
Μεταξύ τών Ά· 
λων θησαυρώντών 
Μυκηνών ήσαν καΐ 

i χρυσοί δίσκοι, 701 
| τδν άριθμόν, πλ8 ■ 

σίως έπεξειργασμί- 
νοι κατά διάφορα 
σχέδια* ώς τά δύο 
τής ένώπιόν σας 
είκόνος, Αέν φαίνε
ται ότι οί δίσκοι 
ούτοι έχρησίμευον 
είς άλλο τι ιΐ μή 
είς στολισμόν καΐ 
προφόλαξιν τών

! νεκρών, Ειότι εϊ>ρέ- 
Θησαν πυκνώς ό σ
τρωμένοι καΐ άνω 
καΐ ύποκάτω τών 
έν τφ τρίτφ τάφφ 

ι λειψάνων, τά όποια 
! έκτος τούτων έφε-

Aiozcic χρυσοί έχ ΛΒυκ^νών. · 
(Ύιϊε προηγούμενων φύλάον,)

ρον πλήθος κοσμη
μάτων χρυσών καΐ 
λίθο πολλή των. ‘Η 
τέχνη μέ τήν οποί
αν είναι έπεξειργα- 
σμένοιοί δίσκοι εί
ναι άληθώς θαύμα 
σία' άπορον δ’ είναι 
πώς οί προϊστορι
κοί χρυσοχόοι τών 
Μυκηνών έςετύπω- 
νον τά ώραΐα καΐ 
κανονικότατα ταό- 
τα οχήματα έπί 
τού λεπτού χρυ
σού, ίκτός έάν εί- 
χον εργαλεία Επί
σης λεπτά καί έν
τεχνα, όσον τά ά
ριστα Εφευρήματα 
τής σημερινής μη
χανικής.

Εύχαριστίχ.

—■Γιατί, Μητέρα στον θεόν, 
Όπόταν προσευχώμεθα

Μόνον ζητοόμεν άπ’ Αύτόν 
Αυτά π ΰ χρειαζόμεθα ;

—αΣημερινόν μας άρτον δός .. » 
•Άφες ήμΐν . , καΐ τά λοιπά,

Κ* ένφ τά δίδει ό’λ’ Αύτός, 
‘Ημείς δέν λέγομεν μιλιά;

—Πώς, άμα μας χαρίσης ού 
Κανέν παιγνίδι ή γλυκό,

' 'μέσως θά μάς εϊπης—«Τί;» 
Δέν λέγετε «Εόχαριστώ ;»

—*'moi, Μητέρα, κ;’ό θεός, 
ΙΙιστεόω πώς 8ά καρτερή

Νά 'δή άπ' τά παιδιά του ποιος 
«ί.ΰχαριστώ Σεν ί)ά τού πή.

— Λοιπόν, Μητέρα, στό θεό,
Κ ντά στήν άλλη προσευχή,

θά λέγω, «Σέ εόχαριστώ 
Πού μου χαρίζεις τόσα Σό λ]

—ί- ·■
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Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΔΟΣ.

f Ex τοΰ Γαϊάικοΰ.)
(Συνίχεια- ιί« προηγ, ψύλλον.)

ν ’ Ιουλία,» εΐπεν ό ’Ιάκωβος, άφοΰ τής απέδειξε τό 
σφάλμα της, «πρέπει νά μοι ΰποσχεθής σοβαρώς νά 
μή ένδίδης είς τάς ιδιοτροπίας σου αότάς, αί όποΐαι 
σε κάμνουν νά πράττης τό κακόν.»

‘Η ' Ιουλία πολύ συγκεκινημένη έδωκε τήν δπόσχε- 
σιν της.

«Ήςευρει,-,» ήκολοόθησε λέγων ό ’Ιάκωβος, «τί άνέ 
γνωσα προχθές;»

«Πέμοΰ το, 'Ιάκωβε, καϊ Θά τόίευρω,» άπεκρίθη 
ταπεινώς ή Ιουλία φιλούσα τήν χεϊρα τοΰ ’Ιακώβου.

«Λνέγνωσα, αγαπητή μοι ’Ιουλία, ?τι είς τήν άρ- 
χήν τής ζωής, 3υο όοοί μας παρουσιάζονται, ή μία 
φέρουσα είς τό καλόν, ή δέ άλλη εις τό χακόν. Ή οδός 
τοϋ καλοΰ είναι ή δδός τοΰ καθήκοντος· είναι μέν τρα" 
χεϊα και ανήφορος, άλλ’ έπί τέλους φέρει είς ασφαλές 
τέλος, τό όποιον είναι τό νά ζή τις είρηνικώς μέ τήν 
συνείδησίν του καϊ νά μή πράττη εις κανένα τίποτε 
τό όποιον δέν επιθυμεί νά πάθη παρ’ άλλου. ·Η 
άλλη δδός είναι πλατυτέρα, χαϊ φαίνεται εδκολωτέρα 
διότι εϊναι κατήφορος, άμα δμως πατήση τις είς αυ
τήν έννοεϊ δτι εϊναι δλισθηρά οδός και περιβάλλεται 
έκ τών δυο μερών άπό κρημνούς, Ήξεύρεις δέ δτι 
άμα γλισθήση τις εϊναι ούσκολον νά δπισθοχωρήεη, 
καί είναι κίνδυνος μήπως άρχίση νά φέρηται πρός τά 
κάτω ταχύτερον και ταχύτερον όλονέν, εως ού πέση 
και βυθισθή είς τά βάθη τής αβύσσου.»

«Πρέπει νά μέ βαστφς, Ιάκωβέ μου!» έφώναξεν 
ή μικρά έξαδέλφη περιβάλλουσα τόν Ιάκωβον μέ τούς 
δύο της βραχίονας, «Δέν θέλω νά γλιστρήσω, δέν θέλω 
νά πέσω είς τά βάθη τής αβύσσου!»

«Πρέπει νά μή έχης άνάγκην κανενός » εΐπεν ό 
Ιάκωβος. «ΙΙρέπει νά έχης θάρρος! θέλησιν! διότι 
πολλάχις θά ήσαι μόνη, καί πρέπει τότε νά ήμπορής 
νά χρατηθής μόνη.»

ιι’Αλλά θά ήσαι πάντοτε πλησίον, δέν έϊν’ έτσι, Ιά
κωβε ; » εΐπεν ή μικρά έξαδέλφη· «δέν θά μ' άφήση; 
ποτέ νάπέσω."

«Δέν ήαπορώ νά ήμαι πάντοτε έκεΐ, άλλ’ όταν δέν 
είμαι έγώ, δέν εϊναι καλόν νά ηξευρης δτι ήσαι γεν
ναία, γενναία μόνη σου άν και αβοήθητος ;a

« Ναί!» άνεφώνησεν ή μικρά έξαδέλφη άναπηδώσα. 
«Ναι! θά ήμαι γενναία, γενναία ακόμη χαί όταν ήμαι 
μόνη! Τί πρέπει νά κάμω διά νά γείνω γενναία;»

«Πρέπει νάγνωρίζηί πώς νά νικοις τδν εαυτόν σου,» 
εΐπεν ό Ιάκωβος. «'Οταν έννοήσης δτι θά κάμης τί
ποτε κακόν, πρέπει νά είπης, Όχι, δέν θά τδ κάμω! 
Καί τότε πρέπει νά ήσαι σταθερά καί νά μή τδ κάμης.»

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1886

«ΤΑ, ναί’Ά, ναί! Ιάκωβέ μου,» εΐπεν ή ’Ιουλία 
μέ συγκίνησιν «Θά νικήσω, Θά νικήσω τδν έαυτόν 
μου ! θά ήμαι γενναία!»

ΛΓά χΐΌΐ/ϊίζής νά. νιχάς τόν ίαυτόν σον! Αί λέ
ξεις αύται 3 ιε πέρασαν μέχρι βάθους τήν καρδίαν του 
Ερρίκου, δστις τάς ήκουσε κεκρυμμένος.

«Έγώ δέν ήί;έυρα νά νικήσω τδν έαυτόν μου!» 
άνεφώνησε πιχρώς. άμα άπεμακρόνθη ό ’Ιάκωβος μέ 
τήν Ιουλίαν. «Καί τώρα εϊναι πολύ άργά, πολύ αργά 
ώστε νά τδ μάθω πλέον!»

Ά, πόσον εϊναι αξιολύπητοι, άν και χιλιάκις ένο
χοι, εϊναι όσοι κυλίονται έπί τής δλισθηρας όοοΰ!

Ό ’Ιάκωβος έμεινεν άκόμη αρκετόν καιρόν είς τοΰ 
Ερρίκου τήν οικίαν.

‘Η μικρά έξαδέλφη δέν έλησμόνησε τήν όπόσχεσιν, 
τήν οποίαν είχε δώσει είς τδν ’Ιάκωβον, καί πολλάχις 
ό Ερρίκος τήν εΐδε νά τρέχη κατόπιν τοΰ Ίαχώβου 
δλη χαρά και μειδιώσα, και νά τφ φωνάζη θριαμβευ- 
τικώς, «Ένικησα,’Ιάκωβε! ’Ενίκησα καί άλλην μίαν I 
ιδιοτροπίαν μου!»

Άλλ’ δμως ουδέποτε, ούδέποτε έστάθη νά εΐπη 
ίνίχησα. είς τδν Ερρίκον, μ’ ολον δτι αύτός πολλάχις 
τήν έπλησίασε διά νά της οώση τήν ευκαιρίαν αυτήν. 
Κάτι τής έλεγεν, δτι τοιαύτη λέξις δέν ήτο κατάλλη. 
λος νά τήν ειπη εις τόν Ερρίκον, Μίαν φοράν μά. 
λίστα, δταν κατά λάθος έστάθη πρδ τοΰ ‘Ερρίκου, ώς 
διά νά τιρ εΐπη, «Ένίχησα καί άλλην ιδιοτροπίαν μου,» | 
διέκοψε τάς λέξεις είς τδ μέσον καί εΐπεν— |

«Άφησε με νά περάσω, Ερρίκε· ένομιζα οτι ήσο , 
0 Ιάκωβος !» |

Επιτέλους ό Ιάκωβος άνεχώρησεν, ό δέ Ερρίκος | 
άπομείνας μόνος μέ τήν μικράν του έξαδέλφην ένό- j 

ησεν—ό θεός έίεόρει μέ ποιαν λύπην και στενοχω* ί 
ρίαν, - δτι και αυτή μόνη ή παρουσία του ήτο πει
ρασμός καί άφορμή παρακοής είς τήν ’Ιουλίαν. Χωρίς 
νά λέγη λέξιν, τό βλέμμα του, ώς φαίνεται, ήτο ικανόν 
νά τήν παρακινή είς τό κακόν. Τοιουτοτρόπως μίαν 
εσπέραν, οί δφθαλμοί τον περιφερόμενοι είς τδ δωμά- 
τιον έστάθησαν προσηλωμένοι είς τδ πλέξιμον της οι
κονόμου Άννας. Τούτο ήτο άρκετόν . ,. 1 Η μικρά 
έξαδέλφη παρακολουθήσασα τδ βλέμμα του, χωρίς νά 
χάση στιγμήν, ήρπασε καί άπέσυρε τάς βελόνας άπό 
ιό χειροτέχνημα τής Άννας ! Ήτο εργον στιγμής, 
άλλ’ ή δυστυχής γραΐα ήναγκάσθη νά δαπανήση δύο 
ολοκλήρους ώρας έωσοϋ θέση πάλιν τάς βελονιάς 
εί; τήν θέσιν των. Καϊ δέν παρεπονήθη μέν ή δυστυ
χής, άλλ’ έδάκρυσαν οί Οφθαλμοί της, δταν έσκέφθη 
ότι ό ανεψιός της, δστις ήτο τόσον φιλάσθενος, δέν θά 
είχε τήν έπομένην ήμέραν τδν ζεστόν λαιμοδέτην, ό
πως είχε διορίσει ο ιατρός.
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Κατήντησαν έκτοτε πολϋ σπάνιαι αί ήμέραη κατά ’ νά προσθέση όλα τά λοιπά είς ήμάς. Τοΰτο λοιπόν δει- 
τάς όποιας ήμικρά Εξαδέλφη δέν ύπέπιπτεν οδτω είς · ~~~ ' 1_ ° ~ ■’ Ά »· — — ■
σφάλμα τι, καί άπηλπισμένη έφώναζε λυπηρώς —

«’Αχ! άςήτο έδώ δ ’Ιάκωβος! θά ημην καλή τότε!»
*0 Ερρίκος θά έδιδε δ,τι είχε 3ν ήδύνατο νά ειπη 

είς τήν Ιουλίαν όσα τή ελεγεν 0 ’Ιάκωβος,— λόγους 
καλούς καί Ενθαρρυντικούς. Άλλά πώς ήδύνατο στό
μα ένοχον νά εϊπη καλούς λόγους καί ουτοι νά φέρουν 
τό άποτέλεσμα των ; Πώς καρδία δειλή νά κηρύξη 
τήν γενναιότητα;

'Τπέφερε τόσας τύψεις συνειδήσεως Ξ?ς τήν μητρι* 
κήν οίκίαν, είς τήν οίκίαν εκείνην. ήτις ήτο μάρτυς 
τών σφαλμάτων του, ώστε ήσθάνθη είδα; χαρας οτε 
ή ήμερα τής άναχω ρήσεως του διά τό σχολείον ά 
πλησίαζεν. Έπίστευεν on άποχωριζόμενος άπδ τους 
οικείους του θά άπεχωρίζετο ίσως καϊ άπδ τών τύ
ψεων του. Άκόμη καί οί τοίχοι τής αγαπητής Εκεί
νης οικίας, ήτις είχεν ιδεί τήν γέννησίν του,τά έφαί- 
νοντο σκοτεινοί καί στενόχωροι. (ακολουθεί)

---------(.οΙΦΤ-χ---------

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.

Έγνώ ρίζαν άλλοτε μίαν μικράν κόρην, ή οποία έπε· 
θύμει πολύ νά έχη εν ζεύγος χρυσών βραχιολίων. Ό 
πατήρ της όμως οέν είχε τά μέσα νά τής τά άγοράση, 
άκόμη καί άν είχε νομίσει καλόν νά, τής δω ρήση 
τοιοοτον τι. Ή Λοοΐζα (τοΰτο όμως δέν είναι τδ αλη
θές τη; όνομα) είχε διδαχθή, οτι ο θεός εισακούει τήν 
προσευχήν τών'άνθρώπιον, δταν ζητούν παρ' αυτοί μέ 
ολην ιήν καρδίαν των εκείνο, τδ όποιον Επιθυμούν, 
ώστε και αύτή άπεφάσισε νά ζητήση άπδ τδν Θεδν τά 
βραχιόλια, τά όποια τόσον επεθόμει.

Προσηόχετο λοιπόν καθ’ έκάστην έξ όλης τής καρ- 
δίας της, άλλ’ ό θεός δέν της έστειλε τά χρυσά βραχι* 
όλια. "Ετη παρήλθον καί ή Λουιζα ΰπανδρεύθη κόρων 
μέ άρκετά χρήματα, ώστε (ώρα έχει οχι μόνον χρυσά 
βραχιόλια, άλλά καϊ πολλά ά\λα στολίδια, δέν πιστεύω 
βμως οτι θεωρεί τούτο άποτέλεσμα τής προσευχής της, 
διότι τώρα Εννοεί καλλίτερον τήν χρησιμότητα καί τήν 
φόσιν τής προσευχής.

"Οταν οί μαθηταί του ’Ιησού Χριστού τδν ή ρώτησαν 
πώς νά προσεύχωνται, αύτδς του; έδιοαξε τήν Κυρια
κήν λεγάμενη ν προσευχήν, τδ Πάτερ ήμών, εϊς τήν 
όποιαν μεταξύ άλλων ζητείται άπο τδν θεόν ό επιού
σιος άρτος. Τοΰτο δε σημαίνει όχι μόνον τήν τροφήν, 
άλλά παν ο,τι είναι χρήσιμον καϊ άναγκαϊον είς τήν να. 
θημερινήν ζωήν. ’ Αλλ’ ό Κύριος προσέταίεν Επίσης νά 
ζητώ μεν πρώτον τήν Βασιλείαν τοΰ θεού και τήν δι
καιοσύνην Αδτοΰ καί υπόσχεται τοΰτο,3.J τδ πράττωμιν 

κνύει, δτι πρέπει νά έπιθυμώμεν καί νά ζητώμεν πε- I 
ρισσότερον τά πνευματικά καλά, παρά τά υλικά άγαθά. ί 
Έάν ή Λουΐζα είχε ζητήσει τδ χα'ρισμα έκεϊνο,τδ όποιον ι 
δ Απόστολος ονομάζει «στολισμόν πραέος καϊ ήσυχίου ί 
πνεύματος," ο Θεός θά είσήκουε τήν προσευχήν της καϊ 
θά τής έχάριζεν Εκείνο, το όποιον έζήτει. Τά περιττά ■ 
καί άχρηστα πράγματα δέν εΐναι νόμιμα αντικείμενα ί 
τής προσευχή;, άλλά τά πράγματα τά όποΐα συντεί- | 
νουν είς τήν Ενίσχυσιν καϊ μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρας ■ 
καί τής καρδίας- 3ς ήμεθα δέ παραβέβαιοι οτι δταν I 
ζητοΰμεν τά τοιαυτα,τήν συγχώρησιν δηλ τών άμαρ_ί 
τημάτων, δύναμιν νά άνπσταθώμεν είς τδν πειρασμόν, 
θάρρος εις τδ νά πράττωμεν τδ άγαθόν καϊ άγάπην ή 
πίστιν είς τδν θεδν, θά άπολαόσωμεν τήν αϊτησίν μας. ■

‘Η όπόσχεσις τοΰ θεού άποδλέπει τά παιδιά ι 
ώς καί τους ήλιχιωμένους· κ Έάν ζητήσετε τι κατά ί 
τδ θέλημα τοΰ θεού θέλει σάς δώσει αδτό.» Τά χρυσά I 
βραχιόλια καϊ τά τοιαΰτα δέν εϊναι συνήθως σύμφωνα : 
μέ τδ θέλημα τοΰ θεοΰ, και ά; έκ τούτου δέν δίδον - j 
ται είς Εκείνους, οΐτινες τά ζητούν, είναι δμως πάν-1 
τότε σύμφωνον μέ τό θέλημα Αύτοΰ τδ νά ζητή τις τά I 
χαρίσματα τοΰ Πνεύματος, καί οσάκις τά ζητοΰμεν δ ; 
θεός μας τά δίδει.

Οδδεμία προσευχή μένει χωρίς νά είσαχουσθή. Πι
θανόν νάμή κάμη κατά τήν αϊτησιν ενός άνθρώπου δ. 
θεός, νά μή τιρ δώση Εκείνο τδ δποΐον ζητεί, τοΰτο 
δμως δέν σημαίνει καί δτι δέν είσηκούσθη ή αιτησίς | 
του κατά τρόπον πλέον συμφέροντα και κάλλιον δι’ , 
αυτόν, άν καί ό ΐδιος δέν το έννοει. ι

Ό θεός δεν μας δίδει πάντοτε έκείνο, τδ δποΐον ί 
ζητοΰμεν, διότι νά γνωρίζη, δτι δέν εϊναι διά to καλόν ; 
μας νά τδ εχωμεν. "Η μας δίδει άλλο τι άντι αδ- 
του, —πράγμα το όποιον θά ήναι καλλίτερον καί συμ· j 
φερώτερον είς ήμας παρ’ έκεΐνο, τδ όποιον Εζητήσα-I 
μεν. , , j

’Ελπίζω ότι πάντες οί μικροί μου άναγνώσται καί ■ 
άναγνώσιριαι συνειθίζουν νά προσεύχωνται κατ’ ιδίαν 
καί νά ζητούν εις τδ όνομα καϊ διά χάριν του Χρι
στού τάς εδλογίας, τών όποιων έχουσιν άνάγκην ετι δέ 
δόναμιννά έκτελώσι τά καθήκοντα των, καϊ νά άντιστέ. ί 
κωνιαι εϊς τοδς πειρασμούς, χαϊ χάριν όπως προοδεύ- 
ωσιν είς τήν αληθή εΰσέδειαν. Τοιαότας προσευχάς ό ' 

θεός άγαπφ νά άκουη και είσακοΰη πάντοτε

ΛΔτηφ έπεσκευάζων ."λοϊον

στολή ίΤδ σκάφανδρο ν, ήτοι ή καταδυτική 
εΐναι μύγα εΰεργέτημα είς τους δύτας, διότι όχι ί
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μόνον διευκολύνει τήν έργασίαν των, είτε αλιευτική 
είναι, είτε άλλη τις, άλλά καί τούς προφυλα'ττει άπό 
παντας τού; κινδύνους, είς τους όποιους άλλοτε ήσαν 
έκτεθειμένοι.

‘Ως βλέπεται έκ τής προκειμένη; εικόνας, το ύδωρ 
αποκλείεται έντελώς άπδ παν μέρος τοΰ σώματος, 

τοΰ ήλιου είναι αρκετόν, άλλ1 όταν κατέρχεται είς 
μεγάλα βάθη, λαμβάνει φανόν ήλεκτριχδν, δστις τφ 
δίδει άπλετον φώς. Άλλοτε οί δόται συνενοουντο 
με τούς άνω διά μέσου σχοινιού, το όποιον έσυρον ' 
άπαξ μέν. 3ταν ήθελον περισσότερον αέρα, τρις όταν ! 
ί σημαίνον άνάβασιν, κτλ. Τούτο δμως αντικατέστησε !

Ή ευχή τοΰ καλοΰ ίε/>οχή/?υχο;.

ί πλήρες δέ ρεΰμα άέρο; κυκλοφορεί έντός της περι- 
• κεφαλαία;, άνανεούμενον άκαταπαόστως άνωθεν διά 
ί !Α'θΧα''ήί, την όποιαν κινούν άδιακόπως οί έν τή λέμ 
ί 6ιι>. Οί όάλινοι δίσκοι εις το πρόσθιον μέρος τής πε· 
[ ρικεφαλαίας έπιτρέπουν είς τόν δότην νά βλέπη καθ’ 
| βλας τάς διευθύνσεις. "Οταν έργα'ζηται είς μικράν ά' 
ί πόστασιν άπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, τδ φώς

τδ τηλέφωνον, ώστε τώρα συνδιαλέγονται ώς νά ή· ; 
σαν όμοΰ έπΐ τη; έπιφανεία; τή; θαλα'σσης, |

---- -----------— ·
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΓ ΚΡΑΝΔΟΚ. !

....—™— j
Έζη άλλοτε είς τήν Κοομβερλάνδην τή; 'Αγγλίας ;

έπΐ Καρόλου Β'. ευσεβής τι; ίεροχήριί ονομαζόμενο; ·
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Ρόζερ, δστις, έπειδή έκήρυττε το Εΰαγγέλιον είς τον 
λαόν, κατεδιώκετο ύπό τοΰ διοιχητοο τής επαρχίας 

ί σϊρ Ριχάρδου Κράνδοκ. ώμου και ανελεύθερου άν· 
I θρώπου, δστις έναντιούτο είς δ,τι καλόν καί θρησκευ* 
ί τικόν. 'Ο Ρόζερ, ά» καί ήίευρβν οτιήιο είς τήν έξου- 
σίαν τοο Κράνδοκ, δέν έπαυε χηρύττων, διότι ί- 
προτίμα νά χάση τά πάντα μάλλον παρά νά παραμε- 
λήση τδ ίερόν του καθήκον. Έπϊ τέλους ό Κράνδοκ 
ένοήσας δτι με τάς άπειλάς δεν κατόρθωνε τίποτε, 
έστειλε καϊ συνέλαβε τδν ιεροκήρυκα καϊ τους πιστό- 
τέρους του φίλους καϊλτους έφερεν είς τδ μέγαρόν τυ.

Ένφ οί αιχμάλωτοι έκάθηντο είς ένα άντιθάλα- 
μον, περιμένοντες άπδ στιγμής είς στιγμήν τήν κα
ταδίκην των, είσήλθεν έκεΐ ή μικρά έγγονή τοΰ σϊρ 
Ριχάρδου, κοράσιον έξ έως επτά έτών, καί τους πα· 
ρετήρει μέ περιέργειαν. ‘Ο Ρόζερ, δστις ήγάπα πολύ 
τά παιδία, λαβών αδτήν έπι τών γονάτων του ήρ· 
χισε νά συνομιλγ μέ αδτήν, έκείνη δέ ένθαρρυνθεισα 
τδν έρώτησε, Διατί ήλθετε έδώ ;

«Ό πάππος σου μας έφερεν έδώ, κόρη μου,» ά
πεκρίθη ό καλάς ΐερεΰς, «και πιστεύω δτι σκοπεύει 
νά μάς στείλη δλους είς τήν φυλακήν!»

«Και διατί; Τίέκάματε;»
«Τίποτε άλλο, είμή δτι έγώ μέν κηρύττω τδ Εΐ>· 

αγγέλων, οί κύριοι ουτοι δέ έρχονται καί με άκούουν. 
Πιστεύω δέ δτι τήν στιγμήν αυτήν ο πάππος σου γρά
φει τήν διαταγήν τής φυλακίσεώς μας.»

Τδ κοράσιον άμα ήκουσε τούτο, άνεπήδησεν άπδ 
τά γόνατα τοΰ Ρόζερ καϊ έτρεξεν είς τδν θάλαμον 
τοΰ παππού της, φωνάζουσπ;

«Παππού, παππού I Τί θά κάμης τδν καλόν γέρον 
τα, δ όποιος κάθηται άπ’ έξω;»

«Αύτδ δέν εΐναι ίδική σου δουλειά,» άπεκρίθη 6 
σκληρός διοικητής - «Κάμε μου τήν χάριν νά με δεί- 
Εης τήν ραχιν σου!»

«Αυτός μοϋ εΐπεν δτι θά τδν στείλης είς τήν φυλα
κήν,» εΐπεν ή μικρά, χωρίς νά δώση προσοχήν είς τήν 
διαταγήν τού πάππου της. «Άντδ κάμης ήξευρε οτι 
έγώ θά πέσω ίΐς τήν λίμνην νά πνιγώ. Μ’ άκούεις;»

Ό τρόπος τοΰ κορασιού ήτο τόσον άποφασιστι· 
κδς, ώστε δ πάππος της, δσιις τήν έλάιρευεν, έκλονί- 
σθη. Έσηκώθη, έλαβε τό έγγραφον είς τήν μίαν χειρα

■ καί τήν έγγονήν διά τής άλλης καϊ είσήλθεν είς τδν 
άντιθάλαμον.

«Είχον γράψειτήν διαταγήν τής φυλακίσεώς σας,· 
εΐπεν είς τδν Ρόζερ καϊ τους φίλους του· «Εΐσθε ά-

I ξιοι νά όπάγητε είς τήν φυλακήν. ’Αλλά κατά πα· 
I ράκλησιν τής έγγονής μου σάς άφίνω έλευθέρους!» 
ί ‘Ο Ρόζερ τότε πλησίασα;, έθεσε τήν χεϊράτου έπί
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τής κεφαλής του κορασιού, καί μέ οφθαλμούς υψωμέ
νους προ; τδν οδρανδν εΐπεν, «Ό Κύριος, τοΰ όποιου 
τδ Εδαγγέλιον ύπερήσπισας σήμερον, νά σέ εύλογήση 
είς τή» παρούσαν ζωήν, είς τδν θάνατον καί είς τήν 
αίωνιόητα!»

Ή δέησις τού καλού γέροντος είσηκούσδη πολλά 
έτη μετά τόν θάνατον αύτοϋ· Ή έγγονη του Κράνδοκ 
έμεγάλωσεν, αμέριμνος περί θρησκείας, έωσοΰ μία ά- ■ 
σθένεια τήν έρριψεν είς τήν κλίνην, Ό ίατρδς, τδν ! 
δποΐον προσεκάλεσεν, ήτο άνθρωπος εύσεβής, παρα- ( 
τηρήσας, δ’ δτι ή νέα έφαίνετο πλέον καταβεβλη
μένη παρ’ δσον άπήτει ή άσθένεια, τήν ή ρώτησε έμ* 
πιστευτικώς, άν τήν έτάραττεν άλλη τις αιτία.

Αυτή άπεκρίθη δτι εΐχε μεγίστην ψυχικήν ταρα- | 
χήν, καϊ τόν παρεκάλεσε νά τής εύρη θεραπείαν, άν 
ήδύνατο.

— «Γνωρίζω εν βιβλίον,» εΐπεν 6 ίατρδς, «τδ ό
ποιον δύναται νά σέ ανακούφιση.»

— «Άχ! ιατρέ μου,» εΐπεν ή άσθενής. «Δέν υπάρ
χει βιβλίον, τό δποΐον νά μή άνέγνωσα, άλλ’ βμως ή 
καρδία μου μένει κενή. Αγόρασε μου έν τοότοις τδ 
βιβλίον τούτο καί θά τδ άναγνώσω.»

'Όταν δ ίατρδς τής έφερε τδ Ευαγγέλιον, έφάνη δ
λίγον δύσπιστος, άλλ’ έπειδή εΐχε δώσει τήν δπόσχεσίν 
της, ηρχισε νά τδ άναγινώσκη μέ προσοχήν, δϊς τής 
ήμέρας διά τής εΰλογίας δέ τού Θεού έγεινε μία 
άπδ τάς εύτεβεστάτας καϊ πλέον φιλάνθρωπους γυ
ναίκας τής ’ Αγγλίας, δαπανήσασα τήν περιουσίαν καϊ 
τήν ζωήν της εί; τήν υπηρεσίαν του θεού καϊ τών ό
μοιων της.

MATAIOTHS.
ΤΙ ώφελιϊ τόν άνθρωπον, άν έπί γής ίκλάμψη;

"Εν μα'ρμαρον λςυκότατον, κρύον θά τόν σκιπάση.
Μηδέν ίϊναι f> άνθρωπος, μηδέν ή ΐύνβμίς του, 

Μηδέν ή φαντασία του, μηδέν ή Επαρξίς του.
Μηδέν τύ κάλλος κ’ ή ίσχϊις, μηδέν ή ώραώτηί, 

Τά πάντα ίναρ καί οχιά· τά πάντα ματαιότη;!

«Ο ΠΑΤΗΡ ΜΑΣ.» ί

ζΕχ του γαλλικού.) I

(‘ϊπό τής Δϊβποίνης Χονδροπόδη.)

Έκαμνε ψύχος δριμυΐραγοαία δέ βροχή έπιπτε ποτέ 
εις τινα μεγάλην πάλιν τής Γαλλίας, ώστε αί κεντρί'i 
κώτεραι 0δοί, αί άλλοτε πλήρεις πολυάσχολων άνθρώ · j 
πων, ήσαν σχεδδν έρημοι· δένήκουετο δ’ άλλο, εί μή 
ο χροτο; άμάξης ή τδ ταχύ βήμα διαβάτου, σπευ- 
δοντος νά έπανέλθη εις τήν οικίαν του.

Οί έμποροι έσπευδαν νά κλείσωσι τά καταστήματά 
των, διότι τί ήδυναντο νά περιμένωσιν άπδ τοιοΰτον
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καιρόν; ’Ακόμη καί ό την γωνίαν αρτοποιός, δστις παν 
τότε άφινε τελευταίος τδ έργο ν' τοο, ανεγίνωσκεν 
έφημερίδα, ά; νά έσχέπτειο δτι ή πώλησις εΐχε τελει
ώσει δι έκείνην τήν ήμ-ίραν. Αίφνης, σφοδρός άνεμοί 
σείσας τάς θΰρας καί τά παράθυρα τόν έκαμε νάση* 
κώση τήν κεφαλήν και τότε παρετήρησε μικρόν προ- 
σωπον έστηριγμένον έπί τών ϋέλων τής θόρας τής εί 
σόδου. Τοΰτο ήτο παιδίον νεώτατον άκόμη, άλλ’ ώ- 
χρότατον καί πολΰ λύπημένον* οί ζωηροί όφθαλμοί τοο 
έδείκνυον δτι υπό τά κατάβρεχα ράκη του έκρύπτετο 
ψυχή νοήμων καί ένεργητική. Πρό πόσης ώρας εδ
ρίσκετο έκεΐ, οόδεις ήίευρε, διότι πάντοτε εΐς τάς 
ρεγάλας πόλεις βλέπει τις μικρά, ταλαίπωρα πλά* 
σματα,νά στέκωνται ήμέρα; ολοκλήρους καί κάποτε και 
τάς νύκτα; πλησίον τών αρτοπωλείων, οί δέ άρτο* 
πώλαι δέν ν’ άνησυχουν πάντοτε περί αυτών. Ό 
αρτοποιός λοιπόν κύριος Μαρκέτος έπανήρχισε τήν 
άνάγνωσίν του, μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν έσκέ- 
φθη ότι ήτο πλέον καιρός νά κλείση τδ μαγαζί- 
ον του καί νά έπιστρέψη είς τήν οικίαν του.^Ίδώχδέ 
τδ παιδίον άκόμη είς τήν ιδίαν Θέσιν έξεπλάγη, καί τδ 
άνεγνώρισεν ώ; Sv μικρόν παιδίον, είς τό όποιον άπό 
καιροΰ είς καιρόν έδιδε τεμάχιον άρτου. Δέν έκαμνε 
πάντοτε τοΰτο, διότι δέν ήθελε νά ένθαρρύνη τήν όκνη* 
ριαν, άλλ’ όπήρχέ τι συμπαθητικόν έπί τοΰ παιδίου, τδ 
όποιον τδν συνεκίνει και πρό πάντων διότι προ δλίγου 
καιροΰ εΐχε χάσει τόν άγαπητόν του μικρόν Βερ- 
τράνδον, δστις εΐχε σχεδόν τήν ιδίαν ήλίκίαν. Τδ εσ
πέρας τοΰτο αίσθημα λυπηρότερον ακόμη τόν πάρε- 
κίνησε νά οώση εις τό τρέμον έκ τοΰ ψύχους παιδίον 
λευκόν νωπόν άρτον,λέγων συγχρόνως είς αότό φιλοσ* 
τόργως. — «Πάρε το μικρέ μου καί έπίστρεψε γρή
γορα είς τήν οικίαν σου.»

Τδ παιδίον έχαιρέτησεν εύσεβάστως καί άπεμακρόν- 
Οη σιωπηλώς, ένφ ό ευεργέτης του έκλειε τό μαγα* 
ζίον του καί άνεχώρει είς τήν οικίαν του.

10 κύριος Μαρκέτος ήτον αληθής Χριστιανός, καί 
περίπατων διελογίζετο τούς λόγους τούτους του Κυρί
ου, «Μακάριοι οί έλεήμονες διότι θέλουσιν έλεηθή.» 
Φίίάσας δέ οΰτω πρό της θΰρας του εκρουσε, κατόπιν 
στραφείς είδε μετά μεγάλης έκπλήξεως τον μικρόν έ 
παίτην όπισθεν του. Πί πλήρεις έμπιστοσόνηςόφθαλ- 
μοι του παιδδς, προσηλωμένοι έπί τών ίδικών του, τδν 
έκαμαν νά κράτηση τήν έπίπληξιν, ήτις ήτον έτοι
μη νά τοΰ έκφόγη, και ήρκέσθη νά του εΐπη μόνον.

η Τι θέλεις ακόμη, παιδί μου ; »
«Έθελα νά ΐδω ποΰ κατοικείτε.»
«Καί διατί! ■>

«Διότι έσυλλογιζόμην ότι εΐσθε ίσως «ό πατήρ μας.» 
Μήπως εΐσθε κύριε;» (Ακολουθεί.)
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Η ΧΛΙΔΗ.
Κατ’ επιτομήν ίχ τοο Γεμμανιχοο.

(συνέχεια- ΐόι προηγ. φύλλο» )

Τήν έπαυριον ό λαμπρός ήλιος έπρόβαλλε πάλιν ό
πισθεν τοΰ όρους, καί πάλιν ή Χάιδη έσυνώδευσε τόν 
βοσκόν μέ τάς γίδας του είς τάς νομάς. Πολλαίήμέρα( 
έπέρασαν τοιουτοτρόπως, καί τό είδος τοΰτο τής ζωής I 
ωφέλησε τόσον τήν μικράν Χάϊδη,ώςε έμαόρισε καί έν. I 
δυνάμωσε και ουδέποτε ήσθάνθη πόνον ή αδιαθεσίαν, 
άλλ’ ήτο πλέον χαρούμενη ώς τά πουλάκια είς τά 
πράσινα κλαδιά τού δάσους.

Άφοΰ οΰτω ήλθε τό φθινό πώρον, ό άνεμος έφυσα 
πολύ δυνατότερα, κα! ένίοτε ό πάππος έλεγε, «Σήμε
ρον, Χάϊδη, πρέπει νά μείνης είς τό σπίτι. ‘Ο άνεμος 
έκεΐ πάνω θά σέ πάρη σάν πτερδν νά σέ σφενδονίση 
άπό τοΰ; κρημνούς, η

"Οταν έμάνθανεν ό Πέτρος δτι ή Χάιδη δέν θά 
τόν συνοδεΰση, έσοόφρωνε τό πρόσωπον του, διότι προ- 
έβλεπε πολλά δυσάρεστα πράγματα* πρώτον τήν μο
ναξιάν έκεΐ έπάνω, διότι εΐχε συνειθίσει πλέον μέ τήν 
Χάϊδη καθημέραν, έπειτα τό καλόν γεύμα, τό όποιον 
του έδιδε» ή μικρά καί τό οποίον βέβαια θά έπαυε 
πλέον* προσέτι έσυλλογίσθη ότι θά έδυσκολευετο μέ 
τάς γίδας, διότι και αΰταί εΐχον μάθει μέ τήν Χάιδην 
καί τήν ήκολουθουν καλλίτερα παρά τόν Πέτρον.

"Οσον διά τήν Χάιδην δέν τήν έμελλε και τόσον άν 
έμενεν είς τήν οικίαν. Ήτο ευχαριστημένη παντού όπυ 
καί άν ήτο, - παντού διεσκέδαζε. Καί δταν έμενε μέ 
τόν πάππον της έμάνθανε τόσα νέα καί περίεργα πράγ
ματα καί ευχαριστείτο τόσον πολύ νά τόν βλέπη έργα- 
ζόμενον, ώστε ουδέποτε έβαρύνετο. Ή μεγαλειτέρα δ
μως εύχαρίστησί; της ήτο τάς ήμέρα; δπου έφυσα 
σφοδρότατα ό άνεμος νά άκου η τό τρίξιμον καί τόν α
ναστεναγμόν καί τό ψιθόρισμα τών μεγάλων πεύκων, 
όπισθεν τής καλόβης, Άδιακόπως έτρβχεν έξω νά ά- 
κοόση τους βαθεΐς καί μηστυριώδεις ήχους, οί όποιοι 
έξήρχοντο άπό τούς όψηλοΰς κλάδους. Έστεκεν δπο· 
κάτω καί έβλεπε μέ απορίαν και ενθουσιασμόν τάς 
κορυφάς τών δένδρων νά σείωνται, νά κύπτουν, καί 
νά κινούνται μέ ορμήν άπό τόέν μέρος εΐς τό άλλο,

’Επιτέλους έπηλθε πολΰ ψύχος. *0 Πέτρος έφυσατά 
δάκτυλά του τώρα δταν ήρχετο τό πρωί νά παραλαβή 
τάς γίδας, τοΰ πάππου, άλλά καί αυτός έπαυσε τέλος 
νά έρχηται, διότι μιαν νύκτα έχιόνισε, καί τό πρωί 
τό όρος ήτο κατάλευκον— ούτε έφαίνετό που φόλλον 
πράσινον. ‘Η Χάϊδη κατενθ θυσιασμένη έτρεχεν άπό τό 
Sv παράθυρον είς τό άλλο, διά νάίδη έως ποΰ έφθανε 
τό χιόνι, διότι έξηκολοόθει νά χιονίζη πυκνά, έωσοΰ 
έφθασε μέχρι τών παραθύρων καί τά έσκέπασε, ώστε 
δέν ήτο δυνατόν νά τά ανοίξουν άπό μέσα.

(άκολουθέΐ.)
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ΧΙΟΒΣΧ-Δ.^·

—Ή μεγίστη καί άρχαιοτάτη κριμαστή (δι άλύσεων) γέ
φυρα τοΰ κόσμου είναι ή Κίγγ-Τουγγ της Κίνας, ή οποία 
έκτείνεται άπί> τήν κορυφήν ένας ορού; είς άλλο, σχηματί- 
ζουσα άδιάκοπον οδόν μετάξι) τών δύο.—Τό βαθύτατου με
ταλλείο? του κόσμου είναι άλατωρυχειόν τι τήΐ Βοημίας, 
τοΰ όποιου τό μέγιστον βάθος είναι 3000 ποδών.—‘U μέγι
στος χαί ίίψιστός όγκος βράχου είναι ή νοτία κορυφή τοΰ 
‘Τοσέμίτε, σειράς άρέων είς τό δυτικόν μέρος τών ‘Ιΐνωμίν. 
Ιίολιτειών, Αΰτη άποτελεΐται έξ ένός βράχου όγκώδους 0· 
στις ύψοΰται 6 '00 πόδας άνω τής ΐπιφανείας τής γήΐ. 
Τό έκτενέστατον σύγγραμμα τού κόσμου εΐναι Κινεζική Εγ
κυκλοπαίδεια, είς 5000 τόμου;' έν άντιτυπον too βιβλίου 
τούτου εύρίσκέται είς τήν βιβλιοθήκην τού Βρεττανικνύ Μυ· 
σε ίου, είς τό Λονδϊνον.

—·Η. Γαλλική ’Ακαδημία δίδει βραδεία κατ έτος είς άν- 
Βρώπους, οΐτινες έδειξαν ήρωΐσμόν, αΰταπάρνησιν καί έν γί
νει παραδειγματικήν ήθικήν διαγωγήν. Είς τήν έφετεινήν της 
συνεδρίασιν μεταξύ άλλων βραβείων άπενεμήθησαν καί 1500 
φράγκα είς μίαν χωρικήν τοΰ χωρίου Βερνευλ, Ιωάνναν 
Δελίλ. ’ίδοΰ είς όλίγας λέξεις ή ίστιρία τής γυναίκας ταύτης, 
Είναι τώρα τεσσαράκοντα έτώντήν ήλικίαν, τψ δέ 1864 
έζητηθη είς γάμον υπό τού Κλαυδίου Γκανιών, μονογενούς 
υιού πτωχών χωρικών, τών δποίων ή όλη περιουσία ήτο 
εΐς αγρός, τόν όποιον αυτό; έκαλλείργει. Πρίν τελεσθοΰν οί 
γάμοι, ό νέος έκλήθη έφεδρος εί; τόν στρατόν, οπού καί ά· 
πεθανε τφ 1868, Άπό τήν ήμέραν τής κηδείας του ή ’Ιωάννα 
ήκολούθησε τούς κατατεθλιμένους γιονεΐςτου είς τήν οικίαν 
των, ν’Εάν έζη I υιό; σας,· είπε — ο θά ήμην συζυγός του, 
τώρα λοιπόν είμαι χήοα τ« καί θυγάτηρ σας, Ιίοτέ δέν θά σάς 
έγκαταλείψω!» Καί πραγματικώς, έπί δεκαοκτώ έτη τώρα 
μένει πλησίον τών γερόντων, έκτελοΰσα πιστώς τά χρέη βν- 
γατρός άφωσιωμένης. Έκτος τών έργασιών τής οικίας έκτε- 

ι λεΐ καΐ δλην τήν έξης ΰπηρεσίαν, σκαπτούαα θερίζουσα, κό- 
πτουσα ξυλά καΐ ολα τά λοιπά, καί οΰτω συντηρούσα τούς

■ γονείς τού μνηστήρός της. ‘Ο γέρων άπέθανε πρό τινων μηνών, 
ή γραία 5μως ζή άκόμη άλλά κατάκοιτος καί πάσχουσα· άλλ’ 
είς δλας τάς στενοχώριας καί λύπας της ή Ιωάννα είναι πα- 
ρήγορος καΐ υποστήριγμά της ·Άχί τί θά άπογείνω άν μέ 
άφήσης ; εάναφωνεΐ ένίοτε ή δυστυχής'έν τφ μέσω τών πόνων 
της, άλλ’ ή Ιωάννα άποκρίνεται ήσΰχως 1 εΔέν ήμην ή άρρα- 
βωνιστική τοΰ Κλαυδίου ; β καί ή γραία με τούτο καθησυχά
ζεται. Όλοι οί κάτοικοι τού χωρίου μαρτυρούν περί τής ά· 
φοσιώσεως καΐ τής τιμιότητος τής Ιωάννας, καΐτό βραβεΐον 
τό όποιον άπενεμήθη είς αΰτήν δεικνύει πόσον έξετίμησαν 
τήν ευγένειαν τής καρδίας της οί πλέον διακεκριμένοι Γάλ
λοι τής έποχής μας.
—Τά αίιγάτών πτηνών είναι διαφόρων σχημάτων, άναλόγως 
τού σχήματος καί τοΰ είδους τών φωλεών, είς τά όποια έπω- 

-άζονται. Οΰτω τά αΰγά τά όποια έπωάζονται είς τρύπας είναι 
ολοστρόγγυλα. Άλλ’ υπάρχουν πτηνά τά όποια δέν κάμνουν 
τά αυγά των είς φωλιάς, άλλ’ είς ράχεις καί άλλα έξέχοντα 
μέρη τών βράχων καΐ σκοπέλων είς τοιαύτην δέ θέσιν είναι 
πολύ πιθανόν νά κινηθούν τά αύγά, είτε οπό αύτώνγτών πτη
νών είτε ύπό τού’άνέμου καΐ νά κυλιστούν καΐ θραυσθοΰν 
έπΐ τών βράχων άλλ’ή θεία σοφία έπρονόησε διά τήν άσφά-
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κειαν αύτών καΐ τοιουτοτρόπως έπιβεβαιοϋται τό ρητόν τοΰ 
Εύαγγελίου, ότι ούτε’οτρουθίον πίπτει έπΐ τής γης άνευ τής 
άδείας τού Πατρός ήμών τού Έπουρανίου, ’Ιδού πώς δεικνύε
ται ή πανσοφία καΐ πρόνοια τού 11 οιητού είς τήν προσαρμογήν 
τοΰ σχήματος τών αύγών /τούτων εί; τήν -έπικίνδυνόν των 
φωλεάν/Όί Ά π τ η ν ο δ ύ τ α ι, πτηνά ευρισκόμενα είς τάς 
θαλάσσσας τής πολικής ζώνης, έναποθέτ«ν τά αύγά των έπάνω 
είς έξέχοντα μέρη τών βράχων, χωρίς φωλεάν ή άλλην προ- ; 
φύλαξιν, Τά αύγά δμως δένΆυλίονται άπό τήν θέσιν των ; 
διά τον έξης λόγον, ότι, άντί νά ήναι ώς τά συνήβη αύγά, 
απολήγουν εί; όξΰ είς τό 8ν άκρον, ώστε άμα κινηθούν δέν 
κυλίονται πρός τά έμπρός, ώς ή αφαΐρα, άλλά στρέφονται περί 
τόν άξωνα αύτών, όπως ή βίδα. Ίήν ιδιότητα τούτην τοΰ 
αύγοΰ ούναιαι καθείς νά έννοήση, έάν λάβη βίδαν καί την 
θέση πλησίον τού άκρου τής τραπίζης. "Ας τήν έγγίση τότε 
καί θά παρατηρήση οτι, άντΐ νά κυλισθή καΐ πέση άπό τό 
άκρον τής τραπέζης, άπλώς περιστρέφεται περί έαυτήν, δηλ, 
περί τόν ά’ξωνά της. Δέν υπάρχει τίποτε θαύμασιώτερον είς 
δλην τήν φύσιν άπό τήν προσαρμογήν ταύτην τού σχήματος 
τών αύγών τών θαλασσίων τούτων πτηνών πρός τούς έπι. 
κινδύνους βράχους, όπου έπωάζονται.

—Ίον άρχαίον καιρόν άπήρχον μικρογράφοι πολύ έπιτηδι- ί 
ότεροι τών τωρινών, άν καί ίχομεν μικροσκόπια τήν σήμερον, 
τά δποΐα οί τότε άνθρωποι δέν εΐχον. '(J Μυρμηκίδης δ Μι
λήσω ς καί ό Καλλικράτης, δ Λακεδαιμόνιος κατεσκεύασαν : 
άμαξαν συρομένην ύπό τεσσάρων ίππων, τόσον μικρόν, ώστε 
ή πτέροξ μιδ; μύια; τήν έσκέπαζε! Προσέτι έγραψαν έπΐ ένός 
κόκκου σησάμου διά χρυσών γραμμάτων δύο στίχους έλε- 
γείου (ποιήματος). Άλλος πάλιν έγραψε τήν Ίλιάδα τού 'Ο
μήρου είς μεμβράνην, ήτις έχώρει έντός ένός καρυδιού, τό ό
ποιον προσέφερεν είς τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, ίστις ήγάπα ί 
τήν άνάγνωσιν τοΰ‘Ομήρου.

— ΙΙόσον κερδίζουν μερικοί ιατροί.—‘Ο δια'σημο; Άγγλος 
ιατρός Άστλευ έπΐ πολλά έτη’εΐχεν άσήμαντον εισόδημα, 
άλλά μετά παρέλευσιν όκτώ έτών τό έτήσιόν του εισόδημα, 
ήτο 15)00 λίρας (525,000 φρ ) Πρό τεσσαράκοντα δέ έτών 
ό Κόρριγαν διάσημος ιατρός τοΰ Δουβλίνου έκέρδιζεν 9,000 
Λίρας τό έτος (225000 φρι-

— Τό μικροφώνου ήλεκτρικον στηθοσκόπιον, εΐναι νέον 
έφέυρ/,μα πρός έξέτασιν τών όστών, τών πνευμόνων, τής 
καρβίας καΐ άλλων όργάνων τοΰ σώματος, ‘Η μεγάλη του 
άξία εΐναι δτι μεταδίδει καί τούς έλαχίστους καΐ άσθενε- 
στάτους ήχους καθαρά καΐ δυνατά. Τό βάδισμα τής μυίας 
έπί τοΰ μικροφώνου λέγεται ότι ομοιάζει μέ τό βάόισμα έλέ- 
φαντος· τόσον βαράς καΐ ήχηρός άκούεται ό ήχος αύτοΰ ϊ

— Ίο μικρότατον τετράποδου τοΰ κόσμου είναι ό Πυγ
μαίος Μΰς τής Σιβηρίας. Ίο δέ μικρότατου φυτόν είναι τό 
άρκτοι ον βατόμουρου, τό όποιον χωρεϊ όλόκληρον μέ τήν ρί
ζαν και τούς κλώνους του έντός φιάλης έξ ούγγιών.

ΙΕΡΟ ΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

)) ΙΙοία ήτο ή μεγάλη έορτή ή άναφερομένη έν τφ κατά 
Ίωάννην Εύαγγ. κεφ. ή. 3ΐ ;

2) Διατί διωρίσθη ή έορτή αΰτη ύπό τού θεού ;

3) ΙΙότε άνανεώθη μετά τήν αιχμαλωσίαν τών Ισραη
λιτών ;
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