
Σανδρ. έτησία ’Αθηνών Δρ. 1 —
> » ’Επαρχιών » 1,20» » Έίωτςρικοΰ » ί.π» Είς ούδίνα, έκτος τών τακτικών αύτής 

ανταποκριτών, οτέλλίται ή Έφημ-ϊρίΐ 
τών «IJaiStuv» avtu προπληρωμής.

AIEYQTNSIS 
’βι δδφ Έρμοο άριθ. 19.

*0 Φαρν ίσιος Ταύρος.

Ο ΦΑΡΝΕ2Ϊ02 ΤΑΥΡ03.

ύπύ τοΰ '/.αθηγητοΰ

Κ. Ν BIST Ο ΡΙ Δ ΟΥ.

Τδ ftctp&v σύμπλεγμα παριστ^ τδν Φαρνέσιον Ταύ

ρον υπάρχοντα έν τφ Μοοαεάρ τηί Νεαπόλεωϊ. Τδ 
' Αριστούργημα τοΰτο τη; Αρχαία; τέχνη; εΐναι εργον 
των έκ Τρώλλεων τη; Καρία; Αδελφών Απολλώνιοι» 
καί Ταορίκοο, οΐτινες ^κμαζον περί τήν τρίτην π. X. 
έκατονταετηρβα καί Ανήχον εί; τήν Σχολήν τη; ‘Ρό·
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δου, Έν τψ συμπλέγματι τούτιρ παρίσταται ή Δίρχ.η 
προσδεδεμένη είς τά κέρατα αγρίου Ταύρου ύπό τών 
αδελφών Ζήθου και Άμφίωνος.10 δέ λόγος, δε’ δν 
προσεδέθη ή Δίρκη, εΐναι ό έξη;' ςΙί Δίρκη ζυλοτυ- 
ποΰσα τήν πρώτην γυναίκα τοΰ βασιλέως τών θηβών 
Λύκου, Άντιόπην, τήν μητέρα τού Ζήθου καί Άμφίω- 
νος έρριψεν είς φυλακήν καί έτυράννει διά παντοίων βα
σάνων. ‘Η Αντιόπη κατορθώσασα νά έξέλθη έκ της 
φυλακής κατέφογεν είς τούς υίούς της, οΐτινες οέσαν
τε; τήν Δίρκην εις τά κέρατα τοΰ Ταύρου άφήκαν αύ 
τήν ν’ άποθάνη οίκτρότατον θάνατον. Μετά τόν θάνα
τόν της έρρίφβη είς πηγήν, ήτις ώνομάσθη απ’ αύτής 
Δίρκη.

‘Η Δίρκη άς χρησιμεόη ώς παράδειγμα, on ό κα
κός άπολαμβάνει τά επίχειρα τής κακίας του καΐ είς 
αύτόν τόν κόσμον.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ.

(Ίδέ άριβμόν 124.)

Αί σκέψεις του ’Εμμανουήλ ειχον προσέτι λάβει 
νέαν διεύθυνσιν πρός άντικείμενον ούχ ήττον θλιβε
ρόν. Αί χρηματικαί του ύποθέσεις εΐχον ήδη φθάσει 
είς κακήν κατάστασιν, διότι ό τρόπος τής ζωής, τήν 
οποίαν έζη, ήτο παραπλήσιος τής σπατάλης, αί δέ έμ- 
πορικαΐ έπιχειρήσεις του ειχον καταντήσει άναλόγως 
κινδυνώδεις. 'Ο Κωνσταντίνος εΐχε πορβυθέΐ πρός 
τόν φίλον του, κατά τήν ημέραν τής τελευταίας εορ
τής, όπως παρακαλέση αύτόν νά ήναι μάλλον προσε
κτικός είς τό μέλλον, διότι προέβλεπε κάλλιστα τό ά
ποτέλεσμα τοιαύτης σπατάλης· ό ’Εμμανουήλ 6'μως 
είχε δεχθή τάς παραινέσεις του μετά ψυχρότητας, καΐ 
έκτοτε σχίσμα ήρχισεν είς τήν φιλίαν των, ήτις όμως 
δέν ήδόνατο νά καταστραφή έντελώς.

Ή θαυμάσιος μεταβολή, ήτις εΐχε λάβει χώραν 
είς τάς καρδίας τών γονέων τοΰ ’Εμμανουήλ είς τήν 
Ελβετίαν, είχεν ήδη άρχίσει καί έν τη καρδία του 
Κωνσταντίνου, οστις προ ολίγου μόνον ήτο πολύ άφω- 
σιωμένο; είς τά συμφέροντα καί είς τάς ιεροπραξίας 
τής παπικής έκκλησίας, τώρα όμως εΐχεν έννοήσει τάς 
πλάνας αύτής, καί ήτον έτοιμος νά δεχθή τήν α
λήθειαν τοΰ Ευαγγελίου, 'Η μεταβολή αυτή δέν έ
γένετο βιαστικώς, άλλά κατά μικρόν καΐ έναντίον τών 
προσπαθειών αύτοΰ δπως απόκρουση τάς ιδέας ταυτας,· 
καΐ διά σωματικών σκληραγωγειών νά έπαναπαυση 
τήν ύπό αμφιβολιών ταραττομένην συνείδησίν του,

’Ολίγον κατ’ ολίγον βμως ή άλήθεια έλάμβανε στερε- 
ωτέραν ρίζαν είς άήν καρδίαν του, καΐ έπι τέλους έν- 
νόησεν, δτι έπρεπε νά έκλέξη έν έκ τών δυο. Έάν

ό Πάτερ Φερνάνδος δέν ήτο τόσον ένησχολημένος είς 
τό έργον τοΰ νά συλλαμβάνη αιρετικούς, θά πάρε- · 
τηρεί οτι δ Κωνσταντίνος δέν ήρχετο πλέον διά νά 
έξομολογηθή , καΐ οτι οσάκις έγίνετο πανήγυρις ό 
νέος ήτο πάντοτε ήναγκασμένος νά μένη είς τό γρα- 
φεΐόν του.

‘Ο Εμμανουήλ κατ’ άρχάς μέν έθαύμαζε διά τόν 
τροπον, καθ ον ο Κωνσταντίνος τον άπέφευγεν, ύστε
ρον οε εσυμπέρανεν, βτι ήτο άποτέλεσμα τής ψυχρό- 
τητος, μετά τής όποιας εΐχε δεχθή τάς συμβαυλάς χβ, 
άντί όμως νά μετανοήση διά τήν διαγωγήν του, άπε- 
φάσισε νά φερθή ψυχρότερος πρός αύτόν, διά τήν μα
κροχρόνιον απυσίαν το άπό τήν οικίαν το. * Η τοιαύτη ά- 
πόφασις ποτέ δέν θά έγένετο, έάν ό δυςυχής Έμμανοήλ 
δέν ήτο είς επικίνδυνον χρηματικήν κατάστασιν. ’Α
κόμη δλίγας έβδομάδας καί αί υποθέσεις του ήθε- 
λον εισθαι εις τό εεακρον περίπεπλεγμέναι, ολόκλη
ρος δε η Σεοιλλη θά έγνιόριζε τήν κατάστασιν του, 
και οΰτω θά επιπτεν από τής υψηλής του δέσεως είς 
τα κατωτατα στρώματα, συμπαρασύρων μεθ’ ίαυζοΰ 
καί τήν άθώαν ’Ισαβέλλαν.

Ή σκέψιςαΰτη ήτο τρομερά, καθίστατο δέ έτι φρι- 
κωδεστέρα ύπό τής ετέρας σκέψεως, δτι δέν θά ήδύ- 
νατο πλέον νά προφύλαξη τήν αδελφήν του άπδ τής 
κραταιάς χειρός τής Ίερας Έξετάσεως, μή έχων 
πλέον τά μέσα νά έξαγοράζη από τόν Πάτερ Φερνάν- 
δον τήν άσφάλειαν αύτής. Ένφδέ έβάοιζεν άνησόχως 
είς τόν κήπον σκεπτόμενος μετά πικρίας έπι τών φο
βερών τούτων αντικειμένων, ήσθάνθη αίφνης χεΐρά 
τινα έπι τοΰ ώμου του, καί στραφείς εΐδε τόν Κων
σταντίνον, τόν όποιον καί έδέχθη μετά βλέμματος 
ύψηλόφρονος.

«Φοβούμαι, φίλε μου,» εΐπε φιλοφρόνως δ Κωνσταν
τίνος, οτι αί υποθέσει; σου δέν πηγαίνουν καλώς, υ

«Φίλε μου!» έξεφώνησεν είρωνικώς ό Εμμανουήλ, 
«Όχι, κύριε, ήτο καιρός, καθ’ Ξν ήμην τώ οντιφίλοςσυ, 
άλλά τώρα τό πράγμα δέν εχει θτως.10 φίλος εύρίσκε- 
ται πλησίον έν καιριρ λύπης καΐ στενοχώριας, καΐ δέν 
άποφεύγει τόν φίλον του έως οτου ή καταστροφή του 

. εΐναι βεβαία ! μόνον έχθρός πράττει δπως συ επραξας,»

«Μέ παρενόησας αδίκως, ’Εμμανουήλ,» άπεκριθη ό 
Κωνσταντίνος, τηρών τόν αύτόν εύμενή τρόπον, άν 

, καί μετά δυσκολίας, «άλλ’ είχες δίκαιον, τό παραδέχο
μαι*  εχε όμως υπομονήν νά μέ άκροασθής καΐ θά μά· 
θης τί μέ έκράτησεν επί τοσοΰτον μακράν σου.»

Μέ συγχωρεΐτε κύριε, — άπεκρίθη μετά ψυχρότητος δ 
Έμμανυήλ, άλλ’ δ Κωνςαντΐνοςτόν διέκοψε, προσθέσας, 

«Ναι, άλλά πρέπει νά μέ άκουσγις διότι τό πράγ-
1 μα ένδιαφέρει σέ σχεδόν όσον καΐ έμέ*  «Ά! Έμ-
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μανούήλ, μή με Υποστρέφεσαι, τουλάχιστον έως οτου 
έχεις Βικαίαν περί τούτου αιτίαν.»

‘Ο Σίντραγέσταΰρωσε τότε τους βραχίονας του καί 
ΐστατο προάμενων τους λόγους τοϋ Κωνσταντίνου χω
ρίς νά δεικνΰη τδ ελάχιστος ένδιαφερ ον, άλλ1 ό φί
λος του ήτο πλήρης συγκινήγεως, ώστε αί πρώτοι 
αύτοΰ λέξεις έντελώς διείγειρον τήν προσοχήν αϋτο .· 

(άκολουθεί)

Γ Ε ίϊ Δ Ο ΓΙΑ.

(Ίδέ παρελθόν φυλλον.)

ΣΤΡΩΜΑ ΠΕΡΜ1ΑΝ0Ν;
. Τδ στρώμα τοΰτο έπικάθηται, ούτως είπεΐν, επί 
τοΰ άνθραοφόρου καί μας παρέχει συλλογήν ανεκ

τίμητο ν τών τε ζώων καί τών φυτών, τά οποία έζων 
Ιπί τής γής μας κατά τήν έποχήν του σχηματισμού 

αδτου.

..τής γής, διότι παρατηρούνται κύκλοι είς τδ ξυλώδες 
μέρος τών δένδρων, δπερ, ώς προείπομεν, είναι άπο
τέλεσμα τών ήλιακών άκτίνων.

Φοινικοιιδή κιώ πτεροεώή Βένϊρα.

Έκ τών αποτυπωμάτων σταγόνων υδατος καί ρευ
μάτων καί κυματισμών συμπεραίνεται προσέτι, οτι 
κατά τήν έποχήν έκείνην όπήρχον ήπειροι, έπι τών 
οποίων έρρεον ποταμοί καί ρύακες, καί αί ( ιαλοί, κατά 
τών οποίων προσέδαλον τά κύματα τής θαλάσσης, καί 
άφήκαν έπι τοΰ πηλού τάς έντυπώσεις των, ώς βλέπου- 
σιν οί άναγνώσται ήμών, άπδ του δε είσερχόμεθα εί:. 
έποχήν πολύ σπουοαίαν είς τήν ιστορίαν τής γης μας

Η συλλογή αυτή συνίσταται ές άπολιάω/ιατων καί 
έκτυπ αιμάτων τών ζώων καί τών φυτών τής έποχής 
έκείνης*  τά δεύτερα, άτινα έσχηματίσθησαν έν τιρ πη- 
λφ, όταν ήτο μαλακός, οιατηροΰσιν έντελώς καί τα£ 
έλαχίστας λεπτότητας τοΰ σχήματος καί της καταρ 

σκευής τών άπο τυπωμένων άντικειμένων.

*Οστρ«κίώ[ϊ|Λα τής ΐποχη; ταύτης.

Διά τών μέσων τούτων πληροφορούμενα, οτι κατά 
τήν έποχήν εκείνην άνεφάνησαν τά πρώτα ίχνη νέ
ου είδους ζώου, άεμοπνόου, ώοτυκου καΐ τεηοαπο 
άοι>, άνήκοντος είς τήν τάξιν τών σαυροειδών, έν φ τά 
πρδ αδτης άνήκον είς τήν τάξιν τών βατραχείων, τά 
αποτυπώματα μάλιστα μας δεικνύουσιν, άτι οί πόδες 
τινών έξ αύτών ήσαν ώπλισμένοι καί μέ όνυχας καί 
επομένως δτι άνήκον είς την τάξιν τών χελωνών.

Προσέτι, δτι κατά τήν αύτήν έποχήν αί ήλιακαί 
άκτϊνες ήρχισαν νά εισχωρώ σι μέχρι της έπιφανείας

Άμωνΐται.
2 Βςικνΰϊΐ τό ένόότερον τών θαλάμων αύτών.

ί . Είς τδ επόμενον φύλλον θέλομεν περιγράψει τδ 
-υπέρ κείμενον στρώμα, καί τά έν αύτφ υπάρχοντα α
πολιθώματα άτινα είναι λίαν ένδιαφέροντα, καί μάς 
άνα&βάζυσι μίαν είσέτι βαθμίδα πληστέατερον πρδς 
τήν έποχήν έκείνην, καθ’ ήν ή γή μας έγένετο, διά 
τών μακροτάτων καί διαδοχικών τούτων μεταβολών 
της έπιφανείας της, εύθετος πρδς κατοικίαν τοΰ έντε- 
λεστάτου δημιουργήματος, —τοΰ άνθρώπου.
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Είς τήν προκειμένη? εικόνα οί μικροί μας άνα- 
' γνώβται εχου® τρία περίφημα μνημεία.
| 1. Τδν ναόν τοϋ « 'Αγίου Τάφοι), » τοϋ δποίοο δ 
τρούλος "σταται πρδί τά αριστερά τοϋ βλέποντας πρδς 
τήν εικόνα. 'Ο ναδς ουτος έκτίσθη δπδ Κωνσταντίνο» 
τοϋ Μεγάλο» χαίτης μητρδς αύτοϋ'Ελένης.

| 2. Τδ Τζαμίον τοϋ Όμάρ, διαδόχου τοϋ Άβοό Βε- 
κήο διαδόχου τοϋ Μωάμεθ, οπερ έκτίσθη κατά τδν 
ακόλουθον τρόπον.'

Ο Όμάρ, οσίις ήτο ανδρείος πολεμιστής, ίκανδς 

στρατηγός και λίαν ζηλωτής της Μωαμεθανικής θρη. 
σκείας, διαδεχθείς τδν Άβοϋ Βεκήρ έξηκολοόθησα 
τάς κατακτήσεις τών προ κατόχων του μετά θαύμα*·  
αίας ταχυτητος καί έπιτυχίας καί κατέστρεψε 4,000· 
ναούς και χριστιανικά; Εκκλησίας καί έκτισε περί τά 
1,400 τζαμία.

f Ο Όμάρ ίστορεΐται ως άνθρωπος δίκαιος καί λιτ· 
τδς τήν δίαιταν καί τους τρόπους, εΰσεδής δδ πρδς 
τά θεία, κοριεύσας τήν Ιερουσαλήμ ήσθάνετο με*  
γίστην έπιθομίαν νά έπισκεφθή καί προσκύνηση τδν 
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τάφον τοΰ Χριστού, τδν όποιον τδ Κοράνιον άναγνωρί- 
ζει ώς προφήτην· άλλ' έπειδή κατά τδν Μωαμεθανι
κόν νόμον, οδοεις των μή Μουσουλμάνων έπιτρέπε- 
ται νά προσκύνηση είς μέρος, οπού δ άρχηγδς τών 
πιςων (Μυσυλμάνων·) άπαξ είσήλβε καί προσεκόνησεν,

3. Είς- τδ κάτω μέρος της είκόνος πρδς τά άρι- 
στερά φαίνεται τδ. δδραγωγεΐον, τοΰ Έζεχίου, (Β\Βα- 
σι λέων κ’: 20—) διά τοΰ όποιου δ ένάρετος Εκείνος 
βασιλεύς διωχέτευσεν είς τήν ‘Ιερουσαλήμ δδωρ όπως 
έίασφαλίση αύτήν άπδ τής δίψης κατά, τήν άναμενο,·. 
μόνην πολιορκίαν αυτής δπδ τών Χαλδαίων.

Χε?ίάόνες χτίζουσαι τάς φωλςάς των.
δ Όμάρ, μή-Οέλων ν’ άποχλείση τόσος χριςιανοΰς άπδ 
του νά έπισκέπτωνται τδν τάφον του Χριστού καί 
προσκυνώσιν είί αϋτλν, έκτισε τδ περί οΰ δ λόγος 
τζαμίον αντίκρυ τοΰ Ναοΰ τοΰ ‘Αγίου Τάφου, καί έ. 
Μ$εν προσέφερε τάς δεήσεις του ! ________________

ΑΙ ΧΕΩΛΟΝΕΙ

* Υπάρχει πτηνδν χαριέστερον καί κομψότερου τής χε
λιδόνας ; κυττάΐατέ την πόσον έλαφρά πλαναται είς τδν 
άέρα· ταχεία, ακάματος, πώς αίφνης δψοΰται καί έ-
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παναπίπτει πάλιν διαγράφουσα χαρίεσσαν καμπύλην, 
καταδιώκουσα τήν αόρατον λείαν της.

Υπάρχει πτηνόν δυνάμενον νά προσέλκυση τήν συμ
πάθειαν μας περισσότερον τής χελιδόνος; ' Ο Ερχομός 
της μάς Αναγγέλλει τήν επάνοδον του έαρος, τοΰ ήλιου, 
τήί ζωής. Τά χαρίεντα σμήνη αυτής, Αντί νά μάς Α
ποφεύγουν, έχουν τοσαότην προφανή Αγάπην πρδς 
τους όποιους κατοικοΰμεν τόπους (

Δέν πηγαίνουν είς τήν έρημίαν, μακράν τών πό
λεων, ή είς τινα αφανή γωνίαν όπως κτίσωσι τάς κα
τοικίας των, άλλ’ έρχονται ύπδ τήν σκιάν τής στέγης 
ήμών, ε/ς τήν γωνίαν τοΰ παραθύρου μας, είς τούς 
έςώστας μας, καΐ έκει πηγνοούν τάς ελαφρά; οικοδο
μάς των, εις τά; οποίας άναφέρονται τόσα ωραία 
ανέκδοτα.

Καΐ δέν λογαριάζετε διά τίποτε τάς Εκδουλεύσεις, τάς 
οποίας αί χελιδόνες μας προσφέρουν ; Μετά πόσης ζε- 
σεωί δέν Επιδίδονται είς τδ Εργον, τδ όποιον ταις ένεπι-

Διά ταΰτα ό άνθρωπος, καΐ αΰτδς ό ολίγον ευαίσθητος 
είς τάς καλλονάς τής φύσεως, προσφέρει πάντοτε πρδς 
τήν χελιδόνα είδος τι σεβασμού. Ούδείς στήνει κατ’ αυ
τής πάγιοα, ούδεΐς ζητεί νά τήν βλάψη. Δυστυχία είς 
έκείνον, δστις έγγίζβι φωλεάν χελιδόνος, διότι ή φωλεά 
αυτή εΐναι σημεϊον εύτυχίας· προστατεύει τδν οΐκον, τδν 
αγρόν Από παντός κακοί, - προλήψεις ώραΐαι και συγ
κινητικά?, τάς όποιας δέν πρέπει νά καταστρέψωμεν, 
διότι αί προλήψεις αυται προστατευουσι πτηνόν τόσω 
ωφέλιμον, τόσφ χαρίεν καί άόώον,—πτηνδν, τδ όποιον 
οι Αρχαίοι εΐχον ώς έμβλημα τής σταθερά; αγάπης, 
ένεκα τού ερωτρς αύτοΰ προς τήν εστίαν του, διότι ή 
χελιδών Επανέρχεται Επί πολλά, έτη είς τήν αύτήν 
φωλεάν. ύπδ Ν. Π. θ. Έχ //ατ/νάν.

Ανίχδατον ’Αρχαίου τινδς
’Ρωμαίου.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού ύπό Δ, Κ.)

(Ji αρχαίοι ‘Ρωμαίοι ήσαν άνθρωποι υπερήφανοι, 
αυστηροί καί ακόμη τύραννοι, δεν πρέπει δμως νά

θές, εΐναι όμως καλόν μάθημα είς ήμας.
Εις τδ έτος 362 π, X. λέγεται οτι ή γή ήνοιξεν 

είς τδ μέσον τής 'Ρώμη;, ώστε είς τδ μέρος δπου 
συνείθιζον νά συνέρχωνται διά υποθέσεις, Εργασίας I 
ή ευχαριστήσεις η πρδς απλήν συνομιλίαν έγένετο 
έν βαθύτατου χάσμα, τόσον βαθύ ώοτε δεν ήδύναντο 
νά ιδουν τον πυθμένα αύτοΰ

Καί Αμέσως μέν όλο; ό λαός ήρχισεν νά γεμίζη 
αύτδ ρίπτοντες Ιντδς αύτοΰ χώμα, Αλλά δέν ήδύναντο. 
Τότε είς τήν αμηχανίαν των, μή ήςευροντες τί νά πρά- 
ςωσι συνεβουλεύθησαν τούς μάντεις, αυτοί δέ προσε- 
ποιήθησαν, δτι συνεβουλεύθησαν τούς θεούς, και εΐπον 
οτι τδ μέγα Εκείνο χάσμα δέν ήθελε κλεισθή, άν μή 
έρριπτον Εντός αύτοΰ τδ πολυτιμότατων πράγμα τής 
‘Ρώμης. Άλλά ποιος έπρεπε ν’Αποφασίση τί ήτο τδ 
πολυτιμότατον πράγμα;

Ένφ ήσαν είς αμφιβολίαν, νέο; τις'Ρωμαίος, ο- 
στις είχε φαν ή γενναίος είς τδν πόλεμον, φέρων πο
λυτελή πανοπλίαν, καΐ καθήμενος έπί ωραίου ίππου,

στεύθη ό Δημιουργός Γ
Ποιον δέ εΐναι τδ Εργον των ; τί χρησιμεύουν αυται 

είς τδν άνθρωπον ;
"Ερχονται νά καθαρίσουν τήν Ατμόσφαιραν μας Από

τάς μυριάδας έκείνας τών Αφανών είς ημάς έντομων, | λησμονήσωμεν ότι ειχον και κολλάς ναλας ιδιότητας, 

τά όποια ανευ τής παρουσίας τών χελιδόνων, ήθελον | τά; οποίας θα ήτο καλόν να μιμώμεθα, !
πολλαπλασιασθή υπέρ τδ μέτρον καί ήθελον κατα-Ι Άν καί όπερηγάπων τον πόλεμον, καΐ πολλάκις 1 

στήσειτά;χώρας ήμών Ακατοίκητους, καθώς συμβαίνει^ προσέβαλαν αλλα έθνη αδίκως, ήσαν όμως γενναίοι ί 
ένεκα τών Αναρίθμητων σκνιπών είς τάς μιασματώδει;, στρατιώται καί έτοιμοι να καμνωσι και νά ύποφερωσι τα . 
δχθα; τών ποταμών Άμαζώνος καί Γάγγου. πάντ«» έάν ήοόναντο. νά νικήσωσι πρδ; ΰόςαν καί εύ-

'Κυττάξατέ τα;1. Εξακοντίζονται είς τδν Αέρα καΐ! ημ®ρί«ν τής 'Ρώμης. Έν έκτων ανεκδότων της Άρ- 

φαίνονται ώς μελανά σημεία είς τδ αχανές· τρέχουν χσίσί Ρώμη; μας δεικνύει τι έφρόνουν περί τούτου οί 
εί; τά υψηλά στρώματα τής ατμόσφαιρας πρδς κατα- [ Ρωμαίοι, καΐ επι τή ύποθεσει δέ, ort δεν εΐναι αλη*  

οίωξιν τών Αοράτων Εχθρών μας, κομίζουσαι ένταυτφ 
είς τδν γεωργών τήν Αγγελίαν καλής ημέρας. Έπει
τα κατέρχονται, καί ίπτάμεναι εφάπτονται σχεδόν τής 
έπιφανείας τοΰ Εδάφους.

Πάντοτε ίπτάμεναι 1 ή πτήσις είναι ή φυσική κατά- 
στασι; τής χελιδόνας. Τρώγει ιπτάμενη, πίνει ιπτά
μενη, λούεται ιπτάμενη, Ενίοτε δέ δίδει τροφήν είς 
τοΰς νεοσσούς τη; ιπτάμενη. Αρπάζει πέτώσα τά έν
τομα τά ερποντα έπι τη; γής, καί πίνει είς τάς χαρά
δρας ΰοωρ χωρίς νά οιακόψη τδν δρόμον της. Αισθά
νεται δτι δ αήρ εΐναι τδ κράτος της, διατρέχει αύτόν 
καθ δλας τάς Αποστάσεις, τήν δέ χαράν τής Απολαύ- 
σεώ; της ταύτης έκδηλοΐ οιά μικρών οξειών φωνών. Κυ
ρία της πτήσεώς της έν τή μεγάλη ταχΰτητι, μετα
βάλλει πασαν στιγμήν τήν διεΰθυνσίν της, διαγράφου- 
σα έν τφ μέσφ τών Αέρων δαίδαλον κύκλων, τούς οποί
ους ό δφθαλμδς Αδυνατεί νά Ακολουθήση, καθώς δέν 
δόναται νά ιδη ούτε τά έντομα, από τά δποία αυτή 
καθαρίζει τήν άτμοσφαίρα'ν μας, (
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έπλησίασε. Στραφείς δέ πρδς τδν όχλον, δστις έκύτ- 
ταζελυπηρώς τδ χάσμα, είπε, — «Τίάλλο, ώ Ρωμαί
οι, εΐναι πολυτιμότερου της ανδρείας καΐ των δ- 
πλων ; » έπειτα ένφ ουτοι έθεώρουν αυτόν μετά θαυ
μασμοί, έστράφη πρώτον μέν πρδς τους ναοδς τών 
θεών έκτείνας τάς χεΐράς του- πρδς τδν ουρανόν, έν 
προσευχή, ύστερον δέ κάτω, πρδςτδ χάσμα, καί κεντή. 
σας τδν ΐπποντυ μέ τους πτερνιστήρας έπήδησε μειδιών 
είς τδ τρομερόν χάσμα και έγεινεν άφαντος είς τά βάθη 
του.‘Ο λαδς, έπαινών τήν πράξίν του, έρριψεν άνθη 
δπισβέν του, άλλ’ αυτόν μέν δέν εΐοον πλέον, τδ δέ 
χάσμα έκλεισε. Τοιουτοτρο'πως δ Μάρκος Κούρτιος 
άπέθανε διά τήν πατρίδα του.

1Η ευλογία έπί τοΰ χαρτοπαιγνίου,

— Κύριός τις, προσκληθείς ποτέ είς τήν οικίαν γνω- 
ρίμ» τίνος, παρεκλήθη υπδ τής οίκοδεσποίνης νά λάόη 
μέρος είς τδ χαρτοπαίγνιου, ούτος δέ ουδεμίαν έκαμεν 
άντίρρησιν, άλλ’ έλαβε τήν θέσιν του είς τήν τράπε 
ζαν. Τά χαρτία Βιενεμήθησαν, τδ δέ παιγνίδιον έμελ
λε νά άρχίση, οτε δ κύριος οδτος εΐπεν, < "Ας ζητήσω- 
μεν, παρακαλώ, τήν ευλογίαν τοΰ θεού έπί τοΰ παι
γνιδιού πριν άρχίσωμεν.»

α Τήν εύ λόγιαν τοΰ θεού ! » έξεφώνησαν άπαντες, 
«ποιος ήκουσέ ποτε περί ευλογίας θεού είς τά.χαρ-[ 
τιά;η «Λοιπόν,· άπεκριθη ό κύριος, « εΐναι πρέπων ■ 
νά λαμβάνω μεν μέρος είς πράγμα, έπί τοΰ οποί-! 
Ου δέν δυνάμεθα νά ζητήσωμεν τήν ευλογίαν του j 
θεού; « 'Η εύμενής αΰτη παρατήρησις έπαυσε, διά 
τήν έσπέραν έκείνην τούλάχιστον, τδ χαρτοπαίγνιον,

Τό άτοπου τφί άπιΰτίσ.ι,

—‘ Ο περίφημος άστρονόμος’ΑθανάσιοςΚίρχερΟς, ο· 
στις εΐχε φίλον τινά άθεον, κατέφυγέ ποτέ είς τδν έ
ξης τρόπον ΐνα τδν πείση πίρι τής πλάνης του. · Ε
σπέραν τινά, καθ’ ήν τδν εΐχέ πρύδκαλέσει νά δειπνή*  
6η μετ’ αύτοΰ, ήγόραίεν ώραίαν τινά σφαίραν, έπί 
τής όποιας ήσαν ^ζωγραφισμένα τά ούράνια σώματα, 
καί έθεσεν αύτήν είς τι μέρύς τής αιθούσης του κα*  
τάλληλον δπως έφελκόση άμέσως τήν προσοχήν τοϋ 
φίλ» τυ. Είσελθών δέ εκείνος καί ίδών, αύτήν ήρώτησε 
τίνος ήτο, καΐ πόβεν ήλθε, - «Δέν εΐναι ίδική μου,)) 
άπεκρίθη ό Κίρχερος,— «οιίοε τήν πατεσκειίασέ πο· 
τε κανείς· άλλ' εδρέβη Ιυταόβα τίΐ^αίαίς!» «Τοΰτό 
έΐναι άδόνατον άπεκρίθη ό άθεος*»  « αστειεύεσαι βε
βαίως.» «”Αχ φίλε μου,» αίπεκρίθη ό Κίρχερος,· «δέν 
δύνασαι νά πιστεόσης, οτι τδ μικρόν τούτο πράγμα, 
τδ όποιον είναι μόνον άπομίμησις τοΰ στερεώματος

έγένετα έκ τύχης, καί όμως διισχυρίζεσαι δτι τδ άπει- 
• ρον σόμπαν ήλθεν είς δπαρξιν άνευ σκοπού και άνευ 
ποίητοΰ !» ’Ακολουθών τήν σειράν ταύτην του σκέ· 
πτεσθαι ό άθεος έπείσθη περί τής άληθείας τών λό
γων τοΰ Κιρχέρου και έπί τέλους άπέρριψε τάς ανόη
τους αύτοΰ δοξασίας.

Καλλίστη μαρτορΐα.

—- ’£αμ έχω/ιευ την μαρτυρίαν τής συνειδήσεώς 
μας δτι είμεθα παραδεκτοί παρά τφ Θεφ, δέν έχο- 
μεν χρείαν της μαρτυρίας άλλων, ούδέ πρέπει νά ά- 
νησυχώμεν τί θέλβσιν είπει οί άλλοι περί ημών· άνευ 
Ομως τής μαρτυρίας ταύτης ή καλή ύπόληψις ήμών 
μεταξύ τών άλλων κατ’ ούδέν Οά μας ώφελήση.

Περιέργεια ΠαιΖιχη.

«‘Η περιέργεια είς τά παιδία,ι λέγει δ Λ όχιος, «ού
δέν άλλο εΐναι ή έπιθυμία γνώσεως. Μία δέ τών ισχυ
ρών αιτιών τής φαυλότητος καί τής άπωλείας τοΰ 
χρόνου πολλών παιδίων είναι ή άπροθυμία τών 
πρεσβυτέρων αύτών είς τδ νά άπαντώσιν είς δλας τάς 
έρωτήσεις των. —-=««»■

Η ΧΡΪΣΑΛΙΣ.

Ποιητική μελέτη Α. Λαμαρτίνου, 
(μεταφραοθεΐσα ύπό Σ. Δ. Β.)

Μέ τό έαρ γενναται, μέ τά ρίδ’ άποθνήσνχι, 
Μέ τόν ζέφυρον τρέχει δί αίθέρΟς λαμπρού, 
Είς πάν άνθος πετώσα, ίπερ ήάλλον ευρίσκει, 
’Αρωμάτων πληροΰται καί φωτός ίλαροΰ. 
Μία ίτι την κάνιν τών πτερών της τινάζει 
Καί τόν δόλον τοΰ Πλάστου, ώς πνοή, πλησιάζει. 
Ταΰτα ώρισ’ ή μοίρα είς αύτήν νά ποιή. 
Παρομοίως ό πόθος, 3ν τύδέν καταπαύει, 
Είς ούδέν έπαρκείται καί τά πάντα μΐν ψαύει, 
Πλήν ζητεί εύτυχίαν έν τη άλλη ζωή.
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ΠΟΙΚΙΛΑ.
^RF*·

’Ολίγα Ttv&L, δα/. τ&,δπαΐα ουδίίςποτ: 
μΐτανοΰ,

4Η θέλεις μετανοήσει 
'Ότι ήκουσε; πριν κρίνης, 
'Ότι ίσκέφθης πριν όμιλήσης, 
'Ότι έκράτήσες τήν γλ,ώσσάν σου άπό όργής, 
.‘OttiivΕδωκες άχρ,άασιν elt σκάνδαλο, 
‘Ότι, έφέρθής φιλοφρονώ; πρός τού; έν δυστυχίφ, 
'Ότι έφέρθης μεθ*  ύμο μονής, 
'Ότι περιεπάτησες δικαίως ένώφων τοΰ θεού, 
'Ότι Ελέησες τούς πτωχούς, 
‘Ότι έθησαύρησες είς Εαυτόν θησαυρούς έν αύρανφ, 
‘Ότι έζήτηαες συγχώρησιν διά τά πταίσματά coy, 
'Ότιίφέρθης εύγενώςπρός πάντας.

—Έν τφ κίσμψ τούτιρ δέν ίιπάρχει εύδαιμονία μεγαλειτέρα 
Εκείνης, τήν όποιαν αισθάνεται τις ευεργετών καί άγαθοποίτ 
,ών τού; όμοίους ·τ.οι>· ρύδέ πολυτέλεια δμοία έκείνης, ήτις 
άποζαθιστα άλλου; εύδαίμονας καί ευτυχείς.

—ΌΆνάχαρσις ίλεγεν,—-βίάν οί άνθρωποι εϊχον προ ο
φθαλμών τάς ασχήμιας τών μ.εθυόντων ούδέποτε ήθελον 
μεθύσει, ούδέ ζδν φιλοπόται ήθελαν γείνει.»

—Ό αύτός έλεγε, «Καλλίτερον είναι νά Εχη τις Ενα φί
λον σπουδαϊον καί πολλοΰ λόγου άξιον, ή πολλούς μηδέν ός 
άξιους.»

—-Ό αύτός όνειδιζόμενος δτι είναιΣκύθης, «μάλιστα—εί
πε—Σάύθη; είμαι κατά τό γένος, ούχί δμως χ.αΐ κατά τούς 
τρόπους.»

—Είς 500,000 άναβιβάζεται δ άριθμός τών έπισκεφθέν- 
των τό κατάστημα τής Παρισινής έκθέσεως κατά τήν δευτέ- 
ραν τής Εγκαινιάσει»; ήμέραν. ’Από τής 11ης ώρας π, μ.ά- 
χρι τής 1ης μ μ., Ιν Βιαστήματι τοότέστι δύο ώρών, έβε- 
θαιώθη έπισήμως ή είς τό παλατιον τής έκθέσεως άφιξις 19, 
088 άμαξών, έκτος τών λεωφορείων, τών Ιπποσιδηροδρόμων, 
καί του πλήθους τών άλλων προχείρων όχημάτων, άτι να ή 
άνάγκη καί τό κατεπεΐγον τών περιστάσεων υπηγόρευσαν.

—Ό πρώην Πάπας ήτον είς έκ τών πλουσιωτάτων άνδρών 
του κόσμου. Τ,ό 0λον τή; περιουσίας του άνέβαινεν είς περί
που 23,000,000 λιρών ήτοι 790 Εκατομμύρια Φράγκων! τά 
όποια είναι κατατεθειμένα, είς χεΐρας τών πρώτων τραπεζιτών 
τοΰ κόσμου έν Παρισίοις. ’Άξιος διάδοχος τών Αποστόλων.

—Πα νεπιστήμιον τής Κάλιφορνία ς.— Τό Πα
νεπιστήμιου τοϋτο Εχει 314 φριτητάς, έκ τών όποιων 40 είναι 
νεάνιδεγ, ’

—Μέγας τις βότρυς τριών ποδών τό μήκος, ϊξ δέ τήν 
περιφέρειαν, έξετέθη πρό όλίγου έν Καλιφορνίφ, ήτο δέ 
καρπός τής ίιπερ μεγέθους έν Άγίφ Βαρβάρα αμπέλου, ή τις 
είναι 16 έτών τήν ήλικίαν καί παράγει κατ' έτος 10,000 
τ—1 ®,000 λίτρας σταφυλών.

(Έκ τοϋ ’Αστέρες τής Ανατολής.)

ΑΙΝΙΓ Μ Α·

Σώμα ■ δέν Εχω νά ψιλαφώμαι*
Δέν είμαι πλάσμα, ούτε θεώμαι·

Δέν είμαι πνεύμα ούτε ο όσια,
Οίτ’ Ανθρώπινη τις κάν σοφία.

Κι’ δμως τά πάντ’ έγώ κατορθώνω, 
Τά πάντ’ ως θέλω έγώ μορφώνω,

Όπόταν θέλω σέ πλησιάζω
Καί κατά πάντα ρ’ έξουσιάζω.

‘Έχω τήν δύναμιν νά πλουτίζω,
Άλλά προσέτι καί νά πτωχίζω·

Νθ άνυψώνω, νά ταπεινώνω·
$ά ’ξευγενίζω, νά μεγαλώνω.

Έάν δέ, φίλε, τώρα θέλησης
Ί'Ι πράγμα είμαι νά έννοήσης,

Γί4 προσπαθήσης τρεις ταυτοσήμους
Λέξεις νά εύρης καί συνωνύμους,

Και τότε ταϋτα θά έννοήσης, 
‘Ότι είναι φρουξα δέν θ’ άπορήσης, I, Α.

4ύαΐΐ τοϋ & τφ προηγοομένφ φύλλφ αΐ/ίγμαιοτ

$2 |
χ - ωροφυλακή=8001 ;

ω=(οο)=βθθί 1400 '
Τό Ελυσε, μόνος ό έξ’Αλέξανδρέ ία; Όυάνης Σ, Γαλανός.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιος ψαλμός έκφράζει τήν μετάνοιαν τοΰ ΔαβίΘ διά 

τό κατά τοΰ Ούρία αμάρτημά του;
S. Ποιος τών προφητών τόν έπέπληξε διά τούτο ;
3. Ποια ήσαν τά έπακόλουθα τής άμαρτίας έκείνης;ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
«Άστήρ τής ’Ανατολής», έφημερίς οικογενειακή, δια- 

τρέχεσατό 2Ιον έτος τής ήλικίας, είναι ήπρεσδυτάτη όλων 
τών ύπαρχουσών Ελληνικών Εφημερίδων, πλήν τής Σμυρ- 
ναίας «Άμαλθείας» καί ή μόνη τοΰ είδους της είς τήν Ελλη
νικήν γλώσσαν. Περιέχει ύλην ποικίλη ν, άρμόζου- 
σ α ν διά γονείς καί τέκνα, ήλικιωμένους και παιδία, άνδρας 
καί γυναίκας. Έκδίδεται δέ άπαξ τής έβδομάδο; είς βιπλοΰν 
φύλλον καί είναι ή εύθηνοτάτη δλων τών ύπαρχουσών Εφη
μερίδων. Τιμή έτησία προπληρωτέα διά τήν ‘Ελλάδα Εξ 
δραχμαί, διά τό έξωτερικόν δέκα.

Συνιστώμεν αύτήν είς τάς οικογένειας, αίτινες λαμθάνου- 
σι τήν Έφ. τών Παίδων όπως δέ παράσχω μεν ευκαιρίαν είς 
τούς γονείς καί άλλους νά δοκιμάσωσιν αύτήν, δεχόμεθα καί 
τριμηνιαίαν συνδρομήν 1 1/2 δραχ.

Όστιςήθελε κάμει 20 συνδρομητές είςτήν Έφ. τών Παί
δων καί άποστείλει τάς σύνδρομά; είς τήν διεύθυνσιν λαμ
βάνει τόν ’Αστέρα δωρεάν έπί Εν Ετος.

— «Ή Κ»ρά Καλή,» διήγημα τερπνόν καί διδακτικόν, ο η. 
μοσιευθέν διά τής Έφ. τών Παίδων, πωλείται έν όδψ Έμ. 
μοϋ άριθ. 79. είς φυλλάδιον μέ 11 ώραίας εικόνας άντί 1 
βραχμ. συμπεριλαμβανομένων καί τών ταχυδρομικών,


