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ΜΗ ΚΛΕΨΗ2 
ή

'Ο ΚάροΙϋζ Σχώτ.
Εζη ποτέ ίί; τό χωρίον "Ελβαν ή οϊκογένείά τοΰ 

Ίωάννου Σκώτ, ή όποία συ,ίστατο άπό τον πατέρα, 
τήν μητέρα, μίαν κόρην χαϊ τον μικρόν Κάρολον* ή Το 
3έ πολΰ πτωχή έπρομηθεΰετο 'τά πρόί το ζήν 
άναγχαια έχ τής εργασίας τής Μαρία», ή οποία ε'ίρ- 
γάζετο είς τήν οικίαν τ’οΰ X. Νέλσωνο,*.

‘0 μικρός Κάρολος ήτο ώραΐον παιδίον, άλλ* έά γε
νετή; βλαζ, και μολονότι ή το δέκα έτί»Α οΰτε ήΐευρεν, 
ούτε ήμπόρέι νά εΐπη άλλο τι, δταν χάνει; τόν ήρώ- 
τα ή τον ώμίλει, παρά νά κυττάζη ν.αΐ νά γελά, — 
πράγμα τό όποιον έπροξένει &λίψιν είς τους δυστυχείς 
γονείς χαϊ τήν αδελφήν τύυ

‘Ο χόριο; καί ή κυρία Νέλσων ήσαθ άνθρωπδι έΰ· 
σεοεΐς καί εύσπλαγχνίζοντο τήν οικογένειαν τοΰ πτω
χού Σκώτ. 'Η κυρία Νέλσων μάλιστα ελαβε τόσην 
συμπάθειαν είς τον μικρόν Κάρολον, ώστε δχι μό
νον διέταςΐ τους υπηρετας νά τόν άιοίνωσιν έλεΰθερον 
νά περιφέρεται είς τόν οΐκον και τό περιβόλι, άλλά 
χαι ήρχισε νά τόΰ άναγινώσκη διάφορα τεμάχια άπό 
τήν Αγίαν Γραφήν καί νά τοΰ τά έςηγή μέ τοιοΰτον 
τρόπον, ώστε νά τόν κάμνη νά τά εννοή. ’Από ό
λα δέ τά μέρη, ίσα τοιουτοτρόπως ηχούσε, μεγαλει- 
τέραν έντυπωσιν έφαίνετο, δ;ι τοΰ έκαμαν αί οέχα 
έντολαί χαι πολλάκι; τόν ήκουον νά έπαναλαμβάνή 
καθ’ έαυτόν τήν δγδόην έντολήν, Μ ή χ λ έ ψ η ς.

'Ημέραν τινά ή μήτηρ του τόν εστειλεν είς τοΰ 
χορίου Νέλσωνος διά νά εΐπή κάτι τι έίς τήν αδελφήν 
του* ένφ δέ διέβαινεν από τό παράθυρον τοΰ μαγειρεία 
είδε κατά γης κά it τι τό όποιον έγυάλιζϊ μετάςΰ τών 
χόρτων πλησίασα;, παρετήρησεν, δει ήτο άργυροΰν 

χουτάλιον*. τό έπήρε καΐ έπί τινας στϊγμάς έμεινεν 
ακίνητος συλλογιζομενος, ώς έφαίνεεο-, τί νά κάμή 
μέ τόν θησαυρόν εκείνον* διότι άν κά! μικρός καΐ μω
ρός, έγνώριζεν-, δμώς, δτι τό κουτάλιον εκείνο ήξιζεν 
αρκετά- άλλ’ ό φόβος τοΰ θεού υπϊρίσχυσέ τέλος είς 
τήν καρδιάν τΒ* δθεν δέσάς τό χουτάλιον είς τόν κόλ
πον του διευθύνθη δρομάίως πρ'ός τήν οικίαν* άφοΰ δέ 
άνέβη και εΐπεν έΐς τήν άδελήν του τήν παραγγελίαν 
τής μητρός, έζήτησέ νά ιό η καΐ τήν κυρίάν Νέλσων. 
Ί’οΰτο έκίνησέ τήν περιέργειαν όλων, διότι ό Κάρολος 
ήτο έντροπαλός Καί πάντοτε συνεσταλμένος έμπροσθεν 
τοΰ κυρίου καΐ τής κυρίας* τό βλέμμα του προσέτι είχε 
κάτι τι παράςέν'ον, ώστε οί υπηρέται τδν περιτριγύ
ρισαν καΐ έξήτόυν νά μάθουν άπό αυτόν τί έτρεχεν, 
άλλ’ είς μάτην :6 Κάρολος Ιπέμενε νά ΐδη άότοπρο- 
αώπως τήν κύριαν. Ιον ώδήγησαν λοιπόν είς τήν αί
θουσαν, 5 που ή κυρία έχάθητο μέ άλλά; φιλαινά- 
δας της. Ή 9εα τόσωΐ ξένων έκαμε τον πτωχόν Κά
ρολον νά τρέμγ], άλλά 3έν οπισθοδρόμησε*,;

«Καΐ τί δέλεις σήμερον;—παιδί μου,—εΐπίν ή χυ- ■ 
ρία Νέλαων άποτάθεισα είς αότόν. j

Ό Κάρολος τήν έπλησίααε και σόράς τό χουτάλιον J 
άπδ τόν κόλπον ταυ, τό έθεσεν είς τήν χεΐρά της έχ- ί 
φωνήσάς αργά καΐ Καθαρά, « Μ ή χ λ έ ψ η ς·— ■ 
Μήκλεψηί^ _ ί

Ή κυρία Νέλσων ϊσυρε τό παιδίον είς τάς άγκά- ί 
ί,ας της και τό ήρώτησε πώς ετυχε τό χουτάλιον νά 
πέση είς τάς χεΐρας του* μετά πολλά; δέ δυσκολίας ί 
ήουνήθη νά εΐπή β'Υπό τό παράθυρον τοΰ μάγειρεί» — ; 
Κάρολο; ηΰρε· — "Μ ή x λ έ ψ η ;.ή

Αί παρευρέθεΐσαΐ χύρίαι τότε ετρεςάν πρό; τό παι- | 
δίον και ήρχισαν νά τό περιποιώνταμ άλλ αύτός έξη- | 
χολούθει νάέπαναλαμβάνη *Μή κλέψης— Μή χλέψης.» j

Καΐ τώρα μικροί μου φίλοι, τό ώραΚν παράδειγμα ι 
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τοΰ μικροΰ Καρόλιι άς ήναι πάντοτε είς τήν ένΟΰμησιν 
σα;* ώστε όταν ό Σατανάς σά; πειράζη νά πάρετε 
πράγμα, τα οποίον δεν είναι ίδικόν σας, νά ένθυμήσθε, 
όπως έκεϊνος, δτι ο Θεδ; μάς διατάττει νά μή κλέ: 
π,ωμεν.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΒΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΛΥΚΩΝ.

Οί μικροί άναγνώσται τη; Εφημερίους τών Παί
δων έχουσι βεβαίως άκουσει πολλά πεοί λύκων· 
διότι λύκοι υπάρχουν εί; βλον σχεδόν τόν κόσμον 
άλλ’ εί; μερικά μέρη οί λύκοι είναι τόσον πολυπλη
θείς, ώστε γίνονται έπικύνδυνοι εις τοΰ; ταξειδιώτας, 
διότι προσβάλλουν αύτού; μέ τόσην ορμήν και θάδ- ; 
ρος, ώστε έάν δεν προφθάσουν νά καταφύγουν είς κά- 
νέν μέρο; άυφαλές, καταβροχθίζονται και αύτο'ι καί 
οί ίπποι των υπό τών πειναλέων τούτων ζώων.

Η προκειμένη εικονογραφία παριστάνει σκηνήν ! 
συμβαίνουσαν συχνά εί; τά μέρη τή; ρωσσίας. Ή 
ρωσσική αυτοκρατορία περιλαμβάνει απέραντοι:; τό
πους, οί όποιοι είναι ακόμη σκεπασμένοι άπδ δάση 
καί ακατοίκητοι. Οι τόποι ούιοι τδν χειμώνα κα- 
λύπτονςαι με βαθύ χιόνι καί οΐ κάτοικοι τότε αντί 
αμαξών με τροχού; μεταχειρίζονται τά λεγάμενα έ λ- 
κ υ (} ρ α, ήγουν φορεία ανοικτά βαΐ^μενα έπάνω εί; 
δύο κυρτά ξύλα τά όποϊα γλυστροΰν^επί τή; χιόνος 
και οί ίπποι δεν κοπιάζουν πολύ νά τά σύρουν.

Τοιαΰτα έλκοθρα προσβάλλονται συχνά άπδ μεγά
λα κοπάδια λύκων, οί όποιοι περιτρέχουσι τήν χώραν 
προς άναζήτησιν τροφής. Εί; τοιαΰτα; περιστασει; 
τδ μόνον μέσον σωτηρία; είναι ή ταχύτη;· οί ΐπποι 
μανίζονται και Ο·ι οδοιπόροι ετοιμάζονται νά ύπεοασπι 
σθούν τήν ζωήν των οσον καί οπω; ήμποροΰν. Τινέ; 
πυροβουλοδν, άλλοι δέ κρατούν λόγχα; προτεταμέ-

μένα;, διά τών όποιων έμποοίζουν τους καταδίωκαν· 
τα; λύκους από τοΰ νά πηδήσουν είς τδ ελκυθρον.

Ιοσαότη είναι ή πεινά των, ώστε έπιπίπτοοσιν ά- 
θροοι κατά τών πληγονομένων καί φονευομένων συν
τρόφων των, καί έν ριπή δφθαλμοΰ τού; καταβρο
χθίζουν, δέρμα, σάρκας καί ο ο τ α, τά πάν-

I τα κατατρώγουν μέ με- 
I γίστην άπληστίαν τοΰτο 

δέ 1ώφελεΐ τούς δυστυ
χεί; όδοιπόρυ;, διότι τού; 
δίδει καιρόν ν’ άπομα- 
κρυνθώσιν απ’ αδΐών ολί
γον· ταχέως όμως ή άγέ- 
λη τών λύκων τούς κα
ταφθάνει καί ή πάλη ά- 
νανεούται. *Χ)χι σπανίως 
οί τολμηρότεροι πηδούν 
εί; τδ έλκυθρον και τότε 
οί άνθρωποι έχουν νά 
παλαίσουν εναντίον Των 
με τά; μαχαιρα; των 
άλλοτε προσκολλώνται 
εί; τόν λαιμόν ή τά πλευ.

ρά τίνος τών ίππων και τότε είναι- ήναγκασμένοι 
ν« κόψωσι τά λωρία, τά οποία τον κρατούν έζευγ- 
μένον εί; τδ ελκυθρον καί νά τδν άφήσουν εί; τήν διά 
κρισιν τών λύκων, οί όποιοι επιπίπτουν έναντιον του 
καί είς ολίγας στιγμά; δεν απομένει ίχνος απ’ αυτόν,

ΙΙολλάκις οΐ οδοιπόροι βλέποντες τήν τελείαν αυ
τών καταστροφήν ρίπτουν ενα δύο, ή καί περισσοτέ
ρου; από τού; συντρόφου; των καί τοιου-τοόπω; σώ- 
ζωνται οί έπίλοιπΌΙ.

Μήτηο τι; ταΐειοεόουσά ποτέ μετά τών πέντε τέ
κνων τη; προαεβλήθη άπδ αγέλην λύκων δ λίγα μιλιά 
μακράν τοΰ χωρίου, εί; τό όποιον έπορευετο, καί ή- 
ναγκάαθη νά ρίψη άνά εν καί τά πέντε τέκνα τη; εί; 
τούς πειναλέου; οιώκτας τη.;· άλλά τελευταίον καί 
αδτή θά κατεβ.ροχθίζετο μετά τοΰ ίππου, ίν δεν έ· 
πρόφθανεν εί; τό χωρίον.

Εις τά; εκτεταμένα; πεδιάδας της 'Αμερική; άπαν- 
τώνται απειροπληθή κοπάδια λύκων άλλ’οΰτοί σπα- 
νίω; προσβάλλουν τούς οδοιπόρου;· προτιμούν ν’ ακο
λουθούν καί νά ευωχούνται έπι τών βουβάλων, ίππων 
καί άλλων ζώων, τά όποια εύρίσχονται εί; μεγάλην 
αφθονίαν εί; τά μέρη εκείνα* άκολοοθοΐίν δε καί τοΰ; 
κυνηγού;, οι όποιοι κυνηγούν τά βουβάλια διά τά 
δέρματά των καί πολλάκι; φονεύουν πολλά'έξ αδτών 
πάσαν ημέραν, καί άφοΰ τά έκδείροον, άφίνουν τά; 
σάρκας των είς τήν διάκρισιν τών όρνεων καί τών «υ
πακτικών ζώων.

I
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Τοιοΰτο; ε’νοι ί λύκο; χαϊ τοιαΰτα χακά προξε
νεί εί; τά; χώρα;, εί; τάς όποιας πλεονάζει— λαίμαρ
γος, σκληρός, καταστρεπτικό;. /

Τπάρχάυσιν όμως καί άλλα είδη λύκων, εί; τον 
κύαμον, τά όποια είναι επίσης επικίνδυνα ώ; οί καθ’ 
αυτό λύκοι· κατ’ εξοχήν εί; τά παιδία καί τού; vsb;.

ΤΙάκρασία, λόγου χάριν, είναι πραγματικός 
λύκος καί προ σ κολλά ιαι εί; τού; ανθρώπου; και ρο- 
ιοά τό αίμα και κατα-εσχιζει τά; σάρ α; άνιλεώ;.

(λί διάφοροι πειρασμοί πρόςτήνδια- 
ιτ 0 ο ρ ά ν είναι τόσα χοπαδια λύκων, τα οποία αχο- 
λυθούν και προσβάλλουν καθ’ εκάστην τού; νέου;, καί 
άν δέν άγωνίζων,αι εναντίον των με όλα; των τά; δυ
νάμεις, τελευταΐον νικώνται από αυτά; καί χαταστρέ- 
φονται.

'Όλοι οί πειρασμοί προ; τό κακόν έ ν 
γ I ν s ι είναι ώ; λόχοι όρυόμενοι, οί όποιοι άκολου
θούν τόν νέον κατά πάν βήμα τή; ζωή; του καί ζη
τούν νά τόν καταστρέφουν.

Πόσον μεγάλη προσοχή απαιτείται λοιπόν εΐ; τά; 
πράςΐΐς, εί; τού; λόγου; χαί μα'λιστα εί; τού; διαλο
γισμού; καϊ τά αισθήματα μα;, διά νά μή γει'νω- 
μέν ποτέ βορά τών λύκων τούτων, οι όποιοι όχι μό
νον τό σώμα καταστρέφουν, αλλά καί την ψυχήν στελ- 
λουν εί; τήν αιώνιον κόλασιν. IΙροσέχετε, λοιπόν, μι
κροί μου φίλοι, από τού; λύκου; τούτου;.

01 ΒΟΓΒΑΑΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΗΝΑ.

Αγελαι μεγάλαι βουβάλων ζοδν εί; τά; εκτετα
μένα; πεδιάδας τή; ’Αμερική; καί ’Αφρική;, καί κυ· 
νηγοϋνται διά τά δέρματά των. τά όποϊα είναι έπι- 
ζήτητα δ·.ά τήν καλήν των ποιότητα.

Όσοι άπδ τού; μικρού; άναγνώστα; τή; Εφημε
ρίου; τών Παίδων κατοικούν εΐ; χωρία καί κω μ ο πό
λεις ήςεύρουν, Ξτι οι βόε; περί τά; άρχάς τή; όνοι- 
ίεω; αρχίζουν νά ενοχλούνται από εν εΐδο; μυίας, ή 

όποια κάόηται εί; τήν ράχιν των καί άφοΰ χώσγ) τό 
ισχυρόν κέντρον τη; εί; τήν σάρκα των, έναποόέτει 
εντός τή; πληγή; τά ώά της, τά όποια ύπό τήν θερ
μοκρασίαν χαί του; χυμου; τοΰ ζώου ανοίγουν καί α
ναπτύσσονται εω; οΰ γείνουν σκώληκε; ικανοί νά ζή· 
σουν μόνοι των.

Τόσον ένοχληηκαί είναι αί μυΐαι αύταικαϊ τόσον ο
δυνηρά τά κεντρίσματά των, ώστε οι δυστυχεί; βόε; 
και βούβαλοι ύψόνουν τά; ούρά; των καί τρέχουν ο
σον ουναντάι ζητοΰντε; νά ευρώ σι καταφΰγιον εί; κα
νένα σκιερόν τόπον.

Εί; τήν Αφρικήν, δπου ό καύσων είναι υπερβολι
κό; καί οί βούβαλοι υποφέρουν άπδ τά; μυία; ταύτα;, 
ή θεία ΙΙρόνοια έπρομήόΐυσεν ώραίαν τινά άνακού- 
φίσιν ει; τά ζώα ταυια. Οί άναγνώσται βλέπουν εις 
τήν προκειμένην εικονογραφίαν βούβαλον τρέχοντα εί; 
τα τεσσαρα χαί επάνω εί; τήν ράχιν του μικρά τινα 
πτηνά- τά πτηνά ταυτα, επειδή είναι οί αχώριστοι 
σύντροφοι τών βουβάλων, ώνομάζοντάι β ο υ ο α λ ο- 
πούλια καί είναι πολύ χρήσιμα εί; τά ζώα ταΰτα· 
διότι όχι μόνον καθαρίζουν τήν ράχιν των από τού; 
σκώληκα;, οι όποιοι, ώ; προείπομεν, Αναπτύσσονται 
από τά ώά τά όποια έναπο&έτει ή μυίά έκείνη, άλλά 
καί χρησιμεύουν ώ; σκοποί, ειδοποιοΰντες διά τή; 
φωνής, πετώντσ άνω κάτω εί; τήν ράχιν τών ζώων, 
τήν πλησίασιν έχϋροΰ, ή άλλου τινό; ζώου καί οΰ· 
τω τά προφυλάττουν άπό πολλούς κινδύνου;, εί; τού; 
όποιου; θά έξετίΟεντο. άν δεν όπήρχον οί πιστοί 
και άγρυπνοι ουτοι πτερωτοί ωύλακές των.

Πόσον αγαθό; καί ποσον προνοητικό; είναι ό Ουρά
νιο; ημών Ιίατήρ ακόμη και εί; τά άλογα ζώα I Πόσον 
δέ ή άνάγνωσι; καί ή παρατήρησι; τοιοότων γεγονό
των πρέπει νά συντείνη εί; ιό νά οιεγείρη εί; τήν 
καροίαν μα; αισθήματα ευγνωμοσύνη; καί αγάπη; εί; 
’Εκείνον, ό όποιο; μά; έπλασε λογικά οντα, διά νά 
μεταχειριζώμεύα τόν νοΰν μα; εί; τό νά γνωρίζωμεν 
αυτόν καί τόν λατοεύωμεν υπω; πρέπει!

Υ1ΚΗ ΕΪΪΕΒΕΙΛ ΜΕΤΑΞΙ’
ΤΩΝ ΚΙΝΈΖΩΝ.

'Π Κίνα είναι εκτεταμένη και πλούσια χώρα καί 
τόσον πολυάνθρωπος, ώστε λέγεται ότι έχει έως τρία- 
κόσια πενήντα εκατομμύρια ψυχών ήγουν το εν πε
ρίπου τρίτον όλου τοΰ πλη'ΐυσμοϋ τή; γή;.

Όί Κινέζοι εΐναι λαό; έξυπνο;, εργατικό; καί εύ 
πεώή; εί; τού; νόμου;. Πολλά έτη πριν οί Ευρω
παίοι ανακαλύψου? πολλά; τέχνα; και έπιστήμα;, οι 
Κινέζοι τά; ίγνώριζον καί τά; μετήρχοντο—‘ II αστρο
νομία, ή ιατρική, ή φαρφουροποιία, ή αγγειοπλαστική, 
ή μεταξοτροφία καί μεταξοποιία ήταν έν χρήσει αε-
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ταςΰ των κινέζων πολ,λοΰ; αιώνα; πριν άρχίσρον νά 
καλλιεργώνται εΐ; τήν Ευρώπην.

Οί Κινέζοι ®ημίζονtαι προσέτι διά πολλά; οικια
κά; και κοινωνικός άρετάς· ή πρδς τοΰ; γονείς των 
οιλοστοογία είναι άςιοθαύμαστο;. Ιά τςκνα φαίνον 
ται πολλάχι; φέροντα εί; τοΰ» ώμου; ή εί» την ράχιν 
των τοΰ; γηραιούς καί αδυνάτου; γονείς τών, και άλ
λοτε πλαγιάζοντα γυμνά εΐ; τά πλάγια τοΰ πατρδ; ή 
τη; μητρός των, διά νά ροφώσιν οί κώνωπε; τδ ίοι- 
κόν των αίμα και οΰτω νά προφυλάττωνται οί γο- 
vj[. των άπδ αότοός.

ΊΙ προκειμένη εικονογραφία παριστάνει νέον Κινέ
ζαν» οστις άν καί είχε ιρθάσει εί; ύψηλδν άςίωμα καί 
χατεΐχεν έπίσηαον 9έσιν, δέν έντρέπετο βμω; νά λαμ- 
βάνΐβ την γηραιόν καί αδύνατον μητέρα του άπδ τήν 
χεΐρα καί νά -ήν δδηγή διά τών δ-ΰών τή; πόλεως, 

ίίόσοι νέοι καί νέαι καί εί; αΰτάς ακόμη τά; Αθή
να; δεν φαίνονται καθ’ εκάστην παρακολουθούμενοι 
άπδ τον πατέρα ή συνήθως τήν μητέρα των ώ; νά 
ήσαν ΰπηρέιαι! καί πόσοι άλλοι δεν παρακαίβν και ΰ· 
βρίζ«ν καί βλάσφημου·», καί όχι σπαν'ως κτυποΰν τούς 
γέροντα; γονείς των! Καί τοΰτο αλον γίνεται κατά 
παράβαση» μια; τών δέκα εντολών, τά; οποία; ό θεό; 
μα; εδωκΐ διά τδ καλόν μα;, καί ή όποια μάς παοαγ- 
γίλλει νά τιμώ μεν τον πατέρα χαΐ τήν μητέρα μα;, εάν 
ΐάέλωμεν νά γείνωμεν μακροχρόνιοι έπί τή; γή;. ,

Οί είδωλολάτραι Κινέζοι είναι πολΰ καλλίτεροι 
κατά τοΰτο, άπδ τοΰ; όνομαζομενου; χριστιανοί»;, καί 
δεν υπάρχει αμφιβολία, οτι αύτοί ί}ά ήναι οί κατή
γοροί μας είς τήν ημέραν τη; κρίσεως.

Μικροί μυ φίλοι,αγαπά:εκαι τιμάτε τοΰ;γονείς σας.

ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ.

Έπαμινώνδα; δ τών Θηβαίων στρατηγό; καί εΐ; 
τών ένδοςοτέρων άχυρών τή» * Ελλάδος έπανελθών εί; 
Θήβα; άφοΰ κατατρόπωσε τοΰ; Σπαρτίάτα; εί; τήν 
πεδιάδα τών Λεύκτρών, κώμην τής Βοιωτία;, κατη- 
■γορήθη, δτι έκράτησε τήν στρατηγίαν τέσοαρας μή
να; παρά τδν προσδιωρισμένον χρόνον. Καί ήθωώ 
θη μεν άφοΰ ελάλησεν άςιοπρεπώ; καί παρέστησεν 
ένά,πιον τοΰ δικαστηρίου τά μεγάλα του κατωρθώμα- 
■τα, άλλ’ οί εχθροί του πρό; περιφρόνησιν κατόρθω
σαν νά τοΰ άνοθέσωΐι μιαν ύπηρεσίαν πολλά ποτα- 
πήν ώ; πρδς αυτόν· αυτή οέ ήτο ή τελεαρχια· δηλα
δή έπιστασία έπΐ τή; καθαριότητά; τών οδών, Άλλ’ 
ό μέγα; οΞτο; άνήρ, σδχί μόνον δέν δυσηρεστήθη διά 
τήν υπηρεσίαν τούτην, αλλά τοσοΰτον ύψωσε αυτήν 
διά τών προσπαθειών του ώστε, ένφ πρότερον έδυ- 
βκολεόοντο νά δεχθώσι τοιαότην θέσιν, μετά τδν Έ· 
παμινώνοαν συνειρίζοντο τι; πρώτο; νά λάβη ταΰτην 
Διότι έλεγεν οτιή θέσει; δέν τιμά τδν άνθρωπον, άλλ’ό 
άνθρωπο; τήν 8έσιν.

Υοσοΰτον δέ ήγάπα τοΰ; γονέΐς του ώστε μετά τήν 
περίφημου έν Αεΰκτροις μάχην, ένφ έπαινεΐτο παρά 
πάντων καί έθεωρει,ο ως τδ στήριγμα τών θηβών 
και ο ελευθερωτή; 3λη; τή; ' Ελλάδα;, χαί ήδόνατο 
νά ΰπερηφανευθή ώ; άνθρωπο; διά τήν νίκην του, 
αυτό; αδιαφορών πρδ» τοσαύτην μεγάλην θόςαν, εΐ
πεν· «'[I χαρά μου προέρχεται εκ τή; εδχραριστή- 
σεω;, τήν οποίαν ή ειΐηοις τής νίκη; μου &έλει προξε
νήσει εί» τδν πατέρα καί τήν μητέοα μου,»

ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΪΙΣ.

Παιδίον μικρδν ήρώτησε ποτέ τήν μητέρα του πό
σοι θεοί ησαν ό οί μικρότερο; άδελφό; του άπεκρί- 
θη "Βέβαια ε Ε;!

— Άλλα πώς τδ γνωριγει;; ήρώτησε το πρώτον.
— Διότι,— είπε,—ό θεός πληροί κάθε τόπον, ώ

στε δέν ΰ π άρχει μέρος 3? άλλον! β
Καί τφ ον τι δ άληθή; θεός πληροί τΰ Συμπαν μ'έ 

τήν παρουσίαν του καί δέν μένει τόπος 3ι’ άλλο ον, 
τδ όποιον νά εχη τά; αυτά; μέ αδιδν ιδιότητα;.

— Τά χρυσωρυχεία τή; Καληφορνία; δίοω-σι κατ’ 
ε,ο; χρυσδν άξια; CQ περίπου έκατομμύρια ταλλή- 
ρων τά ΰά τή; Άουστραλία; 59 έκατομ. ταλ.!
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