
ΐϊ NYKTEPIS-

ETOS kA. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1»ί>1. ΑΡΙΟ. 2SO

3α»νδρ. ι iTVja- έν 'Ελλάδι Αρ. 1. ΑΙΒΓΟ ΓΚΕΙ 2 τών τακτιχών

’Er ύδώ ΣταύΙου
____ _ ___

αντβποχριτων, οτίΧλιτα, ή «ΈφημιρΙς 

των Παίδο,ν ■ Jvtu Λροπληρινμ,ηζ,

'Όλοι οι μικροί άναγνώσται της « Έφη- ιερίδος » τών Παίδων βλέπουσι κατά το ΐρος μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιον πτηνά!

τικών, άν καΐ ποτέ δέν μεταχειρίζεται τούςί πόδας της διά περιπάτημα, διότι ή διά-1 πλασις τοΰ σώματός της είναι τοιαύτη. ώστε τήν κάμνει κατάλληλον διά νά πέτα: καί ούχί νά περιπατμ. ’ iΠαρατηρήσατε πόσον καταλλήλως πρός

Ή Νυκτβρές·
τινά περιπετώντα έδώ καϊ έκεΐ καϊ ήκον- σαν παρά τών γονέων των νά όνομάζονν αύτά νυχτερίδας, άλλά πολΰ όλίγοι πιστεύω εΐδόν ποτέ νυχτερίδα, καϊ διά τοΰτο θά έκπλαγοΰν όταν άκούσουν, ότι ή ννκτε- ρϊς δέν είναι πτηνόν άλλά ζώον θηλαστικόν, άνηκον εΐς τήν οικογένειαν τών πον-

τόν τρόπον τής ζωής του ή άγαθή πρόνοια τοΰ ©εοΰ έχει πλάσει τό ζώον τοΰτο,: Τά έμπρόσθια σκέλη όμοιάζουσι μέ άν- θρωπίνους βραχίονας μέχρι τοΰ καρπού/ έκεϊθεν δέ άντϊ μετακαρπίου έχομεν άμέσως τούς δακτύλους, τόν μέν άντίχειρα στρεφόμενου πρός τήν κεφαλήν τού ζώου
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έν εΐδεχ αγκίστρου τους δέ λοιπούς δακτύλους έκτεινομένους άκτινηδόν πρός τά κάτω και έξωθεν και άπολήγοντας εΐς δξεΐς όνυχας.Τό δέρμα, άφοΰ καλύψη την κεφαλήν και τόν κορμόν,έκτεΐνεται έκ των άνω καί κάτω έν εΐδει μεμβράνης λείας καί. έλαστίκης καί. πληροί τά μεταξύ τοϋ σώματος και τώνβρα- χιόνων καί δακτύλων των έμπροσθίων άκρων άφ’ένός καϊ τών όπισθίων άφ’έτέρου, σχηματίζον ούτως έν είδος άλεξιβροχιου (οϋμπρέλας) τό όποιον τό ζώον άνοίγει καϊ κλείει κατά βούλησιν. Ή κεφαλή, ό λαιμός, ή, κοιλία καϊ ή (5άχις τοϋ ζώου καλύπτονται ύπό λεπτών τριχών όμοιων μέ τάς τών ποντικών, τό δέ λοιπόν τοϋ σώματος κατέχεταχ, ώς προεϊπον, υπό λείας καϊ μαλακάς μεμβράνης, άνευ τριχών.'Η νυκτερϊς εΐναι νυκτόβιος, η μάλλον Εξέρχεται ^ρός άναζήτησιν τής j | 1 τροφής περϊ τό1 | 1 λυκόφως, τρέ-Α φεται δέ άπό■η A Α σκώληκας, καιAAl jA ΑΙ άλλα έντομα ,τά.ΜΗΒ. ΑΑΑΑ όποια εύρίσκον-
ΑΑϋΑ τσΛβ||9η λα τών φυτών

ffiorWil· κατ δένδρων,καϊ ηΜΒ wKO|8· περιφέρονται 
^ΑΑ^Η ΑΑ·* S τθν *^(?α· ■Μ| ΑΑΑΑΑΑκ Αίνυκτερίδες
■ΑΑΗΙ ΑΑΙ^ΗΑγ τ^ν ^ν^ραν κα“^ΙΒΒρ ταφεύγουν εΐς σπήλαια ή άλλα μέρη σκοτεινά, καϊ κουρουνιάζουν μέ τούς πόδας πρός τά άνω καί τήν κεφαλήν πρός τάκάτω, όπως φαίνεται εΐς τάς προκειμέ- νας δύο εικόνας, καϊ σχηματίζουν κώνον, ώς τά σ^,ήνη τών μελισσών, όταν κάθην- ται έπϊ οένδρου, ΐι άλλου τινας έξέχοντος άντικειμένου.Εΐναι δέ θαυμαστόν πως τό βάρος ,τοι- οϋτον κώνου, δστις ενίοτε -είναι ενός περίπου μέτρου τό μήκος, δύνανται νά βαστάζωσιν αί πρώται νυκτερίδες, αί άπό τοϋβράχου ή άλλου άντικειμένου συγκροτούμενοι. Τοιοϋτον τινά κώνον εΐοομέν ποτέ έντός ένός τών ύπογείων θάλαμων τοϋ παρά τήν άρχαίαν Κνωσσόν έν Κρήτη λαβυρίνθου.

ΜΥΡΤΙΣ-

Λι,ήγηρ,α ταδ πρώτου αΐώτος ρ. X.
("ISt προηγούμίνον full ον.)

ΚΕΦ. ΙΕ':

Μετά τινας ημέρας δ Κλεομένης ή«6άνθη τον 
εαυτόν του αρκετά ενίυναμωμένον, ώστε νά ύ- 
πάγη με τόν Δ-/μητριόν εΐς την αγοράν. Άφοΰ 
δέ ηπλωσεν έπί τών τραπεζών τά σταφύλια, τά 
σϋκα, τά £ό<ήα κτλ., ό Κλεομένης έστάθη εκεί 
ίιά νά πωλρ, δ 5έ Δημύτριος άπήλθε ίι’ όλί- 
γην ώραν, νά άγοράση μερικά πράγματα διά 
την Ξανθίππην. Άλλά ίέν επανήλθε παρά μετά 
τρεις ώρας, ίιότι είχε καθησει ίκεΐ κάπου νά 
άκούση μίαν συζήτησιν μεταξύ ένός ’Επικούρειου 
και ένός Στωικοΰ, περί αθανασίας της ψυχής, 
και εϊχεν άναγκασθή νά τούς άφηση πριν κατα- 
ληξόυν εΐς τό παραμικρόν συμπέρασμα, ίιότι 
ηξευρεν οτι ή Ξανθίππη χρειάζεται τά πράγ
ματα, άτινα της εϊχεν αγοράσει. Διά τοΰτο έπι- 
στρέψας εις την τράπεζάν του άπέστειλεν αμέσως 
τόν Κλεομένην οϊκαίε πριν ελθη ή μεσημβρία.

Ό Κλεομένης έξεκίνησε, κρατών τό πανέριον, 
άλλά ίέν έβά^ιζε πολύ ταχέως, Αιότι ητο ζέ
στη. Καθ’ ην στιγμήν όμως -έπλησίαζεν εΐς τό 
Δίπυλον, τόν προφθάνει ίλη 'Ρωμαίων ιππέων, 
καί εκείνος άπεφάσισε νά συμβαίίση μαζύ των, 
χάριν ολίγης £ιασκε£άσεως καθ’ όίόν. Ήπόρησεν 
δμως διατί επορεύοντο τόσον βραδέως, οτε έξω 
της πύλης, ή ΐλη έσταμάτησεν. Ό Κλεομένης, 
κυττάζων όπισθέν του, βλέπει συνοδείαν ίρχο- 
μένην, μέ ίούλους καί άμάξας καΐ φορεία, καί 
ένόησεν δτι οΐ ιππείς ΐπρόκειτο νά συνοδεύσουν 
την συνοδείαν ταύτην.

Δέν έπερίμενεν όμως νά περάση ν) συνοδεία, 
ίιότι ενεθυμήθη δτι ή Ξανθίππη περιμένει, ώστε 
έ'σπευσε νά φθάση εΐς την οΐκίαν και νά εΐσέλθη, 
καθ’ ην στιγμήν δ Ανίκητος μέ την συνοδείαν 
του ίιηλθε πρό της οΐκίας. *Ώ, εάν δ Κλεομένης 
έγνώριζεν δτι είς αύτην την συνοδείαν ητο ή 
Μύρτις τουί η έάν η Μύρτις ΰπωπτεύετο δτι αύτό 
τό ώραΐον, εξοχικόν σπιτάκι ητο της παλαιάς 
της τροφού καί ή κατοικία τοϋ αγαπητού της 
άίελφου !

Άλλ’ οΰτε δ είς, οΰτε ή άλλη ύπωπτεύθησαν 
δτι εΐναι τόσον πλησίον άλλήλων, ώστε ή μέν 
Μύρτις εξηκολούθησε την πρός την Κόρινθον και 
Δελφούς πορείαν της, δ δέ Κλεομένης εΐσηλθε νά 
ίιηγηθί) εΐς την Ξανθίππην, δτι μέ δλας τάς 
προσπάθειας του εις την αγοράν, ΐέν είχε ίυ-
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νηθή νά μάθη ποΰ εκατοικουσεν ή οικογένεια, 
τοΰ ’Ρούφου.

—“Ισως δέν ήλθεν εΐς τάς Αθήνας, έπϊ τέλους 
ειπιν ή Ξανθίππη.

—Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν νά μή ήλθον, 
άπεκρίθη δ νέος, διότι δ γέρων δούλος των μέ 
τό είπε θετικά. Άλλά θά τήν εΰρω, μά τόν 
Πλούτωνα και....

—Καΐ τί;
—Και θά τήν εξαγοράσω! εϊπεν ό Κλεομένης, 

σφιγγών τους όδόντας του. “Εμαθα σήμερον κάτι 
τό όποιον μοΰ δίδει ελπίδας.

—Τί πράγμα ; Θά μάς βρέξη δ Ερμής σε- 
στέρτσια; ήρώτησεν ή Ξανθίππη μειδιωσα.

—Όχε, άλλ* έφθασε σήμερον εϊδησις εκ 'Ρώ
μης, δτι τήν έρχομένην άνοιξιν δ Αΰτοκράτωρ 
θά επισκεφθή τάς Αθήνας, καί θά φέρη μαζύ του 
μερικούς μονομάχους, νά διδάξουν τούς Έλλη- 
νόπαιδας τήν τέχνην των.

Ή Ξανθίππη έμόρφασε περιφρονητικός. «Δεν 
πιστεύω ούτε δ έσχατος των πολιτών μας νά 
καταδεχθή νά κάμη τοιοΰτον τι!»

—Εΐναι όμως γενναίοι άνδρες, αυτοί οί μονο
μάχοι, είπεν δ Κλεομένης άπολογητικώς· κύτ- 
ταξε πώς περιφρονοΰν τον θάνατον !

—Αυτή είναι κτηνώδης ανδρεία, άπεκρίθη ή 
Ξανθίππη. Κύτταξε τούς ΐδικούς μας ήρωας, 
τούς Μαραθωνομάχους' αντύΐ ήσαν άνδρεϊοι, 
διότι άπέθανον χάριν τής ελευθερίας τής πατρί
δας, άλλ* οί μονομάχοι οΰτοι αψηφούν τόν θά
νατον, χάριν ολίγων σεστερτσίων!

—Άλλ’ ΰπόθεσε ότι ΐμάχοντο καί αύτοί χά
ριν τών σεστερτσίων αυτών, διά νά ελευθερώσουν 
άγαπητόν τινα, είπεν δ Κλεομένης χαμηλή τή 
φωνή—τότε δέν είναι άνδρεϊοι;

Ή Ξανθίππη τόν έκύτταξε προσεκτικός και 
τότε ενόησε τί έσκόπευε νά πράξη. Συλλαμβά- 
νουσα αύτόν έκ τοΰ βραχίονος, «Κλεομένη μου, 
είπε, νά μή κάμης τοιοΰτόν τι, διά όνομα 
τών θεών!»

—Άλλά πρέπει νά ελευθερώσω τήν Μύρτιν, 
ιιπεν εκείνος έρυθριών.

—Όχι όμως ώς μονομάχος μή έξευτελίσης 
τήν οικογενειών σου τοιουτοτρόπως 1

—Καί μήπως δέν είναι χειρότερος έξευτελι- 
σμος νά ήναι ή Μύρτις ;

:—Βεβαίως, άλλά θά τήν ΐλευθερωσης άλλως, 
σε ικετεύω, Κλεομένη μου, εϊπεν ή Ξανθίππη 
κλαίουσα, μή κώμης τοΰτο !

Ό Κλεομένης έν τούτοις δέν έπείθετο· επειδή 
όμως ή Ξανθίππη ήναγκάσθη νά τόν άφήση εκεί
νην τήν στιγμήν, ή συνομιλία διεκόπη.

Τήν έπομένην πρωίαν εΐς τήν άγοράν δ Κλεο
μένης έκαμε και πάλιν έρευναν, έρωτωνδεξιφ και 
άριστερφ έάν τις εγνώριζε τον Βιργίνιον ‘Ροϋφον, 
τέλος δέ εΰρε δοϋλόν τινα δστις του εδειξε τήν 
οικίαν. Ό Κλεομένης ώρμησε πρός αύτήν, καί 
ήρώτησε τόν θυρωρόν περί τής Μύρτιδος.

—Ή Μύρτις, άπεκρίθη ουτος, άνε^χώρησε μέ 
τήν κυρίαν της Βαλερίαν καί ολην τήν οικογέ
νειαν διά Δελφούς,

—Και πότε επιστρέφει; έτραύλισεν δ παΐς, 
μόλις συγκρατών τά δάκρυώ του.

—Μά τήν περικεφαλαίαν τοϋ Καίσαρος, καί 
εγώ δέν ήξεύρω, Μόλις χθές άνεχώρησαν καϊ ή- 
ξεύρεις οτι ύ δρόμος είναι μακρυνός.

Βαρύθυμων καί απελπισμένος ί> Κλεομένης 
έπεστριψεν εΐς τήν άγοράν. Τό εσπέρας διηγήθη 
τά άνωτέρω εις τήν τροφόν του, και εϊπεν δτι θά 
πηγαίνη καθ' ίκάστην είς τήν οΐκίαν νά ΐρωτή 
άν έπέστρεψεν ή Μύρτις, μή τυχόν έπιστρέψη 
αΐφνιδίως καϊ αναχώρηση πάλιν δι’ άλλο τα- 
ξείδιον.

Ή Ξανθίππη προσεπάθησε νά τόν άποτρέψη, 
λέγουσα ίτι ό θυρωρός θά τόν βαρυνθή μέ τάς 
συχνάς του επισκέψεις· άλλ’ ό Κλεομένης, καθώς 
πολλοί παϊδες τής ηλικίας του, ήτο επίμονος καί 
δέν έπείσθη, άλλά πράγματι έπί τινας ημέρας 
μετέβαινε τακτικός και ήρώτα τόν θυρωρόν, έως 
δτου ουτος έπι τέλους τώ είπεν, ότι άν έπανήρ- 
χετο θά τόν εξέβαλε μέ ταϊς κλωτσιαϊς! Άπό 
τότε ό Κλεομένης ήρκέσθη εΐς τό νά κυττάζη 
τήν οικίαν μακρόθεν μίαν δέ ήμέραν, ΐδών δοϋ* 
λόν τινα εξερχόμενον έξ αυτής, τόν ήρώτησε 
περί τής Μύρτιδος, έμαθε δέ δτι αΰτη εϊχεν 
ασθενήσει καθ’ ύδόν καί δτι τήν εϊχον αφήσει 
είς τήν Κόρινθον, Ό παΐς έτρεξεν αμέσως νά το 
ειπη εις τήν Ξανθίππην.

— Εΐς τήν Κόρινθον! έπανέλαβεν αΰτη, ώ- 
χριώσα.

—Πρέπει νά αναχωρήσω αμέσως νά τήν ιΰρω, 
εϊπεν ό Κλεομένης.

Ή Ξανθίππη ίμεινεν έπί τινας στιγμάς σκε
πτική. Έγώ θά ύπάγω εΐς τήν Κόρινθον, εϊπεν 
άποτόμως, εγώ θά τήν αναζητήσω και θά τήν 
φέρω έδώ, άν ήναι δυνατόν.

—Σύ ! άλλά πρέπει τουλάχιστον νά σέ συνο
δεύσω έγώ, είπεν ό Κλεομένης.

—“Οχι, παιδί μου, πρέπει νά μείνης νά κάμης 
συντροφιάν είς τόν Δημήτριον, καϊ νά έχετε καί 
οί δύοτόν νουν σας διά τά πράγματα.

’Ακολουθεί.
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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΟΝ ΑΣ.

ίΟΛοί οί μικροί μου άναγνάβται γνωρίζουν 
βεβαίως τήν ίβτορίαν τοΰ προφήτου ’/ωνα, 
οβτις διετάχίΐη νά ύπάγη sig την μεγαλόπολιν

ψενΟτί;?, δίν ήΰλληΰε νά νπάγη έκεΐ, άλλ’ έμ- 
βηκεν sig ‘έν πλοΐον, τό όποιον ίπήγαινεν άλλα- 
χοΰ, είς ©αρθείς.

Μόλις 'όμως ^ξήΜ'εν είς το ανοικτόν πέλα
γος και ίβηκώ&η τάθον μεγάλη τρικυμία, ωΰτε τό 
πλοΐον έκινθννευε νά καταποντιβ&ή. 'Ολοι είς

Ό προφήτης Ίωνάς-
Νινευή νά κηρύίςη είς αύτήν μετάνοιαν, διότι 
οί κάτοικοί της ήθαν πολύ κακοί, έπειδή μετά 
40 ήμέρας ό ®εός -θτί κατέβτρεφεν αύτήν.

Αύτός δμως είτε άπό εντροπήν, είτε, ως Ιό Ι
διος κατόπιν έξεφράο&η, 3τι ό ®εός -0·ά οννε- 
χώρει τονς κατοίκους της, &ν μετενόουν, καί 
όντως ό ’Ιωνάς θ-ά άπεάεικνύετο τρόπον τινά 

τό πλοΐον τότε ήρχιοαν νά παρακαλονν τούς 
Θεούς των νά τούς ΰώβωβιν, ίφώνα^αν ίέ καϊ 
τόν Ίωνάν νά οηκω&$ καϊ νά παρακαλίθη «αί 
αύτός τούς Θεούς του, διότι έκοιμάτο είς τό 
κοίλωμα τοΰ πλοίου.

Άλλ* ό ” Ιων&ς τούς έδιηγή&η δλην τήν άλή- 
^ειαν καϊ τούς παρεκάλεβε νά τόν ρίψονν είς
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γελάσουν, έπίστευσαν είς τούς λόγους τον, άπο 
τοΰ ^«<JiZ/<og τοΰ πτωχότατου πολίτου,
μετενόηδαν άπό τής κακίας των καί ούτως έβώθη 
ή πόλις από τήν έπικειμένην καταστροφήν.

Ή ιστορία αυτή, ή δποία εύρίσκεται έν τή 
προφητεία τοΰ προφήτου Ιωνά, είναι πολύ 
διδακτική. Όλοι οί άνθρωποι είναι έκ φνβεως 
αμαρτωλοί καί έκτεθειμένοι είς αίωνίαν κατα
στροφήν, βν μή μετανοήσουν καί κιοτεύσουν 
είς τον Ί. Χριστόν και τό Ευαγγελίου «ΰτοΰ.

'Η προκειμένη είκιον παριστάνει τόν'Ιωναν 
ριπτόμενον είς τήν θάλασσαν άπο τον πλοίου.

APABES ΡΠΙΤΟΝΤΕΒ ΛΙΘΟΥΣ.

Μεταξύ τ&ν Αράβων τής Έρημον υπάρχει 
παράδοσις, ότι κακός τις άνθρωπος, βστις άφοΰ 
έκραξε παντοειδή κακουργήματα καί διέφυγε 
τήν τιμωρίαν τ&ν νόμων, εύρε τελευταίου οίκ- 
τρόν θάνατον έν τή Έρήμω Σαχάρα καταπλα
κωθείς ύπο τής άμμον, ήτις πολλάκις συσσω
ρεύεται είς λόφον υπό σφοδρού νοτίου άνεμου. 

ί Τόσον δε μισητός ήτο δ κακούργος εκείνος 
\νπό πάντων, ώστε πάντες οί διαβαίνοντες έκ 
|τοΰ μέρους έκείνου, ρίπτουν λίθους είς τόν 
ί σωρόν, υποκάτω τοΰ όποιου εΐνε θαμμένος, 
καί τήν πραξιν ταντην παριστάνει ή όπισθεν 
είκων.

' Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΖΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

(Ίδε προηγούμενη» σελίδα.)

Στηθι, κυνικέ μου, στήθι,
Και είπέ μοι, εΐς τα στήθη

Τίνα φλόγα λάβρον έχεις;
Κ* ηναψα; φανόν καί τρέχει;;

Νήπιο; έκ των συγκατοίκων 
Εις τόν πΰθινόν σου οίκον, 

’Ασπαλάκων τις νομίσα;, 
'Οτι πρέπει όψεις ίσα;

Πρός αΰτόν καί συ νά έχης, 
Καί καρκινηδόν να τρεχης, 

Έδανείσΐη τόν ιξόν σου, 
Τήν τριβίδα, τόν πηλόν σου, 

Κ’ έχρισε τοΰ; γοργωποΰ; σου 
Καί ωραίου; οφθαλμού; σου, 

Καί σ’ έκάλυψ’ εκ σκοτία; ;
Ώστ’ έν μέσφ μεσημβρία;

Έξ δλομελάνου σκέπη;
Καλυφθέντα πάντα βλέπεις;

Άλλ' άν πάσχης έκ σκοτία;, 
Τί; ή χρεία καί λυχνίας;

Μήπως, γράμμα, κάλλος, σχήμα,

Σκότος, φέγγος, χρώμα, σήμα, 
Καί σκιά έμφανισθεισα 

Τοΐς τυφλοί; δέν είναι ίσα ;
Πώς λοιπόν τόν λύχνον έχει;

Κίς τά; χεφας σου, καί τρέχει;;
Λέγε μοι, τριβωνοφόρε, 

—μεσημβρίας τώρα ώραι—
Ποΐϊ υπάγει; κατεπείγων;

Κ’ έκ τής βία; σου ολίγον
Έλειψ’ δ φανός νά σβύση 

Καί τόν κόσμον νά σκότιση;
-Μίαν φλόγα λάβρον έχω

«Κι’ ήναψα φανόν καί τρέχω.»
«Πόθον ένα· ζήλον ένα:

-“Ανθρωπον ζητώ μέ φρένα·»
«“Ανθρωπον ζητώ νά εΰρω'ν

«Άνθρωπε, ποΰ είσαι; δεϋρο.»
“Εκραζε κατεσπευσμένος, 

Τόν φανόν του ώπλισμένος,
Τρέχων ώς δορκάς ώκώπου;· 

Κ* εδλεπον τους ποδοκτόπους·
Κόνεως ύψοϋντα; νέφος, 

Καί εϊπον: γέρων εΐν’, ή βρέφος ;
ΤΩ Αιόγενέ; μου, πόσης 

παχυλή; φρενοβλαβεΐας
Κάτοχος δέν ένομίσθης 

Έκ τής τότε κοινωνία; ;
Πόσους γέλωτα; έκίνεις ,

Πόσον εματαιοπόνεις , >
Πόσον δύσκολα έζήτιις ,

Πόσον άκαιρα έφρόνει; ,
Τρέχων ώσπερ ταχυδρόμο; !

, ’Εν τω μέσω Αθηνών, ί
"ΐνα εδρης άνέρα ένα [

“Εμμεστον πολλών φρένων,
Τότε 3τε έξ άπάση;

Τής εκτεταμένη; γή;
“Ελειπεν ό Θείος λύχνος 

Του Χρίστου 6 τηλαυγής;
Άλλ' άν θέλης, κυνίκε μου, 

Σήμερον έγώ νά σ’ εΰρω
ΛΟν έζήτει; άνθρωπόν σου 

Έκ τοΰ τάφου έξω δεΰρο,
Ώς δ Λάζαρος, καί ζώσον 

Τά ευώδη σάβανά σου,
Διευθέτησον ολίγον

Τόν αρχαϊον τρίβωνά σου
Κ' ύπαγε, καί κλϊνον γόνυ 

Είς τοΰ Γολγοθά τό όρος
Κ’ έναντι σου τότε θέλει

Παραστή σοι σταυροφόρο;
’Ιησούς δ Ναζωραίος· 

Ούτος ειν’, οΰκ έστιν άλλος,
Ό θεάνθρωπος, δν πάλαι 

Άνεζήτει:, έχων κάλλος
Καί ανθρώπινον, καί θεών, 

Καί σοφίαν, κί έπιστήμην
“Απτωτον εις τους αιώνας, 

Καί άκήρατον τήν φήμην.
Ούτος ειν’·οΰκ έστιν άλλος·

Ό τή λόγ^η κεντημένος·
Ό πιών χολήν και 0ξος· 

Ό τω ξΰλιρ ήλωμένος·
Κλϊνον γόνυ* σπεισον δάκρυ 

------ ;-------- ;____ ;_____ J
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Προ τοΰ τρισάγιου πάθους, 

Πρό τής τοϋ^Θεοΰ σοφίας, 
Προ τοϋ τής αγάπης βάθους 1 

Καί προσκύνησον άσμενως* 
Οδτος etv' αυτός, εκείνος. 

Μά τήν θείανζτούτου δόξαν.
Μα τό τών θαυμάτων σμήνος. 

Και ακόμη οσοι άλλοι
Τον σταυρόν αύτοϋ φορουσι, 

Καί τό Εΰαγγέλιόν του, 
Ακριβώς άκολουθοϋσι.

Έν Πείρα ιεί 9 Μαρτίου 4891

Μλρια Κεντοϊρη

TASEIAION ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ,

(Διά τήν προσφιλή ’Εφημερίδα τών Παίοων).

(Συνέχεια· ΐδέ αριθμόν 1934,)

Τήν έπομένην πρωίαν σι^κωθέντες λίαν πρωί διεπε- 
ραιώθημεν διά λέμβου εις την απέναντι όχθην του πο
ταμού καί άνήλθομεν μετ’ άρκετοΰ κόπου κρημνόν τι να 
ύψηλόν, εφ’ ου ΐστατο το ήρειπωμένον φρούριον Κάτς. 
Φθάσαντες προ τής πόλης τοΰ φρουρίου ιβρωμένοι καί 
άσθμαίνοντες, ένεθυμήθημεν ότι δέν είχομεν ζητήσει το 
κλειδίον άπο τό ξενοδοχείου κάτω είς το γτνρίον! ’Αλλά 
νά κατέλθωμεν πάλιν και νά κάμωμεν αυτήν τήν κο
πιώδη άνάβασιν έκ δευτέρου ; “Οχι, μυριάκις όχι έπρε
πε λοιπόν νά κυριεύσωμεν τό φρούριον έξ εφόδου! "Οθεν 
έκάμαμεν τόν γϋρον των τειχών καί επί τέλους, εύρόν- 
τες μέρος όπου τό ύψος ήτο σχετικώς μικρότερου (περί 
που 5 μέτρα), τή βοήθεια ένος δένδρου ανερριχήθημεν 
και οΰτω εόρέθημεν εντός του φρουρίου ! Άφοϋ δέ περι- 
ειργάσθημεν τά κατώτερα μέ^η αύτοϋ, τάς αύλάς, τάς 
επάλξεις, τά υπόγεια — άνήλθομεν έπΐ του κεντρικού 
πύργου, ένθα άπηλαύσαμεν τω δντι μαγευτικής θέας. Ό 
ήλιος ειχεν άνατείλει μόλις πρό μιας ώρας καί ή όμίχλη 
τής νυκτός είχε διαλυθή, αί χλοεραί δχθαι τοΰ ποτα
μού έξετείνοντο ύπο τούς πόδας μας σχεδόν είς απέραν
του άπόστασιν, άκολουθοΰσαι τήν έλικοειδή αύτοϋ πο
ρείαν. Εκείνο όμως δπερ κατ’ εξοχήν έφείλκυσε τήν 
προσοχήν μας, ητο πλησίον μας, αριστερόθεν ό περιώνυ
μος κρημνός ΑΪΙρί./αΐ, ένθα κατά παλαιάν παράδβσιν 
νηρηές άπεριγράπτου καλλονής, έκάθητο καθ’ έκάστην 
περί τήν δύσιν τοϋ ήλίου καί έκτένιζε τήν ξανθήν της 
κόμην, άγουσα συνάμα καί μέλος τόσον θελκτικόν, ώστε 
οί διερχόμενοι σλιείς έλησμόνουν νά προσέχουν εις αυτό 
τό λίαν επικίνδυνον μέρος τοΰ ποταμού, ναυαγοϋντες δέ εΐς 
τάς φοβέρας υφάλους, έπνίγοντο εντός τής όλεθρίου δίνης 
τών ταχυρρόων ύδάτων, “Ηδη χάζΐς εΐς τούς εκβραχι
σμούς εξέλιπον αί ύφαλοι, άλλ’ επειδή 0 ποταμός εν
ταύθα κάμνει απότομον στροφήν περί τόν βράχον τούτον, 
οί στρόβιλοι και τά ισχυρά βεύματα μένουν μέχρι τής 
σήμερον τά αυτά.

Άλλ* αίφνης παρετηρήσαμεν εΐς αρκετήν άπόστασιν 
κατερχόμενον τό άτμόπλοιον, δπερ έμελλε νά μαςπαρα- 
λάβη. "Οθεν έγκαταλείψαντες καί θέαν καί φρούριον 
κατηλθομεν το κατωφερές μονοπάτίον μέ ταχύτητα,

αληθώς επικίνδυνον καί όμως μόλις κατωρθώσαμεν νά 
διαπεραιωθώμεν πάλιν είς Σάντ Γοάρ, προ τής άφίξεως 
τοϋ άτμοπλοίου, διότι κατερχόμενα τά ατμόπλοια τόν 

οταμόν πλέουν μετά μεγίστης ταχύτητας.

Άπο του άτμοπλοίου έξηκολουθήσαμεν τήν διασκέδα
σή τής προτεραίας θεωροϋντες τά αρχαία φρούρια τάς 
κομψας χωμοπόλεις, και τούς πρασίνους αμπελώνας έφ’ 
έχατέρας όχθης. Περί τήν μεσημβρίαν άνεβιβάσθημεν 
είς Λάανσταϊν, ινα επισκεφθώμεν τό εκεί άρχαίον τι 
φρούριον αλλά πρός ϊκπληξίν μας τό εΰρομεν κατηχη
μένου άπό κάποιον βαρϋνοΐ αύλιχόν του Αύτοκράτορος 
καί ή είσοδος εννοείται δέν μας επετράπη. Άφοϋ έγευ- 
ματισαμεν εντός τοϋ χωρίου, έπεβιβασθημεν πάλιν είς 
τό άτμόπλοιον τής 1,30 μ. μ. καί μετά ήμίσειαν ώραν 
έφθάσαμεν εις AoM/rre. Ή πόλις αΰτη, κειμένη εΐς τήν 
ένωσιν τών ποταμών Μοσέλλου καί 'Ρήνου, φημίζεται 
κυρίως δια τό πελώριον έν ενεργεί? φρούριον τοϋ Έρεν- 
βραίτσταί'ν, 3περ ύψοϋται εΐς την απέναντι όχθην τοϋ 
'Ρήνου, καί δεσπόζει άμφοτέρων τών ποταμών. Τό φρού
ριον τοϋτο, οπερ σπουδαιότατου πρόσωπον επαιξεν έν τή 
ίστορίφ, είναι καί τήν σήμερον έν ενεργεί?, λέγεται δε 
δτι είναι Ικανόν νά χωρέση όλόκλήρον σώμα στρατοΰ 
(40,000 άνδρών). Οι Γάλλοι τό 1)93 κατέστρεψαν τά 
κύρια οχυρώματα αύτοϋ, ήναγκάσθησαν δμως τό 1814, 
νά πληρώσουν 40,000,000 φράγκα εις τούς Πρώσσους 
πρός αποκατάστασιν αυτών πάλιν.

Εννοείται ότι άμα έτοποθετήσαμεν τά πράγματα 
μας εις τι ξενοδοχείου, άπεφασίσαμεν νά έπισκεφθώμε7 
πρώτον τό φρούριον. Δύο γέφυραι συνδέουν ένταϋθα τάί 
δύο δχθας τοϋ 'Ρήνου, μία κρεμαστή, έφ’ ής διέρχετα1 
ό σιδηρόδρομος, ή άλλη χαμηλή άποτελουμένη άπο μι
κρά σκάφη σιδηςα, δι’άμαξας καί πεζούς "Οτανπλοίόν 
θελει νά διέλθη, αποσπώνται τρία τών σκαφών τούτων τι 
εκ τοϋ μέσου τής γεφύρας, διά μικρας ατμομηχανής, καί 
αφού διέλθη τό πλοίον, επανέρχονται τά σκάφη εΐς τήν 
θεσιν των, καί ούτως ή συγκοινωνία άποχαθίσταται. Δι- 
ελθόντες λοιπόν αυτήν τήν γέφυραν, έπληροφορήθημεν ότι 
πρέπει να προμηθευθώμεν εισιτήρια διά τό φρούριον άπο 
τό φρουραρχείου. Τοϋτο καί έκάμαμεν και ήρχίσαμεν 
την ανάβασιν τής ανωφερούς όδοΰ, ήτις άγει οότω πως 
πρός τήν πρώτην πύλην, ώστε οί έν αυτή όδεύοντες 
είναι διαρκώς εκτεθειμένοι εΐς τό πϋρ τοϋ φρουρίου· ήπο- 
ρησαμεν δέ πώς ητο δυνατόν ποτέ νά κυριευθή τό φρού
ριον, άφοϋ 6 εχθρός θά ύφίστατο φοβέρας απώλειας πριν 
ακόμη φθάση εΐς τήν εξω πύλην, Ή ήμέοα έκείνη ητο 
ή επέτειος τής μάχης τοΰ Σεδάν καί μεγάλη λευκομέ- 
λαινα σημαία έκυμάτιζεν έπί τοϋ ανώτατου πύργου 
Διελθόντες τρεις οχυρωτάτας εισόδους, παρεδώκαμεν τά 
εισιτήριά μας είς τόν λοχίαν τής φρουράς καΐ έτερός τις 
λοχίας ώρίσθη νά μάς όδηγήση. Άλλα δυστυχώς ό κύ
ριος ουτος μόνον τήν άνωτάτην καί κυρίαν πλατείαν 
τοϋ φρουρίου μάς έδειξε—τά άλλα μέρη μένουν άπρό- 
σιτα εΐς τό κοινόν— καί μόνον τήν μεγαλοπρεπή έκείθεν 
θέαν απηλαύσαμεν. Έπιστρέψαντες πάλιν εΐς τήν .απέ
ναντι πόλιν, περιήλθομεν αυτήν έπ! όλίγην ώραν, καί 
μετά τοϋτο ήναγκάσθημεν νά φροντίσωμεν καί περί τών 
αναγκών τοϋ στομάχου.

’Ακολουθεί,

_ ___________________ _______ . . ... __
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ΟΑΥΜΛΧΙΟΝ ΛΡΟΔΟΓΙΟΝ.

Το θοςυ^κστότκτον πραγμα, περί τοϋ Οποίου 
ίχουσά νά ίιηγήται άγγλος τις περιηγητής περί 
ωρολογίων, είναι ώρολόγιόν τι, τό όποιον διη
γείται 'Ινδός τις ρατζιας 8τι άνηκεν εις εντο- 
πίαν τινά ήγεμονίδα τών “Ανω ’Ινδιών, και 
[ΐετά μ,εγίστης προφυλάξεως φρουρούμενον ώς ί) 
«πανιώτατος θησαυρός του πολυτελούς ανακτό
ρου της.

“Εριπροσθεν τοΰ δίσκου τοϋ έν λόγφ ώρολογιού 
ητο τύριπανον στηριζόριενον επί δύο στύλων καί 
πλησίον αΰτοϋ ϊστατο σωρός τεχνητών ανθρω
πίνων (ΐελών. Ό σωρός συνίστατο έξ Ολοκλήρου 
τοϋ άριδμοϋ τών μελών δώδεκα zeJslar ar- 
ΰρωπίΐων σωμάτων, συσσωρευμένων άναμίξ κα
τά τό φαινόμενου.

Όταν δέ ίι ωροδείκτης έδείκνυε την ώραν 
μίαν, ευθύς έκ τοϋ σωροϋ τούτου άπεχωρίζοντο 
ακριβώς τόσα μέλη, δσα ησαν αναγκαία νά 
σχηματίσουν έν ανθρώπινον σώμα, συναρθρούμε- 
να αυτομάτως ώς έάν ησαν λογικά όντα μετά 
κρότου τίνος μεταλλικού. Άφοϋ δέ ούτως έσχη- 
ματίζετο μορφή ανθρώπινη, — ό άνθρωπος ώνε- 
πηδα, «υνελάμβανε μικρόν τι σφυρίον παρακεί
μενον, καί βαδίζων πρός τό τύμπανου έδιδε δι’ 
αΰτοϋ έ'να κτύπον, ΐίστις αντηχεί εις παν δω
μάτων καί πάντα διάδρομον τοϋ παλατιού της. 
"Οταν ό δείκτης ε“φθανεν εΐς τόν αριθμόν δύο, 
δύο άνθρωποι έσχηματίζοντο εκ τοϋ σωροϋ τών 
μελών καί ε'διδον δυο κτυπήματα, έπανήρχοντο 
δέ εΐς την πρώτην θέσιν των καί διελΰοντο ώς 
ίι πρώτος είς τά έξ ών συνετέθησαν μέλη·—Τούτο 
έπανελαμβάνετο καί κατά την τρίτην καί τέταρ
τη ν κλπ, έως κατά την μεσημβρίαν Ολόκληρος 
εκείνος δ σωρός με τε σχημάτιζε το έν άκαρει είς 
1'2 άνδρας οϊτινες διηρχοντο την δοκόν κατά 
γραμμήν καί άφοΰ έδιδεν έκαστος άπο έν κτύπη
μα εΐς τό τύμπανων, έπανήρχοντο είς τήν προ- 
τέραν των θέσιν καί διελύοντο εΐς τά έξ ών είχον 
συντεθή τεμάχια !

ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 1891
θρόνων. Έπι τής βασιλείας της ή Βικτωρία είναι οΰ μόνον βα
σίλισσα της Μεγάλη; Βρεττανίας, άλλα καί αΰτοκράτειρα των 
Ινδιών. Τό Κράτος τη; είναι τό μίγιστον Κράτος έν τω κό
σμοι κατά τε τήν ίκτασιν καί τόν πληθυσμόν περιέχον ύπέρ 
τά 200 έκατομμΰοια κατοίκων,

— ΤΟ 18Β6 ή αξία των κυκλοφορούνταν χαρτονομισμάτων 
έν ταΐς Ήν, Πολιτείαιί της Αμερική; ' άνήρχετο εΐς 
10,000,000.000 φρ. Τδ 1878 όλα ταϋτα τά χαρτονομί
σματα απεσόρθησαν ΰπδ τή; κυδερνήσεως, έκτος 17 ταλ- 
λήρων αξίας ί

“Ηδη ύπήοχει έν ταΓ; ταμείοις του Κρκτου; χσυσδ; άςίτς 
500 έκατομμυρίων ταλλήρων, ήτοι 2,000,000,000 φρ.Ι αΰτδ 
6α εέπη πλούσιον έθνο; !

— Τά φυσικά προσόντα ί·.δ< καλοΰ Βιαγγελέως ειδήσεων 
(βεπόρτερ) πρέπει νά ήναι τά έξή;.—Υγεία, ένστικτον διά 
νέα, φυσική αστειδτη;, ίκανύτη; περί τδ γράφειν εις ιδίωμα 
άπλοϋν καί καλογεγραμμένον, αδιάκοπο; παρατηρητικότης,· 
ίγκράτεια, άξιεραστότης, υπομονή, αποφασιστικό της καί φι
λοδοξία. Εκτός τούτων ή προαγωγή απαιτεί" αδιάκοπον 
σπουδήν καί άνάγνωσιν όλων ΰσα δημοσιεύονται καί ενδιαφέ
ρουσα τδ ανθρώπινον γένος.

— 'Η ΙΙυλετεία τής Καλιφορνίας ϊχει 1,208,130 ψυχών, 
ενώ τδ 1848 δέν είχεν είμή ολίγους άλιεΐς. Πέρισυ παρήγαγε 
1,230,000 τόνου; σίτου, ήτοι 1,004,000,000 όκάδας σίτου— 
18,000,000, γαλόνια οίνου — 234,000 κουτιά σταφίδων— 
έπώλησε δέ έκτος των όρίω, της 600,000 τόνους καρπών, 
και 50,000,000 φασσολίων I αυτό Οί είπν] γεωργία I

— ’θ πληθυσμός τής Βιέννης άνήλθε διά τής προσθήκης 
διαφόρων περίχωρων εις 1,300,000 ψυχών, ώστε ή πρω
τεύουσα τής Αυστροουγγαρίας είναι ήδη Τετάρτης τάξιως 
πόλις.

— 'Η Κίνα πρώτην φοράν αφέτου ϋπήρξεν έθνος κόπτει 
νομίσματα αργυρά, είς τδ σχήμα καί τδ μέγεθος ταλλήρου, 
φίρουσι δί έπί τοϋ ένός μέρους τάς λέξεις «τρέχον νόμισμα 
τοϋ Κουνγχσού, ίπΐ δέ τοϋ ίτίρϊυ, «εκόπη έν Καντών·. Ή 
κυκλοφορία των εϊνε υποχρεωτική.

— Αί πατάται φύονται φυσικά είς τήν Δημοκρατίαν τοϋ 
Περού, είσήχθησαν Βέ είς τήν Ευρώπην ύπδ τών ’Ισπανών.

— ’Εσχάτως ήνοίχθη είς τήν χρήσιν τοϋ κοινού νέος υπό
γειος σιδηρόδρομος τριών καί ήμίσεως μιλίου τδ μήκος είς 
βάθος 50 ποΒών άπδ τής επιφάνειας, Ό σιδηρόδρομος ουτος 
διέρχεται ΰπδ τον ποταμόν τοϋ Λονδίνου Τάμεσιν καί ή οή- 
ραγί κατεσχευάσθη έκ σιδηρού κυλίνδρου, 10 ποδών διαμέ
τρου, φωτίζεται Βέ καθ’ 6λον τδ μήκος δι’ ηλεκτρικού φωτός.

—Δΐ θρησκευτικά! εντυπώσεις του δχλου όυοιίζουν μέ 
σκιά; ^ιπιοαένας έπί τοΰ εδάφους ΰπδ τών φύλλων και τών 
κλάδων δένδρου εν καιρω καλοκαιριού. Έν διω ό ήλιος λά
μπει, δίακρίνανιαι καί είναι καθαραί, άλλ’ ευθύ; ο τα ν_ σύν
νεφο. τι Βιέλθ^ έμπροσθεν τοϋ ήλιου, ή ό ήλιος κροφθη ύπδ 
τδν ορίζοντα, αί λεπται γραμμαί τής σκιάς εξαφανίζονται, ή 
Βέ ώραιότης τής μορφής των χάνεται.

Κήρυγμ.α Ευαγγελίου κατά Κυριακήν 
άπό 10—11 τΐ. j».. Ιν τη κατά την Πύλην τοϋ 
Ακριανού καί τούς Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διος 
‘Ελληνόκΐ^ Ευαγγελική ’Εκκλησία. 
»Ε» Wstpawi 9—10 π. μ.. 2</a—3% μ.Ή είσοδος ίλευθέρα.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
ΙΕΡΟΓΡΑΦΪΚΑΙ EPttTHSElS.

— "Η Bixttopia that Απόγονος
τού λεγομένου Καταχτητοΰ, δατις tfaalXtutf* προ 800 έτων, 
άνη>&εδέ είς τον θρόνον της Αγγλίας, διότι δ θειΐός της Γονλ- 
λιέλμοζ δ 4ος άπέθανβν άτεχνος. Ή ’Αγγλία καί η Σχωτία 
ήνώθησαν είς βασιλείαν ύπδ του βασίλέως Ίαχώ&θυ τοΰ Α\ 
δώτι αύτος ητο δ διάδοχος και κληρονόμοι άμφοτέρων τί>ν

1. ΠοΓος έκτισε δωμάτια έν τώ ο"κω τοϋ Κυρίου διά τάς
προσφοράς ;

2. ΠοΓος τά μετεκόμισεν έπειτα εΐς τδν οίκον του ;
3. Ποία ήτο ή άμαρτία του "Λχαν ;

Σν&9$ομΊ) « Παι6ιχ&ν ^ιηγημ,άτην^ 8 κατ’ έτος, ίν Έλλάδι 4ο λίπτ. έν τ& 60 λΐ«τ

Έν Άόήναις εκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΧΤΗ KttNETAΝΤΙΝ1ΑΟΥ 1891.—-264S,


