
4ΠΑ3 ΤΟΥ ΜΙΜΟΣ KK1UOMKKH

ETOS ΚΙ . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1»ί»θ. Λ.Ι·Ι<·>.

έτησ· έν Έλίάδι 1.
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ΔΙΕΤΘΤΝΕΙΣ | ΟϋδένΛ^ πλήν των

r J 1 των ΙΙαίδων · προπληρωμής.

ΘΡΗΣΚΟΙ ITCZkOI. πλέγμα πτερών ταών (παγωνίων). “Εμπροσθεν των 
τοποθετούν χαλκοϋν δοχεΐον, εΐς τό δποϊον οί εύ-'

Έν Ίνδοστώνη γενικώς λατρεύεται θεός τις, σεβεϊς ρίπτουν μικρά 
» I W ♦

νομίσματα, ώς προσφοράς εΐς' 
τόν θεόν Κρίσνα.

“Αλλοτε φέρε
ται ύπο επαίτου 
καλογήρουβονδ-· 
διστοϋ, δστις λέ
γεται εΐς την εγ
χώριον διάλεκτον' 
Βαϊρατζής. Ου-1 
τος περιφέρεται 
άπο χωρίου εΐς' 
χωριον, διηγού-! 
μένος θαυμαστά' 
παραμύθια, κτλ. 
Καθώς βλέπετε,! 
έπί τής κεφαλής' 
του φέρει στέμ-1 
μα ή μίτραν άπό^ 
χάρτην ΐπίχρυ -! 
σον, έπ’ ώμου 
έχει ράβδον, άπθ| 
τάςδύο άκρα.ς τής 
δποίας κρέμανται 
affxol έμπεριε —[ 
χοντες ύδωρ του 
ποταμού (Γάγγη) 
καΐ σκεπασμένοι 
μέ κίτρινον βαμ
βακερόν ύφασμα.

Ό Βαϊρατζής 
ούτος πορεύεται' 
πρός τήν Δβώ-' 

μιαν τών ιερών πόλεων τοϋ Κρίσνα ,1

Kplffra τό όνο
μα, οστις θεωρεί
ται ώς τό ευμε
νέστερου πρόσω
πον τής Βουδδικής 
Τριάδος, καί ένε- 
σαρκόθη διά τό 
καλόν τοϋ κόσμου 
εΐς περιστάσεις με
γάλου κινδύνου. 
Οί οπαίοι τοϋ θε ■ 
οΰ τούτου φέρου- 
σιν εΐς το μέτωπον 
μέγα τι σημεϊον, 
λευκόν είς τό μέ
σον καί εκατέρω
θεν ερυθρόν.

Τό σημεϊον τοϋ
το ενίοτε μέν φέρε
ται ύπο παιίός 
παριτώντος αΰτον 
τόν θεόν Κρίσνα· 
τοιοϋτοι δέ παϊδες 

πάρε υρίσ κοντά ι 
πάντοτε εις τάς 
θρησκευτικά; πα- 
νηγύρεις παρά τον 
Γάγγην ποταμόν. 
Ένδύονται μετα- 
ξωτάς ενδυμασίας 
καί χρυσοκεντή- Ίνδοε
τους μανδύας, έπί τών κεφαλών δέ φέρουν σΰμ- | ραβί
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ε’νθα χύνει το ΰδωρ τοΰ Γάγγη επάνω είς το ιε
ρόν εϊδωλον. "Επειτα πάλιν επιστρέφει είς τό 
Γάγγην, καί γεμίζει τους ασκούς του καί μετα
φέρει τό δδωρ εις μίαν άλλην ίεράν πόλιν τού 
Κρίσνα , διότι ύπάρχουν έπτά τοιαύται —■ καί 
οΰτω καθ’ έξής· πράττει δέ τοΰτο άδιακόπως 
καθ’ όλον του τόν βίον !

MYFTIS·
διήγημα τον χρώτον αίωτος μ. X.

(Συνέχεια)

j ί δεια ζωηρώς.

Τότε ήρχισε νά άναγινώσκη την επιστολήν με 
καθαρωτάτην 'Ελληνικήν προφοράν και τόνον 
εκφραστικότατον, ούτως ώστε ή Μύρτις ήκροά- 
ζετο μετά θαυμασμού καί έκπλήξεως τούς λόγους 
εκείνους, τόσον πρωτάκουστους, τόσον παραδό
ξους πλήν και τόσον συγκινητικούς ! Μετά τήν 
άνάγνωσιν τοΰ πρώτου μέρους της επιστολής, δ 
γέρων έξηκολούθησε νά ύμιλή.

«Είναι τώρα δέκα έτη άφ’ οτου το Ευαγγε
λίαν τούτο, ή καλή αύτη άγγελία, έκηρύχθη εις 
τήν πόλιν μας, ΰπό τού ίδιου τούτου αδελφού 
Παύλου. Ποτέ δέν θά λησμονήσω τήν ημέραν 
εκείνην, όταν έκλήθην νά λάβω τήν συνήθη θέ- 
σιν μου μεταξύ τών άλλων δικαστών επί τοϋ; 
Άρείου Πάγου. Μέ οποίαν αγανάκτηση* κατά 
τού λεγομένου « σπερμολόγου » εκείνου ΰπήγον 
έκεϊ, καί μέ πόσον διαφορετικά αισθήματα κα- 
τήλθον ! Καθώς καί άλλοτε σάς είπον, κατά τήν 
εποχήν τής Σταυρώσεως τού Κυρίου ημών ’Ιη
σού Χριστού ήμην έν Ήλιοπόλει τής Αίγύπτου, 
και το υπερφυσικόν εκείνο σκότος έπι τρεις ώρας 
έν πλήρει μεσημβρία έφθασεν έως έκεϊ· όταν δέ 
τό έιδον άνεφώνησα· «Ή & Θεός τής φύσεως πά
σχει, ή πάντων τό τέλος προσεγγίζει I» Ήμην 
νέος τότε, άλλά δέν τό είχον λησμονήσει, όταν 
δέ ήκουσα πλειότερα παρά τού Παύλου περί τού 
θανάτου καί τής άναστάσεως τού Κυρίου, έπείσθην 
τελείως ότι πραγματικήν αλήθειαν μοΐ έλεγε.»

Αφού δ Διονύσιος (διότι ούτως έκαλεϊτο δ γέ
ρων), έτελείωσε τήν δμιλίαν του, ή Μύρτις έψι- 
θύρισεν είς τήν Μήδειαν.

—Τώρα πρέπει νά έπιστρέψω, διότι άλλως δέν 
θά μέ άφήσουν νά έλθω άλλην φοράν.»

—Θά έλθης λοιπόν πάλιν ; ήρώτησεν ή Μή-

— Μάλιστα, με εΰχαρίστησιν, άν ήμαι δε
κτή,» ειπεν ή Μύρτις.

—Δεκτή! Ημείς προσευχόμεθα ύπέρ όλων όσοι 
κατοικούν εις τήν πόλιν μας, όπως φωτισθούν νά 
άφήσουν τά είδωλά των καί προσκολληθοϋν εις 
τόν Σωτήρα.»

—Νά άφήσουν τά είδωλά των; ήρώτησεν ή 
Μύρτις· τί εννοείς;

—Εννοώ οτι οΰδείς δύναται νά υπηρέτηση 
τόν Κύριον ’Ιησούν Χριστόν καί σωθή δι’ Αυτού, 
εάν δέν παύση τοΰ νά προσκηνή τά είδωλα, τά 
δπόΐά μάλιστα Εκείνος βδελύσσεται !β

—Λοιπόν έγώ δέν έμπορώ νά προσεύχωμαι εις 
Αύτόν έάν δέν παύσω τού νά πλέκω στεφάνους 
διά τήν Φλώραν, καί νά κάμνω σπονδάς εις την 
Άθηνάν ; ήρώτησεν ή Μύρτις λυπηρώς.

—Όχι, δέν δύνασαι, άπεκρίθη ή γραία· «πρέ
πει νά έκλέξης εν έκ τών δύο, ή τήν Άθηνάν ή 
τόν Χριστόν!»

Μέ τήν συνομιλίαν ταύτην, ειχον ήδη ανα
χωρήσει έκ τής συναθροίσεως καί εισέλθει είς τήν 
πόλιν. Καθώς δέ ή γραία έστράφη νά τήν άπο- 
χαιρετήση ή Μύρτις τη είπε μέ ύφος άνήσυχον.

—Δέν ήξεύρω τί νά κάμω είς αΰτήν τήν πε- 
ρίστασιν.

—Κόρη μου, θά προσευχηθώ ύπέρ σοϋ καί δέν 
αμφιβάλλω ότι δ Κύριος θά σέ βοηθήση καί θά 
σέ φωτίση τί νά κάμης.

Καί ταύτα είποϋσα, τήν άπεχαιρέτησε, καί 
ή Μύρτις ε’λαβε τήν πρός τήν οικίαν της οδόν.

ΚΕΦ. Γ.
Ή Μύρτις, όταν εφθασεν είς τήν οικίαν, εί- 

σήλθε χωρίς διόλου νά σταθή επί τού κατωφλιού 
νά προσκύνηση τούς εφεστίους θεούς, ών τά εί
δωλα ϊσταντο πάντοτε είς τό πρόθυρον. Ούτε, 
διερχομένη τό άτριον, έστάθη νά κάμη τήν συ
νήθη ΰπόκλισιν πρό τών αγαλμάτων τής Φλώ
ρας καί τής Εστίας. Έβιάζετο νά φθάση εις τό 
δωμάτιόν της διά νά σκεφθή μέ τήν ησυχίαν 
της περί όλων, όσα έκείνην τήν εσπέραν είχεν α
κούσει, Ιδίως περί τών τελευταίων λόγων τής 
Μήδειας.

Νά εγκατάλειψη τούς θεούς της! Είς άλλους 
ίσως νά έφαίνοντο ότι ήσαν άπλά είδωλα — έκ 
λίθου ή μετάλλου — άλλ’ είς τήν Μύρτιν ήσαν 
πρόσωπα ζώντα καί ένεργούντα— όντα πραγμα
τικά, τά όποια όταν δυσηρεστούντο κατά τίνος, 
ήσαν πολύ επίφοβα. Καί διά τόν εαυτόν της δέν 
τήν έμελε τόσον πολύ, άλλά μήπως τήν εκδι
κηθούν οί θεοί, στρέφοντες τήν οργήν των κατά 
τού προσφιλούς της αδελφού Κλεομένους ί |
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Οΰτω μέ τοιαύτας αμφιβολία; καί στενοχώ

ριας ίιήλθεν 8λην την νύκτα δϋπνος. Γραϊώ τις 
ίούλη, ήτις έκοιμάτο εΐς τήν παρακεψένην κλί
νην έξύπνησε ίύο ή τρίς, καί ήκουσε τήν Μόρ
την στριφομενην έίώ έκεϊ επί τής κλίνης της καί 
άναστενώζουταν ελαφρώς, και έλυπήβη το κορά- 
σιον νομίσασα 5τι κλαίει, ίιότι εχασε τήν εύ
νοιαν τής κυρίας· άπεφώσισε £έ νά όμιλήση τήν 
επαύριον εις τήν Βαλερίαν καί νά τήν παρα
κάλεση νά συγχώρηση τήν Μύρτιν καί νά τήν 
ίεχβή πάλιν ώς θαλαμηπόλον της.

(’Ακολουθεί-.)

--------- «1 OHIFI ----------

ΡΟΔΟΝ .Α.Χ.Α.ΓΙΣλ’ΓΟΝ.

Β’ις τάς Άλπεις αυτός τάς ερήμους 
’Ρόδα τις φυτουργεϊ εΰανθή, 

Ά είς γαίας, νά ΐδρ, γονίμους, 
Πας φιλάνθεμος επιποθεϊ-;

Πώς τεσσάρων άνεμων δριμότης ;
Τις ισχύς μυσιική σταθερά ;

Πώς ψυχρός και σκληρός σταλακτίτης; 
Πώς χιών πολιά, παγερά ;

θύδαμώς' άλλ’ έθάλφθη, έτράφη, 
Φυτευθέν εις τήν γην τήν καλήν

Ε’ις τά εύφορα ταΰτα δ* εδάφη, 
’Αντί μάννα, τοΰ δίδει χολήν. ’

Φεΰ! αντί με τερπνός ευωδίας
Κ-ατά πασαν Ζέφυρου πνοήν 

Ν’ άνταμειβη τάς τόσας θωπείας,
Τώ παράγει αίμάτων ροήν.

Άν δέ, διά νά μυρίση, 
Κόψη ρόίον νά δρέψη μικρόν,

"Ως τις έίφις ακάνθινος νυσσει 
Εΰεργέτιδας χεϊρας πικρόν.

Νϋν τό στέλεχος χατεξωπλίσθη
’Εκ πολλών νυσσουσών «κανθών

’Ανθολόγος δ’ ό τάλας έπλήσθη 
Δι’ όδύνων, άντι δι’ ανθών.

Καί τυφλοϊς το μυστήριον δήλον.
Είναι τών αχάριστων εΐκών· 

Οϊ πρός τον ευεργέτην καί φίλον 
Άποδίδουσι φόρον κακόν.

Έν ίέειραιεϊ, 15 (15) 1889.

Mafia Κεντουρη.

Ο ΜΕΓΑ2 ΚΖΡΙΟΧ
Πώς παράγουσι πάλλευκα ρόδα, 

Άμοιροΰντα σκληρών άκανθών, 
’Εκεί' όπου σπανίως τον πόδα 

Διαβάτης μεταίρει έλθών.;

Έκεϊ όπου ή λύσσα στοιχείων 
’Αγριεύει, καί φρίσσει, ώς θήρ, 

Έκεϊ £όδα τών πανυ σπανίων 
Φυτουργεϊ τοΰ Κυρίου ή χειρ.

Καλλιπέταλα ρόδα ώραϊα, 
Όμοιάζοντ’ αγγέλων μορφάς,

Προσκυνούσα^ τον Πλάστην λαθραία 
Μέ κυμάνσεις πολλάς και στροφάς;

’Ανθολόγος λοιπόν ώς τά βλέπει, 
Έν πολλή κολυμβμ χαΡμονΫί*

Καί προσκλίνων άπλήστως έν δρέπει. 
«*Ω ! ΤΙ σπάνιον βόδον ! » φωνεϊ.

«‘Αβρόν ρόδον, σύ μόνον δεν φέρεις» 
«Όπλ’ ακάνθινα, βέλη χλωρά.»

«Άν λοιπόν σέ λυτρώσω θα χαίρης» 
«Τοΰ τυράννου σου τούτου Βορρά;»

Έλθέ ρόδον—ιδού σ’ έκφυτεύω 
Νά σέ βάλω εΐς γόνιμον γην 

Έγώ μόνος μου θά σέ κλαδεύω'
Καί ποτίζω εσπέρας κι αυγήν.

Τί άπέγινε; Μή έμαράνθη, 
Ψυχήν ϊχον μεστήν πικριών ;

“Η μη σύρβιζον κατεξηράνθη 
Μητρυιάς γης τό γάλα πιόν ;

« Είμαι κύριος τον εαυτού μον!,» έκραξε υέος 
τις μέ Υπερηφάνειαν, όταν φίλος τις προσεπά- 
θει νά τόν καταπείση νά παύση άπό μίαν έπι-
χείριθιν, τήν όποιαν ειχεν αρχίσει. «Καλά ειπεν 
είς αύτόν ό φίλος, άλλ’ έσκέφ&ης ποτό πόθον. 
Υπεύ&υνος είναι ί; δέσις αυτή; Έσκέφ&ης δτε 
μία τοιαύτη &έσις έχει μεγάλην εύ&ύνην ;»

α Ό κύριος πρέπει νά σχεδιάξη τό έργον, τό 
όποιον πρέπει νά γείνη καϊ νά προσέχη ώστε νά 
γίνεται καλώς. Πρέπει δέ νά προσπα&η νά 
ξασφαλίση τά κάλλιθτα αποτελέσματα διά των, 
καλλίστων μέσων. Πρέπει νά προσεχή είς τά έμή 
πόόια καί τά απρόοπτα, και νά έπιτηρη ώστε παν^ 
πράγμα νά πηγαίνη όρ&ώς, άλλως θά άποτύχη.» 

« JVai !, νά ήσαι κύριος τοΰ Ξαντοί σου πρε- 
πει νά έχης κα&αράν τήν συνείδησίν σου, νά 
καλλιεργής τήν καρδίαν σου, νά κυβερνάς τό
ή&ός σου, νά St ευθύν ης τήν δέλησίν σου, καί 
νά διδάσκης τήν κρίσιν σου. Είσαι κύριος πο~
λύ δυακόλου έργου, και έάν δέν έξουσιάξης ολα1 
ταϋτα, αύτά έπέ τέλους θά ίξουσεάσουν.»

«"Εχεις δίκαιον, φίλε μου,» άπεκρί&η ό νέος,' 
καί τώρα θά παραινήσω τήν όποίαν έχω κατά 
νοΰν έπιχείρισιν,' Ο Ζέαούλ ή&έληβε νά ήναι κύ
ριος εαυτού καί άπέτυχεν, άπολέσας τήν βασι
λείαν καί αύτήν τήν ζωήν του.r Q Ηρώδης έπί~
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ffijs ό loiiiag iftoi'wg. Κανεϊς δεν είναι ίκαν'ος 
j διά τοιοντον εργον. ΕΪς είναι δ μόνος Κύριος, 
■ δ ΑΊρι.στόρ, καί ύπο τήν διεΰί^υΐ’βιν «ϋτοΰ δλοι 
' πρεπει νά έργα.ξώμε&α, καί τότε δλα ■&« πηγαί- 
' νουν καλά !

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1890
τοΟ κήπου, δίδει είς τόν δούλον όλίγα χρήματα καί 
τώ λέγει- «’Ιδού, έπίστρεψον εΐς τήν ‘Αγγλίαν σου I» 

Αύτός κατ’ άρχάς δέν ήθελε νά φύγη καί νά άφήση 
έκείνην νά ύΐ’οστή τήν όργήν τοΰ πατρός της. Άλλ’ι 
ή κόρη ίπέμενεν, ώστε ό νέος τήν εύχαρίστησε μέ'
δάκρυα καί τή ύίπε, «Τότε καί σύ πρέπει νά δραπε- 
τεύσης ταχέως' νά SA&iga δ' είς τά Λονδίνον καί νά 
ίrjT^crrja τδν Βέκκετ, καί έγώ, θά σέ νυμφευθώ!»

Ό νέος άφίκετο ασφαλώς είς τήν Αγγλίαν. Ή 
κόρη έμεινεν είς τήν 'Αφρικήν έπί τινα χρόνον, άλλά[ 
δέν ήδύνατο πλέον νά ϋποφέρη τόν χωρισμόν του- 
δθεν μίαν νύκτα έδραπέτευσε κα] αύτή άπό τήν πα
τρικήν οίκίαν διά νά άναίητήση τδν ήγαπημένον της.

Η ΑΓΑΠΗ ΟΔΗΓΟΣ.

ί ΙΙρδ πολλών αίώνων—κατά τδ έτος ιοηίι—έγένετο 
' μεγάλη άναστάτωσις είς ύλην τήν βύρώπην. ”0- 
ί λοι—μικροί καί μεγά- 
I λοι,πλούσιοι καί πένη- 
I τες, βασιλείς καί γεωρ- 
’ γοί έσηκώθησαν νά έκ- 
; στρατεύσουν είς τήν
• ΙΙαλαιστίνην , διά νά 
: άποδιώέουν τούς Σα- 
' ρακηνοΰς ή Μωαμεθα- 
, νούς άπδ τδν "Αγιον 
ι Τάφον. Τδ κίνημα τοϋ- 
ί το καλείται είς τήν 
ί ιστορίαν ή πρώτηΣταυ- 
1 ροφορία. Δυστυχώς ά-
• πδ (κείνους, οί όποιοι 
> έέεκίνησαν, πολλά όλί- 
; γοι έπέστρεψαν πάλιν
• είς τήν πατρίδα των* 
' πολλοί άπέθανον άπδ 
τάς κακουχίας καί στε
ρήσεις καθ’ δδόν, άλλοι 
ίφονεύθησαν είς τήν

! καί άλλοι πάλιν 
ήχμαλωτίσθησαν ΰπδ

ι τών Σαρακηνών καί έ
μειναν πολλά έτη δού
λοι καί άνδράποδα αύ
τών. Μεταεύ τών αίχ- 
μαλωτ-σθέντων ήτο καί

ί νεαρός τις Άγγλος, δ- 
: στις, γενόμενοςάνδρά-
■ ποδον πλουσίου τινδς 
ί Σαρακηνου ήναγκάζετο 
ί νά έργάζεται καλλιερ- 
i γών τόν κήπον του κυ- 
! ρίου του. Τοιαύτη έρ- 
j γαοία δι’ ένα πολεμι- 
I στήν ήτο πολύ έέευτε-
λιστική, τούτο δέ, κα- 

: θώς καϊήάπελπισία τού
ί νά έπανακτήση ποτέ τήν έλευθερίαν του, έκαμαν τδν
■ νέον πολύ μελαγχολικόν.

■ Άλλ’ ή θυγάτηρ τού κυρίου του πολλάκις περιεπά- 
Iτει είς τδν κήπον καί παρετήρει τήν μελαγχολίαν του. 
ί Έλαόε δέ συμπάθειαν ύπέρ αύτοϋ είε τήν καρδίαν 
ίτης καί τώ ώμίλει ένίοτε λόγους παρηγορητικούς. Αύ- 
; τός δέ τής διηγείτο πολλά περί τής μακρυνής τον 
^πατρίδος. Έπί τέλους ή κόρη ήρχισε νά σκέπτεται
■ πώς νά τώ δώση μέσον νά δραπετεύση. ’Επειδή δέ 
; τδ μέρος όπου ήσαν, ήτο παράλιον, κατόρθωσε νά τφ 
| εύρη θέσιν είς έν ίένον πλοιον τδ δποΐον έπεριμένετο 
j είς τόν λιμένα. Τήν νύκτα λοιπόν άνοιγει τήν θύραν

Δύο μόνον λέίεις 
’Αγγλικός έγνώριζε — 
«Λονδϊνον» καί 
« Βέκκετ», τάς όπο(- 
ας είχε μάθει παρ’ αύ
τοϋ τοϋ ίδίου, καί έπα- 
ναλαμόάνουσα αύτάς έ- 
πορεύετο. Έπιδάσα 

ΆγγλικοΟ πλοίου, εΐπε, 
«Λονδίνου», καί δ[ 
πλοίαρχος τήν έδέχθη- 
καί τήν έφερεν άσόα-' 
λώς είς τήν ’Αγγλίαν. 
Φθάσασα έκεΐ καί εύ- 
ρουσα δτι ή πρωτεύου
σα άπεϊχεν άκόμη πολύ, 
έίεκίνησε πεζή, λέγου- 
σα είς όποιονδήποτε 
συνήντα, « Λονδίνου». 
Τέλος έφθασεν είο τδ 
Λονδίνου, τδ δποΐον 
τότε δέν είχε βεόαίως1 
η,οοο,οοο κατοίκων 8-j 
πως τήν σήμερον, άλλ’ι 
δπωςδήποτε ήτο άρκε-' 
τά μεγάλη πόλις. «Β έ κ- 
κετ, Βέκκετ», ήρχι-ί 
σε τότε νά λέγη ή έένηΙ 
κόρη, καί οΐ διαόάται 
έκύτταζον μέ ίκπληέιν. 
Έπί τέλους όμως κά
ποιος γνώριμος τοϋ 
Βέκκετ ένόησε ποιον 
αυτή άναζητεΐ καί τήν 
ώδήγησε πρδς έκεϊνον. Ό Βέκκετ τήν ένηγ- 
καλίσθη τρυψερώς μέ· 
δάκρυα συλλογιζόμενοςΙ 
πόσα δεινά ύπέφερεν ή'

Ή αγάπη ό5ιιγγύ$.
πιστή αυτή κόρη· ταχέως δέ καί τήν ένυμφεύθη. j 

Ούτοι ήσαν ο] γονείς τοΟ διασήμον τής έποχής έκεί- 
νης Αρχιεπισκόπου τής Κανταβριγίας, Θωμά Βέκκετ,| 

Ή άνωτέρω ιστορία έλήφθη έκ τίνος παλαιού Άγ-) 
γλικοϋ βιόλίου, είναι δέ καθ’όλα άληθής καί ά£ιόπι-' 
στος. Τδ αΰτδ βιόλίον προσθέτει τδ έςής ώς έπιμύθιον 
είς τήν ιστορίαν ταύτην «Όπως τό όνομα τού ήγα- 
πημένου της ώδήνει τήν κόρην έκείνην ϊως τδν άνευ
ρε διά μέσου πολλών περιπετειών, ούτως δ Λόγος 
τοΰ Χριστού είναι δ ήμέτερο ζ όδηγός, διά μέσου τών 
παρασκευών τοϋ κοσμικού βίου, είς τδν λιμένα τής 
αιωνίου ζωής καί άναπαύσεωο.»
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τεθειμένος τάς Αμαρτίας τών μεγάλων Αγίων Ά- 
Ο ΊΒΑ.Λ.Α.ΑΤνί__όραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, Πέτρον καΐ άλλων.

._____ Μεταξύ τών ποικίλων προάώποιν, περί τών ό-
ποίων πραγματεύεται ή Γραφή, περίεργον θέσιν 

Ή 'Αγία Γραφή είναι βιβλίον Αλήθειας, άμερο- κατέχει ο Βαλαάμ, ό υιός τοΰ Βοΰρ. Ό άνθρωπο?

Ό Ααιλαάμ..
λήπτως έκθέτουάα τάς καλάς καί κακάς πράξεις, I ούτος είναι μίγμα τι Αντιθέτων διαθέσεων άφ ’ι 
.καί τούς ποικίλους χαρακτήρας τών φίλων καΐ ένός μέν δεικνύει σέβας καΐ ύπακοήν εΐς τόν Α
ϊτών έχθρών τού ®εοϋ, καΐ άμερόληπτον έκφέρου-1 ληθή Θεόν, Αφ’ έτέρου δέ Αγάπην πρός τά δώρα 
'ΰα περί αύτών κρίσιν. Τούτου ενεκα βλέπομεν έκ-ί καί τάς τιμάς καΐ τήν δόξαν, τά όποια τφ προΟέ-Ι 
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φερεν ό βαβιλεύς Βαλάκ- Άφ’ ενός είχε ρητήν 
εκφραόιν τον θελήματος τοϋ Θεού, άφ’ ετέρου τόν 
μέγαν πειρασμόν τον χρήματος καΐ τής δόξης. 
"Οθεν άντι νά κλεΐσμ τά ώτά τον είς τάς παρα
κλήσεις και ύποάχέάεις τά όποια ό βασιλεύς τφ 
έπεμπε δευτέραν φοράν, διά τής πρεσβείας καί 
τών μεγαλοπρεπών δώρων, έδέχθη τά δώρα καί 
παρεκάλεσε τούς άπεσταλμένους νά μείνω σι παρ’ 
αντω τήν νύκτα έκείνην, καί τήν έπομένην πρωί
αν βά έδιδεν είς αύτούς τήν άπάντησιν, τήν 
όποίαν ό θεός ήθελε τφ εϊπει, έλπΐζων, ότι ό Θεός 
πράγματι θά τφ έδιδε τήν άδειαν νά ύπάγμ ! Καί 
τφ δντι οϋτω συνέβη. Ό Θεός βλέπων τήν έπι- 
μονήν του, καί μετά τήν δοθεΐσαν είς αύτόν ρη
τήν άπαγόρευσιν, τφ δίδει τήν άδειαν, άλλά μέ 
τόν σκοπόν νά μεταχείρισή αύτόν πρός έκτέλ- 
εάιν τής άγιας αύτοϋ βουλής.

Δέν ήθέληδέν δμως νά άφήση άνεξέλεγκτον τήν 
διεάτραμμένην αύτοϋ διάθεσιν. "Οθεν έπεμψε τόν 
SrXov αύτοϋ κατ’ αύτοϋ έν τφ όδφ, είς ήν έπο- 

ετο μετά τών άπεδταλμένων τοϋ βασιλέως Βα
λάκ, καΐ μετεχειρίσθη τήν δνον του, διά νά τφ 
δώσμ νά έννοήσμ δτι έπορεύετο είς τήν όδόν της 
άμαρτίας, καΐ δτι ήδύνατο, άν ήθελε, νά τοϋ ά- 
φαιρέάμ τήν ζωήν, Τφ έπέτρεψεν δμως νά έξα- 
κολουθήσμ τόν δρόμον,’ύπό τον όρον νά εΐπμ δ,τι 
Αύτός ήθελε βάλει είς τό στόμα του.

. Άλλά καΐ τό μάθημα τούτο, ώς φαίνεται, δέν 
τόν ώφέλησε, διότι δταν έφθαάαν είς τό μέρος άφ’ 
δπου ήδύναντο νά ϊδωάι τόν ’Ισραήλ έστρατοπε- 
δευμένον είς τάς πεδιάδας του Μωάβ, διέταξε νά 
οικοδομήσουν έπτά βωμούς καΐ νά θυσιάσουν έπί 
έκάότου αύτών ένα μόσχον καί δνα κριόν, φαντα- 
ζόμεν'ος ίσως, ότι διά τούτων ό Θεός εύαρεστού- 
μενος ήθελε τφ έπιτρέψει νά έκπληρώσμ τήν έπι - 
θυμίάνετου Βαλάκ, νά καταρασθμ τόν ’Ισραήλ.

Άφοΰ δμως αί θνάίαι έγένοντο, ό Κύριος έδα- 
λεν εΐς τό στόμα τοΰ Βαλαάμ ευλογίαν, άντι κα
τάρας—είς γλώσσαν ποιητικήν λίαν εκφραστικήν, 
καΐ ούτως ό θεός μετεχειρίοθη καί αύτήν τήν 
κακίαν του πρός όφελος τοΰ λαού του

Ή ιστορία αΰτη τοΰ Βαλαάμ μάς δεικνύει, δτι 
άνθρωπός τις δύναται νά γνωρίζμ τόν άληθή 
Θεόν καΐ τήν άλήθειαν αύτοϋ καΐ δμως νά μή 
είναι εύάεδής —Δύναται νά έχμ εΐδός τι σεδασμοϋ 
καί φόβου πρός τόν Θεόν καΐ δμως ή καρδία του 
νά κλίνμ προς τήν άμαρτίαν, ήτις έπί τέλους θά 
έπιφέρμ τήν καταστροφήν αύτοϋ, δπως συνέβη 
είς τόν Βαλαάμ, δστις ώς μανθάνομεν έκ τής 
Γραφής, μή δυνηθεΐς νά εύχαριστήάμ τόν Βαλάκ 
τοΰ νά καταραόθμ κατ’ εύθειαν τόν Ισραήλ καί 
οϋτω νά έπέλθμ καταστροφή έπ’ αύτόν, συνεβού- 
λευσεν αύτόν νά σύρπ τούς ’Ισμαηλίτας είς ά
μαρτίαν διά γυναικών, διά δέ τοΰ πλαγίου τού
του τρόπου έπέφερε μέγαν όλεθρον είς αύτούς, 
άπώλεσεν δμως καΐ ούτος τήν ζωήν του διά μα- 
χαΐρας εΐς τινα μάχην, τήν όποίαν συνήψαν οί 
Ίσραηλϊται μέ τούς Μωαδίτας καί ούτως έλαβε 
τά έπίχειρα τής κακίας του.^

Πόσον τρομερόν πράγμα είναι νά παίζμ τις ή 
νά περιποιήται τόν πειρασμόν I Έάν ό Βαλαάμ 
έκλειεν άπαξ καΐ διά παντός τούς όφθαλμούς καΐ 
τά ώτά του είς τά δώρα, τάς ύποάχέδεις καΐ τάς 
παρακλήσεις τοΰ βασιλέως Βαλάκ, καΐ σωματικώς 
καΐ "ψυχικώς θά ώφελεϊτο. Προσέχετε λοιπόν, τέ
κνα μου, άπό τόν πειρασμόν, ώστε άμα σάς πα- 
ρουάιασθμ τοιοϋτος, διά μιάς καΐ διά παντός νά 
τόν άποφεύγετε, άν έθέλετε νά ήοθε άσφαλεΐς.

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Πρό πέντε έτ&ν ίδρύθη έν 'Αγγλία. άπό vi
vas ευσεβείς χριστιανούς μία εταιρία, τά μέν 
μέλη τής όποίας εϊναι άποκλέιστικ&ς μικρά ^αι- 
δία (αγόρια καΙκοράσια)δ δέ σκοπός ήάνακούφι- 
σις των πτωχων.

Ή μεγάλη άξια τοΰ Συνδέσμου τούτον έγ
κειται είς τήν μεγάλην αύτοϋ απλότητα, περι
λαμβάνει δέ παιδία όλων ανεξαιρέτως τ&ν Αια- 
μαρτυρομένων έκκλησιων. J

Οί μικροί ίταΐροι, οί όποιοι αποτελούν τδν 
Σύνδεσμον τούτον, δεν ύπόκεινται είς άλλην 
ύποχρέωσιν είμή «νά προσπαθούν πάσαν η
μέραν νά κάμνη έκαστος μίαν καλήν 
πρ ά.ξ ι-ν.» Παρακαλουνται δέ νά μεταχειρί
ζονται καθ έκάστην μίαν βραχεΐαν και άπλήν 
προσευχήν, είς τήν οποίαν νά ζητούν παρά τον 
θεού νά τά βοηθήση νά ήναι «φιλόφρονα, φι
λόστοργα καϊ ώφέλιμα είς τούς άλλους.» Κατ’ 
έξοχήν δέ σννιστάται ή ανάγκη της φιλοφροσύ
νης εις τήν οικίαν. Τά δέ νεότερα παιδία διδά
σκονται νά έχουν ύπ’ δψει τάς άνάγκας τ&ν 
ένδεων πασχόντων.

Είς τήν’Αγγλίαν τά παιδίαταΰτα έργάζονται 
κυρίως διά τους πτωχούς τής χώρας,κιβώτια δέέπϊ 
κιβωτίων μέ ενδύματα καϊ παιγνίδια στέλλονται 
είς διάφορα μέρη τής χώρας διά νά χαροποιή
σουν τάς λνπημένας καί πτωχάς καρδίας. Άλλ’ 
είς τήν Αμερικήν τά έργα τ&ν παιδίων τούτων 
πωλοΰνται καί τό είσπραττόμενον ποσδν στέλ- 
λεται είς τούς ιεραποστόλους, οί όποιοι κηρύτ
τουν τδ Εύαγγέλιον είς ξένας χώρας.

Εΐς τ&ν κλάδων τοϋ Συνδέσμου τούτου, εν 
τή Κέα ’ Τόρκη, έκτισε μίαν έκκλησίαν διά τούς 
αύτόχθονας ‘Αμερικανούς ('Ινδούς') διά χρημά
των, τά όποια συνελέχθησαν διά μεγάλης -θυ
σίας καϊ αύταπαρνήσεως τ&ν παιδίων τούτων.

Είς τήν άπίναντι της Mag Ύόρκης πόλιν 
Βρούκλυν, τά νοσηλευόμενα είς τήν «αίθου
σαν τ&ν παιδίων» παιδία, αν και πολύ 
πτωχά, καϊ πολλά έξ αύτ&ν χωλά καϊ κουλά ή 
άλλως πως βλαμμένα σωματικώς, έστειλαν πέ- 
ρισυ ΐόό φράγκα είς έν μικρδν πτωχδν παιδίον 
Κινέζον. "Αλλος δέ τις κλάδος προσπαθεί νά 
συλλέξη 25,000 φρ., διά νά άγοράση μίαν κινη
τήν σκηνήν δι έν νοσοκομείου τ&ν παιδίων!

* 0 σύνδεσμος ούτος τ&ν παιδίων έχει ήδη 
κλάδους είς όλα τά μέρη τού κόσμου καϊ γίνεται 
αίτιος μεγάλων καλών. Έν ’Αμερική όπου πάντα 
τά πράγματα βαίνουν με μεγάλην ταχύτητα οί— «Ό Θεός είναι άγάπη.·
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κλάδοι τοΰ Σννδέβμον τούτον πολλαπλαβιάζον- 
ται &ανμαβίω£.

’Ητο κα&’ δν τά παιδία έΰτωρουντο 
βάρος τής κοινωνίας καϊ τής οικογένειας, εχοντα 
χρείαν φροντίδων και έξόόων μεχάλων, χωρίς 
αντά να δννανται νά πράττουν τίποτε διά τούς 
άλλους.' Ο Σύνδεβμος ούτος άποδεικνύει οτι και 
αύτά τά παιδία δύνανται νά γείνωβι μεβα 
εύλογιας «αΐ λ,αρ&ς άν τφ κόΰμω τών άσθτνειών, 
τ&ν θλίψεων '
καί τής «τω- 
χίας,εύχόμε&α 
δΐ τδ παρά- 
δειγμα τ&ν 

άλλων χωρών 
νά μιμη&ωμεν 
κα'ιήμ ε I ς ε’ν- 
ταΰ&α iv Έλ- 
λάδι.

— 'Η ζωή τον 
ίατροϋ δύναται νά 
διαφΐθη εις τρεις 
περιόδους εΐς τήν 
πρω-ην εμμένει 
εΐς μόνον Sera έ- 
διδάχδη εις τήν 
ιατρικήν σχολήν. 
Εις τήν όννιέ- 
par, πιστεύει εΐς 
ίίσα δ βιος εγνώ- 
ρισεν εκ πείρας. 
Είς τήν tpirtp* 
καθ’ ήν ούτε είς 
τήν μίαν, ούτε είς 
άλλην πίστευε. !

—Οί Κινέζοι 
ίδοντοϊατροί ισχυ
ρίζονται ότι δ πό
νος σεσηπότος δον
τιού προέρχεται 
από είδος σκώλη- 
κος, δστις εμφω
λεύει είς τήν κον- 
φάλα τοϋ οδόντος, 
κατορθώνουν δέ νά 
πείσουν τούς ασθε
νείς περΐ τούτον 
θείκννοντες εις αυ
τούς τό μαΰρον α- 
κρον τον νενρουί

Ή Κύαγγελί χ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Η

Ή μικρά Εύαγγελία έπεριπάτει μίαν ώραίαν 
πρωίαν είς τόν κήπον της κρατούσα τό βιόλίον 
είς τό χέρι καΐ προσπαθούσα νά μάθ>| τό μά
θημά της. Άλλά μέ τά άνθη καΐ τα δένδρα 
και τά πουλιά καΐ τάς πεταλούδας, δέν εΐμπο- 
ρούσε νά μελετήση ! Έστάθη λοιπόν εμπρός 
είς έν μεγάλον κίτρινον ήλιοτρόπιον, όπου

ένα σωρό μέλι !

πλήθος μελισσών έπηγαινοήρχοντο. Πόσον έρ- 
γατικαΐ ήσαν αύταΐ αΐ μέλισσαι! είπε καθ’ ε- 
αυτήν ή Εύαγγελία. Άλλά έπρόσθεσε μεγαλο
φώνως, «Διατί πηγαίνετε καΐ έρχεσθε μέ τόσην 
βίαν ;»

—Δέν ήέεύρεις, κοριτσάκι μου, εΐπον τότε 
αί μέλισσαι, ότι ημείς συνάγομεν μέλι; Ηΰρα- 
£ΐεν έδώ αύτό τό καλόν άνθος, τό όποιον έχει

— Καλά , 
άλλά διατί βι- 
άζεοθε τόσον 
πολύ;»

—Δέν £>ια- 
ζόμεθα, ειπον 
αί μέλισσαι . 
Ημείς εχο- 

μεν σύστημα 
καΐ τά£ιν είς 
τήν έργασίαν 
μας καΐ δέν 
κάμνομεν τί
ποτε βιαστι - 
κόν, διότι τό 
βιαστικόν γί
νεται χωρίς 
τά£ιν . Δέν 
βλέπεις πως 

τακτικα, τα - 
πεινά, ψεύγο- 
μεν κα'ι έ^>χό- 
μεθα πάλιν , 
τακτικά καΐ ά- 
διακόπως; Αύ
τό Βέν εϊναι 
βία. Μέ την 
βίαν ποτέ δέν 
προκύπτει κα-

ημείς έχομεν μίαν τ ά £ ι ν ένα
* \ > Ί ..Λ*- . f _ .________ Α \

όμως δέν κά- 
μνομεν έτσι ’ 
σκοπόν, καΐ 

τόν άκολουθοΟμεν πάντοτε. Δέν χάνομεν τόν 
δρόμον, διότι πετώμεν κατ’ εύθεΐαν.

Καΐ ή Ευαγγελία ένόμισεν οτι ήκουαεν όλας 
τάς μέλισσας να ψάλλουν μαζύ* «Δουλεχά, δου
λειά—τακτικά, τακτικά—-κατ’εύθεΐαν, κατ’ εύ
θεΐαν Ι»Καΐ τό παράδειγμα τών μελισσών τήν 
ωφέλησε πολύ, διότι αμέσως έσκέψθη ίτι καΐ 
αύτή έχει δουλειάν κα! οτι πρέπει νά τήν 
κάμνη καΐ αυτή τακτικά, τακτι κά, καΐ
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νά μή τήν ’μισοκάμνη I Καί ή Γραφή λέγει· 
«Ό,τι εύρίσκει ή χείρ σου νά κάμη, κάμνε το 
μέ ολην τήν δύναμίν σου !>

Βλέπεις, κόρη μου, ερχετςιι ό χειμών καΐ 
πρέπει νά προετοιμασθώμεν. Ίσως εΐς έσέ φαί
νεται το καλοκαίρι ότι θά διαρκέση διαπαντός· 
έού έμπορεϊς νά παίίης καί νά χορεΰσης τό 
καλοκαίρι. 'Ημείς όμως πρέπει τό καλοκαίρι νά 
έργαζώμεθα, διά νά μή άποθάνωμεν άπό πεί
ναν τόν χειμώνα. Πρώτον καταοκευσίομεν τήν 
κηρήθραν μας, άπό καθαρό άσπρο κηρί. Έ
πειτα πρέπει όλαις ταίς τρύπαις τής κηρήθρας 
νά ταίς γεμίσωμεν μέ ώραϊον ίανθό μέλι. Έ
πειτα έχομεν τά μικρά μας νά θρέψωμεν, όπου 
πεινούν. Τί λές, εΐναι νά μή εργάζεται κανείς; 
'Ημείς δέν έχομεν καιρόν οΰτε νά ’μ ισοκά- 
μ ω μ ε τήν εργασίαν μας !

— Μά, πώς ήζεύρετε τόν δρόμον καΐ επι
στρέφετε κάθε φοράν εΐς τό μελίσσι, ένώ καμ- 
μιαν φοράν πηγαίνετε άρκετόν διάστημα ;

—ΤΑ, κόρη μου,πετώμενκατ’ εύθεΤαν. 
Βλέπεις αυτήν τήν πεταλούδαν έκεϊ πέρα, πώς 
πέτα εδώ καί έκεϊ, έπάνω, κάτω, δεξιά αριστε
ρά, χωρίς καμμίαν τάξιν; Έ, αύτή ή πετα
λούδα βγάζει καί αύτή μέλι άπό τά άνθη, άλλά 
ποτέ δέν βάζει ούτε μίαν σταλαγματιάν κατά 
μέρος, ώστε νά εχη τόν χειμώνα νά ψάγη 1

ΠΡΟΣ! ΤΑ2 ΜΈίΤΕΚή-ΣΪ.

Κύριε συντάκτα της Έφημ. τών Παιδων. 
θα παραχωρήσητς ολίγον τόπον εις τήν μικράν σας 

αξιόλογου Έφημερίδα τών Παιδων εΐς πρόσωπόν, το ό
ποιον ένδιαφίρεται καί είχε και εισέτι έχει να χάμη 
πολύ με παιδία, περί τήν ανατροφήν τών όποιων ήμεϊς 
εν Έλλαδι ειμεθα πολύ όπίσω τών άλλων εθνών ; Έάν 
θελήσητε να πράξητε τοϋτο, κολακεύομαι νά πιστίύσω 
δτι αί περί ανατροφής πρδς τάς μητέρας παρατηρήσεις 
μου, τδ προϊόν πολυχρονίου πείρας καί άναγνώσεως περί 
τοϋ ζητήματος τούτου, δεν θά άποδοϋν άκαρποι είς τας 
επιθυμούσας νά δοχιμάσωσιν αΰτάς. Θά απευθύνω δέ τάς 
παρατηρήσεις μου ταύτας εις τάς μητέρας, διότι ή α
νατροφή τών τέκνων ανήκει φυσικά είς αΰτάς. Καί

1. Η προσοχή σας πρέπει να στραβή προ παντός άλ
λου κατά της φιλαυτίας, Ή φιλαυτία είναι ή μεγάλη 
και εμπεριπλέκουσα άμαρτία τών ημερών μας. Οί νέοι 
γίνονται φίλαυτοι έκ νηπιότητος, διδασκόμενοι νά σκέ- 
πτωνται πολύ διά τον έαυτόν των—διά τάς ’ιδικάς των 
αναπαύσεις, διά τάς ιδικάς των τρυφηλότητας, διά τάς 
ιδικάς των ή δόνας και πολύ ολίγον 8ιά τους άλλους. 
Suvaυξάνουν και έδραιοϋνται είς τήν φιλαυτίαν, δθεν 
αδύνατον νά κατασταθώσι λαμπροί καί εΰγενεΐς χαρα
κτήρες, δταν άνδρωθώσιν οί τοιοϋτοι.

2. Εΐς τήν άποψην. Τδ παιδίον δέν δύναται ώς δ 
ηλικιωμένος να νηστεΰμ ατιμωρητί, δέν δύναται νά 
άπέχη τροφής έπΐ πολδ χωρίς νά έπιφέρν| καθ' εαυτού 
νόσον «Τά παιδία, ώς τά ορνίθια, πρέπει αδιακόπως νά 

σκαλίζουν κάτι τι,» ειπέ ποτέ "Αγγλος τις παιδαγωγός, 
καί είναι αληθές—δ μικρός των στόμαχος απολύτως ά-' 
πκιτεζ τοϋτο.
«Ό στόμαχός πας είναι ΰπ&ρ τά άόον νεαρός, 
Και ή αποχί} άπο εροιρής γέννα νόσους.» {Σαι(πηρος.}

Άλλ’ όμως άν καί ή αποχή άπδ τροφήν είναι επι
βλαβής εις τά παιδία ή κατάχρησις εΐναι οΰχί ύλιγώ-* 1 2 3 
τερον βλαπτική. "Οθεν εις τοϋτο πρέπει να τηρήται 0 
χρυσούς κανών τής μετριότητας. |

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 EPHTHSEIS·

1. Ποιος βτιμωρήθη μεγάίως Βιά τήν απάτην του ;
2. Ποιος αντημείφβη Βιπλασίως Βια την ακεραιότητά του ;
3. Ποιος έΒίίχϊη σκληρότατος είς τά παιΒία ;

3. Είς τήν ακρίβειαν, ’Εάν δ άνθρωπος πρέπ η νά η ναι 
ακριβής, οφείλει νά διϊαχθή τήν ακρίβειαν εκ νεαράς 
ήλικίας, άλλως ουδέποτε θά δυνηθή νά μάθη αύτήν, όταν 
ήλικιωθή. ι

Τδ παιδίον, λοιπόν, πρέπει νά διδα^θή να ίμιλΐί ακρίγ 
β&ς· νά λέγη τά πράγματα όπως είναι καί ίχι να με-, 
τα^ειρίζηται γλώσσαν μή άνταποκρινομένην εις τα αι-ί 
σθήματά του, διότι ούτως ένθαρρύνεται ή αναλήθεια,1 
καί κατά μικρόν καί άνεπαισθήτωε άγεται είς τδ ψεύδος,! 
δ δέ ψεύστης είναι πάντοτε ψεύστης, Οΰδέν αλλο-αυή 
ξάνει εις τδν άνθρωπον τόσον πολύ, όσον τδ ψεύδεσθαι. 
Τινές μάλιστα ουδέποτε λέγουν τήν αλήθειαν. Τδ ψεύ
δος μέ τους τοιούτους είναι 0 κανών, ή δέ αλήθεια η 
έξαίρεσις. Πάσχουσιν, ώς λέγουν οί ιατροί, από^ροχία^ 
ψευδολογίαν! Άπαντες δέ σχεδόν οί τοιοϋτοι οφείλου σι 
τδ ελάττωμα τοϋτο εΐς τήν πρώιμον αύτών ανατροφήν.

"Ας διδαχθή λοιπόν τδ παιδίον άπδ τής πρώτης εμ- 
φανίσεως τής διάνοιας — άπδ τής πρώτης προσπάθειας^ 
πρδς τδ όμιλεΓν—νά δμιλή μέ ακρίβειαν περί δλων τών 
αντικειμένων, είτε ποταπά, είτε ουσιώδη είναι ταΰτα,I 
καί συν τφ χρόνιο τδ παιδίον τοϋτο θέλει περιφρονει το 
ψευδός καί ακόμη νά ήναι καί κατ’ έλάχιστον άναληθές.[

Πάσα μήτηρ έπομένως πρέπει να διδάσκη τα τεκνα^ 
της νά ήναι ακριβή εΐς τήν συνομιλίαν των, καΐ είς τάς 
εκθέσεις των — νά μένουν ακριβώς είς τδ γραμμα τοϋ γε
γονότος καί νά μή ζητούν νά τδ καταστήσωσι θαυμαστόν. 
Ο! άνθρωποι λέγουσι πολλάκις περί τίνος ανθρώπου, 
«Λΰνασθε νά πιστεύσητί πάντα λόγον, τδν δποΐδν λέγει,’ 
διότι ό άνθρωπος εΐναι ακριβής.ν’Ενώ δι’ άλλους λέγουν,ε“ 
Ο,τι καί αν εΐπον αυτοί οί άνθρωποι δέν είναι αληθές,1 
διότι οί τοιοϋτοι δέν εννοούν νά ήναι φιλαλήθεις.» |

Είς τήν ακρίβειαν ύπάρχει μεγάλη ώραιότης. Ή α-. 
κρίβεια θέλει συναυξάνει μέ τδ παιδίο καί τέλος γίνεται 
βξις ή δέ έξις είναι δεύτερα φύσις.

ΛΥΔΙΑ.
(’Ακολουθεί)

— Εΐς τύ νομισματοκοπείου τών Ηνωμένων Πολι
τειών της ‘Αμερικής κόπτονται κατά μήνα άργυρα τάλληρα 
αξίας 10,000,000 φράγκων ! J

— Κατά, τούς γινομένους υπολογισμούς ό πορθμός του 
Παναμά μετά την άνοιζιν αυτοΰ θά χρειάζεται πρδς 
συντήρησιν αυτού περί τά 15,560,000 φράγκων, ενω τα ει- 
σοΒήματά του θά άνέρχωνται εις 50,000,000 φράγκων I |

— 'ο Δόκτωρ φρέύερ ϊλαδεν άντΐ μιας χειρουργικής ίγή 
χειρίσεως, την όποιαν έξετέλεσεν εις τδ πρόσωπόν ένος των 
μεγιστάνων τής ΊνΒίας, τδ 3χι ευκαταφρόνηταν ποσδν τών 
10,000 λιρών, ήτοι 250,000 φράγκων !

Λ
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