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ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΛΑ
ΝΗΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ·

—
Όλοι βεβαίως παρατηρείτε άπό 

δύο περίπου μηνών λαμπρότατου 
καί μέγαν τινά άστέρα ίν τη δύ
σει, καθ’ ίκάστην εσπέραν, καί ί
σιοι τινές ύπεθέσατε οτι ούτος 
είναι δ μέγιστος καϊ λαμπρότατος 
άστήρ έν ό'λω τφ ούρανφ. Άλλ’ 
ού μόνον εΐναι εν έκ τών μικρό- 
τάτων ίπουρανίων σωμάτων, άλ 
λα καϊ το φώς του είναι ξένον, 
άντανακλώμενον άπό τοΰ ήλίου*  

είναι ί εσπερινός άστήρ, ό πλανή
της ή ’Αφροδίτη. Ώς πρός τό μέ- 
γεθός του εϊναι ό έλάχιστός Ελών 
τών πλανητών πλήν οϋο μόνων, 
είναι δέ 1,300 φοράς μικρότερος 
τοΰ πλανήτου Διός, δστις δμως 
μάς φαίνεται πολΰ μικρός καϊ α
μαυρός καί χιλίας ίκατομμυρίας 
φοράς μικρότερος τοΰ άπλανοός ά- 
στέρος ή ήλίου Σειρίου, δστις έ- 
πίσης φαίνεται λίαν άσήμαντος διά 
τοϋ γυμνού όφθαλμοϋ. ‘Η ’Αφρο
δίτη ίχει τό αύτά περίπου μέγε
θος, οΐόν ή γή ημών, δέν έχει ό
μως ώς ή γή καί δορυφόρον ή σε
λήνην, άίΑά λαμβάνει περισσότε
ρόν θερμότητα καΐ φώς έκ τοΰ ήλί«.
Τό έτος τής’Αφροδίτης, ήτοι τό διάστημα είς τό όποιον κάμνει 
τόν κύκλον της περϊ τόν ήλιον, εϊναι βραχότερον τοϋ ήμετέ- 
ρου, συνιστάμενον έκ 225 μόνον ήμερων, ή έξ 7 1)2 περίπου 
μηνών. Αί μεταβολαΐ τών ώρών τοϋ έτους αύτής εΐναι αιφνί
διοι, καϊ ή υπερβολή τής θερμότητος καΐ τοΰ ψύχους λίαν δρι- 
μεΐα· τοϋτο συμβαίνει διότι οϊ πόλοι τής ’Αφροδίτης είναι 
κεκλιμένοι τοιουτοτρόπως πρό; τόν ήλιον ώστε κατά μίαν μέν

•Η σφαίρα τού Μονομάχου

έποχήν τοϋ έτους εΐναι ΰπερβολική 
ή θερ μύτης, κατά δέ τήν άν είθε τον 

έποχήν τό ψύχος. Υπάρχει δηλα
δή σημεϊον έπί τής ’Αφροδίτης ό
που τόν χειμώνα ό ήλιος ουδόλως 
φαίνεται, καί ίπομίνως ήμέρα δέν 
ΰπάρχιι,,· τό δί θέρος δ ήλιος ού- 
δέποτε δύει, έπομένως ούδέ νΰξ 
υπάρχει. Τό φαινόμενου τοϋτο πα- 
ρατηρεϊται έπΐ βραχΰν χρόνον καϊ 
είς τήν γήν ήμών, περί τούς πό

λους.

Τό κλίμα τής ’Αφροδίτης είνα1 
λίαν υπερβολικόν τό μέν θέρος αύ
τής εΐναι σχεδόν τρεις φοράς θερ
μότερου τής μεγίστης θερμοκρα
σίας τών έπϊ τοΰ Ισημερινού κει
μένων χωρών, τον δέ χειμώνα το 
ψύχος εΐναι ίπίσης βριμϋ ίσον τό 
περί τους πόλους τής ήμετίρας γής- 
αί δύο αΰται ώραι τοϋ ΐτο^ς δια
δέχονται άλλήλας άνά τετραμη
νίαν. Αί μεγάλοι δ’ αύται μεταβολαι 
της θερμοκρασίας τής ’Αφροδίτης 
μάς βεβαιοΰσιν, δτι ήθελεν εΐσθαι 
άδύνατον είς άνθρωπον νά ζήση 
έπϊ τοΰ πλανήτου έκείνου' δέν εΐ
ναι όμως άπίθανον νά κατοικήται 
υπό γένους πλασμάτων, ών ή φυσις 
εϊναι προσηρμοσμένη πρός τό κλίμα 
έκεΐνο. Άλλ’ όμως, τά πολλά καί

θαυμάσια, τά όποια οί αστρονόμοι άνεκάλυψαν περί τού σύμ- 
παντος είναι ώς τίποτε έάν τά παραβάλωμεν πρός έκεϊνα τά 
όποϊα μένουσιν άκόμη άγνωστα. ‘U ανθρώπινος νοΰς βεβαίως 
δέν δύναται νά κατανόηση Ελα τά σχέδια καί θαυμάσια ίργα 
τοϋ θεού, δυνάμεθα δμως νά πιστεύσωμεν, δτι είς τήν μέλ- 
λουσανζωήν ό θεό; θέλει άποχαλύψη αύτά είςήμάς, διότι ΰπε- 
σχέθη νά φανερώοη εί; τους άγαπώντας αύτόν τήν δόξαν αΰτοϋ.
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΤΡΑΤΗΓΟΧ.

(Έκ τοΰ γερμανικόν.) 
ιΣυνίχιια- ΐ6ε παρελθόν φύλλο ν)

«Που το ηυρες τοϋτο, Γκόιτληδ ;»
«Περίεργος έρώτησις! Ό κ, Σόοβΐ στέλλει τά έγ

γραφα ταοτα διά μέσου έμοϋ πρός τδν Πρίγκηπα 
Λεοπόλοον,ίδστις διαμένει έν^Βρέσλαου.»

«Διά σοο !» εϊπεν δ Γεώργιος, απιστών..
«Μάλιστα! οί έμοϋ, διότι δ Πρίγκηψ μέ έστειλε 

πρδς αυτόν μέ άλλα έγγραφα, Βιά νά παραλάβω 
ταϋτα.η

«Δέν το πιστεύω!» ανέκράξεν δ Γεώργιος.
« Όπως’αγαπάτε,» είπε μυκτηριστικώς ό Γκόττληβ.
Ό Γεώργιος έσκέφθη πρδς στιγμήν, */σως  νά εΐ-· 

χε λάθος· άλλ’ έάν αί όποψιαι τοο άπεΒεικνυοντο ά· 
ληθεις χαί ό Γκόττληβ ήτο πράγματι Αυστριακός κα
τάσκοπος, ή παρούσα περίστασις ήτο σπουδαιότατη. 
Δέν θά ήτο άρχετδν νά τδν άφαιρέση τά έγγραφα, διό
τι πιθανόν «ά εϊχεν άντίγραφα αυτών ή άλλα έπίσης 
σπουδαία, κεκρυμμένα έπάνω του. *0  Γεώργιος έστρά*  
φη πρδς τδν Γκόττληβ και εύρεν δτι, ούτος εϊχεν άνα- 
χωρήσει ήσύχως καί ήδη άπεϊχεν ίκανά βήματα. Έ- 
τρεξε κατόπιν του καί τδν συνέλαβεν όλολυζοντα ήδη 
ώς κονάριον έκ τοϋ περιλαίμιου, και τδν έσυρε πρδ: 
τήν πόλιν.

Ή καρδία τοΰ Γ εωργίου έσπαράττετο όπδ διαμαχο- 
μενών αισθημάτων, έγνώριζεν οποία τύχη περιέμενε 
τδν κατάσκοπον, έγνώριζεν οτι δ,τι .έπραττε κατ’ έκεί
νην τήν στιγμήν δέν ήτο άλλο τι ή συρμός πρδς τήν 
αγχόνην, καί δμως τί ήδόνατο νά πράξη ; "Επρατ
τε τδ καθήκον του, καί έν τοότοις, τδν έθλιβεν ή ίδέα 
0τι έγίνετο ή αίτια νά ΘανατωΘή γνώριμός τις τής παι
δικής του ήλικίας.

Ό λοχαγός Σόββε τοδς συνήντησε παρά τήν πόλην 
τής πόλεως, μεταβαίνων είς τδν δπωρόκηπον. Είδε 
μετ’ έκπλήξεως τοδς δύο νέους—τδν μέν Γεώργιον 
ήρεθισμένον καί φ λεγόμενον, τόν Βέ Γκόττληβ ώχρδν 
καί τρέμοντα.

«Έ! φίλε μου, ποΰ τδν πας τδν άγγελιοφόρον μου;» 
ήρώτησεν ό Σόββε γελών.

«"Ας ύπάγωμεν είς τδ δωμάτιόν σας, καί σας έ- 
ξηγουμαι» άπεκρίθη ό Γεώργιος· «ούχί δμως έδώ 
είς τδν δρόμον.»

10 Σόββε ανυπόμονο: έστράφη καί τοδς ώδήγησεν 
είς τά δωμάτιά του.

Ταχέως δμως εύρεν δτι ό1 Ανθυπολοχαγός του τδν 
είχε σώσει άπδ παγίδα- δ Γεώργιος τφ έξεμυστη- 
ρεόθη τάς ύποψίας του περί του Γκόττληβ, και τότε 
ό φδν Σόββε τφ άνεκοίνωσεν, δτι ουτος εΐχεν έλθει 
πρδς αύτδν μέ έγγραφον οπερ ήρώτα περί τής δυνά- 

μεως τών στρατευμάτων, τοϋ ποσού τών τροφίμων, 
καί πολεμοφοδιών δτι είς άπάντησιν τούτων τών έ ■ 
ρωτήσεων είχε γράψει έκτεταμένας- πληροφορίας, κα
θότι τδ έγγραφον έφερε τήν ύπογραφήν καί τήν σφρα
γίδα τοϋ πρίγκηπος Λεοπόλδου. ‘Ωμολόγησε δέ είς 
τδν Γεώργιον, ότι τφ έφαι'νετο νΰνδποπτον, καί διέ
ταξε νά έρευνηθώσι τά έν θύματα του Γκόττληδ, Είς 
§ν τών ύποδημάτων του εδρέθη διπλή φόδρα όπο- 
κρόπτουσα ικανά έγγραφα, γεγραμμένα μέ χαρακτή
ρας παράδοξους και δυσαναγνώστους. Έγ ενετό όμως 
καταφανές δτι ό Γκόττληδ ήτο έμπειρος κατάσκοπος, 
χαί δτι έάν δέν τον συνήντα δ Γεώργιος, θά μετέ- 
6αινεν αμέσως είς τους Αυστριακούς μετά τάί έκτε- 
ταμένας πληροφορίας, τάς οποίας τφ εΐχε δώσει δ 
λοχαγός. ·Ωμολόγησε δέ δτι ήδυνήθη διά μέσου φίλου 
του, δστις ήτο ιπποκόμος τοϋ Πρίγκηπος, νά άπο- 
κτήση τήν σφραγίδα χαί ύπογραφήν τούτου, έπϊ ά
γραφου τινδς χάρτου, είς δν έπειτα δ Γκόττληδ 
έγραψε καταλεπτώς τάς έρωτήσεις. Μετά τήν ομολο
γίαν ταύτην έφυλακίσθη προσωρινώς, καί ό Σόββε ά- 
πεφάσισε νά τδν στείλη τήν έπομένην πρωίαν εΐς τήν 
Βρέσλαου πρδς τδν Πρίγκηπα.

Τήν πρωίαν ένφ ό Σόββε συνέτασσεν έκθεσιν τοϋ 
συμβάντος, ό Γεώργιος δρμήσας είς τδ δωμάτιόν άνέ
κραξε: «Γιά φαντάσου, ό Γκόττληβ άπεδρα, μ' βλας 
τάς προφυλάξεις, τοδς σκοπούς και τά σιδηρόφρακτα 
παράθυρα τοϋ δεσμωτηρίου του!»

«Σέέρωτώ ώς προϊστάμενός σου, έσχες καμμίαν 
συμμετοχήν είς τήν φυγήν του ;» εϊπεν δ Σόββε, παρα- 
τηρών έταστικώς τδν Γεώργιον.

«"Οχι, άπήντησεν ό Γεώργιος, σταθερώς, —"Οχι· 
άλλά δέν συναισθάνομαι λύπην δτι άπεδρα, διότι τώρα 
έάν συλληφθή πάλιν έγώ δέν θά ήμαι πλέον ένοχος 
τοϋ θανάτου του.»

«‘Ως προϊστάμενός σου, Γεώργιε, ήκουσα τδ «όχι» 
σου,» εΐπεν δ λοχαγδς μετ’ έμφάσεως, «πρόσεξον δ
μως νά μή έπαναλάβης τήν τελευταία» σου φράσιν 
είς άλλον τινά·»

«θά τήν έλεγα είς τδν Πρίγκηπα, καί είς τδν Βα 
σιλέα μας άκόμη, έάν ήτο άνάγκη» απήντησεν ό Γεώρ
γιος αφόβως «Ίδ καθήκον μου ώς στρατιώτου δέν 
δυναται νά καταπνίξη τά αίσθήματά μου ώς ανθρώ
που.»

‘Ο Σόββε μετέβη είς τδ δεσμωτήριον και έκαμεν 
άνακρίσεις, έξ ών έβεβαιώθη δτι ούτε ό Γεώργιος 
ούτε τις έκ τής φρουράς τής φυλακής έβοήθησε πο
σώς τήν φυγήν τοϋ κατασκόπου, άλλά κάτοικός τις 
τής πόλεως, διότι εδρέθη κρυφία θΰρα έν τγ δεσμω- 
τηρίφ, άγουσα εις τι παρακείμενόν οίκημα. Μ ολας τάς 
έρεΰνας δ κατάσκοπος δέν ήδύνατο νά άνευρεθή ού- 
δαμοϋ τής πόλεως, τήν αυτήν δέ ήμέραν 6 Σόββε 
άπεστειλεν ίδιαν έκθεσιν δλης της ύποθέσεως είς τδν 
’Αρχιστράτηγον. (’Ακολουθεί.)



ΙΟΥΝΙΟΣ 1884 ΕΦΗΜΕΡΕ
Η ΣΪΝΕΝΤΕΤΞΙΣ ΔΙΟ ΒΑΤΡΑΧΩΝ.

(Μϋ&οζ Ιαπωνικός.)

Τεσσαράκοντα μιλιά άπ’ άλλήλων κεΐνται al δύο 
πόλε'ς’Οζακα χαί Κιότο. ·

'Η μία εΐναι πόλις διωρύγων χαί γεφυρών. Αί δ· 
δοί της εΐναι πλήρεις έμπορων χαί έμπορευμάτων, 
αί δέ διώρυγες κεχαλυμμέναι ύπδ λέμβων διευθυνο- 
μενών πρδς δλας τάς διευθύνσεις.

'Η άλλη είναι ίερά πόλις τοΰ Μικάδου (βασιλέως) 
μέ πρασίνους λόφους χαι ύπδ έννέα χόχλων άνθέων 
περιχυχλουμένη.

Είς τάς ήσυχους χαί χαθαράς δδους της, διευθετη- 
μένας κατ’ εύθυγραμμίαν, φαίνονται περιπατοΰντες οί 
έίυρισμένοι τδν πώγωνα χαί τήν κεφαλήν μοναχοί, τη- 
βενοφόροι διδάσκαλοι καίώραΐα κοράσια.

Έν τχ πόλει ταύτη εύρισχονται προσέτι ώράιοι 
κήποι συνεχόμενοι μέτούς ναούς, πύργοι ύψηλώροφοι 
χαί τεχνηταί λίμναι, δπου δ λευχδς λωτδς άνθέΐ, δια· 
χέων τύ άρωμά τοο καθ’ δλην τήν περ (χώρον.

Μίαν φοράν χαί ένα καιρόν είς τούς άρχαίους έ- 
κείνους καλούς χρόνους, πριν οί πωγωνοφόροι καί 
χλωμοί άνθρωποι έκ τοΰ πέραν ώκεανοΰ τής Ειρήνης 
(Αμερικανοί) έλθουν είς ’Ιαπωνίαν, πρίν τδ πυροβό 
λον δπλον έκδιώξη τούς πελαργούς έκ των δρυζοφό- 
ρων άγρών, πρίν αί μαΰραι χορώναι καί τά σπουρ 
γίτια, τά όποια δέν φοβούνται τούς ανθρώπους, καθί
σουν έπί τηλεγραφικών συρμάτων, ή 6 πρώτος σιδη
ρόδρομος κατασκευασθή, εζων δύο βάτραχοι, δ εΐς 
έντδς πηγαδιού έν Κιότφ, καί δ έτερος έν λίμνη λω. 
τών έν Όζακα.

Κατά τινα παροιμίαν γνωστήν έν τή γή τών θεών 
(τη ’Ιαπωνία) ύ βαθρακδς είς τά πηγάδια δέν είξεύρει 
τδν μέγαν ώκεανδν. ό δέ βαθρακδς, δ ζών είς τύ πη
γάδι έκεινο τοϋ Κιότου, εϊχεν άκούσει τόσα πολλά 
περί τοΰ μεγάλου Ώκεανοΰ τής Ειρήνης άπδ τά κο
ράσια, τά δποΐα ήρχοντο νά σύρουν νερδ έκ τοΰ πη
γαδιού, ώστε άπεφάσισε νά ξενιτευθή καϊ ϊδη τδν 
κόσμον, ίδίως δμως τδ Τάι—Καϊ (μέγαν ωκεανόν).

«θέλω νά Κω μέ τούς δφθαλμοός μου,» εΐπεν ό 
κύρ βαθρακδς, έν ω έθετε τά πράγματά του είς ένα 
τορβαν καϊ έκαθάριζε τά δμματούάλιά του, «τίπρά
γμα εΐναι δ μέγας ουτος ώκεανδς, περί τοΰ δποίου γί
νεται τόσος λόγος καϊ θόρυβος.»

Τούτου γενομένου ειδοποίησε τήν οίκογένειάν του 
περί τοΰ σκοπού του.,. Είς τύ άκουσμα τοϋτο ή κυ· 
ρά βα&ρακίνα ήρχισε νά κλαίη, άλλά λαδουσα τήν δια- 
βεβαίωσιν τοΰ άνδρός της. δτι τδ ταξείδιον δέν θά 
ήτο μακρυνδν καϊ δτι έγίνετο πρδς αΰίησιν τών γνώ
σεων τών βατράχων, έσπόγγισε τά δάκρυά της μέ τδ
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χάρτινο ρινόμακτρόν της, καί έκήρυξεν δτι θά μετρά 
διά τών δακτύλων της τάς ώρας άπδ τής άναχωρή- 
σεως μέχρι τής έπιστροφής του, καί καθ’ ήμέραν θά 
θέτη έπί της τραπέζης τδ πιάτόν του μέ τδ φαγη- 
τόν του, ώς νά ήτο είς τήν οικίαν. ΤυλίΕασα δέ είς 
§ν πανίον όλίγον βυζί, βρασμένου μέ οαί,ιάγκαυς, καί 
τακτοποιήσασα τά φορέματα του, τά έδεσεν έπϊ τής ρά- 
χεως αύτοΰ, καί τδν έφίλησε καί τφ εύχήθη κατευό- 
διον καϊ καλήν έπιστροφήν.

Ουτω πως έφωδιασμένος δ κύρ Βάτραχος έλαβε τήν 
βακτηρίαν του καί έίεκίνησεν έν τφ μέσφ τών φω· 
νών καί κλαυθμών τών τέκνων του, τά δποΐα δέν ή
θελαν ν’ άποχωρισθοΰν άπδ τδν αγαπητόν των πα
τέρα.

Διαπλεόσας τδ πηγάδι καί φθάσας είς τήν ίηράν 
άνέβη είς τήν έπιφάνειαν καί μέ άπορίαν του πάρε, 
τήρησεν, δτι τά άλλα ζώα δέν έβάδιζον πηδώντα, 
άλλά περιπατοΰντα μέ τά σκέλη των, μή βέλων δέ 
νά φαίνεται ιδιότροπος, ήρχισε καί αύτδς νά τά μι- 

μήται.
Κατά τδν αύτδν καιρόν συνέβη δ είς τήν λίμνην τών 

λωτών βαθρακδς νά χυριευ&ή ύπδ άνησυχίας καί δυσ
αρέσκειας, ένεκα τοΰ μονοτόνου τής ζωής τήν οποίαν 
έπέρνα έντδς τής λίμνης έκείνης, καί άπεφάσισε νά έ- 
Εέλθη καί αύτδς είς τδν κόσμον, διά νά ιδη τί γίνεται 
έκεΐ.

Άλλά, ήμπορεΐ νά έρωτήση κανείς άπδ τούς μι
κρούς μου άναγνώστας, έδώ παριστάνεις τούς βατρά
χους ώς όμιλοΰντας καί σκεπτομένους, εΐναι δυνατόν 
ποτέ νά Ομιλήσουν καϊνά σκεφθουν ;Άλλά διά τοϋτο 
μικροί μου φίλοι, είς τήν άρχήν είπον, δτι εΐναι μύθος, 
καϊ έπλάσθη διά νά μας δίδάξη κάποιον ώφέλιμον μά
θημα.

Λοιπόν, ώς φαίνεται,δ βαθρακδς τής λίμνης ήτο φι
λόσοφος, διότι είς μίαν πλευράν τής λίμνης του ι- 
στατο Sv μοναστήριον Βουδδιστών, δπου οί μοναχοί 
καθ’ έκάστην έσποόδαζον τά ίερά των βιβλία, καί συν- 
εζήτουν καί προσηύχοντο μεγαλοφώνως είς τδ ειδω*·  
λόν των Ά μ ί δ α, ώστε 6 βάθρακός μας έκ τής καθ
ημερινής άκροάσεως τών συζητήσεων καϊ προσευχών 
τούτων άνεπαισθήτως έγεινε σοφός· μέ τήν άπόκτησιν 
δμως τής σοφίας έχασε τήν ήσυχίαν του, διότι δέν 
ήτο πλέον ευχάριστη μένος μέ τήν συνήθη ζωήν τών 
βατράχων, καί άπεφάσισε νά Εενιτευθή ώς αύτοί.

"Οδεν άποχαιρετησας τήν γυναίκα καί τά τέκνα τοο 
κλαίοντα χαΐ δδυρόμενα διά τήν άνάχώρησίν του, δι» 
ευθυνθη πρδς τήν ζηράν καί έζήλθε πλησίον τοΰ μέ
ρους, δπου έκάθηντο δύο σπουδασταί συνομιλοΰντες.

(’Ακολουθεί)

ί
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ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ Μ 01'

Άπΐιρος κόρη τών βουνών, δειλόν θαλάσσης τέκνον, 
Πλήν καί βουνά καί θάλασσαν καί φιλάς στερηθεΐσα. 

Μόνη έν μέσιρ τών πολλών, ξένη έν μέσω ξένων. 
Μακράν παντός άγαπητοΰ έξαίφνης εύρεθεΐσα,

Τήν έχουσαν εΰαίσθητον καί τρυφερόν καρδίαν 
Ζωγραφημένην ’ς τόν λαμπρόν έκεϊνον Οφθαλμόν της.

Άγγελον τήν ένόμισα, όπόταν παρ’ έλπίδα
Είδα νά στρέφη πρός έμέ τό Ιλαρόν της βλέμμα. 

Άγγελον τήν ένόμισα, άγγελον όταν βίδα 
Νά μέ καλή πλησίον της μέ τό γλυκύ της ντύμα.

‘Μ φίλη μου.
Ί ά ομματά μου έστρεψα παντού μέ άγωνίαν 

Ζητούσα συμπαθή ψυχήν, ζητούσα βλέμμα φίλον 
Πλήν εύρον τήν ψυχρότητα, τήν άδ(αφορίαν, 

Όπόταν τέλος άγγελον ένώπιον μου εΐδον.

ΝαΙ, άγγελον ένόμισα τήν κόρην τήν γλυκεϊαν, 
Ί ήν ξχουααν ροδόλευκον τώραΐον πρόσωπον της,

"Ω δέν έίίσταοα ποσώς, ώ; τό πτηνόν ταχεία
•ϊπήκουσα ’ς τήν προσφιλή έκείνην πρόσκλησίν της, 

‘Τπήκουσα καί δι’ έμέ δποία εύτυχία!
Φιλτάτην εΰρον άδελφήν, τήν άδολον ψυχήν της,

IIόσον ελκύει τήν ψυχήν εΐς λόγος, λέξις μία !
Διώκει τήν πικρίαν μας, τήν ήθικήν ύδύνην
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Έν [χόνον βλί μμα συμπαθές, μία. στιγμή γλυκεία ! 

Όπόσοντήν νίάνιϊα ήγάπησα έκείνην!

Κ’ έκείνη μέ ήγάπησε, τά εΐπεν ή ίδ ία, 
Καί την πίστευα*.Ώ,  ποτέ, ποτέ τοιαύγα χείλη 

Δέν ψεύδονται, δέν ψεύδεται ή εύγενής καρδία,
Πλήν τίς έχείνη ή άγνή, ή συμπαθής μου φίλη; 

αρμένικης εκκλησίας έν Περσία, ’Ινδική, Σινική, Ία- 
πωνία, Ίαύγ καί Βιρμανία. Έγεννήθη έν Κωνσταντι*  
νουπόλει κατά τό 1837 και έξεπαιδευθη έν τη αυτό
θι αρμένική θεολογική σχολή, τή ύπό τήν άμεσον. έπί- 
βλεψιν τού πατριάρχου διατελοόση. ‘Η πρός τήν με
λέτην άφοσιωσίς του καί ή κλίσις καί προθυμία τοο

‘U Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος.

Φιλτάτη κόρη, τό γλυκύ καί φίλον όνομά σου
Έγράφ’ είς τήν καρδίαν μου. τό φέρω είς τά στήθη. 

Πλήν δέχθητι τούς στίχους μου μέ Εν μειδίαμά οου
Καί τήν Αγάπην μας ποτέ Ας μή καλύψγ) λήθη 1

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ.

Ό διακεκριμένος ουτος κληρικός είναι ιεράρχης τής 

είς τά εκκλησιαστικά έπέσυραν τήν προσοχήν τοΰ πα- 
τριάρχοο, συνεπώς δέ μετά τό πέρας τών σπουδών του 
δ νέος Γρηγόριος προεχειρίσθη είς έπι'σκοπον έν ήλι- 
zicf 24 έτών. Ύπό τήν ίδιότητά του ταότην έδοήθησε 
τόν πατριάρχην έπί τινα έτη είς τδ έπίμοχθον έργον 
του. Μετά τδν θάνατον του Καθολικού, ήτοι τοΰ αρ
χηγού τής άρμενικής εκκλησίας οστις εδρεύει έν ’ Ετζ- 
μιατσιν, δ πατριάρχης έξελέγη είς τό αξίωμα αύτό 



1294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ, 1884
ύπδ τή; συνόδου τών Επισκόπων, δτε χαί δ Επίσκο
πος Γρηγόριος συνώδευσεν αύτδν είς Έτζμιατσΐν, 
και μετά δωδεκαετίαν προεχειρίσθη είί άρχιεπίσκο 
πον. Άπεστάλη τότε είς Περσίαν ώς ιεράρχης τής 
άρμενικής Εκκλησίας Εν τή ’Ανατολή έδρεύων νΰν είς 
Ίσπαχάν τής Περσίας, καταγινόμενος είς τδ επίμο
χθον έργου τής χυβερνήσεως τής εύρυτάτης επισκο
πής τοο. Πρδ εξαετίας, κατά τήν Επίσκεψιν τοΰ ιτρίγ- 
κιπος τής Ουαλίας είς τήν ’ Ινδικήν, ό dp χι επίσκοπος 
Γρηγόριος έπορεόθη είς Καλχοόταν, ένθα μετά Εξαι
ρετικών τιμών εγένετο δεκτός ύπδ τοΰ πρίγκιπας τής 
Ουαλίας. (Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.)

Έκ νέας Ίάρκης
8η Απριλίου 1884 

Αγαπητοί μου μιαροί ιρίλοι.

"Αν καΐ είς τούς αντίποδας εύρισκό μένος δέν έλησμό- 
νησα δμως τούς μικρούς συνδρομήτάς καί άναγνώ- 
στας τής μιχρας καΐ αγαπητής «Έφ. τών Παίδων» 
άπ Εναντίας, ή θέα πολλών πραγμάτων φέρει συ. 
χνάκις αύτήν καΐ αυτούς είς τήν μνήμην μου. Οΰτω 
λ. χ. χθες διερχόμενος διά τίνος τών δδών τής πό 
λεως, άπήντησα μικρόν πάΐδα, δστις Εγλίστρα Επΐ· τών 
πλακών τοΰ πεζοδρομίου μέ πολλήν ευκολίαν καΐ τα*  
χότητα.

Είναι,δυνατόν μέ πέδιλα κατα'λληλα νά τρέχη τις 
έπί τοΰ πάγου, εΐπον κατ’έμαυτδν άλλά πώς νά δύναται 
να τρεχη καΐ έπ’ι πλακών ; ’Ολίγηπερισσότερα προσοχή 
διέλυσε τήν απορίαν μου. Τδ παιδίον μετ’ δλίγον έ- 
σταμάτησε, καί τότε ήδυνήθην νά διακρίνω τδ είδος 
τών πέδιλων τά όποια Εφόρει είς τους πόοα; του. 
’Ήσαν ειδός τι παπουτσίων τά όποια ήσαν προσδεδε· 
μένα είς τούς πόδας διά λωρίων, έφερον δέ έκαστον 4 
τροχούς, 2 πρδς τδ έμπροσθεν μέρος του ποοδς, - 
καΐ δυο πρδς τδ όπισθεν, τήν πτέρναν. Οί τροχοί 
ουτοι ήσαν Εκ μονοξύλου 1 λ δάχτυλου τδ ύψος 
καΐ πάχος, Έστρέφοντο δέ, κατάτδ φαινόμενον (διότι 
δέν ήδυνάμην νά τούς Εξετάσω έκ τοΰ πλησίον) πέριξ 
άξονος έφηρμοσμένου ύπδ τήν κάτω Επιφάνειαν τοΰ 
παπουτσιού.

I δ παιδίον ήρξατο έκ νέου νά κινήται, άλλά τήν 
φοράν ταύτην ούχϊ νά γλιστρφ, άλλά νά περιπατή! 
Περιεπάτει δέ μέ τόσην Επιτηδειότητα, ώστε ένφ ύ
ψωνε τδν Ενα πόδα, 3ιά τίνος στροφής τοΰ σώματος 
ώθοΰσε τδ σώμα πρδς τά έμπροσθεν καΐ ούτως ηύξανε 
τήν ταχύτητα τοΰπεριπατεΐν, από καιρού δέ είς και
ρόν κάμπτον τά σώμα καΐ ώθοΰν αύτδ Επί τών σκελών 
προς τά έμπροσθεν άφινεν Εαυτό νά γλιστρφ Επί τοΰ 
πλακόστρωτου πρός θαυμασμόν καί ζηλίαν, φοβούμαι, 
πολλών Εκ τών παιδιών τά όποια Γσταντο κυττάζοντα. 

Οί ’Αμερικανοί είναι θαυμαστοί άνθρωποι είς Εφευ

ρέσεις όχι μόνον χρησίμους άλλά καΐ διασκεδαστικάς.
Εΐς μερικά άπδ τά μεγάλα άτμόπλοια, τά όποια 

ταξειδευουν είς τούς μεγάλους των ποταμούς, Εχουν 
διατεθειμένους σωλήνας ύελίνους τοιουτοτρόπως ώστε 
άφίνοντες τδν άτμδν νά διέρχεται δι αύτών άποτελουσι 
μουσικήν συμφωνίαν λίαν ευχάριστο ν !

Έάν δυνηθώ θά στείλω τήν εικόνα τοϋ νέου τού
του είδους τών πεδίλων,’ διά νά γείνη καταληπτότερον 
είς τούς μικρούς άναγνώστας τής «Έφ. τών Παίδων.»

’ Εν τφ μεταξύ χαίρω, εύρίσκων διά συγκρίσεως τήν 
μικράν μας Εφημερίδα οδχί κατωτέραν τών συναδέλ
φων αυτής, αίτινες καΐ τά μέσα Εχουν άφθονα καί τά 
υλικά πρόχειρα τε καί καλά, ούτε κατά τάς εικόνας, 
οΰτε κατά τήν ύλην, Ελπίζω δέ, θεού ευδοκούντος, 
τδ Ερχόμενον έτος νά δυνηθώμεν νά καταστήσωμεν 
αύτήν έτι καλλιτέραν καΐ ελχυστικωτέραν. Κ.

Ο ΜΙΚΡΟί ΚΟΜΗί-
(Συνέχεια· toe προηγούμενων ψύλλον)

«Πιστεύω δτι αυτή ή γυναίκα είναι παραπολύ πτω
χή.» εΐπεν ό Βέρτος σοβαρώς.

‘Η γραία Εκάγχασε,
«Τδ πέτυχες άφέντη μου,» τφ άπεκριθη.
«Λοιπόν κακά έκαμες νά τής πάρης λεπτά, έπρεπε 

νά τής δώση; τδ γάλα δωρεάν.»
«Έ, Έ, κύριε! Ποΐός σε έβαλε πνευματικό μου, 
Καΐ Εγώ μήπως δέν είμαι πτωχή καθώς αυτή 

καΐ αΰτής άλήθεια τής πρέπουν δσα ύπο φέρει, διότι 
ό άνδρας της ήτο νυκτε/>ευτής, καΐ άπέθανεν είς την 
φυλακήν.»

«Νυκτερευτής!» έπανέλαβεν ό Βέρτος μ’ δλην τήν 
έμφυτον φρίκην, ήν αισθάνεται ιδιοκτήτης άγγλος ά
κυρων τήν λέξιν ταύτην.

«?Α! καΐ ό υίός της είχεν ύπάγει νά παγίδευση 
πτηνά!» προσέθηκε, συνδυάζων τούς προτέρους λόγους 
τής γυναικδς πρδς τούς τής γραίας, «καΐ σΰ θά τά άντήλ- 
λαζες διά τρόφιμα - θά τούς έδιδες τρυφας άντΐ αύτών! 
Ά! πόσον, σκληρά, — πόσον κακή γυναίκα εΐσαι !»

‘Η μόνη άπόκρισις τής γραίαις ήτο νά σφενδονίση 
κατά του Βέρτου ξΰλινον πινάκιον, δπερ αύτοΰ μέν 
ήστόχησεν άλλ’ έχρουσε καλάθιον ώών καΐ τά έθραυσεν 
δλα, τέλος δέ καΐ τήν δελον τής θυρίδος.

‘Ο Βέρτος Εσηκώθη άτάραχος καί Επορεόθη βρα
δέως πρδς τήνθύραν, έχων προσηλωμένον τδ βλέμμα 
του Επί τής γραίας.

«'Όταν ιδω τόν’Αστυνόμον θά τφ είπώ τί κάμνεις'» 
εΐπε μετά πολλής σοβαρότητας ι Φέρεις τούς πτω-

Σ η μ Σ υ ν τ ακ τ ο υ. Έν Άγγλί? ή Θήρα είναι προνΐ- 
μιον Αποκλειστικόν τών πλουσίων ιδιοκτητών καί ευπατριδών, 
τούς 8έ νυπτεριυτάς ή Ανθρώπους οίτινες παρββαίνουβι 
τούς νόμους της Θήρας καταδιώκουσιν αόστηρώς αί Αρχαί. 
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χούς εΐς πειρασμόν. Είναι τρομερόν πράγμα !» , 

‘Η ώργισμένη γραΐα έρριψε κατ’ αΰτοΰ μίαν αν
τλίαν ακαθάρτου ΰδατος, μέρος τοΰ όποιου ραντίσαν 
αύτδν έμόλυνε τήν λευκήν του στολήν. Αυτός δέ ί- 
ξελθών περιέβλεψε πανταχοΰ, ινα τυχόν ίδών τήν 
πτωχήν έκείνην τήν παρηγόρηση διά τήν πτωχιαν της 
καϊ κατάδειξη είς αύτήν τά σφάλματά της· ούδαμου 
δμως έφαίνετο, δ δέ Βέρτος έσκέφθη. δτι 5ν έχρονο- 
τρίβει δ ιορθών ων τά σφάλματα τών άλλων ούδέποτε 
θά έβλεπε τδν κόσμον, ουδέ τδ βασιλεών του θά άνε· 
κάλυπτεν,

Ήτο κεχορτασμένος καί ευθυμος, ή καρδιά του 
ήτο πλήρης έλπίδος καί ανδρείας, και άν είχε μόνον 
τόν Ράλφ μαζή του θά ήτο έντελώς εύτυχής. 

ή θά σημαδεύσω κ’ έσένα!» άπεκρί&η έκεινος. *0  Βέρ
τος δέν ΰπεχώρησε ποσώς, οί δφθαλμοί τοο άπήστρα- 
π τον.

«Κακέ καί σκληρέ άνθρωπε! Δεν έξεύρεις οτιά
θεος έπλασε τόν ταλαιπωρον τούτον χοίρον;»

(’ Ακολουθεί.)

Γ%ίεό[Λ<>ρφα.

Ή προκειμε'νη είκών παριστα πτηνά τής'Αυστρα
λίας, νεόμορφα δνομαζόμενα, ών τό μέν έχον 
κυρτόν τό ράμφος είναι τό θηλυκόν, τό δ’ έχον αύ· 
τό ευθύ τό άρρεν. Τό δέ έπιστημονικόν όνομα αυτών 
εΐναι Νεόμορφα Γουλδίου, διότι 0 άνακα

Έξεκίνησε λοιπόν γενναίως,πορευό μένος διά πεδίου 
ανωμάλου, έωσοΰ έφθασεν είς μικράν τινα καλόβην, 
Έν τη χαλυβη ήσαν εΐς άνήρ, εΐς χοίρος, μία πυρά*  
έν τη πυρφ ήτο σίδηρόν τι, & δέ χοίρος ήτο δεδεμέ
νος διά σχοινιού πρός ζρΐκόν τινα. ‘Ο άνήρ έλαβε τό 
σίδηρον καϊ έπλησίασε τόν χοίρον. 'Ο Βέρτος ώ- 

χριασεν έκ τής φρίκης.

«Στάσου, στάσου! τί χάμνεις του χοίρου; η έκραξεν 
είσελθάν καΐ τρέχων πρός τόν άνθρωπον, δστις έ· 

στράφη καϊ τόν ήτένισβ.—«Τόν σημαδεύω, μόν’φεογε 

λυψας αυτά, δηλαδή έκεΐνος δστις πρώτος τά περιε- 
γραψεν, ήτον * Αγγλος, Γουλδιοςτό όνομα.

Δύσκολο ν εΐναι νά πλησιάση τις αύτά, διότι άπο- 
φεόγουσι τους ανθρώπους*  μόνον οί αύτόχθονες Αύ? 
στραλιανοϊ έξεόρουσι πώς νά τά έλκόωΐι, συρίττοντες 
έξεως χατά μίμησιν άλλων τινών πτηνών τοΰ αύτου 
είδους,

Τά Νεόμορφα τότε εμφανίζονται, καί άμα πλησιά- 
σωσιν, οί άγριοι ριπτουσι ρόπαλα κατ’ αύτών καϊ τά 

φονεόουσιν.
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Βορρά; μυκαται φοβεροί μ’ άκάθεκτον μανίαν, 
Τά δένδρα άπό τών ριζών όργίλωί Επισείων, 

"ΟτΊ είί καλύίην πενιχρόν καί σκοτεινήν γωνίαν 
Παρά τήν κλίνην τοϋ πτωχόν προσεύχεται παιδίον.

Προσεύχεται ίν φ φαιδροί είς πλούτου κατοικία; 
01 εύιυχεϊ; τήν σήμερον τρυφοΰν, διασκεδάζουν, 

Καί μένουσίν αναίσθητοι καί άνευ συμπάθεια;
'Οπόταν φευ! οί δυστυχείς είς συνδρομήν του: κράζουν

α Ω σύντροφε τών δυστυχών, θεέ μου τοΰ έλέουΐ, 
θερμώς έπικαλοΰμαί σε μετ' Εγκαρδίου δέους.

Έλθέ καί καιασκήνωσον είί τήν πτωχήν μου κλίνην 
Καί πέμψον είί τόν ύπνον μου τήν θείαν σου γαλήνην,

Ή χάρις σου τάί ψυχικάί πικρία; μας γλυκαίνει 
Καί τον ταλαιπωρούμενου ίν συμφοραϊς ευφραίνει.

"β, ναι, ίν τή άμίτρφ σου καί θιίφ .σου ΙΙρονοία 
Σέ Εχει ώς πατέρα της καλόν ή όρφανία.

Ό ναύτης θαλασσοπόρων πάντοτ’ είί Σέ Ελπίζει 
Καί τώνομά σου ευλογών πιλάγη διασχίζει.

Άπό τών δένδρων Σέ ΰμνοΰντά «5μολπα στρουθιά 
Καί τάνθη Σοί ίκπίμπουσι τά μόρα των τά θεία.

Σΰ εί ό ρώγας Πλαστουργός τής φύσεως άπάσης, 
Τοΰ διαστέρου Ούρανοϋ τής γής καί τήί θαλάσσης. 

Πάντα είς Σέ Ελπίζουσι τά πλάστουργήματά Σου 
Καί υπέρ όλων μεριμνά ή θεία Πρόνοια Σου.

Είσάκουσόν μου εύμενώς, Πάτερ, τής προσευχής μου 
Καΐ τήί ειλικρινούς φωνής τής τάλαινας ψυχής μου.

Καί δόί μοι ύπνον ήσυχον, ύπνον παραμυθίας 
“ΐνα καΐ πάλιν Εγερθώ ίν ωρφ τής πρωίας,

Καί εύλογήσω τό σεπτόν καί μέγα όνομά Σου 
Και κατά γράμμα έκτελώ τό θειον θέλημά Σου.»

J. Κ. Σ

ΧΙΟΙΚΧ-Λ-Δ..

‘Ο Δοΰξ Ρίτσμονδ, λόρδοι Μάρτς, Ενυμφεύθη ίν ήλικίφ 
18 Ετών τήν θυγατέρα τοΰ κόμητος Καδόγαν, Σάραν, τό 13ον 
ϊτοί τής ήλικίαί της άγουσαν, έν ώ άκόμη έπαιζε ταίςκού- 
κλαΐί. Ίδών δέ τήν πρώτην φοράν τήν μέλλουσάν του σύζυ
γον κατά τήν ήμέραν τήί τελετής τού γάμου, έξεφώνησε 
■Πώΐ ; Αύτδ τό έκτρωμα έχετε σκοπόν νά μοί όώσητε ;» Άλλ’ 
οι γάμοι ίτελέσθησαν, καί εύθϋς τόν μέν νεαρόν νυμφίον άπή- 
γαγεν ό παιδαγωγό; του είί τήν Ηπειρωτικήν Εύρώπην ΐνα 
περιηγηβή τάί χώρας ταύτας, ή δέ μικρά νύμφη έπέστρεψε 
παρά τη μητρί αύτής. Μετά παρέλευσιν τριών έτών ο λόρ
θος Μάρτς έπιατρέψει είς ’Αγγλίαν, Εχων δμως τάς βυσαρί- 
στουί Εκείνα: άναμνήσεις τήί συζύγου του άπέφυγε νά τήν 
Επισκεφθή εύθυς, άλλά τό Εσπέρας ύπήγεν είς τό θέατρον. 
Έκεϊ ή προσοχή του είλκύσθη είί περικαλλεστάτην τινά κυ
ρίαν καί ήρώτηοε περιέργως τις ήτον; «Είναι ή κόμισσα 
Μάρτς·*  τψ άπεκρίθησαν, «ή ώραιοτάτη γυνή τήί Εποχής.» 

Τ) λόρδος Μάρτς σπεύσα; είί τό θεωρεΐάν της έφανέρωσεν είς 
τήν άγνωστόν του γυναίκα τό όνομά του, Εκτοτε δ Εζησαν 
ίν μεγίσ ιη άγάπη καί όμονοίφ· λέγεται μάλιστα δτι ή κόμισσα 
Μάρτς άπέθανεν έκ λύπης διά τόν θάνατον τού άνδρόί της, 
άκολουθήσασα αύτόν είς τόν τάφον μετά έν ίτος.

— Ό μΐγας· άστρονόμος Νεύτων άπέδιδε τήν μεγάλην του 
Επιτυχίαν είς τήν υπομονήν του. Έρωτηθείς ποτέ πώς είχε 
κατορθώσει ν’ άνακαλύψη τόν νόμον τήί Ελξεωί τής βαρύτη
τας, άπεκριθη : «Σκεπτόμενος άδιαλείπτως περί αύτοΰ.»

— Ό λόρδο; Βύρων Επταετής ών {κληρονόμησε τήνπροσ- 
ηγορίαν καί τήν μεγάλην περιουσίαν τοΰ θείου τήί μητρός του. 
I ην Επαύριον τή; ήμέραί κατά τήν οποίαν Ιλαθον τήν εΐδη- 

σιν ταύτην, ί μικρός Βύρων Επλησίασε σοβαρώς τήν μητέρα 
του «Μήτερ,» τνί λέγει «βλέπεις κάμμίαν διαφοράν είς έμέ

■ άπό χδέί ; Έγώ κάμμίαν δέν δύναμαι νά διακρίνω.»
— ‘Ο αστειότατος άγγλος κληρικός Σουΐφτ θελήσας ποτέ νά 

Επίπληξη τήν υπηρέτριαν του διότι π αρ έψησε τό κρέας, τή 
είπε.

ε Μαρία, σήκωσε τό κρέας και ψήσέ το ίλιγώτερον.»
• 11ώς, είπατε κύριε ; Δέν είναι δυνατόν 1»
«Είς τό Εξής λοιπόν, Μαρία, όταν θέλγ,ί νά σφάλης, σέ 

παρακαλώ νά έκλέξηί σφάλματα τά οποία νά δύνασαι νά δωρ- 
θώσης.»
— Τά αύτόματα, ή τεχνητά ανθρωπάρια καί ζώα, ένίοτε υπήρ
ξαν τόσον καλώς κατεσκευασμένα, ώστε μόλις νά διακρίνων- 
ται άπό τών ζώντων. Κατά τό 400 π. χ. ’ Αρχύτα; δ Ταραν
τίνο ς κατεσκεύασε περιστεράν, ήτιί έπέτα φυσικώτατα. Γάλ
λος τις ό κ, Βωκανσών κατεσκεύασε πάππιαν ήτις έκολύμία, 
ϊτρωγεν,έπινεν, έκαθάριζε τά πτερά της,άκριίώς 5πωί αίζων- 
ταναίτης σύντροφοι, καί, το περεεργόταταν, δι' όξέος τίνος ίν 
τφ στομάχιρ της ίχώνευε τήν τροφήν της. ‘Ο αύτός Γάλλος 
κατεσκεύασεν άνθρωπάριον τό όποιον έπαιζε τόν αύλόν μέ 
πολλήν τέχνην, καί έτερον τό οποίον διά τής μιάί μέν έπαι
ζε τόν αύλόν καί διά τήί άλλης ϊκρουε τό τύμπανον. “Ετερος 
Γάλλος ό κ. Δρόζ κατεσκεύασεν άνθρωπον τεχνητόν, δστις 
διά μηχανισμού τίνος έπιτηδειοτάτου ίχνογράφει τάς εικό
νας ίλών τών ίπισήμων πολιτικών άνδρών τής έποχής Ε
κείνης. Μέγα θαύμα Ενομίζετο έπί πολλά έτη ό τεχνητοί άν
θρωπος, δστις έπαιζε το ζατρίκιον ούτος έκέρδιζε σχεδόν 
πάντας μέ τους όποιους έπαιζε- τέλος όμως άνεκαλύφθη δτι 
έντός αύτοΰ ήτο κεκρυμμένος δ κύριός του, ‘Ρώσσό; τις α
ξιωματικός, διακεκριμένος είί το ζατρίκιον, όστιί καί κατε
σκεύασε τό αύτόματον τούτο, ΐνα έντός αύτοΰ δραπέτευση 
έκ τής ‘Ρωσσίας, δπου ή ζωή του ήτο εΐς κίνδυνον.
—Έκαστος έχει τρεΐ; χαρακτήρας· έκεϊνον τον όποιον δει
κνύει, έκείνον τόν όποιον πράγματι ίχει, καΐ έκεϊνον τόν ό
ποιον νομίζει οτι ίχει, , Α. Κάρρ.

«Ή έλεημοσύνη εϊναι τό άλας,τΰ όποιον εμποδίζει τά πλοΰ- 
τη άπό τοΰ νά βοωμήσωσίν.υ

ΙΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Διατί ό Παϋλοί καΐ ό Βαρνάδαί δέν Εκαμαν όμοΰ τ , ίε- 
ραποστολικήντων περίοδείαν;

1) Διατί δ Θεό; έπέπληξε τοΰ; τρεις φίλους τοΰ Ίώί;
3) [)ερΐ τίνος ΕλέχΘη 5τι παιδιόθεν έγνώριζε τα; Γραφάς
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