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ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ 
ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.

Ές δλων τών ουρα
νίων δωμάτων τήν Σε
λήνην γνωριζομεν άκριβέ- 
στερον ένεκα τήί μικρά- 
σαγίρί-ί^^Λάΐ^#^ 
της άπδ τής Γης μά: 
τής βοήθεια: τών μεγά
λων καί ισχυρών τηλε
σκοπίων, τά όποια εΐναι 
έν χρήσει ειί τε τήν Εύ- jjjj 
ρώπην, καί τήν ’Αμερικήν. —

Είί τδν γυμνόν όφθαλ- 
μδνό δίσκο: τής Σελήνης, 
δταν ήναι πανσέληνος καί 
ό οορανδς αίθριος, παρου
σιάζει μέρη τινά φωτεινά καί άλλα άμυορά. Τδ αυτό 
θέαμα παρουσιάζει ή πανσέληνος καί δταν τιί τήν 
παρατηρ-g διά τηλεσκοπίου μικρας δυνάμεως. "Οθεν 
όί άρχαΐοι αστρονόμοι ύπέλαδον τά μεν φωτεινά μέρη 
ώς Εηράν, τά δέ άμυΒρά ώς ώκεανους καί θαλάσσας 
καί εδωκαν καϊ ονόματα είς αύτάς. Οΰτως άχομεν τήν 
θαλασααν του Νέχταροε^ της ‘/ιουλίας, τών θοελλών 
κλ. ’Επίσης εχομεν όρη Καρπάθια, ϊίαρρηναϊα?Αλπεις 
κλι Άλλ’ άπδ τής έποχής τής κατασκευής μεγάλων καΐ. 
ισχυρών τηλεσκοπίων ή ύπόβεσις αΰτη περί τών ώκε- 
ανών καί θαλασσών τουλάχιστον άπεδείχθη έσφαλμέ- 
νη, Αλλ’ άί μάς συγχώρηση είς τών μικρών άναγνω· 
ςών μας νά τδν μεταφέρωμεν είς αδτήν τήν έπιφάνειαν 
της Σελήνης, διά νά ίδη ίδίοις δμμασι τι υπάρχει έχει.

Σεληνιακή χωρογραφία.

Έάν ύποθέσωμεν, οτι φθάνει έχει τήν νύχταν ή 
θία, ή όποια θά παρουσιασβη ένώπιον τϋ εΰθίις άφοΰ 
έςημερώση, θά ήναι πολύ παράδοξος— έντελώί άνο- 
μοία μέ δ,τι εΐΒέ πότε είς τήν Γην — Θά έχη έμπρο
σθεν του θέαμα παρόμοιον μέ' τδ όποιον τϊαριατφ ή εί- 
κών, τήν όποιαν παραθέτομεν ένταΰθά.

Άντί δρέων χιονοσκεπών χάϊ Ζαΐα φυτών, ζατα- 
πρασίνων κοιλάδων χαι πεδιάδων, θαλασσών τε καί 
λιμνών, ποταμών καί βυάκων, τδ έδαφος θά παρου- 
σιάζη εί; τδν οφθαλμόν του στρογγυλά κοιλώμα
τα καί ύψηκορύφους λόφθυ< καί δρη, γυμνά καί κατά- 
ξηρα, χαί μόνον ύπδ λεπτής κόνεως χεκαλυμμένα.

Θά ζητήση διά τοΰ δφθαλμοΰ χιόνα καί δένδρα έπί 
τών υψηλών όρέων, άλλά δέν θά εύρη — φυτά καί 
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χλόην έπΐ τών κοιλάδων χαΐ πεδιάδων, άλλά δέν θά 
Ϊ5η_θαλάσσας καΐ ποταμούς, άλλά δέν θά όπάρχουν.

Θά ύψωση τούς δφθάλμοό; too είς τδν. ουρανόν και 
θάϊΰη του; αστέρας λάμποντας είς. τδ, στερέωμα, άλ
λά δεν θά Γόη πουθενά εί; τδν όρίζοντα όδδέ,τδ έλα· 
χιστον νέφος.

θά άκροασθή, άλλά. δέν θ’άκοόση ούτε κελάδημα 
πτηνών, ούτε άλλον τινά ήχον, ούτε κάν τδέλάχιστον 
ψιθύρισμα; σιγή νεκρική, θά περιβάλη αότδν κα! θά 
έπ.Θομή νά έπιστρέψη ταχέως εί; τήν Γήν τής γεν- 
νήσεω; καί διαμονής του, δ,ιά νά ίζίη τά φυτά καί 
τά άνθη καή άκοόση τά φσματα των πτηνών καί 
τήν γλυκεία? φωνήν τών.γονέων χαί.φίλων του.

‘Η απουσία, υδατοζ. υποθέτει έξ άνάγχης τήν,απου
σίαν άερο;· ή 5’άκουσία τών δόο τούτων στοιχείων 
εχει ώς φυσικόν, άποτέλεσμα τήν παντελή ελλειψιν ά
νεμων καί ρευμάτων, έπομένωί τήν ίλλειψιν. πάσης 
χινήσεως έπί τή; έπιφανείας τής. Σελήνης.

Πόσον τρομερά είς τόν ανθρώπινον δφθαλμδν ή 
τοιαότη κατάστασ.ις! καί δμως, άγαπητά μου τίκνά, 
αυτή εΐναι ή κα τάστα σι; τής ωραία; χαί λαμπρας Σε- - 
λήνη; μας, ήτις εΐναι τόσον χρήσιμος είς ήμας διά τοΰ 
φωτδς χαΐ τής έλκτική; της δυνάμεως, και ή δποία 
έστάθη τδ θέμα πολλών καΐ γλυκέων φ’σμάτων , καΐ. 
υψηλής καΐ θελκτικής ποιήσεως μεταξύ τών κατοί
κων τής Γής.

Χωρίς δδωρ, άτμοσφαΐραν, δένδρα, φυτά καΐ άνθη 
δντα ομρια μέ τά έπΐ τής Γή; μας δέν δόνανται βε
βαίως· οΰδ.έ, έπΐ μίαν στιγμήν νά ζήσουν.. Όθ|ν άν 
υπάρχουν, έκεΐ δντα, καΐ μάλιστα λογικά, ταΰτα πρέ
πει νά,ήναι πολύ διάφορα.άπδ ήμας τους άνθρώπους 
χαΐ τοιουτοτρόπως,πλασμένα.καΐ διωργανισμένα., ώστε 
νά δόνανται νά ζουν. χωρίς τών στοιχείων,, τά όποια 

. εΐναι άπαραιτήτως άναγχαΐα πρδς δπαρξιν ήμών τών 
κατοίκων;ίτής,Γής. Όσον λαμπρά καΐ ωραία έπομένως 

. καί 5ν φαίνεται.μακρόθεν ή Σελήνη, δέν πιστεύω, δτι 
εΐναι έπιθυμητδς τόπος διά κατοικίαν ,άνθρώπου.

Άλλ’ άφδ ή Σελήνη είναι μέρος του πλανητικού μας 
συστήματος, δύναται νά έρωτήση κανείς τών μικρών 
μας άναγνωστών, πρέπει, έξ άνάγκης νά σάγκηται έκ 
τών αυτών στοιχείων,, έκτων, όποιων καΐ ή Γή μας. 
Πόθεν καΐ πώς λοιπόν συνέβη-νά: μή έχη- ούτε ύδωρ, 
ούτε αέρα, ούτε δένδρα ή φυταή’Εδήμιουργήθη άραγε 
αυτή οδτω πως έξ άρχής, ή έφθαοεν είς τήν παντέ
ρημο? ταότην κατάστασιν κατά μικρδνδιά τοΰ χρόνβ;

‘Η τοιαότη έρώτησι; εΐναι δχι μόνον φυσική, άλλά 
καΐ σπουδαία καΐ εύχαρίστω; θά άπαντήσω εις αύτήν 
πρδς διδασκαλίαν καί εόχαρίστησιν τών καλών μικρών 
μου φίλων, άλλ1 οΰχί εις τδ φόλλον τοΰτο, θώτι θά

πίάση πολδν. τόπον: καί ό συντάκτης αύτοϋ έπιθομεϊ 
νά δώση είς του; άναγνώστα; του καί άλλην ύλην, 
ώστε ή μικρά αυτή Έφημερΐς νά ένώνη μέ τδ διδα
κτικόν καί ώφέλιμον. καί τδπρικίλον δπως μέχρι 
τοΰδε έγένετο. (ακολουθεί.)

Ο. ΠΑ1Σ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ;
, (Λιήγημα άμιρικανικόν.)
Είς. τάς Εσχατιάς μιας.τών Δυτικών Πολιτειών τής. 

μεγάλης 'Αμερικανική; Δημοκρατίας.έζη πρότινων έ
τών παιδίον. καλούμε νον Ιωσήφ,

‘Η.οίκια, είς τήν όποιαν έκατοικοΰσεμετά τών γο
νέων του, ήτο πολύ μακράν άπδ τδ πλησιέοτατον κα· 
,τοιχημένον μέρος, ώστε, ό, Ιωσήφ,, δέν ήδόνατο, νά.- 
υπάγη είς τδ,σχολεΐον..

‘Η μήτηρ του δμως, τδν έδίδαξε ν’άναγινώσχη άτδ·. 
έν παλαιόν άλφαβητάριον, άφοΰ δέ τδ άνέγνωσεν ολό
κληρον, δίν ήτο άλλο βιβλίον εί; τήν,οικίαν έκτος τής. 
Άγιας Γραφή; διά νά άναγνώση.

Είς τήν ’Αμερικήν υπάρχουν πολλά βιβλιάρια, διά 
παιδία, τά όποια, εύσεδεΐς άνθρωποι τυπώνουν διά.νά 
χρησιμεύουν είς τά,Κ οριακά σχολεία, άλλ’ό.πτωχός 
Ιωσήφ δέν ήδόνατο,, ώς εΐπομεν, ένεκα της μεγάλης 
άποστάσεως νά όπάγη ούτε είς καθημερινόν σχολεΐον, ' 
ούτε είς Κυριάκόν, ούτε τά βιβλία έχεΐνα νά προμη- 
θεοθή — οί. δέ πλησιέσ.τεροι γείτονέ; που δέν ήσαν είς : 
καλλιτέραν κατάστασιν άπδ.τδν πατέρα.του.

Είς τήν περίστασιν τοΰ ’Ιωσήφ πολλάπαιδία·· θά ε· ■ 
ζων .καί θά έμεγάλωναν,άμαθή καΐ αγράμματα, άλλ1 ό 
Ιωσήφ ήτο παιδίον μέ άρκετήν κρίαιν,χαΐήγάπα.πο
λύ τήν άνάγνωσιν δθεν πάσαν έσπέραν, άφοΰ έπέ- 
■στρεφεν άπδ τδ δάσος, δπου έπήγαινε μέ,τδν πατέρα 
του πασαν πρω,ΐαν νά κόψουν ξόλα, έλάμβανε τήν ‘Α
γίαν Γραφήν, άπδ τδ άρμα'ριον, όπου τήν έφόλαττον 

"οί γονείς του, καΐ έχάθητο είς μίαν γωνίαν της πτωχι
κή; καλυβης του καΐ άνεγίνωσκε.
; Εΰθυς έξ άρχής έλαβε μεγάλην κλίσιν εί; τά; ιστο
ρίας, τάς δποίας ή Γραφή περιέχει, καΐ καθώς γνωρί- 
ζουσιν.οί άναγνώμαντε; τήν Γραφήν, .τοιαΰςαι ίστορίαι 
εΐναι .πολλαΐ .καΐ καλαί, ευχάριστοι καί διασκεδαστιχαί. 
' ‘Ομικρός Ιωσήφ άνέγνωσεν έπανειλημμένως τήν . 
ώραίαν ιστορίαν τοΰ όμωνόμου-του Ιωσήφ, τοΰ υιοΰ 
τοΰ ’Ιακώβ,, ή οποία. εόρίσκεται εΐ; τδ βιβλίον τής 
Γενέσεως εί; τδ 27ον κεφάλαιο?—Έπειτα, τήν ιστο
ρίαν τοΰ.. Σαμουήλ, ή δποία.τοΰ έφάνη τόσον, νόστι
μος, ώστε δέν έκουράζετο νά τήν ,άναγινώσκη πολλά- 
κις. Τοιουτοτρόπως δέ έξηκολούθησε νά άναγινώσκη 
ίως ο5 άνέγνωσεν .δλόχληρον τήν Παλαιάν - Διαθήκην.

Όταν δέ έφθασεν,είς τήν ιστορίαν τοΰ Ίησοΰ Χρί
στου,—τδ ίερδν Εΰαγγέλιον, — ή ένδιαφρρά του ηΰςα-

»ί :■
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νεν έπί μάλλον χαΐ μάλλον καθ’ οοον έμροχώρει εί; 
τήν άνάγνωσιν αύτοΰ. .ςά? ,:;·

Άνέγνωσε πώ; εγεννήθή από..μίαν πτωχήν παρ
θένον, καί έσπαργανώθη χαΐ έτίθη εί; μίαν φάτνην 
άλογων—δτι ήτο πτωχοί κάΐ. όέν εΐχε ποΰ νά κλίνη 
τήν κεφαλήν του—δτι εζησεν εί; τήν κωμόπολιν Να
ζαρέτ χαΐ είργάζετο όπό τόν νομιζόμενον πατέρα του 
Ιωσήφ, ώ; τίκτων (μαραγγό;) έώ; ου έγεινεν άνήρ. 
τριάκοντα έτών.

Έπειτα άνέγνωσεν, δτι περιήρχέτο τά; πόλεις κάΐ τά 
χώρια τή; πάτρίδο; του κηρυττων τό Εύάγγελιον, δι
δάσκων τον λαόν νάκάμνουν το θέλημά τοΰ θεόΰ, καΐ 
■ίατρέόωΡ τούς άρρωστους, του; όποιου; εφερόν πρό; 
άύτόν, άνοίγών τού; όφθάλμού; τών τυφλών, καί άνα- 
στάίνων τούς νεκρό?»;, εόλόγών τά μικρά παιδία, καί 
δέιχνυών διά τών έργων του, δτι ήγάπα ολου; τοΰ; άν- 
θρώπους, κάΐ δ μικρό; Ιωσήφ ένόμιζε καί έλεγε καθ’ 
ίαυτόν, ·. Βϊβάίώ; τοιοϋτον άνθρωπον, πρέπει νά τόν 
ήγάπων βλοι όί άνθρωποι ί» Άλλά δυστυχώς, καθ’ β- 
σον έπρόχώρει άνάγινώσχων, έδλεπεν, 5τι οί πονηροί 
άνθρωποι τδν έμίσούν κάΐ τελευταΐόν, δτάν κατόρθω
σαν νά τόνλάβωίΐν εί; τήν έςούσιάν τών, τόν έθανά· 
τωσαν μέ τρόπον σκληρότατο/.

Ό Ιωσήφ έθαύμαζε κατ’ άρχάς, πώ; ό θεό; ίπί· 
τρεψε τόσα; θλίψει; καί.πόνοι»; νά έλθω σιν επάνω εΐ; 
ένα, βστις πώποτε εΐ; τήν ζωήντοό δέν έπρίςε κακόν 
καί δ όποΐώ; έπι'-ηάε; ήλθεν έζ ούράνοΰ νά κάμη κα-; 
λόν! Άλλ’ άναγινώσκων, εδρεν δτι δλα ταΰτα ό θεό; : 
τά έπέτρεψε, διά νά κάμη ίξελέώσιν διά τά; άμαμτία; 
■ματ διότι άνέγνωσεν, μμ λΑύτός έτραυματιοθη διά 
τά; παραβάσεις χίας, έταλάιϊταφήθη διά τά; ανομία; 
μαζ, ή τιμωρία, ήτις έφερε τήν ειρήνην ήμών, ήτο 
έπ’ αό τόν, καί διά τών πληγών αυτού ήμεΐ; ΐάθημεν.»

"Οταν ό ’Ιωσήφέννόησε τρ^'ΐο, είπε χάθ’έαυτόν, «ώ, 
πόσον έπρεπε ν’ άγαπώ τόν καλόν τούτον Σωτήρά, δ- 
στι;, καθώς μα; λέγει ή Γραφή, εΐναι τώρα έν τοΐ; ού· 
ρανοΐ; ! Άλλά τόν αγαπώ άρά γε; Φοβούμαι οτι δέν 
τόν αγαπώ, διότι Sv τόν ήγάπιϋν, βεβαίως θά ήγα'πων 
νά προσεόχωμαι είς αυτόν άλλά δυστυχώ; συχνα'κι; 
πλάγιαζα» άφοΰ έπαναλάβω μηχανικώς τδ «Πάτερ ή
μών · κάί τήν μικράν έκείνην προσευχήν, τήν όποιαν 
ή μήτηρ μου μοί έδίδάξέν. Έπειτα ή διάθεσίς μου, 
γνωρίζω, δέν εΐναι τοιαότη, όποιαν ήθελεν έπάινέσει. 
δ πράο; καί γλυκύ; οΰτος Σώτήρ, διότι συχνά πάρε ■ 
δόθην εί; τόν θυμόν καί τήν οργήν, τήν άνυπομανη- 
άίάν κάΐ τήν παράκοήν είς τούς γονείς μού.»

(ακολουθεί.)
(Έκ τοΰ Άότε^ύς της 'Ανατολής.)

ΚΑΜΑΤΟ.

«Βουλεύου μένβράόέώς, 
νΈιπτέλτι δλ ταχέως τά Μζαντα.»

Γνώρισε καλά, ώ φίλε, τί νά κάμης μελετά;, 
Καί αμέσως καί εί; πράςιν βάλε το μή άπαύδφς.

Ό,τι πρόκειται νά κάμης, νά τό κάμνης παρευθύς, 
Άφοΰ πρώτον .τί θά κάμη; αρκετά συλλογισθ^ς.

Το καθήκον σου νά πράττης άάντοτε νά πρόσπάθη;, 
Άνευ γογγυσμού κάΐ άνευ καΐ μικρά; «αναβολής.

Άν τό ΐιέταλον δ ίππος βτυχε νά στέρηθή, 
Στείλε τον εόθό; έκ’νέοΰ, φίλε, νά πέταλα» θη.

"Αν τό ΐόλον τή; τράπ’έζηςή τή’; έδρας σου θλάσθη, 
Εί; τόν λεπτουργόν άμέσω; άτεΐλέ το νά πολλήθη.

Ό,τι πρόκειται νά κάμή; νά τό κάμνη; παρεοθύς 
Άφοΰ πρώτον τι θά κάμη; αρκετά σύλλογίσθής.

Δυσάολον τό μάθημά σου έλαχεν, ώ φίλε παΐ; 
Κόπον βάλε νά τό μάθη;, καΐ μή δίσταζε ποτέ.

Έσπειρες κακώ; τόν οιτόν, φίλτατέ μοι γεωργέ γ 
Τήν διόρθώσιν νά φέρης μέ τόν λίσγόν σου ίδέ.

Ό,τι πρόκειται νά κα'μής νά τό κα'μνης παρέυθΰί, 
Άφοΰ πρώτον τί θά κάμης αρκετά συλλογισθής,

Βαρΐ» βλέπεις δτι είναι τό' φόρτιόν σου ·— εΰθός 
Κλΐνον σΰ εί; τά ίπίσω, ώστε νά έλαφρωθής.

Ό,τι πρόκειται νά κάμγ;; νά τό ίιάμνης παρευθΰς, 
Άφο&πρώτόν τίθά κάμη; αρκετά συλλογισθή;.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΗ.
’όσον κάΐ Sv ζήση δ άνθρωπός, τά πρώτά είκοσι 

έτη άποτελοΰσι τό μεγάλειτερον μέρος τή; ζωή; του' 
Ουτω πω; φαίνονται όταν διέρχεται αότά—οοτω πως 
φαίνονται, άφοΰ πάρέλθούν κάΐ ένάσχόλοΰν τήν μνή
μην του περισσότερον άπό 3λά τά μετέπέιτα έτη τήί 
ζωής τού,

Πόσον σπουδαίοι» χαΐ άναγκάΐον εΐναι επομένως 
πας νέος νά μόρφωση καλάς άρχάς, νά καλλιεργήση 
καί ισχυροποίηση καλάς έξεις, καί αποφυγή ολας έ
χε ίναί τάς ευχαριστήσεις καΐ ήδονάς, αί όποΐαι άπο- 
ταμιευουσι πικρίας καί λύπα; διά τό μέλλον, κατά τά 
πρώτα ταυτά είκοσι ετη τής ζωής του!

Προσέξατε λοιπόν καλώς, άγαπητά μου τέκνα, κα
τά τά έτη ταΰτα τή; ζωής σας, καΐ έστό βέβαια, βτι θά 
έχετε αιτίαν νά χαίρετε καθ’ δλον τό ύπόλοιπον αυτής.
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ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ.

‘Ερρίκος δ Δ’. βασιλεύς τήςΤαλλίας ήτο άγαθδς βα· 
αιλεΰς και πατήρ φιλόστοργος, χαΐ τάς ώρας· τής- ανα- 
παύσεώς τοο άπό των δημοσιών υποθέσεων έσ.υνείθιζε 
νά έίοδ,εό,η διασκεδάζων μέ τά τέ&να τον Sv δ* άπο 
τά άγα^η^ί τοο πμιγνίοια ήτο χαί τδ έξης· έγονάτι 
ζε χα! θίτων τάς χεϊ^φς «ό έπί τοΰ πατώματος έσχη· 
μάτιξε τδ ρίόμά τοο είς ?15ο» ίππου· έπϊ της ράχεώ,ς 
του τότε άνέδαίνον δ μι^ρΛί υίός του μετά τής μι
κρά; άδελφής του, ή &* άλ,λ^ αδελφή έλάμβανε τήν 
πέριξ τοΰ λαιμοΰ του ταινίαν, άπδ τής οποίας έκρέμα- 
το τδ έθνιχδν ποράοημον, καί τον ώδήγει ώς διά χα· 
λινοί» πέριξ τής αιθούσης! ένιμ ή βαςίλισο.α έχάθητο 

θεωρούσα τήν ίππηλασιαν ταύτην μόπολλήν εδχαρέ- 
στησιν t

Είς τδ είδος τοΰτο τοΰ παιγνιδιού εύρίσχετο ένη- 
σχολημένος ό ‘Ερρίκος ήμέραν τινά, ore τφ άνήγγει
λαν, δτι ξένος τις πρέσδυς έπεβόμει «ά τδ.ν ιδ^διά χα·. 
τεπείγουοαν δπάίεσιν- ■

•Άς ίλδη,ν—εΐπςν ό βασιλεύς.
‘Ο πρέσδυς έίσήχβη, άλλά μόλις ήνοιξε τήν θύραν 

χαι είδε τδν βασιλέα οΰτω πώς έπι του πατώματος, 
έξι'ππάσθη ζαι έαταμάτησεν. ‘0 βασιλεύς παρετήρτγσε 
τδν θαυμασμόν χαί τήν αμηχανίαν του καί μέ ίλαρό- 
τητα Τοΰ είπε, ·Έμδά μέσα, φίλε μου, χαΐ μήν έξιπ, 
πάζεσαι· Είσαι πατήρ καί δύνασαι νά έννοήσγ|ς τά
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αισθήματα το 5' πα ' 
τρός· άλλως ^ν &ά,' 
σοί έπέτρεπον νά μ£ .·. . 
ιδης είς τήν θέσιν 
ταύτην.» . '

‘Ο θεός; έν'εφ'ό-' 
τευσε τοιάότην " 

ςοργήν είς τήν καρ
διάν τών γονέων,* 
ώστε οδοέν πsάγ
ρα εΐναι τόσον τά* J 
πεινωτικδν έμπρο
σθεν τώνοφθαλμών 
των, βταν δι’ αΰτοΰ. ;; 
δόναντατ νά ώφε-' 
λήσωσι καί εύχαρι ' 
οτήσωσι τά; τέκνα·' 
των. Όδεν δόν«ν-.' 
ται ν’ άπαιτοΰν ( 
παρ’ αύτών άγά- 
πην, ύπαχοήν' καί 
περιποίησιν 'πάσας' ’ 
τάς ήμέρας τής ‘ 
ζωής των.

0 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΐ Α1Β1ΓΓΣΤΩΝ0Σ. γ.φά^έτάίχαθήμενόςπαρά τήν τράπεζαν τού, χωρίς

Ό Λίβιγχάτων, μ^ρο,ί;μου ,^λοΓ,. ήτο Σχωτος γήν. 
πατρίδα χαΐ άνθρωπος; εέσεθήςιλήγαπα τδ^-Όβδν χαί 
ήγάπα τούςόμοιους του χαΐ άπεφάμισε νά όπα'γη είς ■ 
τήν Άφριχήν νά κηρόςη τδ Εύ αγγέλων είς τούς τα- 
λαιπώρους μαύρους, οί όποιοι ζοΰν ώ» τά κτήνη τοΰ

■ άγροδ. : .·.■·.■
Άφοΰ δέίέ-κήραΕε. τδνΧρ.ιβτδνέπΐ'κηλλά έτη είς;

τά Νότια μέρη τής ’Αφρικής,-άπεφάσισε νά π^ριηγη- 
θή τά ένοότερα τής χώραςχαΐ, ,.εί.· δυνατόν, νά φθάση 
μέχρι τής Ανατολικής παραλίας.

Ήτο όχι μόνον χαλδς χριστιανός χαί χαλδς ‘Jspo- 
χήροί ό Δόχτωρ Λίβιγγστων, άλλά χαί χαλδς ίατρδς χαΐ 
ένγένει άνθρωπος πεπαιδευμένος, χαΐ ή παιδεία·χαί 
ιδίως ή ιατρική τοΰ έχρηαίμεοε παλυ είς τάς περιη
γήσεις του. ’

Είς μίαν άπδ τάς περιηγήσεις του, περί των όποιων 
άλλοτε Οά είχωμεν περισσότερα, Ιφθασεν ήμέραν τινά 
είς τι χωρίον, τοΰ όποιου οί χάτοιχαι τδν έδέχθησαν 
χατά τδ σύνη&βί, χαί τδν ίφιλοξένησαν.

’Εί όλων τών πραγμάτων, τά όποια έφερε, μαζί τ« 
ό χαθρέπτης έπέσμρε περισσότερον τήν προσοχήν ό
λων, ιδίως δέ τών γυναικών, αί δποΐαι άπδ, πρωίας 
μίχρις εσπέρας έτρεχαν,νά χυτταχθώσιν είς αυτόν.

‘Η .προκειμένη εικονογραφίες παριστφ γυναίκας 
θεωρούσας, είς τδν καθρέκτην έχεΐνον, έγφ ό Δρ Λ-

■.Xjtw τδ ’φάινόμενρν νά ' > if- συμβαίνει είς τδ
γυνο;ΐχέί, fe-

ν' ίΕχάάτή'γύνή'χυτ’τάΧδβσά χα'γα.πρώτρν··έις τδν χα- 
θρέπτην. έςεφώνει,;ε Είμαι, τάχα έγώ εκΐίνη, ή ό ποια 
φαίνεται έχει; , Πύσοήμεγάλο/άιόμά Ιχίό! Τά αύ- 
τία μου ■' είναι οσον χολοκυθόφύλλα μ’έγάλ'αΐ' Έγώ δέν 
έχω καθόλου πώγώνά Γ Κ,ΰττάξέ πόσον", σίενόμαχρος 
εϊνάί ή κεφαλή μου!» σονώδευον 'δέ τμς. παρατηρήσεις 
των ταΰτας μέ ,σάρδάνειον γέλωτα πρδςμεγίστην δια- 
σκέδασιν τοΰ'Δόκτωρος. * ·' ,. '...·

Ήμέραν τινα έΐί: μόνος άνθρωπος, ήλθε χα} νομί- 
σας οτι ό Δρ. Λ. έχοιματο διηυθόνθη πρδς τδν χαθρέ- 
πτην καί άφοΰ έκότταίεν είς αύτδν χαΐ έκαμε διαφό
ρους μορφασμούς, είπε καθ’ έαυτδν, « Μέ λέγουν οτι 
εΐμαι άσχημος, χαΐ τφ οντι είμαι πολύ άσχημος !»

Άλλ’ ήμεΐς δέν πρέπει νά λησμανώμεν, ότι τδ νά 
χυττάζη τις είς τδν καθρέπτην είναι έπικίνδυνον πράγ
μαμβ τινας ίκ τών νέων χαΐ νεανίδων* διότι άγα
πό ΰν όπέρ τδ δέον να κατοπτρίζωνται χαΐ ισώς κλί
νουν πολλάκις νά έχφωνοΰν ούχί χαθώ; & πτωχός 
έκεΐνος ’Αφρικανός, α Πόσον άσχημος είμαι, · <£λλ<ά _-. 
α πόσον ωραιότεροι τών άλλων ειμβθα I» <

‘Υπάρχει όμως καί άλλος χαθρέπτης, είς τδν όποιον \ 
χαλά χάμνυν δλοι νά χυττάζκν συχνά—χαΐ ούτος είνρ^ό 
Λόγος τ« θβυ.Είς τδν καθ ρέ πτην τΰτον ίσον πλειότερρν-··,^
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τις κυττάζη, τόσον καθαρώτερον θέλει διακρίνει τάς σι?, χαΐ μετά ταΰτα διά τής προβοσκίδας χαί άλλων 
έλλείψεις καΐ τά σφάλματα καΐ ανευρίσκει τάς αμαρ
τία; του, καΐ τοΰτο θέλει tov κρατεί τετα πεινώ μό
νον ένώπιον τοΰ Θεοδκαί τδν δδηγέϊνά περιπατά) τα
πεινοφρόνως χαΐ μέ πρφότητα έμπροσθεν τών φίλων 
καί συμπολιτών του.

Έάν χυττάξετε δεις, Ακριβά μου τέκνα, έίς τδν κά· 
Θρέπτην τοΰτον, δέν θέλετε ΐδεί τά πρόσωπά σας, άλ
λά τήν χαρδιαν σας· διότι μόνον τήν μορφήν καί κα- 
τάστασιν τής καρδιάς άντανακλφ δ κάθρέπτης ουτος. 
Είναι δ'άδιάφορον Ιντελώί Sv ήσθε ώραΐοι ή άσχημοι, 
μαύροι ή λευκοί, άν ή καρδία σας ήναι εδθεΐα καί 
καθαρά.

ΔεήΘητε δϊ τοΰ Κύρίοΰ, βστΐς δόναται νά μεταβάλη 
τάς καρδιάς δλων, νά κάμη σας καΐ τους ταλαίπωρου; 
ειδωλολάτρας ευθείς χάί καθαρούς διά του αίματος τοΰ 
Σωτήρος Χριστού καί τής χάριτος τοΰ ‘Αγιου Πνεύ
ματος, καΐ τότε θέλετε εΐσδαι Αληθώς Αραιοί.

ΑΞΙΟ MNRMO NET ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΥΠΟΜΟΝΗΣ.

Έλέφβς τις έν Καλχουτα τής ’Ινδικής έπασχεν ά
πδ δφθαλμίαν, ή τις τδν κατέστησεν έντελώς τυφλόν. 
Ό κύριός του, είς τδν δποΐον δ έλέφας οστις ήτο πο
λύ .'χρήσιμος, προ σεκάλεσ εν άγγλον τινα ίατρδν νά 
τδν έπιακεφθή καί ΐοη Αν ήοόναιο νά κάμη τι πρδς 
θεραπείαν αΰτοΰ.

‘Ο ίατρδς ύπήγεν, έξέτασε τούς όφθαλμούς τοΰ 
ζώου, χαΐ εΐπεν, 2τι ένόμιζεν, δτι, άν έφηρμόζετο ή 
αυτή θεραπευτική μέθοδος είς τούς όφθαλμούς τοΰ 
έλέφαντος, ήτις ήτο έν χρήσει παρά τοϊς άνθρωπίνοις 
όφθαλμοις, τδ ζώον θά άπέκτα τήν δρασίν τοο,

Ό ιδιοκτήτης εστερξε καΐ 6 έλέφας ΘιετάχΘή νά 
πλαγιάση δπερ ίπραξε μέ τήν συνήθη του εΰπείθειαν, 
Ευθύς δέ, άμα δ ίατρδς ίφήρμωσε τδν νιτρικόν αργυ - 
ρον έπΐ τους όφθαλμούς του, δ πτωχδς έλέφας έξέβα- 
λε τρομερές οίμωγάς έχ τοΰ ύπερβολικοΰ πόνου, τδν 
δποΐον ή καυτηρίασις Τφ έπροξένησεν, άλλά δέν έσά- 
λευσεν έκ τής θέσεώς του.

Τδ άποτέλεσμα της καυτηρίασε ως ήτο θαυμάσιον 
Οί δφθαλμοΐ ήρχισαν νά καλλιτερεύοον καΐ δ έλέφας 
νά βλέπη έν μέρει* τοΰτο δέ τδν εύχαρίδτησε τά μέ
γιστα. Τήν έπομένην ήμέραν, δτε 0 ιατρός όπήγεν είς 
έπιάχεψιν αΰτοΰ, άμα ηχούσε τήν φωνήν του, έ- 
πλάγιασε μόνος του, έθεσε τήν κεφαλήν του έπΐ 
τής μιας πλευράς, έμάζευσε τήν προβοσκίδα του, έπη- 
ρε μίαν βαθείαν Αναπνοήν, ώς άνθρωπος, οστις έμελ
λε νά δποστή σημαντικήν έγχείρισιν, έξέφερεν άνεστε- 
ναγμδν άναχουφίσεως, άφοΰ έτελείωσεν ή καυτηρία- 

μορφασμών τοΰ'προοώπου έφανέρωνεν, δτι έπεθόμει 
νά δείξη τήν έΰγνωμοαΰνην του I

‘’Οποία συναίσθησις ευγνωμοσύνης! Όποιον μάθη
μα ύ πομονής διά πολλά παιδία καΐ Ακόμη ήλιχιωμό
νους, οίτινες ούδέ τδν έλάχϊατον πόνον θέλουν νά 
ύποφέρωαιϊ

ΜΟΝΟΝ ΔΥΟ.
Μόνον δόο δδοί ύπαρχουσιν — ή μία πζατείά καϊ 

ή ίτέρα στενή — ή μία φέρει είς Απώλειαν, ή άλλη 
είς ζωήν. Πολλοί βαδίζουσι διά τής μιας, δλίγοι διά 
τής έ τέρας.

Κατ' άνθρώπίνην ίδέάν πολλά δ πάρκου σιν είδη 
κοινωνιών, πολλαΐ τάξεις, πολλαΐ θρησκεϊαι καΐ πολ. 
λαί αιρέσεις. Ενώπιον τοο Θεού δμως μόνον δύο,—· 
ή $txala καϊ ή πονηρά.^. ο σίτος καΐ χδ αχυρον — 
ή ζώσα καί ή νεκρά.

Μόνον δόο θάνατοι δ τοΰ δικαίου και 'δ τοΰ πο
νηρού.

Μόνον δόο μέρη κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως,— 
τδ προς τά δεξιά καΐ τδ πρδς τά Αριστερά'· καΐ μό
νον τά δόο ταΰτα— Οί πρδς τά δεξιά θά ήναι οί ευ
λογημένου «Έλθετε οί ευλογημένοι τοΰ Πατρόςμου.» 
Οί έξ εδωνόμων θά ήνάι οί κατηραμένοι. «‘Απέλθετε 
Απ’έμοΰ οί κατηραμένοι.·

Πάντες πρέπει νά έμφανιοθώόιν έμπροσθεν τοΰ βή
ματος τοΰ Χριστοΰ "να λάβωσι κατά τά πεπραγμένα 
έν τφ σώματι, είτε αγαθά έΐναι είτε κακά.

Είθε πάντες οί μικροί μας άναγνώσται ν’Ακολου
θήσουν τήν καλήν δδον, ίναεδρεθώσιν είς τά δεξιά τδΰ 
Κριτοΰ τήν ήμέραν τής κρίσεως.

(Έχ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ.

‘Η μικρά γωνία τής Γής, ήτις κειται μεταξύ τής ι 
Μεσογείου θαλάσσης πρδς Δυσμάς, τθυ Ευφράτου 
πρδς Άνατολάς, τής Μικρά; ’Ασίας πρδς Άρκτον καΐ ; 
τής 'Αραβίας χαί Αίγυπτου πρδς Νότον ύπήρξε θέα- ] 
τρον τών σπουδαιότατων συμβάντων τής Γής μας καΐ 
δλου τοΰ Σόμπαντος. j

Είς αδτήν δ Θεάς έφανέρώθη είς τούς Πατριάρχας, , 
τδν Μωΰσήν καΐ τούς Προφήτας. Είς αυτήν έγεννήθη, · 
έζησεν, άπέθανε καΐ άνελήφθη δ Κύριος Ιησούς ■ 
Χριστός.

Είς αδτήν ήρξατό καί έξ αδτής έξηπλώθη δ Χρι
στιανισμός, καί είς αδτήν έγένοντυ τά μέγιστα θαύμα
τα οσα ποτέ έγένοντο έν τιρ κοσμώ τούτφ.
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‘Έχειδέ είς τήνΓραφήν διάφορα δνόματα· καλείται 
Γη Χαναάν, διότι οί πρώτοι τη; κάτοικοι δνομά- 

ζοντο Χαναναΐοι, έκ του τέταρτος υίου του Χάμ, βστις 
ώνομάζετο Χαναάν.

Τη της ίπα^γ ελίας, διότι αδτήν δπεσχέθη δ Θεδς 
νά δώση κληρονομιάν είς τδν ’Αβραάμ καί τούς ά- 
πογόνου; του. δταν τδν έκάλεσε νά άφήση τήν πατρί
δα του Οΰρ τών Χαλδαίων καί τοδ; συγγενείς του καΐ 
νά ελθη είς τήν γην Χαναάν.

Γη ‘Ισραήλ, έκ τοΰΤακώδ, δ στις μετωνομάσθη 
Ισραήλ.

'Αγία Γη, είναι δνομα, τδ δποΐον εδωχαν είς αδτήν 
οί Χριστιανοί.

ΖΖαάαιστίνη, είναι τδ γεωγραφικόν της δνομα.

Η ΓΗ ΜΑΣ.
Ή Γή μας εΐναι μεγάλη και στρογγυλή— 5· γύρο; 

της εΐναι εαοσι πέντε χιλιάδες μιλίων. Τδ μεγάλε έτε
ρον μέρος τή; έπιφανείας της, ώς καί άλλοτε ειπομεν, 
καλόπτεται άπδ θαλάσσας, μέρος δ’ αδτής εΐναι £ηρά· 

Έν. άρχγγή ίηρά-ήτο στείρα καί κατάξηρο; — άλ
λ’ό Θεός είπε, καΐ άμέσως, έκαλόφθη μέ^χλόην καί 
άνθη και δένδρα καί σϊτον, Ή Γή ήτό ποτέ ακατοί
κητος — οδδεν ζώον Εζη έπ’αύτης—άλλ’ δ θεός είπε 
και τά υδατα έπληρώθησαν μέΤχθύ ας; πτηνά δέέπε- 
των είς τδν άέρα καΐ-τετράποδα και ερπετά περιεπά- 
τουν καίέσυροντο έ-πί τοΰ έδάφους.· άλλ’ούδέν τού
των τών δντων ήτο προικισμένο μέ-νσυν. Τινά τού
των ή δόναν το νά περιπατυν, νά τρώγυν καινά πίνουν, 
άλλα νά κολυμβοΰν, άλλα νά πετοΰν, ή ν’άναρρυ- 
χώνται έπΐ τών δένδρων, άλλ’ ούδέν νά συλλογίζεται.

Έλαβε τότε χώμα. έκτδ έδάφ«; καί Επλασε τδν άν
θρωπον καί κατόπιν ένεφύσησεν εί; τοδ; μυκτηρά; του 
και Εδωκεν εί; αύών ψυχήν ζώσαν. ‘0 άνθρωπος ου- 
το; ήδόνατο νά έννοή καΐ νά συλλογίζεται περί Θεού, 
ώνομάζιτο δέ Άδάμ. Έκ τούτου του ανθρώπου 6 
θεδς Επλασε γυναίκα, καί αυτή δέ ώ; καί ό Άδάμ, 
ήδόνατο νά έννοη καί νά συλλογίζεται περί θεοΰ, καί 
έκάλεσεν αδτήν ά Άδάμ Ευαν, είτε άνιήοίάα, διότι έ- 
πλάσθη έκ τοΰ άνδρός.

Δόνασθε, σείς αγαπητά μου τέκνα,νά συλλογίζεστε 
περί θεού; Βεβαίως δύνασθε. Έάν ώμίλουν εΐ; σκύ
λον, ή βουν, ή πρόβατον περί Θεοΰ θά μέήκουεν, νο
μίζετε ; θά μέ έννόει; Ούχί.

Έάν προσέφερον τροφήν ή ποτδν εΐ; τινα σκύλον, 
θά τά έλάμβανε μέ εύχαρίστησιν^ άλλά περί Θεοΰ δέν 
θά μέ έννόει,.έάν τοΰώμίλουν ΐλόκληρον ήμέραν· δ δέ 
λόγο; εΐναι, βιι δ σκύλος καί τά λοιπά ζώα Εχουν σώ

μα, άλλά δέν ζγρον ψυχήν. Άλλά σείς καί βλοι οί άν
θρωποι εχετε καί σώμα καί ψυχήν- Τδ σώμα δέν συλ
λογίζεται, δέν διακρίνει — ή ψυχή εΐναι ή δποία έν- 
νοεί καί συλλογίζεται.

Παιδίον τι ή ρώτησε ποτέ τήν μητέρα του «Ποιος με 
έκαμε; διότι κάποιος πρέπει νά μέ έκαμε. > «Έγώ,— 
εΐπεν ή μήτηρ.» «Σέ δέ ποΐδς. σέ έκαμε;» έπανέλαβε τδ 
παιδίον. «·Η μήτηρ μου,»—·άπεκρίθη ή μήτηρ. «Καί 
τήν μητέρα σου, καί τήν μη χέρα έκείνης κλ. ποιος 
-τάς έκαμε ; ποιος έκαμε τήν πρώτην γυναίκα;» «*Ο 
θεός άπεκρίθη.τελευταίον ή μήτηρ.» αΛοιπον θά τδν, 
άγαπώ, — εΐπε μειδιών τδ παιδίον, διότντοιουτοτρό
πως μοι εδωκε τήν καλήν μου μητέρα !»

Ίδν θεδν πρέπει νά άγαπώμεν δλοι μα;,.διότι· δχι 
' μόνον· μα; έπλαεε λογικού; καί άγιου;, άλλά καΐ ί- 
ι στείλε τδν Υίόν του είς τδν κόσμον νά μά; έλευθερώση 
άπδ τήν αμαρτίαν καί τά κακά έκαχόλουθά της, άφοΰ 
ήμαρτήσαμεν, καί είναι έτοιμο; νά μάς δεχθή, συγχώ
ρησή και μα; χαρίση, αιώνιον ζωήν διά τοΰ Κυρίου- 
Ίησ.οΰ.Χρίστου.

’ — Είσαι πτωχοζ ; έλθέ: είς τδν Ίήσουν καί θά σέ· ; 
κάμη πλούσιον αιωνίως.

; Είσαι άσΟενής; ΈλΟέ εί; τδν Χρίστον καί θά σέ '
■ θερακευση άπδ τήν ασθένειαν σου. ί

Είσαι τεθλιμμένο; ; Έλθέ καί συ είς αυτδν καί θά ■ 
ί.έςαλείψη παν οάκρυον άπδ τών δφθαλμών σου.

Αισθάνεσαι τδ φορτίον τών αμαρτιών σου ΈλΘέ- γ 
εί; τδν Χριστδν καί θά σοΐ τδ αφαίρεση. ι

Φοβείσαι καΐ τρέμει; τήν ήμέραν του θανάτου καΐ ? 
τή; κρίσεως ; Έλβέ κα! τοΰτο θά μεταβληθήεί; λαμ-■ j 
πράν πρωίαν ζωή; καί δόίης.

■ ί

1Δ1ΚΟΧ ΜΟϊ ΚΑΙ 1ΔΙΚΟΝ ΣΟΤέ· t

“Ο,τι ήμην έως τώρα—μέ τά άπειρα δεινά μου ’ 
Και μ’αδιδν τον θάνατόν μ«—εΐναι ολα ίδικά μ«,' 
"Ο,τι πάλιν εΐμαι τώρα — καί μ’ αδτήν τήν σωτηρίαν - 
Εί; τήν σήν, Δημιουργέ μου, χρεωστώ εύεργεσίαν. 
Ά! ‘Οποία άθλιό τη; ήτο πρώτον ή ζωή μου, 
Πάσα συμφορά καίθλίψις ήτο δλω; ίδική μου. 
Τά καλά δέ, ώ-θεέ μου, Ξσα άπολαύω τώρα 
Ανεκτίμητα τών-θείων οίκτ ρμών. σου εΐναι δώρα. 
Μ* έκαμε.τδ -ίλεός- οου νά ίδώ τήν αμαρτίαν 
Καί μέ συντριβήν-καρδίας νά ζητώ τήν σωτηρίαν, 
Έπΐ γή; βσονθπάρχω έπΐ σέ πάντα έλπίζω, 
Πάαανθ.έ πεποίθημίν μου έπΐ τδν Χριστδν βασίζω·, j. ,. 1 ;

....
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ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΣΓΜΦΩΝΙΑΙ.
Διδάσκαλός τις Κυριάκου σχολέίου εΐπε farti είς- 

τ όυς μικρούς μαθητ άςτου δτι ό άγόράζων τή » άλή- 
θειαν κάμνβι καλήν είτε έπικερδή συμφωνίαν, καΐ 
τοίϊς ήρώτησίν ■ έάν τι; άύτών ίνθυμειΐο ο υμβεβηχόί 
τι κακής- εϊτε έπιζημίου συμφωνία; άναφερόμενον έν 
τή 'Αγίγ Γραφή. ) . ....

«Έγώ ένθυμοΰμαι έν,* * ,άπεχρίθη 8ν παιδίον.. »Ό 
Ήσαΰ(καμβν έπιζήμιον διά τδν εαυτόν τουουμφωνιαν 
όταν έπώλησε τά πρωτοτόκιά του-δι’εν πινάκων φα
κής, β; ,■■;■■

• ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
• Άστήρ τής ’Ανατολής, » .Έφηαερΐί διά οικογέ

νειας, άιίαξι τής έδδομάδος έχδιδο'μένη,. περιέχουσα 
ύλην ποικιλην καΐ διδακτικήν, ίση δέ μέτά; μεγαλει- 
τέρα; ’Αθηναϊκάς έφημερίδας κατά τδ-μέγεθος. Τιμή 
έτησία . προπληρωτέα δρ. 6. Στέλλεται δωρεάν είς τον 
δστις . ήθελε κάμει 20 συνδρομές είς τήν ’Εφημερίδα 
τών Παίδων. ; <

■ — Σώματα ‘παρελθόντων έτών άπδ μέν τής ένάρ- 
ΐεωςΓτήςΈφημερίδος (1868) μέχρι τοΰ 1874 πω- 
λοΰνται ,άντΐ λεπτ. 80 διά τού; έν' Ελλάδι καΐ 1,50 
διά τούς έν Τουρκία, τών ταχυδρομικών τελών συμ- 
περιλαμδανομένων^ά&' τόΰ παρελθόντος έτου; 1874 
άντΐ 1,20 διά τούς έν, Ελλάδι καΐ 2. δρ. διά τούς έν 
Τουρκίφ.

_  Είς πάντα δστιΐ ήθελε κάμει πλέον τών 5 συν
δρομητών καΐ άποστείλει τάς σύνδρομά; είς τήν Διεό- 
θυνσιν, θά έκπίπτωνταιείκοσιπέντε τοΐς έκατδν, χαΐ 
προσέτι πληρώνονται τά ταχυδρομικά της άλληλο- 
γραφιάς. _______

Ένάλλο παιδίον εΐπεν» <‘0 Ίοΰδας βχαμεν έπιζή
μιον συμφωνίαν πωλήσα; τδν Κύριον χαΐ διδάσκαλόν 
τβ διά τριάκοντα άργΰρια.»

“Εν τρίτον παιδίον έπρόοθεσεν.
«Ό Ίησοΰς Χριστός μα; λέγει οτι έκεΐνο; ό άνθρω

πος χάμνει λίαν έπιζήμιον διά τδν έαοτόν του συμ
φωνίαν, δοτιί διά νάκερδήση τδν κόσμον ζημιουται 
τήν ίδίαν αότοΰ αθάνατον ψυχήν.»

ΠΡΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ;
Διατί μας εδωκεν δ θεδς τήν γλώσσαν ; ή ρώτησε 

διδάσκαλός τις κυριακου σχολείου τοΰί μαθητές τή; 
τάίεώς του.

«Διά νά προσευχώμεθα,» εΐπεν εις μαθητής.
«Διά νά δμιλώμεν,» προσέθηκεν έτερος.
«Διά νά λέγω μεν τά μαθήματά μας,· είπε τρίτος.
«Διά νά γευώμεθα,· έφώνησε τέταρτος.
Ναι, τέκνα μου, έπανέλαδεν δ διδάσκαλος, δ θεδς, 

δ ούράνιος μα; πατήρ τήν έκαμε διά νά μας χρησιμεόη 
είς πολλά πράγματα, θά σας ειπω δέ διά ποια πράγ
ματα δέν τήν έκαμε,—δεν τήν έκαμε νά τήν μετάχειρι- 
ζώμεθα διά κακδν, νά κακολογώμεν, νά λέγωμεν 
αχρείους λόγους, νά λαμδάνωμεν τδ όνομά του έπί 
ματαίφ, νά βλααφημώμεν, νά περιπαίζω μεν τους ό
μοιους μας καΐ δι’ άλλα παρόμοια.

Η γλώσσα εΐναι τδ χρησιμώτατον άπδ δλα τά μέλη 
τοΰ σώματος μας, δταν τήν μεταχειριζώμεθα καλώς 
καΐ τδ κάκιστον, όταν τήν άφίνωμεν αχαλίνωτον.

Προσέχετε λοιπόν τέκνα μου εί; τήν γλώσσαν σας.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Δόο λέΕεις ήνωμέναι τ’ όνομά μ*  άποτελουσι. 
K? δλα τοΰ θεοΰ τά έργα μόναι αυται έχδηλοΰσιν. 
Έάν δέ κεχωρισμένα; έμπροσθέν σου ταύτας βάλης, 
‘Ως-άσήμαντον τήν πρώτην παρευθύς θά αποβολής. 
Διά τήν δευτεραν δμως άν άπεφθης πολύ σπουδαίως 
Εΐς θεδς ένώπιόν σου θά έμφανισθη άρχαΐος.

Οί ’ έξής έλυσαν ΐδ αΐνηφία τοΰ Λ/αΐου. *
ΝιχόλαοςΜαϊζαβΐνο; ’ . Αθήνα·.

■ Εύστρα'τιος-Βενίζέλος ’ ' »
Σοφία Σάντου ' Πειράιεδέ
Κ. Γ.; Λίοναρδόπολός - - ■ - Κόρινθος
Μηνάς’Αφεντόπουλο; · Κων[πολιΐ 
Ά. Ί. Λιμπεράλης Πάτρα!.. ■
Έ Ν.- Χαίδόποολόΐ·"κ ’·»·’
Ν. Καραγτάννης ’

, Ί. Α; ΒερναδάΧης" ' . Συροί .
Κ. X. Μαντζαγραντάκης Ναυπλίον
* Σημ. Σ. Έφ. Π. ’Επειδή οί λύοντέί τδ αίνιγ

μα έκαστου μηνδς, εΐναι πάρα πολλοί, καΐ δέν έχο- 
μεν τόπον νά δημοσιεόωμεν τά δνόματα δλων, άπε- 
φασίσαμεν πρδς άποφυγήν παραπόνων, νά θέτωμεν 
τά ονόματα των είς κληρωτίδα καί νά δημοσιεΰωμεν 
τά δνόματα μόνον τών 10 πρώτον έςαγομένων. Έλ· 
πίζομεν δέ, δτι ή άπόφασις αυτή τής Διευθυνσέως τής 
Έφ. τών Παίδων 8α ευχαρίστηση πάντας τους ανα
γνώστες μας, πρδς τους δπρίους άνείαιρέτως τρέφο- 
μεν ειλικρινή αγάπην.

ΙΕΡΟΓΡ Α ΦΙΚ ΑΙ ΕΡΩΤλίΣΕΙ 2.
Ι. Πώς ίπώνομάζ·^: δ αιχμάλωτος έκεΐνος,; δστις κατόπιν 

ίγεινέ πρωθυπουργός ισχυροί^ τίνος Μονάρχου :
3. Ποία τρία'- ονόματα δίδονται «ί; τους λ.ίΐτουργου; τοΰ 

Ευαγγελίου (ν τη·Νέφ Διαθήκη ;
3. Ποια τίσσαρά..πράγματα προάγιι ή όρθή μελέτη των 

Γραφών κατά τόν ώΐέατολον Παύλον; -

Διεάθυνσίς’Αστέρο;1 Ανατολής χαίΈφ. Παίδων έν δδφ Έρμου άπέναντι τοΰ Χρυσόχο^ίου^^^^ΣτΕφάνου^.


