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Η ΓΗ.
ΐ’Ιόε προηγούμενοι άριβμον )

*Η Γήμας, όπως κα! 
οί άλλοι πλανήται,τοος 
οποίου; μέχρι τοΰδε έ 
δεωρήσαμεν, είναι σχή 
ματος σφαιροειδούς καί 
έχει οόο κινήσεις μιαν 
περί τόν αςωνά της ελ- 
24 ώρας, και άλλην πέ ριξ 
τοο Ήλι«, είς 3<ι5 ήμέ 
ρας, 5 ώρας, 20' πρώτα 
λεπτά τής ώρας καί 12Γ' 
δεύτερα* δηλ, είς τόν γό- 
ρον, τόν όποιον κάμνει 
πέριί τοο Ήλω, ςρέ- 
φεται περί τόν αίωνα' 
της 365 φοράς κλ.

Είς τάς δύο αυτά; 
κινήσεις ή ταχότης εί
ναι διάφορος. Οοιως 
είς τήν περί τόν άςωνά 
της ή Γή κινείται 500 
υάρδα; κατά παν δεύτε
ρον λεπτόν τής ώρας κα
τά μέσον δρον δι’ ολα 
τά μέρη της, διότι, έ· 
πειδή ή Γή είναι σφαι
ροειδής τά πρδς τοός πόλοος της μέρη κινούνται Αρ
γότερα, τά δέ πρδς τόν Ισημερινόν ταχ έτερον. Είς νήν 
περί τόν Ήλιον όμως κίνησίν της ή Γή τρέχει κατά 
μέσον δρον 68 χιλιάδες μίλια τήν ώραν είτε 32 χ·· 
λιάδες καί 290 δάρδας κατά παν δεύτερον λε
πτόν ! I I

Καί δμως ήμεΐς δέν 
αισθανόμενα cote τήν 
μίαν, cure τήν άλλην 
κίνησιν, διότι ή πέριί 
τής Γής μα; Ατμόσφαι
ρα, ήτις εΐναι πολλά 
μίλια ταχεία, καΐ ή ό
ποια χρησιμεύει τρό
πον τινά ώς περικά
λυμμά μας, σογκινείται 
μετά τή; Γής καί ού
τως έμποδίζει τά Απο
τελέσματα· της τρομε
ρά; ταύτης κινήσει»; 
Από τοΰ νά γίνωνται έ ■ 
παισθητά Από τού; κα
τοίκους τής Γής— τό 
όποιον εΐναι μία Από 

1 τάς Απείρου; Αποδεί- 
f ξει; της παναοφίας καΐ 
Βάγαθότητος τοΰ Οόρα- 
ϊνίου ήμών Πατρός.

Τί θά έγινε το, ήμ- 
πορει νά ερώτηση τις 

'Β γη pdfoerat εί; τδ σΐΐρίωμα. τών μικρών Ανάγνωσών 
μας, έάν ποτέ ή Γή μας αί?*ιδίωί είς τήν 
περί τόν 'Ήλιον κίνηάίν της;

♦Bob τί θά συνέδαινεν. Ή παυσκ τής κινήσεως θά 
έπροξένει τόσην θερμότητα, δση θά ήτο ίκανή νά 
μεταβάλη όλόκληρον τήν σφαίραν μας είς ξυστήν 
κατάστασιν καί Sv μέρος αύτής είς Αεροειδή ί Α<
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μή παραξενευθώσι δέ ούτε οί μικροί μας φίλοι, ο3· 
τ® οί πρεσβύτεροι τούτων άναγνώσιαί μας, διότι ά- 
πεδείχθη ήδη σαφέστατα, δτι τδ φώς, ή θερμό- 
τη;, δ ηλεκτρισμός, ή χίνησις χλπ, δεν εΐναι είμή 
έν χαι τδ α&τδ πράγμα, — ή αυτή φυσιχή ίλξις 
ύπδ διαφόρους*' μορφάς, Τούτοι» ένεχα, δταν ή πα 
ρουσία τη; Ας φως π·, χ. παύση, αότή δέν χάνεται, 
δέν εκμηδενίζεται, όπως μας φαίνεται, άλλά’μόνον άλ 
λάζει δψιν και αναφαίνεται ύπδ άλλην μορφήν. Τδ 
πώς χαΐ 3ιατί ή ’ Εφημερΐς των Παίδων άφίνει εί; 
τού; καθηγητάς κ. χ. Στροΰμπον, Κοκκίδην καί Παπ 
παδάκην νά άναπτύξωσιν εί; τού; άκροατά; των.

Είναι φόβο; μήπως μία τοιαύτη καταστροφή συμ 
βή ποτέ;

Μάλιστα* άλλ’δ χρόνο;, καθ’δν δόναται νά συμ- 
βή εΐναι τόσον άπομεμακρυσμένος, ώστε ουΰέ κάν 
ν.ά τδν λογαριάσωμεν δυνάμεθα,

Ή Γή μας φαίνεται μεγαλειτέρα ή μικρότερα ά· 
ν,αλόγως τής άποστάσεως του μέρους, οπού εδρίσκε- 
ται ό παρατηρητής. Όυτω π. χ. άπδ τήν Σελήνην 
φαίνεται ώς δίσκος φωτεινός τέσσαρας φοράς μεγα- 
λείτερος τής Πανσέληνου, και δίδει φώς ει’ί τήν Σε
λήνην δέκα καί τρεις φοράς πεαισσότερον άπδ τδ 
φως, τδ δποΐον ή Π,ανσέληνοτ δίδει είς τήν Γην. Ή 
θεα, έπομένως της Γης άπδ τήν Σελήνην, πρέπει 
νά ήναι μεγαλοπρεπής καί άραία καί τδ φως τη; άρ· 
κετδν δι’ ολας τάς έργασίας τών κατοίκων, έάν υ
πάρχουν έκεΐ τοιοϋτοι.

“Ολη ή έπιφάνεια τής Γης, ώς γνωρίζομεν, σκε
πάζεται άπδ νερά καί ξηράν* τά νερά κατέχουν τά 
τρία περίπου τέταρτα τής όλης έπιφανείας, ή δέ ξη
ρά μόνον τδ εν. Εΐναι δέ περίεργον, δτι όλη σχεδόν 
ή ξηρά εόρίσκεται είς τδ βόρειον ήμισφαίριον, ένφ 
τδ νότιον σκεπάζεται σχεδόν καθ’ολοκληρίαν άπδ θα- 
λάσο ας.

Άπδ μακράν, τά μέρη εκείνα τής έπιφανείας τής 
Γης, τά όποια σκεπάζονται άπδ θαλάσσας φαίνονται 
σκοτεινότερα, έχεινα δέ, τά δποΐα καλόπνονται άπδ 
ξηράν καί άπδ πάγον, ώς λ. χ. οί δΰο πόλοι, φω
τεινότερα.

'Η γή, όπως εΐπαμεν, καί δταν ώμιλήσαμεν περί 
τοΰ Ήλιου, άπέχει άπ’ αύτοΰ 95 έκατομμυρια μί
λια, καί εΐναι εν έκατομμόριον καΐ τετρακόσια; χι
λιάδας φοράς μικρότερα αΰτοΰ κατά τδν όγκον ή τδ 
μέγεθος.

Οί αστρονόμοι κατώρθωσαν προσέτι νά ευρωσιν 
όχι μόνον τδ μέγεθος και τάς άπ! άλλήλων αποστά
σεις τών διαφόρων ούρανίων σωμάτων, άλλά καί τδ 
βάρος των νά προσδιορίσωσι-καί &i μή παραξενευ- 

Γ θώσιν. οί άναγνώσιαί μα; διά τοΰτο.

, Ημείς, δπως εί ς τήν άρχήν, τών άρθρων, μα; τού
των είπα μεν, δέν σκοπεό.ομεν νά δώσω μεν τδν λόγον, 
τδ‘διατί, τήν έξήγησιν όλων των άστρονομικών και 
φυσικών φαινομένων, πειραμάτων καί παρατηρήσεων, 

■ άλλ’ άπλώς νά κάμω μεν γνωστά; είς τδν λαόν τάς 
’ κοριωτερα; άνακαλυψεις της. έπιστήμη; ταΰτης πρδ; 
γνώσιν καί«ύχαρίστησιν, και, καθώς πιστεύομε?, πρδ; 
ώφελειαν α&τοϋ, άφίνοντες τά περαιτέρω εί; έκείνους, 
είς τούς όποιους ανήκει τδ έργον τοΰτο. Λόγο μεν 
λοιπόν, ένταΰθα καΐ περί τοΰ βάρους τής.Γης,. Κτι 
όπελογισδη καΐ εύρέθη ίσον μέ 5099 000,001’,000 
ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟΟ τόνου;! (έκαστος δέ τόνος ίσοδυναμεΐ 
μέ 800 δκάδας.) Έσημειώσαμεν τδ βάρος τοΰτο. μέ 
αριθμούς, διά νά δείξωμεν πόσον μέγα εΐναι* καΐ 
μόλον τοΰτο ή Γή μα; παραβαλομένη μέ τοΰ; με
γάλους πλανήτας τοΰ ήλιακοΰ μας συστήματος εΐναι 
μικρότατη, καΐ- μέ τδν “Ηλιον καί. τους άλλους ά- 
στέρας παραδαλομένη εΐναι μηδαμινή.

Ή Γή έπειδή εΐναι έτερόφωτο;, δέν έχει δηλαδή 
ίδιον φως, άλλά φωτίζεται άπδ τδν Ήλιον, 2πεται 
οτι μόνον έκεΐνα τά- μέρη της φωτίζονται, *ά δποΐα 
βλέπουν πρδς αύτόν* καΐ έπειδή ή γή εΐναι σφαιρο
ειδής, όλη της ή έπιφάνεια δέν εΐναι δυνατόν νά 
βλέπη διά μιας πρδς τδν ήλιον, άλλά μόνον τδ ή- 
μισυ αύτής. "Οθεν είς έκεΐνο μόνον εΐναι φως, ήτοι 
ημέρα, ένιρ είς τδ άλλο εΐναι σκότος, ήγουν νόξ.

Προσέτι έπειδή ή Γή στρέφεται περί τδν ήλιον άλ- 
λάζει ένεκα τούτου θέσιν ώς πρδς τά άλλα ούράνια 
σώματα. "Οθεν άπδ τήν Σελήνην π. χ. ένιοτε μέν 
φαίνεται δλοντδ φωτισμένον μέρος τή; Γής, καΐ τότε 
ή Γή παρουσ.άζεται ώ; δίσκος φωιεινδς, θμοις μέ 
τήν πανσέληνον, άλλοτε δέ εν μόνον μέρος οώτου, καΐ 
τότε παρουσιάζει τά; αύτάς φάσεις, τάς οποίας πα
ρουσιάζει είς ήμας ή Σελήνη, ώς νέα Σελήνη, ήμισέ- 
ληνός κτλ.

Αί ώφέλειαι καΐ τά ταλά τά δποΐα γίνονται είς τδν 
άνθρωπον άπδ τήν διανομήν τών θαλασσών καί τής 
ξηρά;, τών δρεων κάι τών πεδιάδων έπΐ τής έπιφα
νείας τής γής, καΐ ή χρησιμότης της άτμοσφαίρας 
εΐναι πολλά καϊ διάφορα, καϊ πρέπει νά μάς κινούν 
είς ευγνωμοσύνην, άγάπην καΐ όπακοήν είς τδν ουρά
νιον ήμφν Πατέρα, οστις. μέ τόσην σοφίαν καί αγα
θότητα προητοίμασε τήν γήν ταυτην διά κατοικίαν 
μας. (άκολουθει)

’Εθιμοτα,ξίαι μεταξύ τών 'Ρώααων χωμάτων.

Πολλάκις οί ευγενεΐς μεταβ αίνοι» σιν τδ καλοκαίρι 
εί; τά χωρία διά νά άπεράσωσιν ολίγα; εβδομάδας εΐ; 

I τήν εξοχήν. "Εκαστο; χωρικός τότε, όποιονδήποτε μέ-
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λος τής οικογένειας τβ εδγένοϋς καί αν άπαντήση. κατά 
τήν έθιμοταξιαν του τόττίτ πρέπει νά λάβη τήν χειρά τΰ· 
νά τήν φιλήση, καί άφοΰ κάμη μίαν μετάνοιαν μέχρι? 
έδάφου;, αναχωρεί. 'Όταν γεώωνται γάμοι, ό γαμ 

' βρός καί ή νύμφη δένονται 'διά σχοινιού ή άλλου τι 
ρ νος πράγματος έΐς τήν χεΐρα τοΰ ίερ'έως καί έπειτα 
ΐ περιέρχονται τρίς τήν οικίαν τοΰ γαμβροί- τδ δέσιμον 
‘ τοΰτο σημαίνει τήν άνανέωσιν τής ένώσεώς των με 

τήν έκκλησίαν, μέ τήν δποίαν έΐχον ένωθή διά τοΰ 
; βαπτίσματος. Μετά τοΰτο άιταντες οί προσκεκλημένοι 

μεταβαίνουν εις τον οίκον τοΰ προκρίτου τοΰ χωρίου 
καί έκεΐ έκαστοι, άρχομένων τοΰ γαμβρού καί τή; 
νύμφη;-, φιλούν τάς -χεΐρας δλων τών μελών τής οί 

ί κογενείας του καί τών ξένων, άν τύχη νά ξενίζων- 
j ταιπαρ’άδτφ τοιοϋτοι. Τών τελευταίων τούτων φι· 
ί λοΰν καί τούς πόδας, καί τ'δ θεωρούν ώς κακόν οίω 

νδν τδ νά μή τούς άφήσουν νά τδ πράξωσιν, δπως έ- 
νίοτε ξέναι τινές κορίαι άπδ εντροπήν ένίοτε κάμν8ν.

ΑΛΠΑΚΑ ΛΑΜΑ.
Τδ παρά ξένον τοΰτο ζώον, τδ όποιον ομοιάζει πολύ 

τήν κάμηλον και κατά τι τδ πρόβατον, εΐναι αδτόχθον 
τοΰ Νέου κόσμου* εΐναι δέ μικρότερον τής καμήλοο, 
καί διακρίνεται αδτής, διότι στερείται ήβου (κάμπου 
ρα;) καί έχει τάς τρίχας μακράς καί πρδς τδ μαλ· 
λίον τών προβάτων όμοιας. Οί πόδες προσέτι τής Δά- 
μας εΐναι διάφοροι τών τής καμηλού, διότι ταύτης μέν 
εΐναι ώρισμένοι διά γην άμμάδη καί μαλακήν, καί 
διά τοΰτο είναι μαλακοί, έκεινης δέ σκληροί ώς τών 
αιγών, διότι βόσκεται ώς έκεϊναι έπΐ βράχων* είναι 
3έ δισχιδείς καί έκαστον μέρος έχει πρδς τά έμπρο
σθεν, άντί ονυχος είδος αγκίστρου, διά τοΰ όποιου 
δόναται τδ ζώον νά κρατήται, όταν άναβαίνη βραχύς.

Εΐναι ζώον ώραΐον καί πρφον, ώς τά πρόβατα, καΐ 
εύρίσκεται μόνον εις ήμερον κατάστα σιν* εΐναι δέ 
χρήσιμον είς τους κατοίκους τών μερών εκείνων, ό
πως καί είς ήμαί τά πρόβατα, διά τδ γάλα, τδ μαλ
λιών καί τδ κρέας του.

Πρό τινων έτών μετεκομίσθη και έίς τήν Αυστρα
λίαν καί φαίνεται, δτι θά καταλάβη έκεΐ τήν θέσιν 
τοΰ προβάτου, πολλαπλασιάζόμενον πολύ ταχέως,

ΜΕ ΤΙ ΟΜΟΙΑΖΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;
pv Είναι όμοια μέ μεγάλον καί ώραΐον δένδρον, 

τδ δποΐον κάμνει γλυκείς καρπούς δι’ βλό&ς οσοι εί
ναι πεινασμένοι, καί παρέχει σκεπήν καί σκιάν είς 
τους κοπιασμένους καί άπδ τδν καύσωνα του ήλιου 
πάσχοντας οδοιπόρους, το'υς ταξιδεύοντας είς τήν ου
ράνιον Χαναάν.

2°ν Είναι δμοία μέ θησάυροφυλάκιον ήλήρες άδα 
μαντών καί πολυτίμων λίθων, ’όχι μόνον ώραίων είς 
τήν δψιν, άλλά καί χρησίμων είς τάς άνάγκας καί 
πρδς στολισμόν τών έχόντων αύτοός.

307 Είναι όμοια μέ τηλεσκοπίαν, τδ δποΐον φέρει 
πολύ πλησίον πράγματα κείμενα πολύ μακράν—πράγ
ματά ευρισκόμενα είς τδν άλλον κόσμον — τά φέρει 
τόσον πλησίον, ώστε δυνάμεθα νά ίδωμεν δλίγον τι 
έκ τής ώραιότητος και άναγκαιότητός των.

4 ον Είναι όμοία μέ άποθήκην περίεχουσαν παν
τός είδους πολύτιμα καί ωφέλιμα πράγματα, τά όποια 
δύναταί τις νά λάβη άνευ άργυρίου και άνευ τιμής.

5ού Είναι όμοία μέ βαθυν, πλατύν καί γάλήνιον 
ποταμόν, τοΰ οποίου αί υχθαι εΐναι καταπράσινοι καί 
πλήρεις εύοσμων άνθέων, δπου πτηνά κελφδοΰν, καί 
άρνία πηδούν, καί μικρά παιδία τρέχουν κάΐ παίζουν 
καί εΐναι εδτυχή.

’Αγαπητά μου παιδία, έάν θέλετε νά εχήτε όλα 
ταυ τα, αγαπάτε τήν Αγίαν Γραφήν. Εΐναι τδ κάλλ ι
στόν βιβλίον έν τω κόσμιρ—Είναι βιβλίον διά μικρά 
παιδία, ώς καί διά ήλίκιωμένους καί κάμνει ευτυχείς 
τους πάντας.

Αί λιθόστρωτοι τοΰ Aovdhoii.

Αί λιθόστρωτοι οδοί τοΰ Λονδίνου εΐναι περί τάς 
5,000 καί έχουν μήκος 2,000 μιλιών! άπασαι δ’ εΐ- j 
ναι έστρωμέναι μέ λίθους διαφόρων σχημάτων καί 
βρίθουσιν άπδ πρωίας μέχρις εσπέρας παντοειδών φο
ρείων καί αμαξών, ώς καί πεζοπορούντων άνθρώπων. 
Παντού θέ βλέπεις τδν πιστόν καί τίμιόν άστυνομιχδν 
κλητήρα βηματίζοντα έπΐ τοΰ πεζοδρόμε ίου δι’ βλης 
τής ημέρας καί νυκτός καΐ διατηροΰντα τήν τάξιν, έπΐ- , 
βάλοντα τδν νόμον εί; τοΰ; άτακτοΰντας καί προφυ- ί 
λάττοντα τούς πολίτας άπδ τοΰ νά χαταπατηθώσιν ύπδ 
τών ίππων ή νά κατασυντριφθώσιν ύπδ τών άναρτθμή - 1 
των αμαξών, αί όποϊαι διέρχονται τάς οδούς καθ’ολας I 
τάς διευθύνσεις, δέν έχουν δέ άλλο βπλον είμή στρογ
γυλόν τι ίύλον ένδς περίπου πήχεως τδ μήκος, έττί του 
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όποιου εΐναι γεγραμμέναι αί λέξεις, είσχδς τοΰ νόμυ.» 
Τά Λ ον οίνον κατοικεΐται ήδη ύπδ τεσσάρων περίπβ 

εκατομμυρίων ανθρώπων καΐ κατέχει άπειρον έχτα- 
□ιν καί δμως 12,(ίθ0 μόνον τών Αστυνομικών τούτων 
υπαλλήλων είναι ικανοί νά διατηρώοι τήν τάξιν καί 
νά παρέχουν ασφάλειαν είς πάντα;. Εί; τά; ’Αθήνα; 
απ’ εναντία; ήτις έχει μόνον 50JJ00 περ ίπου ψυχών, 
με τά; ηνωμένα; δυνάμει; της Αστυνομίας, χωροου 
λακής, τοϋ πεζικού, ίππικοΰ, πυροβολικού καί μηχα 
νικοΰ, δλων όμοΰ συ μποσα υμένων εί; χιλίυς περίπου 
άνδρα; δέν δυνάμεθα νά έχω μεν, ούτε τά έν τρίτον 
τή; Ασφαλεία; καί τάξεως, ήτις έπι κρατεί είς τήν μη- 
τροπολιν, έκεινην του κόσμυ. Τδδιατί οί διαμένοντες 
εις τά; ’Αθήνα; καλώ; γνωρίζουσιν.

ΤΑΣΜΑΝΕΙΟΣ ΛΤΚΟΣ.

Οΰτω; δνομάζεται τδ εί; τήν προκειμένη ν είκόνα 
παριστανόμενον ζώον, Ινεκα τή; μεγάλη; δμοιότητος 
τή; κεφαλή; καΐ τών έμπροοθίων σκελών τ» πρδ; τά 
τοΰ Λόκου. Εΐναι ζώον άρπακτικδν, άγριον καί κα
ταστρεπτικόν οσάκις δέ στενοχωρεΐται όπδ τής πει- 
νης έπιπίπτει καί κατ’ αυτών τών δμοιοειδών του καί 
κατατρώγει τά Ασθενέστερα τοΰ είδους του· τούτου 
ένεκα καί διά τήν σπάνιν άλλη; τροφή; εί; τά μέρη 
δπου εόρίσκεται, τδ εΐδ.ος τοΰτο τών Λύκων όχι μό
νον δόν πολλαπλασιάζεται, Αλλά καί δλιγοστεόει. 
Έν έλλείψει ζωική; τροφής, καταφεύγει καΐ είς φυ
τά. Κατά τδ σώμα δέν είναι ζώον μεγάλον ώς τδν κοι
νόν Λύκον* Αλλά κατά τήν ώμότητα καΐ τδ άρπακτι- 
κδν δεν είναι κατώτερον αύτοΰ.

Ή γενέτειρα αύτοΰ χώρα εΐναι νήαός τι; πλησίον 
τή; Αυστραλίας, καλούμενη Τασμανία, εν; τήν. ό
ποιαν όπάρχει καί αγγλική τις Αποικία.

ΤΑ. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.
’Εφημερί; τι; έκδιδομένη έν Βαλτιμόρη τών ‘Η·

νωμένων Πολιτειών αναφέρει τά έςής περίεργα περί 
στρουθιών καί ένδ; ψιττακού γεγυμναομένων εί; διά
φορα παίγνια, καί έπιδεικνυομένων είς τάς όδοΰς τής 
πόλεως. "ϋτε ο ιδιοκτήτης τοΰ μικρού τούτου πτερό- 
εντος ομίλου ευρίσκει άρμοδίαν θέσιν, τοποθετεί' κυ· 
κλοειδή τινα τράπεζαν, έφ’ ή; τά πτηνά έξερχόμενα 
του χλωδίου των έπικάθηνται χωρίς ούτε φόβον νά 
αίσθάνωνται έκ τοΰ συρρέοντο; πλήθους, ούτε τήν 
έλαχίστην επιθυμίαν προ; Απόδρασιν. Εΐτα κατ’έπι- 
ταγήν τοΰ ιδιοκτήτου έκτελοΰσι διάφορα παίγνια, ή" 
τοι σημαίνουσι μικρού; κώδωνα;, σύρουσι μικρά Αμά ι 
ξια, περιπατοΰοιν έπι νημάτων τεταμένως καί μή, 
πυροδολοΰσι διά πιοτολίων, χορεύουσι καί κινούνται ί 
έπί αιωρών κτλ. Τά γυμνάσια δε ταΰτα γίνονται ύπδ 
τήν έποπτείαν καί κατά· τά; διαταγάς τοΰ ψιττακού, 
δστις προχωρών πρδς τδ μέσον τής τραπέζης, καί 
χαιρετών τοΰ; παρεστώτας, κάθεται έπί μικροΰ τίνος ί: 
καθίσματος τεθειμένου πλησίον ένδς μικροΰ κώδω
νος είς τήν γλώσσαν τοΰ οποίου εΐναι προσηρ τη με
ν ον λεπτόν σχοινιον. Τότε πά; τις τών παρεστώτων ;
δύναται νά διατάξη τδν ψιττακόν νά σημάνη τόν κώ- ΐ
δωνα δσας φοράς θέλει* οΰτω π, χ. Αν διαταχθή τό 
πτηνόν νά κτυπήση δεδάκις τδν κώδωνα, έγείρεται, ί 
λαμβάνει τδ σχοινίον διά τοϋ ποδδς καΐ σημαίνει δε
κάκις, μεθ’ 8, χαιρετφ καΐ κάθηται έπί του καθίσμα
τος τοο. Τδ παίγνιον τοΰτο έπανελήφθη πολλάκις, τδ· 
δέ πτηνόν ουδέποτε ύπέπεσεν είς λάθος Αριθμητικόν. < 
Ό ιδιοκτήτης τών πτηνών τούτων λέγει ό ψιττακός 
δύναται νά συμάνη έως 27 φορά; κατά συνέχειαν 
ούχί δμως περισσότερον, καί δτι έπί έν δλον δτος Γ 
προσεπάθησε νά διδάξη τό πτηνόν νά φθάση έως εί; / 
τδν Αριθμόν τριάκοντα, Αλλ’ύπήρξεν αδύνατον, ‘

ΕΚΔΙΚΗΣ1Σ ΠΤΗΝΟΤ.
Γλαυξ τι; είχε κατασν.ευάση τήν φωλεών της πλη

σίον έπαόλεως, ένθα έξεκόλαψε τά ώά τη;· μικρό; δέ 
τι; παΐ; αισθανόμενο; τήν Αντιπάθειαν έκεινην κατά 
τών γλαυκών, ήτις επικρατεί παρά τοΐ; χωρικοί;, έ- 
φόνευσε τα δυο μικρά τή; γλαυκές, άτινα εΐχον ήδη 
άναπτυχθή καί ήσαν έτοιμα νά πετάξωσι. Μετά 
τοΰτο τήν εσπέραν δτε ό παΐ; έπανήρχετο έκ τοΰ Α
γρού το άρρεν ΐστατο πέριξ τής οικία; έπί τινα; ήμε
ρα;, Αλλ’ οάδεί; έδωκεν εί; τοΰτο προσοχήν. Έπί 
πέντε ημέρα; έξηκολοόθει νά ένεδρεόη ουτω, χωρίς 
νά τολμήση νά προσβάλη τδν παΐδα Αλλά τήν Εκτην 
καθ’ ήν στιγμήν δ νεαρές χωρικός έξήρχετο τη; έ· 
παόλεως, ή γλαυξ όρμα Απδ τή; κορυφή; . δένδρου 
κατά του παιδδ; και διά τών ονύχων του απέσπά
σε σχεδόν τδν Αριστερόν δφθαλμόν. ‘Ο παΐ; έκ τοΰ
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πόνου επεσεν Αναίσθητο;, τδ δέ πτηνόν εδθδ; μετά εΐχε σχίσει τήν ίριδα τοΰ όφθαλμοΰ κατά μήκος· οδ· 
τήν έκδίκησιν έγένετο άφανί;. Τήν έπιοΰααν προσ- τω δέ ό δοστύχήί έχεΐνα; παΐ; άπώλεσε τόν ?να ό. 
κληθεί; 6 ιατρό; έδεδαίωσεν, ο« ό δνοξ τή; γλαυκό; φθαλμόν. (Έκ τή; Βυζαντίδος.)

ΠΡΟΣΕΓΧΗ. (8).

Γλο κεϊ α ώρα' προσευχή;! Άπδμερζανα; μέ καλεΐ; Νά ’ πλησιάσω τολμηρώς’Ε ωζ τδν θρό νον

fl , r r , rrr. 4
Τ ιλ .1 . ρ .ΓΓ’

L. -®·#· JL
~T~te ι jf£~l

’ ρ.; ,,£>'5 Τ» U - »'" ~ Γ Γ Γ ■ · '-U - ΐ ' ΐ •J___ —Γ-, .Γ ; 1_ ια F------------ i 'J___ V—1__L·. Γι Γ
—ι,./ι . /Ι..·' — ■ ci: i (Ζϊ■ /Ι ■■—------< Ι· ι 1/ ί ■■■■

τοΰ Πατρδς Έ κει νικώτδν πειραστήν, Καΐ αποκτώ άναψυχήν Δι άτή; σης έπιστροφής,Γλυ

κεϊ α & ραπρο σευ χή;! Δι ά· τήςσής έ πι στροφή;, Γλο κεϊ α & ρα προ σεο χήίΐ

2. Γλυκεία ώρα προσευχής! 
*Η ταπεινή μου αϊτησι; 
Πρδ; τδν θεόν 3; άναβή, 
Τδν ετιμον νά εύλογή·
Τδ πρόσωπόν του τδ σεπτόν* 
Τδ έλεος αύτοΰ ζητών, 
*Εχω γαλήνην τής ψυχή;, 
Γλυκεία ώρα προσευχή; !

3, Γλυκεία ώρα προσευχή; !
Άπδ ίδέα; χαμερπεΐς, 
*Απδ σκοπού; αμαρτωλούς, 
Καΐ άπδ πειρασμού; πολλούς, 

Άπδ άπατα; βλαπτικά;, 
Άπδ φροντίδα; κοσμικά;, 
Σδ εί; τά άνω προσκαλεΐ;, 
Γλυκεία ώρα προσευχής!

4. Γλυκεία ώρα προσευχής! 
Είθε καθώς δ Μωυσής, 
ΈπΙΦασγά τήν κορυφήν, 
Νά ϊδω τήν ώραίαν γήν· 
Έκεΐθεν δέ νά άναδώ 
Καί τδν Αμνόν νάάνυμνώ· 
Πλέον νά μή μου χρειασθής, 
Γλυκεία ώρα προσευχή; !.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ0Ϊ2Τ0ΡΙΚΑ.

Ή άρχαίά Περβία ήτο μία των μεγάλων Αύτο- 
χρατοριών το5 αρχαίοι» κόσμο». Οί πρώτοι κάτοικοι 
αυτής λέγεται, δτι ήσαν απόγονοι τοΰ Έλα μ, τοΰ πρε- 
σβυτέρου υίου τοΰ Σήμ, υίοΰ τοΰ Νώε, δθεν καί κα
λούνται Έλαμΐται.

Όλίγαι καί σποραδικά! είναι αί περί τήί Περσίας 
γνώσεις μας πρδ τής έποχή; τοΰ καταχτητυδ Κό
ρου, δστις άνέδη τδν θρόνον περί το έτος 559 π. X. 
Έπ’αότοΰ καί δι’α&τοΰ τδ Κράτος τβ έπεξετάθη παν- 
ταχόθεν διά τής καταχτήσεως τής Μ η δίας, ’Ασσυρίας, 
Παρθίας, Μεσοποταμίας,’Αρμενίας, Συρίας, Παλαιστί' 
νης καΐ μερών τινων τής ’Αραβίας, έξηκολοόθησε δέ 
μέγα και ισχυρόν καί προσέτι ηύξηβε διά τής προσ
θήκης νέων καταχτήσεων, ώς λ. χ. τής Αίγυπτου, 
Ιωνίας χλ. μέχρις ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλοι».

Ό Κύρος ουτος ήτο μέγα; οχι μόνον είς τήν πολε
μικήν, άλλά καί είς τήν πολιτικήν καΐ άκόμη διά τάς 
προσωπικός άρετάς τοο,— καί περί αύτόυ πολλά εό- 
ρίσκονται άνέκδοτα είς τους "Ελληνας συγγραφείς. Ό 
Ξενοφών μάλιστα έγραψε χαϊόλόκληρον πραγματείαν, 
τήν όποιαν ώνόμασε “Κόρ« Παιδείαν,„ ήτις άν είς τά 
πολλά ήναι μόβος πλασθείς ύπδ τοΰ Ξενοφ ώντος πρός 
διδασκαλίαν των νέων, φαίνεται δμως δτι στηρίζεται 
είς ίστορικά τινα γεγονότα άφορώντα είς τόν Κΰρον. 
Τήν συγγραφήν ταύτην τοο Κόρου όλοι οί φοιτώντες 
είς τά Ελληνικά σχολεία παραδίδονται και έπομένως 
δσοι έκ τών μικρών μα; άναγνωστών δέν τήν άνέ- 
γνωσαν είσέτι μετ’οό πολύ πιθανόν θά τήν άχούσωσιν.

Ό Κϋρος ήτον άνθρωπος έγκρατής, ειλικρινής, γεν
ναίος πρδς τοΰ; έχθροΰ; τοο καί μεγαλόδωρος είς,τους 
φίλους τοο—έσέβετο τους γέροντας καΐ έπροσηκώ- 
νετο διά νά τοΰ; χαιρετά — ήγάπα χαΐ έτίμα τοδς 
γονείς του, άπεστρέφετο τήν κολακείαν χαΐ έτίμα 
τους φίλοος του. Οδδέποτε άνταπέοιδε χαχόν άντΐ κα
κού, άλλά προσεπάδει νά κάμη τοδς έχθροΰ; τοο 
φίλους διά τών εόεργεσιών. Είχε μνημονιχδν τόσον 
μέγα, ώστε λέγεται ότι έγνώριζε κατ’ όνομα όλους 
τοΰ; εί; τδν στρατόν στρατιώτας του. "Ητον δμως ά- 
νήρ φιλόδοξος καί πρδς κόρεβιν τής φιλοδοξίας του έ- 
κίνησε πόλεμόν έναντίον πολλών χωρών χαί καθυπέ- 
ταξεν αυτά; χωρίς δίκαια; αφορμής πολέμου, τό ό
ποιον είναι κακόν χαί άδικον χαΐ προξενεί πολλά δυ
στυχήματα είς τοδς φιλήσυχους κατοίκους τών οΰτω 
πως καθυποταττομένών χωρών.

Ο Κΰρος ήτο, ώς ειπομεν, ό κυριεόοας τήν Βα
βυλώνα καί χαταστήσας τήν ’Ασσυρίαν Μοναρχίαν 
φόρου υποτελή.

Η Περσία ένεκα τή; γειτνιάβεως αυτής μέ τάς 
κατά τήν μιχράν ’Ασίαν 'Ελληνικά; αποικία; ήλθε 
είς £ήξιν μέ αότάς καί πολλά; έξ αύτών, ώς άαί έκ 
τών Σποραδών νήσων έκαμε φόρου υποτελείς.

Δυο δέ έχ τών βασιλέων της, δ Δαρέΐος δ υίδς τοΰ 
Ύστάσπου; καί δ Ξέρξης δ υίό; του έχίνήσαν πόλεμον 
καί κατ’ αδτήϊ τής κυρίως Ελλάδος —δ Ξέρξηζ μάλι
στα μετά τόν θάνατον τοδ πατρός του, άιά νά έκ- 
δικηθή του; ’Αθηναίες διά τήν ήτταν τών στράτευμά- 
διτων του είς τδν Μαραθώνα» έξεστράτόυβε μέ πο
λυάριθμον στρατόν, πέντε έκατομμυρίων άνθρώπων, 
ώ; λέγεται* άλλά νικηθείς χατά θάλασσαν εί; τήν 
Σαλαμίνα δπδ του Θεμιστοκλέους καΐ τών άλλων 
•Ελλήνων ήναγχάσθη νά έπιστρέψη χατεσπευσμένως 
εις τήν πρωτεύουσαν του, ίϊίίου μετ’ δλίγον άπέ- 
θανεν.

Αί μεταξύ τών 'Ελλήνων έχθροπραξίαι δμως δέν 
έπαυσαν καΐ άφοΰ ένικήθη καΐ αυτός 6 ΜαρδόνιΟς, 
είς τάς Πλαταιάς, τδν όποιον άφήχεν δ Ξέρξης, διά 
νά καθυποτάξη τήν 'Ελλάδα, άλλ’ έξηχολοΰθησαν πε- 
ριωρισθεισαι δμω; είς τήν Μιχράν ’Ασίαν μέχρι τή; 
έποχής ίου Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, δβτιί, ώ» γνω
στόν έκστρατεόυα; κατά τής Περσίας ένίκησεν τθός 
στρατούς τη; είς διαφόρους μάχας καΐ έπΐ τέλους 
κατέλυσε τήν Περσικήν άρχήν καΐ ούτως ή Περσία 
επαυσεν άπδ τοΰ νά ήναι ανεξάρτητον Κράτος.

Έκτοτε καΐ ή Περσία, όπως καΐ άλλα Κράτη τής 
’Ασίας μετά πολλά; περιπέτεια; κατεκτήθη υπό τών 
Σαρακηνών καΐ ήναγκάσθη νά δεχθή χαΐ τδν Μωα
μεθανισμόν.

'Η θρησκεία τής αρχαίας Περσία; ήτο ή του Ζω- 
ροάστρου, ήτοι είδος τι πυρολατρείας, ήτι; πιστεύε
ται έΐι καΐ νΰν δπδ δλίγων έκ τών απογόνων τών 
αρχαίων Περσών.

Τήν σήμερον ή Περσία αποτελεί Κράτος Ανεξάρ
τητον καΐ ισχυρόν, βασιλευόμενον άπδ ίδιον βασιλέα 
ονομαζόμενου Σάχην, δσπς έξέπληξε του; Ευρω
παίου; μέ τήν χωριατοσύνην του έπισκεφθεΐς πρδ 
δύω έτών διαφόρου; βασιλικά; αύλά;.

Λέγεται .μάλιστα περί αύτοΰ, — τδ όποιον δμω; 
δέν μοί φαίνεται πολύ πιστευτόν,—οτι εί; τήν’Αγ
γλίαν ευρισκόμενο; καί ίδών εί; χορόν τινα τήν σύ
ζυγον ένδς Λόρδου, τήν έζήτησεν άπδ τδν σύζυγόν 
τη; νά του τήν πώληση καί τόΰ έπρόσφερε 40 χι
λιάδα; λίρας οί αυτήν, καΐ έξεπλάγη, όταν ήκουσεν, 
δτι δ άνήρ της δέν έστεργε νά τήν πώληση ούτε διά 
τόσον όπέρογκον τιμήν.
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Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΘΣ.
(άληθής ιστορία.)

Ή ‘Ελλάς και ή Τουρκία κατηγοροΰνται την σή
μερον διά τήν είς αδτάς ύπάρχουσαν ληστείαν· άλλά 
καΐ είς αυτά; τάς μάλλον πολιτισμένος χώρας τοΰ κό
σμου μέχρι προχθές ό ταξειδιώτης δέν είχε πολλήν 
άσφάλειαν έξ αίτιας των ληστών· Οΰτω π. χ. εΐς 
τήν Βαυαρίαν μέχρι τοΰ 1819, Sts συνέβη καΐ τδ 
όποιον θά διηγηθώμεν ανέκδοτον, «Ε ληστέϊαι καί οί· 
φόνοι είς τά όρη ήσαν όχι σπάνια πράγματα.

Είς τήν έποχήν, περί τής οποίας 0 λόγος, ξυλοκό 
πας τις έκατοικϋσε μέ τήν οίκογένειάν τη είς έν δάσος, 
τδ όποιον Ixsm μεταξύ τών Βαυαρικών "Αλπεων, έν 
μίλιον περίπου μακράν άπδ τής πολεως Βεϊλχέίμ. Συ- 
νίστατο δέ ή οικογένεια αΰτη έκ τοΰ πατρδς, τής μη
τρδς καί τριών τέκνων, τδ πρεσβυτέραν τών όποιων 
ήτο κόρη δεκαεπτά έτών τήν ήληκίαν, ώραία, γενναία 
καί άπο φασιστική»

— Δ§ν φοβείσαι μένουσα μόνη εΐς τοΰτο τδ Ιξοχι- 
κδν σπήτι, είς τούτον τδν κλεφτότοπον; ήρώτησεν δ 
πατήρ τήν Αικατερίνην, τήν πρωίαν τών Χριστουγέν
νων, ένφ ήτοιμάζετο νά ύπάγη είςτήν έκκλησίαν μέ 
τήν σύζυγον και τά δυο ά'λλα παιδία του.

—Να φοβηθώ; άπεκρίθη, ή γενναία κόρη, γελώ- 
σα. ‘Επάνω κρέμαται τ& δίκανον τουφέκι σου.

— Πρόσεξε, Αικατερίνη, —εΐπεν & πατήρ,— εΐναι 
γεμάτον μέ σφαίραν .

—Τόσον τδ καλλίτερον, — εΐπεν ή νέα. ‘Ο πιστδς 
Σουλτάνος μας προσέτι εΐναι μαζύ μου, έννοοΰσα τδν 
σκύλον των, καΐ αύτδς. γνωρίζει πώς νά φερθή δταν 
ήναι άνάγκη. Έγώ θά άμπαρώσω καλώς τάς κάτω 
θορας και τά παράθυρα καΐ θά καθήσω είς ' έν άπδ 
τά έπάνω δωμάτια. ’Εκτός τούτου, σήμερον εΐναι 
Χριστούγεννα, καΐ είς τήν ήμέραν τής. γεννήσεως τοΰ 
Κυρίου μας, κανείς βεβαίως δέν θά.........

—Αύτδ δέν τδ ‘ξευρω,—εΐπεν ό πατήρ, — οστις 
σκοπεύει, νά κλέψη δέν λογαριάζει τά τοιαΰτα.

— Πηγαίνετε, καί δ θεός μαζυ σας,—εΐπεν ή κόρη, 
—χλείόυσα τήν έξω θόραν,καΐ άμπαρώσασα ρπειτα αυ
τήν καλώς έσωθεν τδ αύτδ έκαμε καΐ είς τάς άλλας- 
θύρας χαΐ παράθυρα τοΰ ισογείου, έπειτα έπήγεν είς 
τδ μαγειρεΐον διά νά έτοιμάση τδ φαγητδν διά τδ 
γεΰμα. ’Αφού δέ τδ έβαλεν έπΐ τής φωτιάς, άνέ- 
βη εΐς τδ άνώγειον λαβοΰσα μαζυ της καΐ ολην τήν 
πυρίτιδα καΐ τάς σφαίρας, τάς δποίας εΐχεν 6 πατήρ 
της είς §ν κουτίον, καΐ έκάθησεν είς ίν παράθυρον, ά- 
ναγινώσχουσα τήν ‘Αγίαν Γραφήν.

Έξωθεν δλα ήσαν σκεπασμένα μέ χιόνα τδ δέ 
ψύχος ήτο δριμύ καΐ διαπεραστικόν καΐ τοΰτο έκα- 

μνε τήν Αικατερίνην νά συλλογίζηται περί τών πτω
χών-, οί δποΐοι έστεροΰντο οχι μόνον φωτιάς διά νά 
θερμανθούν, άλλά καΐ άρτου, διά νά καταπαόαουν τήν 
πεινάν των.

Ένφ δέ εύρίσκετο είς τοδς συλλογισμούς της τού
τους, βλέπει έξερχόμενον έκ του άπέναντι δάσους 
γέροντα τρέμοντα, στηριζόμενον είς τήν ράβδον του, 

: καΐ μόλις δυνάμενον νά περιπατη. έξ αίτιας τοΰ ψύ
χους. Τά κατάλευκα μαλλία τυ έκάλυπτον σχεδόν βλον 
του τδ πρόσωπον καΐ δλητου ή. θεωρίαήτο τοιαύτη, 
ώστε έκίνησε τήν συμπάθειαν τήςκαλοκάγάθ» Αικατε
ρίνης. Όθεν βταν 6 γέρων έκρουσε τήν θύραν, αύτή. 
ήνοιξέ τδ παράθυρου καΐ τδν ήρώτησε τί ήθελεν.

— Αχ ! τέκνον μου,—έφώναξεν ό γέρων, — εΐμαι 
παγωμένος άπδ τδ ψύχος καΐ σέ παρακαλώ νά μέ 
άφήσγ;ς νά ζεσταθώ δλίγον είς τήν θερμάστραν σας,διά 

■νά μήν άποθάνω. Είμαι διά τήν πόλιν, άλλά δέν ήμ- 
πορώ νά προχωρήσω, περισσότερον έξ αιτίας τού ψύ
χους καΐ τής πείνης, διότι, δέν έβαλα στδ στόμα μου 
τίποτε σήμερον.

Συγκινηθεισα έκ τής οψεως καΐ τών λόγων τοΰ γέ
ροντας ή τρυφερά Αικατερίνη, κατέβη, ήνοιξε τήν. 
αύλόθυραν καί ώδήγησε τδν γέροντα είς τδ μαγειρεΐον.

— Κάθησε πλησίον τής θερμάστρας,— εΐπεν οώ- 
σασα είς αύτδν έν κάθισμα,—καΐ έγώ θά κάμω δλίγον 
καφφέ διάνα ζεσταθής. ‘Ημείς πίνομεν καφφέ μόνον 
τήν Κυριακήν καί τάς έορτάςγ άλλά πρδς χάριν σου 
θά κάμω.

Ένφ δέ ήτοίμαζε τδν καφφέ οί γρυλισμαΐ του 
Σουλτάνου, βστις. άφ’ ής στιγμής είσήλθεν ό γέρων 
ήτον ανήσυχος καί έμενε πλησίον της, τής ίκαρον 
νά ύποπτεύση οτι κάτι τι έτρεχε μέ τδν γέροντα 
έκεινον. Όθεν άφήσασα τδν καφφέ έπΐ τής θερ
μάστρας άνέβη έπάνω διά νά σκεφθή τί εμελλε νά 
πράξη. Ένφδέ εύρίσκετο είς τήν αμηχανίαν ταύτην, 
παρετήρησε διά τίνος χαραμάδας έπΐ τοϋ πατώμα
τος δτι ό φαινόμενος γέρων έσηκώθη άπδ τδ κάθι
σμά του, καί ύπήγεν είς τδ παράθυρον, τδ οποίον έ
βλεπε πρδς τδ δάσος, καΐ άφοΰ άφήρεσε τδ προσω- 
πεΐόν του και έφάνη όποιος κακούργος ήτο, έκίνη- 
σε τδ μανδύλιόν του ώς νά έπροσκάλει τινά, έπειτα 
δέ έξέβαλεν έκ τοϋ κόλπου του μάχαιραν καί τήν 
έξέταζεν,. έάν ήτα κο πτερά. (άκολουδεϊ.)

ΑΙΝΙΓΜΑ..
(Η άνθρωπό της αγαπά παράδοξα νά βλέπη, 

Τδ έκτακτον, τδ θαυμαστόν καταπολλά τήν τέρπει, 
Τήν θέλγει τδ παράξενου, τήν τέρπουσιν οί μύθοι,.
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Τ1 απίστευτου άνέκδοτον, ώς καί τδ παραμύθι. 
Όσον τδ πραγμ1 «πιθανόν, τοσουτον τήν ή δίνει, 
Ένεκα τούτου τδ ψευδές του άληθοΰς προκρίνει· 
"Αν ήναι δε τι άληθές χαί θαυμαστόν συγχρόνως 
Οί νουνεχείς τδ προτιμούν έκ τοΰ ψευδούς έμφρόνως. 
Γνωρίζων τούτο φίλε μου προτείνω νά μέ λύσης, 
Κ’ οί κόποι σου θ’ άνταμειφθοΰν δλίγον 3ν πασχίσης· 
Πολδ θά ευχαριοτηθής, τάς χεΐρας σου Θά τρίψης, 
Όταν ευρής ποϋ κρύπτομαι καί με άνακαλυψης. 
Φαίνομαι μεν παράδοξος, άπιστε ο τος, μυθώδης, 
Όλως άκατανόητος, ολως μυστηριώδης, 
Είμ’ δμως φυσικώτατοί, άπλοόστατος επίσης, 
Εύνόητος και εύληπτος, άφοΰ δμως μέ λύσεις. 
Δέν λέγω ταΰτα, πίστευσε, όπως σέ άπελπίσω, 
Καί άπδ τάς έρευνας σου ουτω σέ εμποδίσω· 
Λέγω άπλήν άλήθειαν, θά τδ ίδής καί μόνος, 
Ότ’ είμαι καί δυσνόητος κ’ εύνόητος συγχρόνως. 
Εκθέτω τά προσόντα μου καί σδ έκ τούτων κρίνε, 
"Αν άληδεΐς οί λόγοι μου ήπαπαρδέλαις ήναι. 
Έχω τήν ιδιότητα είς ολα νά έμ βαίνω.
Είς έμψυχα καί άψυχα, παντού δ.έ νά πηγαίνω. 
Δέν μέ φοβίζει τδ νερόν, τδπυρ δέν μ’ Ιξιππάζει 
Καί τδ ήφαίστιον αύτδ ποσώς δέν· μέ τρομάζει. 
Κ* εΐς τδ νερδν εισέρχομαι, και είς τδ πΰρ έμβαίνω, 
Κ’ έντός κρατήρος φλέγοντος καθ’ βλα σώος μένω. 
Σώος κ* έν μέσφ τών σφαγών, σφαιρών κεραυνοδόλων 
Φριχτών πυρσοκροτήσεων μυρ.ίων τηλεβόλων.
Στά φρέατα, στους ποταμούς,χαί είς τάς λίμνας πάσας, 
Στους άχανεΐς ώκεανούς, χαί ήχηράς θαλάσσας 
Εδρίσκομαι νυχθημερόν, χωρίς, φθοράν καμμιαν 
Νά ύποφέρω έξ αύτών ή βλάβην ή ζημίαν.
Στους λόφους είμαι πάντοτε, στά βρη, στάς κοιλάδας, 
Στά δάση τά κατάδενδρα χαί ’έίς τάς'πεδιάδας.
Άπδ τους κήπους, τους άγρους, β οδών ας, άμπδλώνας 
Δέν λείπω οΰτε πρδς στιγμήν κι1 άπδ το δ ς έλ αιών ας. 
Σ’ όλα τά δένδρ’ εύρίσκομαι, σ’ ολα τά άνθη είμαι, 
Στά φύλλα, χόρτα καί φυτά φαρδύς καί.πλατύς κείμαι. 
Τά ζώα άπαντα της γής, νηκτά τά τής θαλάσσης, ' 
Τά έντομα καί τά πτηνά τής άτμοσφαίράς πάσης 
Τά συνοδεύω πανταχου φαρμακερά ή άλλα, 
Ανήμερα ή ήμερα μικ^ά τε καί μεγάλα.
‘Ως είμαι μέ τδν Δέοντα, έλέφαντα ή σκυλον, 
Οδτω και μέ τδν χώνωπα, τδν μυρμηκα κα! ψύλλον. 
‘Ως είμαι μέ τδν ’Αετόν μέ τδ χρυσίζον χρώμα, 
Ουτω μέ τδ ζωύφιο» τ’ άόρατον στο ομμα. 
Στδ κήτος τοΰ ώχεανοΰ μόλις χωρώ παιδιά μου, 
Μά καί στην τρίχα εισχωρώ κ* είς £να κόκκον άμμου! 
Μή δά παραξένευερθε! μέ έχετε μαζό σας 
Στδν ο ικ ον, στδ σχολεΐον σας καί είς τδ μαγαζί σας·

Διεύθυνσις Άστέρος Ανατολής καί’Εφ. Παίδων 

Πασχίσατε νά μ’ εΰρετε, καλώς νά μέ φερθητε· 
Όσον άέ μέ τιμήσετε, τόσον θά τιμηθήτε· 
Διότι ώφελοΰνται μέν δσοι έμέ φίλοΰσι, 
Βλάπτονται δέ οίκρότατα οσοι μέ άδικουσιν. 
"Αν μέ τιμήσης σέ τιμώ καί δόξης σέ πληρόνω 
Και εΐς πολύ έπίζηλον θέσιν σέ άνυψόνω· 
Άνδέάνόητα φερθης χαί μώμον μέ προσάψης, 
Μέ τας ιδίας χεΐράς σου τδν λάκκον σου θά σκάψης. 
Είμαι λίαν πολύτιμος πρέπει νά μέ ζητήσης· 
Κι* άν μέ τιμήσης, βπως δει, δέν θά μετανοήσης. 
Πάσχισε λοιπόν, ζήτησε, βάλε τά δυνατά σου, 
Σκέφθητι, συλλογίσθηπ μέ βλα τά σωστά σου. 
Μή μέ ζητής μόνον στήν γην, άλλά κ* είς τάς νε φόλας, 
Διότι είμαι καί έχει, κ’ είς τδ βόρειον σέλας- 
Είς τδν άτμόν, τδν άνεμον, καί είς τήν «τμ ο σφαίραν 
Τήν περιτριγυρίζουσαν τήν ήμετέραν σφαίραν 
Καΐ είς αυτόν τδν ήλιον; σελήνην και άστέρας, 
Τουτεστ’ είς βλας τάς λαμπράς έπουρανίους σφαίρας! 
Είμαι καί έν τφ" ούρανφ· οί άγγελοι μέ φέρουν, 
Τά Χερουβίμ, τά Σεραφείμ μέ έχουσι χαί χαίρουν* 
Κι’άπδ τδν φδην παντελώς δέν δύναμαι νά λείψω, 
ΟύΒ’ άπδ τδν Παράδεισον μακράν νά διατρίψω. 
Ότι εδρίσχομαι παντού τδ λέγω παρρησίφ- 
Τ’ άποδεικνυώ κ* εύχερώς, άν τδ καλέσ’ ή χρεία* 

Κ. 
(Εχ τοΰ 'Αστέρας τής Ανατολής.)

λτςις
τοΰ ίν τ<ρ προηγονμίνφ φάλλφ αινίγματος.

Μακάριος ΑΚΣΑ = sis. ΜΡΟΙ =s 320. Μά, Μάριος, 
Μάϊος, "Αρειος, Μαρία.

. Πολλοί μέν ίλυσαν αδτί, οΐχί δμως άκριβώς. 01 δέ λύσαν- 
τες αντύ άκριίώς είναι οίέξής· Κ. Ίάκωόος Τομπάζης ΐξ’Α
θηνών Κ.Μαρία Λαζαρίμου ίκ Πειραιώς*κα< Κ. Ιωάννης Τζιμ- 
πόΰκηΐ εν. Βώλου,

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1, ) Πόσοι τών ΐξ Αίγύπτου έςελθίντων έκ τών υιών Ίσρα 

ήλ, οΤτινες ήσαν είς ανδρικήν ήλικίαν είσήλθον είς τήν γην 
τής έπαγγελίάς, καί ποια τά όνίματα αϊτών;

2. ) Έκ π°ίαΐ τών δώδεκα φυλών τοΰ Ισραήλ ίγεννήθη δ 
Κύριοςήμών Ίησοΰς Χριστός;

3 ) Είς ttoiav χώραν έγεννήθη δ Ίησοΰς Χριστδς, καί ποια 
προφητεία άναφίρει οτι ίμέλε νά γεννηθή εκεί;

ΕΙΔΟΠΟίΗΣΙΣ.

— Ας μή χάνυν τά λεπτά των οί γράφαντες νά το"; 
σταλη ή Έφ. τών Παίδων, διότι δέν θά στολή είς 
ούδένα 3ν μή προπληρώση τήν συνδρομήν του.

έν όδφ Έρμου άπέναντι τοΰ χρυσοχοείου τοΰ χ. Στεφάνου.


