
ΜΙΚΡΟΝ ΙΙΑΙΔίΟΝ Η ΧΡΙΧΟΣ.

Πρδ ύλίγων έτών 2ν άπδ τά παμμεγίθη άτμόπλ? ' 
οια ήρχετο έ» τής Καλιφορνίας φορτωμένου μέ χρυ
σόν καί ανθρωπίνους ψοχάς. Μεταξύ τών επιβατών 
ήσαν όχι ολίγα μικρά παιδία. Τδ ταξείδιον ή το κατ’ 
άρχάς εύχαριστον καί βλοι ένόμιζον, δτι ταχέως θά 
έφθανον εις τδν έπιθυμητδν λιμένα· άλοίμονον ! αί έλ· 
ττίο’ΐ τών δυο ταχών εκείνων έ^ευαθησαν. Τήν τρίτην 
ημέραν μετά τδν άιτάπλουν πυρκαιά έξερράγη εΐς τήν 
άποθήκην καί μέ δλας τά; προσπάθεια; τών ναυτών 
καί επιβατών νά τήν αβυσωσι, τδ πΰρ έξηκουλουθει 
νά έξαπλόνεται, ώστε πάσα ελπίς σωτηρίας του πλοίου 
έΧ*βΊ·

Ό πλοίαρχος λοιπδν διέταξε νά στραφή τδ πλοΐον 
πρδς τήν πλησιεστέραν ξηράν καί έκαστος τών έπι- 
βατών ήτοιμάζετο νά ριφθή εΐς τήν θάλασσαν καί νά 
σωθή δ πως κάλλιο ν ήδόνατο. Δυστυχείς γυναίκες και 
παιδία ! αί οΐμωγαΐ και οί θρήνοί των έσπάραττον 
τήν καρδίαν, άλλ’ δλίγοι έξ αυτών εΐχον ελπίδα σωτη
ρίας, διότι τά; περισσότερα; τών λέμβων εΐχε καταλά
βει τδ πΰρ, και δλίγοι μεταξύ τών άνδρών ήσαν τόσον 
έπιτήδειοι κολυμβηται ώστε νά σώσωσιν εαυτούς καί 
άλλον κολυμβώντες μέχρι τής ξηρας.

Μεταξύ τούτων υπήρχε τις πεντηκοντούτης τήν ή- 
λικίαν, άνθρωπος σοβαρός μέν άλλά γλυκείας φυσιο
γνωμίας, οςις έσφιγγε κεμέριον πλήρες χρυσοϋ περί 
τήν δσφύν του και ήτοιμάζετο νά ριφθη είς τήν θά
λασσαν.

—Ήξεόρεις νά κολομβας, κύριε;— τδν ήρώτησε 
κοράσιον οκταετές, έντρομον έκ τοΰ φόβου.

—Ήίεόρω,— άπεκρίθη ό άνθρωπος έξακολοοθών 
τάς προετοιμασία; του.

—Καί δέν θέλεις νά σώση; καί έμέ;.
■—θέλω,— εΐπεν εκείνος· άλλά τέκνον

[σώσω σέ, πρέπει νά ρίψω τά χρήματα ταΰτα είς τήν 
[θάλασσαν.
■ —·Ώ I σώσόν με, σώσόν με, κύριε—σώσόν με, σέ 
παρακαλώ· μή μέ άφήσης νά καώ!
' —Άλλά' τέκνον μου, είκοσι' έτη είργάσθην εΐς τά 
χροσωρρυχεΐα τής Καλλιφρονίας διά τά χρήματα 
ταΰτα—έξώ3 ευ σα σχεδόν τδ ήμισυ τής ζωή; μοο καί 
τάς δυνάμεις τής νεότητάς μου· έάν τά χάσω τώρα, 
τί θά γείνω;

—Ώ1 σώσόν με,κόριε,αώσάν-με,ώχαμακαλώ.—.. 
οιά τδ όνομα τοΰ Θεού σώσόν με, — έπανέλαβεν ή μι
κρά κλαίπσα, καΐ ύψώσασα τούς δάκρυσμίνες γαλανούς 
δφθαλμοός της πρδς αύτδν ένηγκαλίσθη τά γόνατά του.

— Η θυσία είναι μεγάλη—εΐπεν ό άνθρωπος— j 
άλλ* ή ζωή σου εΐναι πολυτιμότερα του χρυσίου.— 
’Εκείνος, τδν όποιον υπηρετώ έκ νεότητάς μου, δέν j 
θέλει βεβαίως αφήσει άπαρατήρητόν τήν πράξίν μου | 
ταύτην. Έστω! θά προσπαθήσω νά οέ σώσω—καί

■ λόσας την ζώνην του έρριψε αύτήν μεθ1 δλου τοΰ χρυ
σίου εΐς τήν θάλασσαν.

—Έλα,—, εΐπε,— τώρα πρδς τδ κοράσιον· βάλε 
τούς βραχίονας σου πέριξ ■■ τοΰ λαιμού μου καϊ κρατεί i 
με σφιγκτά. ]

—Τδ κοράσιον υπήκοο σε καί. μετ’ δλίγον Ιφαίνετο ; 
πλέον έπί τών στιβαρών ώμων τοΰ άγαθοΰ έκείνου 
άνθρώπου.

— Κρατεί καλά τέκνον μου, άλλά μή μέ πνίγεις, 
διότι εχομεν πολύ άκόμη διάστημα νά κολυμβήσω- 
μεν πριν φθάσωμεν εις-τήν ξηράν καί τά κύματα εί
ναι μεγάλα.

Έπ! μίαν ολόκληρον ώραν ο άγαθδς έκεΐνος άν
θρωπος ήγνωνίζέτο κατά τών κυμάτων· έπι μίαν ο
λόκληρον ώραν τδ πολύτιμον αύτοΰ φορτίον έκρατέιτο 

μου, Sv ] έκ του λαιμοΰ του. Τέλος έφθασαν εΐς παραλίαν τι-

■ -λ. -----.-
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νά βραχώδη, οπού τά κύματα έσυντρίβοντο μά άγρίαν 
δρμήν, καΐ εδώ αί δυνα'μει; άμφοτέρών ές έλειπαν— 
τά κύμιια πρώτον μέν άφήρπασαν άπδ τών ώμο» 
του τδ κοράσισν, μ st* οΰ πολδ δά έρριψαν καί αΰτδν 
λειποθυμημένον έπι τών βράχων. ‘Όταν δά διά τών 
περιποιήσεων τών φιλάνθρωπων κατοίκων έπανήλθεν 
εί; τά; αισθήσεις τοο, τδ πρώτον άντικείμενον, όπερ 
άπήντησαν οί δφθαλμρί τοο ήτο ή μικρά 'Ελλένη, μα
θημένη παρά τδ προσκεφάλαιόν τοο καί καταφιλοδσα 
τά; χεΐρά; του ύπδ εόγνωμοσόνης.. . .>;

'Η ιστορία δέν μα; λέγει τί άπέγεινεν δ εύσεθής L 
κεΐνο; άν1 
θυσίασεν 
βΐβαίώ;
τεια καί

άνθρωπος· άλλ’ δ Χριστός, χάριν τοΰ όποιου έ- 
ολον τδ προϊόν ίντίμου κόπου είκοσι έτών, 
δεν τδν άφηκεν άπραστάτευτον είς. τά γέρα
τα; άνάγκας ίου. (Άστήρ τής’Ανατολής.)

Ο ΝΑΟΧ Tur Κανεζα.
Η Βενάρες εΐναι ή ίερά πόλις τής Ίνδίας—ο τό

πος οπού άπειρα .πλήθη προσκυνητών (Χατζίδων) 
συρρέουσι ■ καθ’ έκάστην. Έ πόλις .μετά ' περιοχή; 
δέκα μιλίων τήν περιφέρειαν θεωρείται .ιερά, καΐ 
πιστεύεται 5τι ά άποθνήσκων έντδ; τών άρίων τού-

των πηγαίνει άμεσω; είς τδν παράδεισον, έστω καί 
δ μέγιστος τών αμαρτωλών τοΰ κόσμου!

“Οθεν ή Β εν άρε; βρίθει πάντοτε προσκυνητών ές '. 
όλων τών μερών τής Ινδικής, οιτινες πορεύονται;έκεΐ, 
είτε διά νά λουσθώσιν είς τδν ποταμόν Γάγγην, ή 
νά προσμονήσωτι τινά τών ειδώλων, τά όποια είναι 
έ στη μένα είς τά; γωνίας τών οδών, ή τοο; πολύ α- ·■ 
ρίθμους ναοδ; τής πόλεως, ■

‘Η προκειμένη εικονογραφία παριστάνει τδ έσωτε- 
ρικδν τοΰ ναού τοΰ Κανέζα. 'Ο θεδς οΰτοςπάρί- 
σταται ώ;. : παχύ, πρλύσαρκαν παιδίον με κεφαλήν ; 
έλέφαντο; αντί τή; ίδικής του!

Ό περί" τούτου μύθος εΐναι δ έςής. *0 Κανεζας J 
μαχόμενό; ποτέ, ένφ ήτο είσέτι παιδίον, μετ’ άλλου τι- ; 
νός, έχασε τήν κεφαλήν του, τήν όποιαν ό νικητής ; 
.λαβών έφυγε ν. 'Η μή τη μ του έλθοΰσα καί εύροΰσα 
αυτόν άκέφαλον μέν, άλλ1 έίσέτι ζώντα, έδεήθη Γνα ή 
κεφαλή τοΰ ζώου, τδ όποιον ήθελεν άπαντήσει πρώ
τον έ; ερχόμενη τή; οικίας μά άναπληρώση τήν έλ- 
λείπουσαν κεφαλήν τοΰ -Ιιίοΰ λήί 1 έλπίζουσα, βτι ■ 
θά σονήντα ώραΐάν τι- ζώου· -δυστυχώς δμως ευθύς ί 
μόλις εςήλθε τή; οικία; καΐ ιδού εΐς έλέφά; παρουσία- ·ΐ 
ζεται έμπροσθεν της’ ώ>· τοΰ θαύματος δέ, ή κε· 
λαφή .Γου...άπεκόπη άμέσω; καί πηοώσα εΐσήλδε εΐς 
τήν οικίαν, οιευθΰνθη. πρδς-.τΐϊ άκεφαλον σώμα τοΰ 
παιδιού, προσήρμόσθη εις αυτδ καί τδ παιδίον άνέ- 
ζησεν, ήγέρθη καί περιέπάτέι,- άλλά μέ κεφαλήν, έν- 
νοεΐτα·, έλέφαντο; j

Τοιοΰτον θαύμα μόνος δ θεδς ήδόνατο νά κάμη, 
βθεν, κατά τήν χρίσιν τών δπαδών του, δ- Κανέζα; πρέ- ; 
πει νά ήτο θεός! ■

Μετά ταΰτα ιστορείται οτι έκαμε · και άλλα πολλά 
θαύματα· ώς λ. χ. έφόνευσε γίγαντα ίθΟ μιλίων ύ· 
ψηλόν, δστις προσπαθών νά φύγη τών χειρών τοΰ 
Κανέζα μετεμορφώθη είς ποντικόν, “Όθεν ό Κάνε· 
ζας ζωγραφίζεται καί παριστάνεται καθή μένος έπί > 
ποντικού πρδς άνάμνησιν τής γιγαντομαχίας του·! ί

-Δέν άμφιβάλομεν δτι οί μικροί μας άναγνώσται θά ■ 
γελάσυν άναγινώσκβνιες τήν ιστορίαν τοΰ θεοΰ τού
του τών Ινδών, καί δμώς περί τά 100 έκατομμύρια 
ανθρώπων πιστεύουν καί προσκυνοΰαι καί λατρεύουσι 
το ζώβν τοΰτο I! '

’Εάν ή παρδία ο ας, μικροί μου φίλοι, συγκινήται- 
έκ τής άθλια; καταστάσεως τών δυστυχών τούτων 
άνβρώπώνγ-προσεόχεσθε είς τδν θεόν νά στείλη ιε
ροκήρυκας· νά κηρόςωσιν είς αύτοΰ; πό Εύαγγέλιον 
τοΰ ■ Ίηαβίΰ Χρίστου· προσεύχβσθε δέ προσέτι όπως 
αεΐς, αν ήναι το θέλημα τοΰ -θεοο, ·ύπάγητε και κά· 
μήτε τοΰτο. ·;:·,..
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ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ.
«Μ)) εισέρχεσαι εί; τήν'τρίβον τών ασεβών χαί μή 

mosuB si» τή'1 όδΰν τών πονηρών. *
«Άπόφευγε αΰιήν, μή άπέρνα δι’ αυτή;· έκκλινον 

άπ’ αδτή; καΐ διάβα.»
«Οί οφθαλμοί σου 3; βλέπωσιν δρθά καί τά βλέ 

υ<χρά σου οίΐ χατευθάνωνται έμπροσθεν σου.»
«Στάθμιζε τδ βάδισμα τών ποο.ών σου καί πάσαι 

αί όοοί σου δέλουσι’κατευθυνθή. · _ ... .......
α Μή έκκλίνγι; δεξιά ή αριστερά· άτόστρεψον τδν 

πόοα σου άπδ κακοΰ.· (Παροιμίαι δ’. 14, 15,25, 
·_6, 27)

ΣΗΜΕΪΩΣΙΣ.
1 Πίστες εϊναι τδ θεμέλιον έπί τοϋ οποίου τδ οι

κοδόμημα ισταται.
2 Αγάπη ή κορωνί; τών χαρίτων καί ή δόξα 

άπασών.
3 Τνα μόρφωση τΐΐ τδν χαρακτήρα τυ κατά τά; χά· 

ρίτά» τάστα; απαιτείται ενέργεια, δραατηρι0τη;(Β’.· 
Πέτρου , ά. 5.)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡ1Σ ΕΔΩ.
Εΐ; κωμόπολίν τινα τή; ’Αμερική; εΐ; έκ τών ε

πιτρόπων έκχλησία; . Νινδςγεί;- -μίαν- συνεδρ ίάσιν αυ·- 
τών έίετόίϊόρε λίαν σκληρά;, λέ&ι; κατά τοΰ Ιερά- 
κήρυκος.τή; αυτής έκ*λησία;, όσ-ι; ΰμως τδν ήχου σε: 
με αταραξίαν καί μετ’ δ λίγο ν άνεχώρησεν. Άνεχώ- 
ρηαεν έπειτα καί ό έπίτροπο;. ■ ι

Τήν ακόλουθον πρωίαν δ επίτροπο; έκάθησεν εΐ; 
τήν τράπεζαν μετά.τή» οικογένεια; του νά.προγευ- 
ματήση.

—Πολδ σο βαρό; και χλωμό; φαίνεσαι σήμερονj άν· 
δρα μου,—εΐπεν ή γανή του,—τί τρέχει;

—Ώ!,—εΐπεν έκεϊνοί,—ου &ά ήσουν χλωμοί έρα 
3ν άνειρεόεσο δ,τι έγώ τήν παρελθοΰσαν νύκτα. Ώ- 
ρειρεΰθην, οτι δ ίεροκήρυξ μα; άπέθανε καί έπήγεν 
εί; τδν οΰρανόν· άπέθανα δέ καί έγώ καί έπήγα εί; 
τδν ούρανόν. “Όταν δε έφθασα εΐ; την πόλην, έξήλθεν 
έκεΐνο; πρδ; προϋπάντησίν μου καί έκτείνα; τήν χει- 
ρά του, «Έλθέ, εΐπεν, άδελφέ ’Ιωάννη, μέσα· έοώ δεν 
υπάρχει έρι;—χαίρω οτι .σέ βλέπω πάλιν.»

Μετά τδ πρόγευμα διευθόνθη εί; τήν οικίαν τοΰ ιε
ροκήρυκα» ?να τοϋ ζητήση συγχώρησή, άλλά μετ’ έκ 
πλήςεω; εμαθεν, οτι ειχεν άποθάνει! *Η εΐδησις αΰτη 
διήλθεν ώ;. βέλο», διά ■ τή; καρδία; του, κάί μετά 
δυο εβδομάδα; χατεβη κάί αδτδ; εί; τδν τάφον 
:»Δέ< ύπάρχει.δ.έ ή έλφχίρ.τη αμφιβολία,— λέγει δ 
έξιςαρών τδ.συμβάν τοΰτο,-β-οχι δ άγαθδ; έκεΐνο; ίερο, 
κήραξ έ£ήλθεν εί; προΰπάντησιν αύτοΰ 'έντιρ^ούρα- 
νψ κσι τφ είπε, «ΑΕλθέ, λοιπόν, Ιωάννη· έδώ δεν 
'υπάρχει έρι;.» h

Ναι, ουδέποτε έρίζουν καί φιλονείκοΰν έν ούρα 
νφ. — Έκεΐ υπάρχει άγ,άπη χαί >μόν0ν άγάπη— κα^ 
αΰΐη έπρεπε νά ρυθμίζη τήν διαγωγήν καί τοδ; λό
γου; μα; έδώ, έπί τή; γή;· άλλά δυστυχώ;; ή άμαρ· 
τια μα; καταβάλει. (Άστήρ.τή;;’Ανάτρλή;,)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.,
'Υπάρχουσι καθ’ οίλον τδν. κόσμον 1,288,000,000 

ανθρώπων οΐτινε; όμιλοΰσι 3,64.2 διαφόρου; γλώσ
σα;, καί πρέσδεόουσι 1,000 διαφόρου; θρησκεία;.
Άποθνήσκυσι 60 άνθρωποι κατά παν λεπτόν -τή; <S- 

ραί,.3,730 κατά πάσαν ώραν 91,554 «ατά πάσαν η
μέραν καί 33,333,333 κατ’έτος!

Ή μέση ήλικία του ανθρώπου εΐναι 33 ετη. Τδ εν 
τέταρτον τοϋ πληθυσμού βλη; π ή; γή; άποθνήσκει 
προ τοΰ Του έτους τή; ηλικία;—83,333,333 μ<.χρ<ί 
παι&ία ά~<>(1νήσχουσ'. χατίτοίΐ

Εύλογητδ; ό θεό^Γήστι;. βέχέΐάι τοσαότην συνο · 
δείάν άθάνάιών άν;®ν εί; τήν ουρανόν ει; τσιαύτην 
τρυφεράν ηλικίαν, -

Τδ· ημιαυ τοΰ όλου πληθυσμοί άποθνήσκει πρδ 
τοΰ 17ου έτβ; τή; ηλικίας. Νεανίσκοι! δίδετε τήν καρ
διάν σα; είς: Κύριον.
- Μεταίδ 10;p09 άνθρώπων. ρΐ; -φθάνει τά 1(Μλέ
τη-εξ; μεταξύ 500 τήν;ήλικίαν των 90 έτών- εί; με- 
ταξύ FQO τά 60 έτη. ,. ;

Τΰ έπάγγελμα έχει μεγάλην καί ίσχυράν έπιρραήν 

t
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έπι τής μακροβτότητος. Είς 1,000 άτομα τά όποια 
φθάνουσι τδ έβδομηκοστδν έτος της ήλικίας των 42 
etvai ιερείς, ή ρήτορες— 40 γεωργοί— 33 έργάται 
—32 στρατιωτικοί—29 δικηγόροι ή μηχανικοί—27 
καθηγηταί—24 ιατροί· ώστε οί ιατροί οί ένασχολοό- ’ 
μενοι όπως διασώσωσι τήν ζωήν τών άλλων, άπο-, 
θνήσκουσιν αυτοί ταχύτερο* παντός .άλλου!

'Υπάρχου σι 333,000,000 Χριστιανό!
» 15.000,000 Ίσραηλΐται .
» 160,000,000 Μωαμεθανοί
» 780,000,000 Έίδωλολάτραι!!!

Έκ τών χριστιανών
170,1*00,000 εΐναι τής Παπικής έκκλησίας 

75,000,000 της ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής 
80,000,000 τών διαφόρων Διαμαρτυρομένων ίκκλη- 

σιών.
'Ως πρδς τάς φυλάς είτε γένη.

360,000,000 άνήκουσιν είς τήν Καυκαοίαν φυλήν
552,000,000 · » » . Μογγολικήν >
190,000,000 » » » Αίθιοπτκήν >
176,000,000 > » » Μαλαϊκήν »

1,000,000 > » » ’Αμερικανικήν ·

ΕϊΓΝΩΜΟΣΤΝΗ.
• Τά θηρία δαμάζονται διάτήςπείνης καί των ρα- 

βδιομών,κ έλεγον οί άρχάίοι· ή πεΐρα όμως έχει άπο- 
δειξει, δτι τδ έναντιον, δ καλός καί ήπιος τρόπος Εξη
μερώνει άποτελεσματικώτερον καί αυτά τά άγριώτατα 
τών θηρίων.

' Τπάρχουσι. πλεΐστα παραδείγματα λεόντων, τί
γρεων, . άρκτων, καί άιλων άγριων θηρίων, άτινα 
ό καλός τρόπος οί» μόνον έδάμασεν, άλλά καί τοσαύ- 
την έντόπωσιν άφήκεν είς τδν νοΰν και εις τήν καρ
διάν των, ώστε' ουδέποτε έξηλήφθη άπ! αύτών. Ή 
εικονογραφία μας είναι Εν τοιοΰτον παράδειγμα.

Αξιωματικός τις ’Αγγλος ήγόρασε μικράν τινα τί- 
γριν διά τδ Βρετανικόν Μοοσεΐον, τήν όποιαν πα- 
ρέδωκεν είς τδν πλοίαρχον ένδς τών διά τήν ’Αγ
γλίαν ταξειδευόντων ατμόπλοιων.

Έπί τοΰ άτμοπλοίου ή μικρά τίγρις τοσοΰτον έφι- 
λιώθη μέ τους ναύτας, ώστε άφέθη ελεύθερα καί έ
παιζε μέ αδτοδς ώς γατάκιόν. Μεταξύ τών ανθρώ
πων τοΰ πληρώματος όπήρχεν καί τις, ία τις πάντοτε 
τήν έπεριπ.οιεΐτο καί τής έδιδεν έκ τοΰ σιτηρεσίου 
του· τοΰτο δέ έκέρδησεν υπέρ έαυτου τήν ιδιαιτέραν 
άγάπην του θηρίου.

Τέλος τδ άτμόπλοιον εφθασεν είς Λονδΐνον καί 
ή τίγρις παρεδόθη είς τδν φύλακα τοΰ Βρετανικού 
Μουσείου, δπου έτηρεϊτο ώς καί τά λοιπά θηρία 
είς κλωβίον. Μετά εξ έτη δ έν τω άτμοπλοάρ φίλος 
της συνέβη νά έπισκεφθη τδ Μουσεϊον και νά έλθη 
είς τδ μέρος όπου έφυλάττετο ή τίγρις αΰτη.

Μόλις δέ παρουσιάσθη Χα| τό ζώον τδν άνε- 
γνώρισε καί ήρχισε νά πληροί τδν αέρα μέ φωνάς χα
ράς· δέν έπαυσε δέ έως ου ό φόλας ήνοτξε τδ κλω
βίον καί ό άνθρωπος είσήλθεν.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ τήν σκηνήν 
ήτις έλαβε χώραν μεταξύ τών φίλων έκείνων. Ή τί· 
γρις άν καί εΐχε μεγαλώσης δεν έλησμόνησεν όμως 
τδν ευεργέτην καί φίλον της καί έπί πολλΐς ήμέρα; 
δ’ άφοΰ έχωρίσθη άπ’ αυτήν έκλαιε καί δέν ήθελε 
νά£φάγη.

Η ευγνωμοσύνη εΐναι ώραϊον και Επαινετόν πράγ
μα· είναι δέ λυπηρόν, δτι μόνον ό άνθρωπος εΐ
ναι αχάριστος εί; τούς εόεργέτας του, τδν θεόν πρδ 
πάντων καί έπειτα τούς όμοιους του ανθρώπους.

Έλπίζομεν δτι οί μικροί άναγνώσται μας δέν θά 
λησμονήσουν τδ παράδειγμα τής τίγρεως ταυ της καί 
άκόμη περισσότερον, δτι δέν θά λησμονούν τάς ευερ
γεσίας καί τους εΰεργέτας των,

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1Κ ΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
t 1) Ποιος βασιλεύς μετά τδν Δαβίδ εύηρέστησε κα6* όλα 

τόν Κύριον;
2) Είί ποια μέρη τή; Νέας Διαθήκης μνημονεύεται τό 

όνομα τή; μητρός τοΰ Ιησού Χριστού;
3) Τί; εττραξε τήν σκλήροτάτην τών πράξεων όσων ά- 

ναφέρονται είς τήν Ίεράν Γραφήν;

Ε 1 Δ U Π Ο ί Η Σ 1 Σ.
Ειδοποιούνται άπαξ καί διά παντός οί γράφοντε; πρδ; τόν 

Συντάκτην τηί ’Εφημερίδας τών Παίδων, ό'τι έκτός τών τα 
κτικών ανταποκριτών μα; δέν εΐναι δυνατόν ν’ άπαντώμεν 

■είς πάνΐας τούς γράφοντας είς ήμάς· αί παραγγελίαι των 
έκτελοΰνται αμέσως εύθ’υς άφοΰ πέμψωσι τά άπαιτούμενα 

, χρήματα
Ή τιμή τών παρελθόντων έτών Βιά τού; έν Έλλάΰι εΐναι 

80 λεπ. Βιά τού; έν Τουρκία I 1/2 οραχ. τών ταχυδρομι
κών συμπεριλαμβανομένων,

—Τόν έν Άθήναις σύλλογον τών κυριών συνιστώμεν εί; 
,ίλας τάί ίλληνίδας.


