
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΚΟΕΜΒΡΙΟΣ 1868,
Arlu* 11*

Τιμή έτησία, λ. 50
> ,ζ.ςίίτ. φύλ. » 5

ΣΤΜΒΟΪΛΑΙ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Επτά είδη συντρόφων πρέπίι ν’ άποφεόγετέ. .
1) ’Εκείνου;, οί δποΐοτ περίπαίζουσι τούς γόνίί; 

των, ή παρaκοΰουσι τα; διαταγα; των. *
2) ’Εκείνου;, οί όποιοι μυκτηρίζουν τήν ftp η ϋ Λείαν.
3) ’Εκείνου;, δσοι μεταχειρίζονται βλασφημία; ή 

άχρεία; λέςει;.
4) ’Εκείνου;, οί όποιοι είναι άπιστοι, απουσιάζουν 

από το σχολεΐον χωρίς εύλογον αιτίαν καί περνούν 
τδν καιρόν των εί; αργίαν,

5) ’Εκείνου;, οί όποιοι είναι φιλόνέιΧΟι καί έρχον
ται εί; λογομαχία; καί ρήτιν μέ άλλου;.

G) ’Εκείνου;, οί όποιοι είναι δεδομένοι εί; τδ ψευ
δοί ή τήν κλοπήν.

7) ’Εκείνου;, οί όποιοι είναι σκληροί — οί όποιοι 
ευρίσκουν εδχαρίστησιν τυραννοΰντε; καί ^λά π το ντε; 
ζώα καϊ έντομα, καί λησιεόοντε; τά αυγά ή του; νεοσ
σού; τών πτηνών κλ.

Άπδ τήν συντροφιάν όλων τούτων πρέπει να «ίύ· 
γωσι μακράν τά φρόνιμα παιδία· διότι άν συναναστρέ
φονται μέ τοΰ; τοίούτου; ταχέω; Οάγείνωσι καί αδ- 
τά χαόώ; αύτού;· «ό σύντροφο; τών αφρόνων 8έλει 
χαταστραφή,» λέγει ή Γραφή.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΓΟΐΆΛΙΕΛΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟΝ.
Ό πατήρ τοΰ μικρού Γουλλιέλμου είργάζετο πρω

ίαν τινά εί; τδ υπόγειον, ένιρ αυτό; έκάθητο αντίκρυ 
καί τδν παρετήρει μέ προσοχήν πώ; έσχιζε τά ξύλα.

Μετ’ δλίγον ό πατήρ έξέβαλεν άπδ τδν κόλπον του 
εν ώραϊον κόκκινου μήλον καί τδ έπρόσφερεν εί; τδν 
μικρόν Γουλλιέλμον, λέγων, «Λάβε καί φάγετο διά 
τήν εύταςίαν σου.ϊ

Άλλ* ό Γουλλιέλμο; χωρί; νά κίνηση κάν τδ χέ
ρι του διά νά λάβη τδ μήλον, άπεκρ ίθη, «* Η μ ή τ η ρ 
μου δίν με έπιτρέπει νά φάγω παρά 
εν μόνον μήλον πάσαν πρωίαν.»

Ό Γουλλιέλμο; ήτο έπί πολλά; ήμερά; κακοδιά
θετο;, ή δέ μήτηρ του τδν παρήγγειλε νά τρώγη 
δύο μόνον μήλα τήν ημέραν. §ν τδ πρωί και άλλο 
μεΐά τδ μεσημέρι, νομίζουσα δπ περισσότερα 8ά τδν 
εβλαπτον.

“Οταν δ πατήρ τόυ λοιπόν τφ έπρόσφερε τό μήλον, ό 
Γουλλιέλμο; ένθυμήθη, ότι είχε φάγει τδ μηλόν του 
τήν πρωίαν έκείνην, καί διά τοΰτο άπεκρίθη μέ ίλαρό- 
τητα, «'II μήτηρ δέν μοί έπιτρέπει νά 
φάγω περισσότερα άπδ §ν μήλον χά
βε π ρ ω ι.»

Όσα πάιοία ήΰτύχη σαν νά έχουν καλήν μητέρα καί 
ύπακούουν εί; δλα; τά; διατάγα; τη;, προφυλάττον- 
ται άπδ μύρια; παγίδα;, εΐ; τά; οποία; πίπτουν τά 
ανυπότακτα παιδία. « Ι'ίμα τδν πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σόυ, διά νά γείνη; μακροχρόνιο; έπάνω εί; 
τήν γην, τήν όποίάν Κύριο; ό θεό; σου σοΐ δίδει,» 
(Έςοδο; κ', 1 I;)

ΑΛΗΘΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,
Πιστεύσίέέ με, μικροί μΰυ φίλοι, οτι ή ft μ ι ό- 

τη; είναι ήκαλλίστή πολίτική, *0 άτι
μο; χάνει εί; τδ τέλο; πολΰ περισσότερον παρ' δ,τι κερ
δίζει· διότι έ ί ρ ή ν ή ψυχή; καί ή σ Ο χ ί α συν- 
ειδήσεω; είναι πολυτιμότερα παρά χιλιάδα; καί 
μυριάδα; ταλλήρων, «Κα'λλιον τδ όλίγον μέ τον φό
βον τοΰ Κυρίου, παρά 8ησαυρδ; μέγα; συνοδευόμενο; 
μέ τρόμον.»
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ΕΛΕΦΑ S.

Ό Έλέφα; είναι ζώον άνηκον εί; ττ;ν τάϊιν τών 
παχυοέρμων καί εν από τά μέγιστα, αν όχι τό μεγι* 
στον τών Επί γή;. 'Η μορφή του, ώ; βλέπει ό ά- 
ναγνώστη;, είναι χονδροειδή; και άσχημο;· άλλ’ ο· 
μω; κατά τήν νοητικότητα υπερβαίνει καί αύτον τον 
κάνα (σκόλαν).

Πολλοί τών μικρών άναγνωστών μα; εχαυσι πιθα
νόν ακούσει καί άναγνώσει πολλά ανέκδοτα περί τή; 
έπιδεςιότητο;, τή; πίστεω;, τή; ετοιμότητα; καί τή; 
μνήμη; του έλέφαντοΓ άλλά τά έ;ή; φαίνονται ει; 
ήμά; ταύλάχιστον ανώτερα πάντων καΐ διά τούτο ένο· 
μίσαμεν καλόν νά τά δημοσιεόσωμεν διά τή; Έφημ. 
τών Παίδωκ,

Εί; τήν ’Ινδίαν, όπου ά έλέφα; είναι αΰτόχθων καί 
πολύ χρήσιμο; εί; τόν άνθρωπον, διέρχεται διά τα
χτική; γυμνάσεω; και τόσην έπιτηδειότητα άναπτύσ- 
σει, ώστε πολλάκι; φαίνεται ενεργών ώ; ό λογικό; άν
θρωπο;.

Πολλοί ίδιοκτήται ελεφάντων κερδίζουν πολλά δι
δάσκοντες του; Ελέφαντα; νά περιποιώνται αυτοί εαυ
τού;. Ούιω π. χ. διά νά οικονομήσουν το ένοικων 
του σταύλοα, Εκλέγουν δένδρον βαθύσχιον, υποκάτω 
του οποίου τοποθετοΰσι του; έλέφαντά; των· διά νά 
μή άπομακρΰνωνται δε ό βΐ; από τόν άλλον, τοΰ; α
λυσοδένουν· άλλά διά νά μή χάνουν τον καιρόν των αύ- 
τοί βάνοντε; τά; άλύσου; καί κλειδόνοντέ; τα;, γυμνά
ζουν τοΰ; ελέφαντα; ώστε νά κάμνωσι τό έργον τούτο 
μόνοι των· ό κύριό; των λοιπόν, όσάκι; δέν έχει εργα
σίαν, τοΰ; φέρει ύπό τα δένδρον, ίλετει έμπροσθεν έκα
στου άπό μίαν άλυσον μέ τό κλειδών τη;, χαθεί; δ; 
λαμβάνων μέ τήν προβοσκίδα του τήν άλυσον, τήν 
δένει εί; τοΰ; πόδα; του, τήν κλειδόνει καί Εγχειρίζει 
τό κλειδίον εί; τόν κύριον το αυτό γίνεται και όταν 
&έλη νά τοΰ; λύση· δ χαθεί; πέρνει τα κλειδίον. άνοί- 
γει τά; άλύσου;, τά; Εκβάλει από τοΰ; πόδα; του καί 
τά; εγχειρίζει μετά τοΰ κλειδιού εί; τόν αύθέντην του.

Ό έλέφα; είναι πολυέςοδον ζώον, διότι απαιτεί 
πολλά; όκάαα; τροφώ; πάσαν ημέραν διά νά οικονο
μήσουν δε καί τούτο οί κύριοι των τοΰ; διδάσκουν 
νά ευρίσκουν τήν τροφήν των μόνοι των. Τοΰ; οδη
γούν λοιπόν πλησίον οάσου;, καί έχει τοΰ; άφίνουν 
οΰτοι δε εισέρχονται έντό;, καΐ άφού φα'γουν χαΐ 
χορτάσουν έκ τών τρυφερών κλάδων, διότι άπό αύ- 
τοΰ; τρέφονται, συκόγυν ασυςάλλυ; ΰέλυν, τοΰ; δένπν 
διά τη; προβοσκίδα; των εί; δεμάτια, τοΰ; ρίπτουν 
εΐ; τήν ράχιν των, Επιστρέφουν εί; τόν κύριον των 
καί έκφορτόνει ό καθείς τό φορτίον του και αλυ
σοδένεται οπω; περιεγράψαμεν.

Ό έλέφα; καθώ; καί οί βούβαλοι Ενοχλείται πολΰ 
από τά; μυία;· διά νά αποφυγή λοιπόν τά κεντήμα
τα των, λαμβάνει κλάαον δένδρου καί τον μεταχειρίζε
ται ώ; ριπίδιον· διά τοΰ τρόπου τούτου οχι μόνον ά· 
ποοιώκει τά ενοχλητικά ταΰτα έντομα, άλλά καί ορο- 
σίζεται.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ ελέφαντα κρα
τούντα διά τή; προβοσκίδα; του κλάδον καί προφυλάτ- 

I τοντα οι' αυτοί νήπιον κείμενον προ τών ποδών του. 
Το νηπιαν τούτο άνη-κει εί; τόν κύριόν του, δ·στι; το 
έθεσεν έκεΐ καί άνεχώρησε διατάςα; τόν ελέφαντα νά 
το προσεχή ! αυτό; δέ ο.χι μονον τό προσέχει, άλλά 
και τό προφυλάττει από τά οαγκασματα τών μαιών!

Ό έλέφα; εί; άγριον χατάσταστν είναι τρομερό;· 
ούτε αυτό; δ λέων δέν τολμφ νά τόν προοβάλη· έςη- 
μερουται βμώ; εύκόλω; καΐ τότε γίνεται ευπειθέστε
ρος καί άπό αυτόν τόν σκύλον.

Εί; τά; Ινδία; τόν μεταχειρίζονται οχι μόνον ώ; 
φορτηγόν ζώον, άλλά καί εί; διαφόρου; άλλα; Εργα
σία;· μανθάνει νά άντλή ΰοωρ καί νά ποτίζη τοΰ; 
κήπου;, νά πλέκη ή?άθα; καΐ κοφφίνου; καί ακόμη νά 
ράπτη, νά φρουρή καί ναναρίζη τά νήπια.

Οί αρχαίοι μετεχειρίζοντο τόν έλέΐαυτα καΐ εί; τόν 
πόλεμον, άλλά τήν σήμερον μόνον ώ; φορτηγόν ζώον 
είναι έν χρήσει.

Ο έλεφα; οχι μόνον ζών, άλλά και άποθνήσκων 
εΐναι χρήσιμο; εί; τον άνθρωπον. ’Εκ τοΰ δέρματά; 
του κατασκευάζονται άςιόλογα δερμάτινα σκεύη, έκ 
τών τενόντων βούνευρα, καί έκ τών οστέων καί μάλι- 
σ τα τών χαυλιοδόντων του τά ωραία καί χρησιμότα
τα εί; τον άνθρωπον χτένια.

Οι άνθρωποι πρέπει νά ήναι εΰγνώμονε; εί; τόν 
Πλάστην των διά τήν προμήθειαν τοσοΰτον ωφελίμου 
ζώου.

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.
Υπολογίζεται από τοΰ; άστρο νόμου;, ο τι τό «ώ; 
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τοΰ ήλιου atvat ίο ον μέ τό φως 5,563 κηρίων περί 
τόν ένα πόοα μακράν άπό τόν βλέποντα τεθειμένων t 
και έχατομμυριάχις (εν έκατομμύριον φορά;) ισχυρό
τερου τοΰ φωτδ; τή; σελήνη:! καί όμως ΰ ήμέτερος 
ήλιος εΐναι άστήρ τρίτου μεγέθους είς τόν αστερισμόν 
τοΰ Περσία»; 1 «Πόσον θαυμαστά τά έργα σου Κύριε ! 
Πάντα μέ σοφίαν έκαμε;,»

Διάσημος τις πολιτικός τής ’Αμερικής, ό Πάτρια 
Ένρυ κατά τάς τελευταίας ώρας τής ζωής του πάρε- 
τήρησεν είς ένα τών φίλων του, βοτις τόν εΰρε άνα- 
γινώσχοντα τήν 'Αγίαν Γραφήν, «Ίδοΰ εν βιβλίο ν 
πολυτιμότερον παντός άλλου, τό όποιον έχει τυπωθή 
μέ/pt τοΰδε- και όμως εστάθην τόσον ανόητος, ώστε 
δέν εΰρον καιρόν νά τδ άναγνώσω μέ προσοχήν καΐ 
συναίσθησιν ειμή τώρα.. .> 'Οποία φοβερά ομολογία !

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ.
Χρόνος καλώς δαπανώμενος καί γνώσεις ωφέλιμοι 

άποκτώμεναι είναι συμμαχία ισχυρότερα είς τάς πε
ριπέτειας τοΰ χοβμοα του παρά τήν ευφυΐαν, τήν φαν
τασίαν ή τήν ευγλωττίαν.

Όταν τδ 1805 ο περίφημος διά τήν άλληλοδιδα- 
κτικήν του μέθοδον Λαγχάστερ παρουσιάσθη είς τδν 
βασιλέα τής ’Αγγλίας Γεώργιον τδν 3ον, ό ευσεβής 
έκεΐνος μονάρχης εχήρος εν, δ τ ι έπεθύμεεπάν 
πτωχόν τα; δ ί ο ν καθ’δλοντδ κράτος 

του νά διδαχβή ν’ άναγινώσκη τήν 
Γ ραφήν! Οΰτω λέγουσι καΐ οΰτω πράττουσιν 
οι ευσεβείς βασιλείς και κυβερνήται.

01 ΔΥΟ ΚΥΝΕΣ.
Εις έ; αυτών δνομαζομενος Λέων είναι φρόνιιιος, 

ο άλλος καλούμενο; Λόχος είναι κακός.
'0 Λύκος οσάκις έςίρχεται άπηλεΐ τους ανθρώπους, 

μαλόνει με άλλους σκύλους καΐ έ τι στρέφει πληγω
μένος- ό Λέων απ’ έναν τ ία; ουδέποτε μάχεται,

‘Ημέραν τινά δ Λέων ήθέλησε νά έςέλθη εί; περί
πατον μετά τοΰ Λύκου, δ στις κατά τήν συνήθειάν του, 
έμπλέχθη είς μαλώματα καί μάχας καΐ ούτως έπέ- 
στρεψε καταλερωμένος καί πληγωμένος είς τδ ώτίον 
καΐ τήν ούράν1 ένφ ό Λέων έπανήλθεν ήσυχος καΐ 
καθαρός.

Δεν είναι άραγε μερικοί άπδ τούς μικρούς μας άνα- 
γνώστας, οί όποιοι όμοιάζουσι τδν λύκον ;

Η ΑΡΑΧΝΗ.
s Είδαν προχθές αράχνην τινά, σολλαβοΰααν δίς 

τά δάκτια αυτής μυίαν.ε ζλεγεν ό Πέτρος πρός τδν 
Κωστήν ημέραν τινά.

«Και τί τήν έχαμεν ; » ήρώτησεν ο Κωστής.
«Συμπεραίνω, οτι τήν έφόνευσε, διότι την ηχούσα 

νά πτερυγίζη επί μίαν στιγμήν χαΐ έπειτα ή αράχνη 
τήν περιετύλιίε μέ τδ νήμά της καΐ τήν εσειρεν είς 
τήν τρύπαν της διά νά τήν φάγη,β

«Καΐ διατί δέν έφόνευσε; συ τήν αράχνην;* ήρώ- 
τηαεν έχ νέου ό Κωστής.

« Διότι, άπεκρίθη δ Παύλος.ι» τοΰτο ήΟελεν εΐοθαι 
σκληρό της. Σφάζομεν ημείς τοΰ; βόας, τά πρό
βατα καΐ τάς Ορνιθας προς τροφήν, άλλά δέν εχομεν 
τδ δικαίωμα νά φονεόωμεν τάς άράχνας, διότι φονεύ- 
ου σι τάς μυίας, έπειδή τάς φονεάουσι προς τόν αΰτδν 
σκοπόν.

ΑΡΓΙΑ.
Δόναται δ γεωργός νά δερίσγγ χωρίς νά σπείρη καΐ 

καλλιεργήση τήν γην ς

Δόναται ο μυλωνάς νά &χη αλευρον χωρίς ν’ άλέ- 
αη σίτον ;
-’θΖ’;
Δόναται άάρτοποιδς νά έχη άρτον χωρίς νά ζυμώση;

Λοιπόν διά νά ζήση τις με ά'νεσιν είς τδν κόσμον 
πρέπει νά ήναι φίλεργος καί νά κοπιάζη- άλλως είναι 
περιφρονητέος ώς κατώτερος καί αυτών τών ζώων. 
(Παροιμ. τ'. 6.)

4
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' 0 υποκόμη; Καρτερέτος, ό κυβερνήτη; τή; ’ Ιρλαν
δία; κατά τδ 1724 ήδόνατο νά είπη έκ στήθους S- 
πασαν τήν Νέαν Διαθήκην άπδ τοΰ πρώτου κεφα
λαίου τοΰ Ματθαίου μέχρι τοΰ εσχάτου τή; Άηοκα- 
Kd’Ji’ru;!

Πόσοι από τοΰ; μικρό δ; άναγνώστα; τή; «’Εφημε
ρίδά; τών Παίδων· εχουσι τδ Εύαγγελιον καί άναγι- 
νώσκευσιν αύτδ τακτικώ; καί άποστηθίζοοσι τά; δι
δασκαλία; του J

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗΣ.
•Ώ, πάτον, αγαπώ τον θεόν !» άνέκραςεν ή μικρά 

Ελένη Οτΐ ή μήτηρ αυτή; τήν έδίδασκε τά προ; τδν 
θεόν καθήκοντα τη;.

— «Πιθανόν νά νομίζη; ίτι Τδν αγαπά;, άκριδή 
μου κόρη,* άπηντησε» ή μήτηρ.

— <ι Αλλ ηΐεόρω— είμαι βϊοαια ότι Τδν άγαπώ·» 
έπανέλαοεν ή ' Ελένη.

— «Ύπόθεσε,ν — προσέθηκεν ή μήτηρ, — δ« λέ
γει;, έγώ μήτέρ μου σέ αγαπώ, έάν δμα>; δέν υπά
κουη; εί; δ,τι σέ προστάζω, δύναμαι νά πιστεάσω δτι 
μέ άγαπά;;

Λοιπόν έκεΐνο; μόνον δύναται νά είπη "τι αγαπά 
τδν θεόν, δατις κα’μνει τά προστάγματα του* «’Εάν 
μέ αγαπάτε τά; έντολά; μ« φυλάξατε.» (Ί<». ιδ', 15.)

« Διότι ή απείθεια είναι χαθώ; τδ αμάρτημα τή; μα· 
γεία;* καί τδ πείσμα καθώς ή ασέβεια καί ή είδωλο- 
λατρεία.» (Λ'. Σαμ. ιέ. 23.)

ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
• Προ; τίνα σκοπόν, νομίζει;, — ’Ιωάννη,— ίτι 

χρησιμεύει τδ ώρολόγιον τοΰτο», — ήρώτησεν αύτδν 
ό πατήρ του,

• Διά νά'οεικνόη τά; ώρα;,* άπήντησεν αυτό;,
Άλλ* ΰπόθεοε, 5τι όχι μόνον δέν δεικνύει τά; ώρα; 

άλλ’ οΰοέ δόναται νά έπιοιορθωθή,»
«Τότε είναι άχρηστον.»

« Καλώ;. Ποια ή χρήσι; τοΰ μολυβδοκόνδυλου 
τούτου ;· ήρώτησε πάλιν 0 πατήρ του.

• Νά γμάφη.» άπεκρίθη ό Ιωάννη;.
•‘ϊπόθεσε δτι ό μόλυβδο; κατεστράφη καί τδ κον- 

δόλιον δέν γράφει πλέον ;
• Τότε καί αδτδ είναι άχρηστον.»
Μετά ταΰτα δέλαβών μάχαίριον ή ρώτησε τδν Ίω- 

άννην περί τή; /ρήσεως πότου.
■ Νά κόπτη,» άπηντησεν αυτό;,
Άλλ’ ΰπόθεσε οτι ή λαβή έσυντρίφθη καί τδ μα- 

χαίριον δέν κόπτει πλέον ;
«Τότε και αϋτδ εΐναι ώ; καί τά άλλα άχρηστον.»
• Λοιπόν, σΰ λέγει;, βτι 5ταν τδ ώρολόγιον δέν δει- 

κνόη τάς ώρα;, τδ κονδόλιον δεν γράφη καί τδ μαχαί
ρι ον δεν κόπτη είναι άχρηστα, καί λέγει; καλώ;. Εί- 
πί μοι, τώρα Ιωάννη, τί νομίζει; περί έκείνων τών 
παιδίων, άτινα δεν ίκτελοΰσι τδν σκοπόν, διά τον ό
ποιον δ θεό; έπλασε καί διατηρεί αδτά ; ’ Εκείνα, τά 
οποία ούτε τδν θεόν αγαπούν, οΰτε τον άνθρωπον 
τιμώσιν.*

• Εΐναι άχρηστοι άνθρωποι.»
Ένθυμοΰ λοιπόν τέκνο? μου τήν άκαρπον συκήν, 

(Λουκ. ιγ'. 7).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Ή Έφημερί; τών Παίδων θέλει έξακολουθήσει 

νά έκδίδεται καί κατά τδ επών έτο; έπΐ τη αυτή εΰ· 
τελεί συνδρομητών 50 λεπτών κατ’ άτο;.

Ή ευμενή; όποδοχή, ή; έτυχε απανταχού τή; ‘Ελ
λάδα; δ μικρό; ουτο; φίλο; τών παιδίων, μα; δείδΐι 
τό ένδόσιμον νά πιστεύσωμεν, ότι πληροί μίαν τών 
σπουδαίων αναγκών τή; νεολαία; μα;, καί διά τοΰτο 
προτιθέμεθα νά μή φειοθώμεν οόδενό; κόπου πρό; 
βελτιωσιν αυτή;.

Παρακαάοΰνται οι έν ταΐ; έπαρχίαι; καί τω έξωτε- 
ρικιρ μικροί συνδρομηταί μας νά μάς πέμψωσι τήν 
συνδρομήν των τρεις τουλάχιστον εβδομάδα» πρό τή; 
λήςεω; τοΰ έτους, 5πω; εΰκολυνθή ή διεΰθυνσι; εις 
τήν διάταξιν καί έκτόπωσιν τών καταλόγων.

Ουδόν φύλλον ί)ά σταλή εί; τοΰ; μή φροντίσαντα; 
νά στείλωσιν έγχαίρω; τό; σύνδρομά; των.

— Ειδοποιούνται οι συνδρομηται τοΰ β’Αστεοος τή; 
Ανατολή;» καί Ιν γένει τό κοινόν, 3τι έπιθυμοΰντε; νά 
καταστήσω μεν μεγαλειτέράν τήν κυκλοφορίαν αΰτοΰ 
καί οΰτω νά θέσωμεν αυτόν εί; τά; χειρ ας Οσον 
οΐόν τε περισσοτέρων, χαταβιβάζομεν τήν έτησίαν 
συνδρομήν του, εί; μεν το εσωτερικόν άπδ 12 εί; G 
δραχμά;· εί; δέ τό έςωτερικόν από 18 εί; 10.

Η συνδρομή είναι προπληρωτέα καί έτησία.


