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Η ΙΠΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ.

Ή προκειμένη είκών παριςα συμβάν, το όποιον συ
χνά λαμβάνει χώραν εί; τά; τροπικά; χώρας τή; ’Α
φρική; καί τή; ’Ασία;.

■ Ό βασιλεύ; τή; "έρημου, άν καί βασιλεύς, προτιμά 
νά άποκτα τήν τροφήν οΰχί δ? ένιίμ» τρόπυ*—αν καί 
τδ ίσχυρότατον ΐειράποδον δέν τοΰ αρέσει νά προσ- 
βάλη τδν έχθρδν κατά μέτωπον, αλλά πίπτει κατ’ αδ- 
τοΰ έϊ άποκρόφου. '

Είς τά; έρημους έκεινας χώρα; δπάρχουσιν ενια
χού πηγάϊ ΰδατος, €πόυ διάφορα άγρια ζώα φλεγό- 

μένα άπδτήν δίψαν. καταφεύγουσι διά νά τήν ο§υ- 
ισωσιν.’Εκεΐ πλησίον μεταξύ τών αγρίων χόρτων κα· 
τα κ δίνεται και ό καλό; σου δ λέων.

Καθώς όλοι οί μεγάλοι, οΰτω'καί ό λέων νοςιμεύ- 
ετάι τά τρυφερά καί εύχυμα κρέατα, όποια είναι τδ 
τής δορκάδ.ο; καί τής καμηλοπαρδάλεω; ήτι; άνυ- 
πόπτωΓ πορεύεται πρός τά; πηγά; ίκείνας καί αρ
χίζει νά πίνη. Πριν δμω; πληρώση τήν επιθυμίαν 
τϊϊ>» ίδρδ..δ·.’.έχδ.;...μόνου. πηδήματα; ό λίων. ,ερρί-... 
οζεται καρφωμένο? έπΐ τήί ράχεώ; τη;* ήδύνατο νά 
συλλαβή τήν καμηλοπάρθαλιν έκ του λαιμού και οΰ· 
τω νά τήν άποτελειώση διά μια;, άλλά δέν τδ κά- 
μν·ι· έχει καί ό λέων τά; παραςίνειά; του* θέλει και 
α&τδ; δλίγην καβαλικάδα πρδ τοΰ γεύματά; του!

Τδ δυστυχεί’ ζώον οίστρηλατοΰμϊνον ύπδ τοΰ πό
νοι», τδν οποίον τφ προξενούν οί είς τήν σάρκα του 
έμπηγμένοι ισχυροί όνυχες τοΰ λέοντας, άφίνει τδ ά- 
γαπητδν ποιόν του καί ώ; φρενήρες τρέχει δλαι; δο
ν άμεσιν έλπίζον διά τούτοι» νά καταρριψη τδν ανα
βάτην του, βστις έν τφ μεταξύ έπαυςάνει τδν τρό
μον του διά τών φοβερών βρυχηθμών τβ* άλλά μα- 
ταίω;* μετ’δλίγον καταπονηθέν έκ του κόπου, τοΰ 
τρόμου καί τοΰ ρέοντας αίματος, καταπίπτει εί; τήν 
γην και έκπνέει. Ό δέ λέων τότε ευωχείται μέχρι 
χορτασμού καί τδ έναπολειφθέν άφίνει εί; τά; μα- 
κρόίΙεν ίσταμένα; ύαίνας, πάνθηρα;, λύκου; καί τυ- 
γρεις, άτινα ανυπομονώ; άναμένουσι τδ τέλο; ΐνα 
εύωχηθώσι καί αυτά έκ τών ψιχίων, άτινα πίπτου- 
σιν έκ τή; τααπέζη; τοΰ μονάρχου τών δασών.

ΔΕΚΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΩΗΣ.
Θί ακόλουθοι δέκα κανόνες διά τδν πρακτικόν βίον 

έδόθηοαϊί'παρά τοΰ περίφημου άμερικανοΰ Ίεφερσώ- 
νο; εΐς ένα τών νεανίσκων, δστι; έφερε το ρνομά του.

Ktsa

ΐ
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1. Ουδέποτε άνάβαλε είς τήν αυριον ο,τι 8όνασαι 
νά πράξης σήμερον.

2. Ποτέ μή ένόχλει άλλους νά σοΐ κάμνω σιν β,τι 
συ αυτοί δόνασαι νά πράξης.

3. Ποτέ μή έςώδευε τά χρήματά συ πρΐν τά έχης.
4. Ποτέ μή αγόραζε δ,τι δέν χρειάζεσαι, διότι εΐναι 

έφθηνόν,
5. 'Η δπερηφανία μάς κοστίζει πολλήν πείναν 

δίψαν καΐ ψύχος.
6. Οδοέποτε μετανοοΰμεν δτι έφάγομεν δλίγον.
7. Οΰδέν εΐναι ένοχλητιχδν τδ όποιον κάμνομεν 

έκουσίως,
8. Σέοου τδ γήρας.
9. Τά κακά, τά όποια ποτέ δέν μας συμβαίνουν, 

μας προξενούν περισσοτέραν ένόχλησιν άπδ τά πραγ
ματικά.

19. Όταν ήσαι ώργισμένος, αριθμεί 10 πριν δμι- 
λήσης.

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΤΑΤΤ.

Ποιος και πόθεν ήτο ό άνήρ ούτος καΐ είς τί υπήρξε 
διάσημος; Ό Ιάκωβος Ούάττ ήτο Σκώτος τήν πα
τρίδα κα: καταγωγήν, έγεννήθη οέ τδ 1736 καί άπέ- 
θανε τδ 1819 πλήρης τιμών καί ημερών.

’ Εκείνο, τδ όποιαν κατέστησε τδ όνομά του οιάση- 
μον καΐ τήν μνήμην του επίζηλον μεταξ'υ τοΰ εχπε- 
πολιτισμένου κόσμου ήτο ή έφευρεσις τής ατμομη
χανής πρδς κίνησιν πλοίων.

‘Η προκειμένη εικονογραφία παρωτά άύτδν 8εκα 
τετραετή όντα, καθήμενον παρά τή εστία καΐ έξετά- 
ζοντα τδν έξ αγγείου τίνος έξερχόμενον άτμδν καΐ 
άριθμοϋντα τάς σταγόνας τοΰ υδατος, είς τδ όποιον 
μετεβάλετο συμπυκνοόμενον, άφοΰ έξήρχετο καΐ προσ 
έβαλεν κατά τής λαβίδας, τήν όποιαν έκράτε*. απέναντι 
τοΰ στομίου αυτό5.

*Οτε κατά πρώτον κατεσχεόασεν ηλεκτρικήν μηχα
νήν, ή κυροόλα τβ τδν έπέπληξεν ως ράθυμον χάνοντα 
τδν καιρόν του είς άνοησίας, δλίγον φανταζομίνη τήν 
θαομασίαν μεταβολήν, τήν όποιαν ή άνακάλυψις αυ
τοί έμελλε νά έπιφέρη είς τδν κόσμον.

Διά νά ϊδωσιν οί μικροί μας άναγνωσται πόσον ό 
μικρδς Ίάκωβοςσυνήργησεν είς τήν ευημερίαν μονής 
τής ’Αγγλίας διά τής χρήσεως τοΰ ά.τμοϋ είς κίνησιν 
μηχανών, άναφέρομεν, δτι ένιρ δ πληθυσμός τής Με
γάλης Βρεττανίας εΐναι 30 περίπου έχατομμυρια ψυ
χών, αί άτμομηχαναί της άναπληρούν τήν εργασίαν 
500 εκατομμυρίων ανθρώπων, ήγουν τοΰ ήμίσεως 
πληθυσμού δλης τής γης II

ΤΟ ΖΗΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΗ.
Πήγαινε άπ’έοω, παλιόπαιδο καϊι μή’ κότταζέ τά 

ωραία άνθη μας,—έκραξε μικρόν παιδίον άπδ τδν 
κήπον όπου ήτο, πρδς άλλο παιδίον, τδ οποίαν έθεώ- 
ρει τά άνθη του έξωθεν.

Τδ πρόσωπον τοΰ πτωχού παιδιού έκοκκίνισεν έκ 
του θυμού διά τήν τραχεΐαν ταότην γλώσσαν καΐ ήτοι- 
μάζετο νά άποκριθη δοριστικώς, δτε κοράσιον τιέπή- 
δησεν έκ τίνος ανθώνας καΐ κυτταξαν άμφότερα τά 
παιδία, είπε πρδς-τδν.άοελφόν- της, - ■■■■,■■-

“Πώς ήδυνήθης νά δμιλήσης όπως ώμίλησας είς 
τδ πτωχόν έκεΐν ο παιδίον, Γεώργιε; Είμαι βέβαια, 
δτιμέ τδ κύτταγμαδέν &ά βλάψη τά άνθη μας.»

Έπειτα δέ διά νά έπιχόση βάλσαμον είς τήν πλη- 
γωθεΐσαν καρδίαν τοΰ πτωχού παιδιού, εΐπε·

«θά συνάξω όλίγα άνθη διά σέ, μικρόν μυ παιδίον·» 
καΐ άμέσως κόψασα δλίγα τοΰ τά ένεχείρισε.

Μετά δώδεκα έτη τδ κοράσιον έκεΐν ο ήτο σύζυγος 
και μήτηρ· έν <ρ δέ περιεπάτει πρωίαν τινα είς τδν 
αυτόν κήπον, είδε νέον μέ έργατικά ένδυματα άκουμ- 
βισμένον είς τάς κιγκλίδας καΐ προσεκτικώς &εω- 
ροΰντα αυτήν καΐ τά άνθη.

Πλησιάσασα πρδς αυτόν τδν ήρώτησεν άν ήγάπα τά 
άνθη, είποΰσα οτι 9ά τη έπροξένει εύχαρίστησιν νά 
συνάξη όλίγα δι’ αυτόν.

Ό-νέος-αντί ν’ άποκριθή είς τήν έρώτησίν της τήν 
έθεώρησεν άσκαρδαμικτΐ καΐ είπε·

“Πρδ δώδεκα έτών ίτάμην είς τήν αύτήν &έσιν μίαν 
πρωίαν καΐ έθεώρουν τά άνθη ταΰτα’ ήμουν τότε 
ζητιάνος καΐ συ έοείχθης πολύ φιλόφρων. Τά ώραΐα 
άνθη τά όποια μοΐ έδωκας καΐ οί γλυκείς λόγοι τους 
οποίους τότε μέ εΐπτς, μέ έκαμαν διαφορετικόν παι* 
δίον καΐ μέ άπεκατέστησαν άνδρα.

Τδ πρόσωπόν σου, κυρία μου, δπήρξε φως είς έμέ 
είς πολλές ακοτέινάς <5ρας τής ζωής, καί τώρα χάριτι 
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θεία, άν καί τό παιοίον έχέινο ή ναι άπλόΰς εργάτης 
είναι μόλον τοΰτο έντιμος καί έδγνώμων,,.

Όποιαν επιρροήν έχει χαλδς λόγοι εδθέτως λε
γόμενοί ! Έλπίζομεν, δτι δλαι αί μικραί μας άνα- 
γνώστριαι θά μιμηθώσι τήν μικρόν Εκείνην κόρην, 
ήτις έβτάθη τοσουτοϋ καλοΰ πρόξενοί εΐς τον πτω
χόν ’Αλέξανδρον.

ΙΕΡΟΙ ΒΟΕΣ.
Μεταξύ τών άλλων αντικειμένων, τά όποια οί πτω

χοί κάτοικοι τής Ινδίας προσχυνουσιν ώί Θεούς, εΐναι 
καί οί βόες, τούς οποίους παριστάνει ή προκειμένη 
εικονογραφία. Εΐναι οέ περίεργον εΐδος, διότι έχου- 
σιν έπί τής ράχεώς των τινές ένα καί άλλοι δυο ο- 
6οος ώς τάς καμήλοος. Τρεις τοιοΰτοι εύρ ίσκαν τα ι 
είς τδν κήπον τοΰ Λονδίνου καί είναι πολύ -ήμεροι.

'Η αμαρτία καθιστά, τδν λογικόν άνθρωπον άλο- 
γώτερον και αυτών τών κτηνών καί τδν κάμνει νά 
προσκυνή ώς θεόν πράγματα, τά όποια δ Πλάστης 
έκαμε διά νά τδν υπηρετούν καί νά τφ χρησίμευαν 
πρδς τροφήν.

Πολλαί προσπάθειαι καταβάλλονται άπδ τους ευ
σεβείς τής ’Αμερικής καί ’Αγγλίας 5πως φέρωσιν εΐς 
τδν χριστιανισμόν τούς άθλιους εκείνους είδωλολά- 
τρας καί τδ έργον προοδεύει κατ’ έτος μεγάλως.

Όλα τά παιδία οσα άγαποϋν τδν Χριστόν πρέπει 
νά προσευχωνται ύπέρ τών ειδωλολάτρων της ’Ιν
δίας καί άλλων μερών, “να ταχέως έπιστραφώσιν είς 
τόν αληθή θεόν καί αωθώσι.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
Κόριός τις πλησίον τοΰ Λονδίνου έπήγεν ήμέραν 

τινά νά έπισκεφθή πτωχήν τινα γυναίκα, ή όποια ήτο 
άρρωστος. Είσελθών είς τδ δωμάαόν της είδε παρά 
την κλίνην της κοράσιον τι γονατισμένον, τδ όποιον 
άμα εΐδε τδν ξένον εΐσελθόντα ήγέρθη έκ τών γονά
των του καί έξήλθε τοΰ δωματίου.

Καί ποιον είναι έκεΐνο τδ κοράσιον; ήρώτηαεν 
ό κύριος τήν άρρωστον.

“ΤΩ κύριε!’’ άπεχρίθη ή γυνή· “εΐναι μικρός τις άγ
γελος, οστι; έρχεται συχνά καί μοί άναγινώσκει τήν 
Γραφήν πρδς μεγάλην παρηγορίαν μου· τώρα δέ έθε- 
σεν είς τήν χειρα μου και δέκα λεπτά,”

'θούριος τόσον εύχαριστήθη άπδ τήν διαγωγήν τδ 
κορασιού, ώστε έπεθΰμησε νά μάθη πώς συνέβη ώςε 
αότή είς τόσον μικρόν ήλικίαν ν’ αγαπά τόσον τήν Α
γίαν Γραφήν καί νά ήναι τόσον περιποιητική είς τους 
πτωχούς καί τούς αρρώστους· πληροφορηθεις δέ ύπδ 
τής άρρώτυ οτι έσυχναζεν είς τδ Κυριάκόν σχολεΐον 
τής γειτωνίας έ κείνης, έπήγε τήν έπομένην Κυριακήν 
έχει καί έζήτησε παρά τής δ ιδ ασκάλιστης νά τφ δείξη 
τήν μικράν Έλλένην βράουν. Άφοΰ 3ε αδτή έχλήθη 
καί έπήγεν έΐί'τδν κύριον πεφοβισμένη,

— Είσαι συ ττ την, -ήρώ τήσ· κ. έκέΐνος, ^ήδ πο έκ-πη - 
γαίνεις καί άναγινώσκεις- τήν Γραφήν είς τήν -πτωχήν 
καί άρρωστον έκείνην γυναίκα;

<—r Μάλιστα κύριε,—άπεχρίθη τδ κοράσιον.
— Καί τί σε παρεκίνησε τεκνον μου νά κάμνης 

τοΰτο;—ήρώτησεν έκ νέου ό χόρ,ιος.. y
— Διότι—άπεχρίθη τδ κοράσιον—ευρίσκω-είς τήν 

Γραφήν βπ “καθαρά καί αμίαντος. θρησκεία ένώπιον· 
τοΰ θεοΰ καί Πατρδς εΐναι αυτή: τδ νά έπισκέπτηταί 
τις τά δρφανά καί τάς χήρα; είς τάς θλίψεις των.»

—Κάλλιο τα τέκνον μου· καί τής έδωκας καί δλίγα 
λεπτά... δέν εΐναι αληθές;

— Μάλιστα κύριε—άπεκριθη τδ κοράσιον μέ τα
πεινωμένους δφδαλμοός.

— Καί που τά εύρες τέκνον.μου;
.— Mot έδόθησαν ώς β ράβε ιόν—άπεχρίθη ή μετρι- 

όφρων κόρη» χαί έπανήλθεν εΐς τήν Οέσιν της.
Τοιαΰτα ώραΐα χριστιανικά παραδείγματα τής ά* 

γαθήί έπιρροής τώ.ν Κυριακών σχολείων έπί τά παι
διά μας παρέχει ή ίζόρια βχι δλίγα καί πρέπει νά κι
νήσω σιν ήμας είς τδ νά εισαγάγω μεν καί παρ’ ήμΐν τδ 
τόσον ωφέλιμον του το σόγημα της Βιβλικής διδασκα
λίας κατά πάσαν Κυριακήν.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.
Επιτήδειός τις ζωγράφος τοΰ Λονδίνου έζωγρά* 

φησε καλόγηρόν τινα τής παπικής έκκλησίας, ένδε 
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δυμένον τά καλογηρικά -η ράσσα* ή είκών έκείνη άπδ 
μακρόθεν θεωρούμενη παριστάνει τδν καλόγη.ρον προ- 
σευχόμενον με τάς χεϊρας συνδεοεμένας έπΐ τοΰ στή
θους καί τους Οφθαλμού; βλέποντας ταπεινοφρό
νως προ; τά κάτω, ώς ,δ τελώνης έν τ<ρ Εΰαγ- 
γελίω, καΐ μέ ήθος αγαθού άνθρωπο ο δλως δεδομέ-· 
νοο εις ταπεινήν καί ευσεβή λατρείαν.

Είδος όμως οπυ πλησιάσ^ τις αυτήν, ή άπατη αυτή 
άαανίζεται. Τδ βιβλίον, τδ δ ποιόν έφαινετο κείμενον 
έμπροσθεν το ο, άνα καλύπτεται οτι εΐναι ποτήριον είς 
τδ όποιον ό άθλιος καλόγηρος έί ακολουθεί νά πιεζη 
®ν λεμόνιονί Πόσον ωραία παράστασις τής υποκρι
σίας ή είκών αυτή J

ΤΕΡΜΠΑΪ.
Ούτως Ονομάζεται εΐδός τι λεοκών μυρμήκων ζών· 

των κατά μεγάλας άγέλας έν ■ ταΐς τροπικαΐς χώραις 
τής ’Αφρικής καί Ασίας* Ονομάζονται δέ οΰτω, διότι 
φερουσιν είς πέρας, ήτοι άποτελειόνουσι παν τδ προς- 
τυχόν —παν άλλο έκτός μετάλλων καί λίθων.

Είς έκάστην οικογένειαν τών μυρμήκων τούτων 
εΐναι πέντε κΧάσεις 1) ο! άρρενές* 2) αί θήλεις, έκα
στη τών οποίων γέννα 80 χιλιάδας ώά καθ’ έκάστην 
ή 30 εκατομμύρια τδ έτος* 3) οί στρατιώται* 4) αί 
τροφοί* 5) οί έργάται.—

1Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ μυρμηκυιάς 
ήτοι μυρμηκο φωλιάς, αΐτινεϊ παρουσιάζουν περίεργα 
οχήματα, ένίοτε εΐναι δώδεκα πόδας ύπέρ τδ έδα
φος καΐ. τότε ομοιάζουν μέ τάς καλύβας τών έντοπμην.

■Εκάστή τόύτων έσωτερικώς διαιρείται είς θαλά
μους, έίς βνα τών-έποίων κατακλείεταιή βασίλισσα. 
Τά ώά εΰθΐις άφοΰ γεννηθώσι, παραλαμβάνονται ύπδ 
τών τροφών καί μέταφέρονται είς ιδιαίτερον δωμά- 
τιόν οπού έκκολάπτονται.

"Αν καΐ καταςρεπτικά τά έντομα ταΰτα, εΐναι βμως 
πόλό χρήσιμα είς τόν άνθρωπον είς τά θερμά έκεινα 
κλίματα, διότι κατατρώγουσι τήν σηπομένην ξυλώδη 
ύλην, ητις άλλως ήδυνατο νά έμπΟδίση τήν βλάςησιν.

Οί έντοπιοι καΐ αυτοί έτι οί Εόρωπαΐοι τρώγουν 
ίους μύρμηκας τουτβς ψητούς ή ξηραίνοντες αΰτοΰί είς

I. 

τδνήλιον* λέγεται δ δ δτι εΐναι νόστιμοι καΐ θρεπτικοί.
Ούτως ή θεία Πρόνοια συνεκερασε τδ κακόν μετά 

τοΰ καλού πρδς χρησιν και ώφέλειαν τοΰ άνδρώπυ.

Η ΔΙΚΑΙΟΑΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Οί μαΟηταί σχολείου τινός είς· τήν πόλιν Β. εΐχον· 

συνελθεί καί καταλάβει τάς θέσεις των έκτδ; ένδς, του- 
Γεωργίου, δ οέ διδάσκαλος ήρχισε νά έρωτφ τδν γεί
τονα του έάν τδν εΐδεν, Ξταν έφάνη καί αδτδς-είς τήν 
θυραν ίδρωμένος καΐ άσκομαχών.

Έ, κυρ Γιώργη!—εΐπεν ο διδά σκαλος,—καΐ ποΰ 
μας έτρεχες δλην αυιήν τήν ώραν;

— θά ήμην έδώ έγκαίριο;, διδάσκαλε,—άπεκρίθη 
ό μικρός Γεώργιος, άν δεν εΐχον νά έπιστρέψω είς 
τήν οικίαν μας άπδ τδ μέσον του δρόμου.

—Καί .διατί νάέπιςρέψης; ήρώτησενό διδάσκαλος.
— Διότι ένθυμήθην κάτι τι.
— Ήμποροΰμεν νά άκοΰσωμεν καί ήμεΐς αδτδ τδ 

κάτι τι; έπανέλαβεν έκ νέου ό διδάσκαλος.
—Προτιμώ νά μήτό εΐπω,—είπε σιγαλώ ς ό Γεώργιος

— Άλλά,—παρετήρησεν ό διδάσκαλος,—σύ ήξεύ- 
ρεις, δτι έγώ εΐμαι οιωρισμένος έδώ διδάσκαλος καί έχω 
χρέος νά γνωρίζω τους λόγβς τής απουσίας τών μαθη
τών μου* λοιπόν επιθυμώ ν’ ακούσω καί τδν ίδικόν συ.

— Ένφ ήρχόμην είς τδ σχολεΐον,—εΐπεν ό Γεώρ
γιος ψιθυρίσας είς τδ αίτιον του διδασκάλου,—ειδον 
πτωχόν παιδίον έξυπόουτον καί ένθυμηθείς on εΐχον 
έν ζεΰγός υποδημάτων μισότριβων, έτρεξα είς τήν 
οικίαν καί τοΰ τά έφερα,

— Αΰτδ; εΐναι 0 λόγος; ήρώτησεν έμφαντικώς δ 
διδάσκαλο;.

— Μάλιστα, κύριε,—εΐπεν ό Γ.
— Καΐ διατί τάχα δυσκολεύεσαι νά τδ ειπης ;
— Διότι ή μήτηρ' μου μέ λέγει, οτι όταν δίδω ε

λεημοσύνην πρέπει νά τδ,αάμνω μυστικά, μήπως μέ 
έπαινέσωσιν οί άνθρωποι καί γείνω- μάταιος και Υπε
ρήφανος.»

ίΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Ml W>iay_. άμαρτίαν παρομοιάζετε! ή ειδωλολατρία 

έν ττ] Γραφή;
— Ποία ΰπηρζενή μεγίστη καΐ ή· μακροτατον χρόνον διαρ* 

κέσασα καί ύπδ τοΰ μεγίστου άριθμοΰ άνθριόπων συνοδιυ- 
Οεΐσα Ιχφάριί;

— Ποϊό'ί ήτο δ μέγιστος τών προφητών, και διατί;

ΣΓΝΔΡΟΜΗ ΕΊΗΣΙΑ ΚΜ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ.
Διά την Τθρκίαν ίπβ προσορμίζονται άτμόπλοίϊ δραχ.
Τών παρίλΜντων έτών .
Διά τδ (σώτεριν.όν . . . .
Παρελβίντων' ίτών ....
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