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Η ΤΥΦΛΗ ΚΑΛΑΘ0Π010Σ.

Κόρη τις τυφλή εί; τήν Γαλλίαν έζήτησε νά όμι- 
λήση μετά τοΰ ποιμενο; τή; έχκλησια;, St; τήν οποίαν 
έσΰχναζεν* άφοΰ δέ παρουσιάσθη, εΐπ£ πρδ; αΰτδν, 
■ Τδοΰ, λάβε τδ μικρόν τούτο ποοδν, και δώσε αΰτδ 
εί; τήν πρδ; οιάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου Έταιρίάν.»

Είποΰσα δε ταΰτα ένεχείρισεν εί; αΰιόν είκοσι καί 
πέντε περίπου δραχμά;* Αΰτδ; δέ κατά πρώτον έ· ; 
νόμιΟεν δα αότή είχε κάμει λάθος ώ; πρδ* τδ ποΟον-, 
επειτα όμως προσεπάθησε νά τήν άποτρέψγ) λέγων 
πρδ; αυτήν, δτι ήτο τυφλή καί πτωχή καί δέν ή δυνα
τό νά αυνεισφέρη τοσοΰτον ποσόν*

Άλλ’ αυτή έπέμενε λέγουσα, « Ναξ ίΐναι άληθές, οτι 
έγώ είμαι τυφλή, ό θεδς ομω; μοΐ έΰωχεν υγείαν καί 
τά μέσα νά μετερχωμαι τήν τέχνην τοΰ καλαθοπόιοΰ 
καί ουιω πορίζομαι τά ίρδ; τδ ζην. ’Επιθυμώ δέ 
διά τή; συνεισφοράς ταύτηί νά έκφράσω τήν προ; 
τον θεόν άγάπην και ευγνωμοσύνην μου.»

«Εί; τδ κατάστημα τδ όποιον έργάζομαι» έξηΧο- 
λοόθησεν αυτή, «τά λοιπά κοράσια αναγκάζονται νά 
άγοράζωσι φώτα, διά νά έργάζωνται τδ έσπέρα;, έγώ 
δέ, τυφλή Ουσα, έργάζομαι τδ εσπέρα* άνευ φώτων. 
Άπεφάσισα λοιπόν νά συνεισφέρω τδ ποσδν, ΐδ ό
ποιον αί άλλαι δαπανώσι διά φώτα, πρδ; τδν φωτι
σμόν έκείνων, οίτινε; εύρίσκονται εί; τδ σκότος τή; α
μαρτία; καί τοΰ θανάτου.»

Ακόυσα; ταΰτα δ ίερεΰ; έκράτησε τά χρήματα 
καί ευχαρίστησε τδν θεόν, ότι ή μικρά τυφλή καί 
πτωχή αυτή κόρη ήγάπα τον θεδν μέ όλην αυτή; τήν 
καρδίαν και τον πλησίον τη; ώ; τδν έαυτόν της.

Άπδ τά αύτά αισθήματα κινούμενοι και οί εν Α
μερική τυφλοί, κατά τήν παρελθοΰσαν ανοιξιν έκαμαν 

γενναίας συνεισφορά* πρδς περίθαλήιν τών έν Έλλάδι 
δυστυχσύντων Κρηνών.

Εις μίαν πλευράν τής λαμπρά; καί πλούσια; έκεί- 
νη; αιθούση; έν Βοστώνι, έντδ; τής οπαία; ήσαν, ίπΐ 
δύο περίπου έβδομάδα;, έκτεθεμέναι αί ύπέρ τών 
προσφύγων Κρηνών συνεισφορά', ήτα τράπεζα ίπΐ 
τη; όποια* έπωλουντο όπδ δύο νεανίδων τυφλών, 
τά έργόχέιρά τών τυφλών, διάφορα πολυτελή ποικίλ
ματα, τάπητε;, χαλαθάκια χτλ. χτλ. Ταΰτα πα'ντα 
πράττουβιν οί τυφλοί, διότι άν χαί τοιοΰτοι,είναι όμως 
εύγνώμονες προ; τδν θεόν καί έπιθυμοΰσι νά έχφρά- 
σωαι τά αίσθήμαΐά των πράττονΐε; 8,τι ευχαριστεί 
Αΰιόν.

Πολύ δέ περισσότερον πρέπει ήμεΐ;, οί έχον- 
ΐες δφδαλμοΰς καί σώας τά; αισθήσεις ημών, νά ά· 
γαθοεργώμεν άπδ ευγνωμοσύνην πρδς τδν θεδν, βέ- 
$αιοΙ δντε;, δτι τοΰτο είναι εΰχάριστον εί; Αυτόν,

"Αί μή λησμόνώμεν λοιπόν τοΰ; πτωχού;, τοΰ; ά* 
Οθενεϊ;, τοΰ; τεθλιμμένους, τάς χήρα* καί τά δρφανά, 
ίδιωί; δε τοΰ; ευρισκομένου; εί; τήν άγνοιαν τοΰ Εΰ· 
αγγελίου καί τη; αγάπη; τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος 

: ημών Ίησοΰ Χρίστου, Όταν δέ σύνεισφέρωμεν, ά; 
τδ χάμνωμεν άπδ αγάπην πρδς τδν θεόν, έκφράζον- 
τεί τήν πρδς Αύτδν ευγνωμοσύνην ημών.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ Ο 4ο; ΚΑΙ ΤΑ ΞΙΦΗ.
Όταν τρία ξίφη (τά έμδλήματα τών τριών του βα

σιλείων) παρουσιάστηκαν εί; τδν Έδουάρδον 4ον τη;,4’’ 
’Αγγλία; κατά τήν ήμέραν τή; οτέψεώ; του, ό εΰσε-?'· 
όής μονάρχη; παρετήρηαεν, ότι εν άχόμη ξίφο; ύπε£ / 
λείπετο. ’Επειδή δέ τδν ήρώτησαν οί εΰγενει; του,^ \ί 
δποϊον ξίφος έννοΟΰσεν άπεκρίθη τήν «Γραφήν 
Τδ βιόλιον τοΰτο είναι τδ ξίφος τοΰ IIνεύματος καί'.' 
είναι μεγαλέιτέρα; άξια; άπο όλα τά άλλα ξίφη.
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ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΙΝΟΣ ΕΝ ΙΝΔ1Α1Σ.

Η άνωΟι εικονογραφία παριστα δύο παιδα; εΐ; τά; 
’Ανατολικά; ’Ινδία; πορευομένου; εί; τδ σχολεϊον. 
Πρέπει δε νά ήναι έπιμελεΐ; μαθηταί χαί νά άγαπώσι 
τδ αχολεΐον αυτών, διότι, ώ; βλέπετε, πηγένουσι 
δρομαία»;.

ε’Α ! κύριε,» δόναται νά είπη παΐ; τι;, ·τά σχο
λεία τών Ινδών πρέπει νά έ’χωσι περισσοτέρα; Ανα
παύσει; παρά τά σχολεία μα;, καί διά τοΰτο τά παιδι'α 
τρέχουσι μέ τόσην προθυμίαν.»

«Καλά, φίλε μου, ά; έπισκεφΟώμεν Sv ές αΰτών, 
διά νά ίδωμεν τά κα&έκαστα έκ τοΰ πλησίον. Βλέ
πεις τήν χαλύόην έκείνην, ήτι; καθ’ δλα ομοιάζει 
μέ καλόβην άγροφύλαχος; Αυτή εΐναι τδ σχολειον. 
Ή οίκοδομή σόγκειται έζ τεσσάρων στόλων, ή δε 
σκέπη καί τά πλάγια αΰτή; εΐναι κεκαλυμμένα άπό 
χόρτον, τδ όποιον προφυλάττει τοΰ; μαΟητά; άπδ τοΰ 
θερινοί καΰσωνο;, χαί τοΰ χειμερινού ψόχυ;,ετι δέ καί 
απο τών σφοδρών ανέμων καί τών ραγδαίων βροχών.

Οί μαΟηταί χα&ηνται χατά γή;, χαθώ; χαΐ ό δι
δάσκαλο;, δστι; κρατών μακράν ράβουν, χάΰηται έν 
τφ μέοφ αυτών.

Άλλ’ έρωτά τι;, «Που εΐναι τά άοάκια (πλάκες) 
καί οί πίνακες; Που εΐναι τά βιβλία χαί τά παρα
δείγματα j»

«Έχε υπομονήν, φίλε μου.» ’Ιδού, ό διδάσκαλο; 
γράφει τι δτ<£ τή; ράβδου έπί τή; γης χαί τοΰτο χρη
σιμεύει ώ; παράδειγμα, οί δέ μαΰηταί γράφοοσι διά 
του λιχανου δακτύλου αυτών έπί τή; γης. Τοιου
τοτρόπως διδάσκονται τήν γραπήν διά δέ τή.ν-άνα'- 
γνωσιν, ό διδάσκαλο; γράφει χαί πάλιν έπί τή; γη; 
το άλφάβητον,ή συλλαβά.;, ή, λέςει; τινά;, τά; οποία; 
αυτό; πρώτον προφέρει μεγαλοφώνως, χαί μετά ταυ- 
τα οί μαΰηταί μιμούμενοι α&τόν ψάλλουσι τάς λέςει; 
κινούμενοι προ.; τά έμπροσθεν χαϊ πρδ; τά όπισθεν.

«Τί είναι το φορτίον τό όποιαν φερουσιν έπι τών 
ώμων αυτών οί παίο.ε; έν τή εικονογραφία έοωτα 

έτερος. ίΜήπω’ς εΐναι τδ γευμάτων;» *0/1. δέν 
είναι τδ γεΰμά των, άλλ’ ό χαρτοφύλας και τά βιβλία 
των.

Οί Ίνοοί διά βιβλία μεταχειρίζονται τά φύλλα τών 
δένδρων, τά όποια χόπτουσιν εί; ταινία; μακράς, τών 
οποίων τρυποΰσι τδ Sv άχρον χαι διαπερώσι λεπτόν 
τι χόρτον, έν εΐδέι κλωστής, οιά νά τά χρεμώσιν. Ε
πειδή δέ δέν έχουσιν οΰτε τύπον, ούτε μελάνην ούτε 
γραφίδας, λεπτόνουσι τεμάχια καλάμου, χαί δι’ αυτού 
χαράττουσι τά γράμματα έπι τών φύλλων.

Πριν ομω; άρχίοουν τά μαδήματα των τδ πρωί 
έκαστος τών μαθητών χαράττει έπί τή; γή; κεφαλήν 
έλέ-ταντος. έπειτα θέτοντε; τάς καλά μας. τώ»ν χειρών 
αυτών έπΐ τών μετώπων των, χΰπτουσι χαΐ έγγίζουσι 
τό σχήμα τοΰ έλέφαντο; έπί τής γής.

Καί τί νομίζετε, δτι κάμνουστ; Προσεύχονται 
πρδ; τον θεόν τών γραμμάτων. 'Ο θεός ούτο; έχει 
μέν σώμα παιοδ; κεφαλήν δέ έλέφαντο; καί καλείται- 
• Π ι λ t γ ι ά ρ,» ήτοι « ΓΙ α ΐ ;.»

Βλέπετε, λοιπόν, πόσον ημείς έςέχομεν τών ’Ινδών- 
χαί κατά τά σχολεία, καί κατά τά βιβλία, χαΐ κατά 
τήν λατρείαν χαί κατά πάνταΛατρεΰουσι δέ οί Ιν
δοί ζώα χαΐ φαντάσματα, διότι δέν έχουσι τάς'Αγία; 
Γραφα';. 'Ημείς Ομως, οΓτινες τά; έχομεν, δέν πρέ
πει νά τά; άμελώμεν, άλλ’ έκ τρυφερά; ηλικία; νά 
σχετιζώμεΟα μέ τάς διδασκαλία·; των, διά νά δυνά- 
με&α νά άντιστεχώμεόα εί; τοΰ; πειρασμού; τή; 
νεότητο; χαι τά; περιπετεία; τοΰ βίου ημών.

ΧΡΗΣΙΜ0ΊΊ1Χ ΤΕΧΝΩΝ.

Διά νά ΐδωσιν οί μικροί μου άναγνώσται πώ; αί 
τέχναι άνυψώνουσι τήν τιμήν ένΰ; πράγματος- και πό 
σον άναγχαιαι χαί πολύτιμοι διά τοΰτο εΐναι διά παν 
έθνος, άναφέρομεν τά έςή;·

“Εν κομμάτιον ακατέργαστου σιδήρου άςία; τριά
κοντα δραχμών, τό λαμβάνει ό Έλλην χαΐ κατασκευ
άζει άπ’ αύτδ πέταλα, τά όποια πωλεΐ διά 60 δραχ. 
κερδίζει δηλ. άλλα τόσα, ίσα εδωχε προς αγοράν του. 
"Ομοιον κομμά τι ον σιδήρου, λαμβάνει ό άγγλο;, ή ό 
άμερικαιδ; έργοστασιάρχης καϊ δι’ α&τοΰ, κατασκευ
άζει βελό/ας, τά; όποιας πωλεΐ διά δύο χιλιάδα; δρ. 
χαι μέ πολύ δλιγωτέραν δυσκολίαν άφ’ οτι ό έλλην σι
δηρουργό; τά πέταλα· ή το κατασκευάζει εί; κόνδυλό- 
μάχαιρα, τά όποια πωλτϊ άντι 18 χιλιάδων δραχμ. ! 
ή εί; χομβία τά άπονα πωλοϋνται άντι 180 χιλ. δρ. 
ή εί; έλατήρια ωρολογίων καί τότε ή άςία του άνα- 
βαίνει εί; εν καί επέκεινα έκατομμόριον δραχ! ’Εάν 
δέ θέληση νά τό μεταβάλη. εί; σύρμα ψιλόν ώ; τά; 
τρίχας τοΰ ίππου (άλογου) τότε είμπορεΐ νά το πω- 
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λήση ιί; tai γυναίκα;, al ίπο'αι τό βάζουν ίντό; τών 
μαλλιών των, διά νά τοΐ,· δίδουν ο,τι σχήμα θέλουν, 
όσον θέλει! !

Τοιαύτη είναι ή δόνα μ·.; τή; χίγγηΐ’ χαι ίμω; εί; 
τήν Ελλάδα αί τέχναι άκόμη περιφρονοΰνται, οί δέ 
νέοι ή επιστήμονες ζητούν νά γείνουν ή ύπάλληλοι χαί 
άς ήναι πτωχοί. Ελπίζω, δτι οί μικρόt άναγνώσται 
τή; Έφημερίδο; τών Παίδων θά σκεφθοΰν χαλώ; 
έπί τών ί λίγων τούτων χαί θά δοθούν εί; τοιαΰτα έρ- 
γα, τά όποια χαί αύτού; καί τήν πατρίδα θά καταστή
σουν εύπορου;.

ΚΩΔΩΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.
Ό μέγα; κώδων τή; έ/.κλησία; τοΰ Άγιου Παύλου 

έν Λονδίνφ ζυγίζει 8400 λίτρα;— ό τή; Λιγκόλνη; 
9,894—'Ο ττ; εκκλησία; τοΰ Χριστού εί; τδ ¥Οςφορ8 
τή; Αγγλία; 17,000 λ. — 'Ο κώδων τή; πλατεία; 
Βεχίου εί; Φλωρεντίαν, δστις χρέμαται εί;ΰψο;275 
πόδ. άπό τή; έπκρανεία; τή; γή; 17,090 λ.— Ο με· 
γα; κώδων τή; έχκλησία; τοΰ 'Αγίου Πέτρυυ εί;'Ρώ
μην 18,000 λ. —'Ο εί; τήν πόλιν τή; Γερμανία; 
Έρφουθ "28.200 λ.—Ό είς τήν πάλιν τή; Γαλλία; 
'Ρουέν 43,000 λ.—Άλλ’ ολοι ουτοι οί κώδωνε; εΐναι 
ασήμαντοι παραβαλλόμενοι με τον τή; εκκλησία; τοΰ 
αγίουΊοαν εις τήν Μόσχαν, βστι; ζυγίζει 104,000 λ!!

’Επί τοΰ αυτού κωδωνοστασίου Iκρίματα πρότερον 
έτερο; κώδων, οστι; έζύγιζε 443,77’2 λ.—ήτα οε υ
ψηλό; 21 πόδα; καί εΐχε διάμετρον 2'2ποδών— Η 
d-ία τοΰ μετάλλου του υπολογίζεται εί; 300 χιλιάδα; 
τα λήρων.

Ο ΣΚΙΟΥΡΟΣ.
Ό Σκίουρο; άνήκει εί; τήν οικογένειαν τών άνα- 

μασσώντων τήν τροφήν θηλαστικών ζώων, καί εΐναι 
ζώον ώραΐον καί ζωηρόν, έχον πάντοτε τήν ούράν 
ύψωμένην και θυσανωτήν τρέχει έπάνω εί; τοίχου; 

και φράπτα; καί άναβαίνβι εί; τά δένδρα μέ ταχύ
τητα άστραπή;· απαντάται δε εί; τά; εύκρατου; ζώ- 
να; καί τρέφεται συνήθως άπό καρύδια, βαλάνους, κά
στανα καί τά τοιαΰτα. Οι σκίουροι έςημεροΰνται ευ 
χόλω; χαί διά τοΰτο βλέπει τι; πολλούς παίζοντας εις 
του; δημοσίου; κήπου; τη; Ευρώπη; καί’Αμερική; 
καί άναδαίνοντα; εί; τά δένδρα, έπάνω εί; τά όποια ή 
δημοτική αρχή εχει θέσει μικρά κιβώτια διά κατοικίαν 
των.

Ιίερί του μιχροΰ τούτου ζώου υπάρχου σι διάφορα 
άνέκδοτα, έκ τών όποιων δημοσιεύομε·, τά έ;ή;·

Κύριό; τι; έπήρέποτε ί’>α μικρόν σκίουρον καί τον 
άνέθρεψεν έπιμελώ; εις τήν οικίαν του· τόσον δέ ήμε
ρος άποκατέστη, ώστε ήγα'πα νά παίζη μέ ολοο; τοΰ; 
οικιακού;* κατ' έίοχήν δμω; ήγα'πα καί ήτον άφωσιω- 
μένος εί; τόν κύριόν του, ο στις τοΰ εΐχε κάμει κου
τιών διά να’ κατοική και τό έκρέμασεν εί; τόν τοί
χον, κατασκεύασα; τό έμπροσθεν μέρος άπό σύρ
μα, διά νά βλέπη τι γίνεται εί; τό οωμάτιον, και μίαν 
μικράν θυρίδα εί; τά πλα'για, διά νά εισέρχεται καί έ- 
ζέρχεται, έκρέμασε δέ και σχοινίον, τό όποιον έφθανε 
μέχρι του εδάφους, διά τοΰ οποίου ανέβαινε και κατέ
βαινε.

Τόσον άφωσιωμένο; ήτον είς τον κυρίάν του, ώστε 
παρετήρει μέ προσοχήν τά κινήματα του, καί ευθύ; 
άφου τόν έολεπεν, δτι ήτοιμάζετο νά έςέλδη τή; οι
κίας, κατέβαινεν άπό τό κλωβίον του, έπιάνετο άπό 
τά σκέλη του καί είσήρχετο εί; τό θυλάκων (τσέπην) 
του έπανωφορέματό; του, άφ’ οπού Ιςέβαλλε τήν κε
φαλήν και παρετήρει καθ’ οδόν τοΰ; διαβάτας, άλλά 
ποτέ δέν έ τόλμα νά κατάβή, Εύ&ΰς ομω; άφοΰ ό 
κύριός του έφθανεν εί; τά άκρα τή; πόλεως, ό μικρό; 
σκίουρο; έςήρχετο άπό τόν κρυψώνα του, επήδα και 
έτρεχεν =ι; τόν δρόμον και άνέβαινεν εί; τά; φράκτα; 
καί τά δένδρα μέ ταχύτητα άστραιτής καί πάλιν έπρό- 
φθάνε τόν κύριόν του καί εισήρχετο εί; τό θυλάκιον 
του.

Κυρία τι; άγγλΐς εΐχε σκίουρον, δστι; έθραυε τά 
καρύδια δι1 αυτήν, τή; έδιδε τό έντός καί έρpt-τε τό 
έκτο;, τά τσώφλοια — ί> αύτό; σκίουρο; εΐχε διδαχθή 
νά μετρφ χρήματα* ήτο δέ τόσον προσεκτικός, ώστε 
οσάκις ευρισκε κάνέν νόμισμα, το έφερεν είς τήν κυ
ρίαν του. Τόσον τήν ήγα'πα, ώστε όταν αυτή ήσθένει 
έμενε καί αύτό; ήσυχο; εί; τό κλωβίον του, άν καί ή- 
γάπα πολΰ νά παίζη. Πόσα παιδία καί κοράσ-.α οέν 
κάμνουν κρότου; καί άνησυχίαν εί; τήν οικίαν, όταν 
οί γονείς, ή άδελφοί των εΐ/at ασθενείς! καί πάσα 
άλλα οέν κρατούν τά λεπτά, τά όποια ευρίσκουν είς 
τήν οικίαν καί τά έςοδεύουν είς γλυκύσματα και λοιπά!-
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*0 σκίουρο; Sv και δέν έπλάσθη ύϊτό τής φύσεώ; 
νά κολυμοφ ουΖν« διαιτερφ κολυμδών ποταμούς καί 
λίμνα; ύπιρ τά δόο μιλιά πλατεΐΓ προς εΰχολωτέ· 
ραν οέ έκτέλεσιν τούτου, χάμνει το ταξείδιόν του, όταν 
ό άνεμο; ήναι ούριο; ΰψώνων τήν ουράν του,ή τι; τφ 
χρησιμεύει ώ; πανίον καί επιταχύνει τόν πλοΰν,

Εί; τήν ’Αμερικήν ΰπάρχοβσι δυο εΐδη σκίουρων, 
ό μαύρο; και ό στακτοειδή;, ζοΰν Οι αγεληδόν χαι 
μετοικούν άπδ τόπου εί; τόπον κατά τά; ώρα; τού 
έτου;· διαπερυν του; ποταμού; χατά κοπάδια χαΐ τότε 
έάν τι; ήναι εί; τήν αντίπεραν όχθην ή μπορεί νά 
συλλάόη χαι νά φονεόση πολλούς ές αυτών μέ εδ- 
χολίαν.

Ό σκίουρο; κατασκευάζει τήν κατοικίαν του έντό; 
τή; γή;, ή έντό; τοΰ κοίλωμα co; πεπαλαιωμένων δέν
δρων, τήν διαιρεί δέ ει; διάφορα χωρίσματα, εί; τά 
όποια έναποταμιεύει τήν τροφήν του διά τόν χειμώνα· 
κυνηγό; τι; ευρό ποτέ μίαν τοιαύτην φωλεάν, ή οποία 
ήτο διηρημένη εί; διάφορα χωρίσματα, εί; Ζκαστον 
τών οποίων ή τον υποθηκευμένη ή τροφή κατ' είδη· αί 
βάλανοι, τά καρύδια, τά λεπτοχάρυα, τά κάστανα, ά
παντα ταϋτα ήσαν ξεχωριστά συσσωρεόμενα.

'Ο σκίουρο; είναι τόσον έπιδέξιο; εί; τήν διάκρισιν 
τών κολών από τών κούφιων καρυδιών, ώστε ποτέ 
δέν λανθάνεται, έπιτυγχάνει δέ τοΰτο λαμδάνων άνά 
Sv παρόδιου εί; έκαστον τών έμπροσθιων ποδών καί 
τρόπον τινά ζυγίζων αύτά,

ΤΑΧΓΤΗϊ.
'Η ταχύ τη; τών ιστιοφόρων πλοίων εΐναι άπδ 8— 

12 μιλιά τήν ώραν — τοΰ σταοιοδρόμου ίππου άπδ 
20 — 3(1 μίλ. — τοΰ πτηνού άπδ 50 — 00 μίλ, — τών 
νεφών έν καιροί σφοδρά; ανεμοζάλη; από 80—100 
μιλ. — τοΰ ήχου 823 μίλ, — τή; σφαίρα; τοΰ κα
νονιού άπό 000 —1000 μίλ. — τή; γή; εί; τήν περί 
τον ήλιον περιστροφήν τη; 08,000 μίλ. ήτοι έκατοντά- 
κι; μεγαλειτέρα άπό τήν ταχύτητα τή; σφαίρα; τού 

χανονιου — του πλανήτου Έρμου 100.000 μίλ.—τοΰ 
φωτό; 800 εκατομμύρια μίλ. Τό διάστημα μεταξύ 
γή; καί ήλιου εΐναι 95 έκατομ. μιλιά, διατρέχει δέ 
τό φώ; εί; 8 λεπτά· δθεν τό φώ; τρέχει §ν έχατομ- 
μύριον φορά; ταχύτερου τή; σφαίρα; τοΰ κανονιού.

Άλλ’ δσον μεγάλη καί άν ήναι ή ταχύ τη; τών υλι
κών' πραγμάτων δέν δόναται νά παραδλήθή μέ τήν 
τών διαλογισμών του ανθρωπίνου νοό;. — Ή ταχύ- 
τη; αυτή είναι ακαταλόγιστο; — ίν ριπή όφθαλ.μορ 
μεταβαίνει άπό τόπου εί; τόπον, διέρχεται ή πείρυ; καί 
ωκεανού; καί έπισκέπτεται χώρατ μεμακρυσμένας.— 
«Και έποίησεν ό θεό; τον άνθρωπον κατ’ εικόνα και 
όμοίωσιν ίδιαν.» 11 όσον θαυμαστόν πράγμα ό διοργα- 
νισμό; τοΰ άνθρωπίνου νοό, ! Ποιο; δύναται νά έν- 
νοήση τόν μηχανισμόν τ« ή νά άνευρη τό; πηγά; τή; 
δυνάμεώ; του! Και Ομως ό ανόητο; άνθρωπο; διά τή; 
αμαρτία; καθίσταται όμοιο; μέ τά κτήνη.

Μικροί μου φίλοι έκτιμάιε τό υψηλόν καί 9εΐον 
τοΰτο δώρον τοΰ νοό; σα; και φυλάττεσθε άπό τήν α
μαρτίαν, ή οποία τόν ταπεινώνει καί τόν έξαχρειώνει.

ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
Έν πολλά μικρόν κόρά σι ον, είπε μίαν ημέραν εί; 

τήν μητέρα του, *μήτερ, σά; αγαπώ!»
'Π μήτηρ ήτον ένησχολημένη καί δέν άπήντησεν, 

ώστε τό κορασιού έπαν έλαβε τά; λέξεις· βΜήτερ, σά; 
αγαπώ!»

Άλλ’ ή μήτηρ μόλι; ^ψιθύρισε, καί ή μικρά 'Ελλά 
εΐπεπάλινμέ πολλήν δερμότητα, «Μήτερ σα; αγαπώ!»

«Αλλά διατί νομίζει; ουτω, τέκνου μου}» ειπεν ή 
μήτηρ,

«Διότι,ι» εΐπενήΈλλα, «έπιθυμώ νά κάμω παν 
δ,τι δύναμαι νά σά; ευχαριστήσω.»

ΑΠΕΙΡΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ.
44 μυώνες λαμβάνουσι μέρο; εί; τόν σχηματισμόν 

τή; άνθρωπίνου φωνή;· διά τή; συνεργεία; αύτών 
άποτελούνται 17,592,18(1,044,415 διάφοροι ήχοι ϊ 
διά τοΰτο κάνέν μουσικόν οργανον ή μουσική συμ
φωνία δέν δύναται νά παραοληθή μέ τήν άνθρω- 
πίνην φωνήν. — Πόσον σοφό; και αγαθό; ό Πί,ά- 
οτη; τών φωνητικών δργάνων τοΰ ανθρώπου ! καί 
πόσον εύγνώμονε; πρέπει νά ήμεθα εί; Αΰτον, ότι 
μα; έοώρησε τοιούτον πολυτιμότατον οργανον 1 'Ο- 

; σοι έπομένω; μεταχειρίζονται τήν φωνήν των, τρα
γωδού ντε; άσεμνα ή αισχρά τραγιρδια καταχρώνται 
τό ΰψιστον τοΰτο δώρον καί καταισχύνουν τον δω
ρητήν τον.

Μικροί μου φίλοι, ποτέ μή μεταχειρίζεστε τήν 
γλώσταν ή τά χείλη σα; εί; αισχρότητα;, τό όεΰδο;, 
ή τήν κακίαν,

ΆγχεΖοι.
Έκεΐνο τό όποιον γνωρίζομεν περί τών άγγέλιον 

εΐναι, δτι είναι όντα υπηρετικά, άποστελλόμενα παρά 
τοΰ θεού εί; διαφόρου; υπηρεσία;· δταν δέ μένουν 
εί; τόν ουρανόν ένασχολοΰνται ψάλλοντα ΰμνου; καί 

δοξολογία; εί; τόν Πλάστην τοΰ Σόμπαντο;.


