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flcSTVOTVOMIItA..
' (Ιοί προηγούμενου άριθμόν.)

ΣΕΛΗΝΗ.

θεωρήσαντες έν συντόμιμ τά ουσιωδέστατα φαιν.ό· 
μένα, τά όποια συσχετίζονται μέ τήν γην μας, ώς 
μέλος τοΰ ή λιακό ΰ μας συστήματος, έρχόμεθα ήδη νά 
ειιτωμεν δλίγα τινα περί τοΰ δορυφόρο της,—τής Σε 
λήνης.

'Η έξέτασ.ις τής Σελήνης μάς δίδει κολλά σπου
δαία, σπάνια' καί περίεργα πράγματα, τά όποια θά 
εδχαριστήσωσι, ώί πιβτεόομεν, τους άναγνώτας μας 
καί τά όποια πρέπει νά γνωρίζωσι πάντες, διότι δ,τι 
συνέβη εις τήν Σελήνην, θά συμβή ποτέ καί είς 
τήν Γήν μας και είς τά λοιπά ούράνια σώματα.

Ή Σελήνη εΐναι σώμα ετερόφωτο?, λαμβάν.ουσα, 
ώς και ή Γή μας, τό φως της άπδ τδν “Ηλιον άπ.έ- 
χει δέ κατά μέσον βρον άπδ τής Γης 27*2 περίπου 
χιλιάδα; μιλιών, έάν 8’ εΐχομεν 13 σφαίρας τοΰ αύ· 
τοΰ μεγέθους μέ τήν Γήν μας και τάς έθέτομεν τήν 
μίαν πλησίον τής άλλης, θά ήδυνάμεθα νά μεταβώ 
μεν είς τήν Σελήνην με ατμάμαξαν τρέχουσαν 40 μι
λιά τήν ώραν είς 300 περίπου ήμέρας!

‘Η Σελήνη, όπως ή Γή καί οί πλανήται, τους όποίυς 
μέχρι τουδε έθεωρήσαμεν, έχει δύο κινήσεις μίαν περί 
τδν άξωνά της. καΐ άλλην περί τήν Γήν έχει δέ καί 
τρίτη ν περί τδν "Ηλιον όμοΰ με τήν Γήν,

Τήν περί τήν Γήν στροφήν της ίκτελεϊ ή Σελήνη 
είς 2S περίπου ήμέρας· άλλ'έπειδή ή Γή είς τδν ί
διον καιρόν κινείται πέριξ τοΰ ‘Ηλίου, Ιπεται δτι ή 
Σελήνη διά νά φθάση είς τδ αΰτδ σημειον, άπδ τδ 
οποίον άνεχώρ.ησεν, εΐναι ήναγκασμένη νά δαπανήση 
άκόμη δύο καί ήμίσειαν ήμέρας*

Είς τήν περί τδν άξωνά της δμως περιστροφήν 
χρειάζεται 3θί κλ. δηλ. οσον χρόνον χρειάζε 
ται καΐ ή Γή νά κάμη μίαν περιστροφήν περί τδν Ή 
λιον. ‘Η βραδεία αυτή περί τδν άςωνά της κίνησις α
ναγκάζει τήν Σελήνην νά εχη έστραμμένον πρδ; 
τδν 'Ήλιον τδ ήμισυ μέρος τής έπιφανείας της δξ μή
να;, καΐ τδ άλλο άλλους έξ, ώστε είς τήν Σελήνην 
τδ ημερονύκτιου εΐναι ίσον μέ τδ ίδιαόν μας έτος, 
αί δέ ήμέραι καΐ αί νύκτες §ς μήνας έκαστη μακρά,

Τδ περίεργον τοΰτο φαινόμενου εΐναι σπουδαίου 
καί πρέπει νά τδ ένθυμώνται Οί μικροί άναγνώσταί 
μας, διότι θά μάς χρησιμεόση όταν έλθω μεν νά όμιλή- 
σωμεν περί τής έπιφανείας τής Σελήνης.

ΒΟΗΘΕ! ΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑΝ ΜΟΤ.

'Ο διδάσκαλος νηπιακοΰ τίνος σχολείου θέλων νά 

έξηγήση είς τους μικρούς μαθητάς του, τι εΐναι πίστις, 
διέταξεν ένα έξ αΰτών νά κινήση διά τοΰ ποδός του 
σκαμνίον τι άλλά τοιουτοτρόπως, ώστε νά μή φαίνε
ται ό ποΰς του. ’Έπειτα δέ ήρώτησε τούς άλλους,'

—"Εχει τδ σκαμνίον ζωήν-;
—"Οχι, άπεκρίθησαν έκεΐνοι* τά σκαμνιά δέν έχ«ν 

ζωήν.
—Πώς λοιπόν κινείται, άφοΰ δέν έχει ζωήν ;
— Κάποιος άλλος πρέπει νά τδ κινή.
— ’Αλλά σεις δέν βλέπετε κανένα νά τδ κινή—ΐσως 

κινείται μόνον του.
— Δέν εΐναι δυνατόν, διδάσκαλε, έφώναξαν διάφο

ρα παιδιά. Τοιαΰτα πράγματα, καθώς τδ σκαμνί, ποτέ 
δέν ’μπορούν νά κινώνται μόνα των’ κάποιος πρέπει 
νά τά κινή.

— Ό "Ηλιος-, ή Σελήνη, οί Αστέρες κλ. κινούνται,
Τι 3/
ηοχι5

—Κινούνται.
—Κινούνται μόνα των, ή τά κινεί κάποιος άλλος ;
—Τά έκίνησε κάποιος άλλος.
— Διατί νά μή κινώνται μόνα των;
—Διότι δέν έχουν ζωήν.
— Ποιος νομίζετε τά έκίνησε; Ποιοςείμποροΰσε νά 

κίνηση τόσον μεγάλα σώματα; Εις ό όποιος έχει πο
λύ μεγάλην δΰναμιν, ή εκείνος, δ δποΐοί έχει· μι- 
κράν ;

—Εΐί, ό όποιος έχει πολύ μεγάλην δύναμιν.
— Νομίζετε, οτι άνθρωπος ήμποροΰσε νά τά

■ κίνηση ;
—Όχι.
—Ποιος λοιπόν- τά έκίνηαεν ;
—* Ο θεός.
—Διατί;
— Διότι αΰτδ; μόνος έχει τόσην μεγάλήν δύναμιν, 

δση χρειάζεται διά νά κινήση τόσον μεγάλα πράγματα.
— Άλλά πώς τδ ήςεύρετε, οτι δ θεός έκίνησεν 

αΰτά, άφοΰ δέν τδν ΐδετε;
—Τδ πιστεόομεν.
— Καί διατί τδ πιστεύεις συ; ήρώτησεν ό διδά

σκαλος τδν μικρόν Ίωάννην.
— Διότι εΐναι καλλίτερα νά πιστεύω, παρά νά μή 

πιστεύω.
—Μάλιστα, τέκνα μου, προσέθηκεν ό διδάσκαλος, 

καί τοΰτο εΐναι ακριβώς, τδ όποιον ό θεδ; μας λέγει 
είς τήν Αγίαν Γραφήν νά κάμνωμεν: νά πιστεύωμεν 
δηλαδή ώς άληθινά, ώς πραγματικά, πράγματα τά 
όποια δέν βλεπομεν, δέν άκούομεν, δέν ψηλαφώ μεν 
—τοΰτο εΐναι πίαπς. Έάν δέ έχετε καί δλίγην πίστιν 
τί θά κάμνετε;

— Έγώ,·—εΐπεν ο μικρός’Ιάκωβος,—θά σταθώ είς
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μίαν γωνίαν καί .θά προσευχηθώ, ε Κόρτε πιστευ»,'! νά χάμνωμεν ΰλοι μάς, μικροί χαΐ μεγάλοι, διότι όλοι 
βοήθει με εί» τή* άπιστίαν μου.» I εχομεν χρείαν τής βοήθειας τοΰ θεδ διά νά πιστεύω μεν

— Εύγε Ιάκωβέ,—εΐπεν 0 διδάσκαλο;· τοΰτο έκαμε I και διά νά μενωμεν σταθεροί εις τήν πίστιν μας. Κά- 
χαΐ άνθρωπό; τι; είς τδν καιρόν τοΰ Χ'ριςοΰ, ό δ δ Χρι- I μνετε, λοιπόν, πάντοόε, δπως ό Ιάκωβος εΐπε, Κάΐ 9ά 
ςδ; τδν έδοήθησεχαΐΐάτρεοσε τδν υιόν τ». Taw πρέπει I εΐσθε άσφαλέις

ΠΟΛΓΖΩΑ.

Ή άροχειμένή εικονογραφία παριστάνει τινά 
έκ τών ειδών θαυμασίας τινός κλάσεως ον των, τά 
όποια εΐναι διεσπαρμένα έν άφθονία είς τά 5 δα τα, τά 
άλμυρά χαΐ τά γλυκέα, καΐ περί τών όποιων μικράς 
είόέτι εχομεν γνώσεις,

Τά δντα ταΰτα έπΐ πολόν χρόνον έβέώρ'όδντο ώς φυτά, 
καί έπορ^ενωί κατετάσσοντο είς τδ φυτικόν βασιλείαν, 
είς τήν κλάσιν τών χοραλίων καΐ άλλων θαλασσίων φυ
τών. Κατόπιν τά κατέταξαν είς τήν κλάσιν τών ζωό
φυτων, μέ τά όποια κατά τι δμοιάζουσιν, άλλ* άπδ τά 
όποια πραγματικά»; διαφέρούσιν δσον δ πίθηκος άπδ 
τήν πεταλούδαν.

Άπδ τής έφευρεσεως τοΰ μικροπκοπίου οί φυσιο
λόγοι δ? άκριβεστέρων παρατηρήσεων εύραν δτι τά 
μικρΟσΧοπικά ταΰτα Οντα ήάαν άληθή ζώα, καί έπειδή 
ζοΰν κατά μυριάδας όμοΰ τά ώνόμασαν πολύζώα.

Τά ζώα ταΰτα πάντοτε προσπολλώνται έπί τινός 
αντικειμένου χαΐ αυξάνουν μετά θαυμαστής ταχότη- 
τος· σχηματίζουν δέ όγκους έξαισίου μεγέθους όπου- 
δήποτέ ήθελον προσκολληθή, χαΐ λαμδάνουσι πόλλάς 
χαΐ ποίκιλα; μόρφάς χαΐ σχήματα. Συνίστανται δέ τά 
ζωύφια ταΰτα έκ σκλήρας τίνος κυψέλης, ήτις χρη
σιμεύει ώς προφυλακή καΐ κατοικία τόϋ ζωυφίου; καΐ 
έκ τοΰ κυρίως ζωυφίου, δπερ εΐναι τόσον μικρόν, ώστε 
δέν δύναται νά διακριθή διά τοΰ γυμνοδ δφθαλμοΰ.

Έπΐ πολύν χρόνον, καΐ μέχρις έσχατων άκόμη, οί 
έπιστήμονες έδόξαζον έίς τήν δπαρξιν κενοΰ; ήγουν 

χώρου, έΐς τδν όποιον δέν ύπηρχε τίποτε. Μέ τήν 
πρόοδον δμως τών έπιστημών άπεδείχθη δτι κενόν 
δέν υπάρχει είς τήν φύσιν. — ‘Ολόκληρον τδ Σόμ
παν εΐναι πεπληρώμένον μέ όντα, ά/>χανιζά καΐ ά- 
νύργανα, φυτικά καΐ ζωικά, άν καί ήμεις τά πλευστά 
τούτων δέν δυνάμεθα καΐ διά τών καλλιτέρων έργα- 
λείων νά διακρίνωμεν, Όύα μέχρι τοδδε ήδυνήθη δ 
άνθρωπο; νά to η καΐ έξετάση, ίχουσι τοιοΰτον θαυ
μαστόν όργανισμδν, ώστε δεικνύέσι τήν παντοδυναμίαν, 
πανσοφίαν καΐ αγαθότητά τοΰ θεού, δστις έδημιοΰρ- 
γη σε δλα τά χτίσματά του τέλεια χαΐ τοιαΰτά, ώστε νά 
εΰρίσκωσιν ευχάριστησιν είς τό εΐδοί τής ΰπάρξεως, 
είς τό όποιον έδημιουργήθησαν.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ίίΕΡΙ ΤΟΤ ΛαΜαΡΤΙΝΟΤ.
Ό Δα μ αρ τίνος ήτο έις τών διάσημων πολιτικών 

καΐ μεγάλων ποιητών τής Γαλλίας καί είς τήν άπα- 
νάστασιν του 18iS έσωσε τήν πατρίδα του από με
γάλα; δυστυχίας διά τής άνδρείας καΐ τής φρονή- 
σεώς του· καΐ όμως δέν ήτο πλούσιος. Ή γενναιοδω
ρία του ήτο τόσον μεγάλη, ώστε δέν ήδόνατο νά βλέ- 
πη άλλους νά ύποφέρουν χωρίς νά τούς άνακουφίση.

"Οταν έγήραάε καΐ έκουράζετο νά πηγαίνη πε
ζός δπου ήτον ανάγκη, έπεθύμησέ ν’ απόκτηση μίαν 
άμαξαν · πρδς τόν σκοπόν τούτον; ήγόρασεν έν χου- 
τίον καΐ όίς αυτό έρριπτεν οσα έκ’ τής οικονομίας του 
τοΰ έπερίσσεοαν Χαθ’έκάστην. Οδτω μέ τόν καιρόν έ- 
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σύναξε δύο χιλιάδας φράγκα καΐ έχρειάζετο άκόμη 
χίλια διά νά άγοράση Sv μικρόν αμαξάκι με αύτά- 
πριν βμως κατ,ορθώση νά συνάξη τά χίλια ταΰτα 
ήμέραν τινά παρουσιάζεται εί; αύτόν μία πτωχή χή
ρα και έρρίφθη είς τούς πόδας τ», κράζουσα, «Σώσόν 
εμέ καί τά επτά τέκνα μου άπό τελείαν καταστρο
φήν· έγώ καΐ αύτά έξεδιώχθημεν άπδ τήν οικίαν 
μας, τήν όποιαν εΐχομεν υποθηκεύσει είς ενα άνθρω
πον, καΐ τώρα δέν έχομεν που τήν κεφαλήν κλΐναι. »

Καΐ πόσον χ.ρ.ειάζεσαι διά νά πλήρωσής τδν δα 
νειστήν σου · ήρώτησεν ό Δαμαρτΐνος.

Χίλια φράγκα, κύριε,- άπεχρίθη ή γονή
Ίοοδ, αύτά,—ειπεν. δ γενναιόδωρος ποιητής,— με- 

τρήσας είς αύτήν τά χίλια φράγκα. Λάβε τα καΐ πο- 
ρεύου. έν ειρήνη.

Καΐ ή άμαξα- σου ; τδν ήρώτησεν εις τών φίλων 
του, δστις ετοχφ νά ήναι παρών.

*Αχ, φίλε μου,—εΐπεν δ γηραιός πολιτικός,—μου 
φαίνεται, οτι εΐναι καλλιτερον οιά τήν υγείαν νά πε- 
ριπατή τις παρά νά έποχήται έφ’ άμα'ξης__ Θά Ακο
λουθήσω λοιπόν τήν παλαιάν μοο συνήθειαν καί θά 
πηγαίνω οπού έχω χρείαν άποσνολιχως!

Ο ΤΪΦΛΟΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΓΪΟΙΟΣ.
Οί μικροί άναγνώσταί μας φυσικά ήθελον νομίσει, 

οτι εΐναι έ.ντελώς Αδύνατον εί; τυφλόν νά γείνη ποτέ 

άγαλματοποιδ; και νά μάθη νά κατασκευάζη μορφάς 
ανθρώπων ή ζώων έκ ξύλου ή μαρμάρου χωρίς ποτ® 
νά So-νηθή νά ιδη τά αντικείμενα ταΰτα.

Άλ’δμως ή επιμονή κατορθώνει καί τούτο, τδ ό
ποιον φαίνεται «πιστευτόν. Το έξης παράδειγμα τυ
φλού τίνος έν Έλβετίφ εΐναι ίκανή άπόδειξις τής ά- 
ληθείας τών λόγων μας.

Ο τυφλός ούτος προσεβλήθη άπδ εύλογιαν, ένψ 
ήτο πέντε έτών τήν ηλικίαν, καΐ έτυφλώθη έντελώς. 
Πριν χάση τδ φώς του, σονείθιζέ νά παίζη μέ τά 
παιγνιδάκια, τά όποια συνήθως κατασκευάζουν οί 
Ελβετοί* άφοΰ οέ έγεινε τυφλός εΐς τά παιγνιδάκια 
ταΰτα ευρισκε πολλήν εύχαριστησιν· τά έλάμβανεν είς 
τάς χεΐράί του, έξ έταζε διά τών δακτύλων τήν μορ
φήν καΐ τδ σχήμα, έρέτρα τδ μέγεθος κτλ. εως ού 
κατώρθωσε κατά μικρόν διά τής Αφής νά δόναται νά 
λέγη άκριβώς το μέγεθος και τήν Αναλογίαν τών δια
φόρων αύτών μερών χαί διαστάσεων. “Ηρχιαε δέ νά 
συλλογίζεται πώς ήμποροΰσε νά άναπληρώση τήν ά· 
πώλειαν τής όράσεως διά τής Αφής.

Ό πατήρ καί- ή μήτηρ τοο εΐχον άποθάνει, αδελ
φούς δε καΐ άδελφάς δέν εΐχε νά τδν περιποιηθώσιν. 
Όθεν εδρών εαυτόν όλομόναχον καΐ πτωχόν είς τδν κό
σμον τούτον άπεφάσισε. νά έξοικονομή. τά πρδς τδ ζην 

: διά τών ίδιων αύτοΰ προσπαθειών.
Έλαβε λοιπόν κομμάτιον ξύλου καί έν μαχειρίδιον 

καί ήρχισε τδ εργον, Ή πρώτη έπιχείρησις τφ έπρο- 
ξένησε πολυν κόπον. Συχνά κατέστρεφε μέ Sv κόψι- 

. μον βαθύ.τερον τοΰ πρέποντος εργον, διά τδ όποιον 
εΐχεν έργααθή καΐ κοπιάσει πολλάς ή μέρας. Τοιαΰται 
δυσκολίαι θά άπήλπιζον τοΰ; πλειστους τών ανθρώ
πων· άλλ’άτυφλδς Ελβετός έ.πέμενε, καΐ μετά πολ
λάς δοκιμασίας, άποτυχίας καΐ Αγώνας τελευταίου οί 
κόποι τοο έστεφανώθησαν με έπιτυχιαν, ώστε ήδύνα- 
το έπί τέλους νά κα.τασχευάζη αγάλματα έκ μαρμάρου 
καΐ έκ ξύλου, φέροντα πολύπτυχον ένουμααίαν μέ 
πολλήν έπιτυχιαν.

“Οχι μόνον δέ τοΰτο, άλλά διά τής αύτής υπομονής, 
επιμονής καΐ προσεκτικής έξετάσεως του προσώπου 
ζώντων ανθρώπων μέ τά δάκτυλά του, κατώρθωσενά 
κατασκευάζη τάς προ.τομάς των άπδ μνήμης !

Ό τυφλός ουτος εζησεν έπί πολλά ετη εύτυχής 
καΐ κατεσκευασεν άπειρα Αγάλματα, τά δποΐα θά δια
μένουν ώς μνημεία τοΰ θριάμβου τής επιμονής έναν- 
τίον καί αύτών τών μεγίστων δυσκολιών.

ΒΑΤΡΑΧΟΙ.
Όλοι γνωρι'ζομεν τά μικρά καί άσχημα ζώα, τά 

δποΐα αγαπούν νά ζοΰν είς λιμνάζοντα υδατα, καί τά 
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οποία ξεκουφ αίνου σι τους διαβάτας μέ τάί μονοτό- 
νους χαί άηδεΐ; φωνάς των, χαί βεβαίως τά θεωρου- 
μεν ώ; τά άλογώτατα όλων των ζώων; Τα πράγμα 
δμως δέν έχει οΰτω, διότι οί βάτραχοι είναι πολύ 
νοήμονες χαί έξυπνοι. Ουτω τούς παριστάνει ό Γέρο 
"Ομηροί είς τήν Βατραχομυοααχίαν τ&, orcs εδρισχει 
τις πολλά; δεινάς δημηγορίας έκφωνη θείσα; άπδ βα
τράχους καί πολλά; σοφάς συμβοολάς. Τδ άχολουθον 
ανέκδοτον έπιβεβαιοΐ τήν αλήθειαν τών λόγων μας.

Κοριοί τις έπιασε μίαν ήμέραν ένα βάτραχον καί 
τδν μετέφερεν είς τήν οικίαν τοο διά νά έξετάση τάς 
έξεις τοο. Τδν έβαλε δε είς τδ μαγειρεϊον, δπου με? 
δλίγον σονείδισε νά περιφέρηται άφόβως· συνέθεσε 
δέ στενά; σχέσεις μά δυο πρόσωπα, τήν μαγείρισσαν 
καί τήν γάταν, μέ τήν τελευταίαν μάλιστα τά είχε 
τόσον καλά, ώστε έκάθητο πλησίον της είς τήν φω· 
τόγανιάν, διότι 3ν και ψυχρό αιμον ζώον, ήγάπα πο

λύ τήν θερμότητα- ή δέ γάτα έφαίνετο, οτι ήρέσκετο 
μέ τήν συντροφιάν του, καί τδν έπέτρεπε νά συμμε
τέχω τής άγαπητής της θερμότητος· έγνώριζε δέ κα
λώς τήν ώραν τοο φαγητού του καί διά τοΰτο δέν ί- 
νοχλοΰσε τήν μαγείρισσαν, είμή άφοΰ άπέτρωγε καί 
αύτή, άν καϊ τήν έβλεπε νά έτοιμάζη τά φαγητά διά 
τούς κυρίους καί ώσφραίνετο τήν δσμήν αύτών, Ήτο 
υπομονητικότερος καί φρονιμότερος άπδ πολλά μικρά 
παιδία και κοράσια, τά δποΐα είναι τόσον ανυπόμονα, 
ώστε προξενούν πολλήν ταραχήν εί; τάς μητέρας των 
καί πολλάκις αρπάζουν μέ τά δάκτυλά των άπδ τήν 
τράπεζαν πράγματα πριν νά καθήσουν εί; αύτήν.‘Η- 
μεΐ; ίδομεν μίαν φοράν Sv παιδίον άνυπόμονον νά χώ- 
ση τά δάκτυλά τυ εί; έν πιάτον γεμάτον πατάτας καί 
κρέας και τήν έπαθε, διότι εκαυσε τά δάκτυλά του 
καί εκλαυσεν αρκετήν ώραν ενώ ίίν περιέμενεν δλίγα 
λεπτά άκόμη θά άπέφευγε τδν πόνον.

Θ»-ΜΐΞίΚ· <^· ·'

ΑΚΑΝΘΟΧΟΙΡΟΣ.

Ό ’Ακανθόχοιρος εΐναι ζώον περίεργον διά τόν δ· ί 
πλισμδν, μέ τδν όποιον ή φύσις τδν έχει προικίσει. Τδ I 
άνω μέρος τοΰ σώματος άπό τοΰ τραχήλου μέχρι τής 
ούρα;, και τά πλάγια άκόμη αύτοΰ καλύπτονται άπδ 
εϊδό; τι οξέων κέντρων, τά όποια κινούνται κατά βού- 
λησιν τοΰ ζώου. Εΐναι δέ τά κέντρα ταΰτα διαφόρΒ 
μεγέθους καί σχήματος είς τά διάφορα είδη τών ’Α
κανθόχοιρων. Είς τδ εΐδος τδ παριστανόμενον είς τήν 
προκειμένην εικονογραφίαν εΐναι τά μακροτερα, είς 
δέ τδν έν Έλλάδι ’Ακανθόχοιρον μικρότατα.

Τά κέντρα ταΰτα αποτελούν δόο στρώματα, τδ ά- 
ξωθεν, τδ όποιον συνίσταται άπδ τά μακροτερα, καί τά 

όποια εΐναι εύλίγιστα, καί τδ έσωθεν, τδ όποιον φέ
ρει τά μικρότερα, τά όποια εΐναι και τά κυρίως δπλα 
τοΰ ζώου. Εΐναι δέ ταΰτα τοιουτοτρόπως κατασκευα
σμένα, ώστε άπαξ είσελθόντα είς τδ σώμα τοΰ έχθροΰ 
θραόονται, καί άν μή έξαχθώσιν άμέσω;, διά τής συ
στολή; τών μυών έξακολουθοΰν νά προχωροδν βα- 
θύτερον εί; τδ σώμα, και νά προξενούν δρομείς πόν8ς.

Τά μακροτερα τών κέντρων εΐναι έν χρήσει ώς 
κονδυλοφόροι, ώστε οΐ δέλοντες δόνανται νά προμη- 
θευθώσι τοιαΰτα.

Ό ’Ακανθόχοιρος εΐναι ζώον σαρκοφάγον, νυκτό- 
βιον τρεφόμενον έκ πτηνών, έντόμων, έρπετών κτλ. 
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τρώγει βμως.καί βίζας, καρπούς, καί άλλα τοιαΰτα.
Τό ακόλουθον άνέχδοτον δεικνύει, οτι 6 κοινός α

κανθόχοιρος δέν στερείται outs έπιτηδειότητος, οΰΐε 
τόλμης.

Είς τδ πλώοιον, δπου έφολάσσετο τοιοΰτος, ίρρίφ- 
θη δφις άοκετά μεγάλος, καθ’ δν καιρόν δ ’Ακανθό
χοιρος ήτο σονεσταλμένος. Εύθδς δέ άφοΰ έξετειλύ- 
χθη καί εΐδε τδν δφιν, ή πρώτη τοο φρονείς ήτο νά 
προφύλαξη τά μέρη έχεΐνα τοΰ σώματός του, τά δ· 
ποια 3έν εΐναι σκεπασμένα άπδ κέντρα’ έπειτα δέ προ
σέβαλε τδν όφιν, εοάγκασεν αύτδν κατά βάχιν, καί ά- 
μέσως συνεστάλη· μετ’ δλίγον ίπανέλαδε τδ αύτδ έ- 
πιφέρων νέαν καί βαθύ τέραν πληγήν μέ 8λας τάς 
προσπάθειας τοΰ οφεως νά ύπερασπισθη τδν έαοτόν 
του καί νά προφυλαχθή άπδ τδν άντίπαλόν του, έως 
ου τελευταίον τδν έθανάτωσε.

Άφοΰ δέ έτελείωσε τδ εργον του, ήρχισε νά τδν 
τρώγη άρχισα; άπδ τήν άχραν τής ούρα; καί προ- 
χωρών πρδς τήν κεφαλήν έως οΰ έφθασεν εί; αύ· 
τήν καί τότε έσταμάτησεν!

Έγνώριζεν άμα γε oti είς τδ στόμα too οφεως ή ■ 
το δηλητήριον καί διά τοΰτο δέν έφαγε τήν ·*»φα 
λήν, ή είχε χορτάσει καί δέν εϊχε πλέον ορεξιν Βι’αύτήν;

Ό Ακανθόχοιρος εχει καί αύτδς τους έχθρους 
τοο, μεταξύ δέ τούτων ή Άλώπηξ εΐναι ό μέγιστος 
καί έπικινουνωδέστατος- δεικνύει Βέ καί εί; τάς κατ’αύ
τοΰ μα'χας της, άν τοΰτο δύναται νά δνομαοθή μά
χη , τήν φυσικήν της έπιτηδειότητα· διότι εύθύς 
άφοΰ έπιτυχη αύτδν εί; ανοικτόν μέρος, ή πρώτη της 
φροντίς εΐναι νά σταθή έμπροοθέν του καί νά τδν ά- 
πειλήση διά τών κινήσεών της. Ό δυστυχής ’Ακαν
θόχοιρος μετά ματαίαν άγωνίαν νά φθάση είς κανένα 
τοίχον ή τρύπαν, αυσπειρουται καί σχηματίζεται ώς 
κουβάρι, ινα ον αύτοΰ προφυλάξη τά γυμνά άκανθων 
μέρη τοΰ σώματος του.

Ή καλή Άλώπηξ τότε μέ τδν ενα πόδα της κολύει 
αύτδν έπί τής ράχεώς του, καί έπειτα κάθηται άντικρύ 
καί περιμένει. ‘Ο δυστυχής Ακανθόχοιρος κοορα- 
σθείς νά κρατή έαύτδν συνεσταλμένου, διαστέλλεται, 
άλλ’ ευρίσκει έαυτδν άνάσχελα, ολαι οέ αί προσπάθειαί 
του νά γυριση έπί τής κοιλίας του άποδαίνουσι μά- 
ταιαι, έως ου άπαυδήσας καί μή δυνάμενος πλέον νά 
συσπειρωθη, άφίνεται είς τδ έλεος τής αντιπάλου του, 
ήτις έν ησυχία τδν αποτελειώνει καί εΰωχεΐται έπί 
τών σαρκών αΰτοΰ, αί δποΐαι καθώς λέγουν έκεΐνοι, 
Οσοι τάς έδοκίμασαν, είναι πολύ νόστιμοι!

«Ό φρόνιμος προβλέπει τδ κακόν, καί κρύπτεται· οί 
άφρονες δμως έξακολουθοΰσι τόν δρόμον των, καί τι
μωρούνται.» (Παροιμ. κζ'. 12.)

Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΟΣ.
(άληθήί b-topia· Ίδλ φύλλον Μαρτίου.)

Είς τήν αίφνιδίαν καί άνέλπιστον ταύτην μεταμόρ- 
φωαιν τοΰ υποτιθεμένου γέρο ντο; ή δυστυχής κόρη 
εμεινεν έμβρόντητος, άλλά καί δέν άπεθαρρύνθη. Ή 
Αικατερίνη εΐχεν έκτδς τής γενναία τη τος καί ί- 
κανήν παρουσίαν πνεύματος, δσιε νά κρίνη καί ν’άπο· 
φάσίση διά μιας τί έπρεπε νά κοίμη είς τήν κρίσι- 
μον έκείνην περίστασιν. Όθεν κατέβη ήσόχως είς τδ 
μαγειρείου, διευθόνθη πρδς τήν θερμάστραν, έλαβεν 
έξ αύτής τδν βράζοντα καφφέ, τδν εχυσεν έντδς βά
θεος πινακίου, καί λαβοΰσα αύτδ διά τής μιας χειρός 
κα! τ&ν παρακείμενον πέλεκυν διά τής άλλης διηυ- 
θόνθη πρδς τήν θόραν, ήτις ήνοιγε πρδς τήν τραπε
ζαρίαν, άκολουθουμένη πάντοτε ύπδ του Σουλτάνου- 
καί έπεώή ή θύρα ήτο κλεισμένη,

— Παρακαλώ,— εΐπεν,— είς τδν γέροντα, βστις εΐ- 
χεν ίπανέλθη είς τήν προτέραν του θέσιν, άνοιξε, 
τήν θόραν ταύτην, διότι ώς βλέπεις τά χέρια μου εΐ
ναι πιασμένα, καί κόπιασε μέσα διά νά προ γευ ματίσης 
μέ αύτδν τδν βραστόν καφφέ.

Ό ληστής έσηκώθη καί διηυθυνθη πρδς τήν βόραν, 
άλλά μόλις ήπλωσε τήν χεΐρά του διά νά τήν άνοι
ξη καί ή γενναία Αικατερίνη έρρινε τδν βράζοντα 
καφφέ είς τδ πρόσωπόν του.

Οί μικροί μας άναγνώσται δόνανται νά φαντασθώσι 
τί ήκολοόθησεν. Ό ληστής έπί τινας στιγμάς ούτε 
νά κάμη τι, οΰτεκάν άνοιξη τους δφθαλμους του ά
πδ το'ος πόνους ήδυνήθη—άλλ’ αί στιγμαί ίκεΐναι ή
σαν πολιτιμόταται διά τήν Αικατερίνην, ήτις διά τοΰ 
πελέζεωςιΰ κατέφερε βαρύ κτύπημα εί; τήν κεφαλήν 
τδ όποιον τόν έρριψεν ήμιθανή είς τδ πα'τωμα. Έ
πειτα δέ ταχεία ώς άστραπή, τδν εσειρεν έντδς τής 
τραπεζαρίας, καί άφοΰ έ κλείδωσε έντδς αύτοΰ κα! τδν 
πιστόν Συλτάνον, έξήλθε διά νά άμπαρώση έκ νέα τήν 
αυλόθυραν, διά της όποια; εΐχεν είσάξει τδν αακοΰρ- 
γον, καί τδ παράθυρον το όποιον αυτός εΐχεν άνοί- 
ξει· άφοΰ δέ έξησφάλισε ταΰτα καλώς, άνέβη έπα'νω 
έλαβε τδ δίκανον τοΰ πατρός της καί έκάθησεν είς τό 
παράθυρον, είς τό όποιον ήτο πρότερον.

Μετ δλίγον ήποόσθη ταραχή κα'τω είς τήν τρα
πεζαρίαν — φωναί άνθρώπου καί σκύλου μαχομέ- 
νων — άλλ’ ή μάχη δέν Βιήρκεσεν έπί πολύ· μετά δέ 
ταύτην έπανήλθεν ή προτέρα ήσυχία.

Μετ’ δλίγον εΐδεν έξερχόμενον του δάσους άνθρω
πον φέροντα ενδυμασίαν κυνηγού, άγριοπρόσωπον 
καί φοβερόν ΐήν δψιν. Οδτος ήλθε κατ’ ευθείαν είς 
τήν οικίαν καί μέ τόνον έπιταχτικόν τήν διέταξε νά 
καταβή καί άνοιξη τήν θυραν.
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—Όταν θέλω θά τδ χάμω,— άπεκρίθη ή γενναία 
κόρη.

— Έάν δεν έλθης νά την άνοίξη;, — εχραξεν μέ 
δργήν ό άνθρωπος,— θά σπάσω έγ<α τήν θύραν χαί 
τότε θά «η; τί θά γείνη.

— Θά φάγη; -πολλά καρβέλια,—εΐπεν ή νέα, πριν 
δυνηθής νά τδ κάμης.

— Θά είδη;, βτι έγώ δέν χορατεύω,—εΐπεν 6 σ:·/· 
Θρωπος, καί-καταβιβάσα; άπδ τού ώμοι» τδ δπλον 
έπυροβόλησε κατά τής θυρας. Ή Αικατερίνη εΐδεν, 
δτι ή περίστασι; ή to κρίσιμος, καί δέν έπρεπε νά 
χάση καιρόν, βθεν λαβουσα τδ 3ίκανον τοϊ πα· 
τρό; τη;, πριν 6 κακούργο; δυνηθη νά έπαναλά· 
δη τήν απειλήν τοο, έπυροβόλησε κατ’ αύτοΰ. Τδ 
δπλον έπεοεν έκ τή; χειρό; τοο, αύτδς δέ εξέβαλε 
κραυγήν πόνου καί έχυλίσθη έπί τή; χιόνοί, τήν ό
ποιαν έβαψεν έρυθράν μέ τδ αΐμα του. Άλλ’ δμω;, 
πριν ή κόρη προφθάσηνά σημαδεόση, μέ τήν άλλην 
κάναν, ό ληστή; ήγερθη και έγένετο άφαντο; έντδ; 
τοΰ δάσους.

Δυστυχή; χόρη I Τά δεινά τη; δέν έτελείωσαν 2ω; 
έδώ· διότι μόλις ήφανίσθη άπδ τών δφθαλμών της 
ό εΐ; κακούργο;, άλλο; έκ τοΰ αύτοΰ μέρους άνεφά 

,νη άγριώ τέρας έκείνοο χαί αύδαδίστερος. Οίτο; πλη
σίασα; εί; τήν οικίαν ήρώτησε τήν Αικατερίνην,

— Εΐδε; ένα γέροντα νά άπεράση απ’ έδώ;
— Μάλιστα,—άπεχρίθη ή Αικατερίνη,
— Που εΐναι; Τδν εμβασε; μέσα; Τδν· έδολοφό- 

νησε;; άνέχραξεν 0 κακούργο; βλάσφημων. Άν ου
τω; εχη. τδ πράγμα. Ετοιμάσου νά άποθάνης.

—“Οχι δά,—άπεκριθη ααρκαστιχώ; ή κόρη. Ίσως 
δέν ήξεόρει;, άτι έχω μαζή, μου έύα ανδρείο V σύν
τροφον,— τδν πισ ιόν μου Σουλτάνον· έκεΐνο; έξελο- 
γαριάσθη πρδ ύλίγου μέ τδν φίλον σου, καί μοί φαί
νεται, δτι τδν έπλήρωσεν ώ; ήξιζε.

— Άνοιξε τήν θόραν, —, έχραξεν ο ληστή; έξω 
φρένων,—διά νά ϊδω τί άπέγεινε, διότι εΐναι άδελ- 
φός μου.

— θά σά; έκαμνα τήν χάριν νά τήν άνοίξω,—εΐ
πεν ή Αικατερίνη,—άλλά φοβούμαι, μήπως δ Σουλ
τάνο; σέ περιποίηση δπω; και τδν αδελφόν συ.

— Ούδείς φόβο;, — εΐπεν δ ληστή;· τδ δίκανον 
έχει δυο σφαίρας, μιαν διά τδν σκύλον καί άλλην 
διά σέ. Άνοιξε γρήγορα, παλιοκόριτσο.

Ή Αικατερίνη άντί άποκρίσεως, ύψωσε τδ δπλον, 
έπήρε σημάδι καί έπυροβόλησε κατά ταυ ληστοΰ, 
οστι; έπεσε νεκρό; έπί τή; χιόνο;· ταχεία δέ ά; 
αστραπή, έγέμισεν έκ νέου τδ δπλον, καί έκύτταξεν 
έκ τοΰ παραθύρου νά Γόη τί άπέγεινεν ό ληστής. Έν 

τώ μεταξύ έφάνησαν δύο έφιπποι χωροφύλακες έρ· 
χόμενοι δρομέω; πρδ; τήν όίκίαν.

— Εύγε, κόρη μου, έφώναξεν ό εΐ; έξ αύτών πε- 
: ζεύσας καί έξετάσα; τδν κάταπείμενον ληστήν. Του 
τήν ερριψε; ώ; καλώ; ακροβολιστή;! Ουιε γρυ δέν 
ήδύνατο νά εΐπη· τδν έπήρε κατάκαρδα !

—ΤΩ θεέ μου, έξεφώνησεν ή Αικατερίνη, θά ά- 
πεθνησκον άπδ τδν φόβον, άν δέν ήρχεσθε έγκαίρως. 
Άλλ’ έχω καί άλλον έντδ; τή; οίκία;· είσέλθετε νά 
ίδωμεν τί άπέγεινε· διότι τδν άφήκα μέ τδν πιστόν 
Σουλτάνον μου.

Ή θόρα ήνοίχθη, οί χωροφύλακες είσήλθον· άλλ’ 
όποιον τρομερόν θέαμα παρουσιάσθη ένώπιον τών 
οφθαλμών τωνί Είς τήν τραπεζαρίαν έχει το άνθρω
πός τις μέ τδ πρόσωπον χαταξεσχισμένον καί τδν 
λαιμόν του άπακομμένον, βουτημένο; είς τδ αΐμά 

.του, ό δέ Σουλτάνο; έκάθητο παρά τδ πτώμαf
‘11 Αικατερίνη τοΐ; διηγήθη κατόπιν δλην τήν Ιστο

ρίαν, έκεΐνοι δέ οδηγούμενοι άπδ τά ϊχνη τοΰ αίμα
τος τοΰ πληγωθέντο; ληστου, κατώρΟωσαν νά συλ- 
λάβωσι αύτον καί του; λοιπού; συντρόφου; του 
και νά τού; όδηγήσωσιν εί; τά; φυλακάς.

Μετ’ ού πολύ: έπέστρεψαν καί οί γονείς τη; άπδ 
τήν 'Εκκλησίαν και έδόξασαν τδν θεόν, διότι ήλευθέ- 
ρωσε τήν κόρην των 6ιά τοιούτου θαυμαστού τρόπου.

‘Η Αικατερίνη ένυμφευθη μετ’ ού πολύ καί έγένετο 
μήτηρ μεγάλη; οικογένειας, τιμώ μόνη, καί άγαπωμένη 

ί ύπδ. πάντων τών γειτόνων καί φίλων τη;.·

ΑΊΝΙΓΜΆ.
Έΐμ’ αφανή;, άσώματο; καί άψυχος ομοίως^ 
Άρ* οΰτ’εί; αισθητήριον ύπόκειμαι τελείως; 
Δέν δόνασαι νά μέ ίοής, άχοόση; η μυρίοη;· 
Δέν δύνασαι νά μέ γευβης, ούτε νά μέ έγγίσης. 
Άλλ’βμω; έχω ΰπαρξιν μέ νοιώθεις, μέ γνωρίζεις· 
Σέ κάμνω νά θρηνολογής, νά κράζη;, νά τσιρίζη; ! 
Στδν κόσμον τοΰτον μ’ έφερε τδ σφάλμα, ή μωρία, 
1ων πρωτοπλάστων ή φριχτή, τουτέστιν, άμαρτία. 
Όθεν οπού παράβασις, κακία, άσωτεία, 
Καί ήδονάί άθέμιτοι, έγκλημα, άνομία, 
’Εκεί παρουσιάζομαι έν πάθεσιν, έν νόσοι;,- 
Εν έλχεοί τε καί πλήγαΐ; κ’ έν σκόλοψι δέ τόσοι; Γ 
Καί έκβιάζω δάκρυα, δλολυγμού; καί στόκους 
Εκ των μωρών θυμάτων μου, καί γόου; δξυφώυους. 

Φυλάττου μή στα; χεΐρά; μου άφρόνω; ποτέ πόσης, 
' Συγχρόνως κ’ είς τά δόκτια τών άγυρτών έμπέση;· / 
Διότι δπου εύρεθώ, κι’αύτοί καιρόν δέν χάνουν, / 
Μά τρέχουν μέ τά τέσσαρα τήν τύχην των νά κάνουν, ■
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Άσκληπιάδαι έξοχοι, περίφημοι, μεγάλοι, 
"Αν κρίνης έκ τοΰ πίλοι» των, δν φέρουν στδ κεφάλι. 
Σπεύδουν νά σέ έπισκεφθουν πεζ·§ τε φ’ έφ’ άμάΕής, 
Άρχει λιρΐτσαις χΐτρηακ μπόλιχαις νά τοΐς τάξης. 
Αρχει μόνον νά μυρισθοον δτι φυσά; φαχηρι I 

Κι* οτι τά έχεις άριστά με τδν Χατζή Άργΰρι | 
Σπεόδουσι 6έ νά κάμουν τί ; — Σέ μέν ν’ άνακουφίσουν, 
Έμέ δέ έχ τοΰ μερυς .μου νά διώξουν κ’ έχτοπίακν I 
Άλλ’όχι· ουτοι έρχονται κ’ έμέ ν’ανησυχήσουν, 
Κ’έξ ένδς μέρους είς πολλά νά μέ μετατοπίσουν 1 
Κ’ έσέ δέ ώς τδ χόχχαλο άφοΰ σέ πιπιλίσουν | 
Kf άφοΰ καΐ κάσα καΐ πουγγΐ καλώς σοΰ τά σχουπίσυν 
Νά σέ άφήσουν <στοΰ λουτρ ο ο τά κρύα» νά ίδρώνης; 
Άφοΰ δέν θάχης στρογγυλά διά νά τους πληρώ νης. 
Όλοι βεβαίως δέν εΐναι άγύρται ‘ξακουσμένοι· 
Υπάρχουν κ’ έπιστήμονές, χρηστοί, πεπαιδευμένου 
Άλλ’ οί τοιοϋτοι δυστυχώς στά. δάχτυλα μετριόνται 
Καΐ 6π δλίγων νουνεχών τιμώντατ καΐ φιλοΰνταυ 
Οί άλλοι δέ εΐναι πολλοί· χιλιάδες τσαρλατάνοι 1 
Κι’ δ όχλος τούτους προτιμά, <ϊς ήν’ καί λαοπλάνοι. 
"Αν κόψης τδ κεφάλι μου θά ’δής μέ θαυμασμόν συ, 
Ού μόνον μίαν μηχανήν άρχαϊχήν έμπρός σου· 
Ού μόνον νόστιμον ίχθδν, καί πλεΐστα δσα άλλα 
Έμψυχα τε καΐ άψυχα, μικρά τε καΐ μεγάλα, 
’Αλλά καΐ ζώον χρήσιμον, μειλίχιον, άθώον, 
Κ’ ύπομονητικώτατον ίσως πάντων τών ζώων, 
Όπερ και άπδ βασιλείς πολλάκις έτιμήθη 
Κι’ άπδ τούς πλέον άγενέΐς σκληοώς έτιμωρήθη,

Κ.

ΣΕΜΝΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.
'0 Φιλοποίμην δ μέγιστος καί έσχατος στρατηγός 

τής ’Αρχαίας Ελλάδος ήτο περίφημος διά τήν απλό
τητα τής ένδυμασίας του.

‘Ημέραν τινά προσεκλήθη εΐς τήν τράπεζαν ένδς 
Μεγαρέως, του όποιου ή σύζυγος έγνώριζεν αδτδν 
μόνον ώςατδν μεγαν ατρατηγδν* άλλ’ ουδέποτε έΐ- 
χεν ΐ3ει τδ πρόσωπόν του. Αύτή φυσικά περιέμενε νά 
ιδη αύτδν έρχόμενον μέ μεγάλη ν συνοδείαν καΐ φο- 
ρουνταπλουσίαν στολήν. Όταν δέ δ Φιλοποίμην πα- 
ρουσιάσθη μόνος και πενιχρώς ένδεδυμένος, αυτή τδν 
έξέλαβεν ώς ύπηρέτην καΐ τδν παρ εκ άλεσε ν, έπειδή ή
το ίμαζετδ φαγητδν εΐςτδ μαγειρεΐον, διότι είςτδν καιρόν 
έκεΐνον αί καλαΐ οΐκοΒέσποιναι έμαγείρευαν καί έχα- 
μνον πολλάς άλλαί οΐκιακάς έργασίας μόναιτιυν, νά 
ύπάγη και αύτός εΐς τδ μαγειρεΐον χαΐ νά τήν βοηθήση.

Ό Φιλοποίμην χωρίς νά είπηλόγον έςέβαλετδ πε
νιχρόν χιτώνιον του, ύπήγεν είς τό μαγειρεΐον καΐ ήρ- 
χισενά σχίζη ξύλα.

Μετ’ δλίγον ήλθε καΐ δ οικοδεσπότης καΐ μέ με
γίστην του έκπληζιν ίδών τδν Φιλοποιμενα σχίζοντα 
ξύλα. «Τίεΐναι τούτο,—είπε,—Φιλοποίμην;»

αΤί άλλο,— άπεχρίθη έκεΐνος δωριζων (μέ πολλήν 
ίλαρότητα,) παρ’ δτι τιμωρούμαι διά τήν κακήν μου 
οψιν!» ,

ΚΑΛΑ' ΒΙΒΛΙΑ. Έστέ εδγνώμ^μ^διά τά καλά 
βιβλία,, τά οποία τόσον ευκόλως ήμπορεΐτε νά άπο* 
κτήσητε τώρα. Είς άλλας έποχάς καΐ μάλιστα πρδ 
τής εόρέσεως τής τυπογραφίας τά βιβλία ήσαν τό
σον άχριβά, ώστε λέγεται, ο« ή Κόμισσα τής Άνζου 
έδωκεδι’ εν βιβλίον 200 πρόβατα, πέντε κοίλα σίτου 
χαΐ πέντε χοιλά χριθήί !

άύσις τοΰ έν Tip πρόηγοομίνφ φύλλο» αΙνΐγματος.

ΟΝΟΜΑ.

Οί έπομενΟι συνδρομή ναι έλυσαν αύτδ, 
Μαρία ’Αθανασίου Παξιμάδη, έκ Πειραιώς 
’Ελευθέριος Κ. Πουλουλίδης, » Κ/πόλεως 
Π. Δ. Μερλόπουλοί, » Καλαμών
Ειδοποιούνται οί απανταχού συνδρομήταί μας δτι τα 

αινίγματα εΐναι διά παιδιά και κοράσια μικράς ηλικίας, 
και τούτων μόνον τά ύνόματα θέλουν δημοσιεΰεσθαι.

Οί βραβευθέντες διά τήν λόσιν τών ‘Ιερογραφικών 
έρωτήσεων τοΰ 1874.

1. Σοφία Παιονίδου έκ Κασσάνδρας τής Μακεδο
νίας· Sv άντίτοπον τήί ‘Αγίας Γραφής χρυσοδεμένον.

2. Πολυξένη Μιχαηλίδυ' ‘Αγία Γραφή άπλοδεμένη.
3. θεολόγης Δερέμπεης· Δεμερδίσιον Άποικ. Παΐς.
4. Ομηρος ‘Ρεντζεπέρης. » Έλλ. ‘Ιςορία.
5. ’Αλέξανδρος ‘Ιωαννίδης ’Αθηνών, θεμ. Ιστορίας.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

I) Είπέ τήν διαφοράν μεταξύ τών αρωμάτων τοΰ Προ
φήτου, ίερίως καΐ βασιλέως;

S) Άναφίρτται ν.άνίν πρόσωπόν ίν τη Γραφή, είς τό όποιον 
τά τρία ταΰτα άξιώματα ήσαν ήνωμίνα;

3) Δύνασαι νά άναφίρη; κάνέν πρόσωπόν έν τή Γραφή, τό 
όποιον έφερε δύο έζ αΰτών τών αξιωμάτων;

Λιόρ0α»σι; σφάλματος.
Είς τδ φύλλον τοΰ παρελθόντος μηνός Μαρτίου εΐς 

τήν σελίδα 402, στίχον 4 άνάγνωθι άντΐ ν,ίνησις κλ, 
έλξις κλ. καΐ στίχον 5 άντΐ φυσική ελςις, φυσική 
άόναμις.

Διεόθυνσίς ‘Αστέρας ’Ανατολής καΐ’Εφ. Παίδων έν όδίρ Έρμου άπέναντι του χρυσοχοείου τοΰ κ. Στεφάνου.


