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Εες ούθένα,

πλήν των τακτικών
ανταποκριτών, στέλλεται ή πΈ^ημερΙς
όόφ Σταδίου άρι$· 39.
των Παί8ων» ανευ προπληρωμής.
διευογνςις,

Kott όμως ό χριςιανισμός κυρίως κα1
ό πολιτισμός κατόπιν
Ύπό τό βνομα
αναβιβάζουν και τού
τοΰτο περιλαμβά
τους έκ τής κτηνώ
νονται αί πολυπλη
δους αύτών καταθείς νήσοι τοϋ Ει
ς- άσεως, έίεγε ί ροντες
ρηνικόν Ωκεανού,
άνυψοϋντες καί έζευτάς οποίας πρός ευ
γενίςοντες τήν άποκολίαν οί γεωγράφοι
νεναρκωμένην αύτών
διήρεσαν είς τρία
διάνοιαν, ένεκα τής
μεγάλα αθροίσμα
πνευματικής και δια
τα :
νοητικής αύτών κα1. Τήν Πολυνη
ταπτώσεως, Δέν ύσίαν, ήτις περιλαμ
πάρχει δέ ή ελάχι
βάνει τάς νήσους, αΐ
στη αμφιβολία, οτι
όποΐαι κεΐνται είς
μέ τον καιρόν διά
τά ανατολικά μέρη
τής αγαθής έπιρροής
τοϋ Είρη. Ωκεανού.
τοϋ Εύαγγελιου και
2. Τήν Μελανη
τοΰ πολιτισμού θά
σίαν, είς τήν όποίαν
έπανέλθουν καΐ οΰτοι
άνήκουσιν αί νήσοι
εΐς τήν τά£ιν τής
Αρχηγός πολβμ,εβτής τίίς ΙΙολυνησίας.
τών νοτίων μερών
ανθρώπινης οικογέ
τοΰ Είρην. Ωκεανού.
νειας, έξ ής ή βαρβαρότης άπέσπασεν αύτούς.
3. Τήν Μικρονησίαν, ήτις περιλαμβάνει τάς
Τοΰτο προσέτι άποδεικνύει βτι ή άνθρωπότης
νήσους τάς πρός τά βόρεια μέρη κειμένας.
δέν αποτελεί είμή έν γένος — έχον τόν αύτόν
Ή Μελανησία εΐνετό μέγιστον καΐ σπουδαιό
τατου άθροισμα τών νήσων τοϋ Εΐρην. ’Ωκεα σωματικόν καΐ διανοητικόν οργανισμόν.
Ή προκειμένη εΐκών παριστα πολεμιστήν
νού διότι περιλαμβάνει τήν Αυστραλίαν, τάς
Σιμΰας,τάς Έλίσας καΐ άλλα άθροίσματα νήσων. τής Πολυνησίας ούχι εύκαταφρόνητον.
Οί εντόπιοι τών νήσων τούτων φαίνεται ότι
εΓναι Μογγολικής καταγωγής, κατέχουσι δέ,
— "Οστις αποδίδει κακόν άντί καλοϋ, κακόν
ιδίως οΐ εντόπιοι τής Αύστραλίας, τήν κατω- όεν θέλει αναχωρήσει άπό τοΰ οικου του. (Έκκλ.
τάτην βαθμίδα τής ανθρώπινης κλίμακος ύπό ιζ’. 13.)
__________
φυσικήν καΐ διανοητικήν έποψιν.
ΩΚΕΑΝΙΑ.
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Ό κ. Σήσμαν μετέβη είς τήν τραπεζαρίαν, οπού
ή κ. Λουκία τώ είχεν ετοιμάσει δείπνου καί έκάθησεν άντικρύ του είς τήν τράπεζαν, αλλά τό
Kat επιτομήν έχ τον Γερμανικόν,
πρόσωπόν
της ήτο σκυθρωπόν και μεγαλαγχολι("Ιδί προηγούμενοι ψύλλον).
κόν, ώστε ό κ. Σήσμαν ήναγκάσθη νά ίρωτήσ'φ
Μετά τοϋτο, εχαμε τήν προσευχήν της καί
διατί ήτο μελαγχολική καί τόν έδέχθη μέ τό
έ πλάγιασε ψιθυρίζουσα, «Ό καϋμένος δ Σεβα
στιανός ! είδε τήν λύπην μου καί δεν άφήκε την σην ψυχρότητα ;
« Τί νά σάς εεπω, κ. Σήσμαν, άπεκρίθη ή κ.
Τινέττην νά βίψγι έξω τό αγαπητόν μου σκιάΛουκία
μετά σοβαρότητας — δ λόγος τής με
Stoi>! ■ Τοϋτο ήθελε νά με εϊπη είς τήν τρά
λαγχολίας
μου άφοριγ οχι μόνον εμέ, αλλά καί
πεζαν με τά σχήματά του, όταν έβαζε τάς χεϊτήν
κ.
Κλάραν.
Καί αί δύο μας ήπατήθημεν
ράς του εις τήν κεφαλήν του, καί έδειχνε με αύτρομερά
!»
τάς τήν ιδικήν μου κεφαλήν! Τώρα καταλαμ
« Πώς;» ήρώτησεν ό κ, Σήσμαν, ένφ ετρωγεν.
βάνω! Σέ ευχαριστώ, καλέ μου Σεβαστιανέ. Θά
«
Εΐχομεν αποφασίσει, ώς γνωρίζετε καλώς, νά
σε αγαπώ εις τό έξης περισσότερον. »
προσλάβωμεν μίαν συμπαίκτριαν τήςκ. Λουκίας,
Ή Χαίδη έσηκώθη τό πρωί καί κατέβη εις
επειδή δέ ήξεύραμεν οτι ^πεθυμούσατε νά έχη
τήν τραπεζαρίαν πολύ εύθυμος.
ή κόρη σας πρώτης ποιότητος κορασίδα, ήρχιΜετά τινας ημέρας ή άφιξις τοΰ κ. Σήσμαν σα νά σκέπτωμαι ποϋ έπρεπε νά ζητήσω τοιέπροξένησε μεγάλην κίνησιν εις τήν οικίαν. Οί αύτην,· Ένόμεσα δέ οτι αί Έλβετίδες ήσαν κα
ΰπηρέται έτρεχαν άνω καί κάτω μεταφέροντες κι τάλληλοι είς τούτο, διότι άνατρεφονται είς τόν
βώτια καί θέματα, διότι ό κ. Σήσμαν έσυνείθιζε
καθαρόν άέρα των βουνών των—,καί λοιπόν έστειλα
νά φέρη πολλά καί ώραϊα πράγματα, όταν ήρ- καί μετέφεραν μίαν έκεϊθεν, τήν οποίαν μέ έσύχετο άπό το ταξείδιόν του.
στησαν ώς καλήν καί κατάλληλον. ’Αλλά κατά
Αυτός δέ άμα είσήλθεν εις τήν οικίαν διευθΰνθη δυστυχίαν εΰρέθην τρομερά ήπατημένη. Τό κοπρώτον εις τό δωμάτιον τής θυγατρός του Κλά ράσιον έμβασε τούς πλέον άλλοκότους ανθρώπους
ρας, διά νά άνταλλάξη μετ’αυτής το φίλημα καί κτήνη είς τήν οικίαν σου κατά τήν απου
τοΰ «καλώς δρίσατε.» Εύρε δε τήν Χαΐδην κα- σίαν σου, καθώς καί δ διδάσκαλος θά σάς βεβαιθημένην πλησίον της — διότι ήτο έξώρας, μετά ώσγπερΐ τούτου.»
μεσημβρίαν καί κατά τήν ώραν εκείνην τά δύο
«Κτήνη! Τί εννοείς μέ τοϋτο κ. Λουκία; »
κοράσια ήσαν πάντοτε μαζύ.
έφώνησεν δ κ. Σήσμαν.
Η

X Α ΐ Δ Η.

Ή Κλάρα έδεξιώθητόν πατέρα της τρυφερό
τατα, διότι τον ΰπερηγάπα, δ δέ φιλόστοργος πα
τήρ της άνταπεδωκε τά φιλήματα της μέ ισην
θερμότητα.
Μετά ταϋτα έδωκε την χεΐρά του είς την
Χαΐδην, ή όποια είχεν υποχωρήσει εις μιαν γω
νίαν,καί τή είπε φιλικώς — «Αΰτη λοιπόν είναι ή
μικρά μας Έλβετή ; δεν είνε έτσι ; Έλα πρός εμέ
καί δός μοι τήν χεΐρά σου. Κάλλιστα. Τώρα,
εΐπέ μου σΰ καί ή Κλάρα είσθε, νομίζω, καλαι
φιλαινάδες. Δεν πιστεύω οτι έχετε μαλώματα,
και θυμούς καί κλαψίματα καί συμφιλιώσεις καί
πάλιν μαλώματα.

« Όχι, Όχι, ή κ. Κλάρα είναι πάντοτε καλή
εις εμέ, — ειπεν ή Χαίδη.

« Ή Χαιδη ποτέ δεν χάνει τήν υπομονήν της,
πατέρα, — έπρόσθεσεν ή Κλάρα.
« Χαίρω άκούων τούτο,— είπεν ό κ. Σήσμαν.
— Καί τώρα να μέ συγχωρήσετε νά φάγω κάτι
τι, διότι δεν έφαγον τίποτε ολην τήν ημέραν, θά
έλθω δέ ΰστερώτερα πάλιν καί τότε βλέπετε τί
σάς έφερα.

« ’Εννοώ, — ειπεν ή κ. Λουκία, οτι ολη ή δια
γωγή τής Χαίδης εινε ακατανόητος, έκτος άν

ΰποθέσωμεν, οτι έχασε τά λογικά της.»
Ό κ. Σήσμαν μέχρι τοϋ σημείου τούτου έθεώρησε τό πράγμα ώς ανάξιον προσοχής, άλλ’ εις
τό άκουσμα τής τρέλας, ήρχισενά φοβήται, διότι
τοϋτο ήδύνατο νά εχη κακά αποτελέσματα καί
είς τήν κόρην του. Όθεν έθεώρησε κατά πρόσωπον τήν κ. Λουκίαν καί ήτοιμάζετο νά τής κάμη διαφόρους ερωτήσεις, δτε αίφνης ήνοιξεν ή
θύρα τής τραπεζαρίας καί έφάνη ή μορφή τοϋ
άγαθοϋ διδασκάλου. « Νά καί δ σοφός μας διδά
σκαλος. Αυτός θά σάς έξηγήση τό μυστήριον.
Έλα — έλα μέσα καί κάθησε παρά τήν τράπε
ζαν, » έζεφώνησεν ή κ. Λουκία, εις τήν έμφάνισιν
τοΰ διδασκάλου.
«'Ορίσατε,—είπεν δ κ. Σήσμαν δώσας είς
τόν διδάσκαλον τήν χεΐρά του. Καθήσατε χω
ρίς έθιμοταξίαν, και πέ μοι αμέσως περί τού κο
ρασιού, τό όποιον έπήραμεν ώς σύντροφον τής
κόρης μου, καί τό όποιον σείς διδάσκετε. Τί λογής κοράσιον είναι, και τί σχέσιν έχει μέ τά
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κτήνη, τά όποια φέρει εΐς τήν οικίαν μου; Είναι
στα σωστά του ή όχι;
Άφοΰ συνεχάρη τόν κ. Σήσμαν όιά τήν αΐσίαν
επάνοδον εις τόν οικόν του, ό όιΛάσζαλος ώμίλησεν ώς ακολούθως — « Έάν θέλετε νά έχετε
τήν γνώμην μου ώς προς τήν διανοητικήν κατάστκσιν τοΰ κορασιού τούτου, αποκρίνομαι, οτι άν
καί εχη ελλειψιν άναπτύζεως, ένεκα τής αμε
λούς άνατροφής της, ή κάλλιαν είπεϊν ένεκα τής
μή ενωρίς διδασκαλίας της — τοϋτο αντί νά ηναι
βλαπτικόν, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ώς πλεονέ
κτημα.»
(’Ακόλουθε?).

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ
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«Ώ θείτσα, εκείνο τό κατάστιχον πρέπει νά
ηναι γεμάτον ολον άπό αμαρτίας. Ήμπορώ νά
έξαλείψω τά γράμματα άπό τό ήμερολόγιόν
μου, άλλ’ άπό τό κατάστιχον τοϋ ©εοΰ δέν δύ
ναμαι νά έξαλείψω τίποτε! Δέν είναι έτσι;»
«Τώ όντι, δέν δύνασαι νά εξάλειψης άπ’αύτό
ούδέ μίαν κακήν πραξιν, τήν όποιαν επραξες
— αλλά ξεύρεις τί δύναται νά τό καθαρίση
καί τό λευκάνη; ήρώτησεν ή θεία Ελένη.
«Τό αίμα τοϋ Ίησοϋ Χρίστου καθαρίζει άπό
πάσας άμαρτίας, έπρόσθεσε μέ γλυκύτητα,
ενώ ό 'Ερρίκος έόλεπεν αύτήν εΐς τό πρόσωπον. Ναι, αγάπη μου, αύτό τό αίμα θέλει εξα
λείψει ολας τάς ανομίας μας, διότι εχομεντήν
ύπόσχεσιν τοΰ Θεοϋ περί τούτου,
«Βεόαίως δέν θά εϊχομεν τήν έλαχίστην έλπίδα νάσωθώμεν,έάν ή σωτηρία μαςέξηρτάτο άπό
τά καλά μας έργα, διότι ούτε μία ήμέρα, ούτε
μία ώρα παρέρχεται χωρίς νά άμαρτήσωμεν.
Άλλα δυνάμεθα νά έμπιστευθώμεν είς τήν δι·
καιοσύνην τοΰ Χριστοΰ.
«Δύνασαι νά έξαλείψης τήν σημείωσιν τών
αμαρτημάτων σου άπό τό ήμερολόγιόν σου, καί
κανείς άλλος παρά σύ νά μή γνωρίζη αύτό,
άλλά αι σελίδες οπού ήσαν γραμμένα δέν θά
ήναι καθαραί καί λευκαί, άλλά θά δείχνουν τά
σημεία τοϋ τριψίματος. Άλλά μέ τάς σελίδας
τοΰ βιβλίου τοΰ Θεοϋ δέν είναι ούτω, διότι τό
αίμα τοϋ Χριστού θά εξάλειψη ολας τσς μαύρας σημειώσεις τής άμαρτίας καί θά κάμιη τάς
σελίδας λεύκάς. «’Εμπιστεύεσαι είς αυτόν, 'Ερ
ρίκε- ή προσπαθείς νά περιπατής διά τής ιδίας
σου δυνάμεως;»
«Εμπιστεύομαι εΐς τόν Χριστόν, θείτσα, ■—
άπεκρίθη ό 'Ερρίκος, καί δι’ αύτοϋ ελπίζω νά
νικήσω όλους τούς πειρασμούς καί τήν αμαρ
τίαν.»
«Χαίρω, τέκνον μου, άκούουσα τοϋτο, καί
δύναμαι νά σέ βεέαιώσω, ότι τώ όντι θά επι

Τό πρόσωπον τοϋ Ερρίκου ήστραψεν άπό
χαράν, όταν ή θεία του τώ έχάρισε τήν πρώτην τοϋ έτους έν μικρόν ωραίον ήμερολόγιον.
Ό μικρός Ερρίκος ήγάπα πολύ νά γράφη,
ήτο δε βέόαιος, ότι τώ επροξένει μεγάλην εύχαρίστησιν νά κάθηται πασαν έσπέραν νά σημειώνη είς αύτό τά συμόάντα τής ημέρας.
Εΐς τήν πρώτην σελίδα έγραψε καθαρά και
μέ μεγάλα γράμματα ένα κατάλογον αποφά
σεων, τάς οποίας είχε κάμει διά τό νέον έτος1
άπεφάσισε δέ νά σημειώνη καθ’ ήμέραν ποιας
καί πάσας άπό τάς αποφάσεις ταύτας δεν έξε■τέλεσεν ή παρέόη.
Ή θεία 'Ελένη έξιππάσθη μίαν μετά μεσημόρίαν νά εύρη τόν Ερρίκον καθήμενον εΐς τό
δωμάτιον του, καί σκυθρωπώς φιλολογοϋντα τό
ήμερολόγιόν του.
«Τί τρέχει, Έρρίκέ μου; ήρώτησεν ή θεία,
χαίδεύσασα τήν κεφαλήν τοϋ Ερρίκου.
«Νά, κύτταξε έδώ εΐς τό ήμερολόγιόν μου,
πόσα κακά πράγματα είναι σημειωμένα, τά
όποια δεν ήμπορώ νά βλέπω! Παρέόηκα όλας
τάς αποφάσεις μου τόσαις φοραίς, μολονότι
έπροσπάθησα νά τάς φυλάξω, ώστε είμαι άποθαρημένοε, θεϊτσά μου, καί άπεφάσισα νάμή
κρατήσω πλέον ήμερολόγιον. Δεν θέλω νά γρά- τυχής.»
φωνται ολα τά κακά πράγματα, τά όποΤα κάμνω,
ΑΕΗΣΙΣ ΜΙΚΡΟΓ ΠA.IAOS.
εΐς βιόλίον, καί προσπαθώ νά τά εξαλείφω.
«Άλλά,τέκνον μου,·—έσυλλογίσθης ποτέ διά
'Ρίξε θεέ μου, στα σπαρτά
Δόσε τοΰ σκλάβου ’λευθεριά
τό άλλο βιέλίον, εΐς τό όποιον πάς λόγος καί συλ
*ς τούς κάμπους υγρασίαν
στον κόσμον ευλογίαν.
λογισμός τής ζωής σου άδιακόπως σημειώνον δόσε στα αρνάκια, στά πουλιά* Σεμίνα καθαρή καρδιά,
φαγί κ’ ένδυμασίαν.
καί θείαν νουθεσίαν,.
ται ; Έάν τό ήμερολόγιόν σου είναι τόσον γε
μάτου άπό κακα πράγματα, ώστε δέν δύνασαι
Δόσε στα ϊρημα παιδιά
Δόσε άκόμη μ^α φορά
νά τό βλέπης, όποιον πρέπει νά ήναι τό κατάψωμί καί κατοικίαν
ζωήν καί ευτυχίαν
στιχον έκείνο ί»
στα ορφανά παρηγοριά
είς τήν μητέρα τήν γλυκειά,
στον άρρωστον υγείαν.
στον κύρ’ επιτυχίαν.
Τά δάκρυα έφάνησαν εΐς τους οφθαλμούς τοΰ
A. Κ.
'Ερρίκου καί μέ φωνήν διακοπτομένην άπό τήν
ουγκίνησιν είπεν, είπεν—
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δώς καί περιορισθή είς σωλήνας, διά τοΰ τρόπου
τούτου δύναται νά μεταφερΟή και νά άκουσθή
πολύ μακρύτερα. Έπί τής αρχής ταύτης στηρί
"Ολα τάπαιδία πλέον γνωρίζουν έχ πείρας, ίτι, ζονται αΐ σάλπιγγες καί οΐ λεγόμενοι ακουστικοί
όταν θέση τις την κόγχην ενός όστρέου είς τό ούς σωλήνες οί όποιοι είναι έν χρήσει εΐς ξενοδοχεία,
του, ακούει ήχον δμοιάζοντα πολύ μέ τόν ήχον μεγάλα καταστήματα, οικίας κτλ. καί διά τών
ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ! ΙΔΙΟΤΗΕ ΤΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
ΤΩΝ ΟΕΤΡΕΩΝ.

*1· μικρά. Ευτέρπη δοκιμάζουσα Κόγχην.
τό όποϊον προξενούν τά κύματα εις τά παράλια.
Τό περίεργον τοϋτο φυσικόν φαινόμενου προέρ
χεται έκ τούτου, δ'τι τό εσωτερικόν τών κογχών
εχει τήν Ιδιότητα νά συγκεντρώνη τούς πέριξ ήμών
ήχους καί ούτω νά καθιστά ακουστούς.
Επειδή δέ δ ήχος διαδίδεται άκτινοειδώς, έάν
δ ήχος έμποδισΟή άπό τοΰ νά διαδοθή άκτινοει-

δποΐων δίδονται καί λαμβάνονται αί άναγκαϊαι

παραγγελίαι.
Έπί τής αρχής ταύτης στηρίζεται καί ή χρήσις τών θαλασσίων σαλπίγγων (τρόμπα μαρίνα)
αΐ δποΐαι δέν είναι άλλο είμή κόγχαι μεγάλων
κογχυλίων, εΐς το λεπτόν άκρον τών δποίων ανοί
γεται τρύπα, και έξ αυτής όταν δμιλΐρ τις δύναται
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Ό ήχος δύναται νά διαδοθή και διά στερεών
νά άκουσθή εΐς μακρυνήν άπόστασιν. Ό έκ τοΰ στό
ματος άήρ εισερχόμενος καϊ περιοριζόμενος εΐς τόν σωμάτων ώς διά τοίχων ή άλλων εμποδίων άρστενόν σωλήνα της κόγχης μεταφέρει τόν ήχον διά κεϊ νά δύνηται νά γίνη δόνησις τοϋ σώματος τοΰ
τοΰ άλλου τοΰ πλατέος ανοίγματος αυτής εΐς άποτελοΰντος τό έμπόδιον κα'ι δι* αυτού του πέ

μακράν άπόστασιν.
Είναι δέ περίεργον οτι δ ήχοςδέν ακολουθεί άπαρεγκλίτως εύθεϊαν γραμμήν, άλλα δύναται νά
διαδοθή κα'ι προς τά πλάγια και δι’οξείας καί
διά αμβλείας γωνίας καί ακόμη καμπυλοειδής,
κατά το έμπόδιον, τό όποιον ήθελεν απαντήσει
έν τή πορειιγ του.

ραν αΰτοϋ άέρος.
Τό ζήτημα τοϋ ήχου καί τοΰ φωτός είναι φυ
σικά φαινόμενα περίεργα, ή δέ κατασκευή του
οφθαλμού καί τοϋ ώτός ούτως ώστε νά αρμόζουν
είς αΰτά άποδεικνύει καταφανέστατα τήν υπαρξιν νοός, όστις εσχεδίασεν σκοπίμως εΐς ολα ταϋτα

τήν κεφαλήν τοϋ ανθρώπου.

Τό iJ-έγα Ήφαεβτβίον Κολαουέα.
προφήτιδας, αί όποιαι περιήρχοντο- τήν νήσον
άποκηρύττουσαι τόν χριστιανισμόν, όστις είχεν
Τό ήφαίστειον τοϋτο είναι τό μέγιστον εΐς τόν εΐσαχθή πρό τινων ετών καί έξαπλωθή εις πολλά
κόσμον, εΰρίσκεται δέ εΐς τάς Σανδουικάς νήσους, μέρη τής νήσου.
και συνέχεται μέ έν πολύ περίεργον ανέκδοτον.
Μεταξύ τών προσηλύτων τοϋ χριστιανισμού,
ήτο
καί ή νεαρά βασίλισσα Καπιολάνη, ήτις απο
Οί εντόπιοι ΐπίστευον οτι τό ήφαίστειον τούτο ήτο
ή κατοικία τής θεάς των Πηλής, εΐς τήν οποίαν φάσισε νά περιέλθγ τήν νήσον πεζή διά νά παρα
ίπρόσφερον καθημερινώς θυσίας. Είχε δ’ ΐερείας καϊ κίνησή τούς συμπολίτας της νά παραιτήσουν τήν
ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΚΙΛΑΟΥΕΑ.
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είδωλολατρείαν καί νά έναγκαλισθοΰν τον χρι ένα άγρδν κείμενον πλησίον ενός γεύματος, οπού
στιανισμόν.
έκολυμβοΰσαν διάφοροι χήνες.
Όταν έφθασεν είς το μέρος, οπουητο τό ήφαΐ«Αίφνης πάρε τήρησα, ότι μία άπδ αύτάς έβυστειον, -J) προφήτισσα της θεάς Πηλής συνήντη- θίσθη εντός τοΰ ΰδατος μέ έξαφνον πτερούγισμα.
σεν αύτήν καί την έξώρκιζε νά μη προχωρήση Ένώ δ’έκύτταζον νά ϊδω πόΰ θά άναβή πάλιν,
είς τόν κρατήρα, διότι θά ΰποστή την οργήν τής ειδον άλώπεκα έξερχομένην άπό τό ύδωρ καί
τρομεράς θεάς.
— «Ποια είσαι σύ; ήρώτησεν ή Καπιολάνη, ή
οποία μέ συμβουλεύεις ουτω;»
«— Είμαι γυνή, είς τήν όποιαν κατοικούν οί
θεοί!» άπεκρίθη ή γυνή.
«— Λοιπόν,— είπεν ή Καπιολάνη, — άφοΰ οΐ
θεοί κατοικούν εΐς σέ, πρέπει νά είσαι σοφή. ’Ιδού
έγώ, δίδαξόν με περί τών θεών σου. »
Ή γυνή ήρχισε τότε νά έκφέρν; φωνάς ασυνάρ
τητους, καί νά κάμνη χειρονομίαςάλλοκότους, χω
ρίς νά δύναται νά έξηγήση αύτάς.
«’Αρκεί, —είπεν ή Καπιολάνη,·—άκουσον τώρα
καί σύ καί τούς λόγους τοΰ Θεού τών Χριστιανών,
καί άνοίξασα τό Εύαγγέλιον, άνεγνωσεν εΐς αύτήν
τούς μακαρισμούς— «Μακάριοι οί ταπεινοί, οί
πραεΐς, οϊ διωκόμενοι κ.τ,λ.
« Πιστός ό λόγος και πάσης αποδοχής άξιος,
οτι δ Ίησοΰς Χριστός ήλθεν είς τόν κόσμον διά
νά σώση αμαρτωλούς.»
« Τώρα δέ ακολουθεί μοι και θά σοι δείξω δτι
ή θεά Πηλή δέν αξίζει τίποτε .—θά φάγω άπό
τούς κόκκους της, καί θά· £ίψω λίθους εις τήν διάπυρον μάζαν της, χωρίς νά φοβηθώ τήν οργήν της.»
Ή συνοδεία άνήλθε τότε τό ήφαίστειον, ή Καπιολάνη εκοψεν άπό τόν καρπόν τών δενδρυλλίων, τά
όποϊα έφύοντο εΐς τά πλευρά του, καί δταν εφθάσαν είς τόν κρατήρα επήρε και έρριψε λίθους είς
αυτόν, πρός έκπληξιν τής προφητίσσης καί τών
άλλων οπαδών τής θεάς ΙΙηλής, διότι δέν έβλεπον αυτήν, ώς έφαντάζοντο, νά κατακαή άπό

τάς φλόγας τής θεάς των !
Έκτοτε ή ειδωλολατρεία ήρχισε νά καταπίπτη, διά δέ τών συμβουλών καί τοΰ άγιου αύτής
παραδείγματος συνήργησεν ή ενάρετος εκείνη βα
σίλισσα νά έδραιωθή καί έξαπλωθή δ χριστιανι
σμός καθ’ δλην τήν νήσον και τώρα αΐ Σανδουϊκαί νήσοι δχι μόνον συντηρούν τάς Ιδίας των εκ
κλησίας, άλλά καί ιεραποστόλους στέλλουν είς
άλλας νήσους νά κηρύξουν τδν χριστιανισμόν είς
τούς είδωλολάτρας δμ ο γεν εΐς των.

τρέχουσαν πρδς τό παρακείμενον δάσος, μέ τήν
καταβυθισθεϊσαν χήνα επί τής ράχεώς της.
«Τό φορτίον της έφερεν εις μ.έρος τι υποκάτωj
βράχου, δχι μακράν του ρεύματος κειμένου, και
άφοΰ έσκαψε μικρόν λάκκον ε’ις τήν γην μέ τούς!
εμπρόσθιους της πόδας, εθεσεν αύτό εντός αύτοΰ,
τό έσκέπασε μέ όλίγα ξηρά φύλλα καί διευθύνθη!
πάλιν εις τδ ^εΰμα, μέ τόν σκοπον, καθώς φαί- :
νεται, νά συλλάβη καί άλλην χήνα.
|

«Είσήλθεν εΐς τό ύδωρ και διευθύνθη πρός τό;
κοπάδιον τών χηνών, άφήσασα έκτος τοΰ υδα-. ;
τος μόνον τούς ^ώθωνάς της — Άλλά πριν πλη-; ί
σιάση τάς χήνας, έκεϊναι, ίδοΰσαι τόν κίνδυνον,! ί

ώς φαίνεται, έσηκώθησαν είς τδ πτερδν μέ κρωγ- [
μόν άφήσασαι τήν κυρά άλεποΰ είς τά κρύα τοΰ ί ;
λουτρού I
|
«Άστοχήσασα τού σκοπού της, έπέστρεψεν είς; ;
τήν ξηράν καΐ διευθύνθη είς τό άντίθετον μέρος
εκείνου, οπού είχε κρύψει τήν συλληφθεϊσαν! :
χήνα. Τούτο ίδών έγώ, ετρεξα είς τό μέ-!
ρος εκείνο, έξέχωσα τήν χήνα, (σκέπασα τδν λάκ
κον ώς πρότερον καΐ λαβών αύτήν εΐς τήν χεϊρά
μου έπήγα καΐ έκρύφθην όπισθεν βράχου δχι μα
κράν τοΰ τόπου κείμενον, άφ’ όπου ήμποροΰσα νά
βλέπω τί έγίνετο.
■ «Μετ’όλίγην ώραν ή άλώπηξ ήλθεν είς τό μέ
ρος εκείνο, συνοδευομένη άπό μίαν άλλην, τήν
όποιαν,ώς φαίνεται, είχε προσκαλέσει νά τής κάμη

!

τδ γεύμα.

!

«Άλλ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξίς της, — ατα'1
άφοΰ άφήρεσε τά φύλλα καί τό χώμα, εΰρεν ότι
έλειπεν ή χήνα I

;

«Έκύτταξεν είς τήν σύντροφόν τηςμέ βλέμμα,
τό δποΐον έλεγε, μή νομίζης οτι σέ επερίπαιξα.
Έδώ πραγματικώς ειχον κρύψει μίαν ώραίαν καί
παχεϊαν χήνα, αρκετά μεγάλην νά χορτάσωμεν
και αί δύο, άλλά δυστυχώς έξηφανίσθη! Λυ
πούμαι διά τόν εαυτόν μου, άλλά περισσότερον
λυπούμαι καΐ διά σέ, φίλη μου, διότι έχασες τά
άμποδά σου έπΐ ματαίω!»

j
ί
|

«’Αλλ’ ούτε τό ειλικρινές βλέμμα, ούτε ή ταπεινή στάσις, τήν οποίαν έλαβεν, ήδυνήθησαν νά
Τδ ακόλουθον περιστατικδν διηγείται αύτό- κατασιγάσουν τήν οργήν τοΰ φίλου της, τό δέ
πτης μάρτυς καθ' ολα άξιόπιστος.
άποτέλεσμα ήτο οτι τής ετείναξεν αρκετά τήν
«Ίστάμην μίαν ήμέραν, — λέγει δ κ. Κ.,—εις γοΰνάν της δια τών όδόντων της, καΐ άνεχώρησε

;

THS ΑΔΩΠΕΚΟΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.
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άιά νά χορ-

τάσ?) την πεινάν της !»
Το ανωτέρω rapt στατικόν μάς £ι£άσκει, οτι
καΐ αΰτά, τά δποϊα θεωρούμε ν εντελώς έξησφαλιριένα και βέβαια ίυνάμεθα νά χάσωρεν.
μια εαρος αγγη

ΠΑΝΤΟΥ 0 ΠΛΑΣΤΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.

’Στης Σελήνης τ* ωχρόν μεγαλείο*,
'Στον Ουρανού μας τδ χρώμα τδ θειον.
Είς τής Γης τήν πρασίνην σίνδονα
'Στήν λευκήν τών ορίων χιόνα,
Τδν Πλάστην παντού ενορας I

— 0—
ΑΛ
Τρέμουν τών δένδρων τα φύλλα,
Τ’ αέρι φυσάει γλυκά,
’Αρχίζουν να δένουν τα μήλα,
Και κλαίν’ τά πουλιά νηστικά.

Στρέψ* ίδλ τού Ήλίου τήν λάμψιν
Τών κυμάτων τού πόντου τήν κάμψιν
Τ’ ουρανού τούς μυρίους φανούς,
Καί, είπέ μοι, Αυτόν δεν ορας ;

Χρυσών* ή αυγή τον αιθέρα,
Αρχίζουν τά ’μάτια ν* άνοίγουν,
Τόν πέπλον σηκών* ή ήμέρα,
Καΐ τάστρα τή λάμψη τους πνίγουν.

’Στον αέρα αυτόν *π’ αναπνέεις.
Εις τδ οώμα αυτό, έν ω ζής,
?♦. είπέ μοι, δέν βλέπεις τδν Πλάστην ;
Ναί, τδν Πλάστην εντός δέν θωρεΓς ;

Κτύπονν τβνα τάλλο τά ψάρια»
Και παίζουν ’στα κρύα νερά.
Αρχίζουν νά ψάλλουν κ αναρ^α.
Καΐ τάφτ&ρα χάνουν φτερά-

Είς του *Έαρος τάνθη τά θεία,
’Στού χειμώνας τήν κρύαν πνοήν,
Είς αύτήν σου, θνητέ, τήν ζωήν,
Κ* έν γαλήνη καί έν τρικυμία,
Τδν Πλάστην παντού θεωρείς

Μά, ’κείνον ’ιτοϋ δίδ’ 31α ταϋτα,
Τδν λέγουν: Πατέρα, θεόν !
Τα άνθη τόν κάμπο στολίζουν,
ΧρυσαΓς πεταλούδες πετούν,
Τά δένδρ’ άπο τάνθη λυγίζουν,
Καΐ πάντα τόν *Ήλιο ζητούν.

Μονάχα τ’ αηδόνια φωνάζουν,
Καΐ παίζουν ζευγάρια τριγων^α.
Δροσιά τά χορτάρια ’ποστάζουν,
Κϊ* ώραΓα πετάνε παγώνια ’

’Η μέλισσαις τανθη γυρεύουν,
'Στή θάλασσα πλέουν ντελφήχια.
Τ’ αηδόνια ή καρδιαις μας ζηλεύουν,
Και πλέκουμ* άπ* άνθη κοφφίνϊα.
Μά, ’κείνον ’που δίδ* δλα ταύτα,
Τόν λέγουν: Jar/ρα,
1
Βαμπάκι# τά σύνεφα στέκουν,
Προσμένουν τόν *Ηλιο νά ιδούνε,
*Π* ακτίνες στεφάνια τού πλέκουν,
Προσμένουν
ror ! *.·» να είπούνε 1

Λαλούνε γλυκά χελιδόνια,
Τα άνθη τόν "Ηλιο γυρεύουν,
Πετάνε δυο δυο τά τρίγώνία,
Κ* οί γλάροι 'στά νέφη χορεύουν.

Στρίψ’ ίδέ τήν δρμή τής θυέλλης,
Καΐ τδ φώς αστραπής, εάν θέλης,
Άκροάσθητί τούς κεραυνούς,
Καΐ είπέ, αν Αύτδν δέν δρας*

Είς τδ δένδρον αύτό, βπερ βλέπεις,
Εις τδ χώμα αύτδ πού πατεϊς,
*Ό L ■. είπέ μοι, τδν Πλάστην δέν βλέπεις J
Ναί, Αυτόν πανταχοΰ δλν ΘωρεΓς ;

Οί θνητοί τδν γνωρίζουν, τδν βλέπουν.
Λογισμοί πλήν φευ 1 ,. άλλοι διέπουν
Τδ μωρόν των κρανίο* 1.*.
Κι* αποκρύπτουν αυτοις τήν δδόν,
ΛΗν δεικνύει είς τουτους τδ θειδν ί

Έγ /Ταιφαις,

ΗΛ, L ΟΙ.

ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣΌ Νέστωρ, οστις κατά τον Όμηρον έζησεν επί τρεις γενεάς.
Ό Άργανθώνιος βασιλεύς τών Ταρτησίων
οστις έίησεν ι5ο ετη.
Ό ’’Αγαθοκλή^, ό τύραννος τής Σικελίας

Μυρουδιά?; άρχίναν’ νά μάς πνίξουν.
Μάς γυρεύει τΤ αέρι νά ’βγούμε,
Τά άνθη τά νέα ’π’ ανοίγουν,
Καί τόν "Η\ιο ’πού ’βγαίνει νά ίδούμε 1
Μά, ’κείνον ’πού δίδ* βλα ταύτα,
Τδν λέγουν: /Ζατ/ρα, 0£oV 1

Me φ46ον, λοικόν, καΐ μέ σέβας
“Ας τιμώμε« αυτόν.
Έν Πάτραις,
ΗΛΙΑ2 ΟΙ.

ίήσας
έτη,
Ό “Ασανδρος βαοιλεύς τοϋ Βοσιτόρου ά pt—

στεύσας εΐς ιππομαχίαν το 9° έτος τής ηλι
κίας του.
Ό Γόσκος βασιλεύς των Όμανών οστις είησεν 115 ετί].

1624

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ττοιιεχΔ.^.
ΠΙΘΗΚΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ.
Μεταξύ ένδς τόπου καλού μένου Νιδδιβοΰντα καί Χερέ-

βουλυ, υπάρχει κορυφή τις, ή οποία κατοικειται άπδ μυριά
δας πιθήκων. Ούτοι επειδή δέν έχουν άλλον τρόπον να «περ
νούν τδν καιρόν των, αγωνίζονται νά καταστρέψουν τδν έκει
πλησίον διερχόμενον σιδηρόδρομον.
Πρός τδν σκοπόν τούτον σχηματίζονται εΐς σώματα, συνιστάμενα έκ 50—60 έκαστον καΐ αρχίζουν τήν εργασίαν των
πρώτον μέν εκβάλουν τδ χώμα άπδ τά πλάγια τής γραμ
μής, έπειτα δέ προβαίνουν εΐς τήν διάλυσιν των διαφόρων κομματίων.—"Οταν διέρχεται έκεϊθεν δ συρμός, άφίνουν τάς άμάξας νά πλησιάσουν όλίγα βήματα, έπειτα μέ μεγίστην απά
θειαν παραμερίζουν, έως ον διέλθη ό συρμός καϊ τότε αρχίζουν
πάλιν την εργασίαν των !
Εΐς μίαν τοιαύτην περίστασιν συνέβη τδ ακόλουθον συμβάν.
Ένφ ή ατμάμαξα έπλησίαζεν, οί πίθηκοι έκαμον τδ σύνηθες
πήδημα τής παραμερίσεως, είς δμως απεφάσισε να μείνη εΐς
τήν γραμμήν, άλλά πέντε ή έξ των συντρόφων του, πριν ή
ατμάμαξα φθάσιρ νά τδν κατασυντρίψει, τδν ήρπασαν άπδ τούς
πόδας καί την ουράν καί τδν έσυραν εκτός τοΰ κινδύνου καί
ούτως ίσώθη I
— Εΐς τήν ’Αγγλίαν ή πείρα άπέδειξεν, δτι ό κισσός
αφαιρεΓ πασαν τήν υγρασίαν από ξυλά, τούβλα ή λί
θους. "Οβεν όσοι έχουν ύγράς οικίας, άς φυτεύωσιν έξωθεν
καί άς εξαπλώνουν εΐς τούς τοίχους αύτών κισσόν καί Οά εΰρουν οτι θα έξαλειφθή Βλη ή υγρασία απ’ αυτάς.
— Κύριός τις έκ Φιλαδελφίας τής Αμερικής έχει μίαν συλ
λογήν συνιστα|ΐένην άπδ 70,000 πεταλούδας διαφόρων μεγε
θών καΐ χρωμάτων 1
— Χιονόφυτον. "Εν τών ειδικών προϊόντων τής σειράς
τών όρέων, άτινα καλείται Σΐίρρα Νεβάδα, είναι φυτόντι,
τδ όποΓον φέρει τδ όνομα χιονόφυτον, ανθεί τδν ’Ιούνιον, είναι
45 δακτύλων υψηλόν, μέ λαμπρού ερυθρού χρώματος φύλλα
καΐ άνθη καΐ κορμόν εΰθύν καΐ λευκόν. "Εχει δέ σχήμα κωνοειδές.^Τδ περίεργον μέ τδ ^υτδν τούτο είναι πως αύξάνίΐ—
διότι ούτε σπόρον κάμνει, ούτε βολβώδες είναι,
Οί άγριοι ’Αμερικανοί έχουσι μύθον τινά εχοντα σχέσιν
μέ τδ άνθος τοϋ φυτοΰ τούτου. Διηγούνται, ότι είς ενα
καιρόν ωραία τις κόρη έκ τής φυλής των απέθανεν έκ ψυχικής
θλίψεως ένεκα τής απιστίας τοϋ ερωμένου της, τδ δέ πνεϋμά
της έζήτει καταφύγιου είς τά μάλλον βαθύσκια μέρη των δα
σών, όπου οί ήχοι τών στεναγμών καΐ όδυρμών της συχνάκις
ακούονται μεταξύ τών δένδρων. Τά δάκρυα τά ΰποΓα χύνει
εΐναι σταγόνες αίματος, όπου δέ μία τοιαύτη σταγών κέσιρ
έπί τής γής, εκεί* φύεται .... φυιόν.
— Οί ’Ρώσαος κτίζουν ένα πύργον έπΐ τοΰ όρους τών
Έλαιών απέναντι τής 'Ιερουσαλήμ, δστις θα ηναι 100 μέτρων
τδ ύψος — τδ ΰψηλότίρον κτίριο» είς την ’Ανατολήν.
—- Τό εισόδημα τοΰ έν Νέα Ύόρκγι ίδρεύοντος άρχιεπισκόπου Κόρρίγγαν υπολογίζεται εΐς 200,000 φράγ. τδ έτος!
— ΤΔ ΰδατα τοΰ Γάγγου, τοΰ ίεροϋ ποταμού τών Χιι·άούΐ, εις τδν όποιον μυριάδες προσκυνητών κατ’ έτος μετα
βαίνουν διά νά λουσθοΰν καΐ καθαρισθοΰν άπδ τάς αμαρτίας
των, έγεινεν ακάθαρτα. Πρδς καθαρισμόν δ’ αυτών ίσχήματίσθη έταιρία, ήτις απετάθη εις όλους τους πιστούς νά συ
νεισφέρουν πρδς τδν σκοπόν τούτον.
— Μετριοφροσύνη άνταμειρθελσα. Κατά τήν διάρ
κειαν μιας πείνης είς τήν Γαλλίαν, πλούσιός τις προσεκάλεσεν είς τήν οικίαν του 20 πτωχά παιδία καί τούς ε’πεν —
«Είς τδ πανέριον τοΰτο είναι έν ψωμί βιά καθέν άπδ σας,
λάβετε το, καΐ νά ξρχεσθε πασαν ή μέραν αυτήν τήν ώραν
έως ου ό Θεός στείλη καλλίτερου πανέριον.ε
Τά παιδία ήρπασαν τδ πανέριον καΐ ήρχισαν νά μάχωνται
διά τά ψωμιά. "Εκαστον ήθελε νά έχη τδ μεγαλείτερον ψωμίον καΐ τέλος άνεχώρησαν χωρίς νά ευχαριστήσουν τδν κύ
ριον, Βστις τούς έπρομήθευσε τά ψωμγά.
Μόνη ή Φραντζέσκα, πτωχή, άλλ* ευπρεπώς ενδεβυμένη
κόρη, έστάθη μέ συστολήν εΐς Sv μέρος, έπήρε τδ μικρότερου
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ψωμί, τδ όποιον τα άλλα παιδία άφήκαν είς τδ πανέρι, εφίλησεν ευγνωμόνως την χεΓρα τοΰ δωρητοΰ, καϊ ανεχωρησεν
ήσύχως είς τήν μητρικήν οικίαν.
Τήν ακόλουθον ήμέραν τά παιδία έφέρθησαν Βπως καΐ τήν
προτεραίαν, ή δέ Φραντζέσκα έλαβεν έ’ν ψωμίον, τό όποιον
μόλις ητο κατα τδ ήμισυ τών άλλων ψωμίων, άλλ* αφού έπέστρεψεν εΐς την οικίαν, ή ασθενής μήτηρ της, ενώ τδ έκο*
πτεν, έπεσεν άπ’ αυτό Sv νόμισμα άργυρουν. Ή μήτηρ
έτρόμαξε καΐ είπεν εΐς τήν κόρην της· «Πάρε τδ ψωμί τοΰτο
καΐ φέρε το εΐς τδν κύριον, ίστις σοΐ τδ έδωκε καί ’πέ του
ολην τήν αλήθειαν, διότι εξάπαντος τδ νόμισμα τούτο πρέπει
νά ίμβήκεν εΐς τδ ψωμί κατά λάθος.»
Ή Φραντζέσκα έφερε τδ ψωμΐ όπίσω εΐς τδν φιλάνθρωπον
έκείνον κύριον, αλλ* αυτός δεν τδ έδέχθη, ειπων·—
«"Οχι, οχι δέν ητο κατα λάθος—έγω διέταξα νά βαλθη τδ
νόμισμα ίκεΐνο εΐς τδ ψωμί, ένω έζυμώνετο, μόνον καΐ μόνον
δια νά σέ ανταμείψω διά τήν μετριοφροσύνην σου. ’Εξα
κολουθεί πάντοτε νά ησαι ειρηνική καΐ ταπεινή" διότι
Βστις άρκεΐται εΐς τδ μικρό ψωμΐ μάλλον παρά νά (ΐαλωνη
διά τδ μεγάλον, θά εΰρ») καθ’ ίλην τήν ζωήν του ευλογίας
μεγαλειτέρας καΐ πολυτιμοτέρας παρα τδ νόμισμα, τδ όποιον
εύρες σύ είς τδ ψωμίον εκείνο.»
— Μία συμβουλή δ«5ι τούς μικρούς μαθητάς τών
σχολείων. Τδ σπουδαίου ζήτημα με κάθε παιδίον, τό όποιον

πηγαίνει είς τδ σχολείου, πρέπει νά ηναι όχι πώς δ διδάσκα
λος φέρεται πρδς αυτό, ούτε αν ηναι ανίκανος, μεροληπτικός,
άδικος—άλλα πώς αυτό φέρεται πρδς τδν διδάσκαλον, αν ηναι ί
φιλάληθες — τίμιον καί ευγενές είς τδν διδάσκαλον καΐ τους
συμμαθητάζ του. Ή μεροληψία καΐ αδικία τοϋ διδασκάλου ■
®ν θά έ’χη καμμίαν επιρροήν είς τήν |ΐετέπειτα ζωήν τού
παιδίου—άλλά τδ ψεύδος, ή απάτη, ή αδικία, ή σκληρότης
του εΐς τούς συμμαθητάς του θά έχουν μεγίστην έπιρροην εις
αύτό έν οσω ζή, καΐ άκόμη είς τδν θάνατον. Δέν είναι ό
"Ομηρος ή ό Δημοσθένης, ή αριθμητική, ή ή γεωγραφία, τά
όποια ό κόσμος θά ΐΐη ζώντα είς τδν μαθητήν, όταν είσέλθ-ij εις
τήν κοινωνίαν καϊ ανδρωθή, άλλά τά μικρά καί ασήμαντα
ελαττώματα καϊ πράξεις της καθημερινής ζωής του, αυξηθέντα καϊ ίσχυροποιηθέντα, καί τά όποια όχι σπανίως φέρουν
είς τήν φυλακήν και τήν ατιμίαν. Προσέχετε λοιπόν, τέκνα
μου, είς τήν διαγωγήν σας τώρα, είς τδ σχολείου, τήν μικράν
κοινωνίαν, είς τήν όποίαν είσθε, έάν θέλετε νά σας τιμούν
καί άγαποΰν οί άνθρωποι, όταν είσέλθετε εις τήν μεγάλην
κοινωνίαν τοΰ κόσμου.
— ‘Η όάϋς πρός τήν νίκην. «Έγώ θά τδν καταφέρω!»
είπεν 5 πέλεκυς, τά δέ κτυπήματά του ξπιπτον βροχηδόν καΐ
βαρέως έπί τοΰ σιδήρου.
Άλλά παν κτύπημα ήμβλυνε μόνον τήν κόψιν του, £ως ου
έπαυσε νά κτυπα.
«’Άφησε το είς εμέ,» είπε τδ πριόνι, καϊ μέ τά οξέα οδόντιά του εΐργάζετο εμπρός καϊ όπισθεν επί τής έπιφανείας
του, έως ού Βλα εφαγωθησαν καΐ έσπασαν, καΐ αυτό κατέπεσε.
ιΧά, χά 1» εϊπε τδ σφυρί. ’Ήξευρον ίτι θά άπετυγχάνετε'
έγώ θά σας δείξω τδν τρόπον.»
Άλλ’ είς τδ πρώτον κτύπημα ή κεφαλή του εκόπη, ενώ ό
σίδηρος έμεινεν αβλαβής ώς πρότερον.
«Άς προσπαθήσω καϊ εγω,ειπεν ήσύχως ή μαλακή μικρά φλόξ.
"Ολοι περιεφρόνουν τήν φλόγα, άλλ’ αύτή περιεκύκλωσε
πανταχόθεν έλαφρώς τδν σίδηρον καΐ τδν ένηγκαλίσθη, δέν
τδν άφήκε δέ έως ου έλυωσεν ύπδ τήν ακαταμάχητου επιρ
ροήν τοΰ πυρός της.
Ί’πάρχουν καρδίαι τόσον σκληρά!, ώστε άνθίστανται είς την
όρμήν τής οργής, την λύπην, τδν διωγμόν, καΐ τήν αγανάκτησιν ιής ύπερηφανείας—αλλ’-υπάρχει βύναμις ισχυροτέρα
όλων τούτων, ή τής αγάπης—ή δέ καρδία, ήτις άνθίσταται
ε’ς τήν αγάπην πρέπει νά ήναι τω οντι σκληρότατη.
ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τί λέγει ή Γραφή περί ψεύδους ;
2. Δύναται νά ψενσθή τις χωρίς νά όμιλήσή ;

3. Ποιοι έτιμωρήθησαν διά μικρά ψεύδη ;
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