
ΕΤΟΣ Γ.
ΑΕ1Θ. 33.

Τιμή )Μ 50
» έχΐίστ. »ύλ·. * 5ΕΝ ΑΘΗΝΑ»Σ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1870.

Μεγάάηρ, Σιβάθηρ, Καμηλοπάρδαλη,

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ.

Όσοι τών μικρών αναγνωστών της Έφ. τών Παί- 
δων ζήσωσι μέχρι τής νεανικής καί άνδρικής ήλικίας 
καί σπουδά^ωοι τήν φυτικήν ιστορίαν &έλουσι μάθει, 
δτι ήτο πάτε καιρός, καθ’ ον ολόκληρος ή γή ήγουν 
ολα τά στοιχεία, άπό τά οποΐα αΰτη συνίσταται, ήσαν 
είς διάπυρον ρευστήν κατάστασιν. Μετά παρέλευτίν 
πολλοΰ χρόνου τό εξωτερικόν μέρος αύτή; έφυχράν- 
θη και έγένετο στερεόν, ένφ τό έσωτεριχόν. το κέν
τρο ν, εόρίσκεται άκόμη είς διαπυρον ρευστήν κατά- 
στασιν τά δέ ρευστά σιοιχεΐα όταν γίνωνται έκρή- 
ξεις τών ηφαιστείων δρέων έςέρχονται άπό τούς κρα- 
τήρα'ς των έν ειδει πύρινου ποταμού καί καλούν αι 
λάβα.

Τό άποξηρανθέν καί στερεοποιηθέν τοΰτο μέρος 
τής γης συνίσταται άπό στρώματα πετρών, γύψου καϊ 

άμμου. Τά στρώματα ταΰτα εΐναι ώς τά φύλλα βι
βλίου καί είς πολλά τούτων εΐναι γραμμένα μαθήμα
τα άςιοοπούδαστα δι’ ήμας.

Εις πολλά τούτων εύ ρίσκο μεν τά λείψανα ζώων καί 
φυτών, τά δποΐα εζων πρό τοΰ μεγάλου κατακλυσμΰ, 
Είς λεπτόν δέ τι στρώμα αμμολίθου φαίνονται αί κυ
ματοειδείς έντυπώσεις τής παλίρροιας, τά ίχνη σκω- 
λήπων, τά γρατζουνίσματα τών καρκίνων έπί τής πα
ραλίας καί άκόμη αί έντυπώσεις τών σταλαγματιών 
τής βροχής, ώς έπιπταν έπί τής άμμου!

Είς αλλα μέρη κάτωθι τής παρούσης ίπιφανείας 
τής γης εδρίσκονται εκτεταμένα στρώματα άνθρά- 
κων (κάρβουνων), τά δποΐα εΐναι λείψανα τών προ 
του κατακλυσμού δασών κάβε δέ κομμάτιον λιθάν
θρακας, τό όποιον μεταχειρίζεται δ άνθρωπος είς τά 
έργοστάσια, τάς άτμομηχανάς, τά άτμόπλοια, ή τους 
σιδηροδρόμους, άπετέλει ποτέ μέρος δένδρου ή φυ
τού, τό όποιον δέν υπάρχει πλέον.

Άπαντώνται προσέτι λείψανα ύπερμεγέθων ζώων, 
τά όποια έζων ποτέ έπί της γης, ’Επειδή δέ μέρη μό
νον του ζώου, ώς λ. χ. δστοΰν τι ή μέρος τοΰ σκελε
τού αύτοΰ άνακαλόπτεται, οί γεωλόγοι, οί όποιοι κα
ταγίνονται είς τήν σπουδήν τών ζώων, κατορθόνουν 
νά αναπληρώσουν τό μέγεθος και τήν κατασκευήν 
όχι μόνον τοΰ δλου σκελετού, άλλά και του ολου ζώυ, 
όπως ήτον ένώ έζη.

Ουτω π. χ, δταν άνακαλυφθη μία τών αγόνων, 
έκ του σχήματος καϊ τής κατασκευής τών δδόντων οί 
γεωλόγοι δύνανται νά εΐπωσι μετά βεοαιότήτος Άν 
τό ζώον ή το σαρκοφάγον ή φυτοφάγον, άν ήτον άρπα- 
κτιχόν κτλ. Εόν οέ,οίόδόντες ήσαν κατεσκευασμέ
νοι διά νά ξεσχίζω σι σαρκας, οί πόδες πρέπει νά ηναι 
το'.ούτοι ώστε νά κρατώσιν αυτάς· προ; τούτο απαι
τούνται όνυχες οξείς, μυώντ; ισχυροί καί αρμόδιός
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διάπλασις του ποοός καί τής κατά τόν ώμον όίρθρώ· 
σεως, Κατά τόν τρόπον τούτον από τοΰ ένό; είς τό 
άλλο μεταοαίνοντες κατορθόνουν νά σχηματίσωσιν ο
λόκληρον τό ζώον.

Κτενορραχίύϋιυν, Λίεγαλόσαυρο;, Ήλώσαυρος.
ή 3 Ιγουανόδων·

Είς τήν πρώτην τών εικονογραφιών βλέπουν οί μι
κροί άναγνώσταί τρία είδη προκατακλυσμιαίων θη
ρίων, αντιπρόσωποι τών οποίων είναι ή Έλαφος, 
ό Έλέφας καί ή Καμηλοπάρδαλη. Είς τήν δευτέραν 
τέσοαρα τεράστια ζώα άνήκοντα είς τήν τάξιν τών 
σαυροειδών (γουστερών},

'(J Ίγουανόδων είχε σκέλη 10 ποδών το ΰψος, 
από τοΰ ποδός μέχρι του ώμου· τό δέ σώμα του ή to 
60.— 70 ποδών το μήκος! Είς το κρυστάλλινου πα- 
λάτιον τοΰ /Ιονδίνου, παρά τινι τεχνητή λίμνη, Υπάρ
χει τεχνητόν τι δείγμα τοΰ ύπερμεγέθους τούτου προ
κατακλυσμιαίου ζώου, έντύς τής κοιλίας τοΰ όποιου 
δύνανται νά γευματίσωσιν αναπαυτικότατα ‘20περίπυ 
άνθρωποι!

Τινά τών τρομερών τούτων θηρίων ίζων έντός του 
υδατος· αί οέ σιαγόνες των ήσαν πολλάκις ‘20 ποδών 
μακραί, ολόκληρον δέ τό ζώον περίπου 100 ποδών 
τό μήκος!

Τά ζώα ταΰτα έζων είς μεγάλαί άγέλας είς τάς 
έκτεταμένας πεδιάδας τής ’Ινδίας, όπου τά οστά αδ- 
τών ε&ρίσκοντμι παμπληθή είς άπολώωμένην κατά- 
σταισιν.

Μεταξύ τών προκατακλυσμιαίων τούτων θηρίων 
άπαντώνται τινά πολύ παράξενα τήν μορφήν, Οΰτω 
λ. χ. Sv είχε κεφαλήν κροκοδείλου, τράχηλον κύ
κνου, πτερά νυκτερίδος, χειραί όμοιαζούσας μέ τάς 
τοΰ ανθρώπου καί σκέλη επιτήδεια είς τό περιπατειν 
καί τό κολόρδαν! Κατά τήν κατασκευήν τών οστών 
τ« ήτον έρπετόν, έχον φολιδωτόν δέρμα, άλλ’ ενταΰ- 
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τιρ ή φύεις τφ είχε προμηθεύσει τά μέσα τοΰ νά πέ
τα ! Αί δερματώδεις πτέρυγές του, δταν τό ζώον δέν 
τας μετεχειρίζετο έδιπλόνοντο, όπως αί τών πτηνών, 
είς τά πλάγια τοΰ σώματος· ήδυνατο δέ νά κρεμάται 
άπό τών δένδρων κρατούμενον διά τών οξέων δνυ- 
χων, οί όποιοι προεςετείνοντο τών δακτύλων.

Τό ζώον τοΰτο, δταν δέν έπέτα, ή δέν έκρέματο, 
η δέν έκολυμβα, ΐστατο έπι τών όπια6ίων ποδών του 
με τόν λαιμόν κυρτωμένον ώς τόν τοΰ κύκνου, ίνα ύ- 
ποςηρίζη εδκολώτερον τήν γιγάντειον αύτοΰ κεφαλήν.

Ίαΰτα και άλλα πλάσματα, τών όποιων τά λείψα
να άνεκαλύφθησαν, άνοίγουσιν ενώπιον τοΰ ανθρώ
που κόσμον πρό αιώνων τεθαμμένον είς τά έγκατα 
τής γης, καί μάς παρέχουσι τήν εύκαιρίαν ΐνα ίδω
μεν τήν θαυμαστήν δύναμιν τοΰ Παντοδυνάμου Θεοΰ.

—-- - —

ΜΙΑΝ ΛΕ3ΙΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Δεΐξον με παιδίον, τό οποίον όπαζοόει τούς γονείς 
του, σέβεται τούς γέροντας, δεικνύει πάντοτε φιλι
κήν διάβεσιν πρδς όλους, καταγίνεται έπιμελώς είς ά- 
πόκτησιν γνώσεων καί είς αγαθοεργίαν, καί άν τό 
παιδίον τοΰτο δέν ήναι σεβαστόν καί αγαπητόν παρά 
πάντων, τότε θά ομολογήσω, 3τι δέν υπάρχει αλή
θεια είς τόν κόσμον.

Ένθυμεΐσθε τοΰτο, αγαπητά μου παιδία, καί έστε 
βέβαια ότι θά ήσθε σεβαστά καί θά άγαπάσΟε παρά 
πάντων, καί δταν άνδρωθήτε θά γείνητε ωφέλιμοι 
άνθρωποι.

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΣ.

θαυμαστός είναι τφ όντι ό άριβμός τών σωμάτων, 
και αύτών τών κατά τό φαινόμενον στερεών, μέ τά 
όποια τό ύδωρ ένοΰται.

Ό άστράπτων οπάλλιος (είδος πολυτίμου λίθου) 
τόν όποιον αί γυναίκες φορούν ώς κόσμημα, σύγκειται 
εκ χάλικος (άτοαλόπετρας) και υδατος—Έκ -200 
τόνων χώματος 4(H) τόνοι είναι ΰδωρ — Ό άήρ τόν 
όποιον άναπνέομεν έχει ικανήν ποσότητα υδατος έν 
είδει ατμών — Αί πατάται, τάς ίποίας τρώγομεν, είς 
100 δράμια περιέχοοσι 90 δράμια υδατος— Τά επτά 
όγδοα τοΰ βάρους τοΰ ανθρώπου είναι ΰδωρ— Τά φυ
τά περιέχουν περισσότερον υδαιρ, Τό ήλιοτρόπιον π. 
χ. έκπέμπει διά τής διαπνοής 100 δράμια υδατος πά
σαν ημέραν. Τό γογγυλών τήν αυτήν ποσότητα — Έν 
στρέμμα χωραφιού έσπαρμένον μέ σιτάριον .διαπνέει 
10 τόνου; υδατος πάσαν ημέραν!

Τδ ΰδωρ έχει ειδικήν μαγνητικήν ιδιότητα, διά τής 
οποίας προσκολλάταιείς τά πράγματα, μέ τάοποία έρ-
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χεται είς επαφήν — ανε» τή; βιότηΐο; ταυτη; δέν Μ 
ήμπορουμεν νά μεταχειρισδώμεν τήν μελάνην, μέ τήν 
όποιαν γράφομεν, διότι δέν δά έστεκεν εΐττδ κονδύλι 
— δέν &ά ήδυνάμεθά νά πλύνωμεν τάί χεΐραί καί τδ 
πρόσωπον, χαΐ νά καθαρ ίζωμεν τά φορέματα μας. 
Δέν ήδυνάμεΟα νά κατασκευάζωμεν άρτον, διότι τά 
μόρια τοΰ αλεύρου δέν δά ήδόναντο νά ένωδώσι διά 
τοΰ υδατος, ουδέ νά'μαγειρεόιομεν φαγητά. Πόσον 
εΰγνώμονες λοιπόν πρέπει νά ήμεθα εί; τδν Ουράνιον 
ημών (Ιατέρα διά τήν οοφήν καί αγαθήν ταότην πρό
νοιαν, τήν όποιαν ελαόε προίκισα; χάριν ήμών τδ 
απαραίτητοί; άναγκαϊον τοΰτο πράγμα διά τήν ζωήν 
χαι τήν υγείαν τοΰ άνθρώπαυ μέ τοιαότην δαομαστήν 
Ιάωτητα!
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ΟΙ ΜΑΡΤΤΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡ.

Ή νήσος Μαδαγάσκαρ κείται πρδς τά άνατολικά τής ’Αφρι
κής, κατοικεΐται δέ ύπδ ανθρώπων άνηκόντων εί; τήν Μογγολι 
κήν φυλήν. Πρό ΐίάγων έτών έστοίλησαν έκεί ιεροκήρυκες διά 
νά κηρόςωσι τό Εύαγγέλιον είς τούς άγριους κατοίκους. Ό 
τότε βασιλεύς, Αν καί βάρβαρος, έδέχθη αύτοΰ; εύμενώς καί 
τοΰ; έχορήγησε πάσαν ευκολίαν, διότι έολεπεν, ότι οί υπήκοοί 
του έγίνοντο καλλίτεροι άνθρωποι διά τών προςπαθειών τών 
άνθρώπων τούτων.

Είς όλίγα έτη πολλοί άπδ τούς κάτοικε; παρήτησαν τήν είδω- 
λολατρείαν καί έγειναν Χριστιανοί—τοΰτο ήρέθισε πολύ τούς 
ίερεϊ; τών ειδώλων καί τούς φανατικούς ύπέρ τή; είδωλολα- 
τρείας συμπατριώτα; των, καί άφοΰ δ καλός έκεΐνος βασιλεύς 

j άπέθανεν ή, ίπως ύπάρχει ύποψία, έφαρμακώθη, καί ή βα-

σίλισσα άνέβη είς τδν θρόνον, ήγειρε μέγαν διωγμόν κατά τών 
δυστυχών χριστιανών, καί άλλους μέν έβανάτωσαν διά μα- 
χαίρας, άλλους ίπνιγον, άλλους ίκαιον, καί άλλους ίρριπτον είς 
φυλακήν δημεύοντες τά υπάρχοντά των άλλ’ όλα ταΰτα 
δέν ίσχυσαν νά κάμουν τούς χριστιανούς ν’ άρνηθοΰν τόν 
Χριστόν. Τέλος ή πονηρά βασίλισσα μέ τούς υπουργούς της 
έμηχανεύθη τό έςής. Υπάρχει είς τήν νήσον βράχος ύψηλό- 
τατος καί απόκρημνος. ώς φαίνεται είς τήν προκειμένην ει
κονογραφίαν, έκεΐ Ισυρον τούς έπιφανεστέρους τών Χριστια
νών καί άφοΰ τούς έκρέμων διά σχοινιού άπδ τή; όφρύος τοΰ 
βράχου, έθετον δήμιον μέ πέλεκυν, δστις ήρώτα τόν οότω 
κρεμάμενον; άν ήθελε ν’, άπαρνηΟη τόν Χριστόν- αν έλεγΐν 
όχι, δ δήμιος ίκοπτε διά τοΰ πελέκεως τό σχοινίον καί ό δυ
στυχή; άνθρωπο; έπιπτεν έπί τών βράχων καί κατεσυντρίθε
τό. Τδ θέαμα ήτο φο θέρον άλλ’ ένταύτηΐ και συγκινητικόν, 
διότι έξ όλων τών κρεμασθέντων ούδέ είς ήρνήθη τόν Σω- 
τήρά του..

Ή πονηρά έκείνη βασίλισσα ΑπέΘάνε προ δύο έτών, ή οέ νυν 
διέταξε νά καώσιν ρλα τά είδωλα ζαϊ νά κηρυχθή ή Χριστιανι
κή θρησκεία, θρησκεία τοΰ Κ ρ ά τ ο υ ς, ή δέ νήσος ήδη 
κυθερνάται χριστιανικώς. Όλον τοΰτο χρεωστεΐται είς 
τούς κόπους όλίγων ευσεβών Χριστιανών, οίτινες έκήρυξαν τό 
Εύ αγγέλων, τό όποιον έγένετο είς τήν νήσον'έκείνην ά λ η 6 ή ς 
σωτηρία.

0 ΦΙΛΑΡΓΓΡΟΣ KAI TO Ε3 ΑΠΌΪ ΜΑΘΗΜΑ.

Όποιον μάθημα μάς παρέχει δ φιλάργυρος! ’Αλλά τί είναι 
φιλάργυρος ; Ό άγαπών τό αργύρων ή έν γένει τά κοσμικά 
άγαβά ώς Θεόν δ εχων αυτά ώς Θεόν του- έπομένως ϊστις 
εόρίσζει ύψίστην ήδονήν έπισωρεύων θυσαυρούς έπί θησαυ
ρών. Βάλλει κατά μέρος φορέματα διά νά τά φορέση άλλην 
ήμέραν, άλλ’ δ σκώληξ τά κατατρώγει. Θησαυρίζει χρυσόν 
καί άργυρον, άλλά κλέπται διορύσσουν καί κλέπτουν αυτόν 
ΙΙοΐον είναι τδ έκτου φιλάργυρου μάθημα; "Οτι είναι κάλλιαν 
νά έχωμεν θησαυρόν έν ούρανιρ — οικίαν καί πλούτη τά όποια 
δέν δύνανται νά διαρπαγώσιν, άλλά θά μένουν εί; τόν αιώνα.

Εσχάτως ήνοίχβη είς τά ΙΙαρίσια τό δωμάτιον ένός φιλάρ
γυρου καί εύρέβησαν εί; αΰτό τά έξης- 326 ζεύγη καλτσών, 
133 ζεύγη ύποδηματων (παπουτσίων), 41 ζεύγη βρακίων, 30 
σουρτοΰκα, 41 πίλοι (καπέλα) διάφορα σάλια, 93 γελέκα, 64 
ύποκάμισα, 40 κολλάρα, 40 βινόμακτρα (μανδίλια τής χει- 
ρός·) 2 λευκά γελέκα, 15 ζεύγη μάλλινων τσουραπίων, έ σώβρα
κα, νυκτικά ύποκάμισα, φλανέλλαι, προσόψια, ποοιαί κλπ, πο
λυάριθμα! Ώ; φαίνεται άφότου άνεχώρησεν άπό τήν πατρι
κήν οικίαν έφύλαςεν βλα ϊσα ήγόρασε πρδς χρήσίν του !!

ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΩ ΤΑ ’ΜΜΑΤΙΑ ΜΟΪ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ.

Ό μικρό; Γεώργιο; ήσΟένησέ ποτέ βαρέω;. Ό Θεό; 
όμως ηυδόκησε νά σωθη ή ζωή τοο, άλλ’ ή άνάρρω- 
σίςτου ήτο μο.κρά καί βραδεία, καί ήτον ήναγκασμέ- 
νο; νά. άπέχη άπδ πολλά φαγητά- ενώ έκάόητο έπί 
τή; κλίνη; τοο ήμέραν τινά, εΐοήλθεν ή μικρά αδελφή 
του μέ εν άπιοιον εϊ; τό στόμα της. Ή μήτηρ τοΰ 
Γεώργιο τψ εΐχεν ειπεΐ, δτι 3έν επρεπε νά φάγη ειμή 
δ,τι τοΰ εδιδεν αυτή, διότι δ ιατρό; δέν τφ έβογχώρεί



132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1870.

νά τρώγη δ,τι καί τά άλλα παιδία τής οικογένειας μέ- 
χρις ου δυναμώση καλώς,

Άλλ’ ή ορεςίς του ήτο καλή, τδ άπίδιον ήτον ώ
ριμον καΐ αυτός έπεθύμ it νά είχε μίαν τουλάχιστον 
μπουχουνγάν ίδαγκωμαατάν), ’Αντί όμως νά ζητή- 
ση τοΰτο άπδ τήν αδελφήν του. ή όποια ευχαρίστως , 
&ά τοΰ τδ έοιδεν ολόκληρον, «*Ασπασία,—εΐπε,—που
ρά χαλά» πήγαινε έξω άπδ τδ δωμάτων μέ τδ άπίδιόν 
σου, έγώ δέ 'θέλω χραζεί χρισμένα τά 'μμάτιά μου 
ένώ συ αναχωρείς, καΐ ουτω δέν &ά έπιθυμώ πλέον 
αυτό! ν

Δέν ήτο τοΰτο ωραίος τρόπος άπδ μέρους πενταε
τούς ■ π αι ο ίο υ νά έξελθη τοΰ πειρασμοο; Βεβαιότατα 
χαί.δταν ηχούσα περί τούτου, έσυλλογισθην, δτι ύ
παρχο υν άπειρα παιδία καΐ ακόμη ηλικιωμένοι άν
θρωποι, οί όποιοι 6ά έκαμνον χαλά νά μιμηθώσι τδν 
μιχρδν Γεώργιον, δσάχις εύρίσκονται είς πειρασμούς 
χαί κινδυνεύουν νά πέσωσιν είς αμαρτίαν.

« Άπόστρεψον τους οφθαλμούς μου άπδ τδ νά βλέ- 
πωσι ματαιότητα καΐ ζωοποίησαν με εΐς τήν οδόν 
τών διαταγμάτων σου. » (Ψαλμ. ριθ', έδ. 37.)

Ο ΜΠΑΡΠΑ ΣΠΤΡϋΣ ΚΑΙ Η ΠΙΠΑ Τ01\

(Jed τήν ’Εφημερίδα τών ΖΖαίάων.)

Ευσεβής τις χωρικός κάτοικος τής Ελβετίας, δστις 
είχε ζήσει είς απιστίαν καΐ αμαρτίαν, συνελθών είς 
εαυτόν άπεφάσισε νά δουλεύση τδν Κύριον τδν υπό
λοιπον καιρόν τής ζωήςτοο, καΐ διά τής βοήθειας του 
Θεού έξετέλεσε τήν άπόφασίν του. ϋύτος ένω διί- 
βαινέ ποτέ άπδ μίαν συνοικίαν είδε γραίαν ρακενόύ· 
τιν καθημένην εις μίαν γωνίαν καΐ ζητούσαν ελεη
μοσύνην. Τήν έ πλησίασε καΐ μετά βραχείαν συν- 
διαλεξιν τή; έδωκε δέκα λεπτά.

'Η μικρά αυτή συνδρομή ^χαροποίησε τόσον τήν 
πτωχήν έκείνην γυναίκα, ώσιε τό πρόσωπόν της έ- 
φαιόρύνθη ύπδ άγαλλιάσεως καΐ έπλήρωσε τδ στόμα 
της μέ θερμάς εκφράσεις ευγνωμοσύνης.

— At! είπεν, — ό Μπάρπα Σπόρος,— εί; τδν 
όποιον έ'καμε ζωηράν έντύπωσιν δ τρόπος τής γραίας, 
~ άν 10 λεπτά κάμνουν αυτήν τήν δυστυχή τόσον 
ευτυχή, πάσας τοιαυτας ευκαιρίας έχασα γεμίζων τδ 
στόμα μου μέ καπνόν! » Ταΰτα εϊπών εθραυσε τήν 
πίπαν του καί ποτέ πλέον δέν έδοκίμασε τό δηλητή
ριου εκείνο φυτόν.

Υποτίθεται, οτι έάν τά χρήματα, δσα δαπανώνται1 
είς τον καπνόν καΐ τδν ταδοακον παρακατετίθεντο είς ι 
μίαν τράπεζαν, &ά έδιοον τόκον άρκειδν νά δια- 
τηρήση τόσους ιεροκήρυκας, οσοι ήσαν ίκα.οΐ νά κη- 

ρόξωσι τδ Εύαγγέλιον είς όλα τά έθνη τής γης!! Ό
ποια άπώλεια! ‘Οποία τρομερά σπατάλη!

Μικροί μου φίλοι, εάν θέλετε ν’ άκούσητε τήν 
συμβουλήν ένδς, δστις έπΐ 20 ετη έκάπνισε τήν ύ· 
γειάν:και τά χρήματά του, ποτέ μή δοκιμάσητε τδ 
επάρατον -τούτο χορΐον.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 1) Πόσοι Ίωάνναι άναφέρονται 
εΐς τδ Εύαγγέλιον, καΐ τί έπραξεν έκαστος;

2) ΙΙόσους νεκρούς άνέστησεν ό Κύριος ήμών ’Ιη
σούς Χριστός; πώς ωνομάζοντο; καΐ ποΰ άνεστήθη 
έκαστος;

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠ0ΙΗΣ1Σ. Έπιθυμοΰντες νά 
διευκολύνω μεν τάς απανταχού τής Έλλάοος καΐ είς τδ 
Εξωτερικόν συνδρομητάς τής Έγτμιερίδος των Παι· 
δων είς τήν λήψιν τών φύλλων των καΐ ουτω νά παύση 
παν παράπονον, προτείνομεν, ώστε είς πόλεις καΐ χω
ρία, δπου δέν έχομεν ήμεΐς ίδιον αντιπρόσωπον, καΐ 
όπου ύπάρχουν περισσότεροι τών 5 συνδρομητών εΐς 
τούτων νά διορισθή έκ συμφώνου ύπδ πάντων αντι
πρόσωπος. καΐ αύτδ: επ’ δνόματι πάντων νά μάςπέμ- 
ψη τδν κατάλογον τών έπιθυμουντων νά έξακολουΟή- 
σωσι τήν συνδρομήν των. ή νά έγγραιρώσιν ώς συν
δρομηταί διά τδ έτος 1871. Διά τοΰ τρόπου τούτου 
διά μιας μόνης ένστολης όλοι ουνανται νά έγγραφώ- 
σι συνδρομηταί χωρΐτ ν’ άναγκάζηται έκαστος χωρι
στά νά γραφή ποδς τήν διεύθυνσιν.

Άνταποκρι-άς είς ΙΙάτρας έχομεν τδν χαθ. Κ. Νε- 
στορίδην, είς Καλάμας τδν κ. Α. Κουρτάκην, Σπάρ
την τδν δικηγόρον κ. Ι συμάκον, Γύθειον Ν. Κοζκινά- 
κον. Άρεόπολιν Μ. Γκικάκον, Λαμίαν Δ Διονυσό- 
πουλον, Σπετσας κ. Λιοσην, 'Ύδραν ζ. Αεονάρδον, 
Κεφαλληνίαν κ. Λασκαρατον, Κέρκυραν κ. Άντ. Τερ- 
ζάκην, Μυζωνον κ. Κονσολό τι ο υλον. Σμύρνην κ. Ο. 
Κυνηγόν. Θεσσαλονίκην θωμαν Ίωά-,νου. Κωνσταν
τίνο ΰπολιν Καθηγ. κ. Καζαχον καί βιβλιοπώλην κ. 
Τεφαρίκην, Άδριανούπολω κ. Χατσατοΰρον Κούρο υ- 
γιοννην,

Ηαρακαλοΰνται οί άνταποκριταί μας ουτοι νά μάς 
πέμψωσι τούς νέους καταλόγους έί-α τουλάχιστον μή
να πρδ τής λήξεως τοΰ τρέχοντο; έτους όπως δυνη- 
θώμεν νά τακτοποιήσωμεν αύτούς καΐ άποστείλωμεν 
τά φύλλα εις πάντα; κατά τήν πρώτην Ιανουάριου 
1871.

— Πάσα κοωοποίησις πρέπει νά διευθύνεται <ι εις 
τήν Διεύθυνσιν τής Έφ. τών Παίδων. ν

I


