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Έν όοφ Έρμου άριθ, 79
Είς ούδΐνα, έζτδς τών τακτικών αύτής 
άνταποκριτών, στίλλεται ή έφημερίς 
τών «ΙΙαίδων» άνίιι προπληρωμής.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΙΤΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ.

ΣΤΡΩΜΑ ΑΝΟΡΑΚΟΦΟΡΟΝ.

Άναβαίνοντες πρδς τά άνω άπαντώμεν έτερον στρώ
μα, λίαν σπουδαίον καΐ περίεργον οιά τδν άνθρωπον, 
έπικαθήμενον έπί τοΰ έρυθροΰ ψαμμίτου ,-^-τδ άνθρα- 
κ ο φ ό ρ ο ν*  τδ δέ ζήτημα διά μιας γενναται, πόθεν 
καΐ ποια ή οδσία, έκ τής οποίας έσχηματίσθη τδ στρώ
μα τοΰτο, καί πώς έσχηματίσθη;

Ρίζα καί κορμός Σιγιλλαρ ίας.

Ή άπόκρισις, τήν όποιαν ή έπιστήμη δίδει εις τήν 
έρώτησιν ταύτην, είναι, «τά δένδρα, τά φυτά καί τά 

χόρτα τών πρωτογενών δασών.»

Καλαμίτης,

’Επειδή δέ τδ στρώμα τοΰτο χωρίζεται εις άλλα 
μικρότερα στρώματα ύπδ φλεβών εϊτε στρωμάτων ψαμ
μίτου, σχιστόλιθου, τιτανόλιθου και σιδηρίτοο, συμπε- 
ραινεται βτι ή έπιφάνεια τής γής, οπού δπήρχεν ή 
βλάστησις έ κείνη, κατεκλύσθη ύπδ τών δδα'των, καί 
έπ’ αυτής έπεσωρεΰθη άμμος, κτλ., έπειτα άνέδυσε 
καί έκαλόφθη έκ νέου ύπδ νέας βλαστήσεως'καί πά. 
λιν κατεκλύσθη κτλ. αί καταδύσεις καί αναδύσεις αυ. 
ται ήσαν φαίνεται πολλάι καί διαδοχικοί, διότι καί τά 
μεταξύ στρώματα έξ δρυκτών ούσιών είναι πολλαχοΰ 

διάφορα.
Τά οΰτω πως καλοφθέντα ταϋτα δένδρα καί φυτά 

έπειδή δέν ήσαν ξυλώδη, άλλά σαρκώδη, δπως θά 
εϊπωμεν παρακατιδν, διά τής πιέσεως καί τής θερμό-

Λίπιόδότνόρον, 

τητος έζυμώθησαν, έχασαν τήν μορφήν των χαί άπε- 
τέλεσαν ομοιόμορφον όγκον. Διά τοϋ μικροσκοπίου ό
μως εξεταζόμενοι οί λιθάνθρακες τής έποχής ταύτης 
παριστάνουσι τήν αύτήν ύφήν, τήν δποίαν καί τινα 
τών σημερινών φυτών τής διακεκαυμένης καί εύ-
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κράτων ζωνών, ώς λ. χ. τών πτερίδων, φοινίκων, φραγ- ναφαίνονται έδώ έκεΐ καί σκελετοί ιχθύων γιγαντιαίου 
γοσυκιών, καλάμων κλ,

Έπειδή δέ ε&ρίσκονται καΐ είς μέρη, τά όποια τήν
σήμερον εΐναι σκεπασμένα άπδ πάγον, επεται, δτι κατά σμένον, άποδεικνύει, δτι μετά τδν σχηματισμόν αύτοϋ ;

έπονιλυ fcveAjv.il -ί. fieιΑν' ’fri sirs) υΑ rtrwj-r.T.u Ϊ.-τ.μνιι

μεγέθους καί σαυροειδούς δργανισμοΰ.
* Ο τρόπος, καθ’ δν το στρώμα τούτο εΐναι διεσπα-

βες άλλων πετρωμάτων. (’Ακολουθεί.)

ΘΓΜΟΣΟΦΙΑ ΠΤΗΝΩΝ

τήν έποχήν έκείνην ή θερμοκρασία της έπιφανείας' πρέπει νά συνέβη σαν ισχυροί σεισμοί, διά τών όποιων 
τής γής πρέπει νά ήτο πολύ μεγάλη, διότι άλλως δέν! διερράγη πολλαχοϋ, άνυψώθησάν τινα μέρη, καΐ έβυ- 

&ά ήδόναντο νά ζήσουν έκεΐ τοιαΰτα φυτά. θίσθησαν άλλα, μεταξύ δέ τών ρηγμάτων εισήλθον
’Επειδή δέ έκ τής έπιστήμης μανθάνομεν, βτι τδ τά κατακαθίσματα τών δποκειμένων καΐ ύπερκειμε- 

ξυλώδες μέρος τών φυτών σχηματίζεται, διά τής έ-1 νων στρωμάτων, τούτου ένεκα πανταχοΰ, δπου ύπάρ- 
πιρροής ούχί της θερμότητας, άλλά τοΰ φωτδς τών' χουσιν άνθρακωρρυχέΐα, άπαντώνται είς αύτά καΐ φλε- 

ήλιακών άκτίνων, καΐ έπειδή άπδ τά έν λόγφ φυτά 
ελλείπει έντελώς τδ ξυλώδες μέρος, συμπεραίνεται 
μετά βεβαιότητας, δτι κατά τήν έποχήν έκείνην ή έ- 
πιφάνεια της γής μας έκαλύπτετο ύπδ παχείας, θερμής 
καΐ άγρας ομίχλης, ήτις δέν αφινε τάς ήλιάκάς άκτι- 
νας νά φθάσουν μέχρις αύτής*  τά έπ’ αύτής δένδρα 
καΐ φυτά, έπομένως, ύπδ τήν εύνοϊκωτάτην έπιρροήν 
τής θερμότητας καΐ ύγρασίάς ηΰξησαν ταχέως καΐ τό 
σον δαψιλώς, ώστε ή Γη μας ούδέποτε πλέον έφερεν 
έπΐ τής έπιφανείας της τοιαύτην τεραστίαν βλάστησιν.
'Όθεν δικαίως δ συγγραφεύς.τοΰ ώφελιμωτάτου βιβλίο, 
«Λόγοι έν Λίθοις,ν περιγράφει τήν έποχήν έκείνην 
διά τών έξης ωραίων στίχων,

«ΈντβΰΟα δίνίρα όψηλά, άριοοτα τή ποιήςιι 
«1η παλαιφ, οί ιύγενει; υίοί τί&ν έν τη φύοιι, 
«θερμότητας τε κρ«τερ«ς καί πλημμυρών άφ&όνω; 
«Καπερχομένων μεθ' ίρμής έκ τών νεφών άπόνως 
•Τ’ άκανθωτά στελέχη των είς οόρανόν δώοϋπ, 
«Κ'ίν μεσημβρία πύρρωβε τό σκότος έφαπλούαι.»

‘Ο σχημαπσμδς τοΰ άνβρακοφόρου στρώματος 
ποδεικνόει δύο μεγάλας άληθείας*  1) τήν άγαθήν του 
θεοΰ πρόνοιαν ύπέρ τοΰ άνθρώπου, προετοιμάσασαν 
και έναποταμιεύσασαν τήν τοσοϋτον χρήσιμον ταότην 
διά τάς άνάγκας καί τήν άνάπτυξιν αύτοϋ ύλην 
κα'ι 2) τδ θεόπνευστον τής ‘Αγίας Γραφής, διότι 
άναγινώσκομεν είς τδ πρώτον κεφάλαιον :ής Γενέσεως, 
δτι φώς καΐ βλάστησις (δένδρα, χόρτα κλ.) ύπήρχον 
πολύ πριν φανούν 6 ήλιος καί ή Σελήνη έν τφ στερεώ- 
μάτι*  *Όχι  διότι ταΰτα δέν ύπήρχον, άλλά διότι' δέν 
έφαίνοντο ένεκα τών άτμών καΐ της ομίχλης, τά ό

ποια έσκέπαζον τήν έπιφάνειαν τής Γής, καΐ έπειδή 
δ ήλιος δέν έφαίνετο, τά φυτά τής έποχής έκείνης ή- 
σαν μονον σαρκώδη, διότι, ώς προεΐπον, μόνον διά της 
έπιρροής τών άκτίνων αύτοϋ σχηματίζεται τδ ξυλώ
δες μέρο; τών δένδρων, ώστε ή γεωλογία άντΐ νά ά- 
ναιρέση, έπιά’ε^αιοΐ τήν Γραφήν.

Τά ζωικά άπολιθώματα τά εύρισκόμενα είς τδ άν- 
θ'ρακοφόρον στρώμα άνήκουσι κυρίως εΐς ζωόφυτα 
(κοράλια καΐ έγκρινί,ας) πίνας, σηπίας*  προσέτι α

Ε?ς τδ Λαντουτνον fLandudno πόλιν τής Ουαλί
ας, έπί τερπνής τίνος θένεως άνθρωπός τις εΐχεν εν 
μικρόν τραπέζιον έσκεπασμένον μέ πράσινον χονδρό- 
πανον, καί έν μέγα κλωβίον περιέχον πολλά κανά- 
ρια, στρουθιά (σπουργίτας) τής Ιάβας, και μικρούς πρα
σίνους ψιττακούς, τά όποια πολλοί άνθρωποι παρετή- 
ρουν μετά θαυμασμού διά τά ύπ’αύτών έκτελοόμενα 
παιγνίδια, καθώς καί σείς, μικροί μου φίλοι, θέλετε 
θαυμάσει όταν άναγνώσητε τά καθέκαστα, τά όποια 
έρχομαι νά σάς διηγηθώ.

Κατά πρώτον §ν μικρόν παράπηγμα συνιστάμενον έκ 
δυο ξύλων καΐ ένδς σχοινιού τεντωμένου μεταξύ αύ
τών καί έχοντος ίνα κλοιόν (χαλκάν) είς τδ μέσον, έ- 
τέΐη έπί της τραπέζης, καΐ ώμοίαζε μιχ ρογραφικήν σχοι
νοβασίαν.

Έπειτα ήνοίχθη ή θύρα του κλωβιου καΐ προσε- 
κλήθη ύνομαστΐ είς παπαγάλος, βστις έξήλθεν άμέσως 
καΐ έπεριπάτει έπΐ του σχοινιού, διερχόμενος συγχρό
νως διά του κλοιοϋ, καΐ περιστρεφόμενος έντδς αύτοϋ 
συμφώνως μέ τάς διαταγάς τοΰ κυρίου του.

Άφοΰ έτελείωσε καΐ τούτο, δ κύριος τών πτηνών 
ίφώναξε, «Πού εΐσαι κύρ Βράουν;» καΐ παρευθύς εν 
στρουθιών της Ιάβας έξήλθε τοϋ κλωβιου, καί έστάθη 
ακίνητον έπΐ μιας λεπτής καθέκλας*  έπειτα διετάχθη 
νά σταθή έπΐ τής κεφαλής του, καΐ κατόπιν νά πλα- 
γιάση έπΐ τής ράχης τυ ώς άποθαμμένον, καΐ έκαμεν 
ούτως*  άμα όμως ήκουσε τό «'Ο άστυνόμος έρχεται » 
έσηκώθη καΐ έτρεξεν έντδς του κλωβιου !

Εις μικρδς στύλος έστολισμένος μέ σημαίας έτέθη 
μετά ταΰτα έπΐ τής τραπέζης, καί τέσσαρα κανάρια 
προσεκλήθησαν έκ του κλωβιου. «Τώρα, Ζέμμι, άνα
βα είς τήν βωσσικήν σημαίαν» εϊπεν ό άνθρωπος*  πα
ρευθύς δ’έν μικρόν πτηνδν πτερύγισαν έκάθησεν έπΐ τής 
βωσσικής σημαίας. «Σύ, Βέλλι, πήγαινε είς τήνγαλλι-

α-
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"Ερχομαι τώρα είς τήν διήγησιν τής τελευταίας πρά- 
ξεως, τήν οποίαν διάφοροι άνθρωποι έθεώρησαν ώς 
τήν θαυμασιωτάτην μεταξύ όλων. αΕν πολύ μικρόν 
πιστόλιον έγεμίσθη μΕ πυρίτιδα, καί Εν κανάριον έξήλ
θε τοΰ κλωβίου καί δίετάχθη νά πυροβολήση· τδ δέ 
καλόν καΐ εύπειθές πουλίον έξετέλεσε τοΰτο άμέσως· 
έσυρε μέ τδ ράμφος του τδ σκανδάλι τοΰ πιστολιού, 
είς δέ τήν έκπυρσοκρότησιν έμεινε παντελώς άτάρα- 
χον ώς νά ήτο συνειθισμένον είς τδν κρότον τών ο
πλών, Ενιρ οί θεαταί άπαντες έξαφνίσθησαν είς τήν έκ- 
πυρσοκρότησιν.

' Ο διευθόνων τά πτηνά κατέθεσε μετά ταΰτα, οτι διά 
νά φθάσουν ταΰτα είς τοιαύτην ικανότητα έδιδάχθη- 
σαν ύπ’ αύτοϋ τρία κατά συνέχειαν έτη, καΐ δτι ό προ
σφορότερος πρδς τοΰτο τρόπος ήτο νά φέρηται πρδς 
αύτά με εΰμένειαν.

*Η διήγησις αυτή έκτδς τοΰ τερπνού καί Επαγωγού 
διδάσκει έκαστον, ιδίως δΕ όμας, μικροί μου φίλοι, βτι 
διά νά άποκτήσητε γνώσεις καΐ Ικανότητας μεγάλας α
παιτείται νά ήσθε Επίμονοι είς τήν σπουδήν καΐ 
μελέτην τών διδασκόμενων, διότι μόνον διά του τρό
που τούτου Επιτυγχάνεται τδ ποθούμενον. Νά εΰγνω. 
μονητε δέ πρδς τούς γονείς καΐ διδασκάλους σας διά 
πάντα ευμενή καί γλυκύν τρόπον, τδν όποιον μεταχει
ρίζονται είς τήν διδασκαλίαν καί είς πάσαν ώφέλιμον' 
πρδς ύμας συμβουλήν, διότι πολλοί αίώνες παρήλθον 
δπως διά Ενδελεχούς έρεόνης δυνηθώσι νά κατανοή
σω σιν οί σοφώτεροι τών άνθρώπων, δτι ούτος εΐναι δ 
κάλλιστος τρόπος τοΰ μεταδίδειν έννοιας, γνώσεις καΐ ο
δηγίας, σεις δδ ήδη δρέπετε μδ εύκολίαν τόσων αιώ
νων κόπους, Λ.

Ή τοΰ ©έοΰ άγάπη.

Ο Θεός κ%1 ή αγάπη Αύτδ φαίνονται απανταχού· Εν 
τω φωτί, έν τοϊς χρώμασιν, έν τοϊς άνθεσιν, Εν τη τοΰ 
ανθρώπου ώραιότητι, έν τή τών άλογων ζώων ευδαι
μονία, έν τφ άνθρωπίνιρ νΐρ καί Εν τοϊς άπειραρίθμοις 
κόσμοις τών λαμπρών άστέρων, δν καΐ έν ενΐ ίκάστω 
αυτών κατ’ ίοιάζοντά τινα τρόπον, άπαραλλάκτως ώς 
ό ήλιος λάμπει μΕν έφ’ δλων, φαίνεται όμως διάφορος 
έφ’ Ενός Εκαστου τών αντικειμένων*  τούτέστι, μεγα
λοπρεπής είς τδν ώκεανδν, μαρμαίρων ή στίλβων είς 
την σταγόνα τής δρόσου, Ερυθρωπός είς τδν ώριμον 
καρπόν, άργυρόχρους είς τδ ρυάκιον, ποικιλόχρους 
είς τήν ίριδα καΐ ώχρδς καΐ μΕ τρέμων φώς εί τήν 
σελήνην,

κήν σημαίαν· » καΐ 6 εύπειθής Βέλλι Επέταξεν Επάνω 
είς τήν γαλλικήν σημαίαν. ’Έπειτα άλλο πτηνδν έχά- 
θησεν είς την τουρκικήν καί τδ τέταρτον είς τήν Αμε
ρικανικήν, ήτις ήτο έπΐ κορυφής όλων.

Άλλά τδ γελοιωδέστατον θέαμα ήτο νά βλέπη τις 
τρία κανάρια, φομουντά μικρούς έκ βελούδου μανδό 
ας καί τρίγωνα καπέλα, νά κάθηνται είς μικράν ά
μαξαν. Ώνομάζοντο δέ τδ Εν Βασίλισσα Βικτωρία, τδ 
άλλο Γιωβάννης, καί τδ τρίτον 1 Υπασπιστής. "Αλλα δύο 
κανάρια έκάθησαν είς λεπτάς καθέκλας έπί μικρών ξύ
λινων ίππων τόσον ήσυχα, Κσον δόναται τις νά φαν- 
τασθή· εις παπαγάλος έπειτα προσεκλήθη έξω, καί διε- 
τάχθη νά φέρη τδν πίλον τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, 
τδν οποίον άμέσως ήρπασε μέ μεγαλην ορμήν έπειτα 
δίετάχθη νά λάθη τδν πίλον τοΰ Γιωβάννη, τδ όποιον 
Εξετέλεσεν αμέσως, καί έπειτα τοΰ ύπασπιστοΰ.

Δύο στρουθιά τής ’ Ιάβας προσεκλήθησαν κατόπιν καί 
διετάχθησαν νά δέσουν τδν λαιμόν των μέσα είς δυο 
κλοιούς στερεωμένους είς τδ άκρον τοΰ ρυμου τής 
μικράς άμάξης. Κατ’ άρχάςήιο πολύ δόσκολον νά πεί
ση αΰτά νά κάμουν τούτο, καί έπειτα νά τραβήξουν 
άμφότερα διά μιας; Άλλά μετά τινας θωπείας καΐ Επι
πλήξεις ΕτοποΘετήΘησαν έπί τέλους, καί ετρεχόν κα
τά μήκος τής τραπέζης με γελοιωδέστατον τρόπον 
σύροντα τήν άμαξαν, ένιο πάντες οί πάρεστώτες έγέ- 
λων άπδ μέσης καρδίας.

Είς μικρός πάσαλος έτβθη έπειτα έπΐ τής τραπέζης, 
άπδ τδν όποιον έξηρτατο λεπτόν σχοινίον, του όποιου 
ή άλλη άκρα έστηρίζετο έπί τής τραπέζης, ώστε έ- 
σχημάτιζε μίαν πλαγιάν κλίσιν. Κατά μήκος τούτου τοΰ 
σχοινιού Επεριπάτει εις μικρός παπαγάλος, πειθήνιος είς 
τήν διαταγήν, καΐ έλαβεν είς τδ ράμφος του έν νόμι
σμα, τδ όποιον έτέθη έπί τής κορυφής τοΰ πασσάλου· 
Μετά ταΰτα ό κύριος τών πτηνών έθεσε διαφόρους 
πεντάρας έπί τής τραπέζης, τάς όποιας έθεώρει ώς 
μικρά έξοδα τών πτηνών, καί διέταξεν ένα παπαγάλον 
νά τά σύναξη. Τδ μικρόν πτηνόν έξήλθε τοΰ κλωβιου, 
άλλ’ εδρών τάς πεντάρας πολύ βαρείας κατά πρώτον 
άπεποιήθη νά μεταφέρη αύτάς, μετά μίαν όμως έπί- 
πληξιν έσυρεν αότάς δλίγον, καί έπειτα τάς άφήκε 
προτού νά πλησιάση είς τδ κλωβίον.

Τότε είς θεατής έθεσε ν έπΐ τής τραπέζης ήμισυ 
φράγκον, τδ δέ μικρόν πτηνδν άμέσως ήρπασεν αύτδ είς 
τδ ράμφος τυ καί έτρεξεν έντδς τοϋ κλωβίου ώς νά ευ
χαριστηθώ πολύ εόρδν τόσον Ελαφρό ν φορτίον. ' Ο άν
θρωπος είπε τότε, ότι πρέπει νά ή ναι σοφόν πουλίον 
διά νά γνωρίζη τήν άξίαν τοΰ άργύρου! Άλλ’ άν καί ό 
παπαγάλος ήτο πολύ έξυπνος, ούδείς έφαντάζετο οτι 
ήδύνατο νά φθάση εις τοιοΰτον βαθμόν I
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ΙΣΠΑΧΑΝ ή τά άρχαΐα ΑΣΠΑΝΔΑΝΑ,.

, ‘Η ‘Ισπαχάν είναι μία τών επισήμων πόλεων τής 
Περσίας, περίφημος διά τούς κήπους, τά παλάτια καϊ 
τά έργοστάσια τής υφαντικής· ένεκα τής γεωγρα
φικής της θέσεως είναι κέντρον εκτεταμένου έμπορίου 
μέ τδ ’Αφγανιστάν, τάς Ινδίας, τήν Κίναν, τήν Tap- 
κιαν καί τήν Αίγυπτον,

Είς τήν ακμήν τηςπεριειχεν υπέρ τους 1,<V 0,000 
κατοίκους, ! 60 τζαμία. 48 έκπαώευτικά καταστήματα 
1,800 έταιρίας ζιρβανίων καί 273 δημόσια λουτρά,

αΠοΐον άρά γε θά λάβη τδ βραβεΐον έλεγον καθ’ 
έαυτά τά έράσμια ποικιλόχροα άνθη, ένιρ εν έκαστον 
αύτών έπροχώρει μέ εγωιστικήν πεποίθησιν και υπε
ρηφάνειαν καϊ έφαντάζετο συγχρόνως δτι αύτδ άφεό- 
κτως ήθελεν άςιωθή τοΰ βραβείου της νίκης.

ι< Θά ρίψω Sv βλέμμα είς ταυτας τάς ώραιότητας,» 
εΐπε καθ’ αύτδ τδ ίον, ένώ ΐστατο είς τήν ταπεινήν του 
δέσιν, μή τολμών κάν νά παρευρεθή μετά τών λοιπών 
άνθέων είς τήν συνέλευσιν, «και θά παρατηρήσω τά συ- 
νάοελφά μου άνθη ένψ διέρχονται άπ’ έδώ.»

Άλλ’ δμως καθ’ ήν στιγμήν τδ ταπεινόφρον ιόν υ-

I S Π Α Λ A Κ

άλλ’ ένεκα τών άλεπαλλήλων πολιορκιών καί κατα
στροφών, τάς οποίας ύπέστη, δ πληθυσμός αυτής ώλι- 
γοστευθη έπί τοσοϋτον, ώστε ήδη δέν. υπερβαίνει τάς 
70,'Η)0 κατοίκων· άλλ’ ή τοποθεσία είναι ωραία και 
ή γή λίαν εύφορος,

‘Η προκειμένη είκών παριστφ μέρος τοϋ τείχους 
μετά τών πύργων αύτοΰ,

ΜΕΤΡΙΟΦΡ Σ'ΓΝΗ.

’Έμελλέ ποτέ νά γείνη συνέλευσις όλων τών άνθέων 
διά νά γνωσθή ποιον' είναι τδ ώραιότατον πάντων, είς 
τδ όποιον ό κριτής ώφειλε νά δώση τδ βραβείον. 

ψωσε τήν θελκτικήν πλήν ταπεινήν κεφαλήν του, διά 
νά παρατηρήση έκ του κρύψω νός του τά άλλα άνθη, 
παρετηρήθη όπδ τοϋ κριτοϋ, δστις διεκήρυξεν αύτδ 
τδ. ώραιότατον, επειδή είναι καϊ τδ αίδημονέστατον 
καϊ μετ κοφρονέστατον πάντων τών άνθέων διδ και ί- 
λαδε τδ βραβεΐον.

Δικαίως Tspa;' ό κριτής τό ίον προτιμήοτί, 
Τά 0’ άλλα τά ’πςρήιρανα οΕ-νϋη περιφρονήσας.

Διότι r.r.i- ή άριτή πάντοτε νά τιμαται
Ό ζόσμιος τοΰ προπιτοΰς άά νά προτιμσται.

‘Ο μάταιος, ό άλαζών καί πας οίηματίας
Δέν είναι ίςιπ τιμής ή προσοχής καμμίσς· 

Άλλ’ s!vn μάΛ ον άξιοι μομφής καί τιμωρίος, 
‘Ένςκα τή; θρασΰτητος κ’ ένόχου των μωρίας.
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Κι' άφεΰκτως Bi ol άφρονες θά κοταδίκασβωσίν, 
Ένφ οί ΐαπεινόφρονες δικαίως θ*  άμειφ&ώσιν.

Ούχί μόνον στήν μέλλ,ουσαν ζωήν θά γείνϋυν ταϋτα, 
Άλλά συχνάκις καί έδώ συμβαίνουν τά τοιαΰτα. 

Τ' άκούομεν γινόμενα, τά βλέπομεν μό ίμμ«, 
Ώί ίπτφάνθη τοΰ Χριστού τό άψειώίί τό στόμα, 

«Βεβαίως θά ταπεινωθώ 6 έαοτόν ύψΰνιίν,
«θά όψωθή 8’ 0 έαυτόν φρονίμως ταϊΐτινόνιον.» Κ,

Ίαόίοΰ; ό Άρχιερεύ; ΐεικνόων είς τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον τήν πίρΐ αύτοΰ 
προφητείαν τοϋ Αανιήλ. (Δανιήλ κεφ. ή.)

‘Ο Μέγας Αλέξανδρος ήτο ώραΐδς, ένεργητικδς, γεν
ναίος και ριψοκίνδυνος βασιλεύς, Άλλ’ όμως μετά 
δώδεκα έτών θριάμβους καί δόξαν κατεβη είς τόν 
τάφον νεώτατος — έν ήλικίφ 33 έτών, νικηθείς οδχι 
ύπδ έχθρών, άλλ1 ύπδ τής έπαράτου οινοποσίας 1

Ευθύς άφοΰ άνέβη είς τδν θρόνον του πατρός του 

ή πρώτη φροντΐς ητο νά καθυποτάξω τούς πέριξ λα
ούς καί Βιώς τούς Έλληνας, τδ όποιον πολύ ταχέως 
έπέτυχε, με’ά ταϋτα διέβη είς τήν ’Ασίαν έπί κεφα
λής μικρότατου στρατού παραβαλομόνου πρδς τδν τοΰ 
Μεγάλου βασιλέως τής Περσίας Δαρείου, καί ένίκησε 
τούς Πέρσας παρά τδν Γρανικδν ποταμόν.
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Έπειτα δέ δίσας τήν δεξιάν του είς τδν Μέγαν ’Αρ
χιερέα δ ’Αλέξανδρος είσήλθεν είς τήν πόλιν και έπε- 
σκέφθη τδν Ναόν, όπου προσέφερε θυσίας, "Οταν δέ 
έφέρθη και έξετιλόχδη ένώπιον αυτό δ τδ Βιβλίο ν τοΰ 
Προφήτου Δανιήλ, και άνέγνωσεν είς τδ 8ον κεφά- ’ 
λαιον, περί τοΰ τράγου, βστις έμελλε νά έλθη έκτης 
Δυσεως καί νά κερατίση τδν κριδν καί καταβάλη αΰ- : 
τόν κτλ, έξεπλάγη και εΰχαριστηθη μεγάλως καΐ ε- ' 
δωκεν είς τους Ιουδαίους β.τι έζήτήσαν- άνεχώρησε 
δέ άπδ τήν ‘Ιερουσαλήμ πολύ ευτυχέστερος παρ’ οτι ' 
ήτο, όταν ήρ/ϊτο κατ’ αύτης ώργισμένος. |

Πόσον τρομερά τά πνευματώδη ποτά [ καΐ όποιας 
τρομεράς καταστροφάς έπιφέρουσιν είς τά άτομα, τάς 
οικογένειας, τάς κοινωνίας καΐ τά έθνη ! Μικροί μου 
φίλοι-, άπέχετε άπδ τά πνευματώδη ποτά, έάν θέλετε’ 
νά ήσθε ασφαλείς άπδ πρρσκαιρον καΐ αίωνίαν κατα
στροφήν !

Μετά τήν μάχην έπεσκέφδη τούς πληγωθέντας 
«τρατιώτας καΐ έφρόντισε διά τάς χήρας καΐ τά δρ- 
φανά τών φονευθέντων.

Μετά ταΰτα συνεκρότησεν άλλην τρομερόν μά
χην, έν Ίσσφ τής Κιλικίας παρά τήν θάλασσαν. Οι 
φονευθέντες εις αΰτήν ήσαν αναρίθμητοι, ‘Ο βασιλεύς 
Δαρεΐος έτράπη είς φυγήν, ή δέ βασιλεία του διεσπάσθη,

‘Ο ’Αλέξανδρος έκορίευσε κατόπιν τήν μεγάλην 
καΐ πλουσίαν πόλιν της Τύρου, ήτις ήτο τότε ή με 
γαλειτέρα καΐ πλουσιωτέρα τοΰ τότε γνωστού κόσμου, 
όπως τήν σήμερον είναι1 τδ Λονδΐνον, ‘ΗΤύρος ήτο έ- 
κτισμένη έπί τίνος νήσου, περί τδ ημισυ μίλιον άπε- 
χούσης τής ξηρας· ό δέ ’Αλέξανδρος, έπειδή δέν εΐ- 
χεν ίκανά πλοία νά τήν προσοάλη κατά -θάλασσαν 
έπλήρωσε τδ μεταξύ τής νήσου καΐ τής ξηρας διάστη
μα διά πετρών καΐ χώματος καΐ οΰτως έσχ η μάτισε 
τρόπον τινά γέφυραν, διά τής όποιας προσέβαλε τήν. 
πόλιν καΐ μετά 7 μηνών πολιορκίαν τήν έξεπ,όρθη- 
σεν· 8,000 έκ τών πολιτών της έφονεύθησαν, 30,000 
δέ έπωλήθησαν ώς ανδράποδα.

‘Ο ’Αλέξανδρος έπορεύθη τότε κατά τής ‘Ιερουσα
λήμ, έναντίον της όποιας ήτο ώργισμένος, διότι οί 
Ιουδαίοι δέν τδν έβοήθησαν, 
τους τιμωρήση. Άλλ’/ οί ’Ιουδαίοι βλέποντες πα-'κατά τδν ή4ον αιώνα έγεινεν ύπό δούλος είς τήν Top- ; 

σαν άντίστασιν ματαίαν άπεφάσισαν νά μαλλάξώσι τήν ’ 
καρδίαν του καΐ ουτω νά διεγείρωσι τήν συμπάθειάν 
του· διό-Λ ο-’Αλέξανδρος, άν καΐ τρομερός είς τήν

£ΐχεν όμως καρδίαν πολύ τρυφεράν.
'Όθεν δ Άρχιερεύς Ίαδ3οδς προειδοποιηθείς ύπδ 

τοϋ θεοί έστόλισε τήν πόλιν μέ σημαίας καΐ άνθη 
καΐ ήνοιξε τάς πόλας αύτής· κατά συμβουλήν αΰ- 
τοϋ προσέτι δλος δ λαός. έφόρεσε λευκά φορέματα, οί 
δέ ιερείς τάς ιδιαιτέρας των στολάς καΐ ούτως έν πομ
πή έξήλθον εΐς προϋπάντησιν τοΰ τρομερού κατα- 
κτητοΰ.

"Οταν δέ ό ’Αλέξανδρος είδε τδν λαόν καΐ τους ιε
ρείς λευκά ένδεδυμένους, τδν δέ Μέγαν ’Αρχιερέα 
φέροντα πορφύραν καΐ βύσον καί μίτραν έπί τής κεφα
λής αΰτοΰ καί τδ άνομα τοΰ βεοΰ γεγραμμένον έπί τδ 
περιστήθιον, ό νεαρός νικητής έχαιρέτησεν εΰσεβά- 
στως τδν Μέγαν ’Αρχιερέα καΐ προσεκύνησεν ένώπιον 
τοΰ βνόματοςτοΰ θεοΰ. Όταν δέ τις τών μετ’αΰτοϋ 
τδν ήρώτησε τήν αιτίαν, ό ’Αλέξανδρος άπεκρίθη, 
«Δέν προσκυνώ τδν άνδρα, άλλά τδν θεόν, δστις τδν 
έκαμε Μέγαν ’Αρχιερέα, διότι ειδον τδν ίδιον άνδρα 
κατ’ δναρ, όταν διελογιζόμην πώς ήδυνάμην νά νική
σω τήν Ασίαν, καΐ αύτδς μοΐ είπε νά διέλθω θαρρα
λέος τήν θάλασσαν^ καΐ ήθελεν οδηγήσει τδν στρατόν 
μου, ώστε νά νικήσω τούς ΙΙέρσας.#

ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΓΝΙΟΝ.

Τδ Μαυροβουνιον κεΐται πρδς νότον,τής Ερζεγο
βίνης καΐ Βοσνίας, είς δέ τους αρχαίους χρόνους ά- 
πετέλει μέρος τής Ιλλυρίας, Ή παρούσα ήγεμονία 

καί εΐχεν άπόφασιν νά [ ύστερον άπετέλεί μέρος της Σερβίας. Ότε δ’ ή Σερβία ’

. HW Wig . If -Β ■-» r ljf· * ' ·>*Τ  — J ’"‘1· r ·» r ν'*··*--  '-ί·— « % ·-» 3 ’ Ί ' “ Γ 1
κίαν, τδ Μαυροβουνιον, είτε ,ή Ζήτα, καθώς ώνο- ' 

μάζετο τότε, έξησφάλισε τήν- έλευθερίαν-αύτου διά 
του Πρίγκιπας. Γεωργίου Βαλόχα, δστις είχε νυμ- | 
φευθή τήν θυγατέρα τοΰ Βασιλέως τής Σερβίας^ Κα- , 
τά τδ 1867 τδ Μαυροβουνιον προσεβλήθη ύπδ τών ; 

Τούρκων, ό δέ ήρως αΰτοϋ άρχηγδς Ίβαν Τσέρνοβιτς ' 
ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τδ Ζαβλιάκ, τήν τότε πρω
τεύουσαν, καΐ νά άποσυρθή εις Κετίγνην, ήτις εκτοτε 
έγεινε τδ κέντρον τής χώρας.10 Ίβάν είς τήν φυγήν 
του έλαβε μετ’ αΰτοϋ καΐ τυπογραφείου, τδ όποιον 
όμως κατεστράφη μετά ταΰτα.' Ο υίδς τοΰ Ίβάν Γε
ώργιος, ήτον ό τελευταίος ήγεμων τοΰ Μαυροβουνίου, 
διότι νυμφευθεΐς κυρίαν έκ Βενετίας, έγκατέλιπε τήν 
πατρίδα αδτοΰ καΐ μετί&η είς Ιταλίαν, παραδώσας 
τήν έξουσίαν είς τάς χεΐρας. τοΰ κλήρου, κατά τδ j 
i8;6. 'Η ’Εκκλησιαστική αυτή κυβέρνησις διήρκεσε ; 
μέχρι τής παραδοχής τοΰ στέμματος ύπδ τοΰ πρφην 
πρίγκιπας Δανιήλ, κατά τδ 1852.

1Η χώρα τοϋ Μαυροβουνίου εΐναι πετρώδης, δπερ 
καθιστά τήν καλλιέργειαν τής γής θύσζολον. Οί κά
τοικοι ζώσιν είς άθλίας καλύβας αί δέ γυναίκες έκτε- 
λοΰσι τδ μέγιστον μέρος τής έργασίας, φέρουσαι τά ο
λίγα προϊόντα των είς τήν αγοράν έπί τών ώμων των. 
Άν καΐ ώραιαι, ίταν ήναι νέαι, ή σκληραγωγία κα- 
θιστφ αύτάς μετ’ όλίγον άσχήμους. Φέρουσι τδ φ έ σ ι
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μέ σαρίκι ον λευκόν ή χόκκινον, των δέ καρα
βιών τδ φ έ σ ι εΐναι κεκαλυμμένον άπδ φ λ ο ρ ί ω ν, 
ένώ -co τών ύπάνδρων σκεπάζεται μέ μαΐρον μανδό
λιο ν.

Οί άνδρες οδδέπ οτε έκβάλλ ουσι τά δπλα των, ούδέ 

τά όποια πρδς τδν σκοπόν τούτον σονεστήθησαν έκεϊ.
'Η 'Ρωσσία ινα έχη τους Μαυροβουνίους όργα

να τών σκοπών αάτης αποστέλλει πρδς τήν Κυβέρ- 
νησιν αύτών τακτικάς έτησίας χρηματικά; βοήθειας.

Παρθίναγωγίΐον έν Κίτίγνη τοΰ Μαυροϊουνώυ.

έκδυοντάι τήν νύκτα, άλλ’ εΐναι πάντοτε έτοιμοι, είτε 
διά έκδρομάς ληστρικά; ή κατά τών Τούρκων, οΐτινες 
διισχυρίζονται δτι ή χώρα ανήκει είς αύτούς. Οί Μαυ- 

! ροδούνιοι εΐναι γενναίοι καί εύρωστοι καί δύνανται νά 
ύπερασπίζωνται τήν χώραν των κατά υπέρτερου έ- 
χθροϋ, όπως απέδειξαν κατά τάς τελευταίας μάχας κα
τά τών Τούρκων.

Έ γλώσσα εΐναι καθαρά διάλεκτος τής Σλαβικής- 
δμοιάζει δέ περισσότερον πάσης άλλης μέ τήν διάλε
κτον, είς τήν δποίαν μετεφράσθησαν αί Γραφάι ύπδ 
τοΰ Κυρίλλκ καί Μεθοδιυ, δηλ. τήν καθαράν Σερβικήν. 
Ή θρησκεία εΐναι της ‘Ανατολικής έκκλησίας, ή έκ- 
παίδευσις αμελείται, πολλοί δ’ έκ τών ιερέων δέν δύ
νανται ούτε νά γράφωσιν, ούτε ν’ άναγινώσκωσι. Κατά 
τδ 18i! έσυστήθησαν σχολειά τινα, πρδ μικρού §έ 
διάφοροι ευσεβείς έξ ’Αγγλίας μετέβησαν έκεϊ, Λπως 
έκπαιδεύσωσι τδν άγριον έκεινον λαόν. Ή προκει
μένη εικονογραφία παριστφ έν τών παρθεναγωγείων,

Αί/ιος Άμάσιος.

‘Η εύτυχεστέρα έποχή διά τήν Αίγυπτον τδ πάλαι 
ήτο ή βασιλεία τοΰ Άμάσιος, δστις πλήν τών άλλων 
δικαίων θεσμών είσήγαγεν είς τδ κράτος του καί νομον, 
οντις ύπεχρέου πάντα Αιγύπτιον νά δεικνύη κατ’ έτος 
είς τδν νομάρχην, πόθεν πορίζεται τά πρδ; τδ ζην α
ναγκαία. Τούτο έάν ήμελει νά πράξη, ή έάν οί πό
ροι του δέν ήσαν νόμιμοι καί έκ νομίμου έργασίας προ
ερχόμενοι, έπρεπεν ανυπερθέτως νά τιμωρηθή μέ θά
νατον· ή αυστηρά έφαρμογή του νόμου τούτου είχε 
διεγείρει οδ μόνον τήν φιλεργίαν, άλλά και τήν. δικαίαν 
ένασχόλησιν,. αΐτινες κατέστησαν τούς Αιγυπτίους εύ- 
τυχεΐς- Τδν νόμον τούτον ό Σόλων λαβών έξ Αίγύπτβ 
μετεφυτευσεν είς τήν ’Αθηναϊκήν του νομοθεσίαν ύπο- 
χρεώσας τσδς 'Αρειοπαγίτας νά έίετάζωσι τάς τώνΊτο- 
λιτών ενασχολήσεις.

'Ωραίος νόμος, άλλ’ έστάθη διαβατικός ώς ταχύπτε-.
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ρος· διότι οέν προήρχετο &ωθεν εχ.τής χαροιας τών 
ανθρώπων, άλλ’ ήτο έξωτεριχώς έπιβεβλημένος· δ Χρι- 
Οτόςμόνος δόναται νά έγγραφά τού? , νόμους τύυ έν 
ταΐί χαρδίαις τών. άνθρώπων άμεταβλήτως.

ΠΟΙΚΙΛΑ,

Τδ &αυμασιώτατον ώμο λόγιαν έν τ<γ ζόσμω.

Έν Πεννσυλίαννία τής ’Αμερικής ύπαρχε ι περίεργόν τι 
ώρολόγιον, τό θαυριασιώτατον Εν δλφ τφ κόσμφ, ύπερό αίνον 
καί αύτό τό περίφημον τ»ΰ Στραιδούργου.’ Είκοσι ΐτή έδα- 
πανήθησαν είς τήν κατασκευήν αύτοΰ. Τό ώρολόγιον ίχει ύ
ψος Ιίποδών, είς δέ τήν βάσιν του Εχει πλάτος 4 καί είς 
τήν κορυφήν 2 «οδών. Τρία περίπου λεπτά προ έκάστης 
ώρας, όργανόν τι Εντός τοΰ ώρολογίου παιανίζει Ιερόν τι φ- 
σμακαίοί κώδωνες ήχοΰση τής 8ί ώρας τής ημέρας ήδη ση*  
ρωανοΰσης, διπλαί τινες θύραι άνοίγουσι, καί μορφή τις πα- 
ριστάνουσα τόν Χριςόν, Εμφανίζεται, μετά τό όποιον, άλλης Ή- 
ρας άμέσως άνα ιχθείσης, Εξέρχονται οί δώδεκα απόστολοι είς 
μετά τόν άλλον. ‘Άμα ΐέ πλησιάσουν τόν Χρίστον ύποκλί- 
νουσιν,είς αύτόν, όστις πράττει τό αύτό· Επειτα 6έ (Επέρχονται 
δι*  άλλης θόρας. Τού Πέτρου πλησιάζοντας, 4 Σατανάς Εμφα
νίζεται εις τό άνωθεν παράθυρον πειράζων αύτόν. Ό Διάβολος 
Εμφανίζεται πεντάκις, μεθ’ δ, άμα ό Πέτρος άρνηθή τόν Χρι
στόν, χρςίζιι 0 άλέκτωρ. 'Όταν δέ πλησιάση δ Ιούδας, 0 Δι
άβολος κατερχόμενος τοΰ παραθύρου άκολόυθεΐ αύτόν Εξερχό- 
μενον τής σκηνής. ΑΙ τρεις Μαρίαι προσέτι λαμίάνουσι μέρος 
είς τήν παράταξιν ταύτην, μετά δέ ταϋτα αί&όραιπάλιν κλεί- 
•υσι. Τό ώρολόγιον τοΰτο προσέτι δεικνύει τάς φάσεις τής σελή
νης, τάς παλίρροιας, τάς ώρας τοΰ Ετους, τάς ήμίρας τής ί- 
θδομάδος, τήν ήμερομηνίαν και τούς Αστερισμούς, ήτοι τά 
σημεία τοΰ Ζωδιακού. Έπί δέ της κορυφής περιπατεϊ άπαΰ- 
στως στρατιώτης’ φυλάττων ώς σκοπός! Ένιρ αί ώραι 
παρέρχονται μορφαί παριστάνουσαι τήν νηπιότητα, τήν νεό
τητα, τήν Ανδρικήν ήλικίαν καί τό γήρας Εμφανίζονται. Ό 
θάνατος προσέτι λαμβάνει τακτικόν μέρος είς τό πανόραμα!

(Έκτου ’Αστέρας τής’Ανατολής)

—Φοβούμεθα τοδς Ανθρώπους τόσον πολύ, διότι φοβοΰ- 
μεθα τόν θιόν τόσον όλίγον.

—Ό μέγιστος φίλος τής άληθείας εΐναι ί Καιρός· ό μέγι
στος αύτής Εχθρός ή Δεισιδαιμονία, δ δέ παντοτεινός φίλος 
αύτής ή Ταπεινοφροσύνη-

—ο Καλλίτερο ν τό ολίγον Εν φ00φ Κυρίου παρά θησαυροί 
πολλοί καί ταραχή Εν αύτοΐς.» (Παροιμ. ιέ, Ιό.)

Ό κρδτος.

« *0  κρότος δέν προξενεί κανέν καλόν τδ δέ καλόν δέν 
κάμνει κρότον. » Τοΰτο ήτο τό προσφιλές λόγιου γέροντός 
τίνος Γάλλοι» κληρικό», δστις συχνάκις τό έπανελάμόανεν είς 
τους ΐνορίτας του. Πράγματι βέ τό σοφόν καί διδακτικόν 
τοΰτο λόγιον είναι πολύ κατάλληλον καί ώφέλιμον δι’ ίλους, 
καί πρέπει πάντες νά τό Ενθυμώνται, πρό πάντων όμως τά 
παιδία, τά όποΐα δφείλουν'νάγείνουν άνθρωποι ταπεινοί, ε6- 
γενεΐς τούς τρόπους, άγαθοί, ευμενείς καί Αξιέραστοι.

ΑΊ Ν I Γ Μ Λ-

Είμαι τι άψυχον,
Καί όμως προφερόμενον έκφραζω πόνον.

Τό Εν τών συστατικών μου εΐναι άχώριστον τής χαρας 
Καί τίθεται έπί κεφαλής σποδαίο στρατιωτικού σώματος.

Τό Ετερον, καί τοι 8ν μέγα καί μακράν, 
'Αποτελείται όμως Εκ δύο μηδενικών·

Άμφότερα δέ σχηματίζοϋσι τόν Αριθμόν 1400.
Πεζός αϊνιγματογμά^ος.

Λύσις τοΰ έν τφ προηγουμένφ φύλλ<ρ α&ίγμαχος

Α ρ α τ ο ς 
1 ~~ WO— 1— 800—70—200=1672

' Αρτος, ίρα, άρα, άρά.

Τό έλυσαν, 'Αθηνών Γ. Γ. Χρηστοφής, 3. Γ. Στελάκης, 
Γ. Κ. Πιεράκος καί Καλλιόπη Στ. Περδίκη· ό Εκ Πατρών Π.. 
Σιγανόπουλος, Ιθάκης Μαριάνθη Δ. Πιέρου, καί Κραόασαρά 
Γ, Παπανικολάου,^

ΙΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Πώς ώνομάζετο ή 'Ιερουσαλήμ πρίν γείνη καθέδρα 

τοΰ βαοιλέως Δαβίδ;
2. Ποιος περίφημος άνήρ Εβασίλευεν Εν αυτή ς
3. Πόσα καί ποια είναι τά κατ’ Εξοχήν μισητά είς τδν 

Κύριον ;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
κ’Α σ τ ή ρ τής ’Ανατολής», ΕφημερΙς οικογενειακή, δια

τρέχει τό 2Ιον Ετος τής ήλικίας. Είναι ή πρεσβυτέρα ίλών 
τών ώπαρχουσών. Ελληνικών Εφημερίδων, πλήν τής Σμυρ- 
ναίας «Άμαλθείας» καί ή μόνη τοϋ είδους της είς τήν Ελλη
νικήν γλώσσαν. Περιέχει ύλην π ο ικ ί λ η ν άρμόζου- 
σ α ν διά γονείς καί τέκνα, ήλικιωμένους καί παιδία, ά’νδρας 
καί γυναίκας.—Έκΐίδεται δέ άπαξ τής έύδομάόος είς διπλοϋν- 
φύλλον καί εΐναι ή εύθηνοτάτη όλων τών ύπαρχουσών Εφη
μερίδων. Τιμή Ετηβία προπληρωτέα διά τήν Ελλάδα Ε ξ 
δραχμαί, διά τό Εξωτερικόν δέκα.

Συνιστώμεν αύτήν είς τάς οικογένειας, αϊτινες λαμβάνου- 
σι τήν Έφ. τών Πάίδων όπως δέπαράσχωμεν εύκαιρίαν είς 
τούς γονείς Χαί άλλους νά Βοκιμάσωσιν αύτήν, δεχόμεθα καί 
τριμηνιαίαν συνδρομήν 1 1/2 δραχ.

"Οστις ήθελε κάμει 20 συνδρομητάς είς τήν Έφ. τών- Παί- 
δων καί άποστείλέί τάς σονδρομάς είς τήν διεύθυνσιν λαμ
βάνει τόν 'Αστέρα δωρεάν Επί Εν Ετος.

— «Ή Κυρά Καλή,ν διήγημα τερπνόν καί διδακτικόν, δη- 
μοσιευθέν διά τής Έφ. τών Παίδων, πωλείται είς φυλλά
διο ν μέ 11 ώραίας εικόνας άντί 1 δραχμ. συμπεριλαμβανο
μένων καί τών ταχυδρομικών, Εν όδιρ Έρμου άριθ. 79.

— Αί λύσεις τών αινιγμάτων πρέπει νά μας στέλλωνται 
πρό τής 20 ίκάστου μηνός, άλλως είναι άργά πρός βημοσί- 
εϋσιν.


