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ΔΕΝ ΕΔΗΣΜΟΝΗΣΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΤ..

Πρδ μικρού, δτε τεσσαράκοντα έκ τών παιδίων 
τά οποία άνήκον είς εν τών δρφανοτροφείων τής 1 
Νέας'Ι’όρκη; έν ’Αμερική, ήτοιμάζοντο νά μετακο-1 
μισθώσιν είς μαχρυνόν τι μέρος, έν τούτων παρετη- ' 
ρήθη, δτι έ δίπλωνε μετά πολλής προσοχής τδ ύπέν- < 
δυμα τοΰ πίλου του, τδ όποιον πρότερον εΐχεν έτη- | 
Χώσει καΐ τδ όποιον ένεκα τής πολυκαιρίας καί χοή· ι 
οεως ήτο πεπαλ.αιωμένον. >

— Καί τί θά κάμης μ’ αΰτδ τδ λερωμένον τσίτι, ’Ιω
άννη ; έφώναζεν εΐς τών παρευρισκομένων είς τδ παι- 

οίον.
— Άπατασαι, κύριε, — εΐπεν ό ’Ιωάννης, — δέν 

εΐναι λερωμένον—είναι τδ μόνον πράγμα τδ όποιον 
έχω πρδς ένδόμησιν τής άποΟανοόσης μητρός μου— 
εΐναι μέρος τοΰ φορέματος της, τδ όποιον άπέκοψα, 
όταν αύτή άπέθνησκεν είς τδ όπεριΰον.»

Ταΰτα είπών έθεσε τδ τσιτινον έκεινο κομμάτων 
έντδ; τοΰ κόλπου του, παρά τήν καροίαν του, έπειτα 
δέ καλύψας τδ πρόσωπον ώά τών χειρών, άνελόθη 
είς δάκρυα καί όλο λυγμούς.

Τδ μικρόν τοΰτο άνέκδοτον 5; διδάςη ολους τούς 
μικρούς μα; άναγνώστα; καί άκόμη τούς γονείς αυ
τών, οΐτινες πιθανόν νά άναγνώσωσιν αΰτδ, νά μή φέ- 
ρωνται καί όμιλώσι μέ κακόν τρόπον πρδς τά πτωχά 
καί κακό εν δεδομένα παιδία, διότι πιθανόν ό πατήρ ή 
ή μήτηρ των, ή καί οί δύο όμοϋ νά ήναι εί; τδν τά-ι 
φον.—Πτωχά παιδία! δεν έχουν άλλο τι είς τον κό
σμον τοΰτρν είμή τάς δύω των χειρ ας, όπως έζοικο-| 

νομ.ήσωσι τά πρδς τδ ζην άναγχαια, Όμιλείτε, λοι
πόν, πρδςαυτά μέ καλόν τρόπον καί περιποιεΐσθε αυτά.! 
τί; ήςεόρει άν καί σείς ποτέ περιέλθητε είς τήν αΰ- 

τήν θέσιν !

ΑΛΗΘΗΣ ΚΥΡΙΑ.

Συνέδη ποτέ νά περιπατώ ημέραν τινά είς μίαν 
άπδ τάς πλατεία; οδούς τής πόλεω; συλλογιζόμενος 
περί τίνος ύποθίσεως, τήν ίποι'αν εΐχον νά έχτελέσω 
τήν ημέραν έχει'νην ύπδ τάς σκέψεις έζείνας ευρι
σκόμενον, νεάνις τι; λαμπροενδεδυμενη μέ ί-ροσπέ- 
ρασεν; ένω δέ έθεώρουν τήν ώραίαν χαί πολυτελή 
ενδυμασίαν της, «άρά γε,—είπαν κατ’έμαοτδν,—προ
σέχει εις τήν χαρδίαν της κατά τδ ή μισό παρ’ οτι 
φροντίζει διά τδ σώμα της;»

Τήν στιγμήν εκείνην έφθάσαμεν άπέναντι Ιςωθύ- 
ρας, διά τή; όποιας γέρων τις ώθών αμαξάκι φορ- 
τωμένον άρτους προσεπάθει νά έμβη καί δέν ήδύνατο, 
διότι ή θόρα ήτο βαρεία καί αυτός άδυνατος.

ΤΤ θέα τούτου έπέσυοε τήν προσοχήν τής νέας, 
ήτις πλησιάσασα πρδς τδν γέροντα, «[Ιρόσμενε— εί
πε,— και έγώ θ’ ανοίξω τήν θυραν καί κρατήσει αδ- 
τήν έως οΰ είσέλθης,» δπερ και έκραζε δεχθείσα τάς 
ευχαριστήσεις του γέροντος μετά μειδιάματος.

‘Η κυρία αυτή εΐναι άςία ωραίων ένδυμάτων,— 
είπαν καί έγώ πάλιν κατ’ έμαυτδν, —διότι εί; τδ ςήθός 

: της υπάρχει ωραία καροία.»
Τί λέγετε σείς ωραΐαι νεάνιδες,

. τεΐτε επί ύψηλο

. τάς οδού; μέ τά μεταξωτά σας, θά έκάμνετε
■ γε τδ αδτδ εάν ποτέ συνέθαινε νά ΐοητε πτωχδν 
ή τήν αυτήν θέσιν; Έάν τδ κάμητε εχετε τι.ρ ον τι 
Jpaiav καρδιάν και εΐσΟε αληθείς κυρίαι t

αί δποΐαι περιπα- 
ρνων ύποδυμάτων χαί σαρώνετε 

άρά 
ε ί; 
ώ-

ΤΑ ΑΝΔΡΕΙΑ ΒΕΛΓΟΠΟΤΔΑ.

Εις τδ Βέλγιον υπάρχει συνήθεια νά δίοωνται 
μόσια βραβεία κατά πάν έτος είς έζείνου;, οΐ 
διεκρίθησαν διά πράζεις ηρωισμού χαί άφοσιώσεως 

| Τδ παρελθόν φθινόπωρου εί; τά; Βρυςέλας διά· 
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φορά τοιαΰτα βραοείά άπενεμήθησαν sti παιδία ώς 
έφείής. ,

Ό Ιούλιος 'Ραμεΰσένης έτών έπτά χαι δ αδελφός 
του ’Ερρίκος, έτών §ς, έκ-,ίθησαν ά;>ο> του βραοείου 
τρίτης τάςεως, διότι έσωσαν τήν ζωήν τή; άδελφής 
των, ήπ» έπνίγετο είΐ τήν λίμνην.

'0 Πολύδωρος Γουιττεορόντιο; έτών δώδεκα *καί 
ήμίσεως έλαόε βραβεϊόν τι. οιότι εαωσΐν εκ βεβαίου 
Ιίανάτου παιοίον τι ίστάμενον έπί τοΰ σιδηροδρόμου, 
οραμών μέ κίνδυνον τής ιδίας του ζωή; και αποού
ρα; αυτό σχεδόν καθ’ ήν ςιγμήν τδ ήγγιζεν ή σαράντα 
μίλια τήν ώραν τρέχουσα άτμάμαξα.

Ό Πέτρος Έϊνάρδος ένοεκαέτη; μόνον έθραβεύθη, 
διότι έρρίφθη εί; τδν ποταμόν καί μολονότι δέν έ- 
γνώριζε νά κολυμθφ κατόρθωσε νά σώση παιδιον τι 
τδ όποιον επεσεν είς αυτόν καί έκινδόνευε νά πνιγή.

Διά του τρόπου τούτου τά παιδία έκ νεαρά; ηλικίας 
άσκοΰνται είς φιλανθρωπικά; πράςεις, ώστε όταν άν- 
δρωθώσι καθίστανται ωφέλιμοι καί χρήσιμοι πολΐται.

ΤΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝ ΦΥΛΛΟΝ.

*Η εικονογραφία αυτή παριστφ ζώον τδ όποιον εύ- 
ρίσκεται εις τήν Νότιον Άφρρικήν καί τδ όποιον όνο- 
μάζεται τδ περιπατούν φύλλον· είναι δ δ πολύ περίερ
γον έντομον καί πολύ ομοιάζει με τά φύλλα τοΰ δέν
δρου, έπί τοΰ οποίου κατοικεί. Τά ζώα ώ; έπί τδ 
πλεΐστον, έχουσι τδ αότδ χρώμα με τδ μέρος δπου 
κατοικούσι. Τά πτηνά είς τήν Αγγλίαν όμοιάζουσι 
προ πάντων κατά τδ χρώμα μέ το'υς κλάδους τών 
δένδρων, οΐ όποιοι εΐναι τδν περισσότερον χρόνον γυ
μνοί άπδ φύλλα* ένφ εί; τά; Ινδίας καί λοιπά; τρο

πικά; χώρας, οπού τά δα'ση είναι πάντοτε πράσινα 
και οπού τά άνθη θαμβώνουσι του; δφθαλμοΰς μέ τά 
ζωηρά' των χρώματα, τά πτηνά είναι πράσινα, κυανά, 
κίτρινα καί κόκκινα. Τδ αύτδ βλέπομεν καί είς του; 
ίχθόα; (δψάρια). ‘Ο ιχθύ; έΐω άπδ τδ νερόν είναι άρ· 
γυροΰ χρώματος, έντδς τοΰ νερού δμως ή ράχη του 
εΐναι τοΰ αύτοΰ χρώματος με τδν βυθόν τής &αλάσσης 
ή τοΰ παμοΰ δπου κολυμβφ. Αί ακρίδες εΐναι πράσι- 
ναι όταν ζώσιν έπι του πρασίνου χόρτου διά νά όμοια- 
ζωσι μέ αύτδ, ίχουσι δέ τδ χρώμα του άχυρου όταν 
ως μάστιί καταστοέφωσι τά ώριμα σπίρτα- Οι 
βάτραχοι, οί φρύνοι, οί οφεις εχουσι τδ αΰτδ χρώμα 
μέ τάς δέσεις όπου ζώσι. 'Ο λόγος ολυ τουτ« βεόαίως 
πρεπει νά ήναι οτι τά ζώα διά νά έκπληρώσωσι τδν 
σκοπόν διά τδν όποιον έπλάσθησαν δέν πρέπει νά πο- 
λυφαίνωνται. Έν τβτοις *τδ περιπατάν φυλλον ν εΐναι 
διττώς προφυλ.αγμένον* Οχι μόνον , εΐναι τοΰ αύτοΰ 
χρώματος μέ τά φύλλα, άλλ’ έχει καί τδ αύτδ σχήμα* 
καί αυτοί άκόμη οί πόθε; του όμοιάζουσι μέ μικρά 
φύλλα κεκολλημένα είς τδν κορμόν τοΰ μεγαλειτίρου.

Διά τή; τοιαύτης ομοιότητας αύιοΰ μέ τά φύλλα 
αποφεύγει τήν καταδίωξιν τών έντομοφάγων πτη
νών, άπδ τά όποια βρίθουσι τά κλίματα εις τά δ
ποΐα ζώσιν αί πεταλούδες αύται. Πόσον δαυμαοτή 
ή πρόνοια τοΰ θεού .δί ,δλά τά πλάσματά του!

ΤΥΦΛΟΥ Ι1ΑΙΔ0Σ ΟΡΙΣΜΟΣ.

Μικρόν παιοίον, του όποιου οί δφθαλμοί δέν εδλ.ε- 
πον, έρωτηθέν «τί εΐναι ουγχώρησκγ· άπήντησεν 
λΊΙ οαμη την όποιαν χάνουσι τά άνθη όταν μα.· 
ούα>νται.« Τό τυφλών έκεϊνο παιοίον, διά τδ όποιαν 
δ κόσμος ήτα σκοτεινός καί τδ οποίον δέν ήδόνατο νά 
βλέπη τδ ώραΐον φώ; τοΰ ήλιου, νομίζετε δτι δέν ε- 
δωκεν άπάντησιν, ή οποία πραγματικώ; φανερώνει 
τί πραγμα εΐναι ή συγχώρησες; Ναί* διότι τδ νά αί- 
σθανώμεθα τήν καρδίαν μα; κλάνΒσαν πρδς όσους μά; 
άγαπώσι, νά άγαπώμεν τ»; όσοι διά τδ καλόν μα; έργα- 
ζονται, δέν εΐναι τόσον ουσκολον πράγμα, άλλά νά ε· 
χωμεν κλ.ίσιν, νά άγαπώμεν καί νά πράττω μεν τδ κα
λόν πρδς ίσους μα; κακοποιοΰσι καί μας βλάπτουσιν 
όμοιάζομεν πρδς τδ δένδρον του ζιναμώμο», τδ ό
ποιον χύνει τήν γλυκεία ν του δομήν περί τδν σκληρόν 
άνθρωπον, δςις το πληγώνει. Ό γλυκύτατος καί πράος 
’Ιησούς τδτο έπραττε, καί οί αληθείς μαθηταί τυ, τους 
οποίους καί αδελφούς του ύνομάζει, τοΰτο πράττουν. 
Καί τοΰτο, άγαπητέ άναγνώστα, εΐναι τδ γνώρισμα διά 
τοΰ όποιου διάκο ίνονται οί αληθινοί μαθηταί τοΰ Χρι
στού εις πάσαν έποχήν και πάσαν χώραν, είς τάς 
καρδίας τών οποίων κάτοικε? ΑΓΑΠΗ. «Έάν άγα- 
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πάτε τούς αγαπών τάς σας μόνον, ποιον μίσ&δν εχζ- 
τε; ελεγε καί λέγει ό Σωτήρ πρδς τού; μαθητάς 
του. Λοιπδν καί σύ, δταν σε χαχοποιώσι πώς αί- 
σβάνεσαι; *Ε’/Λι> τήνδιάθεσιν ν’ άνταποδίδη; χα· 
Μν άντι xaxou ; Είωπορεΐς νά παραχαλής υπέρ έχει- 
νων, οί όποιοι σέ βλάπτουσι και σέ κατατρεχουσιν; 
"Αν είμπορής, τότε . . . άλλά τότε μόνον είσαι τέχνον 
τοΰ Πατρός σ» τοΰ εν τοΐί άρανοΐς, οήις ανατέλλει τδν 
ήλιον αύτοΰ έπί πονηρού; καί άγαίίοδς καί βρέχει έπί 
δικαίους καί' άδικου;, β

(Έκ τοΰ Άστέρος τής ’Ανατολής.)

ΠΑΙΔΕΙΑ.

Ήκουσαμέν ποτέ άπδ στόμα σεβασμίου πρεσβύτου 
τδ άζόλουβον περιστατικδν, τδ όποιον κρινομεν κατάλ
ληλον νά δέσωμεν μετά τή; παρούσης εικονογραφίας.

Παιδιά τινά ή ταχτούν ποτέ μέσα εις τδν δρόμον 
δτε άνθρωπός τις παρουσιασβεις τά μέν λοιπά έπέ· 
πληξεν, §ν δέ έξ αΰιών έδειρεν δλίγον αύστηρώς. 
Γραία τις, ήτις κατά τύχην έκειθεν διέβαινεν, είδε τδ 
συμβάν χαί τή έφάνη παράξενον διατί ό άνθρωπος τδ 
§ν μόνον παιδιον έοειρεν, ένψ έπρεπε νά τιμώ ρήση 
ολα· πλπσιάσασα λοιπόν ήρώιησεν αύτόν τήν αιτίαν 
τούτου.10 άνθρωπο; τότε εΐπε πρδς τήν γραίαν «Όλα 
τά παιδία τής γειτονίας αγαπώ· άλλά τοΰτο φυσικώ; 
άγαπώ περισσότερον, έπειδή εΐναι τέκνον μου, καί 
οιά τούτο καί περισσότερον τδ τιμωρώ.*

Και τδ παιοίον τδ όποιον ή εικονογραφία π άριστά 
3ν δέν ήγαπάτο δέν δά έτιμωρεϊτο ύπδ του πατρό; 
του, βταν έπραττε τι τδ όποιον τδ έβλαπτε. Καί δ 
ουράνιός μα; Πατήρ, όταν παρακούωμεν, ουτω μας 
παιδεύει, ο διότι ό Κύριος έλέγχει οντινα άγαπα, κα- 
βώςκαί ό πατήρ τδν υίδν είς τδν όποιον εύαρεςείται.»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΓ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΗΑΦ1ΚΩ ν ΕΡΩ
ΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ.

Συμφώνω; πρδς τού; δρου; τού; έν τω άριθμψ 38 
τής Έφημ. τών Παίδ ον, έπί τοΰ διαγωνίσματος τών 
Γραφικών έρωτήσεων έκτεΟέντας. έξετάσαντε; πάσας 
τάς μέχρι; έσχατων πεμφθείσα; πολλάςπρδς ήμα; α
παντήσεις, δημοσιευομεν τδ αποτέλεσμα τής έξετά- 
σεως ταυτης, έχον ώς ?πεται.

Έκ τών 36 έρωτήσεων, αί όποιαι κατά τδ δωδεκά
μηνον του παρελθόντα; έτους 1871 άνά τρεις είς τήν 
έφημερίδα ταύτην κατεχωρίζοντο αί 34 άκηντήΟησαν 
εδστόχω; ύπδ τοΰ έν τφ Λ', γυμνασίφ Αθηνών μαθη- 
τευομένε Στ. Ευστ. Στέφανέ, προ; 8ν μετά τοΰ προσ
ήκοντος έπαίνου άπονεμομεν καϊ τδ πρώτον βραβεΐδν.

Ή μαθήτρια τού Αρσάκειου Μαρία Ζαφειριού 
ΙΙακπαγιαννοπούλου, άπαντήσασα εΰστόχως είς 33 έκ 
τούτων τών ερωτήσεων, κρίνεται αξία τοΰ δευτέρου 
βραοείου καί έπαίνων οΰχϊ όλτγωτέρων τών ταυ τδ 
πρώτον βραβεΐον λαμβάνοντο;.

'Η Πολυξένη Π. ’Αναστασίου καί Ειρήνη Γ. Μό- 
σχοβιτς, έν ΆΟήναις άμφότερατ, άπαντήσασαι καλώς 
εί; 32 έρωτήσει; κρίνοντας ή μέν Πολ. Π. 'Αναστα
σίου, ώ; εδστοχώτερον άπαντήσασα, άξια τοΰ τρίτου, 
ή δέ Είρ. Γ. Μόσχοβιτς αξία του τετάρτου βραβείου.

Εί; 31 έρωτήσεις άπήντησαν εΰστόχως οί έκ τών 
τέκνων τη; Κρήτης έν Άόήναις οιαμένοντες Ιωάν
νης Ε, Χρυσάκη; καί ’Αντώνιος Βολανάκης καί ό 
έκ Δεμερδεσίου τής ΙΙροόσης Χρηστάκης Δερέβεης. 
Λαμβάνοντες δέ ύπ’ δψιν τά πολλά μέσα, τά όποια οί 
πρώτοι ήδόνανχο νά έχωσι καί τάς πολλά; στερήσεις 
τοΰ έν τφ άπομεμακρυσμένιρ έκείνφ χωρίίρ τής Μι
κρά σίας κατοικοΰντο; καί άνταμείβοντες τήν φιλοπο- 
νίαν, άπονεμομεν μετά πολλών επαίνων εί; τδν τε- 
λευταΐδν τούτον τδ πέμπτοι; βραβεΐδν. .

Οδχ ήττον δμω; έπαίνων άξια; χαί έμψυχώσεως 
Οεωροδμεν τά; μέχρι 30 έρωτήσεων ευστοχώ; άπαν- 
τησάσας Λβχ. Δ. Ίωαννίδκ, Άβην. Ν, Σαριπόλυ, Ιφι
γένειαν Γ. Λαμπίση έν Ά&ήναις διαμενούσας, καί Εΰθ. 
Βεργίδου έν Δεμερδεσίω ώ; και τδν Περιστεοδν Αίγυ- 
πτιάδην έν τω τελευταίιρ τοότφ χωρίφ ευρισκόμενον.

Έν τελεί άποτεινόμενοι πρδς πάντα; τού; μικρού; 
άναγνώστας τή; έφημερίδας ταύτη; προτρέπομεν αυ
τούς νάμιμηδώσι τήν φιλοπονίαν τών άνωβι άναφε- 
ρομένων καί δι αδτής ού μόνον άξιοι βραβείων καί 
έπαίνων νά γείνωσιν, τού; οποίου; βεβαίως πολύ 3ά 
έχαιρον δν έλάμβανον, άλλά προ πάντων καί κατ’ εξο
χήν έγκρατεΐς τών Γραφών, αίτινες καθιστώ σι τού; 
άνϋρώπους χρηστούς καϊ έναρέτους πολίτα; καί σοφι- 
ξουσιν αδτους προ; σωτηρίαν διά πίστεω; τη; έν 
Χριστιρ ’Ιησού.

1



200 ΕΦΗΜΕΡ1Ϊ ΤΩΝ ΙΙΑΙΔΩΝ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1872

Ε ;

ΓΪίστις 
'Τπαχηή 

Εγκράτεια
. . Σέβα

Φιλαλήθεια

ΦΑοπονία

ίίκττευσύν εί; τόν 'ϊησοΰν-Χριστόν καΐ θ£λει< 
σωθή. ΙΙράς. ις'. 31.

■ Φύλαττε τόν νόαον κυρίου τοΰ θεοΰ σου 
καΐ θέλει; εύοδοθή. Χρον. Α' κο. 12.

Εί; πάντα- έγ·Ζοαρϊ’ϊΐτ.αι V. Κορ,θ·. 25.
11. -ρόοος τσϋ Κυρίου είναι, πηγή ζωής. Παρ-ώ . 2<·

■ : Τά χείλη . τη; αλήθεια; θά ήναι σταθερά διά παντός. Παρ ιβ'., 19.
Jάύπαρχον *α τού έπιμελοΰ; άνβρώπου ΛίΜ πολύτιμα. Παρ.. ιό . 27-

ΓΗύσατδ ποά^ονΓϊ; τδ χχχόν paTht* Η.πράττητ$.τδ καλόν.Ί!"· οί. 16, 17.
Διά τήν -Ηόλλήν όκνηρίαν πίπτει ή στέγασ·;. Έκκλ. ί. 18.

Ψλυθή χείλη βδέλυγμα είς τόν Κύριον. Παρ. ιβ'. 22.
Πάς οστις όμνύει θέλει έςολοίρευθή. Ζαχ. έ. 3.

Τών όποιων Θεός εΐναι ή κοιλία ΦΛ. γ . 13.
Όςις άπωβεϊ τήν διδασκαλίαν αποστρέφεται τήν Φυγήν αύτοΰ

ΙΙάρ. ιέ.’ 32
Ή ΰπερηφανία προηγείταιτοΰ όλέβρου. Παρ. ις”. 18.

Άχρατία
Παρακοή .

'ϊπερηφκνία

’Οκνηρία

Τεύδος 
’ Επιπόλαια της

ΑΛΗΘΗΣ ΦΙΛΙΑ.
"Αν πθ"3 Ιπίετε νερδν άπδ πηγήν διαυγή τά χαλο- 

χαίριον, έςεόρετε πόσον δροσερόν είναι. Τι νοιιιζετε 
οτι τά δροσερόν έκεΐνο νερδν τον χειμώνα γίνεται; "Αν 
ολα τά νερά παγώσωσιν, άν όλα τά δένδρα καταστρα· 
©ώσιν άπδ χρόον υπερβολικόν, τδ νερδν έχεΐνο ποτέ, 
οδδέπότε παγώνει· καϊ δεν παγώνει διότι άπορρεει 
ix πηγής &ερμης. Τοιουτοτρόπως καί τά αισθήματα 
τής χαθαράς, τής άληΟινής καί είλιχρινΰς φιλίας ποτέ, 
ουδέποτε άπδ αποτυχίας ψυχραίνονται, διότι άπορ- 
ρεουσιν αμέσως έκ τής καροιας.

fa'ή τη ρ τις μέλλουσα ν’άναχωρήση ε?ς ταςείοιον 
μακρυνόν προσεχάλεσε τους τρεις υίούς της χαϊ έζή- 
τησε παρ ένδς έκαστου ές αύτών Sv ενθύμημα. ' Ο εις 
λοιπόν κατασκευάσας τή εφερεν έν μαρμάρινου πινά- 
χιον. επάνω του οποίο είχε γραμμενον τδ ονομά της· 
δ άλλος τή προσεφερεν άνθοδέσμην σπανίων καϊ λαμ
πρών άνθεων· ό οε τρίτος είσελθών τή άπέτεινε τους 
έ;ής λογους. «Μήτερ, δεν έχω οϋτε μαρμάρίνον πι· 
νάκιον, υτε εύκόλωςμαραινόμενα άνθη-άλλ’εχω μίαν 
καρόιαν· ε— αυτής τδ ονομά σου εΐναι χαραγμένου, 
|π: αυτής ή μνήμη σου είναι Ανεκτίμητος καϊ ή κάρ
ο ία αΰτη, πλήρης αγάπης, &ά σέ άκολουβή δπου και 
άν ταξειδευσης καϊ θά μίνη μετά σου όπου και άν 
αναπαυησαι.»

Ο συντάκτης τής Έφημ. τών Παίΐων ευχαριστεί έ γ κα ρ- 
δ ί ω ς έκείνου; έκ τών μικρών συνδρομητών της, τών όποιων 

αί τρϋφίραΐ καρδίαί όογκινηθέΐόαι έκ τοΰ έπελθάντός αότω δυ
στυχήματος, τους παρεκίνησάν νά πίμψωσι προς αυτόν συλ- 
λ.ηπητηρίους μπιστολάς, άν καί ουδέποτε εΐδον τό πρόρωπόν 
τον ή πραςις αΰτη άπεικονίζει.ίν μέρει καί .άμυδρώς τήν κα- 
τάστασιν τού κόσμου, δτε,διά τοΰ^Εύαγγελίού ,οίπάντες θέ- 
λομεν ένωθή είς μίαν οικογένειαν, συμπάσχόντε; καΐ συμ^οη- 
Θοϋντες άλλήλους ώς άδελφόί. Εϊύό τοΰτο νά έλθη ταχέως,

Θέλοντϋί -νά παρέςωμεν τήν εΐήιαίρ.ίαν - είς περισσοτέ
ρους έκ τών μικρών μας συνδρομητών τοΰ ν’ άποκτήσωσιν εν 
τών προσφερομένων βραοείών είς τάς ίερογραφικάς ’ έρωτή- 
σεις, αδξάνομεν τόν άρώμόν- τών βραβείων άπ4 5 είς 10 
καί περ',ορίζομεν τήν ήλικίαν τών άγωνιρθησόμένων μέχρι 
τοΰ 15 έτους-συμπεριλαμβανομένου καί αύτοΰ.

Ίο είδος τών βραβείων θέλει δημοσίευσή κατόπιν.

■ ΙΕΡΟΓΡΑΦίΚΑί ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Τί απαιτεί t Θεός παρ’ όλων οσοι έπιθύμοΰν νά σω

θώ ο (ν; καΐ ποϊα είναι τά χωρία της Γραφής, εί; τά όποια 
β η τ ώ ς άναφέρονται οΐ ίροι ούτοι;

Ξ) ΙΙοϊα πρόσωπα εί; τήν Παλαιόν καΐ Νέαν Διαβήτην 
εχουσ· ρ.εγάλην όρ.οιότητα μεταξύ των ;

*3) Τίνος πίστιν δ Ίησοΰς έκήρυξε λίαν £ςοχον;

Ε 1 Δ Ο Π Ο ί Η Σ 1 Σ.
Συνδρομή διά τάς ’Αθήνας λεπ. 50
Διά τάς έπαρχία;.......................................... „ 60
Διά τήν Τουρκίαν ίί~β προσεγγίζει άτμόπλσισν δραχ. 1
Διά μέρη ό'που οέν προσεγγίζει..................... ...... ’ 1.30
Διά τήν έαπερίαν Ευρώπην έν γένει καΐ τήν

’Ρωσσίαν ..............................................  . · . , 3
"Οστις κάμει πέντε συνορομητάς καί άποστείλει είς τήν 

Διεύθυνσιν τάς σύνδρομά; διά γραμματοσήμων θέλει λαμβά
νει έν φύλλον δωρεάν ίστις κάμει 50, έν ψύλλον καί έν αντί
τυπου τή; Αγίας Γραφής μέ παραπομπάς.


