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ανέρχεται είς πίεσιν 20 — 2 4 λιτρών κατά τετραγ. 
εκατοστόμετρου. Ή μεγάλη αύτη πίεσις χρησιμοποι
είται είς τάς κωμοπόλεις διά τά ύδραγωγεϊα καί ώς 

>έατα διαφέρουν άπδ τά κοινά φρέ- κινητήριος δύναμις μηχανών, καί έννοεΐται δτι εΐναι 
‘ ' * άσυγκρίτως εύθηνοτέρα τοΰ

άτμοΰ. Είς τήν πόλιν Γχάγ- 
κτον, μηχανή δυνάμεως ηο 
ίππων, ήτις κινεϊ έργοστά- 
σιόν Τι δλην τήν ήμέραν καί 
παρέχει ήλεκτρικδν φώς δ
λην τήν νύκτα, κινείται ύπδ 
άρτεσιανοΰ φρέατος, ή κα
τασκευή τοΰ δποίου έκόστισε 
μόνον δσον θά ίκόστιζεν ή ά- 
γ ο ρ ά άτμομηχανής, καί οΰ- 

ί τως αποφεύγονται αί δαπάναι 
διά άνθρακας, μισθοδοσίας 
θερμαστών, μηχανικών, κτλ.

ΑΡΤΕΕΙΑΝΟΝ ΦΡΕΑΡ,

Τά άρτεαιανά φρί 
ατα κατά τοΰτο, δτι άνοί- 
γονται συνήθως είς κοιλά
δάς ή πεδιάδας μεταέύ δύο 
υψωμάτων τοΰτο δέ κάμνει 
τό ύδωρ νά ανέρχεται πολύ 
υψηλότερου είς τά άρτεσια- 
να παρά είς τά κοινά ψρέα- 
τα. Πρδς τούτοις, τά αρτε- 
σιανά εΐναι πολύ μικροτέρας 

; διαμέτρου άπδ τα κοινά, καί 
τοΰτο βοηθεϊ είς τδ νά φέρη 
τό ύδωρ πλησιέστερον είς 
τήν έπιφάνειαν.

Καί δμως είς τήν προ
κειμένη ν εικόνα βλέπετε άρ- 
τεσιανδν φρέαρ, δπου τδ ύ
δωρ δχι μόνον έρχεται μέχρι 
τής έπιφανείας, άλλά καί 
σψενδονίίεται ύψηλά είς τδν 
άέρα I Καί μή νομίζετε δτι 
τό παριστανόμενον τούτο 
φρέαρ εΐναι μοναδικόν. ’Α
πεναντίας ύπάρχουν πλέον 
των έκατδν τοιαϋτα φρέατα 
είς τήν αύτήν Πολιτείαν. 
Ή πολιτεία αύτη εΐναι ή Δα- 
κότα, μία τών Ήνωμ. Πολι
τειών καί έχει έκτασιν ΐσην 
μέ τήν τής Νορδηγίας, Με
γάλης Βρεττανίας, καί ’Ιτα
λίας, δμοΰ.

Τά άρτεσιανά ταΰτα φρέ
ατα τής Δα κότας έχουν βά
θος ιδο — 6οο μέτρων, καΐ 
δίδουν διαρκή καί οταθεράν 
(Ιοήν ύδατος, άδιάφορον πό~

Άρτεβιανόν φρέαρ.

:σα τοιαΰτα φρέατα άνοιχθώσιν έκεΐ πλησίον. Ή*δύ-1 τούς συνωόίυ σε μέχρι τοϋ τραίνου 
j ναμις, μέ τήν όποίαν έΐέρχεται τδ ύδωρ, πολλάκις | κολουβήσσυν τον δρόμον των. Κα1

— Καί άστεΐον λαβρεμ- 
πύριον.

Νεόνυμφόν τι ζεύγος έπέστρε- 
φίν τίς τήν Γερμανίαν, άφοϋ εΐχε 
κάμει περιοδείαν μέχρι Βρυξελ
λών. Καθώς επλησιαζεν δ σιδη
ρόδρομος etc τά Γερμανικά σύ
νορα, ή νύμφη ανήσυχος ώμο- 
λόγησεν εΐς τδν σύζυγόν της, οτι 
έχει ποσότητα ωραιότατης άατ- 
τΖΧΐαε είς τδν σάκκον της, 
επί της δποίας 6α πλήρωσή βα- 
ρύν δασμόν, κα'ι τδν παρεκ^ίλεσε 
νά τήν κρύψη μίσα είς τδν υψη
λόν του πίλον. Ό σύζυγος τδ 
ϊκαμεν, δταν δέ έφίασαν είς τα 
σύνορα καΐ οί τελωνοφύλακες, 
οί'τινες πάντοτε υποπτεύονται 
τας νέας κυρίας, έκαμαν αυστη
ρότατη'/ έρευναν εΐς ολα τα 
πράγματά των,δέν εΰρον τίποτε. 
'Ο τελώνης, μαγευθεις άπδ τήν 
ευγένειαν τοϋ νεαρού ζεύγους, 
--ι—-,, δταν ηλδεν ή ώρα να εξα-

Καβ' ήν όμως στιγμήν είσήρ-
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νοντο εις τό βαγΐνι, & νέος σύζυγος ίζαλλος «πό τήν χαράν του 
δτι δεν τήν ειχον καταλάβει, καί λησμονών τήν ϊαντέλλαν μέσα 
εις τόν πίλόν του, άπεχαλύφΟη διά να χαφετήσ^ τον προσηνή 
τελώνην, καΐ ή δαντΐλλα ΕκτυλιχθεΓσα τόν ίσ> έειασεν άπό κε
φαλής μέχρι ποΰων, ώς είδος ό'/.ώ 1 ! ΦαντασΟήτε τήν σκηνήν !

Η ΧΑΙΔΗ.
Κατ’ επιτομήν εκ τον Γερμανικού.

(*Ίδε ΐτροηγούμενον ^6>Αον).

Οΰτω διήλθεν (ι μην τοΰ Μαιου, ό πρώτος μην 
τής άνοίξεως είς τά όρη έκεϊνα, ή δέ Χαΐδη καί 
δ Πέτρος άπέρασαν πολλάς ευχάριστους ώρας έπί 
τών ορίων, συζητουντες περί πολλών αντικειμένων 
τά όποια άπήντων εΐς τά βιβλία, τά όποια ό 
Πέτρος είχε πάρει μαζύ του προς άνάγνωοιν.

Περί τά τέλη τοϋ ’Ιουνίου, ένφή Χαίδη ΐστατο 
είς την θύραν της καλύβης τοϋ παποϋ, κυττάζουσα 
πρός την κατωφέρειαν τοϋ όρους, αίφνης οΐ οφθαλ
μοί της προσηλώθησαν είς τι αντικείμενου, το 
όποιον έφάνη^ εΐς τήν στροφήν τής όδου, καί ά- 
κουσίως έφώναξε, «Παποϋ, παποϋ! ε'λα έδώ γρή
γορα ! Ίίέ ! ίδέ !»

'Ο παποϋς έξήλθεν εΐς τήν φωνήν τής Χαΐδης 
καΐ πράγματι ειδεν ασυνήθη συνοδείαν άναβαί- 
νων προς αυτούς. Τής συνοδείας ταύτης έπροπο- 
ρεύοντο δύο άνθρωποι βαστάζοντες άνοικτόν φο
ρείου, εΐς τό όποιον εκάθητο κοράσιον περιτυλιγ- 
μένον με γοϋναν. Κατόπιν αυτής ήρχετο ΐππος, 
έπί τοϋ όποιου ίππευε γυνή συνομιλούσα ζωηρώς 
μέ τόν οδηγόν, οστις περιεπάτει εις τά πλάγια 
αύτής. Ή πολθρόνα, ή τόσον γνωστή εΐς τήν 
Χαΐδην, ήρχετο κατόπιν, συρόμενη έπί τών τρο
χών της ύπο άλλου νέου, έπειτα ήκολούθει βα- 
στάζος φέρων μέγα δέμα καρπετών γουναρικών, 
καί σάλιων.

Είναι αύτοί ! είναι αύτοί! έπί τέλους ! έφώναξεν 
ή Χαίδη, καί έτρεξε νά συνάντηση αυτούς, μετ’ 
όλίγας δε στιγμάς εΰρέθη εΐς τάς άγκάλας τής 
κ. Κλάρας! Έν τφ μεταξύ έφθασε καί ό παποϋς 
οστις εδεξιώθη τούς νεοελθόντας με ειλικρινή 
απλότητα καί τόν ώδήγησεν εΐς τήν καλύβην 
αύτοΰ.

Μετά τους συνήθεις χαιρετισμούς, ή κυροΰλα 
Σήσμαν στραφεΐσα πρός τόν Παποϋ είπε* «Πόσον 
μεγαλοπρεπή θέσιν κατέχετε έδώ επάνω, μπάρπα 
Κάρολε 1 Ποιος ήμποροϋσε νά τό πιστεύση ! Καί 
αυτός δ βασιλεύς θά σέ έφθόνει διά τοϋτο! Καΐ 
ή Χαίδη, πόσον διαφορετική φαίνεται ! Όμοιάζει 
μέ ώραΐον τριαντάφυλλον έτοιμον νά άνοιξη τά 
πέταλά του εΐς τάς ακτίνας τοϋ λαμπρού ήλιου 

.σας, συνάμα δέ έχάίδευσε τήν Χαΐδην είς τό 
πρόσωπον. Τί λέγεις, Κλάρα, δέν εινε μεγαλοπρε
πής ή τοποθεσία αυτή;

—Μεγαλοπρεπστάτη τώ οντι. Ποτέ δέν έφαν- 
ταζόμην νά ΐδω τοιαύτην εδώ I Μσί φαίνεται δε, 
οτι ήμποροϋσα νά μένω εδώ πάντοτε t

Έν τώ μεταξύ τούτω δ γέρων έ'φερε τήν πολ- 
θρόναν πλησίον τής κ. Κλάρας καί τήν παρεκά- 
λεσε νά καθήση εΐς αύτήν, ώς άναπαυτικω τέραν, 
άφοΰ δέ έκείνη έκάθησε, τήν έδίπλωσε προσεκτι- 
κώς μέ μίαν άπο τάς γούνας, τάς δποίας ε'φερον, 
ώς εάν ήτο συνειθισμένος νά περιποιήται ασθε
νείς όλην του τήν ζωήν.

— Έάν έγνώριζον πού έσπούδασες νά περι- 
ποιήσαι άσθενεΐς, θά ίστελλον έκεϊ δλας τάς τρο
φούς διά νά μάθουν τήν τέχνην ταύτην καθώς σό, 
ειπεν ή κ. Σήσμαν.

—Το ε’μαθα διά τής πείρας μάλλον, κυρία 
μου, παρά διά τής σπουδής. Ό λοχαγός μου, 
κατά τήν τρομ.εράν μάχην τής Σικελίας, έπλη- 
γώθη βαρέως, και ειχον νά τόν μεταφέρω έΐς το 
νοσοκομεϊον είςτά ςάγκάλας μου καί νά τόν περι
ποιηθώ μέχρι τοϋ θανάτου του, τό όποιον διήρκε- 
σεν έπί τινας εβδομάδας.Έάν δέ μοί δώσετε τήν 
άδειαν θά προσπαθήσω νά περιποιηθώ καί τήν 
κυρίαν Κλάραν όσον δυνηθώ.

Και πρώτον θά σάς συστήσω τον άνοικτον άέρα.| 
Ή κυρία Κλάρα πρέπει νά έβγαίνη πάσαν ήμέραν 
εΐς τό ύπαιθρον. Έδώ δ άήρ μας είναι τόσον λε
πτός και υγιεινός ώστε θά τήν ώφελήση'μ-εγάλως.

—*Ω, έάν ήμποροϋσα νά έξερχωμαι καθ’ έκά- 
στην εις το ύπαιθρον καί νά βλέπω τά πράγματα 
τά όποια ε'βλεπον μόνον είς ζωγραφίας, θά ε’διδον{ 
ο,τι είχον, ειπεν ή κυρία Κλάρα.

— Αύτό είναι εύκολώτατον, έπρόσθεσεν δ γέ
ρων. Ιδού έγώ θά σύρω την πολθρόναν σου έξω 
εΐς τόν κήπον, όπου ή χλόη είναι τόσον δρο
σερά, δ δε δροσερός άήρ καί ή θέα τών υψηλών 
ελάτων θά σέ ευχαριστήσουν καί θά σέ ωφελή
σουν. Ταϋτα εΐπών έσυρε τήν πολθρόναν υποκάτωί 
τών δένδρων.

— Εΐς τήν θέαν τών υψηλών δένδρων, τών 
όποιων οΐ κλάδοι έφθανον μέχρι σχεδόν τοΰ έδά- 
φους, ή κ. Κλάρα έξεφώνησε, «Πόσον μεγάλα 
κάί ώραϊα είναι τά δένδρα έδώ έπάνω εΐς τά 
βουνά ! Ποτέ δέν έφανταζόμ,ην ότι ύπήρχον τόσον 
υψηλά δένδρα 1 Καί τί άνθη ! τί άνθη ! καί ποια 
ποικιλία χρωμάτων! καϊ ποια ευωδία! ΤΩ Χαΐδη, 
δέν θαυμάζω τώρα, οτι επιθυμούσες τόσον πολύ 
νά έπιστρέψης εΐς τά βουνά σου ταϋτα !

— "A! κυρία Κλάρα, άκόμη δέν είδες το 
ήμισυ τής καλλονής καΐ τοϋ μεγαλείου τών όρέων 
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μας."Οταν άναβής εις τάλειβάδια, δπου βόσκουν 
«ί αίγες μας, καΐ θεώρησης τά περιξ όρη κα'ι 
τάς κοιλάδας και τόν ορίζοντα,' τά δένδρα, τήν 
χλόην, τά άνθη, καί άκοΰσης τά πτηνά κελαδοϋν- 
τα, καί ϊδης τά κατσικάκια σκιρτώντα επάνω είς 
τούς βράχους, τότε θά λάβης ιδέαν τοΰ φυσικού 
μεγαλείου το όποιον ό ουράνιος Πατήρ μάς έχά- 
ρισεν εΐς τόν κόσμ.ον τοϋτον.

—’Ελπίζω ότι θά επισκεφθώμεν καΐ τά μέρη 
έκεϊνα, Χαίδη, καΐ έκεϊ επάνω θά άναγνώσωμεν 
μαζύ μερικά άπό τά τραγούδια, τά οποία άνα- 
ρέρονται εΐς τάς ήρωϊκάς πράξεις τοϋ Γουλιέλμου 
Τέλλ, τοϋ ήρωος τών Ελβετικών όρέων.

Ένφ δέ τά κοράσια συνωμίλουν ουτω πως με
ταξύ των, δ καλός γέρων ήτοίμασε τήν τράπεζαν 
έπί τής χλόης, παραθέσας επ’ αύτήν γάλα, τυρόν, 
καί ολίγα όπωρικά, τά όποια οι φίλοι ε’φερον 
μαζύ των, άφοΰ δέ έζητήθη ή ευλογία τοΰ θεού, 
όλοι ήρχισαν νά τρώγουν μέ μεγάλην ορεξιν, 
ιδίως ή κ. Κλάρα, έτρωγε μέ τόσην ορεξιν ώστε 
όλοι ήρχισαν νά θαυμάζουν,

η ένδοξος: ειιανοδος.

Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον έ'λαβε χώραν έν 
Ιταλία εορτή τις ήτις, άν και δέν ήκούσθη κα'ι 

ΐέδώ έν Έλλάδι, έχει δμως μεγίστην ιστορικήν 
σπουδαιότητα. Την 1 Σεπτεμβρίου εωρτάσθη ή 
όιακοσιετηρίς της επανόδου τών Βαλδενσίων είς 
την πατρίδα των.

Καί -πρώτον ποιοι είναι οί Βαλδένσιοι και πού 
κατοικούν; βαλδένσιοι την σήμερον λέγονται οί 
άνήκοντες εΐς τήν βαλδένσιον Εκκλησίαν, ήτις 
είναι τοΰ Διαμαρτυρομένου δόγματος. Άρχήθεν 
όμως οΐ Βαλδένσιοι δέν ήσαν Άαμ,αρΓίγκγιεκοι, 
διότι τό ονομα Διαμαρτυρόμενοι εδόθη πρώτον είς 
τόν καιρόν τοΰ Λουθήρου, ήτοι περί τό 1521' ένφ 
οΐ Βαλδένσιοι ειχον άποκηρύξει τάς πλάνας τής 
Παπικής Εκκλησίας 400 έτη πρό του Λουθήρου. 
Είναι ζήτημα πολλής φιλονικίας μεταξύ τών 
ιστορικών περί τής ετυμολογίας τοϋ ονόματος 
Βαλδένσιοι (γαλλιστί, Βωδουά), Βέβαιον όμως 
Είναι, ότι κατά τόν 12ον αιώνα έμπορός τις τής 
Λυών, Πέτρος βάλδος τό ονομα, έπώλησεν ολα τά 
υπάρχοντά του καΐ τά ε’δωκεν είς τούς πτωχούς, 
καΐ έξήλθε διά νά περιηγηθη ώς κήρυξ καθαράς καΐ 
πνευματικής θρησκείας. Επίσης βέβαιον είναι δτι 
ταχέως εύρεν οπαδούς καϊ κατά τάς άρχάς τοΰ 
13ου αΐώνος βλέπομε ν μίαν μεγάλην ομάδα ανθρώ
πων, κατοικούντων εΐς τάς όρεινάς κοιλάδας τών 
’Ιταλικών Άλπεων, άρνουμένην νά άκολουθήση

18111

τήν Παπικήν ’Εκκλησίαν εΐς τάς καθ’ ήμέραν ί 
αύξανούσας πλάνας της. Κατ’ εκείνην τήν εποχήν ■ 
ή Ευρώπη ολίγον κατ’ ολίγον ύπέκυπτεν είς τήν 
δεσποτείαν του Πάπα, όστις είχε τήν άξίωσιν νά| 
ήναι καΐ κοσμικός καί πνευματικός άρχων τοΰ: 
Ϊνωστοΰ κόσμου. Μόνοι οί Ελβετοί καί οί Βαλ-ί 

ένσιοι ούτοι ειχον τό θάρρος νά άρνηθώσι τήν 
τοιαύτην ΰποδούλωσιν, καΐ ύπερηφάνως οΐ Βαλ- 
δένσιοι είχον ώς σήμα των τό ^ητόν τής Γραφής- 
«Φως έν σκοτίιρ φέγγει».

Ή Παπική εκκλησία άπεφάσισε νά καταβάλη 
τό μικρόν τούτο ποΐμνιον.Άφοΰ δέ προσεπάθησε μέ 
τήν πειθώ, μέ κολακείας, μέ υποσχέσεις νά τούς 
έπαναφέρη εΐς τάς άγκάλας της, ήρχισε καΐ δρι- 
μεΐς διωγμούς κατ’ αύτών. Τριάκοκτα τρεις φο
ράς έλεηλατήθησαν αΐ ώραϊαι κοιλάδες τών 
Βαλδενσίων, κατεκάησαν αί οίκίαι καϊ έσφά- 
γησαν οί κάτοικοι αδιακρίτως ηλικίας καΐ γέ
νους, ύπό τών στρατιωτών τής Παπικής έξετά- 
σε ως. Ή τελευταία τών σφαγών τούτων εγεινε 
κατά τό 1686. Οί Βαλδένσιοι τότε ειχον έλατ- 
τωθή εις 15,000 ψυχών. Ό Πάπας διά τοΰ Λου
δοβίκου τοΰ ΙΔ’, βασιλέως τής Γαλλίας, ήνάγκασε 
τόνΒίκτωρα Άμαδαΐον, Δούκα τής Σαβοΐας,οστις 
ήτο δ ήγεμών τής χώρας των, νά τους πιέση διά 
διωγμών καΐ σφαγών νά επιστρέφουν εΐς τόν Πα
πισμόν. Μετά ολίγους μήνας οΐ 15,000 είχον 
γείνει 3,000 καΐ αΰταΐ αί 3000 ειχον έξορισθή 
είς τήν Ελβετίαν, κατά χάριν τοϋ Δουκός, οστις 
είχε καί κάποιαν συμπάθειαν πρός αυτούς ! Α< 
κοιλάδες των έμειναν νεκραΐ καί έρημοι, καΐ δ 
Πάπας καΐ οί καρδινάλιοι έψαλαν επίσημον δο
ξολογίαν έπί τώ αίσίφ τούτφ γεγονότι I

Αίφνης διεδόθη ότι οί Βαλδένσιοι επιστρέφουν. 
Καί πράγματι τήν 17 Αύγουστου 1689, έννεα- 
κόσιοι μαχηταΐ αύτών, διήλθον άπαρατήρητοι 
τάΈλβετικά σύνορα καί μετά κοπιώδη πορείαν 
μιας έβδομάδος επάνω εΐς τάς Άλπεις, ενίκησαν 
στρατόν 2500 Γάλλων καΐ έφθασαν πάλιν εΐς 
τάς προσφιλείς αύτών κοιλάδας. Έκεϊ τήν 1 Σε
πτεμβρίου ώρκίσθησαν όλοι νά ήναι πιστοί εΐς 
άλλήλους καί εΐς τήν θρησκείαν των, καί νά τη- 
ρώσι πλήρη τάξιν καΐ πειθαρχίαν στρατιωτικήν 
μεταξύ των,

Άλλ’ άκόμη δέν ήδύναντο νά καλέσουν έξ 
Ελβετίας τά γυναικόπαιδά των, διότι περιεστοι- 
χίζοντο άκόμη άπό πολλούς κινδύνους. Γαλλικός 
στρατός τούς ήπείλει άφ’ ενός καϊ οί Πιεμοντέ- 
ζοι τοΰ Δουκός άφ’ ετέρου. Ώστε ήναγκάσθησαν 
νά συγκεντρωθώσιν εις τήν Βαλσίλλην, όρος πολύ 
άποκρημνον καΐ άπόρθητον σχεδόν. Έκεϊ έπί πολ
λούς μήνας π ερικυκλωμέ ναι πανταχόθεν άντέστη-
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σαν εΐς τάς προσβολάς 22,000 άντρων ί Έπΐ τέ
λους ήρχισαν νά εκλείπουν αί τροφαί, ώστε μίαν 
σκοτεινήν καΐ ομιχλώδη νύκτα, χωρίς κανείς νά 
τούς έννοήση, κατώρθωσαν νά φύγουν καινά διευ- 
θυνθώσι προς νότον. Την επομένην ήμέραν, καθ’ 
ήν στιγμήν έν άπελπισίγ έπερίμενον νά ϊδουν 
ερχομένους τούς εχθρούς κατόπιν των, έ’λαβον τήν 
χαροποιάν εϊδησιν οτι δ Δουξ Άμαδαΐος εΐχεν 
άποκηρύξει τήν συμμαχίαν τών Γάλλων και τοϋ 
Πάπα και προσεκάλει τούς Βαλδενσίους νά επι
στρίψουν σύν γυναιξΐ καΐ τέκνοις εΐς τάς πατρφας 

Προχχταχλυσμ,οαόα Χ,ελώνη.
αύτών κοιλάδας, έν πλήρη ειρήνη και θρησκευτική 
ελευθερίά ί . Καΐ ού'τως επήλθε, μ.ετά τόσα μαρ
τύρια, ή «ένδοξος επάνοδος !»

Έκτοτε οΐ Βαλδένσιοι έμειναν ελεύθεροι εΐς 
την έξάσκησιν τής θρησκείας των καΐ ε'καμαν με
γάλα; προόδους μέ το κήρυγμα του Ευαγγελίου, 
ώστε τώρα οί Βαλδένσιοι δέν εΰρίσκονται μόνον είς 
τάς ΐστορικάς έκείνας κοιλάδας, άλλά καΐ καθ’ 
ολην τήν ’Ιταλίαν,

Άναγινώσκων τήν ιστορίαν τών παθημάτων 
καΐ αγώνων τών Βαλδενσίων, συναισθάνεται τις 
όχι μόνον ζωηράν συμπάθειαν καΐ ενδιαφέρον, 
άλλά καΐ μέγιστον θαυμασμόν διά τήν ε’ξοχον 
ευσέβειαν τών ανθρώπων εκείνων. Ποτέ δέν έξε- 
τέλουν τι χωρίς νά έπικαλεσθώσι τήν άμ,εσον ευ
λογίαν τοϋ Θεού, καί εΐς ολαςτων τάς επιτυχίας 
ουδέποτε ήμέλησαν νά γονυπετήσουν αμέσως και 
νά ευχαριστήσουν τόν Θεόν, οστις τούς ηύλόγει, 
"Ολαι δέ αί προκηρύξεις καΐ διαμαρτυρίαι των 

δεικνύουν γνώσιν τής Γραφής άπίστευτον σχεδόν; 
εις τάς ήμ.έρας έκείνας τής σκοτεινής άμαθείας, 
Τερ οντι «τό φώς έν τή σκοτίιρ φέγγει 1»

ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑ ΧΚΛίΙΝΗ.

Εΐς τά βόρεια μέρη τής Σιβηρίας άνεκαλύφθη

μενών χωρών. Εύρέθη σώα καί άκεραία καθ’ οήκ, 
άν καΐ ήτο έγκεκλεισμένη είςτόν παγετώδη αύτής 
τάφον έπί πολλάς χιλιάδας έτών, εις εποχήν, 
καθ’ ήν ή θερμοκρασία τοϋ πλανήτου μας ήτο 
τόσον μεγάλη, ώστε ζώα, τά όποια τήν σήμερον 
δύνανται νά ζήσουν μόνον εΐς τήν διακεκαυμένην 
ζώνην, εζων τότε καί εΐς αύτοϋς τού; πόλους, 
οπού τήν σήμερον βασιλεύει αιώνιος πάγος 1

'Η έν λόγφ Χελώνη άφοΰ έξεχώθη, άφέθη εις 
τήν επιφάνειαν εως ού αί σάρκες της διελύθησαν 
ύπό τής σήψεως ή κατεβροχθίσθησαν ύπό τών 
άρπακτικών ζώων καΐ πτηνών, ό δέ σκελετός 
αύτής μετεφέρθη είς τό έκεΐ ΐδρυμένον μουσεΐον 
τής Φυσικής ιστορίας.

Πρό τίνος καιρού έξεχώθη έτερον προκατακλυ
σμιαίου ζώον είς τήν αύτήν περίπου θέσιν, άνή- 
κον είς τά τεράστια τετράποδα (Μεγαθήρια) τά 
όποια έκατοικούσαν άλλοτε τήν γην μας.Έκ τού
των φαίνεται, οτι είς τήν αρχήν τής παγετώδους 

λεγομένης εποχής, διά τής όποιας διήλθέ ποτέ ή 
γή μας, τά θηρία ταΰτα συνεκλείσθησαν ύπό τοϋ 
ψύχους καΐ τής χιόνος εΐς τά βόρεια έκεϊνα μέρη 
πριν προφθάσουν νά άποδημήσουν εις τά νοτιό
τερα καί καταχωθέντα ύπό τήν χιόνα άπέθανον, 
δ δέ πάγος διετήρησε τό δέρμα και τάς σάρκας 
των άπό τής σήψεως.

1515.

ΓΟΙΆΙΚΛΜΟΣ ΤΥΝΔΕΫΛ
Ό μεταφραστές τοϋ Άγγλικοΰ Ευαγγελίου.

Γ Ο διάσημος ούτοι; άΐ'ήρ έγεννήθη έν Αγγλία 
τδ έτος 1484. 
Είς ήΖιαιλί’24 
έτών είσήλθεν 
είς τδ Πάνε- 
πιστήμιον τής 
’Όξφορδ, δπου 
έλαβε τδ πτυ- 
χίον τον κατά 
το έτος 1515. 
Έκεϊθεν μετέ- 
βη είς τδΠανε- 
πιστήμιον τής 
Κανταβριγίας, 
πιθανόν διά 
νά άκούση τδν 

’Έρασμον καΐ .sS 
Άλλους μεγά- Ί 
λους σοφούς, 
οΐτινες έδιδα- j 
σκον τότε έκεΐ.
Πόσον χρόνον 
έμεινενδ Τύν
δεϋλ έν Καν- 
ταβριγία εΐναι 
άγνωστον, άλ
λά γνωρίξομεν 
δτι τό 1521 ήτο 
διδάσκαλος είς 
τήν οικογένει
αν ένδς εγγε
νούς έπαρχιώ- 
του.Έκεϊ έξε-

Γουλεέλμ,ος
Ό μεταφραστής τοϋ Αγγλικόν Ευαγγελίου.

τέλει ώσαύτως και τά καθήκοντα τοΰ οικιακού ληνικήν, Λατινικήν, καΐ' Εβραϊκήν, ε’πιδοΰ’ίΐ? είς 
ίερέως, Άπδ τής νεότητάς του είχε δείξει μεγά- 
λην εύσέβειαν καί άγάπην πρδς τά θρησκευτικά 
πράγματα, τοσοΰτον δέ εΐχεν ΐπιδοθή είς τήν 
μελέτην τής Γραφής, ώστε ήδη πολλάκις συνε- 
ζήτει μετά σοφών'κληρικών και λαϊκών καί έκ 
τής Γραφής τούς κατεδείκνυεν οτι έπλανώντο.
Η έποχή έκείνη ήτο έποχή μεγάλου θρηΟκευ- .(__ ___r........ .. Τ -,„ „ . .
τικοΰ άναβρασμού καθ’ ολην τήν Ευρώπην.!λειώσε τήν τύπωδιν όχι μόνον τών 3000 άντι-

Εΐχεν έγερ&ή δ μέγας Λούθηρος έν Γερμανία, 
καί έκ τον στόματος αύτοΰ έξήλθΌύ λόγοι, οΐ- 
τινες έκλόνησαν ολόκληρον τήν Ευρώπην. Αδτδς 
ε’πάταξε κατακέφαλα τήν φοβεράν σαθρότητα 
τής Παπικής ’Εκκλησίας, και ό κόομος·, δστι§ άπό 
πολύν χρόνον έστέναξεν ύπό τον ξυγδν τών 
Παπικών κληρικών, ήσθάνθη μεγάλην χαράν 
καί ανακονφιΰιν, Έν Αγγλία ιδίως αί ίδέαι τής 
’ Αναμορφώσεως εύρον ήχοι, άλΧ έκεΐ δυστυχώς 
έβασιλευε τότε δ μέγας ’Ερρίκος δ Η', δστις 
διά λόγους συμφέροντος ήτο δ στενώτερος φίλος 
και ύποστηρικτής τοΰ Πάπα, καί επομένως ολαι; 

αί καταχρήσεις 
και άσέλγειαι 
καΐ άσχημίαι 
τον Παπικόν 
κλήρου εΐχον 
τήν βασιλικήν 
του προστασί
αν, κατά παν- 
τδς τολμών
τας νά τάς κα- 
τακρίνη,

' Ο Τύνδεϋλ I 
μετέβη είς τό 

’ Αμβούργου 
τής Γερμανίας j 
κατά τό 1524· 
καί εκεύ&εν ε- ■ 
πεσκέφθη τδν ι 
Λούθηρον έν 

λ Βιττεμβέργη, 
οπού έμεινε ν 
αρκετούς μή - 
νας καί έκεΐ 
έκαμε τήν με- 
τάφρασιν τής 
Νέας Ηιαθή- 
κηςάπδ τδΈλ- 
ληνικδν κείμε
νον είς τήν 
’ Αγγλικήν*Η
το έμβριθής 
είς τήν Έλ- 

αύτάς έκ νεαρας ήλικίας. Άφοΰ ίτελείωσε τδ 
έργον του, μετέβη είς Κολωνίαν δπου τδ έδωκε 
νά τυπωθη. Άλλά δυστυχώς, πριν τελείωση ή 
τύπωσις, Κοχλαϊος τις, σφοδρός έχθρδς τής Με- 
ταρρυθμίσεως, έμαθε τί έτυποΰτο, καΐ μόλις 
έπρόφθασεν δ Τύνδεϋλ νά παραλάβη όσα φύλλα 
ήσαν έτοιμα και νά φύγη είς Βόρμς. Έκεΐ έτε-
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τύπων είς σχήμα μέγα τέταρτον, ώς εΐχεν άρχι- 
) κως πρόθεσιν, άΖΑά καί αλλα 3000 αντίτυπα sig 
, όγδοον σχήμα. Λυστυχ&ς διά τούς άρχαιοφίλους 
' έκ μεν τ&ν μεγάλων αντιτύπων μόνον ολίγα 
φύλλα σώζονται, έκ δε τ&ν μικρ&ν μόνον 2 

' Αντίτυπα.
Ή έκδοσις αύτη τής Αγγλικής Καινής ζ/ια- 

θηκης τον 1526 έλαβεν άμέσως κυκλοφορίαν έν 
5 Αγγλία, άν καί όλος ό Παπικός κλήρος έκεΐ έζα- 
νέστη έν οργή καί λύσση κατ’ αυτής. Πλεΐστα 
ΰσα αντίτυπα έκάησαν ύπό τ&ν φανατικών, άλΧ 
αρκετά έμειναν κεκρυμμένα είς χεΐρας τοΰ λαού 
κ«ί. έθεσαν τό θεμέλιον τής θρησκευτικής ανα- 
ζωογονήσεως τής Αγγλίας. Τό 1534 δ Τύνδεϋλ 

' έζέδωκε νέαν εκδοοιν τοϋ Εύαγγελίου, αί δύο 
όί αύται εκδόσεις, καί τήν σήμερον άκόμη, μί 
δδα τά φώτα τής επιστήμης, αποτελούν τήν βά·

■ διν τής τελειότατης Αγγλικής μεταφράσεως τής 
Κ. Αιαθήκης.

’Από τοϋ 1527—1534 ό Τύνδεϋλ εξ,η έν Μάρ- 
βονργ τής Γερμανίας, καί έγραψε πολλά συγ
γράμματα, άτινα με μεγάλην δεινότητα λόγου 

'ι χίϊ’ι επιχειρημάτων έπάτασσον τά ψεύδη τοΰ Πα~ 
1 πισμοϋ. "Όλα αύτά τά συγγράμματα έλαβον με- 
-,γίστην κυκλοφορίαν έν ’Αγγλία, εναντίον όλων 
,τ&ν προσπαθειών τ&ν άρχ&ν, καί μεγάλως συν- 
ετέλεσαν είς τό νά έίςυπνήσουν τόν λαόν είς συν- 

! αίσθησιν, ότι τούς έχρειάξετο θρησκεία καθαρά 
■καί ευαγγελική, καί κλήρος εύσεβής καί ένάρετο.;. 
j Τό 1530 δ Τύνδεϋλ έ'ξέδωκεν ώραίαν ’Αγγλικήν
■ μετάφρασιν τής Πεντατεύχου καί είχε σκοπόν 
: νά μεταφράση δλόκληρον τήν Π. Αιαθήκην.
! ’Αλλά τό 1534, μεταβάς είς Άμβέρσην, έγεινε 
ίθΰμα τής συνομωσίας, τήν όποιαν επί πολύν 
χρόνον οί άσπονδοί του εχθροί, οί κληρικοί τής 
’ Αγγλίας, έξύφαινον κατ’ αύτοϋ. Αιά συνεννοή- 
σεως μέ τάς Βελγικός άρχάς, δ Τύνδεϋλ συνε- 
λήφθη, καί άφοΰ έκρατήθη είς φυλακήν πλέον 
τοϋ ενός έτους, κατεδικάσθη είς θάνατον, μέ 
ολας τάς ύπερ αύτοΰ προσπάθειας τ&ν φίλων 
του, καί κατά το έτος 1536 ύπέστη μαρτυρικόν 
θάνατον είς τήν πυράν. Άλλ’ έπέζησεν είς 
τήν ιστορίαν τής πατρίδος του καί είς τήν Ιστο
ρίαν τής Εκκλησίας τοϋ ΧριΟτοΰ έπί τής γής· 
καί κατά τήν έσχάτην ήμέραν, πόσον λαμπρός 
θά ήναι δ στέφανός του έν ούρανοΐς, όταν στα
θούν ένώπιόν του όλα τά εκατομμύρια τ&ν ψυ
χών, άτινα ίιά τ&ν κόπων αύτοΰ είδον το φώς 
τοϋ Εύαγγελίου!

’Ιδού όμως τί φέρει ή Θεία Πρόνοια. ’Ολί
γους μήνας μετά τόν μαρτυρικόν θάνατον τοϋ 
Τύνδεϋλ, δ υίός τού βασιλέως "Ερρίκου Έδου-

άρδος ό ΣΤ. τής 'Αγγλίας διέταξε νά άναγνω- 
ρισθ&σιν έπισήμως αί μεταφράσεις τοΰ Τύνδεϋλ, 
αϊτινες εΐχον ήδη συμπληρωθή, ώστε δλόκληρος 
ή "Αγία Γραφή ήτο μεταφρασμένη είς τήν’Αγ-\ 
γλικήν, έκτοτε δέ, έξαιρέσει ολίγων μικρ&ν πε
ριόδων, ό Αγγλικός λαός πάντοτε έκράτησε τόν 
Λόγον τοΰ ®εοΰ είς τάς χεΐράς του καί έμελέ- 
τησεν αύτόν μετά πάσης ελευθερίας.

ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ MAE.

Απ' τά πέρατα τ&ν κόσμου καταφθάνουν ολοένα
^Αγγλοι, γερμανοΐ κ«ι ρωσσοι, ίταλοΐ, δανο) καΐ γάλλοι 

Καΐ στ$βάζονταί βαπόρια καΐ παραγεμίζουν τραίνα,
Καΐ κανένας δέν ηξευρεί τόσον κόσμο που νά βάλ^ 

Κ/ ΕποίΟς έρωτα τόν άλλο, τόσον πλήθος τί θά γένη , 
Τίποτ’ άλλο δέν ακούει παρά «ξένοι, ξένοι, ξένοιΐ*, ,

Αύτοκράτορες μεγάλοι, δούκες, κομήτες, βαρωνοι 
Βασιληάδες και στρατάρχαι, υπουργοί, επιτελεία !

"Ολ* αΐ κορυφαΐ τοΰ κόσμου, ολοι των λαών οί θρόνοι, 
Που διαβάσατε ποτέ σας &ίς του Γκόττα τά βιβλία,

Κ* είνε τώρα η θά γίνουν σέ κομμάτι εστεμμένοι 
Καταφθάνουν στήν ’Αθήνα κ’ ε?νε ξένοι, ολοι ξένοι ! - . >

Είς τόν Πειραιά οί στόλοι θά γεμίσουν τόν λιμένα,
Καί πολύχρωμους σημαίαις θά πετοϋν, 6α κυματίζουν. . . 

Κι’ δσοι ξένοιαστοι 8α φθάνουν στήν Έλλά8* άπό τα ξένα, 
θά κοιτάν ΐδω χ’ έχεϊθε, θά τά χάνουν, θά σαστίζουν I 

Κι’ ΰταν θα ρωτούν κανένα, «’Αδελφέ μου, τί συμβαίνει ;
ν’Αδελφοΰλί μου, θ’ αχούνε, ήλθαν ξένοι, ξένοι ξένοι! . . .

Άπ’ τήν Κύπρο, άπό τήν Σάμο, άπ’ τήν Χίο, άπ* τήν Κρήτη, 
Χίλι’ αδέλφια θαρθουν πάλι στήν αθάνατη πατρίδα. . .

Σαν παιδιά ξενητευμένα εις τό πατρικό τους σπίτι, 
Μέ μονάχο ίνα πόθο, μέ μονάχη μια ελπίδα :

Να νους δούνε οί μεγάλοι, να νους δο ίν οί εστεμμένοι 
Και νά ποϋμε : εινε δικοί μας κι’ δχι ξένοι, οχι ξένοι ! . .

(’Εκ rijc Ν. ’ Etjfnpf'fiiocj ■

M'rjpTis.

Λιήγιΐμτ τοϋ πρώτου αιώνος μ. X, 
(Συνέχεια)

Ή κυρία ξί&οποιηΟεΐσα, νιλ&εν άμέσως νά την 
ιίη, [χαζό [Ζ,έ [Λίαν «λλην εΰγενη 'Ροψ.αίαν, ήτις 
είχεν ελθει νά την αποχαιρετίσει

— Ή Βκίερία |λέ ίκέτευσε νά της άγοράσω 
χίαν Έλληνίία ίούλην, είπεν ή οικοδέσποινα, 
καΐ έγώ σήριερον εστειλοι καί τής έπήρα (λίαν.

—.Δέν φαίνεται σάν δούλη· έχει εΰγενή χα
ρακτηριστικά, είπεν ή άλλη κυρία, ’Ιουλία τδ 
ονορια, καί έκυψε διά. νά έξετάση τδ πρόσωπον 
τής Μύρτιδος καλήτερον.

Κατ’ έκείνην την στιγμήν ή Μδρτις έσείσθη
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είς τον ύπνον της, καί τής έπεσε το χειρόγραφόν 
άπό τήν χεΐρα,

—Τί εχομεν έδώ; είπεν ί) ’Ιουλία, και άνα- 
λαβοΰσα την μεμβράνην την ήνοιξε, άνέγνωσεν 
όλίγας λέξεις καί ε“πειτα την ε”δωκεν είς την οι
κοδέσποιναν, παρατηρούσα τό πρόσωπον της προ- 
σεκτικώς. ’Εκείνη ήρχισε νά άναγινώσκη άλλά 
μετ’ όλίγας λέξεις άνεφώνησε,

—Ποϋ νά ηύρε ή κόρη τοιοϋτον χειρόγραφον; 
Άλλά φυσικόν είναι' αυτοί οί Αθηναίοι πάντοτε 
αγαπούν νά εξετάζουν νέα πράγματα καΐ άναμ- 
φιβόλως θά ήναι έ'τοιμοι νά άσπασθοϋν τόν νέον 
τούτον θεόν, όπως και ό αύτοκράτωρ Τιβέριος θά 
έπρόσθετε τό όνομα τοϋ 'Εβραίου τούτου ’Ιησού 
εΐς τόν κατάλογον τών Θεών είς τό Πάνθεον, έάν 
ή Γερουσία δέν διεμαρτύρετο εναντίον τοιαύτης 
βλασφημίας ί

Καΐ θέσασα πάλιν τό χειρόγραφον είς την χεϊ- 
ρα της Μύρτιδος,ή οικοδέσποινα Κορνηλία έστράφη 
μέ την ’Ιουλίαν καΐ επανήλθαν είς το περιστύλιον. 
Ή Κορνηλία ήρχισε νά δμιλή περί τών γεγονότων 
της ήμέρας, ’ιδίως περί τοϋ αύτοκρατορικού πα
λατιού καί της περιβόητου κακόφημου Ποππάΐας 
ήτις νΰν κατείχε τόν θρόνον τής μεγαλοφυούς αύ- 
τοκρατείρας Όκταβίας.

Άλλ’ ή ’Ιουλία ούδέν έφαινετο νά έγνώριζεν 
άπό αυτά· «Καί πώς, ’Ιουλία ;» ήρώτησεν ή Κορ
νηλία, «δέν ένδιαφέρεσαι πλέον εΐς αύτά ;»

Ή ’Ιουλία έρυθρίασε καΐ άπεκρίθη, «Ήξεύρεις 
ότι δ Νερών έχει χώσει πολύ άπο τό ενδιαφέρον 
τοϋ κοινού,» και στραφεΐσα ήρχισε νά έξετάζγι 
ωραίους τινας στεφάνους έξ άνθέων, οί όποιοι 
ήσαν έπί τίνος καθίσματος.

—Ή Βαλερία μου θά εύχαριστηθή πολύ όταν 
ΐδή πόσον θαυμάζεις τό έργον της, είπεν ή 
Κορνηλία, διότι είναι άφωσιωμένη είς τήν λα
τρείαν τής Φλώρας(*), όπως ή άλλη μου θυγάτηρ, 
ή Κλαυδία, είναι άφωσιωμένη είς τήν υπηρεσίαν 
τής Βέστας (Εστίας).

—Άλλά βεβαίως ή Κλαυδία δέν ε'γεινεν Έ- 
στιάς παρθένος έκουσίως,

Ή μήτηρ έρυθρίασε, διότι άγομένη άφ’ ενός 
υπό φιλοδοξίας (διότι έθεωρεϊτο μεγίστη τιμή νά 
έχη τιί συγγενή μεταξύ τών 12 Έστιάδων 
παρθένων), άφ’ ετέρου ύπό τής επιθυμίας νά μή 
άναγκασθή νά προίκισή καί τάς δύο της θυγατε-

ρας, ή Κορνηλία είχεν αφιερώσει τήν μικροτέραν 
εις τήν 'Εστίαν, όταν ητο άκόμη οκτώ έτών.

Άλλά κατ’ ε’κείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ή 
Βαλερία καί ούτως ήλλαξεν ή ομιλία.

—Ή φίλη ’Ιουλία έθαύμαζε τό έργον σόυ έδώ, 
είπεν ή μήτηρ.

— Ναι, είπεν ή Βαλερία, έσηκώθην σήμερον 
πολλά πρωί καί έκοψα αύτά τά άνθη μόνη μου' 
κανενός δούλου δάκτυλα δέν έγγισαν αύτά,

Ή ’Ιουλία έμειδιασε μέ τούς λόγους τής ώραίας 
κόρης καί όμως είπε, δεικνύουσα οτι βαθύτερα 
και σοβαρώτερα αισθήματα τήν συνεκινουν.

—Ή άπλή λατρεία τής Φλώρας είναι βεβαίως 
όλιγώτερον βλαβερά άπό τά θεάματα τών μονο
μάχων καί όμως...........

—Τί νέα εχομεν διά τό άμφιθέατρον; διέκο- 
ψεν αύτήνή Κορνηλία- έφάνη άκόμη δ αΰτοκρά- 
τωρ ώς μονομάχος ;

— Δέν ήξεύρω, διότι εχω πολλούς μήνας νά 
υπάγω είς τά θεάματα. Ήμεΐς βαρυνόμεθα τήν 
παιδαριώδη άλαζονείαν τού Νέρωνος, καί λέγουν 
ότι καί αυτός ήρχισε νά βαρύνεται καί μερικούς 
άλλους. Ήκουσα φήμην άμυδράν, οτι σκοπεύει 
νά άπολέση τόν παλαιόν του φίλον, τόν εΰγενή 
φιλόσοφον Σενέκαν, όπως έδολοφόνησε καί τήν 
ιδίαν του μητέρα Άγριππίναν.

—Καί όμως εχρεώστει τόν θρόνον του είς τάς 
φφδιουργίας τής Άγριππίνας, είπεν ή οικοδέ
σποινα.

—Ναι καί τώρα οι μόνοι τίμιοι άνθρωποι τής 
αυλής του τόν άφίνουν. Ή Βρεττανη ήγεμονίς 
Κλαυδία μέ τον Πούδεντα, καί τήν Πομπονίαν 
Γραικίναν, αναχωρούν προσεχώς διά τήν Βρετ- 
τανίαν.

— Εερεις, ήκουσα παράδοξον πράγμα περί 
τής Πομπονίας προχθές, είπεν ή Κορνηλία. Λέ
γεται οτι άπεκήρυξε τήν θρησκείαν τών 'Ρω
μαίων καί ήσπάσθη τά δόγματα τών άθλιων 
εκείνων, οί'τινες καλούνται Χριστιανοί, καΐ κρύ
πτονται εις τά έσχατα τής πόλεως.

Πάλιν ήλθε το ερύθημα έκεΐνο είς τό πρόσωπον 
τής ’Ιουλίας, καί ταύτην τήν φοράν το παρετή
ρησεν ή Κορνηλία.

— Ά, βλέπω οτι ήκουσες τήν ιστορίαν, καί · 
εντρεπεσαι βεβαίως οτι μία εύγενής ’Ρωμαία δΰ- I 
ναται τόσον νά εξευτελεσθή 1

—Δέν είναι τίποτε εξευτελιστικόν εις τήν θρη
σκείαν τών Χριστιανών, εϊπεν ή ’Ιουλία δειλώς.

—Πώς ί όταν άρνούνται ολους τούς θεούς τής 
'Ρώμης καί παντός άλλου έ'θνους; Είναι καθάρματα 
τής κοινωνίας, αύτοι οι αρνησίθρησκοι, οΐ άπιστοι!

Ή ’Ιουλία δέν ήξευρε τί νά εΐπη' ή φίλη της

(Ή Φλώρα ήτα παρά τοΓί 'Ρωμαίοις ή θεά τών άνίίων. Ή 
λατρεία της φαίνεται δτι συνεστη&η έν 'Ρώμη αιά τούς άρχαι- 
οτάτονς χρόνους. Οί "Ελληνες είχον ώς θεάν τΰν ανθέων τήν 
Χάωρώία, σύζυγον τοϋ Ζέφυρου, καΐ ένεκα τής όμοιότητος 
τών ονομάτων Φ.Ιύζια. καΐ .Γ.ΐωριλ, οί μεταγενέστεροι 'Ρω
μαίοι ϊλεγον ίτι άρχικως ήσαν αύται μία καΐ ή αυτή θεέ της. 
Τοΰτο 8μως είναι ανακριβές, κατά τήν συγκριτικήν φιλολογίαν.
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άνεχώρει την επο^ένην ζν.ί ϊσως £έν θά συνην- 
^ώυτο πλέον, οθεν <ϊευ ήθελε νάμκλώση [ζ,αζύ της, 
καΐ η άλήθεια τήν ήνώγκαζε κάτι νά εΐπη. 
| — Ά, αγαπητή μου Κορνηλία., ήθελα νά 
,ήμπορούσα νά σοϋ εξηγήσω τήν θρησκείαν τών 
!Χριστεανών τούτων 1
| —Άλλά <ϊεν θέλω οΰτε εξηγήσεις οΰτε νά α
κούσω πλέον το ονορ.ώ των σύ βεβαίως, καλή μου 
ί’Ιουλία, προσπαθείς νά τού; ύπερασπισθής χάριν 
^τής φίλης σου Πομπονίας. Άλλ’ έγώ είμαι πρε
σβυτέρα καΐ σοφωτερα σου, καΐ ακούσε τήν συμ
βουλήν μου. Αυτοί οϊ αρνησίθρησκοι θά πάθουν 
πολλά ίιά τήν αλαζονείαν των, καί θά πάθης 
καί σύ, έάν τούς προστατεύης* ώστε ε"σο σώφρων 
Jxai μή άφήσης κανένα νά σέ καλέση Χριστιανήν.
I — Ά,Ι.Γ ei^iat Χριστιανή ί είπεν ή Ιου
λία έξαίφνης, καί εγεινεν ώχρά ώς το άγαλμα 
τής Αφροδίτης τό ΐστάμενον* πλησίον της.

— Σύ — είσαι — Χριστιανή ! έπανελαβεν ή 
Κορνηλία μέ χαμηλην φωνήν, έκπληκτος- καί 
έσυμμώζευσε τήν εσθήτά της, μήπως έγγιση τήν 
ι'Ιουλίαν και μολυνθή.

— Χριστιανή !, έψιθύρισεν ή Βαλερία- αυτοί 
είναι άξιοι μόνον νά μάχωνται με τά θηρία εις 
το άμφιθέατρον.

Ή ’Ιουλία έβύθισε τό πρόσωπον της είς τάς 
χεΐράς της, και ε'πί όλίγας στιγμάς τελεία σιωπή 
|έπηκολούθησε. Τέλος έγερθεΐσα είπε, ft Θά σέ 
■παρακαλέσω, Κορνηλία, έπί τοϋ παρόντος νά κρά
τησης τήν Ομολογίαν μου ταύτην μυστικήν.»

(’Ακολουθεί)

ΤΤΟΙΚΙ-Δ-αΑ..

— Γερμανός τις βαρωνος έν τφ περί ΝέαςΎόρκης συγγοάμ- 
ματί του διηγείται τό έξης συγκινητικόν περιστατικών. Κατα 
τήν 22 Φεΰρουαρίου, μεγάλην έορτήν έν ταΓς Ήνωμ. Πολι
τείαν, (διότι είναι ή γενέθλιες τοΰ Γεωργίου Βάσιγκτον), δ 
βαρώνος ουτος Γστατο ει’ς μεγάλην λεωφόρον περιμένων, μέ 
χιλιάδας άλλων θεατών, τήν στρατιωτικήν παρέλασιν. Αί 
σάλπιγγες ήρχισαν να άκούωνται μακρόθεν, οτε νέος τις χωρίς 
,πζλον ή έπενΒύτην, έτρεξε πρδς τδν αστυνομικέ > κλητήρα 
ίστις εκράτει τήν όδόν έλευθίραν.
| αΚλητήρ,» είπεν, «ή μήτηρ μου άσθενεΓ βαρέως είς αύτδ 
,'τδ σπίτι. Τώρα δά τής ήλθεν αγωνία, καί δ ίατρδς λέγει 8τι, 
έάν περάση ή στρατιωτική μουσική, δ θόρυβος θά τήν φο- 
,νεΰση ! a
ί «Πολύ καλά, παιδί μου !» άπήντησεν δ κλητήρ καί αμέ
σως έτρεξε πρδς τά μακρόθεν ερχόμενα στρατεύματα. "Οταν 
ήλθε πλησίον των, έστάθη είς τδ μέσον τής όδου και σε ίων 
jr0v βάρδον του έφώναξεν, «"Αλτ ! ο Οί μουσικοί εστάθησαν 
αμέσως καί μετ’ αυτούς δλη ή γραμμή.Ό διοικών στρατηγός 
έν απορία έτρεξεν έφιππος νά "δη τί τρέχει* καί πρδς αυτόν 
ό κλητήρ ώμίλησεν όλίγας λέξεις. Στραφείς τότε πρδς τάς φά
λαγγας του, & στρατηγός έφώναξε, «Στιχηδόν έπί δεξιά, μαρς I ν 
Ικαΐ δλη ή γραμμή άποτελουμένη αετό χιλιάδας στρατιωτών 

διηυθύνθη «νευ μουσικής, δι’ ένδς πλαγίου δρόμου, είς άλλην 
παράλληλον λεωφόρον. Καί έ κεΓ έδάδισαν άνευ μουσικής εως 
8του άπεμακρύνθησαν τής συνοικίας I κείνης.

Τί συγκινητική πραξις I Είς ποιον μέρος 6χι τής 'Ελλάδος 
άλλά τή; Ευρώπης θα συνέβαινέ τι παρόμοιον ; Τήν δέ εσπέ
ραν εκείνην δταν ό νεα-.ίας ήλθε νά εύχαριστήση τδν στρατηγόν 
διά τήν φιλανθρωπικήν του πράξιν, δ στρατηγός τοΰ είπεν 
ότι αυτός καί αί άνδρες του ησαν στρατιωται, καΐ δια τοΰτο 
ιππσται, άλλ’ ησαν προσέτι καϊ σΐοι καί ό ευγενής υίός 
πάντοτε σέβεται τδ ονομα τής ,αητρο’ς !

—Έκ Γερμοινίας μανθάνομεν οτι καινοφανής χρήσις τοϋ 
ηλεκτρισμού γίνεται άπό τινοι χρόνου έν ’Ινδία. Τδν μετα
χειρίζονται δηλ. βιά να εμποδίζουν τά φίιίια άπό τοΰ νά είσ- 
έρχωνται εις τάς οικίας. Τοποθετούν δηλονότι διπλοϋν σύρμα 
είς τό κατώφλιον έκάσιη; θύρας καΐ γύρω όλο κλήρου τοϋ εξωτε
ρικού τής οικίας. Τά σύρματα ταΰτα ένοΰνται μέ ηλεκτρικήν 
στήλην, καί έάν στις τις πειραθή νά τα εγγίση, τό ηλεκτρικόν 
ρεύμα ή τον φονεύει ή τδν τρομάζει τόσον πολύ, ώστε ανα
κρούει πρυμναν 6,τι τάχιστα ί

— ΚατΛ τήν τελευταία» απογραφην ό πληθυσμός τής 
Ελλάδος ανέρχεται εις 2,187,208 κατοίκους, Ιξών 1,Ϊ33,625 
αρρίνες καί 1,053,583 θήλεις. Ό προηγούμενος πληθυσμός- 
τοΰ Κράτους ήτο f,868,283, προέκυψε δέ έκ της νέας άπο-, 
γραφής διαφορά 218,925 κατοίκων* Κατά νομούς δ πληθυ
σμός ουτος διανέμεται ώς έξης: I

’Αττικής καΐ Βοιωτίας....................................... 257,764
Φθιώτιδας καΐ Φωκίδος....................................... 136,470
Αιτωλίας καί'’Ακαρνανίας.................................. 162,020 .
Άργολίδος καί Κορινθίας........ .......................... 144,836
’Αρκαδίας............................................................ 148,285
Άχαΐας καί "Ηλιδος........................................... 210,713
Λακωνίας.............................................................. 126,088
Μεσσηνίας............................................................ 183,232
Εύ6οίας ............................................................... 103,442
Κυκλάδων............................................................. 131,508!
Κερκύρ, ς ............................................................. 114,535.
Κεφαλληνίας......................................................... 80,178(
Ζακύνθου............................................................... 44,070,
Άρτης................................................................... 32,890:
Λαρίσης................................................................. 168,034
Τρικκάλων............................................................  143,143

Χ1Γ7,208!
—’Εκ τών νίων Γάλλων βουλευτών κατ’ επαγγέλματα §2 

εινε κτηματίαι, 15 διδάκτορες τοϋ δικαίου, 111 δικηγόροι 
καϊ προλύται του δικαίου, 57 βιομήχανοι καΐ έμποροι, 40 
δημοσιογράφοι ή λογογράφοι, 48 ιατροί, 14 μηχανικοί, 6 ίφο- 
πλισταί, 15 πρώην δικασταί, 2 στρατηγοί έν διαθεσιμδτητι,' 
2 αντιναύαρχοι, 21 πρώην αξιωματικοί, 1 πρώην αξιωματικός 
τοΰ Ναυτικού, 11 πρώην νομάρχαι, 17 πρώην νομαρχιακοί 
ύπάλληλοι, 12 πρώην διπλωμάται, 5 πρώην σύμβουλοι τής 
Έπικρατείας, 2 δόκιμοι τοϋ συμβουλίου τής Έπικρατίας,1 
18 συμβολαιογράφοι, 4 φαρμακοποιοί, 2 οικονομολόγοι, 10 
χρηματι νταί καΐ τραπεζΓται, 2 άκτοημαίκοί, 5 πρώην να-J 
θηγηταΐ καί διδάσκαλοι, 5 έμποροΰπάλληλοι, 6 έργάται, 2 
εργολάβοι δημοσίων έργων, 2 άρχισιδηρουργοί, 1 επιθεωρητής1 
σιδηροδρόμων, I επίσκοπος, ί διαμαρσυρόμενος ίερεύς, 1 
οδοντολατρός, t ζωγράφος, 1 μελοποιός, 1 τυροπώλης, 1 κτη
νίατρος, 1 χημικός, 1 σχεδιαστής υφασμάτων καί 1 τυπογρά-( 
φος. Τιτλούχους βουλευτάς αριθμεί” ή νέα Βουλή 2 πρίγκηπαςρ 
ί δοϋκα, 8 μαρκησίους, 16 κόμητας, 4 ΰποκόμητας, 5 βα-; 
ρωνου; καί 66 άλλους εΰγενεϊς, φέροντας έν σ,ρχή τοϋ ονό-' 
ματος τό διακριτικόν de. 'Υπάρχουσι καί τινες βουλευταί 
ουδόν έχοντες επάγγελμα. (Έφημερίς)

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPJITHSEIS

1. ’Ονόμασε γυναίκα 84 ετών, ήτις έφημίσθη διά τόν μέγαν 
θρησκευτικόν ζήλον της;
2. Πότε ό ζήλος ήτο ήνωμένος μέ άγνοιαν καΐ χαράν ;
3. Ποια Εκκλησία έπεπλήχθη δΓ ϊλλειψιν ζήλου ; ι

2/υνίρομ.ή «Παιδικών Λιηγημάιεαν», 8 ««τ’ έτος, ίν 'Ελλάδα 4ο λεπτ. έν τώ ’Βξωτερίκώ 60

Έν Άβήναις, έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH ΚβΛΕΤΑΡίΤΙΝΙΑΟγ* 1889.—1888.


