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3Βυνδρ. έτηβ. έν Έλλάδι Λρ. 1. AIEYGYNSIS ούδένα, πλήν τών τακτικών
,Ρ. - *>  ,- . ,,,, , n aa-h Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς

V » » Εξωτερικφ » ■*·  Rv δδφ Αίολον άριί). »»· τών Παίδων» Ανευ προπληρωμής.

Πρός τοδς μιχροδί συνδρομητές 

της 'Εφημ. τών Παίδων,

'Αγαπητοί μου μικροί φίλοι.
Έφθάσαμεν ή δη χάριτι θεία εύτυχώς καΐ πάλιν είς τό τέ- 

λοί καί Αλλου Ιτους τοϋ 15ου, δ 6έ συντάκτης τής κοινής 
ταύτης φίλης αισθάνεται καΐ Επιθυμεί νά Εκφραση δημοσία 
τήν πρός τόν κοινόν πάντων ή
μών Ουράνιον Πατέρα εύγνωμοσΰ- 
νην του, διότι καί κατά τό έτος 
τοΰτο, ούδεΐς, καθ’ ίσον γνωρίζει 
τουλάχιστον, τών μικρών αύτής 
συνδρομητών έκλήθη παρά τοΰ 
Κυρίου τής ζωής καΐ τοΰ θανάτου 
είς τήν αιωνιότητα, καΐ διότι ή 
ίδική του υγεία, ούχί τόσον καλή 
κατά τά τελευταία δύο ή τρία 
έτη, έπΐ τοσοΰτον έβελτιώθη, ώ
στε όχι μίνον τήν τακτικήν Ικ- 
δοσίν τη; νά Εξακολουθήση ήβυ- 
νήθη, άλλά καί διάφορα τάξε ίδια 
χάριν τής εόρυτίρα; βιαδάσεως αύ
τής νά κόμη, καΐ πολλά; άλλα; 
προσπάθειας νά καταβάλη όπως 
κατορθωθη ή δίς τοΰ μηνός ίκ- 
δοσις αύτής. λυπεϊται δέ δτι πρός 
Επίτευξιν τοΰ τελευταίου τούτου 
αί προσπάθειαι καΐ Ελπίδες του 
δέν έστέφθησαν μέ τήν δποίαν 
ήλπιζεν Επιτυχίαν. *1)  Αριθμό? τών προστεθέντων νέων 
συνδρομητών δέν εΐναι Ακόμη τοσοΰτος, ώστε νά δικαιο
λογώ τήν προσθήκην νέας δαπάνης (σης μέ τήν ύπάρ- 
χουσαν, Έάν δμως έκαστος τών μικρών συνδρομητών 
της Επιμελήθη νά προσβέση ούχί πολλούς, άλλ’ ένα μόνον 
νέον συνδρομητήν είς τούς παλαιούς κατά τό νέον έτος, 
δς ήναι βέβαιοι, δτι ή Επιθυμία αύτών τε καΐ τοΰ συν
τάκτου της θά πληρωθη.

Ο ποιητής Β ύ£ρ ω ν.

‘Ως πρό; τάς υποχρεώσεις της, ή σύνταξις τής Έφημ. τών 
Παίδων δύναται νά εΐπη μετά παρρησίας καΐ έν άληθεία, 5τι είς 
τό πείσμα, οΰτω; είπεΐν, τών πολλών καΐ ποικίλων προσκομ. 
μάτων, ζημιών καΐ καταχρήσεων, τάς δποίας ύπέστη έκ τών 
ταχυδρομείων, τών Ανταποκριτών καΐ άλλων αιτιών, ού μό
νον τήν τακτικήν ίκδοσιν τοΰ φύλλου Ανελλιπώς έξηκολού- 
θησεν, άλλά καΐ τά Απολεσθέντα φύλλα, Αναβαίνοντα είς πολ- 

λάς Εκατοντάδας, έτοίμως Ανεπλή- 
ρωσε καΐ πάσας τάς δικαίας αι
τήσεις τών συνδρομητών της Ικα
νοποίησήν, ώστε ήδη δύναται νά 
εΐπη πρός πάντας, «Ιδού Αγαπη
τοί μου φίλοι, έφθάσαμεν είς το 
τέλος τοΰ έτους χωρίς νά δφείλω 
είς ουδέ να άπό σας άλλο τι είμή 
τήν Αγάπην!»

Τάς βελτιώσεις ταύτας καί έτι 
περισσοτέρας θέλει Εξακολουθήσει 
νά Ενεργή" καΐ κατά τό νέον έτος 
πρός εύχαρίστησιν καΐ ώφέλειαν 
τών συνδρομητών της καΐ πρός έ- 
δραίωσιν τής ύπολήψεως, τήν δ
ποίαν Απολαύει μεταξύ τών Απαν
ταχού τής γής Ελλήνων καΐ Έλ
λη νοφ ίλών.

‘Η σύνταξις τής Έφ. τών Παί
δων Επιθυμεί προσέτι νά έκφραση 
τάς θερμά; αύτής ευχαριστίας είς 
τούς Απανταχού φίλους της διά τό

Ενδιαφέρον καΐ τήν ύποστήριξιν, τήν οποίαν μέχρι τοϋδε πα
ρέα χον εί; τήν μικράν ταύτην φίλην τών παιδίων, καΐ διά 
τόν Εγκάρδιον τρόπον, μέ τόν όποιον Εδεξιώθησαν τόν συντά
κτην της κατά τά; περιοδείας του είς διάφορα μέρη τής Ελ
λάδος καί τής ’Ανατολής, διότι παντού δπου καΐ Αν ύπήγεν 
Εν τε τη έλευθέρφ Έλλάδι, ταΐς Σποράσι καΐ τή Μικρά Ά- 
σίφ, εδρεν Εκεΐ τινά; τών συνδρομητών τής Έφημερ. τών 
Παίδων, οϊτινες Εδεξιώθησαν αύτδν ώς φίλον Αρχαίο ν, δε Ι
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κνύοντεί Βιά τούτου τήν πρός αύτήν ειλικρινή αύτών έκτί- 
μησιν. Κώτοι ϊχσντες άνά χεΐρας πολλά; ίπιστολάς έπικυρού- 
σ« τήν «λήβεισν τών λεγομένων, όημοσωύορ,εν όμωϊ ένταΰ- 
9α μόνον μίαν, έκ τής όποιας καταφαίνεται δτι ή Έφημ 
τών Παί3ων Επεκτείνει τήν άγαθήν αύτής Επιρροήν καί πρός 
νέους φοιτώντας είς ανώτερα τών προκαταρκτικών σχολείων 
έκπαιΒευτήρια.

* Έν Τρικκάλοις τήν 2ί 8ίρίου 1882.

«.’Αξιότιμε Κύριε συντάχτα τηί Έφ. των παίδων.

«’Από πολλοΰ αισθανόμενοι τοΰς άγλαοΰί καρπούς τούς ο
ποίου; Επιφέρει ή Αξιότιμος ύμών «Ε’φημερΙ; τών Παίδωνν 
ώς καί τήν καλήν φήμην, τήν ύποίαν έν Έλλάδι καί Τουρκίφ 
ίλαΒε τόσον μέν διά τά ώραΐα καί σωτήρια της διηγήματα 
καθώς καί βιά τάς περιέργους καί έξυπνου; εικονογραφία; της 
έρχΐμεθα καί ήμεϊς σήμερον μαθητα! δντες νά σας παρακαλέ- 
βωμςν νά μάς κατατα'ξητε είς τόν κατάλογον τών νοημένων 
συνδρομητών σας. ’Εσωκλείομεν 8έ έν τή παρούση μας δρα- 
χμάς 4,60 καί γραμματόσημα διά τήν έτησίαν συνδρομήν μας 
δπως λαμδάνωμεν τακτικών τδ ήδύ καί τερπνόν διήγημα 
δπερ θά προσφέρη είς τό πνεύμα ήμών κατά μήνα ή «Έφη- 
μερί; τών Παίδων,» άφοΰ πρώτον άποστείλητε είς ένα έκα
στον ήμών τάάιτό τοΰ παρελθόντος μηνάς Ιανουάριου μέχρι 
τοΰ λήγοντας έτους έκδοθέντα φύλλα.

«Ιιατελοΰμεν μετά τής ΐφειλομένης ύμΐν ύπολήώεως

Οί ύμετεροι αυνδρομηταίΆ 
Ν. Γ. Εύαγγελόποι/λοζ μαί). Γυμνααίοϋ 
Μ. Γ. Χριστούλα » »
Α. Γ. Άλαμάνης » »
Γ. θ. Χατζηγεωργίοα » »

Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
(Τόε προηγούμενου φύλλον)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Τήν δέ Ακόλουθον ήμέραν δλοι συνεφώνησαν δτι 

πρέπει νά φέρωσι τήν Λουχίαν είς τον ιατρόν, καϊ ή 
μήτηρ των εΐπεν δτι πρέπει ή Ιωάννα νά τήν συνο- 
δΐύση. Οΰτω λοιπδν τήν Τρίτην ή’Ιωάννα και ή Λου
κία μετά τοΰ πατρός αύτών άνέβησαν έπί τοΰ οχήμα
τος καί άνεχώρησαν.

Μετά δέ δλίγον καιρόν επεμψαν έπιστολήν είς τήν 
οίκίαν των, ή όποια ήτο σύντομος καϊ έφανέρωνε μονον 
τήν δγιά άφώίν των εις τήν χώραν. Άλλά ή δεύ
τερα έπιστολή ήτα πολύ έκτεταμένη, καϊ έλεγεν ότι 
εΐδον τον ’Ιατρόν, δστις παρατηρήσας τους δφθαλμοδς 
τής Λ οο αίας εΐπεν δτι συμφέρει βέβαια νά προσπαθή- 
σωσι νά τήν θεραπεόσωσι. Δέν όπέσχετο δμως, ότι 
θά τήν έθερέπευεν, άλλ’ έστοχάζετο δτι ίσως ήδόνατο 
νά τήν ώφελήση χωρίς βλάβην. Έπρότεινεν δμως 
δτι ή Λουκία έπρεπε νά παίρνη ιατρικά καϊ νά 
κάμνη αύστηράν δίαιταν αρκετόν καιρόν, πρΙν τολμή- 
ση νά Ιγγίξη πολύ τους Οφθαλμούς της.

Ό πατήρ των, άφοΰ ταΐς ευρηχε κατάλυμα είς ένα 
φιλικόν οίκον, άφήκε τά κοράσια ύπδ τήν φροντίδα τοΰ 
καλού Ιατρού, καϊ έπέιϊτρεψεν είς τδν οΐκον.

Αύτδς δέ καί ή σύζυγός του έλάμβανον συνεχώς έπι- 
στολάς παρά τής ’Ιωάννας. Είς μίαν τών οποίων έγρα- 
φεν ώς έξης;

«Κάνεις δεν δόναται νά προσφέρεται είς άλλον εδνοι- 
κώτερα άφ’ όσον προσφέρεται δ καλός ’Ιατρός είς τήν 
Λουκίαν*  τήν όμιλεΐ καί τήν έγγίζει μέ μεγάλην συμ. 
πάθειαν, άν καϊ εχει νά τήν πονέση όχι όλίγον- τδ 
ταλαίπωρου κοράσιον μας εΐναι αδύνατον καί ωχρόν, 
μ’ ολον τοΰτο δ ιατρός δεικνύει ότι έλπίζει μέ τήν βοή
θειαν του θεού νά τήν κάμη καλά, η

"Αλλη δέ τις έπιστολή τής Ιωάννας ήρχιζεν ούτως;

«Ώ, πάτερ καϊ μήτερ, ό Ιατρός εχαμεν είς τοδς ό- 
φθαλμοδ; τής Λουκίας δ,τι είχε νά κάμη. και λέγει 
δτι τδ παν πηγαίνει καθώς έπεθύμει. Δέν θέλει νά μέ 
εΐπη δτι έμπορεΐ τώρα νά βλέπη, άλλ' δτι έλπίζει έν
τδς δλιγου δτι θά ήμπορή νά βλέπη. Πρέπει δμως άκό- 
μη αρκετόν καιρόν νά μένη είς εν σκοτεινόν δωμάτι- 
ον, περιδεδεμένη τήν κεφαλήν, και είς μεγι'στην ήσυ*  
χίαν- πλήν έντδς δλίγου θέλομεν έζεύρει, άν ίατρεύ- 
θη ή όχι. λ

Είς άλλην της έπιστολήν έγραφεν οΰτω;

«Καθ’ έκάστην ήμέραν βεβαιώνεται περισσότερον ό 
’Ιατρός δτι οί οφθαλμοί τής Λουκίας εΐναι καλά. Χαί
ρει άς είς άπδ ήμας, καί λέγει δτι βεβαίως θέΐει 
έλθει μαζό μας, δταν έπιστρέψωμεν είς τήν οικίαν, 
διότι έπιθυμεΐ πολδ νά παρευρεθη είς τήν άντάμω- 
σιν μας.

«Πρδς τούτοις δέ ή κυρία σύζυγος του 'Ιατρού δέν 
εΐναι τόσον καλά, και θέλει νά τήν φέρη είς τήν έξο. 
χήν*  δθεν εΐναι καλόν νά έχετε πάσαν ετοιμασίαν, έ- 
πειδή δέν έίευρω μετά πόσον καιρόν θέλει κρίνει δτι 
έμπορεΐ άφόβως νά δοοιπορήση ή Λουκία. Άλλ’ άγα- 
πητέ μου πάτερ, καί μήτερ, καί άδελφοί, καϊ Ελένη, 
μή έχετε πολλήν βεβαιότητα περί της Λουκίας. ‘ Ο 
Ιατρός λέγει δτι άν χρυολογήση τώρα, ή τήν συμβή 
τίποτε, τόπαν εΐναι χαμένον, καϊ θέλει εΐσθαι πάλιν 
τυφλή! »

ΚΕΦ ΣΓ.

Μίαν θερινήν έσπέραν, ένφ έκάθηντο δλοι όμοΰ είς 
τήν αύλήν τοΰ οίκου, δ θωμάς έφώναξε. «Σιωπάτε, 
τί κρότος εΐναι;»

ΤΠτο ήχος τροχών κινουμένων είς την όθόν..
"Ολοι έτριξαν είς τήν πύλην. Ναή ήρχετο Βν όχημα*  
ήτο άραγε τδ όχημα τοΰ καλού Ίατρόΰ ;

Έτρεξαν δέ νά τδ προύπαντήσωσιν. Άλλά πολδ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 18S2 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 114Τ
■ | ' πριν νά τδ φθάσωσι μία χειρ άπδ τδ παράθυρόν too

ήνοιξε τήν θύραν τοο ύχήματος, καί άνεπήδησεν ή 
ι Λουκία, καί κατόπιν αυτής ή ’Ιωάννα.

«Ώ,» έφώναξεν ή Λουκία τρέχουσα άφόοως πρδς 
ί αύτους, «Ώ. θωμά, Ελένη, πόσον έμεγαλώσατε σεις!»
■ Καί ευθύς ε&ρέθη είς τάς άγκάλας τής μητρός της· 

και καθώς ή μήτηρ της έφώναξεν, «ό θεδς νά σέ εύ·
ί λογήση, κόρη μου,» ή Λουκία εΐπεν,

«Έστοχαζόμην δτι ποτέ δέν ήθελαν ουνηθήνά Βω 
ί πλέον τδ γλυκύ καϊ ίλαρδν αύτδ βλέμμα σου.»

Καϊ έπειτα ρίψασα εν βλέμμα πρδς τδν πατέρα της» 
ι ■ έφώναξεν,

<ΓΩ πάτερ, δταν έπεστρεψας άπδ τδ τάξε ίδιον δέν 
ήμπόρουν νά σέ ΐδω· άλλά τώρα..,,»

Και, άφοΰ τδν έκότταξε πολύ καϊ μέ προσοχήν είς 
τδ πρόσωπον, δάκρυα χαράς κατέρρευσαν είς τά φορέ
ματα της,

1 Άλλ’ είς τδν καιρόν τούτον είχε πλησιάσει ή’Ιωάν
να, και κυττάξασα είς τοδς δφθαλμούς της είπε,

«Διατί κλαίεις, Λουκία ; έστοχαζόμην δτι ήσο είς- 
χαράν σήμερον.»

«"Ω, εΐμαι τη άληθείφ είμαι,» εΐπεν ή Λουκία. 
«Μήτερ, ένω ήρχόμεθα δ Ίατρδς συχνά μ’ έκαμνε νά 
βλέπω, καϊ είδα τά δένδρα, καϊ τοδς ανθρώπους, καϊ 
τά άλογα κάι κάθε τι. Καϊ τώρα έδώ δλα φαίνονται 
καθώς εΐναι· ώ, πόσον καλόν εΐναι νά έμπορή νά βλέ- 
πη τις!»

«’ Αλλά που εΐναι & καλός Ίατρδς, και ή Κυρία 
του ;» ήρώτησεν 0 πατήρ των,

«Δεν ήθέλησαν νά ταράξωσι τήν ευτυχή συναπάν- 
τησίν μας, καϊ έκεΐ δπου άρχίζει ή σειρά τών δένδρων 
έξήλθον άπδ τήν άμαξαν καϊ έρχονται πεζή διά του 
άγροΰ.»

Πόσον γρήγωρα ύπήγαν τότε νά τους προΰπαντή- 
σωσι! Καϊ πώς τά παιδία έφίλουν τάς χεΐρας του 
Ίατροΰ, καϊ τδν ευχαριστούν άδιακόπως! Καϊ μέ ποίαν 
τρυφερότητα τδν έφεραν είς τήν οίκίαν. Και πώς έτρε· 
ξαν νά τφ φέρωσιν δπωρικά, καϊ γλυκίσματα, καϊ γάλα, 
καϊ δ,τι άλλοέΐχον είς τδν οΐκον ! Ένόμιζον δτι δέν 
ήδόναντο νά τδν εύχαριστήσωσιν αρκούντως, διότι ίά- 
τρευσε τοδς δφθαλμούς τής Λουκίας.

Καϊ τώρα, μικροί μου άναγνώσταμ δ Θεδς σάς έδω - 
κεν δφθαλμοδς διά νά βλέπητε, καϊ τούτο χωρίς 
νά υποφέρετε παντελώς πόνον· σας έπλασεν ικα
νούς καϊ ν’ άκουετε, καϊ νά δσφραίνεσθε, καϊ νά 
κινήσθε, καϊ νά συλλογίζεσθε, καϊ νά αίσθάνεσθε· 
ή άγαθότης αύτοΰ πρδς έσάς εΐναι πολδ περισσότερα 
άπδ τοΰ καλοΰ ιατρού πρδς τήν Λουκίαν. 'Αγαπάτε 
λοιπδν καϊ ύπακοΰετε αύτόν.

ΤΕΛΟΣ.

θηρεομ,α χίαι.

Μεταξύ τών άλλων βαρβάρων θεαμάτων, τά όποΐα 
έχαρακτήριζον τους άρχαίους 'Ρωμαίους, ήσαν καϊ 
αί λεγόμεναι θηριομαχία!.. Αυται έγίνοντο έντδς τοΰ 
άπεραντου άμφιθεάτρου, τδ όποιον έχρησίμευε καϊ 
είς άλλους σκοπούς.

Σκοπός τών παραστάσεων τούτων ήτο νά εύχαριστή- 
σωσι τδν λαόν τής'Ρώμης διά τής έπιδείξεως θηρίων 
σπανίων ζώντων είς άλλας χώρας, καϊ 3ιά τής πάλης αύ
τών πρδς άλληλα, ή καϊ πρδς άνθρώποος καταδεδικα- 
σμένους είς θάνατον.

Πρδς τδν σκοπόν τοϋτον έξωδεόοντο μεγάλαι πο
σότητες χρημάτων καϊ ένησχολεϊτο μέγας αριθμός κυ
νηγών πρδς συλληψιν καϊ μεταφοράν είς 'Ρώμην άπδ 
όλα τά μέρη τοΰ άπεραντου'Ρωμαϊκού Κράτους παν
τοειδών θηρίων- ώς λ. χ. λεόντων, τίγρεων, πανθή 
^ων, έλεφάντων, λύκων, αγρίων γαλών, ταύρων, άγριο - 
χοίρων, ύαινών, άρκτων κλπ. Ιστορείται βτι έπί τοΰ 
Αύτοκράτορος Τραϊανού έφονεΰ&ησαν είς τδ άμφιθέα. 
τρον περί τάς 11,000 θηρίων έντδς τεσσάρων μηνών, 
καθ’ οδς έτελοΰντο έορταϊ καϊ πανηγόρεις πρδς τιμήν 
τών νικών του κατά τών Δακών !

Πρδς περισσοτέραν έπίδειξιν, τά είς τδ άμφίθέατρον 
εΐσαγόμένα θηρία έστολίζοντο πολυτελώς. ’Ενίοτε Ικρε- 
μώντο έπί τών νώτων των ποικιλόχροοι ταινίαι, ή φύλ
λα χρυσου, άλλοτε δ’ έβάφοντο μέ ποικίλα χρώματα τά 
διάφορα μέρη τοΰ σώματός των.

Τόσην ιδ’ έπιτηδειότητα εΐχον αποκτήσει οί 'Ρω
μαίοι πρός έξημέρωσιν τών θηρίων τούτων, ώστε εις 
πολλάς οικίας τών εύγενών καϊ είς-τά άνάκτορα ύπήρ- 
χον λέοντες, άρκτοι, ; πάνθηρες, λύκοι έξημερωμένου

'0 ’Ιούλιος Καΐσαρ ώσάκις μετέβαινε τήν νύκτα είς 
τήν οίκίαν του μετεχειρίζετο ’Ελέφαντας, οιτινες προ- 
επορεύοντο κρατούντες φανάρια διά τής προβοσκίδας 
των φωτίζοντα τήν οδόν! Ό δέ Μάρκος Άντω- 
νΐνος δέν έδίσταζε νά έποχήται μετά τής έρωμένης 
του Κυθηρίδος έφ’ άμάξης συρόμενης ύπδ λεόντων!

θαυμαστήν δεξιότητα καϊ καρτερίαν έδείκνυον προ
σέτι οί 'Ρωμαίοι θηριοδαμασταϊ είς τδ νά διδάσκουν 
τά θηρία νά μανθάνουν νά κάμνουν πολλά πράγματα 
έναντίον και αύτής τής φυσεώς των. Οΰτω λ. χ. έμάν- 
θανον ταύρους άγριους νά φέρουν έπί τής βάχεώς των 
παιδία χορευοντα ! λέοντας νά συλλαμβάνουν λαγωούς 
καί νά τούς θέτουν νά κάθηνται έπϊ τών δδόντων τής 
κάτω σιαγόνος των ! ’Ελέφαντας νά χορεύουν καϊ νά 
γράφουν λατινιστί, ώς καί νά παίζουν τδ κόμβαλον έμ- 
μελώς! ΌΠλίνιος μάλιστα αναφέρει παράδειγμα Έ.

Ί



1148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1882
λέφαντος, δστις, έπειδή δέν ήδόνατο μέ τήν αύτήν εύκο- 
λίαν, μέ τήν οποίαν οί συνάδελφοι του, νά έκμάθη τά 
διδασκόμενα, έφαίνετο τήν νύκτα κατά μάνας έπαναλαμ 
βάνων και ασκούμενος είς οσα τήν ήμέραν έο ίο άσχετο!

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ.

Ή Αύστραλία εΐναι, ώς γνωστόν, ή μεγίστη νήσος

ώνος ήρχισαν νά τήν έΕετάζωσι, Μετ’ αυτούς οί 'Ολ
λανδοί, ύπδ τών όποιων καί ώνομάσθη Νέα 'Ολλανδία. 
Ήδη εδρίσκεται είς τήν κατοχήν τή; Αγγλίας, άπο· 
στειλα'σης αποικίαν κατά τδ 1618.

Μεταξύ τών δένδρων, τών φυόμενων έν τή νήσφ 
ταότη, υπάρχει Sv λίαν περίεργον διά τδ σχήμα τοΰ 
κορμού, δμοιάζοντος πρδς άγγεΐον, έί ου έλαβε καί τδ 
όνομα άγγειόδενδρον.

έν τψ κόσμφ κείμενη μεταξύ τοΰ 'Ινδικού και του 
Νοτίου Είρηνικοΰ ώζεανοΰ/Εχει μήκος 2500 μιλίων 
καί πλάτος 1950, έμοαδδν δέ δσον αί 'Ηνωμέναι Πο- 
λιτεϊαι τής’Αμερικής ή 16 φοράς μεγαλείτερον τοϋ 
τής Γαλλίας.

Πρώτοι οί Πορτογάλοι κατά τάς άρχάς τοΰ 16 αί·

Είναι δέ τδ δένδρον τοϋτο πολ’υ χρήσιμον εί; τοδς 
κατοίκους, διότι παρε'χει εΐδός τι ^ευστου λίαν άναψυ- 
κτικοΰ. Τδ όγρδν τούτο απολαμβάνεται ώς έξης Είς 
τδν κορμόν του δένδρου κατασκευάζούσι κοιλώματα 
έντδς τών όποιων συναθροίζεται τδ ^ιεοστδν τοϋτο καί 
χρησιμεύει πρδς κατάπαυσιν της δίψης των κατά τάς 
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θερινά; ώρα;, δταν έίέρχωνται εί; κυνήγιον,

Τά μαλακά μέρη το5 δένδρου χρησιμεύουν ώ; το 
λινάριον πρδς κατασκευήν ψαθών καϊ άλλων οικια
κών έπίπλων. ‘Η προκειμένη είκών παριστγ. τδ έν λο- 
γφ δένδρον, τδ όποιον εΐναι όλίγον γνωστόν έν Εύ· 

ρώπη.

Ιίερίεργος μάχη*  

άποκάμνει, πίπτει εί; τδ ύδωρ, και πνίγεται. Διά του 
τρόπου τούτου ό άδύνατος κοχλία; κερδίζει τήν νί
κην κατά τη; ίσχυρά σαύρα; καί ευωχείται έπί τη; 
σαρκό; τη;!

Δέν υπάρχει πράγμα τόσον αδύνατον d; τδν κό
σμον τούτον, τδ όποιον νά μή δυναται νά βλάψη καί 
πολλάκις νά καταβα'λη τά Ισχυρότατα. "Οθεν ουδέ
ποτε πρέπει νά καταφρονώμεν καϊ τά κατά τδ φαινό- 
μενον ασθενή καϊ έξουθενημένα.

Είς την προκειμένην εϊκόνα παριστάνεται μάχη με-

ιΗ νίκη ύπίρ τοΰ άουνάτου.

ταξυ ένδ; κοχλίου και μια; σαύρας (γουστέρα;)· θά 
φανη δέ πολΰ παράξενο ν πώ; κοχλία; ήθελε ποτέ ό
χι νά τολμήση άλλ’ ούδέ κάν νά φαντασθή νά προ· 
σβάλη μίαν σαύραν, καϊ δμως τδ κα'μνει καϊ μέ έπι- 
τυχίαν,

Καθήμενος έπί τινο; πέτρα; έπικολλάται έπϊ τη; 
ούρα; τη; διά τοΰ πλατέος μυζητηρό; του, προ- 
σέχων δμως πάντοτε νά ή ναι ύποκάτω του υδατος, και 
την κρατεί σφιγκτά*  ή δυστυχή; σαύρα αγωνίζεται νά 
έλευθερωθή, άλλά ματαίως, δλοι δέ γνωρίζομεν πόσον 
δύσκολον εΐναι νά ξεκολλήση τι; μίαν πεταλίδα, τέλος 

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
Έκ τή; Πιριηγήσεως τοΰ Έλληνα; προξένου 

κ, Δ. Μητσάκη τό 1819.

(Συνέχεια)

ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡ.

Ό Αίθωπικδς λαό; άγαπα τήν έλευθερίαν, μισεί 
τήν δουλείαν καϊ μεγίστην' δβριν θεωρεί τήν ονομα
σίαν αργυρώνητος διδ καϊ δυσκόλω; βλέπει τι; παρ’ αυ
τοί; ύπηρέτην ή ύπηρέτριαν νά έγκαταλείψωσι τήν
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πατρίδα έκ φόβου μήπως πωληθώσιν. Οί Αίθίοπες 
δμως πρδς υπηρεσίαν αύτών άγοράζουσι Κάλλας ώς 
δούλους, καί άφ’ ου τούς προσηλυτίσωσιν είς τδν Χρι
στιανισμόν, άπελευθεροΰσιν αύτούς. Άλλ1 ό νϋν αΰ- 
τοκράτωρ ’Ιωάννης απαγορεύει αύστηρώς τήν σωμα
τεμπορίαν. Τδ ονομα σσινία είναι ’Αραβικόν καί 
θεωρείται περιφρονητικόν, διό καί ουδέποτε Αίθίοψ ά
πω σοΰν Ανεπτυγμένος τδ προφέρει,μεταχειριζόμενος άντ*  
αύτοΰ τδ ονομα Λίθιοπία. Όαίθιοπικδς λαός είναι φι
λοπόλεμος καί ώς έκ τούτοι» δλίγ ιστοί καταγίνονται 
είς τάς τέχνας καί τήν γεωργίαν εΐναι λαός φίλαυτος 
ύπερήφανος, περίεργος, νοημονέστατος- αγαπά τήν πα
τρίδα καΐ τήν θρησκείαν τοο, δείκνοται φιλόξενος πρδς 
τούς φιλησύχους ξένους, μισέΐ τούς Μωαμεθανούς καΐ 
δέν αναγνωρίζει άλλους χριστιανούς είμή τούς "Ελλη
νας καΐ τούς 'Ρώσσους. Εΐναι συγχρόνως λαός δημο
κρατικός καϊ αριστοκρατικός· σέβεται τούς άνωτέροος 
του, τά οικογενειακά δνόματα καϊ τού; έπ1 άνδρείφ δι- 
ακριθέντας. Εΐναι λαός λίαν έσκληρ αγωγή μένος καί ο- 
σον οΰδείς άλλος. Ζή λ ιτότατα, ώς οί αρχαίοι Σπαρ- 
τιάται, περί ούδενός άλλου φροντίδων είμή περί τών 
όπλων του, καί οδδέποτε μέριμνα περί της αΰριον. 
Έάνέχη, τρώγει διά δέκα, έάν στερήται, μένει νήστις 
έπΐ 5 ή 6 ή μέρας καί περισφίγγων διά ζώνης τδν ςό- 
μαχόν του, πίνει ΰδωρ καΐ εΐναι εύθυμο τα τος, δέν 
παραπονεΐται, ύπακουει εις τάς διαταγάς τοΰ προΐςα- 
μενου του μή μεμψίμοιρων, διότι δέν έφαγεν έπί τό- 
σας ήμέρας!

Κατά τήν διά τοϋ ποταμού Τακαζέ διάβασίν μας έ- 
πειδή ό συνοδεόων με Σούμ (δήμαρχος ή πάρεδρος) 
τοΰ τελευταίου χωρίου έλησμόνησε νά στείλη εΐδησιν 
εΐς τά πέραν τοΰ ποταμού χωρία, δπως έλθωσι χω
ρικοί καί ρεταφέρωσι τάς άποσκευάς μου, ήναγκάσθην 
νά μείνω είς τήν παραποταμιάν έπϊ τρεις ήμέρας, μέ- 
χρις ου λαβών έντολήν ο 'Ράς Καραμεδίν μοί επεμ- 
ψεν Ανθρώπους, Κατά τδ διάστημα τών τριών ή
μερων οί 17 ύπηρίται μου, οί της συνοδίας 10 στρα- 
τιώται, αί γυναίκες καί οί παΐδες αύτών έμειναν νή 
στεις, οΰδεμόκν άλλην τροφήν λαβόντες, ή κύαθον κα
φέ καί Αραβοσίτου λεπτοΰ, 8ν εΐχον διά τάς ήμιόνους 
μας. Έν. τούτοις μέχρι μεσονυκτίου έχόρευον καΐ έ-· 
τραγιρδουν ύπδ τήν βροχήν μετά μεγίστης ευθυ
μίας χωρίς νά παραπονηθώσιν. Έν Αιθιοπία οί στρα- 
τιώται, όδοιπορουντες καΐ στρατοπεδευοντες, εχουσι 
πάντοτε δεκαετή ή ένδεκαετή παιδα ώς δπηρέτην, ό
πως φέρη τδ δπλον καϊ τήν ασπίδα, καϊ γυναίκα διά 
νά πλύνη τούς πόδας των μετά τήν οδοιπορίαν καί φρον- 
τίζη περί τροφής, διότι παρ’ αύτοΐς τδ συζήν μετά γυ- 
ναικδς θεωρείται φυσικόν, τό έναντίον δέ παράδοξον. 
Ευκόλως δ’ εύρίσκει τις φίλον προξενητήν. 'Η γυνή

εΐναι ή κομιζουσα έπΐ τών ώμων τά τρόφιμα καϊ άν ί- 
χη τεκνον καΐ αύτο. Εΐναι λαός δεισιδαίμων ένεκα τής 
παχυλής άμα θείας του καί πιστεύει εΐς τάς μαγείας, 
τά δαιμόνια καΐ τδ, «κακό ’μάτι»· τά έλαττώματα δέ 
ταΰτα έπιτείνει ο απαίδευτος, άλλά πανούργος κλήρος 
πρδς τδ αύτοΰ συμφέρον. Έν ύπαίθρφ μέν καλύπτεται 
απο κεφαλής διά σινδόνης οσάκις τρώγει ή πίνει, όπως 
μη είσελθη δαιμονών τι έντδς του ποτού ή τοϋ φα
γητού, έν τή οίκίφ δέ κλείει τήν θύραν καταβιβάζων 
τά παραπετάσματα, άλλ1 έκπληροΐ άλλην οίανδήποτε 
φυσικήν άνάγκην ένώπιον όλου τοϋ κόσμου ούδόλώς 
συστελλόμενος, οΰδέ κινούμενος έκ τής θέσεώς του! 'Ο 
αίθιοπικδς λαός εΐναι ώκύπους καΐ Ανυπόδητος, άνδρες 
τε καί γυναίκες. ’ Αγαπά τά θεάματα καΐ τάς διασκε
δάσεις. Εΐναι πράος καΐ είς άκρον φιλότιμος· δέν φο
βείται τδν θάνατον· δείκνοται δέ καϊ φιλέκδικος, άλ
λά προσβαλλόμενος οδδέποτε έκδικεΐται δολερφ τω 
τρόπιρ. Τί θά εΐπη δολοφονία, άγνωστον παρ’ Αιθίοψι.

Τά μέν άββενα άπό τοϋ 8 ή 10 έτους φοροΰσιν ά- 
ναξυρίδα έξ υφάσματος έγχωρίου· ή δέ γυνή άναξυρί- 
δα μόνον δταν ίππεύη ήμίονον καί ταύτην ή τής άνω- 
τερας τάξεως· ή είκοσαέτις παρθένος δέν φέρει ούτε 
άναξυρίδα, ούτε χιτώνα, άλλά τεμάχιο ν δφ άσματος 
βαμβακερού, πεπαλαιωμένου ώς έπί τδ πλεΐστον, δι1 
ου κρύπτει τά μέλη αότής· δταν δέ τδ ύφασμα τοϋτο
έχη Αρκετόν μήκος, περιβάλλει διά τής άκρας αΰτοϋ 
τόν ώμον δίκην χλαμύδος, έχουσα όλον τδ στήθος ή- 
μίγυμνον ή κατά τούς 'Ρουμελιώτας κατάλακα.

Νυν δέ μόλις τά κοράσια τής άνωτέρας τάξεως άπδ 
τοΰ 12.ή 14 έτους φοροΰσιν ύποκάμισον. 'Η γυνή φέ
ρει τήν ιέθνικήν χλαμύδα καϊ ύποκάμισον μακρδν μέ- 
χρις αστραγάλων, έχον στενάς χειρίδας, — δθεν έξέρ- 
χονται αί έως τρία τέταρτα τοϋ μέτρου, 
τάς όποιας άνασύρει πρδς τδν Αγκώνα. *0  μέν ά
νήρ φέρει άναξυρίδα έκ λευκού βαμβακερού ύφά- 
σματος καΐ τήν έθνικήν χλαμύδα, οί δέ πτωχοί Απλήν 
λευκήν χλαμύδα. Οί στρατιώται όμως καί οίτών πό
λεων φοροΰσι καί ύποκάμισον έξ εύρωπαϊκοϋ ύφάσμα- 
τος μετά πολλών πτυχών πρδς τδ στήθος κάί εύρειας 
χειρίδας, ώς αί τών χωρικών της Ελλάδος. *Η  έθνική 
χλαμος εΐναι έξ έγχωρίου λευκού υφάσματος βαμβα- 

, κεροΰ 5 — 6 μέτρων μήκους καΐ 2 καί πλέον πλάτους, 
έν τφ μέσφ δέ εΐναι έρυθρά. Σπανιώς είτε άνήρ, είτε 
γυνή έχει δευτέραν χλαμύδα ή δεύτερον ύποκάμισον.

(Ακολουθεί).

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΙ,

1. Άί δώσΐ] άκρέασιν πδσα ή γή-
"Ας ήν’ Ανοικτόν π«ν ώτίον θνητοί»- 

Τοΰ Εύαγγελώο ή σιίλπιγξ ήχεϊ,
Φωνή της προσκλήσεως τοο Λυτρωτοΰ.
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2. Ώ σείς αί πεινώστ ι, οιψώοαι ψυχαί!

Τόν άνεμον 0όλξΤ8 κάμει τροφήν ;
Τί ΰ>τά σας κλίνατε είς Έμί. 

’Αθάνατον θέλω σάς βώσει ζωήν,

3. Ό οΐνος, τό γάλα ίόού πλημμυρεϊ.
‘Εδώ elvai ά'φεσις αμαρτιών.

'Αγάπη καί έλεος, ώς ποταμοί, 
Συρρέουν είς άπειρον ώχεανο'ν.

Έδώ εΐναι άρτος ί έξ ούρανοΰ,
Έδώ μαργαρίτης μεγάλης τιμής.

Έθώ θησαυρός, πλήν ούχΐ έκ χρυσού, 
ΈΒώ και οτολήτήί ψυχής τήί γυμνής.

Σύ, Κύριε, σύρε με, &ΰτε άπλώς,
Ώ; εΐναι νά τρίξω νϋν πρός τόν Χριστόν, 

Πεινών, καί διψών, καΐ τυφλός, καί γυμνός, 
Άφθόνως νά ευρώ τό πάν εΐς Αύτόν.

‘Η Ο ίκ ο γ έ ν e ια τ ο ΰ Β ε vl Ζ ο ΐ>—Ζ ούγ.

ί 
ί

'U οικογένεια τοΰ ΒενΙ Ζοΐ> - Ζούγ.

"Αγγλος τις περιηγητής διερχόμενος ήμέραν τινά 
άπό τι μέρος τής Κωνσταντινουπόλεως είδε συνοδίαν 
τινά παιδιών έκτελοόντων διάφορά παιγνίδια χατά 
προσταγήν παχύσαρκου τίνος άνθρώπου Χατζή-Άλή- 
Μπέν-Μωχαμέτ. Ή ξανθή δψις των παιδιών καΐ έν 
γένει ή φυσιογνωμία των τδν έκαμαν νά δποπτεύση 
δτι δέν άνήκον εΐς εθνικότητά τινα της ’Ανατολής άλλ' 
δτι ήσαν' Αγγλόπαιδα.

Πλησιάσας λοιπδν αύτά ήρώτησεν Sv έξ αύτών 
’Αγγλιστί, Πόθεν είσαι;

— Δέν γνωρίζω, άπεκριθη δ παΐί, εΐς παρεφθαρμέ ■ 
νην ’Αγγλικήν.

— Δέν ένθυμεϊσαι τδν πατέρα σου ; - "Οχι.
—05τε τήν μητέρα σου ; Ούτε.
— Ούτε κάνένα φίλον σου; Ούτε.
— Δέν έγραψες ποτέ εΐς κάνένα ; "Οχι.
— Καΐ τί έκαμνες δλην σου τήν ζωήν;

—Έπηδοΰσα, έκαμνα τοόμπαις, καΐ έτραγφδοΰσα 
—Σέάρέσουν αύτά;—O/t, μάλιστα δταν δέρνωμαι 
— Έδάρης συχνά;— Σχεδόν πασαν ήμέραν,

— Μέ τι σέ έδερνε ; —Μέ δ,τι έτόχαινε. — Πολύ, 
πολύ δέν τον έμελε για τοϋτο.

— Διατί σέ έδερνε ; — Έάν έπιπταν καΐ δέν ε- 
καμνον τοόμπαις καλώς,καΐ άν έφοδουμην νά κάμω δ,τι 
μου έλεγε καΐ έφώναζον.

'Ο έν λόγερ κύριος εΐδοποίησεν άμέσως τήν 'Αγγλι
κήν πρεσβείαν, ήτις διά τής Τουρκικής άρχής έλαβε 
τά παιδία καΐ τά έστειλεν εΐς’Αγγλίαν νά παραδοθώ - 
σιν εΐς τους γονείς των, οιανες έκ τών άνακρίσεων ά- 
πεδείχθη δτι εΐχον πωλήσει αύτά δι ολίγα χρήματα 
εΐς τον 'Οθωμανόν κύριόν των, Άλή Μωχαμέτ.

Πρέπον είναι νά τιμωρηθώσιν οΕ άσπλαγχνοι έκεΐνοι 
γονείς, οί δποΐοι παρέδωκαν τά δυστυχή τέκνα των εΐς 
χειρας άλιτηρίων πρδς κερδοσκοπίαν!



1152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1882
ΧΤΟΙΚΙ-Α.^.

Ούρων.

Εΐς τήν πρώτην σελίδα εύρίσκουσιν οί μικροί μου άναγνώ· 
σται τήν εικόνα όνος τών άρίστων ποιητών τής 'Αγγλίας, 
του όποιου τό άνομα εΐνε στενότατα συνδεδεμένον μέ τόν υπέρ 
άνεξαρτηοίας άγώνα τής πατρώος μας, είς τόν όποιον ίλαβεν 
ίνεργόν μέρος διά τε τών ϊπλων Χαΐ τής ποιήσεως αύτοϋ.

Πρός άπόδειξιν τοΰ ένθουσιώδους ύφους τών στίβων του, 
δι’ ών ώ; δ πάλαι ποτέ Τυρταίος ένεψύχου τούς Σπαρτιά*  
τας, άναφέρομεν τούς Εξής στίχους ένός τών θουρίων του.

Σπάρτα, Σπάρτα τί κοιμάσαι ύπνον λήθαργον βαθύν;
Ξύπνησαν κράξε ’Αθήνας φίλην σου παντοτεινήν 

Ένθυμήσου Λεωνίδα ήρωος τού ξακουστού,
Τοΰ άνδρός έπαινουμένου, θαυμαστού καί τρομερού.

’Ελθων δέ ποτέ είς ’Αθήνας καί (δών τήν έλεεινήν κατά- 
στασιν τών κατοίκων των έφώνησεν.

Ώ ’Αθήνα πρώτη χώρα ,
Τί γαϊδάρους τρέφεις τώρα ί

'0 Βύρων άπέθανε τήν 19 ’Απριλίου 1824 και έτάφη 
ίν Μεσολογγίι;» θρήνούμένος ύπό όλοκλήρου του Ελληνικού 
έθνους. I

Μετά ήμισυν σχεδόν αιώνα άνηγέρθη είς τήν μνήμην του 
μνημεϊον ίν Μεσολογγίφ ύπό τοΰ Συλλόγου Βύρωνος, προε- ' 
δρευομένο» ύπό τοΰ νΰν πρωθυπουργοδντος κ. Χαριλάου' 
Τρικούπη. I

—-Τό λήγον έτος 1882 ήρχισε καί λήγει είς Κυριακήν. |
— Όλα τά νεκροταφεία ίν Γαλλίφ έκηρύχθησαν άνοικτά

καί ελεύθερα είς πάντα τά θρησκεύματα, ‘ ί
— Τό έμπόριον τού γάλακτος ένταΐς Ηνωμένα ις Πολιτεί-· 

αις τής ’Αμερικής έλαβεν Εσχάτως ύπερβολικήν ϊκτασιν ύπο·' 
λογίζεται δτι ύπάρχουσιν ήθη έκεΐ 1,500,000 άμελγόμεναι 
αγελάδες, παράγουσαι κατ’, έτος γάλα αξίας 100.000,000 ταλ-! 
λήρων, δηλ. 600 Εκατομμυρίων δραχμών! Πολύ ήδύνατο νά 
γείνη ώς πρός τούτο καί ίν Έλλάδι, έάν οί άνθρωποι έπεδί- 
δ ο ντο είς τάς αγελάδας άντΐ τών κατηραμένων αιγών.

— Ή ’Αραβική γλώσσα όμιλεϊται άπό τής Μεσοποταμίας 
μέχρι τής Τριπόλεως καί Τύνιδος έν τή Βορείφ ’Αφρική 
ύπό 150 καί έπίκείνα Εκατομμυρίων ψυχών.

— Έν τη Πολιτεία τής Κοννεκτικούτης ύπάρχει δρΰς τις 
(βαλανιδιά) ήτις ύπολογίζεται ότι εΐναι 1000 καί έπέκεινα έ
τών τήν ήλικίαν.

— Πρόσιχε είς τό πρώτόν σου κακόν βήμα καί δέν θά 
ίχης δυσκολίαν είς τό δεύτερον.

— Ό διάσημος ‘Ρωμαίος ΰυγγραφεύς Ούάρρων έρωτηθείς 
ποτέ, «Τίς εΐναι ό άληϋής σκοπός τής άνθρωπίνης ζωής», ί- 
δωκεν αποκρίσεις περί τάς 320! ‘Η ‘Αγία Γραφή δμως είς 
ίλίγας λέξεις μάς λέγει, δτι είναι ή άγάπη—άγάπη πρός τόν 
θεόν, άγάπη πρός τόν πλησίον

— ‘Τπάρχουσιν ήδη 63,000 άτομα είς τάς φυλακάς τής 
‘Ρωσσίας διά πολιτικά έγκλήματα ί

—'Όσοι πιστεύουσιν, δτι διά τής άναμίςεως τοΰ ψεύδους 
μετά τής άληθείας κερδίζουν τι, θά εύρωσιν έκ πίκρας πείρας 
έπί τέλους, δτι ίπραξαν ριέγιστον λάθος δι’ έαυτοΰς καί τήν 
πατρίδα των. Φραγκλΐνος.

•— Οί δπόγειοι σιδηρόδρορωι τοΰ Λονδίνου μεΐαφέρουσι 
κατ’ έτος άπό τοΰ ένός μέρου: είς τό άλλο τής μεγαλοπόλεως 
Εκείνης περί τά 110 Εκατομμύρια άνθρώπων!

•— Τόσα πολλά εΐναι τά θηρία καί οί δφεις είς τάς ’Ινδίας 
ώστε είς μίαν μόνην ’Επαρχίαν, τής Μαδρας, ίφονεύθησαν ΰπ' 
αύτών 1302 πρόσωπα τό παρελθόν έτος!

—Ό Άγγλος συνταγματάρχης Κέίίσερ άντανέκλασε τό ήλε- 
ακόν φώς διά καθρίπτου έκ τή; κορυφής μιας τών μεγάλων 
πυραμίδων τής Άνω Αίγυπτου είς Αλεξάνδρειαν, ήτοι είς ά- 
πόστασιν 120 μιλίων !

€>s?tzs παραγγελίας προς τά τέκνα·

,Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, καθώς προαέ- 
ταξεν είς σέ Κύριος ό θεδς σου*  διά νά γείνης μακροχρόνιος 
καί διά νά εύημερης έπί τής γής, τήν όποιαν δίδει είς σέ Κύ
ριος δ θεδς σου.» (Δεύτε ρονομ. σ’, 16.)

«Άκουε, υίί μου, τήν διδασκαλίαν τού πατρός σου καί μή 
άπορρίψης τόν νόμον τής μητρός σου.»

«Διότι ταΰτα Οέλουσιν εϊσθαι στέφανος χαρίτων είς τήν κο
ρυφήν σου, καί περιδέραιου περί τόν τράχηλόν σου.»

(Παροιμ. α, 8, 9.)
«Υίος σοφός εύφραίνει πατέρα· υίδς δέ άφρων είναι λύπη τής 

μητρός αύτοϋ.» (Παροιμ. Γ. 1.)
«ϊΐέ μου, φύλαττε τήν Εντολήν τού πατρός. σου, καί μήά- 

πορρίψης τόν νόμον τής μητρός σου » (Παροιμ. ς', 20.)
«‘Υπάκουε είς τόν πατέρα σου, δστις σέ ίγέννησε, καί μή 

καταφρόνει τήν μητέραΐαου, δταν γηράση.» (Παροιμ. κγ'. 22.)
«Διότι ό θεός προσέταξε λέγων, «Τίμα τόν πατέρα σου 

καί τήν μητέρα·» καί «δ κακολόγων πατέρα ή μητέρα, Εξά
παντος νά 9ανατώνηται.» (Ματθ. ιέ. 4.)

«Τά τέκνα, ύπακούετε είς τούς γονείς σας έν Κυρίφ, διότι 
τοΰτο είναι δίκαιον.» (Έφεσ ς’. 1.)

«Τά τέκνα, ΰπακούετε είς τούς γονείς κατά πάντα· διότι 
τοΰτο είναι εύάρεστον είςτόν Κύριον.» (Κολοσσ. γ' 20.)

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) . Ποιος ήτο δ πρώτος κηπουρός;
2) . Ποιος ό πατήρ τών κατοικούνεων έν σκηναϊς ;
3) . Ποία ή άρχή τής σοφίας ;

Εοδοποςήαβός

“ Μ<ζραχαλθ5ντα& λύται τών ίερογραφικών 
Ερωτήσεων νάπέμψωσι τάς λύσεις των άπ*  άρχής τοΰ έτους 
1882.— Τό βραβέΐον θέλει εΐβθαι δλόκληρος ή Γραφή χρυ- 
σοδεμένη.
- Ούδεΐς λύτης άνω τών 15 έτών δικαιούται νά 

λάβη τό βιβλίον τοΰτο.

— Ou δ εΐς λύτης συμβουλευτείς άλλους εΐναι άξιος 
τοΰ βιβλίου τούτου. — ’Ελπίζομεν δέ δτι πάντες θέλουσιν 
εΐσθαι ειλικρινείς ώς πρός τοΰτο.

'Κ*  1 it tnf w*  Ac.Kimuj; xw\ EofomlS 18$) ““


