'Ερμου θά άπετέλουν σφαί
ραν ΐσην μέ τήν ήμετέραν.

Ό'Ερμής καί τοι πλησιέστατος τοΰ ήλιου άπέχει 
δμως άπ’ αδτοΰ κατά μέσον δρον περίπου 37 μιλλιου
νιά μίλια! άπδ δέ τής γής περίπυ 58. —‘Ως πρδς' τήν 
ταχύτητα· δ πλανήτης Ερμής ομοιάζει τδν συνώνυ 
μόν του, διότι τρέχει ταχύτατα, ΐσωί καί γρηγορότε
ρα άπδ τδν άρχαΐον Όλόμπιον 'Ερμήν, διότι διατρέ
χει 28 μίλια κατά παν δευτερόλεπτου ή,ΙΟΟχιλιά· 
δας μίλια τήν ώραν λ

Ό'πλανήτης ουτος ίχει δύοκινή-εις,μίάνπερί 
τδν άςωνά του, καί άλλην περί τδν ήλιονι τήν πρώ· 
την έκτελεΐ είς 24 ώρας ίδικάς μας καί' πεντήκοντα 
τεσσαρα πρώτα λεπτά, τήν δέ δευτέραν είς 86 ήμέ· 
ρας καί δύο τρίτα τήςήμέρας.

Τί γνωρίζομεν περί τής έπιφανείας καί τής' φυσι
κής συ στάσεως του Έρμου ■;

Άν καί δ πλανήτης ουτος ήναι- πλήσιέστατα ■ τοΰ 
ήλίου, ίνεκα· τοΰ άπλετου φωτός τοΰ όποίου δέν δό- 
ναταΐΊ νά, έξετασθ^ ακριβώς, οί: αστρονόμοι δμως 
κατόρθωσαν νά έίλχνιάσωσι πολλά πράγματα άφο- 
ρώντα. τδν- συνέταιρος τοΰτον- τής ήμετέρας- γής.
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Ήδυνήθησαν δηλονότι νά εΰρωσιν, δτι ?χει Ατμόσφαι
ραν καΐ Ατμόσφαιραν πυκνοτάτην, έξ ο δ συμπεραίνε· 
ται, δτι θά υπάρχουν Ατμοί καί δΒατα έπΐ τοΰ πλα
νήτου» δτι ή έπιφάνειάτοο είναι τραχεία, περιέχουσα 
όρη, τινά τών οποίων είναι δψιστα, 6 μιλιών τδ δψος! 
ένφ τδ δψιστον της ήμετέρας γης εΐναι μόνον 28 χι
λιάδων ποδών τδ δψος. Τινές μάλιστα τών Αστρονό
μων ένόμισαν, οτι είοον και ηφαίστεια ή πυρίπνοα ορη 
έν ένεργείφ έπΐ τής έπιφανείας το u ! * Απαντα ταΰτα 
δεικνύουν, δτι δ Ερμής εΐναι της α&τής οίκογενεία; 
μέ την γην μας καί οτι πιθανόν νά έχη καί κατοί
κους. (Ακολουθεί.)

ΘΑΥΜΑΣΤΟΥ ΜΝΗΜ0Ν1Κ0Υ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Λέγεται 6τι δ Σενέκας ήδόνατο ν’ Απαγγείλη δισ- 
χιλίους στίχους διαμιάς καθ' δλην αύτών τήν τάξιν, 
έπειτα δέ έκ του έσχατου αρχίζων καί ύπισθοδρομών 
νά έπαναλάβη αυτούς μέ τόσην Ακρίβειαν, ώστε νά μή 
σφάλη είς μίαν κΑν λέξιν ή συλλαβήν. ‘Ο Κΰρος είχε 
τόσον κραταιάν μνήμην, ώστε ήδόνατο νά καλέση όνο
μα στΐ έκαστον στρατιώτην είς τδ πολυπληθές αότοΰ 
στράτευμα, Ό ΜιθριΒάτης, 6 δποΐος έξουσίαζεν είκο
σι τρία έθνη, διαφόρους γλώσσας λαλοΰντα, ήδόνατο νά 
συνομιλή μεθ* όλων αύτών είς τήν ιδίαν έκαστου διά
λεκτον. Κορσικανός τις παις ήδόνατο ν’ Απαγγείλη 
τεσσαράκοντα χιλιάδας λέξεων, είτε εΐχον νόημα είτε 
ού, ένφ τδν ύπηγορεόοντο· έπειτα δέ ν’ Αρχίση Απδ 
τήν τελευταίαν λέξιν, καί νά τάς έπαναλάβη δπισθο- 
δρόμων χωρίς κάνέν σφάλμα. Άγγλος τις (Dr Wal
lis) έπήγαγε τήν κυβικήν ρίζαν τοΰ Αριθμού τρία έως 
είς τριάκοντα τόπους δεκαδικών, μόνον διά τής μνήμης 
του. Ό Ίταλδς Μαγλιαβέκης, δστις άνέγνωσε τά πλεΐ- 
στα τών έπΐ ζωής αύτού συγγραφέντων βιβλίων, ήΒύ· 
νατό νά εΐπη περί ποιας δποθέσεως έπραγματεόετο 
έκαστος συγγραφεύς, νά φέρη είς μαρτυρίαν τά κεφά
λαια, τάς τομάς, καί τάς σελίδας, είς τάς δποίας περί- 
ειχετο ιδιαιτέρα τις δπόθεσις· έκτδς δέ τούτου, ήμπό- 
ρει νά έπαναλάβη καΐ τάς λέξεις α&τάς τοΰ συγγρα· 
φεως. Κύριός τις τδν εδάνεισε χειρόγραφόν τι νά έξε- 
τάση,έπομένως δ’έπροσποιήθη δπ εΐχεν άπολέσει αύτό· 
Αλλα πόσον έξεπλάγη δτε δ Μαγλιαβέχης τδ έγραψε 
λεξιν πρδς λέξιν, διά μόνης της δυνάμεως τοΰ μνη μα
νικού του, μολονότι,δέν εΐχεν Αναγνώσει αΰτδ είμή Α
παξ. Ό Euler έχασε τό φώς’^υ έν έτει 1783, καΐ 
μ ολον τοΰτο έξηκολοόθει τούς π^ιιπεπλεγμένους καί 
Βυσκόλους μαθηματικούς υπολογισμούς περί τής Ανω- 
μαλίας τών πλανητικών κινήσεω», καΐ συνέθ ηκε πραγ

ματείαν περί Άλγέβρης, μόνον διά τής έκπληκτικής 
αυτοί μνήμης, Ήδόνατο, προσέτι ν’ Απαγγείλη Βλην 
τήν Αίνιάδα του Βιργιλίου έξ Αρχής μέχρι τέλους, καΐ 
νά είπη τδν πρώτον καΐ τελευταίον στίχον έκάστης σε
λίδας είς τήν έκδοσιν τήν δποίαν εΐχεν Αναγνώσει πριν 
τυφλωθή. Ό Άγγλος*ννΈϊίίίβ1ί1 ήξευρίν δλην τήν Πα- 
λαιάν καΐ Νέαν Διαθήκην έκ στήθους.’Αγγλαμεριχ α- 
νός τις ιατρός, πρδ ολίγων έτών Αποβιώσας, ήΒυνατο 
ν' Απαγγείλη είς τά γηρατειά του τδν ’Απολωλότα 
Παράδεισον τοΰ Μίλτωνος, μολονότι δέν εΐχεν Ανα· 
γνώσει αυτόν έπΐ εΐκοσιν έτη.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΑ.
ΒΑΒΥΑΩΝ.

ζΊδε «ροηγοΰμνον αριθμόν.)

Είς ΐδ προηγουμενον φυλλον εΐπομεν ολίγα τινά 
περί τών τειχών καί τών οδών τής μητροπόλεως έ- 
κείνης τοΰ παλαιού κόσμου, ήδη θέλομεν δώσει έκ- 
τενεστεραν καί λεπτομερεστέραν αυτής περιγραφήν, 
Παρακαλοΰνται δέ οί μικροί μας άναγνώσται νά λά- 
βωσιν Ανά χεϊρας τδ προηγουμενον φύλλον καΐ θέω- 
ρησωστ τήν εικονογραφίαν, ήτις παριστφ τδ σχεδιον 
τής Αρχαίας Βαβυλώνας,

Είς τήν εικόνα έκείνην φαίνεται εΐδός τι χωρίσμα
τος, διτερ διαιρεί τήν πόλιν είς δύο μέρη, Τδ χώρισμα 
τούτο βυνίστατο έκ δόο τειχών, κτισθέντων είς τάς 
δχθας τοΰ ποταμού Ευφράτου, οΟτις έρρεε διά τής 
πόλεως. Ήσαν δέ τά τείχη ταΰτα ύψηλά, πλατέα καΐ 
ισχυρά έκ μεγάλων λίθων κατεσκευασμένα· διάνά τά 
κατασκευάσωσι δέ ήναγχάσθησαν νά μεταστρέψωσι 
τά δδατα τοΰ ποταμού είς έπίτηΒες Ανασκαφεΐσαν 
λίμνην, είς τήν δποίαν έχύνοντο χαι τά κατ έτος ύπερ- 
πλεονάζοντα δδατα ένεκα τών πλημμυρών. ’Επί τών 
τειχών τούτων καθ’ δλον τδ μήκος των κατεσκευά- 
οθη γέφυρα πρδς διάοασιν τών Ανθρώπων Απδ τοΰ , 
ένος είς τδ άλλο μέρος τής πόλεως· καθ’ ώρισμένα ί 
δέ διαστήματα ύπήρχον πυλαι, αιτινες έκλειοντο πά
σαν νύκτα και ούτως διεκόπτετο πάσα συγκοινωνία ί

Έκτος τών πυλών τότων έπΐ τών τειχών εό ρίσκο ντο j 
καί τινα πυλίδια, είς Αμφοτέρας τάς οχθας, διά τού
των δέ έσυγκοινώνει ή πόλις μετά τοΰ ποταμού διά ■ 
κλιμάκων έκ πελεκητών λίθων κατεσκευασμένων· χαΐ 
τά πυλίθια Βέταΰτα έκλείοντο κατά πασαν νύκτα. Προ- ί 
σέτι κατά τε τδ μέρος δπου είσήρχετο δ ποταμός ει’ς ' 
τήν πόλιν καΐ κατ’ εκείνο ένθα έξήρχετο, ^ήσαν πε- ι 
λώριοι όρειχάλκιναι θόραι, αΐτινες έν καιρφ Ανάγκης | 
έκλειοντο κάΐ ούτως ή πόλις έξηαφαλίζετο έντελώς έκ 
τοΰ μέρους τοΰ ποταμού.
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Οί μικροί μα; άναγνώσται βλέπουν προσέτι είς τδ 1 
σχέδιον τής άρχαία; Βαβυλώνος, τέσσαρα τετράγω
να, οόο πλησίον τη; γέφυρας, καί δόο άλλα μακροχέ
ρα αύτής κείμενα· τά δύο πρώτα ήσαν παλάτια καί, τδ 
μέν πρδ; τά δεξιά εΐ/ε περιφέρειαν τεσσάρων μιλίων, 
τδ δέ πρδ; τά αριστερά επτά· τδ τελευταίο ν τΰτο περι- 
ε.βάλλετοδπδ τριών τειχών,, τδ Sv έντδς άλλου, έ π αυ
τών δέ ήσαν περίεργα άνάγλυφα, μεταξύ τών όποιων 
Ιν παριστών κυνηγών άγριων θηρίων, καί έν μέν τφ 
χέντρφ παρίστατο ή Σεμίραμις έφιππος,έτοιμη Ρ1’ 
ψη τδ δόρυ κατά λεοπαρδάλεως ένφ δ σύζυγός της 
Νΐνος έφαίνετο παλαιών κατά λέοντας,

Τδ παλάτιον τούτο έκτος άλλων λαμπρών- έργων 
τέχνης, περιείχε και τρεις αίθουσα; εξ Ορειχάλκου, 
αίανες ήνοίγοντο διά περιέργου τινδς μηχανισμό»· 
είς τάς αίθουσας ταύτας έτελοΰντο Ιορταί τινες.

Μετά τοΰ παλατιού τούτου συνείχοντο προσέτι καί 
οί διάσημοι κρεμαστοί κήποι, οί τοσου,τον όπό τών 
Ελλήνων συγγραφέων Επαινούμενοι.

Οί κήποι οδ.το.ι ήραν κατεσκευασμένοικατά τδν αδτον 
τρόπον καθ’δν οί γεωργοί κατασκευάζεσι τάς άγρες οΓ 
τινεςκεΐνται είς τάς πλευράς δρέων,ή λόφων, ή έν γένει 
εις κατωφερή μέρη., δηλονότι, έν ε’δει λωρίων κατε- 
σκευάαθησαν δέ. τά λωρία ταΰτα πρώτον άπδ μεγάλους 
πελεκητούς.λίθ»ς· έπάνω δέ. τούτων έξηπλώθη στρώ
μα έκ καλάμων μεμιγμίνων μετά ασφάλτου (πίσσης), 
άνω.θι τούτου ε.στρ ώθησαν τούβλα συναρμοσθέντα κα
λώς διά γύψου-καί έπ? αυτών έξηπλώθησαν παχέα 
φύλλα μολόβδου. Έπ( τών οΰτω πως προετοιμασθέν 
των ήλιακών. τοότων έρρίφθη χώμα τοσοΰτον βαθύ, 
ώστε καί δένδρα μέγιστα ή δόναν το νά διατηρηθώσιν 
Έπΐ τοΰ ήλιακου, δστις ήτον. έπΐ τής κορυφής τοΰ 
κωνοειδούς τούτου σχήματος, δπήρχεν ύδραυλική τις 
μηχανή διά τής δποίας άνεσύρετο ύδωρ έκ του πο
τάμι! πρδς πότισιν τοΰ μεγαλοπρεπούς τβτ« κήπου,εί; 
τδν όποιον εύρίσκοντο παντοειδή φυτά, δένδρα καί 
άνθη, σκιάδες καί άλλα αναπαυτικά οικήματα, πρδς 
εδχαριστησιν τής β ασ ιλικής θε ρ απ ε ίας.

Λέγεται, δτι οί κήποι ουτοι κατεσκευάσθησαν· &πδ 
του βασιλέως Ναβουχοδονόσορος' πρδς ε&χαρίστησιν 
τής συζύγου του Άμήτιδος, ήτις κατήγετο έκ τής 
Μηδίας, καί ήτο συνετισμένη νά ζή έντδς μεγαλο
πρεπών δασών. ,.

Έκτος τών παλατίων καί τών κήπων τούτων 6- 
πήρχεν έν τή πόλει καί ό περίφημος ναδς του Βήλυ 
ή Βάαλ, δστις κατά τινα; ήτον 6 πύργος τής Βαβέλ,

Ό ναδς ούτος εΐχεν υψο; 620 ποδών ήτο σχή 
ματος στρογγυλού, καί έστένευε βαθμηδόν καθ’ δσον 
άνυψοΰτο· συν'ίσταιο δ’ έξ δκτώ πατωμάτων θολω 

τών, ύποστηριζομένων υπό στηλώνίκαι έφερεν έπΐ τής 
κορυφής τρεις χρυσούς ανδριάντας, τδν τοΰ Διός, τής 
Ήρας καί τής ‘Ρέας· ό τοΰ Διδς ήτο 40 πόδας ό- 
ψηλός· ή ‘Ρέα έκάθητο έπΐ θρόνου χρυσοΰ, τοΰ ό
ποιου έκαστον τών δύο έμπροσθίων σκελών παρίστα 
σύμπλεγμα έκ λέοντος χρυσοΰ καΐ οφεως άργυροΰ. 
Ή "Ηρα ίστατο όρθια, κρατούσα δφιν καί σκήπτρον II 
έστολισμένον μδ πολυτίμους λίθυς. Έμπροσθεν τών 
θεοτήτων τούτων έκειτο τράπεζα έκ σφυρήλατου 
χρυσοΰ, 40 πόδας υψηλή καί 15 πλατεία, έπ’ αύ- 
τής &δ ήσαν 'κάπελα, θυμιατήρια, και βάζα μεγί
στης αξίας, ’Επί τής κορυφής τοΰ πύργου τούτου 
ήτο προσέτι καί άστεροσκοπεΐόν, δπου οΐ Μάγοι καί 
οί Χαλδαΐοι καί οί λοιποί άστρο λόγοι τή; Βαβυλώνος 
έξέταζον τούς αστέρας καί τά λοιπά οδράνια σώματα.

Τά είς τδν ναδν τούτον ευρισκόμενα πλούτη, συνι- 
στάμενα είς άγ άλματα, τραπέζας, θυμιατήρια, ποτή
ρια καί άλλα ίερά σκευή έκ καθαρού χρυσοΰ, ήσαν I 
άμύθητα. Ό Διόδωρος ό Σικελιώτης τά ύπαλογίζει 
είς 6ιΟΟ Εκατομμύρια δραχμών, (άκολουθεϋ)

ΜΕΓΆΛΑ ΤΕΛΗ ΕΚ ΜΙΚΡΩΝ ΑΡΧΩΝ.
Ή άπδ μάκρυνούς τόπους μεταφορά ένδς σπόρου, 

ένδς φυτοΰ, μιας αλήθειας, ή μιας νεωστί γενομένη; 
άν.ακαλόψεως, τά μέγιστα χρησιμεύει·.

Όλίγ ιστοί σπόροι τής ουκαμινέας καί δ λίγα τινά ώά 
τοΰ μεταξοσκώληκας, τά όποια έφέρθησαν έκ τής 
Κίνας καί έδωρήθησαν είς τδν αδτοκράτορα τής Κων
σταντινουπόλεως ’Ιουστινιανόν, κατέστησαν τήν καλ
λιέργειαν τοΰ μεταξίου ένα τών ώφελιμωτάτων κλάδων 
τής άγροτικής βιομηχανίας είς τήν δυτικήν ’Ασίαν καί 
Μεσημβρινήν Εΰρώπηρ.

Σακκίοντι ό'ρυζί&υ, τδ δποϊον έλαβεν δ κυβερνήτης 
τής Νοτίου, Καρολίνας (είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν) ά 
πδ τδν μάγειρον πλοίου τινδς έκτης Μαθαγασκάρ,κα
τά τήν παραλίαν έκείνην ναυαγήσαντος, καί δεΐγμά τι 
βαμβακιού, τδ δποϊον έλαβεν Άγγ λαμέ ρίκαν ός τις 
κ τη ματ ία ς π ερί τά μέσα τή ς παρελθουσης έκατονταε 
τηρίδος, έκαμαν τά είδη αύτά δύο, τών. κυριωτάτων 
προϊόντων τής ’Αμερικής.

Άπδ κέρασον, (κερασιάν) τδν όποιον δ Λούκουλλο; 
είς τήν ‘Ρώμην έπιστρέφων έκ τού Μιθριδατικοΰ πο
λέμου έφερε μεθ* έαυτοΰ άπδ τδ νότιον παράλιον τοΰ 
Εόξείνου Πόντου,, έξετάθη ό ήδΰς αυτός καρπός είς 
δλην τήν. Εΰρώπην καί ’Αμερικήν..

'Ολίγοι τωές καταδεδιωγμένοι Διαμαρτυρόμενοι τής 
Γαλλίας καί ‘Ολλανδίας, είς τήν’Αγγλίαν μεταβάν- : 
τες, έγειναν αιτία νά συστηθώσιν είς αύτδ τδ βασιλείου.
τά έργο στ άσια. του. μαλλιού καί τής μετάξης. ·
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Δέν κατοικώ είς τάς σκηνάς, άλλ’ ούτε είς χωρίον, 
Ούτε ,είς Ενδιαίτημα βαρβάρων, ή άγριων. , 
Έν υέσιρ κωμοπόλεων ησυχον άγω βίον- 
’Εν μέσφ δέ καί πόλεων, χι’ αύτών τδν προαστειων. 

' Συναναατροφάς .δέν Β έλιΛ^δμιλίας οέν ζη τώ · ? · ·'
Μόνος δέ είς τάς πλατείας 'θέλω ■ νά περιπατώ. 
Είς τί σπούδαστήριόν ρ-ίλΐ* είμαι πάχτα ταχτιχώς* , 
Τήν πρωίαν, τήν^έσπέραν ,μέ· βύρίσχέις θετικώς. 
Ούτε, τάς- λέοχας άγαπώ ούτε τά καφφενεΐα* 
Άλλ’ ούτε καί τά θέατρα, ούτε καί τά φδεΐα.
Είς συλλόγους δέν πηγαίνω, τά σχολεία δέν ζητώ, 
Κ’ είς αότάς τάς έκκλησίας ποδαράκι δέν πατώ I 
Μολοντούτο οί παππάδες καί αΰταΐς ή παππαοιαίς, 
’Ως καί η παππαδοπουλαις, μέ φορούν μέ δρμαθιαΐς,· 
Τού κρασ> ο ο φίλος δένείμαι, .τό βακάχι δέν ποθώ· .

. Πλήν άλλ1 δμως,έκ-τής πλώτσκας.δέν ’μπορώ νάμα·
■ - ■ κρονΒώ.

Φεύγω δλας τάς θαλάσσας· φεύγω τούς ωκεανούς· 
Φεύγω καί τάς λίμνας πασας,τρέχω πλήν φτυς παταμύς. 
’Αδύνατον αν ευ έμοΰ ρίπο ταμ οί νά ήν at, . Γ 
Καΐ ή πηγή των δπ’'έμθυ πορήχθη είς τδ είναι. ' 
Πολιτικοί περίφημοι, πάντες οί διπλωμάτάι 
Ποδηγετοΰνται ύπ’ έμόΰ. ώς κ’οί έπάναάταταΐ.
Φεύγω τούς γυμνασίαρχός, ώς καί: τούς καθηγητάς* 
Αγαπώ δέ έγχαρδίως τούς-πτωχούς τούς ποιητάς. 
Τούς ιατρούς τούς άμ'αθεΐς τούς- φίνους τσαρλατάνος 
Τούς φεύγω ώς δημίους μας, Χαί ώς .τβς άβιγγάνυς! 
Τούς δημοσιογράφους· μας: ποσώς δέν πλησιάζω, 

’Απδ τάς φωνασκίας των πολϋάηδιάζω, '■ ■ 
Κήρυκας, καί διακόνους -άπΟφευγω μέ χαράν,

' Κ1 δπέρ μοναχών δέν δίδω ούτε κάν λιανόν παρδν f 
Γεζρυΐτάς, Καρδινάλεις- καί τρανούς Αρχιερείς, -- 
"Αν δέν θέλω τούς τοιού.τους τήν αιτίαν θά ε&ρής ■ 
Μή ήμπορών νά φύγω- δέ άπδ' τδ πεπρώμένόν, 
Ό Πάπας ώς μαινόμενΟν μέ1 σύρει έζευγμένον. ' 
Έγώ πάντα χειραγωγώ-τών-ποιητών τδ πνεύμα* 
Προφήτας δέ δημιουργώ μέ-βνμόυ μόνον νεύμα. ■ 
Αγαπώ τούς άποσ.τρλαυς,Ατοφς'πταςούς καί τάς-πιστάς, 
’Επισκόπους, πρεσβυτέρους .καί τούς άναβαπτιστάς. - 
Είμαι φίλος τών άπόρφν, τών πενήτων, .τών πτωχών· 
‘Υπέρ τούτων τών άνδρώπων .πάντοτε ρπερμαχών. .-. 
Είς τό πρόσώπόν σέ μ’έχέις,'είτ τάς. πλαΐας μέ-φορεΐς, 
Κι’άπό τδ πουγγίσυ'μέβα νά >έ βγ’άληςδέν,'μ’πορέϊς! 
Πα ! ακόμη δέν μέ -■ ηβρές ; 11ά ί άκόμη απορεί.; : ■ 
Μέσα στήν παληά ο.ου τσέπη ■ δόνάσαι νά ■ μέ.εύρής! 
;■ ■ Κ; '

. ·. ,τ—;  ·.·..- · ιι·—χ·~ ' ί :

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙΕΙ'ΟΤΙΙΣΕΙ'Σ. ί
1) Ποια εΐναι-τά έπτά πράγματα, .- τά δποίχ κατ' έξοχήν 

μισεί 4 Θεός; ... ·

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1874
1 V :'<· ι’1. ωιι HIM

2) Atari 4 μέν Άπόότολος Πέτρος ν& κλαύαη, οιότι ήρνψ- 
βη τόν Χριστόν, 4 44’Ιούδας νά-πότοχειριασβή, διότιτόν 
έπρόοωκεν ;

3) Πόίά εΐναι ή μεγίστη· άμαρτία,τήν δποίαν δόνατω νά
κάμη 4 άνθρωπος; ■ . ■ ' \

Ε 1 ΔΟ Π ΟΙΗΣΕΙΣ.
Παρακάλοσνται οΐ θέλοντες ν'ά7έξάάόλόύθήσώσι τήν 

.συνδρομήν τών καϊ κάτά’τδέτος 1875'ΐά έξαποστεύ 
λωσιν αυτήν είς■ τήν διεύΘυνσιν τής''Εφ. τών Παιοων, 
έντδς τοΰ Δεκεμβρίου- άλλως'τδ φόλλόν '-τοΰ’ΐανουα- 
ρίουδέν θά τοΐς σταλή.

Π αρακαλοΰνται οί κατά τόπους άνταποκριταί μας 
νά μάς άποατείλωΛν δσον τδ δυνατόν ταχύτερον κα. 
τάλογον τών συνδρομητών ταυ 1875 δπως τυπωθώ σι 
τά. δνόματα αύτών ίέγκαίρως.; -,·■

Ούδεΐς λαμβάνει φύλλον ίνεύάπροπληρωμής δλο- 
κλήρουτής.εύτελοΰςέτησίαί.σονδρομής. .

"Οστις τών. συνδρομητών '§έκ λάβή- τδ φύλλον του, 
χρεωστεϊ νά είδσποιή τήν σόνταςιν διά το ^πιστάτυ τΰ 
τάχϋ3ρομείυ τυ γόπε τε περί τής καδυρτηρήαεωςταό- 
της έντός-τοΰ .μηνάς,άλλως ήδι^όθυνμις.δέν είναι ό· 
π,όλργος. ,Κατάόδέτάςέγκυϊίλίσυί ^ηςΤ^νιχής Διευ. 
θύνσεως τών ταχοδραμβίων.£καστ.ος συνδρομητής οίας- 
δήποτε έφημερίδος, &»τις δέν-λάβη τδ φόλλον του, 
άλλο ίέν^Μ νά;χ^μη .είμή- νΑ ύπαγ^ . είς τδν Ιπιστά. 
την "ρΰ ταχυδρομείΒ ιοΰ τόπου τ» καί δηλώση προ- 
ριοΛίχώς τόν άριθμδν χοΰ καθυστΐροΰνιος φύλλου, δ 
δέ έπιστάτης είναι ύπόχρεως νά είδρποιή- περί τούτου 
διά της Γενικής Διβυθύνσ.εως ;· τών, ταχυδρομείων τδν 
αϋντάκιην τής7έφημερίδρς; έκείνης: καί ουτω νά διορ- 
Οώνηται τδ κακόν. ,
; "Οστις τών συνδρομητών ζέν συμμόρφωσή μέ τάς 
δδηγίας ταύτας, αί· όπόΐάέ ,δέν σήιαιτομσι καμμίαν 
πληρωμήν, δέν .δικαιούται νά παραπρχήται — τδ 
σφάλμα ilvat ίο ιχόν του. ' ; ’ . < ' ,

Ή Διεύθυνοις τής Έφ. τών Παώών’δέν έύθύνεται 
διά τήν-απώλειαν τών-φύλλων έκείνών τών συνδρομη
τών,' οϊτινες κατοικούν είς μέρη, βπου: υπάρχει μόνον 
δημοτικόν ταχοδρομεΐον —- διότι γνωρίζει τάς γινο- 
μένας ‘ύπδ .τών Δημάρχων καί.δημοτικών ταχμύρό· 
μων ^καταχρήσεις. ■ '.
' Όσης κάμη πέντε συνδρομητάς ' κ?1 άποστείλη είς 
τήν Δι-εΰθυνσιν τάς συνδρομάς, θέλει λαμβάνει έν φύλ 
λον ήωρεύν: ΙπίΈν ετσρ- είχόσι."πέντε ?υΐ;Εκατόν ά< 
φίνοντάι είς πάντας τού; ά να δεχόμενους: νά κάμωσι 
περισσοτέρους τών πέντε συνδρομητών.

"Οστις κάμη 25 θέλει λαμβάνει έκτδς τσδ ποσο
στού τών 25 τοΐς έκάϊον καΐ δν άντίτόπό'ν τών.θεμε
λίων τής;Ιστορίας ή ΐής Παγκοσμίου Φιλολογίας.

:· — Λί άποκρίσβις τών ίερογραφικών έρωτήσεών πρέ- 
πίι νβ μας -οταλώσιν εντός τόϋ Δεκεμβρίου^ διά νά ί· 
ϊωμεν. ποιοι άςιούνταιτών βραβείων. -· .


