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Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ.

(ζίιώ την ’Εφημερίδα των Παίδωνδ)

* Ελάτε τώρα, — εΐπεν ή αδελφή τής Μαρίας έν α
πόγευμα,—ί> πατήρ μας έφερε διά τδν Ίωάννην μίαν j 
κιβωτόν τοΰ Νώε, χαί ήμεΐς &ά καθίσωμεν περί τήν 
τράπεζαν καί &ά παίςωμεν μέ αύτήν δλοι όμοΰ.

Ό ’Ιωάννης ευχαριστείτο πολύ νά έχη τάς άδελ- 
φας του μαζό του διά νά τδν διασκεδάσωσι κατά τού
τον τδν τρόπον, διό η ήτο μικρδν παιδιον και δέν ή- 
ξευρε ποσώς πώς να παίζη μόνος του. *Ησαν καλά 
καί φιλΰφρονα παιδία, καί έπροσπάθουν πάντοτε νά 

I καταστήσωσι τδ έν τδ άλλο εύτυχή, εΰρισκον δέ, δτι 
j διά τοΰ τρόπου τοότου ηΰςανε τήν ίδικήν του έκαστον 
ευτυχίαν.

Ούτως ή Μαρία, ή όποια ήτον ή μεγαλειτερα καί έ- 
ί γνώριζεν δλην τήν βιβλικήν ιστορίαν τοΰ Νώε, αφήρε- 
σε τήν στέγην τής κιβωτού καί έΐέβαλεν ολα όσα πε- 

1 ρωΐχεν αυτή. ΤίΊσαν δύο άπδ παν εΐδος ζώων καί
■ πτηνών, καμωμένα άπδ ίόλον καί χρωματισμένα· προ
σέτι μικροί άνδρες καί γυναίκες, οί όποιοι παρίστα- 
νον τήν οικογένειαν τοΰ Νώε.

1 Ταΰτα πάντα έβαλαν κατά σειράν τριγύρω τής τρα- 
πέζης, όπως φαίνεται ;είί τήν προκειμένην εικονο
γραφίαν. Ό Νώε καί ή γυνή του, προεπορευοντο, 
κατόπιν ήρχοντο οί τρεις υιοί των ,.έχοντες έκαστος 
τήν γυναίκα του· μετ’αύτους ήκολοόθουν οί ελέφαν- 

: τες, αί κάμηλοι, οί λέοντες, οί ίπποι, κλπ. άνά δύο δυο
■ κατά τδ μέγεθος αυτών μέχρι του μικρότατου ζώου, 
j Ουτω πως, — εΐπεν ή Μαρία, — πρέπει νά ΰπήγον 
ί πρδς τδν Νώε, όταν δ Θεός τά προσέταξε νά ύπάγω-

σιν είς τήν κιβωτόν. Ό Θεός τοΐς εΐπε νά είσέλθωσι 
διότι αυτός έμελλε νά στειλη κατακλυσμόν διά νά 
καταπνίξη τδν κόσμον. Άφου είσήλθον, ό θεός 
έκλεισε τήν θύραν καί ήσαν ασφαλή, iv<j> ή βροχή κα
τέπιπτε καί κατεστρέψε παν έμψυχον ύν.

I "Ώ! εΐπεν ή Σάρα αΰτδ.μέ έν θυμίζει τδν ύμνον, τδν 
όποιον έψάλαμεν χθες είς τδ Κυριάκόν σχολεΐον·

Άθλια μου ψυχή 
Άνάπαυοιν ζητείς; 

Μέ πτέρυγα άνήσυχον 
Πλέον μή πλανηθής.

Ουρανογέννητε, 
Αθάνατε ψυχή· 

Ό κόσμος όλος διά σέ 
Χαράν δέν χορηγεί.
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Ίδοΰ ή Κιβωτός, 
Ή θόρα ανοικτή·

Σπεύδε, ψυχή Ρ·0ϋ> 1*1 άργής, 
Άλλ* έμβα πριν χλεισθή.

Έχει άσφάλεια,
Έχει άνάπαυσις,

Έχει αίώνιος χαρά 
Καί άγαλλίασις.

Λοιπόν ησύχασε,
Άθλια μου ψυχή·

Ό κόσμος δλος διά σέ
Χαράν δέν χορηγεί.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ.

"Ολοι ο! μικροί άναγνώσται τής Έφ. τών Παίδων 
ήςεόρουσι τδ όνομα καί τήν γευσιν τοΰίχθΰος έκεί- 
νοο, ό όποιας κοινώς ονομάζεται βαχαίάος, ή μπα- 
χα/.ιάροί, άλλ’ λλίγοι ίσως εΐναι εκείνοι, οί όποιοι εΐ- 
δον τδ ψάρι τοΰτο ζών καί πολλά όλίγοι όσοι γνωρί- 
ζοοσι ποΰ ευρίσκεται καί πώς τδ πιάνουν καί τδ προ. 
ετοιμάζουν διά το έμπόριον* διά τούτο προσθετομεν 
ένταδθα τήν είκόνα τοΰ βακαλάου καί θέλομεν εΐπει 
όλίγα περί τής ζωής καί τής χρησιμότητας αύτοΰ, 
διότι τφ Ον τι εΐναι πολύ ωφέλιμος είς τδν άνθρωπον.

‘Ο Βακαλάος εΐναι ιχθύς συναγελαστικός, ήγουν 
αγαπά νά ,συζή δμοΰ μέ άλλους βακαλάους, όπως 
τά πρόβατα, τά αίγίδια, οί βόες, οί ίπποι, αί όρνι
θες, αί περιστεραί κλπ. είναι δέ καί ό.ποοημητιζόν 
ζώον, μεταβαίνει δηλ. ώς αί τρυγόνες, τά ορτύκια, αί 
χελιδόνες κλπ. άπδ τόπου είς τόπον κατά τους διαφό
ρους καιρόδς τοΰ έτους,

'Ο συνήθης τόπος τής κατοικίας τοΰ βαχαλάου 
εΐναι τά παράλια τής Νορβηγίας παρά τήν νήσον Λό- 
φοδεν ■— Ενταύθα δια τρίβει καθ’ δλον τδν χειμώνα. 
Περϊ τδν ’Ιούνιον απειράριθμα ςίφη αότυ μεταβαινυσιν 
είς τά βόρεια νατολικά παράλια τής ’Αμερικής, ιδίως 
πρδς τήν Νέαν γην πρδς καταδίωξιν ρεγγών και άλ

λων μικρότερων όψαρίων, τά όποια καταβροχθίζομ
αι χαί παχυνόμενοι οί βακαλάοι οΰτω μεταβαίνουσι 
κατά τδν ’Οκτώβριον πρδς βορράν είς τήν Ισλανδίαν 
όπως ίκεΐ άποθέσωσι τά ώά των.

Κατά τήν εποχήν ταότην στόλοι όλόκληροι αλιευ
τικών γολετών πλέουσι πρδς τδ μέρος τούτο πρδς α
λιείαν τοΰ βακαλάοιτ έκ τοΰ πληρώματος τών πλοί
ων τούτων, οί μεν δψαρεύουν, οί δέ προετοιμάζουν 
τούς ίχθΰς, διά τής άφαιρέσεως τής κεφαλής καί τών 
έντοσθίων καί τής άποίηράνσεως αύτών έπί τοΰ κα
ταστρώματος ή έπί βράχων πρδς άλάτισιν· άφοϋ δέ 
φορτώσουν καλά, έπιστρέφοον είς τάς οικείας χώρας 
δποο πωλοΰν τά φορτία είς έμπορους χαί ουτω μετα
φέρεται διά του έμποριου είς δλον τδν κόσμον.

Συνήθως 4—5 χιλιάδες πλοίων ένασχολοΰντατ είς 
τήν αλιείαν τοΰ βακαλάοο κατ’ έτος, τά περισσότε
ρα δέ τούτων εΐναι ’Αμερικανικά.

"Οταν οί μικροί μας άναγνώσται άκοόσωσιν, ότι 
κατ’ έτος συλλαμβάνονται υπέρ τά 54 έκατομμύρια 
τοιούτων ιχθύων θά άνακράςωσιν ευθύς, δτι είς ολίγα 
ετη θά έςαφανισθή τδ είδος τοΰτο τών δψαρίων άπδ 
τής θαλάσσης· άς μή φοβώνται δμως, διότι ’ Εκείνος 
ό όποιος έκαμε τδν βακαλάον τόσον χρήσιμον είς 
τδν άνθρωπον έφρόντισεν, ώστε ποτέ νά μή έ£αφα- 
νιαθή' διότι εδρέθη δτι έκαστη θήλεια γεννά κατ’ έτος 
9 έκατομμύρια ώών!!

ιΟ βακαλάος εΐναι χρήσιμος πολύ καί είς τήν ια
τρικήν. Έκ τοΰ ή πάτος (σηκοτιοο του) έκδλίβεται 
έλαιόν τι, τδ όποιον ωφελεί πολδ τούς πάέχοντας άπδ 
στηθικά νοσήματα ή έν γένει αδυναμίαν σωματικήν.

Άς μή νομισωσιν δμως οί μικροί μας φίλοι, δτι ή ά- 
λιεία τοΰ τόσον νοςίμκ καί χρησιμυ τουτυ όψαρίυ είναι 
πράγμα ευκολον· άπ’ έναντίας εΐναι πολύ κοπιαστική 
καί συνοδεύεται μέ πολλούς καί μεγάλους κινδύνους. 
Είς τά μέρη, δποο 0ψαρεύεται δ βακαλάος, πίπτει 
πολλή καταχνιά καί συμβαίνουν μεγάλαι τρικυμίας 
καί εΐναι πολδ ψΰχος, ώστε τά αλιευτικά πλοία υπο
φέρουν πολύ καί πολλάκις εκατοντάδες έξ αύτών χά
νονται· ώστε όσάχις τρώγομεν αΰτδν άς εύχαριστώ- 
μεν τδν Δοτήρα πάντων τών άγαθών και άς προσευ- 
χώμεθα όπέρ έκείνων, οΐτινες έκτίθενται εΐςτοιούτους 
κινδύνους δπως μάς προμηθευσωσιν αυτόν.

Ο ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ.

"Ητό ποτέ είς έν χωρίον τής ’Αμερικής παιδίον τι 
πολύ άτακτον δνομαζόμενον Ιωάννης. Ο πατήρ του 
άπέθανεν ένφ α,ΰτδς ήτο νήπιον, τήν δέ μητέρα του 
δέν ύπήκυεν, άλλ’ έφέρετο βπως ήθελεν είς τδ πείσμα 
όλων τών μέσων καί τιμωριών, τά όποια ή δυστυχής 
μήτηρ του μετεχειρίσθη.
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Είς το χωρών εκείνο υπήρχε διδάσκαλοί τις περί-' 
φημος διά τήν εδσέβειαν καϊ τδν καλόν του τρόπον 
και είί τούτον ή αγαθή μήτηρ ήγαγε καί παρέδωκε 
πρωίαν τινα τδν άναπότακτον υϊόν της, παρακαλέσασα 
αύτδν νά τδν διόρθωση, εί δυνατόν.

Ό αγαθός διδάσκαλος έλαβε τδ παιδίον άπδ τήν 
χεΐρα τής μητρδς και τδ ώδήγησεν εις §ν τών καθισμά
των, και τδ διώρισε νά προσέχη είί οσα ό πρωτόσχο- 
λος υπηγόρευεν είς τά αλλα παιδία τής πλάσεως έ· 
κείνης.

Κατ’ Αρχάς δ ’Ιωάννης έφαίνετο ευπειθής καΐ φρό
νιμος, άλλα τούτο δέν διήρκεσε πολύ, διότι είχε σχη
ματίσει πολΰ κακάς έξεις, καΐ δέν ή δυνατό νά τάς πα
ραίτηση εδκόλως. *0 διδάσκαλος μετεχειρίσθη πολλά 
μέσα καΐ πολλάκις τδν έτιμώρησε διά τήν Αταξίαν 
κάΐ Ανυποταξίαν του, αλλά ματαίως, ό Ιωάννης έγί- 
νετο καθ’ ημέραν χειρότερος, εως ου τέλος πάντων 
ήμέραντινά έπιάσθη ψευδόμενος τόσον χονδροειδώς, 
ώστε ό διδάσκαλος Απεφάσισε νά τδν τιμωρήση πα
ραδειγματικοί;.

Μετά τδ τέλος λοιπόν τών μαθημάτων τδν έθεσεν 
δρθιον έπί τίνος σκαμνιού έμπροσθεν όλων τών μα
θητών του σχολείου, τους όποιους διώρισε τρόπον 
τινά δικαστάς και τοιουτοτρόπως ήρχισεν ή δίκη 
τοΰ ταλαίπωρου Ίωάννου, βστις μέ κρεμαμένην κε
φαλήν ΐστατο έπάνω είς τδ αχαμνών τοΰ υποδίκου.

— Ποια ποινή νομίζεις δτι πρέπει νά έπιβληθή εί; 
τδν Ίωάν/ην; ήρώτησέ μετά ταΰτα δ διδάσκαλος έν 
τών παιδιών, τά όποια έκάθηντο είς τδ πρώτον θρα
νίο ν, διά τδ όποιον είπε μέγα ψεΰμα;

:— Νά βαλθή είς μίαν γωνίαν μέ τδ πρόσωπον έ- 
στραμμένον είς τδν τοίχον, — εΐπεν ό μικρός παις.

__Ποία δέ συ; — ήρώτησεν έτερον.
— Νά σταθη έπί τοϋ ένδς ποδδς ήμίσειαν ώραν,— 

εΐπεν έχεΐνο.
— Καΐ ποία συ; ήρώτησέ τρίτον.
— Νά φάγη έν καλόν ξύλον!
— Συ δέ τί νομίζεις; ήρώτησέ τέταρτον παιδίον.
— Έγώ προτείνω, — εΐπεν ό παΐς οΰτος, νά προ- 

σευχηθώμεν δι’ αυτόν.
— Καλλιστα! ανέκραξεν ό διδάσκαλος, καϊ ουτω 

πρέπει νά κάμωμεν* διότι ό ’Ιωάννης έτέθη πολλάκις 
είς τήν γωνίαν, καΐ έπί του ενός ποδδς, καΐ έδάρη, 
άλλα χωρίς Αποτέλεσμα. Άς προσεοχηθώμεν λοιπόν 
δλοι οι1 αυτόν. Μόλις ό διδάσκαλος έπρόφερε τδν λό
γον καΐ ολοι οί μαθηταΐ έγονάτισαν καϊ ήρχιααν νά 
προσευχωνται διά τδν συμμαθητήν των. Η πραξις 
αΰτη τόσον συνεκίνησε τδν Ίωάννην, ώστε εκτοτε έ- 
γένετο είς τών φρονιμωτάτων και έπιμελεστάτων μα

θητών του σχολείου, και υπηκουε καθ’ ολα τήν μη. 
τέρα του.

Συμβουλευομεν όλα τά μικρά παιδία τά όποΐα έ
χουν άτακτους καΐ ανυπότακτους συμμαθητάς ή Α
δελφούς νά προσεύχονται 8ι’ αύτοός.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΟΜΙΣΤΗΣ.

Είς πολλά μέρη τής ’Αφρικής Αντί νά γίνεται διά 
τακτικών ταχυδρομείων ή αποστολή τών γραμμάτων 
γίνεται οί Ανθρώπων, οΐτινες αναδέχονται νά μεταφέ- 
ρωσιν αότά είς τον πρδ; δν όρον των δι’ δλίγα λεπτά.

Ώ; βλέπει ό αναγνώστης οΰτε δισάκχιον, ούτε άλ
λην τινά προμήθειαν φέρουσι μεθ’ έαυτών οί γραμμα
τοκομιστή, Αλλά μόνον καλάμιον, είς τδ άκρον τοϋ 
οποίου κάμνουν σχισμήν, είς τήν οποίαν σφηνόνουσι 
τδ γράμμα· τδ καλάμιον τοΰτο λαμβάνει τότε ό γραμ
ματοκομιστής είς τήν αρίστευαν χεΐρα, είς δέ τήν δε
ξιάν δόρυ ή ρόπαλον καί εκκινεί, Εμπιστευόμενος είς 
τήν φιλοξενίαν τών καθ’ οδόν φίλων διά τά πρδς τδ 
ζήν.

Τδ περίεργον εΐναι, οτι οί γραμματοκομισται ουτοι 
μεταφέρουσι τάς έπιστολάς είς παν μέρος, έτι καΐ έκει 
δποο ποτέ δέν υπήγαν, αότοματως πως εδρίσκοντες
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τήν όοόν τήν άγουσαν εί; αυτά διότι, ώ; γνωστόν ό* 
δοί δέν ύπαρχο υσιν είσέτι εί; τά μέρη έκεινα;

Τρέχουσι δε καθ’ ολην τήν όδόν, ώστε τδ ταςεί- 
οιον γίνεται ταχέως, καί ή άπόκρισι; έρχεται ασφαλώς.

Πόσον δμως διάφορο; ό τρόπο; τή; ταχυδρομική; 
υπηρεσία; εί; τά πολιτισμένα έθνη! Πόσον ταχέως, 
πόσον ευκόλως και πόσον άσαίαλώ; δύναται νά πέμ- 
ψη τι; επιστολήν καί λάβη τοιαυιην από τών άπωτά- 
των μερών τή; γή; διά μίαν ή τδ πολύ δυο δραχμάς!

Εί; τήν Αμερικήν π. χ. μέ Ι8 λεπτά δύναται νά 
πέμψη τι; έπιστολήν εί; μέρη άπέχοντα πλέον τών 
τριών καί ή μ ίσε ο ς χιλιάδων μιλιών. Διά δέ τοΰ τη
λεγράφου ή άνταπόκρισι; κατέστη ήδη στιγμιαία.

Εί; άλλο φύλλον τή; Έφ, τών Παίδων θέλομεν δώ
σει βραχεΐάν τινα περιγραφήν του ές αισίου τρόπου, 
καθ’ δν διευθύνεται ή εργασία εί; τήν Διεύθυνση» τών 
ταχυδρομείων εις τδ Λονδινον.

— tfnLl>
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΧΟϊΣΙ ΌΧΗΚ,

"Ολο; ό κόσμο; καί αυτοί οί ηλικιωμένοι καί γραμ
ματισμένοι θεωρό ΰσι καί μεταχειρίζονται τά βιβλία 
καί τά; εφημερίδας, ώ; άψυχα πράγματα, τά οποία 
δέν έχουν κάμμίαν επιρροήν. Άλλοίμονον, όποια 
τρομερά άπά-η! Τά βιβλία και αί έφημεριδε; συλ
λογίζονται, όμιλοΰν καί πράττουν πρδ; κακόν η κα
λόν. Κακόν τι βιολιον ή κακή τι; έφημερί; είναι έ- 
πίση; έπικίνδυνος, ώ; ό κακό; άνθρωπο; ή ή κακή 
γυνή, ή τδ κακόν παιδίον. "Οστις άναγινώσκει κα
κόν τι βιβλίον παραδίδει έαυτόν εί; κακήν συναναστρο
φήν- δστις δέ άναγινώσκει καλά βιολία καί καλάς εφη
μερίδας προτιμά τά; καλάς συναναστροφές. Ποιόν 
έκ τών οόο οί μικροί άνάγνωστοί μας προτιμούν;

Παν βιβλίον, πάσα έφημερίς, έχει ψυχήν, ή όποια 
έχει κακόν ή καλόν πνεύμα. Είναι ή ψυχή τοΰ συγ
γράφει»; ή του συντάκτου των* όταν δέ εκτείνεται είς 
τάς σελίδα; τοΰ βιβλίου, ή ψυχή εκείνη ενεργεί έπά
νω εί; τον άναγινώσκοντα αυτά; ώ; έάν ένήργει αύ- 
τό; ό ίδιο; άνθρωπος.

'(J συγγραφεύ; ή ό συντάκτη; όμιλεϊ εί; σέ μικρέ 
μου άναγνώστα καί είναι ό σύντροφός σου έπίτινα 
καιρόν έάν δέ εΐναι κακός σύντροφος, βεβαίως Οά σέ 
βλάψη.

α Κακαί συν αν άστρο φαί, — λέγει ό ’Απόστολο; 
Παύλο; (Α'. Κορινθ. ιέ. 33.) φθείρουσιν ήθη χρη- 
ατά, »

' Ο δέ σοφό; Σολομών συμβουλεύει λέγων. ν ’ 0 
περίπατων μέ τους σοφού; θέλει εΐσθαι σοφός, άλλ’ ό 
σύντροφος τών μωρών θέλει άφανισθή. β (Παροι
μία!. ιγ'. 20}.

Εΐναι ανάγκη λοιπόν μικροί τε καί μεγάλοι νά έ
χω με νκαλά βιβλία κάί καλά; έφ η μερίδας, δπω; είναι 
άνάγκη νά Ιχωμεν καλού; και τιμίου; συντρόφου; καί 
φίλου;. Οι νέοι έπομενω; χρεωστοδσι νά μή άναγι- 
νώσκωσι κάνέν βιβλίον, μηδέ κάμμίαν έφημερίδα χω- 
ρί; νά συμβουλεύωντατ πρώτον τού; γονείς των ή τού; 
έπιτρόπους των· διότι ή έπιρροή τήν όποιαν βιβλίον ή 
έφημερίς έ;ασκεί είς,.τόν νουν καί τήν καροίαν εΐναι 
το ο αυτή, ώστε θά τόν ώφελήση.ή θά τόν βλάψη όχι 
μόνον εί; τήν. παρούσαν 'ζωήν άλλά καί είς τήν μέλ- 
λόυσαν, εί; τήν αιωνιότητα. Προσέχετε λοιπόν, μι
κροί μου φίλοι, άπδ τά κακά βιβλία καί τά; κακά; έ
φ η μερίδας, άπδ τά; όποιας έπλημμυρήσαν αί πόλεις 
καί αί οδοί μας.

ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ είναι βάθος, τό όποιον ή γεωμετρία 
δέν δύναται νά καταμέτρηση — ή άριθμητική ν’ ά- 
ριθμήση — ή φαντασία νά φαντασθή καί ή ρητορική 
νά περιγράψη, ”A; ζή λοιπόν καθείς από ήμάς έδώ 
εις τόν κόσμον τούτον κατά Χριστόν, ώστε νά ή μέθα 
ευτυχείς είς τήν αιωνιότητα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ’Από του έπομενού φύλλου θέ- 
λουσι δημοσιεύεσαι είς τήν Έφ. τών Παίδων έρω- 
τήσεις άναφερόμεναι εί; τήν Νέαν Διαθήκην, οσοι οέ 
τών μικρών Αναγνωστών μας άποκριθώσι, χωρίς τής 
βοήθεια; τών γονέων ή άλλων φίλων, δρθώς, θέλουσι 
λαμβάνει εις τό τέλος τοΰ έτους-'-ώ; Αμοιβήν μικρόν τι 
βιβλιάριόν πρό;. τόυτω όριαθήράμενον. Ίούτο γίνε
ται είς ολα τά μέρη οπού υπάρχουν έν χρήσει Έφ. 
τών Παίδων καί διά τούτου οί.παΐδε; φιλοτιμοΰνται 
νά έςεταζωσι τό Ευαγγελίαν καί συνοικειώντα μέ 
αύτό εκ νεαρά; ηλικίας.

Ειδοποιούνται οί θέλοντε; νά προμηθευ- 
θώυι w όνο παρελθόντα ειη τή; ’Εφημερίδας των 
Παίδων, ότι έάν μέν κατοικούν τά; ’Αθήνας θά πλη- 
οόνουν 00 λεπτά δι’ έκαστον έτος, έάν δέ τά; Έ- 
παο/ία; 75 καΐ τό έςωτερικόν άναλόγω; τών τα
χυδρομικών τελών-

Έπίιοή παρά πολλών έπανειλημμένω; παρε- 
κλήθημεν νά έκδώσωμεν τήν Έφ. τών ΙΙαίδων 3ί; τοΰ 
μηνός. διπλασιάζοντας τήν συνδρομήν, λέγομεν δτι τότε 
εύχα ίστως θά τό κάμωμεν, δταν ό αριθμό; τών συν
δρομητών μα; αύςηθή εί; τρεΐς χιλιάδας* διότι μέ 
του; παρόντα; δέν έπαρκοΰμεν είς τά έςοδα Έάν 
λοιπόν, οί μικροί άναγνώστα ί μα; θέλουσι ν’ άπολαμ- 
βανωσι τήν εόχαρίστησιν ν’ άναγινώσκωσι τήν « Έφ. 
τών Ιίαιδων » δίς του μηνός, πρέπει νά φροντισωσι νά 
μας κάμουν περισσοτέρου; συνδρομήτάς. Έάν τοΰτο 
γείνη μέχρι τοΰ τέλους τοΰ τρέχοντος ετου; τό ίπό- 
μενον θά τήν έ'κοώσωμεν δίς.

Παρακαλούνται οί άνταποκριταί καί συν
δρομή ταί τή; Έφ. τών Παίδων νά έπιγράφωσι τοΰ 
λοιπού τά; έπιστολά; των εί; τήν ΔιεΰΘονσιν τή; «’Ε
φημέριό ο ί τών Παίδων.»


