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«Λίαν καλώς,» εΐπεν'δ διδάσκαλος.
ϊ ' «Κάί; τέλος τδ* * νά'μάχεταί τις εΐναι οχι μόνον έν αν
ιών τών ζάνονών τοΰ σχολείου, άλλά καί έναντίον τών 
εντολών του Σωτήρος, θστις παρήγγειλεν είς ή μας νά 
αγαπώ μεν καί νά συγχωρώμεν άλλήλους, Ό ’Από
στολος έλεγε τήν παρελθοΰσάν Κυριακήν, «Πασα πι
κρία καί θυμδς καί ύργή καί κραυγή καί βλασφημία, 
5ς άφαιρεθή άπδ σας μετά πάσης κακίας· γίνέσθε δέ 

■ τις ‘άλληλους ^ρησττά^^έθσπλαγχνοι, συγχωροΰντες 
άλλήλους, καθώς και ό θεδς συνέχω ρησ εν έσας διά 
τοΰ Χρίστου.» (Έφ. Δ'. 31 —3 .)

Η ΑΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΙΑ.

‘Ο Ίίύάί/νηΐ Κ αθημέραί χαί ό Ιωσήφ ΈλειΛε 
ριάδης εΐχον φιλονεικίαν δτε ήσάν εΐς; τδ σχολεΐον ό· 
μθΐί, χαί τινες τΰ>ν χειροτέρων -αύτών συμμαθητών 
προσεπάθυν όσον ήδΰναντο νά τούς πάροξόνον ώςενά 
κτυπηθώσιν. Καί 6 μένΚαθημέρας,ήτο έτοιμος πρδς 
τοοΐο, άλλα ό Έλέυθεριάδης δέν ήθελε νά μαλώση.

Ό. διδάσκαλος. ηχούσε την ύπόθεσιν, καί έπέιώηξε 
τδν Καθημέραν. «Είπέ μου, ’Ιωάννη.» εΐπεν ό διδά
σκαλος, «δΐατί θέλεις νά κτυπηθής μέ τδν ΈλευΘε- 
ριάδην;»

«Διότι,·—άπεχρίθη ό ΚαΘημέρας—«τά παιδιά θά 
με άποκαλώίΐν άνανδραν, έάν άποποιηθώ.»

■ ·Ώ I ώ !» ειπεν ό διδάσκαλος, «καί διά τοΰτο προ
τιμάς νά κάμης αδικίαν παρά νά σε καλέσωσι οειλον· 
είναι έντροπή σου, ’Ιωάννη.»

Ό διδάσκαλος ακολούθως ήρώτησε τδν Έί.εοθε- 
ριάδην «’Ιωσήφ, διά ποιαν αιτίαν δέν θέλεις νά κτυ^ 
πηθής μέ τδν Καθημέραν ;»

■ Διά πολλάς αιτίας, διδάσκαλε,» άπεχρίθη ο Ίιο- 
σήφ.

• Είπε μοι λοιπδν αύτάς ολας,» εΐπεν ό διδάσκαλος, 
«διά νά δυνηθώ νά κρίνω τί άξίζουν,»

«Κατά πρώτον, διδάσκαλε,» ειπεν αδτδς, «έάν έ- 
χτόπουν τδν Καθημέραν, θά τδν έ όλα «ον, καί γνω
ρίζω, δτι θά τδν έβλαπτον, άλλά δέν θέλω νά τδν βλά
ψω.»

«Πολύ καλά,· εΐπεν δ διδάσκαλος,
«Δεύτερον, έάν έγώ δέν τδν βλάψω, εκείνος βε

βαίως θέλει με βλάψει.» '
«’Αναμφιβόλους,» ειπεν δ διδάσκαλος.

Ί *Επειτα, διδάσκαλε, προτιμώ νά με είπωσιν άναν- 
δρον, παρά νά κάμω αδικίαν,—έπροσθεσεν ό Έλευθε- 
ριάδης. '■■■■■'

Ο διδάσκαλος έπήνεσε τδν Ιωσήφ Έλευθεριάδην 
διά τήν φρόνιμόν άπάντησιν, τήν όποιαν τφ εδωκε, 
καί έςέφρασε τήν έλπίδα του οτι πάντοτε &ά φέρηται 
κατά τάς άρχάς ταυτας, προσθέσας· «Κατά τήν γνώ
μην μου, έδείςας περισσοτέραν άληθή άνδρίαν άπο- 
ποιηθείς νά μαλώσης, παρά έάν τφ δντι έμάλωνες 
μέ τδν Καθημέραν καί τδν ένίκας. ·

Μίαν περίπου Εβδομάδα μετά τήν φίλονεικίαν ταύ- 
την, δ οίκίσκος πτωχής τίνος γραίας, Μαργαρίτας κα
λέ μένης, συνέβη νά πιάση φωτιάν. Ή γραία Μαργα
ρίτα ήτο άποΰσα, ή δέ θυγάτηρ αύτής έλειπεν άπδ τήν 
οικίαν, καί μία μικρά έγγονή της έκοιμάτο έπάνω, ένφ 
αί φλόγες ύψοΰντο πρδς τήν κλίμακά. Κατά τήν στιγ
μήν έκείνην ή σαν παρόντα πολλά παιδία τοΰ σχο- 
λείου, Sv δέ έξ αύτών διέσχισε τάς φλόγας, άνέδη 
τήν κλίμακα, κατεβίβασε τδ κοράσιον διά του παρα
θύρου ρίψας αύτδ είς τάς άγκάλας άνθρώπου έςου- 
θεν ίστάμενου, καί μετά τοΰτο έπήδησε καί αύτδ 
κάτω.

Ποιον δέ νομίζετε δτι ήτο τδ παιδίον, Οπερ έδειξε 
τή]( άνδρίαν τυ §ιά τής σωτηρίας τοΰ μικροί κορασία; 
ΤΗτο τάχα τδ παληκάριό Καθημέρας, δςις ήτο τοσοί- 
ρρν .έτοιμος νά μαλώση ; "Οχι, ήτο ό ’Ιωσήφ Έλεο- 
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θεριάόης,—αδτδς οςις υπδ πολλών έ καλείτο άνανδρος· 
ή δέ φιλάνθρωπος καΐ τολμηρά αΰτηπραξις χατέστη- 
σεν αδτδν θαυμαστόν είς πάντα; καΐ οδδεΐς πλέον ήμ· 
φισβήτει τήν άνδρίαν αυτοί»..

Τήν έπαύριον τινα παιδια τοΰ σχολείου όπήγον νά 
κολομβήσωσιν είς τδν ποταμόν, μεταξ'ο τών οποίων 
ήσαν δ Καθημέρα; καΐ 6 Έλευθεριάδης, ’ ‘Ο Καθη- 
μέρος, 3στις δέν ήξεορε νά κολομβφ, ταχέως έχασε 
τήν ισορροπίαν, χαΐ ήθελεν άναμφιβόλως πίαγή, εάν 
ό Έλευθερίάδης, οστις ήτρ καλός κολυμβητής, δέν 
έρριπτετο κατακέφαλα άπδ τήν όχθην διά νά τδν 
σώση. Λαβών δ’ αυτόν έκ τής χειρδς τδν εσυρεν είς 
τήν ξηράν.

’Εάν ή ύπόθεσις τής πυρκάια; έδειξε τδ άτάραχον 
θάρρος του Ιωσήφ Έλευθεριάδου, ή τοΰ οοατος κα- 
τέπεισε περί αύτοΰ έντελώς τούς πάντα;.

Ότ§ δέ δ ’Ιωσήφ έπέστρεψεν είς τδ σχολεΐον, πάν- 
τε; οί συμμαθηταί του όπεδέχθησαν αυτόν μέ υψω
μένα; χεΐρας. Ό δέ διδάσκαλος εις τινα μετάταΰτα 
περίστασιν εΐπεν, «ή διαγωγή, το,υ ’Ιωσήφ Έλεοθε- 
ριάδου έστω παράδειγμα είς έσας, διά νά δόνασθε νά 
κρίνητε μεταξύ τής ματαίας καυχήσεως και τής άλη- 
■θοΰς άνδρίας. ‘Ο ’Ιωσήφ Έλεοθεριάδης άπέδειξεν 
εαυτόν '«ανώτατου, διελθών' διά πυρδ; καΐ υδατος 
όπέρ τής ώφελείας άλλων* Ένθυμεΐσθε δτι ί τολμών 
νά κάμη τδ δίκαιον, άν καΐ-έπισυρη είς έαυτδν κακόν 
άνομα,;-εΐναι άληθώ; άνδρεΐδς, ένφ ό φοβούμενος νά 
πράξη τδ καλόν μήπως οί περί αυτόν τδν περιπαί- 
ξωσιν,. εΐναι βεβαίως άνανδρος έν τή καρδίφ αότοΰ.»

ΦΪΤΟΝ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.
-Μεταξύ τών απείρων φυτών, τά δποΐα ό Πανάγα

θος θεδ; έδημιούργησαν, υπάρχει καΐ μικρόν τι καλού- 
μενρνΑ'ΰαίσί/ητον ή φωτοψ της £3αταάηοί«ς. Εΐναι 
δέ ώραΐον, τρυφερόν, καΐ ώς αθώα κόρη πολύ αΐ- 
δημον (έντροπιαλόν).

’Εάν το έγγίξης δέν σέ κεντρώνει οπω; τδ βόδόν, 

ούτε σέ φαρμακώνει δπως ή τζουκνίδα, άλλά μόνον 
άποσυρεται άπδ σου, ώ; νά έφοβεΐτο μή τδ βλαψης, 
Τά μικρά και λεπτά του φύλλα έναγ ζαλίζονται μεταξύ 
των καΐ κύπτουσι πρδς τήν γην, - ώς νά έλεγον, · Πα- 
ρακαλοΰμεν μή μας κακοποιήσετε.»

Τδ περίεργον καΐ μοναδικόν τούτον φυτδν βμω;, 
έάν έξακολουθή τις νά τδ έγγίζη συχνά, χάνει κατά 
μικρόν τήν ευαισθησίαν του καί γίνεται καθώς τά 
άλλα φυτά, μήν φροντίζον ποιος τδ έγγιζει καΐ ποιος 
ούΧ'·

Ό θεός τω έπροίκισε μέ τήν εδαισθησίαν ταυ την 
διά νά τδ προφυλάττη άπδ κινδύνους. Όθεν δταν τήν 
χάση, χάνει τδ μόνον προφυλαχτικόν μέσον, τδ ό
ποιον είχε κατά τών εχρών του.

Τώρα, άγαπητά μου τέκνα, δέν σάς υπενθυμίζει 
τδ φυτδν τοΰτο κάτι τι άλλο; Δέν σα; υπενθυμίζει 
τδ ώραϊον, τδ τρυφερόν, τδ εΰαίσθητον φυτδν, τδ 
δποΐον ό θεός έχει φυτευτεί είς τήν καρδίαν ένδς 
έκαστου ημών; Ήξεόρετε τδ άνομα του. Δέν Ονο
μάζεται Σσνϊίρησ'.ς; Πόσον ζαρώνει φυσικά . είς- τδ 
πρώτον ίγγιγμα τής κακίας I Πόσον μας προειοο- 

' ποιεί νά κλείμωμεν αύτήν έναντίον έκ,είνων, οΐτινες 
: ζητούν νά άσιειευθουν μέ του; δισταγμούς μας, νά 

παίξουν μέ τάς άρετάς μας !
ιΙ’υλάςςετε, Λυ'.πύν,’μικροί' μ« φίλοι, τδ φυτδν τοΰτο 

' άπο πάσαγ προσέγγισιν, ή όπό.ία. δύναται,νά. τδ. κάμη 
! άν α ισθητον καΐ έπομ ένω ς. άν ίκ αν ο ν ν ά'σαςπρ οειοο- 
■ ποιη· Ttspi τοΰ έπικΐΐμένου-·κι-νδόνου. ■
ί Έάν δ θεός άπδ .ευσπλαχνίαν .πρδς ήμάς εθεσε 

τδν φύλακα τούτον εί.ς-τάς καρδία; μας,,· ήμεΐ; -άπδ ■ 
εδγνωμοσόνην ,γτρδς,αύτρν καί πρδς ίδιον ,ήμών ,αομ» ; 
φέρον πρέπει νά τδ περιπόιώμεθα χαΐ νά.τδ. καλλιε^- 

; γήμεν. Έ.άν δέ πράττωμεν ουτω, θά 'εΰρώμεν επί 
τέλους, οτι πάντα τά πέριξ ημών- θά· κατασταθώσι

' γλυκύτερα, καλλίτερα καΐ καρποφ ορά> τέρ^. , ’

. . . ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ......................<·~

Είμαι πολύ μικρό;; θείτσα, οιά-θα'νατον.; ήρωτη^ή 
goicAcaM&c^αιδίοΜ-ΐήν; .θείακ^ου. ■ '.EMxw..-;r«

Όχι αγαπητέ μορ,-ν-άπεκρίθη ή θεία. Άλλ^. τίίρ?. < 
παρεκίνησέ ,,νά κάμηΐ τήν .έρώτησιν ταύτην ; _ |

Είπα είς τόν έξάδελφόν μου ' Ερρίκον,—άπεκρίθη. 
Γεώργιος,—οτι έφρο'σπα'θο’υν νά ζώ- διά/τδν Χριστόν 
καθώς.δ.«? 1 ήνσων μαςεΐφεπροχθές εΐςτδΚυριακδν 
Σχολεΐον ό δέ ’Ερρίκος μοι, εΐπεν, ίτι ήμην πολα 
μικρός καΐ δέν άπρεπε νά συλλογίζωμαι τοιαΰτα πράγ- ;! 
ματα.’ Είμαι'' πολύ μικρός διά τοιαΰτα πράγματα, 
θείτσα; ' . ?

"Όχι,—άπεκρίθη ή θεία,—δέν εΐσαι τόσον μιχρδέ, ί 
______________— : 

“ ..... ..  ==M====^=_e===a_e=s==e
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ώστε ν'ά μή δόνασάι νά κάμης ή διά τόν Χριστόν. Αύ- 
τδί άπέθανε . διά σέ καϊ σύ πρέπει νά ζής St’αυτόν· 
όσον δέ νεώτερυς άρχίσης τοΰτο, τόσον εΰκυλώτερα 
θά το κατορθώσης. Άλλά διατί μλήρώτηαας, αγάπη 
μου, περί θανάτου ;

■ Διότι,—άπεκρίθη άφελώς ό ‘Ιωάννης,—δταν δ'Ερ
ρίκος μοι εΐπεν, δτι ήμην πολύ μιαρός διά νά αγαπώ 
τδν Χριστόν, .έσυλλυγΜ^?'δτι.πρεπει. νά ήμην πολύ 
μικρός διά νά άποθάνω και νά υπάγω είς Αυτόν. Άλλ1 
έάν μικρά παιδιά, ώς έγω, ,δύνανται ν’ άπο&άνωσιν, δύ
ναμαι καϊ έγώ νά ζώ δι’ αΰτδν, νά αγαπώ καί νά σολ· 
λογίζωμαι περί αυτού—ό συλλογισμός οίκτος μέ κά· 
μνειν’άγαπώ όλους καί νά ήμαι ευτυχής!»

0 Ιωάννης είχε δίκαιον, διότι τδ νά συλλογίζεται 
τις περί Χρίστου, νά τδν άγαπφ καϊ τδν υπάκουη κά- 
μνει τδν άνθρωπον εύτυχη.

' ΚΟΕακτογ. ,
Μεταίύ τδν πτηνών τδ γένος τών ψιττακών(παπα- 

γάλων) περιέχει περισσότερα είδη και παρυσιάζει πε· 
ρισσατέρας παραλλάγάς παρ’ οίονδήποτε άλλο* ώ;

πρδς τδ μέγεθος εόρίσκονται ψιττακοί μικρότεροι καϊ 
αυτού τοΰκαναρινιου, καϊ άλλοι μεγαλείτεροι τών κα
τοικίδιων ·δρνιθαίν. ■ ,

'Ως πρδς τδ χρώμα τινές είναι κατά λευκοί, αλλόι 
κατάμαυραι, άλλοι χρυσοειδεΐς και. άλλοι ωραιότεροι 
και αυτοΰ τοΰ τάοδ (παγωνιού) κατά τήν ποικιλίαν 
τοΰ χρώματος.

Ή παρούσα εικονογραφία παριστά ψιττακόν τής 
Νέας Αυστραλίας, δστϊς ζη κατ’ άγελΐίς. Τά πτερά τό 5“ 
είναι ώραιότατα, άλλά τδ ράμφος του πολύ γαμψόν. 
Έπϊ του δπιοθίου μέρους τής κεφαλής του έχει πε
ρικεφαλαίαν κιτρινοπράσινον, τήν όποιαν κατά βού* 
λησιν απλώνει ώς ό ταώς τήν ούράν τυ έν εϊδει ριπιδίυ· 

’Οταν έίημερωθή άφοσ ιουται πολύ είς τούς κυ
ρίους το^·, μανθάνει νά όμιλή καϊ λέγει πολύ άστεια 
πρ άγματα· γελά δέ τόσον καλά οσον εν μικρόν παιδιον.

Ό θεός έκαμε άπειρον ποικιλίαν πνηνών . καϊ δλα 
ταΰτα ψάλλουν τού; έπαίνους του.

Βαθμιαία, άλλ’ εύσταίδρς αίίςηαις τοΰ αριθμοί) τών 
χριστιανό» κατά τούς ό'ια<ρό/)οι>ς αιώνας.

1ος cιίών 500,000 ψυχών
2ος > 2,000, >00
3ος * » *5,*000.000 ν' — ·. . ι '·-—..-ηΫ>λ -τ. , Μ10 \
4ος » 10,006,000
5ος » 15,000,000 »

6ος 20,000,000 » -

7ος 25,000,000 •
8ος ■ 30,000,000 •
Οος 411,000,000 1)

10ος 50,000,000 »

11ος ϋ 70,000.000
12ο; » 80,000,000 >
13ος » 85,000,000 \ »
14ος 60,000,000 »

15ος χ> 100,000.000 »
16ο; 3 125,000,000
17ος 155,000,000 • »'

18ος 200,000,000 9'
10ος 300,000^000 >

ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ.
«θά έκαμνες καλλίτερα νά μάθης τδ μάθημά σου, 

Ιωάννη,» εΐπεν δ Νικόλαος πρδς τδν άδελφόν του, ό 
όποιος ήτον βυθισμένος είς τήν άνάγνωσιν ένδς μυ

θιστορικού βιβλίου, ·*2! έχω καιρόν ακόμη,εΐπεν ό 
'Ιωάννης, μέ αδιαφορίαν»—«Άλλ’αυτό εΐνανάρκετά 
δόσκολον, και μόλις &ά εχης καιρόν τδ πρωΐ. και ήξεό- 
ρεις, δτι ό κύριος Κωνσταντίνος εΐπεν, δτι έάν δέν· τδ 
μάθης θά οέ καταβιβάση είς τήν κατωτέραν κλάσιν.» 
«Μήμέένοχλής, Νικόλαε, εχω καιρόν άκόμη,» εΐπεν 
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δ Ιωάννης τραχέα»ς.— ‘Ο Νικόλαος δέν είπε πλέον 
τίποτε,, διότι έγνώριζεν -δτι ήτο μάταιον—Ό Ιωάννης 
άνέγνωσεν έως είς τήν ώραν, καθ’ ήν έπρεπε νά ό- 
πάγη είς τήν κλίνην, καί τό πρωί ό Νικόλαος, δσπς 
έςύπνησεν ένωρις, υπενθύμισε τόν αδελφόν του περί 
τοΰ μαθήματός του·— «Ώ’ £χω ακόμη καιρόν,» εΐ- 
πεν ό Ιωάννης μισοκοιμημένος, άλλ’ όμως κατέβη 
άργά' νά πάρη τό πρόγευμά του, καί επομένως ήιον 
υποχρεωμένος νά έςοδεύαη δλον τόν κάιρόν του, πριν 
οημάνή δ χώδων, είς τό νά καθαριση τά φορέματα 
του, καί τά παπούτσια του, τό όποιον εΐχεν αναβάλει 
νάχάμη μέχρι τής τελευταίας στιγμής, διότι ένόμι- 
ζεν, οτι ήθελεν εχει άρκετόν καιρόν. ‘ Ο Ιωάννης δέν 
ήίευρε τό μάθημά του, δταν εςητάσθη ή κλάσις του, 
καί κατεβιβάσθη είς τήν χατωτέραν κλάσιν, τδ όποιον, 
αδτός ένόμιζε πολύ σκληρόν χαί τυραννικόν. Τδ αυτό 
συμβαίνει’ είς τόν Ίωάννην καί είς τό Κυριάκόν αδτοΰ 
σχολεΐον. Σπανίως ήςεύρει τό μάθημά του, διότι πάν · 
τότε νομίζει οτι «εχει καιρόν άκόμη» καί δι’ αδτόν 
τον λόγον ά να βάλλει τά μα βήματά του μέχρι τή; τε 
λευταιας στιγμής, καί καταλυπεί τόν διδάσκαλόν του 
άπαγγέλλων ποτέ μέν τό ήμισυ τοΰ μαδήματος, ποτέ 
δέ διόλου. Ούτως ό Ιωάννης άναβάλέΐ πάσαν σχέψιν 
περΐ διανοητικής, ή πνευματικής προόδου, καί πασαν 
φροντίδα περί της άτομιχής θρησκείας του, διότι λέγει 
«Κχω καιρόν ακόμη» λησμονών δτι ό καιρός 3έν περί 
μενει, άλλά προβαίνει ανεπιστρεπτί είς τήν αιωνιότητα.

ΠΑΡΑΞΕΝΟΝ ΠΡΑΓΜΑ.
Τί παοάςϊνον πράγμα εΐναι τΰΰτο πάλιν ! θά άνα· 

κράζουν πιθανόν τινές τών μικρών μας αναγνωστών. 
Ναι,μικροί μου φίλοι· παράςενον τώ δντι χαι όμως τό 

φ ίρ ϊ : μεθ’ εαυτών, — αποτελεί μέρος τοΰ σώματός 
σας εΐναι το ανθρώπινον ώτίον. Τόάριστερόν μέ
ρος τή; είκόνος παριστφ τό έξώτεριχόν τοΰ ώιίοο, τό 
όποιον, ό θεός. κατεσκεόασεν όχι από όστοΰν, διά νά 
μή υοαόεται καί διά νά μή μας ένοχός όταν πλαγιά· 
ζωμέν, ούτε από σάρκα, διότι θά έβλάπτβτο εδκόλως, 
άλλ’ άπό χόνδρον. Too £δωκέ δέ τοκοΰτον σχήμα, 
ώστε νά σσλλαμβάνη τόν ήχον καί νά τόν πέμπη είς 
τό> έγχέφαλον. Τά μεγάλα καί έζέχοντα λοιπόν ώ- 
t ία ακούουν καλλίτερα άπατά μικρά χαί πεπιεσμένα.

’['ώρα & εισέλ&ωμεν είς τό ώτίον διά τοΰ όχι τού, 
Οστις είναι χαμμένος εντός τοΰ δοτού τού κρανίου· είς 
-ό τέλος αύτοΰ ΰπάρχει τρύπα, ήτις καλύπτεται άπδ 
’Χαοτικήν μεμοράναν χαλουμένην τύμπανου, διότι ο
μοιάζει μέ τοΰτο.

Μετά τό τύμπανο ν ύπαρχει άλλη; κοιλότης, εις τήν 
οποίαν εόρίσχονται τέσσαρα μικρά στάρια—ή αφόρα, 
ό άχμτον, ί άναίολεΰς καί ό χοχλίας, δστις ομοιά
ζει τόν κοινόν χοχλιόν.

Ό ήχοι ερχόμενος έςωθεν κτυπφ είς τδ- έξωτερι- 
κόν ώτίον, έκεΐθεν διά του ακουστικού πόρου πίπτει 
έπι του τυμπάνου, τό όποιον άρχίζει νά δονήται· αί 
δονήσεις του θέτουν είς κίνησιν τήν σφύρα ν, ήτις 
χτυπφ έπί τοΰ ακμώνος χαι διά τοΰ άναβολέως φέ
ρεται ό ήχος είς τό'ίλρωτερικόν του χοχλίου όπου εΐναι 
έςηπλωμένον τό άκουστικόν νεαρόν καί τοιουτοτρό
πως άκουομεν.

' Ο μηχανισμός τοΰ ώτός εΐναι άπλο ύστατος, άλλ’ δ- 
μωςθαυμαστότατος; εύρεθη δε καί είς ζώα θαλάσσια 
όπλο υστάτου όργανισμόύ-και δεικνύει τήν παν σοφίαν 
χαί αγαθότητα τοΰ όύρανίαυ ήμών Παιρός.

Διά νά έμποδίση τά έντομα από τοΰ εισέρχονται 
είς το οδς χαί βλάπτουν τό τύμπανον. ό θεός έκαμε 
νά έκρίγνηται έχει είδος τι χήρου, πολύ πικρού, τό 
όποιον άποδιώκει αυτά.

Ήςευρετε τιμάς λέγει ή Γραφήνά χάμνωμεν μέ 
τά ώτά μας; Αα τά προσαρμόζωμζυ είς τού; λόγοος 
της Σοφίας, ο όχι εις αργούς λόγους, είς μέθήν, είς 
βλασφημίας, είς κατάρας, είς-παράπονα, είς κακούς 
χαί αισχρούς λόγους. Είς ταΰτά'πρέπει νά κλείω μεν 
αυτά· διότι ταΰτα είναι δηλητήρια, τά όποια δηλη- 
τηριάζουσι τήν ψυχήν.

1ΕΡ0ΓΡΑΡΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Πώς ίττλεΐτο κατά πρώτον ή Κοινωνία;
2) Ποιον τό μέγιστον ΐν τή Ν. Διαθήκη άναφορόρ.ενον 

παράδειγμα πίστεως;
.8,. Ποιος ό μέγιστο; μίΐαϊίι των γεννηθέντων έκ γυναικί; ;

Ε I Δ <J Π 0 I Η Σ I Σ.
Παραν.αλοΰνται οί άνταχοκριταΐ καί λοιποί συνόρομηταί 

μας νά δηλώσωσιν άν δέλωαΐ νά έςακολονθήσωσι τήν συν
δρομήν των καί κατά τό έπϊίμενον έτος. Διότι ή τόπωσις 
ιών όνομάτων, όταν έρχωνται άπ’ όλίγα μάς κοστίζει καί κό- | 
πον καί ϊςοδα. ' .


