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ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΡΑΡΑΤ.
Αναγινώσκομεν είς τήν 'Αγίαν Γραφήν (Γέν. ή. 4.) 

οτι μιτά τον κατακλυσμόν, διά του όποιου ό θΐδ; ζα· 
τίέτρεψε τδν παλαιόν κόσμον διά τά; αμαρτίας του, 
ή κΰωτϋς, εις τήν οποίαν μόνη ή οικογένεια τοΰ 
Νώε, συνίιταμένη ές δκτά ψυχών, έσώθη, έκαΟησεν 
έίς τδ ορος "Αραρατ. Τά ορη, τά όποια γνωρίζονται 
σήμερον ύπδ τδ όνομα τοΰτο, άνήκουσιν eli τά Καυ
κάσια άρη, τά ανατολικά μέρη τών όποιων βρέχοντα 
ύπδ τοΰ ποταμού "Αρας. ή ’Αράςη, δστις χωρίζει τήν 
Περσίαν άπδ τής 'Ρωόσίας, καί χύνεται είς τήν Κα 
σπίαν θάλασσαν.

Τδ κυρίως λεγόμενον ορος ’Αραράτ συνίσταται, ώ; 
φαίνεται έκ τής παρούσης εικονογραφίας, έχ δύο χω
νοειδών κορυφών- τούτων ή υψηλότερα είναι 17,3'20 
αγγλικών ποδών τδ ύψος άπδ τήί έπιφανείας τή; 
θαλάσσης χαι 14320 άπδ τής πεδιάδος, δια τής οποίας 
ρίει ό ’Αράτη;· αί δυο κορυφαΐ άπέχουσιν- ώπ’ άλλη- 
λων κατ’ ευθείαν γραμμήν 36 χιλιάδας πόδας.

Άνωθεν τών 12 χιλιάδων ποδών τδ οροί καλύ
πτεται ύπδ διηνεκούς χιόνο; καί πάγου· εΐναι δε τδ 
Αραράτ ήφαιοίειογενές, ήγουν έσχηματίσίΐη ύπδ η
φαιστείου ένεργείας, ή κάλλιον εϊπεΐν είναι αύιδ τοΰτο 

ή ραΐστε to u, και το Ί 840 σύνεση εχρηςίς αυτού, ήτις 
κατέστρεψε πλέον τών ες χιλιάδων οικιών έκ τών τής 
περιχώρου ρίψαν ύπερμεγέΟεις βράχους 50 τόνων 
το βάρος είς μεγάλην άπόστασιν. Τά πέριί τοΰ ’Αρα
ράτ κατά τάς περιγραφάς τών περιηγητών εΐναι πολύ 
εύφορα καΐ ώραϊα και κατοικούν ται ώ; έπΐ τδ πλεΐ- 
στον ύπδ 'Αρμενίων.

Πολλοί τών περιηγητών έδοκίμασαν κατά καιρούς 
ν’ άναβώσιν έπΐ τής ύψίστης κορυφής τοΰ ορούς τού
του, άλλ’ άπέτυχον. 'Ο πρώτος κατόρθωσα; τοΰτο 
ήτο "Αγγλο; πρό τινων έτών έκτοτε δε άλλοι έκρα
ζαν το αύτί. Ή θέα άπδ τοΰ μεγίστου έκείνου ύψους 
λέγεται, δτι εΐναι μεγαλοπρεπής. Όποια πρέπει νά 
ήταν τά αισθήματα τοΰ Νώε, δταν μετά 12 μηνών 
περιορισμόν είς τήν κιβωτόν έίήλθε και εύρέδη έπΐ 
τοΰ ορούς τούτου, εχων ολην τήν άλλην κτίσιν ού
τως εΐπεΐν κατεστραμμένην ύπδ τού; πόδας του ! καΐ 
όμως τδ ’Αραράτ καΐ άλλα άκόμη ύψηλότερα ορη 
εΐναι ώ; κόκκος άμμου έπΐ τής επιφάνειας τής γής 
μας, καΐ αυτή δλ ή γή μας μικρότερα καί αύτοΰ του 
κόκκου παραβαλλόμενη μέ τδν ήλιον καΐ τού; άστέ- 
ρας τοΰ ουρανού 1 Πόσον θαυμαστά τά έργα σου Κύ
ριε, ολα έκαμες έν σοφία καΐ δυνάμει.

ΑΝΈΚΑΛΤΦΘΗΣΑΝ.

Έπΐ τή; κορυφής ένδς λόφου ήτο κήπος καΐ έπΐ έ. 
νδ: τών έκει δένδρων παιδίον κλέπτον μήλα, ενώ’ άλλο 
παιδίον έμενε κάτω καΐ παρετήρει μήπω; τά ΐδη 
κανείς.

— Τδν νουν σου,—Πέτρε,—έφώναζε τδ έπΐ τοΰ 
δένδρου παιδίον είς τδν σύντροφόν του.—Τά ’μάτια 
σου τεσσαρα, καϋμένε, διότι χανόμεθα! Νά ίδής τί 
μήλα ποΰ θά σου φέρω!
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— Κάμε τήν δουλιά σου—Γιώργη,—άπεζρίθη δ 
σκοπός,—ψυχή δέν φαίνεται!

Οΰτω; ένόμιζε τδ κακόν Εκείνο παιδίον* άλλ’ ομω; 
αύτήν Εκείνην τήν στιγμήν δ καθηγητής τή; αστρο
νομίας κ. Μικέλ.η;, έ'ιυχε νά έξετάζη τδν ήλιον, ίστις 
Εδυε τότε όπισθεν τοϋ λόφου Εκείνου, καί διά του με
γάλου καί ισχυρού τηλεσκοπίου του εΐδε τδν μικρόν 
κλέπτην έπί τοΰ δένδρου καΐ τδν σύντροφόν του χρη- 
σιμευοντα ώ; σκοπόν/Τδ τηλεσκόπειόν του του; έφερε 
τόσον πλησίον, ώστε ό κ. Μικέλης του; έόλεπεν ώ; : 
νά ήταν εί; τδ αυτό δ ωμ άτι ον μέ αυτόν- ολα τά χα
ρακτηριστικά τοΰ προσώπου των ήτο τόσον καθαρά 
εί; αυτόν, ώστε όταν έφέρθησαν ένώπιον τή; αστυνο
μία; τά άνεγνώρισε μεταξύ πολλών άλλων παιδιών, 
3ν καϊ τδ διάστημα τοΰ λόφου άπδ, του αστεροσκο
πείου η το. περισσότερόν .τών επτά μιλίων, ή δύω ω
ρών καί Επέκεινα. Οί μικροί κλέπται δέν έφαντά.ζοντό 
τοιοΰτόν τί, αλλά δεν.ήδόναντο καινά διαφύγωσι τδν ο
φθαλμόν τοΰ τηλεσκόπ'έίου.' .

Άλλ’άμως Εκτός τοΰ κ. Μικελη υπήρχε καί άλλο; 
δφθαλμδςέπ αυτών—οφθαλμό; μεγάλείτερο; καί οξυ
δερκέστερος, καί ό οφθαλμό; Εκείνο; τοΰ; ήκολούθει 
πανταχοΰ-τ-ήτο ό οφθαλμό; τδ Θεού, οςις είναι έπάνω 
όλων ήμών. Βλέπει τήν νύκτα- ώ; και τήν ήμέραν— 
Βλέπει έντδ; και έκτος τή; οικία;—Βλέπει τά; πράξεις 
καί βλέπει, τά;..κάρο ία;-ήμών— Μα; βλέπει κατ’ όνο
μα—μα; γνωρίζει κατ’ ονρμα.— ! Ο κ. -Μιν.έλη; δέν 
εγνώριζε τά δ νάματά τών- παιδιών εκείνων, άλλ’ ό 
θέδ; γνωρίζει πάντα;. κατ’ Ονομα.

■ “ ‘Υπάρχει Εδώ καμμία Εργασία διά κάνέν μι- 
κρδν παιδίον;—ήρώτησέ παιδίον τι εί; τδ γραφείον 
ενός εμπορικού καταστήματος.

— Καϊ ποιον είναι τό παιδίον, τδ οποίον ζητεί Ερ
γασίαν ; ήρώτησεν εΐς τών γραφέων.

— Έγώ, άπεκρίθη τδ παιδίον.
— Συ! έφώναξεν άλλος τις άπδ τδ άλλο μέρος τοΰ 

καταστήματος· ακόμη δέν Εβγήκες άπδ τδ αύγδ καί- 
ζητεί; εργασίαν; Καλλίτερα νά ύπάγης εί; τδν οίκον 
σας καϊ νά ήσυχάσης.

— Θέλω νά κάμω κάτι τι πρδς βοήθειαν τή; κοροό- 
λα; μου, ή όποια φροντίζει δι’ εμέ,—είπε τδ παιδίον 
μ» χαμηλωμένες οφθαλμού;· εΐναι γραία και οέν δό- 
ναται νά έργάζηται πολύ, ένω έγώ έμπορώ.

— Τδ θάρρος καϊ ή έτοιμότης τών λόγων τοΰ παι
διού έπέσυρον τήν προσοχήν όλων καϊ άμέσω; συν- 
ηθροίσθησαν πέριξ αύτοΰ διάφοροι νεανία:, οί όποιοι 
ήρχισαν νά τδ αστειεύονται- άλλ’ εκείνο χωρίς νά έν- 
τραπη η ώμλιάση έξηκολούθει νά έρωτά άν ύπηρχεν 
έργασία-

— Μ ή πειράζετε τδ παιδίον, έφώναξεν εΐς τών κυ
ρίων τοΰ καταςήματος—είναι εύγενές παιδίον· επειτα 
φέ στραφεί; πρδς αύτδ, λάόε τέκνον, μου τά χρή.

■ ■ ΣΠΕΠΈΙΝ-ΕΠΤΑ ΚΟΚΚΟΥΣ. ·
Έρωτηθείς ποτϊ άγριός τις ’Αμερικανό;’δίατί, ό

ταν σπέρνύν αραβόσιτον βάλβν Επτά σπεφία ή κόκκκ; 
όμοΰ;—διότι, άπεκρίθη εκείνο;,—δέτομεν ένα διά 
τά; κουρούνα;, άλλον διά τοΰ; σκώληκας, έτερον διά 
τοΰ; σκιουρυ;, άπδ δέ τών άλλων άναμένομεν καρπόν.

Οί άγριοι Εκείνοι μά; διοάσκουσιν έν μάθημα, οτι 
δηλ. πρέπει νά σπέρνωμεν καλόν σπόρον έν αφθονία, 
νά μή δυσανασχετώμεν δε έάν ολος οΰτος δ σπόρο; 
δέν φέρη καρπόν.

Ό Κύριο; ήμών Ίήσοΰ; Χριστό; μά; λέγει, δτι 
τινές κόκκοι τοΰ καλοΰ σπόρου θά πέσουν εΐ; τδν 
δρόμον καί θά καταπατηθούν ύπδ τών άνθρώπων καϊ 
θά φαγ'ωθοΰν υπό τών πτηνών και δέν θά βλαστήσουν* 
άλλοι εί; τά; πέτρα; καϊ θά βλαστήσουν, αλλά Επειδή 
δέν έχουν ρίζαν θά καυματισθοΰν ύπδ τοΰ ήλιου· άλ
λοι μεταξύ τών άκανθων καί θά πνίγουν ύπ αύτών 
άλλά τινές δά πέσ^ν εί; καλήν και άγαθήν γην καϊ οΰ- 
τοι θά φέρουν καρπόν τινέ; τριάκοντα, άλλοι εξήκοντα

και άλλοι εκατόν. «Ό σπείρων μέ φειδωλίαν,—λέγει 
ή Γραφή,—μέ φειδωλίαν θέλει θερίσει, καϊ δ σπείρων 

ϊΆ αφθονίαν, άφθάνω; θέλει θερίσει.»

ματα ταΰτα.—εΐπε,—καϊ ύπαγε εις τήν κυρ ούλα ν σΗ· 
είσαι μικρό; ακόμη καί οέν δυνασαι νά εργασθή;- δέν 
μαί xotavst*.

—δ!έ ουγχωρεϊς, κύριε,—εΐπε τδ παιδίον, έγώ δέν 
ήλθα νά ζητήσω Ελεημοσύνην, άλλ’ Εργασίαν καϊ 
χαιρέτησα; εύγενώς, εξήλθε τοΰ καταστήματος,

— Ίδετε τδ παιδίον έκεΐνο; — εΐπεν ό διευθυντής 
τοΰ κατατήματο;,—μετ’ άλιγα ετη, άν ζήση, θά γείνη 
ρεγάλο; άνήρ.

Καί τάϊον τι τδ μικρόν έκεΐνο παιδίον- τδ όποιον 
Φαίνεται εί; τήν ποοκέιμένην εικονογραφίαν ίστάμε- 
νον καϊ ζητούν εργασίαν, κατέστη μετ’δλιγα έτη 
διευθυντή; μια; τών μεγίστων τραπεζών τή; Άμε-. 
ριπή;.

To to ΰτ οι είναι οί καρποί τή; φιλεργία; και τιμιό- 
τητο; καϊ συμθουλεύομεν ρλου; τούς μικρούς μα; ά- 
ναγνώστα; .καί.άναγνωστρία; νά μιμηθώσι τδ παρά
δειγμα τοΰ μικρού Ούίλσωνος.

ΒΟΠΊΓΡΟΦΟΡΑ, ΑΡΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΑΑΑΚΤΟΦθΡΑ
' . ' . ΔΕΝΔΡΑ, . ■

Οί περιηγηταί διηγούνται περί πολλών περιέργων 
δένδρων, τά οποία εΰρον είς διάφορα' μέρη τοΰ κό
σμου· τδ περιεργοτα τον πιθανόν πάντων είναι τδ γα- 

. λακτοφόρον τής Νοτίου ’Αμερική;·· έκ τή; θεωρία; 
του δέν περιμένει τις l πολύ άπ’ αυτό, Stott φύεται 
έπϊ γυμνών βράχων μέ τάς ρίζας κατά τδ ήμισυ 
άνω τή; Επιφάνειας καϊ γυμνά; καϊ μέ φύλλα ξηρά 
καί δερματοειδή· ό κορμό; όμως είναι τδ δοχεΐον πα- 
χέω; τίνος γαλακτο είδους όγροϋ λίαν θρεπτικού καί 
ευχάριστου τήν γεΰσιν καί οσμήν. Ί δ ρευστόν τοΰτο 

ί ρέει έν αφθονία. ο:αν τδ οίνδρον κοπή, ιδίως κατά 
s τήν ποωΐαν. Οί Εντόπιοι τδ αγαπούν πολΰ καϊ τδ 
ι τρώγουν με άρτον δ πω; ήμεί; τρώγομεν τδ γάλα 
■ καί τδ πρόσφατον βούτυρον.

Ζίουτηοορό/χζ δένδρα εόρέθησαν έν ταί; Ίνδίαι; 
και εί; τήν Αφρικήν’ Ταΰτα παράγουσι σπόρον, οστι; 
βραζόμενο; παρέχει Εξ αιρετόν βούτυρον, τδ ποιον 
αποτελεί Εν τών κυοιωτάτων άντικειμενων Εμπορίου 
είς τάς μεσογείου; χώρας- διατηρείται δέ Επϊ πολλοΰ; 
μήνα; άνευ άλατος ακόμη καί εί; τάς θερμά; Εκείνα; 
χώρας.

Τά υ,ρζοφΰρα δένδρα φύονται αύτοφυώς είς τάς 
νήσους τής νοτίου θαλάσσης καϊ εΐς πολλά; τοΰ 
Ινδικού ’Αρχιπελάγους. Ό καρπό; εΐναι πράσινος, 
σαρκώδης καΐ ισομεγέθης μέ πεπόντον και περιεχει 
δυο ή τρία καρύδια· τδ σαρκώδες μέρος είναι τδ ό
ποιον εκτιμούν πολδ οί Εντόπιοι* τρώγεται δέ ψητόν 
και εΐναι λευκόν, τρυφερόν καϊ μαλακόν, παρομοιά- 

- ζον μέ τήν ψίχαν ψωμιού.

‘Η Βραζιλία παράγει είδος τι δένδρου, τοΰ όποιου 
ό φλοιό; άποχωριζεται ευκολότατα είς ισχυρά; τ/ας 
ή κλωστάς. τάς όποία; μεταχειρίζονται πολΰ εΐς την 
σχοινοποιΐαν.

''Οπουδήποτε καϊ άν στρέψης τδ βλέμμα έν τιρ κό- 
σμιρ, καθ’ άπαταν τήν δημιουργίαν, βλέπεις τοσαΰτας 
σαφείς άποδείξεις τή; θείας φροντίδας καί συλλογι
σμού υπέρ του άνθρώπου, αί όποΐαι δέν δύνανται είμή 
νά καταστήσωσι βαθύτερα τά αισθήματα τοΰ θαυμα
σμού καϊ τής- πρδ; Αδτδν ευγνωμοσύνης μας, διά τήν 
πρδς ήμας αγάπην του.

ΚΟΙΤΗ ΤΟΪ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΛΟΡΑΔΟΤ

Μεταξύ τών φυσικών θαυμάσιων, τά όποια άπαντά 
τις Εν ’Αμερική εΐναι καί τά φαντασιώδη καϊ μεγάλο-· 
πρεπή σχήματα τά όποια τά ρεύματα τών ποταμών ■ 
σχηματίζουσι κατά τήν των. Έκ τούτων δέ τά. 
μεγαλοπρεπέστατα εΐναι τά ύπδ τοΰ ποταμού Κολο- 
ράδου σχηματισθέντα. ‘Ο ποταμός οΰτο; ρέων οιά 
χώρα; έκ πυρόλιθων κατέφαγε τοΰ; βράχους διά τής: 
όρμητικότητο; τών ρευμάτων του καΐ τής φύσεως τών 
πετρών τούτων καϊ έσχημάτισε λαγκαδιάν ή χαρά
δραν 400 μιλιών τδ μήκος, τά πλάγια τής όποιας, 
ώς φαίνεται Εκ τής προκειμένη; εικονογραφίας, εΐναι 
ώς τείχη κατακάθετα 3600 ποδ. τδ υψός f

Είς τά μέρη οπού ό παταμδ; στρέφεται εχει σχη
ματίσει πολυποίκιλα καϊ φαντασιώδη σχήματα έκ 
τών βράχων τούτων ώς λ. χ. φρούρια, πύργους, Εκ
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χλησίας, μιναρέδας, στήκα;, καταρράκτα;, ερείπια καί 
άλλα. .■■.■·· .'

'Όσοι ,έπεσκέφ&ησαν τά μέρη έχεύα- της Καλλι-’ 
φορνία; διηγούνται, οτι τό ϋέαμα είναι μεγαλοπρεπέ
στατων ζαι 8α ouzo τον, ■·._·■·. .

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΖΕΓΓΑ1ΊΑ ΧΕΙΙΈΣ. ■ ■ ··
ΠόυηΚ μ’ αΰτήν τήν παλίο^ελονα σου ! εΐπεν η Μα/ 

ρία προς την- συμμαΟήτριάν "της Ελένην,—με μίαν 
πεντάραν ·ήμπαρώ νά πάρω έν χαρτίον γεμάτον χαί 
πολΰκαλλιτέοας άπδ Λυτήν.

Και τώ δντι τδ εύθυνώτατον πράγμα έν τώ χόσμφ ■■ 
εΐναι αί βελόναι· χαι 3μως οί μικροί ώ; ζα'ι οί μεγά
λοι άναγνώσται της Έφημ. τών Παίδων θά θαυμά
σουν άχοόοντε;, δτι έκαστη βελόνη διά νά τελειο· 
ποιηθή’χαϊ νά γείνη έτοιμη διά τδ έμπορων άπαιτειται 
νά πέραση άπδ 70 ζεύγη χειρώνΐ έάν δέν άπεράση 
άπδ τά; χεΐρας ενός μόνου άνθρώπυ άπδ του; έβδομή- 
ποντα, ή βελόνη εΐναι ατελή; χαι άχρηστο;. Τά έν- 
τελέστατα χαί εύθυνώτατα απαιτούν πολλάχι; περισ
σότερον κόπον χαι χρόνον άπδ τά πολυτιμότατα. 'Ό- 
Οέν δεν πρέπει νά χαταφρόνώμεν οδδέν πράγμα είς 
τδν κόσμον τούτον, όσον εύτελέ; καί ποταπδν χαι 5ν 
μα; φαίνητσι.

— Έάν λάβω μεν μίαν καρφίτσαν τήν πρώτην τού 
Ετους, δύω τήν οευτέραν, τέσσαρα; τήν τρίτην οκτώ 
τήν τετα'ρτην χαί ουτω καθ’ έξης, εΐ; τδ τέλος τοΰ έ
τους 8ά έχωμεν φορτίον τόσον μέγα, οσον είναι δυ
νατόν νά βύθιση τδ μέγιστόν πλοΐον, έάν τεΟη έπ’ άΰ- 
τοΰ· συμοουλεύομεν τους μικρού; μα; άναγνώστα; νά 
έςαχολοϋΰήσκν τήν πράςιν μέ άριθμοΰς χαί πριν ιάθά- 
σουν είς τά 200 θά έχούν τοιοΰτον άριΟμδν, ίποιον 
νά μή δυνανται νά προφέρουν.

ΟέΩ ΕΝΩΡΙΤΕΡΟΝ, ΤΟΣΩ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ.

Γέρων τις ήμέραν τινά έ'λαβεν είς τάς άγχάλας του 
παιδίον χαί τό5 ώμίλει περί τοΰ Ιησού Χριστού, πα· 
ραχινών αύτδ νά ζητήση τδν Σωτήρα τώρα χαι νά 
προσεύχηται χαι ν’ άγαπα αΰτόν.

Τδ παιδίον έγνώριζεν, δτι ό γέρων ο εν ήτο ευσε
βής άνθρωπος χαί έξιππάσθη άπδ τοΰ; λόγους του 
κατ’ άρχάς· μετ’ δλιγον όμως τδν έχύτταςεν εί; τδ 
πρόσωπον και είπε, ·Άλλά διατί σΰ ο εν έπι ζητείς 
ϊσν Θεόν ;»

ιΟ γέρων συνεκινήδη έζ τής' έβωτήσεω; καί άπε- 
χρίΟη· η*Αχ, άγαπητόν μου παιδίον, ήμέλησα νά 
χάμω τοΰτο όταν ήμην νέος και τώρα ή καρδία μου 
είναι τόσον σκληρά, ώστε φοβούμαι, οτι ποτέ δέν θά 
δυνηθώ νά τδ κάμω.»

Ναΐ, μικροί μου φίλοι χάί άναγνώσταΐ, ζητήσατε 

'τδν Χριστόν καί πιάτεόσατε εΐ; αύτον τώρα, εΣήμε
ρον, έάν άκούσητε τη; φωνή; του, μή σκληρύνετε τάς 
καρδίας σας·» θά ήναι δυσκολώτερον νά ύπακοόσητε 
αύρ.ιοο· μιτά πολλά; ■ δέ εβδομάδας, μήνας! χαί έτη, 
έάν:ήσθε βίβαιο.ι δτι.θά· ζήσητε, τούτο θά ήναι ακό
μη δυσφολώτεραν.

Ά)σοι μέ έκζηταύσιν. ενωρίς θέλοοσιμέ εΰρεϊ,η λέ· 
γει ό Θεό; διά τοΰ έ.ιζλησ αστοΰ.

« Ταΰτάτά'ές μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα βδε- 
λόόσεται ή ψυχή του· ?κρΗαλμάϊ>ς ύτΐέρΎμράνηυζ— 
γλΆοσαν φευτίη—χεϊρας Ιχ.γευΰβας ω.μυ. άΟωον— 
χαρδίαν μηχανευομενη» ΐογισμοδς χαχοϋ;—μάρ
τυρα λα/.υΰντα ^’εΰβος χαί τον εμΰάλοντα εριοας 
μεταξύ άδειων.» (Ιίαροιμ, ς. I ΐ, 18.)

Εις άπάντησιν'τήϊ έπιστολής του έκ Κωνσταντι
νουπόλεως 1. Μ. λίγο μεν, ο τι δ έχει ανταποκριτής 
σα; Τεισαοίκης άπέύανεν τδν’Ιανουάριον 1*71· έκ· 1 . J · , S .*· ν’··, , , < '·■..'·. Λ 1 ’.ή
τοτέ ήε1 άλλον δέν έ μνημόνευσα μεν ϊάς’τήν Έφημ.· 
τών Παίδων; Εί; ποιον'λοιπόν 'έδωκεν ό J. Μ. τά 
δώδεκα γρόσία; "διατι .δέν τδν ονομάζει; διατί κρύ
πτεται ο totοςγ Όλον τδ όποιον ήμεΐ; έλάβομεν έκ 
Κωνσΐάντινοϊπόλϊώς ήΐο δρ. 42 διά ϊοΰ κ. Κονόολινη 
παρά τοΰ βιβλιοπώλου κ. Γεώργίάδόυ, άπέναντι 100 
φύλλων'τά οποία έστέλλοντο έν ονόματι του μακαρί
του Τεφαρύιη τδ παρελθόν Ετος· έπαυσαμεν δε τήν 
αποστολήν τών φύλλων του τρέχοντος έτους είς τδν 
χ. Γεωργια'δην, διότι, ώς τοΰ έγράόαμεν, δέν εΐχεν Ε
ξοφλήσει τόν παλαιόν λογαριασμόν τών ΙΟθ φύλ
λων, άφοΰ μάλιστα, λόγιρ απώλειας, τω έπέμύαμεν 
και 25 φύλλα περισσότέοα προ; αποφυγήν παραπόνων.

Οί συνδρομήταί τή; Έφημ. τών Παίδων γνωρι'ζου- 
σιν, οτι ημείς έκπληροΰμεν θρησκευτικώ; τάς υπο
χρεώσεις μας καί έιι πλέον ένεκα τών άπιίρων κατα
χρήσεων πολλών ταχυδρομικών Επιστατών.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΔΤΗΣΕΙΣ.

J) Άπό πίτε •/τι διατί έσυστήθηααν αί βυναγωγαΐ [λι- 
ταξίι των ’Ιουδαίων;

2) Ποιοι ίκ τών ’Ισραηλιτών ήγάπησαν τότον τα ίθνος 
τών, ώατε ίπροτίρων νά άφανιτθώίΐν αΰτώ ύπέρ αύτοΰ;

3) Ποιοι άναφίρονται εί; τήν Γραφήν οτι ίνήττευςαν 40 
ήμίρα; καί 40 νύκτα; χωρί; νά φάγωσι τίποτε;

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Συνδρομή, ϊιά τά;’Αθήνας ...... λεπ. Γ>ο
Διά τά: ίπαρχίας....................................  . „ ευ
Διά τήν Τουρκίαν Επε προσεγγίζει άτμώΛοιον δραχ. 1
Διά μίρή οπού δέν προσεγγίζει . . . ν . „ 1,30 .
Διά τήν εσπερίαν Είτρώπην έν γίνει καί τήν
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