
λογαριασμού; του μά τδν θ=δν μετανοουντε; άπδ τά; 
αμαρτία; μα; καί παραιτοϊντε; όλα; τάς κακά; ίςει;; 
Ελαττώματα και σφάλματά μάς, ώστε νά είσέλθωυεν 
ίι; το νέον έτος κάλλιαν προετοιμασμένοι νά ΰπερηί 
τήσωμεν τδν θεόν, τού; γονείς καί τήν πατρίδα μαςί

Hpbi TWi μαριώΐ άναγνώοτας της Έφημ. 
των Πήδων.

Μιχροί μοι> φίλοι.
Μλ ΐδ φόλλον τοΰτο κλείομε’; το πρώτον έτος τής 

γνωριμίας μας. Με πολλούς άπδ σάς ή μέθα καί πρό* 
τερον φίλοι, άλλοι μάς έγνώριζον μό’,ον ίχ φήμη; καί 
μί πολλούς άλλου; όχι μόνον γνωριμίαν οίν εΐχομεν, 
άλλ* ούδά κατ’ όνομά Εγνωριζόμεθα.

•Ή Έφημερίΐ των Παίδων» ήρχισε με ολίγου; 
αυνδρομητά;, διότι ί; υπαρχή; άπεφασίσαμεν 
νά μή γνωρισθη παρά μΐ έχείνου;, οί όποιοι εΐλιχρι- 
νώς έπεθόμουν τήν γνωριμίαν μα; καί έμπιστεόοντο 
εί; τήν άλήθειαν των λόγων μα;* δ άριθμδς όμως τών 
γνωρίμων καί φίλων μα; ηΰςησε κατά μικρόν, ώσιε 
τήν σήμερον άριθμοΰμεν ύπέρ τά; 3όυ χιλιάδα; συν* 
δρομήτάς I Δύο χιλιάδες κοράσίων καί άγοριών ! Ποιο; 
δεν ήθελεν Επιθυμήσει νά έχη τόσου; καί τοιοότυς 
φίλου; ί λέγομεν φίλους, διότι ούδείί καθ’ δλον τδ έ
τος εδϊΐίίν, ότι έβαρέθηκε τά; μηνιαία; ίπισκέψει; 
μας* άπ’Εναντίας τά μέν παιδία τή; πρωτευούση; έ- 
στενοχωροΰντο οσάκις δ διανομείς μας δέν τού; παρέ
διδε τήν Εφημερίδα νατά τήν πρώτον του μηνδτ, παν· 
ταχόθεν δλ τής‘Ελλάδος και ίκ πολλών μερών τή; 
Τουρκίας έχομεν ειδήσεις περί τής καλή; υποδοχής 
τήν ρ ποιαν ή μικρά έφημερί; έλαβε καί παρακλήσεις 
νά τήν έκδώσωμε··', εί δυνατόν, δίς τοΰ μηνό;.

Τους ποί.υαρίύμου; λ ιπον μικρού; τούτους φίλου; 
μα; χαιρειώντε; δωδεκάτων ταότην φο ράν εδχόμεθα 
όπως δ Κύριος μά; έπιτρέψη νά συνανιηθώμεν καί 
πάλιν «μ ή τ δ καλόν# κατά τήν πρώτην τοΰ ίλευ-; 
σομένου έτους* 5; μή λησμονήσώμεν-όμως, ένφ μέλ- 
λομεν γά κλείσαμε ν τδ έτος 1868 καί νά έμβωμεν 
Λ:ς τδ 1869, όπ πρέπει νά κλείσωμεν δ καθείς καί τού

ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΜΒΟϊΛΑΙ ΜΗΤΡΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΗΣ.

1) Προ παντός άλλου πράγματος άφιερώΟητι είς 
τδν θεδν, τδν πλάστην σου καί προσπαθεί νά κάμη; 
τδ θέλημά του ολα; τάς ήμέρας τή; ζωής σου.

’2) Υπάκουε τούς γονείς σου, διότι ό θεδ; απαι
τεί τοΰτο άπδ οί καί διότι ή πρδς σε αγάπη και 
φροντϊ; τών γονέων σου πρέπει νά σδ κάμνουν νά 
τούς υπακούς; ευχαρίστως καί νά προ σπάθής 
νά τούς κάμνης εύτυχεϊς.

3) Άναγίνωσκε τάς Γραφάς με σοβαρότητα καί 
μά Επιθυμίαν νά γνωρίσης τήν αλήθειαν πάσαν ημέ
ραν τή; ζωής σοο.

! 4) Ζήτει πασαν πρωίαν· τήν εδλογίαν τοΰ Ουρα
νίου Πατρός σου, πριν άρχίσης τά έργα τής ήμερα;, 
και πάσαν εσπέραν πριν πλαγιάσης εις τήν κλίνην συ.

5) Μή άφίνη; καμμίαν ημέραν νά διέλθη χωρΐς 
νά κάμης κανέν καλών έργον.

6) ’Αρκοΰ εί; 2,τι είσαι καί μά δ,τι έχάΐ;·^
7) Έσο φιλοφρόνων καί περί ποιητική πρδς τούς 

άλλους όποιον δήποτε καί ίν ήναι τδ φέρσιμόν των 
πρδς σέ.

8) Πάντοτε ζήτει νά μάθης ΐί ό θεός θέλει νά 
κάμνη; καί ούχί τί ό κόσμος περιμένει παρά σου.

9) Συλλογίζου .διά χδν εαυτόν σ« όλιγώτερον παρ’ 
δγι οί άλλοι φτάνονται ότι συλλογίζονται περί οοΰ*
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διότι σΰ γνωρίζεις ιόν εαυτόν σου χάλλιον -παρά ί- 
xatvoi.

10) Κρίνε πάντοτε ήπίως τους άλους* διότι δεν 
γνωρίζεις τους λόγους, τους όποιους έχουν διά τά ό
ποια αδ δεωρεΐς σφάλματά των.

11) Ποτέ μή άμελή; §ν χρέος υπό τήν πρόφασιν 
του νά εκ πληρώ ση; άλλο. Τά καθήκοντα ουδέποτε 
έρχονται είς σΰγχρουσιν μεταξύ των.

12) "Ολη η ζωή σου 5ς χυβερνάτάι άπδ ένα χαι 
μόνον σκοπόν: νά δοςάση; δηλαδή τδν θεόν έπι τής 
γης, χαί νά προετοιμασθής νά τδν υπηρέτης αίωνίως 
είς τους ούρανοΰς.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΑΤ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστά ’Αφρικανόν 
τινα χαθήμενον ύπό τινα καλύδην κειμένην πλησίον 
ποταμού, χαί εχοντα τούς δφθαλμούς του προσηλω
μένους πρδς τδ ένώπιον αδτοΰ άντικείμενον. Τοΰτο 
είναι χιδώτιον στρογγυλόν, έν εΚει τυμπάνου, τδ ό
ποιο, έχει έγκεχαρ αγμένας είς τά πλάγεια του βίκο- 
νας καί γράμματα και καλείται προσευχητ ά
ρτον ή προσευχητική μηχανή, διότι άπαλ- 
λάττει τον άνθρωπον άπδ τοΰ κόπου τοΰ νά προ- 
σεόχηται, προσευχόμενη αυτή άντ’ έχείνου ώς έφεξής.

Ό θέλων νά προσευχηθώ «άθηται πλησιον’τής μη
χανής ταύτης, ήτις περιστρέφεται περί τδν άξονα της 
δέ ΰδατος καί κοπάζει προσεκτικώς έπΐ τών εικόνων 
καί γραμμα'των, τά δποΐα, ώς προείπομεν, είναι χα
ραγμένα έπί τών πλευρών της* πασα δέ στροφή αυ
τής θεωρείται ώς μια προσευχή, ό δε άνεμος ο έχ 
τής περιστροφής της προξενούμενος πιστεύεται δτι 
έχει τήν δΰναμιν ν’ άποδιώκη τά άμαρτήματα του 
καί νά τδν χαθιστφ καθαρόν και αγνόν.

Οί Κινέζοι προσεύχονται μέν κατ’ άλλον τρό
πον ούχ*ήτταν όμως περίεργον χαί άνόητον του προ
ηγουμένου.'-Έν έκαστη Κινεζική οίκία υπάρχει καί §ν 
δωμάτων, είς τους τοίχους τοΰ όποιου, εόρίσκανται γε- 

γραμμένα τά’δνάματα τών προπατόρων τής οικογένειας, 
καί καλείται δέ«8ωμάτιον Προσευχής.»

"Οταν λοιπόν θέλω σι νά ζητήσω σι χάριν τινα παρ’ 
αύτών, ώς λ. χ. υγείαν, ή δέσεις πολιτικά;, ή άλλο τι 
γράφουσι τά αιτήματα ταΰτα έπί χάρτου και διά τδ 
ασφαλές τής επιτυχίας προσφέρουσι καί δώρα είς τάς 
ψυχάς τών προπατόρων αυτών προσθέντες έπί του 
χάρτου τάς λέξεις «0'ρνιθες,» «υρόζιον.» «τέΐον» κ.τ.λ.

Τον χάρτην τούτον καίουσιν ένώπιον τών Ονομά
των καί πιστεόουσιν δτι διά τοΰ καπνού γνωστοποι
ούνται τά αίτήματα των καί αί ψυχαί τών προπατό
ρων αύτών λαμδάνουσι τά έν αυτφ γεγραμμέ- 
να δώρα των.

Οί κάτοικοι τής Ζηλανδίας εχουσι κλωστήν δε- 
μένην έπΐ τδν τράχηλον τοΰ ειδώλου και όταν προσ- 
εΰχωνται σύρουσιν άύτήν νομίζοντες οτι οΰτω θέλου- 
σιν άναγκάσει αυτό νά είσακούση τάς δεήσεις των.

Οί ’Ινδοί νομίζουσιν 5tt προσεύχονται δταν ά- 
πλώς έπαναλαμβάνουσι τδ όνομα δεοΰ τίνος- οθεν 
δίδουσιν όνομα τα θεών είς τά τέκνα καί είς τά ζώα 
των, ώστε καλοΰντες αύτά συγχρόνως νά προσευχών- 
ται,

Λυπεΐται τψ οντι ή καρδία τοΰ,χριστιανοΰ βλέπου- 
σα λογικά πλάσματα τοΰ θεού είς σκότος τόσον 
πυκνόν!

Τί; ές ήμών άν έβλεπε τδν γείτονά του είς κίν
δυνον δέν ήθελε τδν σώσει; "Ας έκτείνωμεν λοιπόν 
χε'ρα βοήθειας πρδς τους άνθρώπους τούτους, οΓηνες 
εόρίσκονται είς τήν πλάνην και είς τδ σκότος τής. 
αμαρτίας καί τοΰ θανάτου, διότι αύτο'ι στερούνται του 
Λόγου τοΰ θεοΰ, «Πλανασθε,—» λέγει ό Χριστός,— 
«μή γνωρίζοντας τάς Γραφάς.» (Μαθ. κβ’. 29.)

Ο ΙΝΔΟΣ ΠΑΙΣ.
Προσεκτικόν τι παιδίον, τδ δποι -ν έσόχναζεν είς 

εν άπδ τά σχολεία τών ιεραποστόλων, συνώδευσε 
μίαν ημέραν ένα άνθρωπον, δστις έμελλε νά φυλάξη 
τοΰ; αγρούς του άπδ τάς νυκτερινά; έπιδρομάς τών 
έλεφάντων, οί όποιοι νοστιμεύονται πολύ τδν άραβό- 
σιτον.

Πρώτος έπεσενδ άνθρωπος νά κοιμηθή, παραγγεί- 
λας τδ παιδίον νά προσέχη, και όταν ΐοη τους έλέφαν- 
τας έρχομένους νά τδν έξυπνίση.

Όταν δέ ήλθεν ή σειρά του παιδιού νά πλαγιάση, 
ό άνθρωπος μέ θαυμασμόν τινα τδ παρετήρησεν ότι ί- 
γονάτισεν, έσταύρωσε τάς χεΐρας καί έπρόφερε λέξεις 
τινάς, τάς όποιας δέν εννοούσε.

Τήν ακόλουθον πρωίαν διευθόνθη είς τδ σχολεϊον, 
δ που τδ παιδίον έ σύχναζε, καί άπό τινάς λέξεις τάς 
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όποιας ένδυμειιο, έΒωκεν είς τδν διΒάσχαλον νά έννο- 
ήση, δτι τδ παιΒίον είπε, πριν κοιμηθή, τδ «Πάτερ ή- 
μών·, τδ δ ποιον είχε πρδ μικρού μάθει.

Πόσα παιδία και κορ-ίσια είς τήν Ελλάδα πλαγι
άζουν οχι μόνον χωρίς προσευχήν, άλλα και χωρίς 
νά ένθυμηθώσιν, δτι ύπάχει Ουράνιος Πατήρ, όσπς 
τά έθρεψε χαί τά διεφύλαςε χατά τό διάστημα τής 
ήμερα; ί

Ήμεϊς έλπίζομεν δτι οΰδείς τών μικρών μας ανα
γνωστών θέλει παραβλέψει τοΰ λοιπού τδ ιερόν και 
σπυδαΐον τοΰτο χρέος του πάσαν εσπέραν χαί πρωίαν·

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστάνει δένδρον α
νήκαν εις τήν οικογένειαν τών άρτοκάρπων χαί δια- 
φέρον άπδ τδ είδος έκεΐνο, περί τοΰ 6ποιου έγραψα· 
μεν είς τδν 2ον αριθμόν τής *’Εφημερίδας τών Παί- 
δων» κατά τοΰτο, οτι ό μέν καρπός εκείνου όμοιάζει 
με πεπόνιον ή κολοκυθών, τοΰ όποιου δλον τδ έσω- 
τερικδν είναι πολτώδες· ο Si καρπός τούτου ομοιάζει 
μάλλον μέ κουκουνάρων καί είναι πλήρεις σπόρων 
ώσεί καστανών τδ μέγεθος, οΓιινες περιέχουσι πολτώ
δη τινα ουσίαν, καί τρώγονται είτε βραζόμενοι είτε 
ψηνόμενοι.

Ιό δένδρον τοΰτο φύεται είς τάί ’Ινδίας καί άλλα 
δέρμα μέρη τής γης. ό ΰε καρπός του χρησιμεύει άντί 
άρτου είς χιλιάδας ανθρώπων, οί όποιοι δέν δόνανται 
νά προμηθευθώσι τά σιτηρά· είναι δέ συνήθως τόσον 
μεγάλος, ώστε εις άνθρωπος μετά δυσκολίας δύναται 
νά σηκώση δύο ές αύτών.

II ΜΝΗΜΗ THS ΜΗΤΡΟΣ.
« ’Οταν ήμην παιδίον, είπε ποτέ αγαθός τις άνθρω

πος, ή μήτηρ μου συνείθιζε νά μέ κάμνη νά γονατί
ζω εις τδ πλάγι της καί νά βάλη τήν χεΐρά της έπί 
τής κεφαλής μου, ένφ προσηόχετο.

Πριν ήλικιωθώ άρκετά, ώστε νά γνωρίσω τήν άξί- 
αν της, δυστυχώς άπέθανε καί έγώ άφέθην σχεδόν είς 
τδν έαυτόν μου νά κάμω ο,τι ήθελον.

"Οπως άλλοι, έκλινα καί έγώ είς τά κακά πάθη· άλ· 
λά συχνά ήσθανόμην έμαυτδν έμποΒιζόμδνον καί τρό
πον τινά συρόμενου πρδς τά οπίσω ύπδ τής τρυφερά; 
χειρδς έπί τής κεφαλής μου,

Άφοΰ έγεινα νέος έταξείδευσα είς ξένας χώρας καί 
εξετέθην είς πολλούς πειρασμούς· άλλά καθ’ ήν 
στιγμήν ήμην έτοιμος νά υποχωρήσω είς κανένα 
άπδ τούτους, ή αύτή τρυφερά χειρ έφαίνετο οτι ήτο 
έπϊ τής κεφαλή; μου, καί ουτω έαωζόμην. Μ’ έφαί- 
νετο, δτι ήσθανόμην τήν πι'εσίν της οπω; είς τήν ευ
τυχή νήπιό ιητά μου καί ένίοτε μετ’ αύτης ήρχετο φω
νή τι; είς τήν καρδιάν μου—φωνή, τήν οποίαν έπρε
πε νά ύπακούσω, λέγουσαο, ώ υιέ μου, μή κάμης τδ 
κακόν τοΰτο, μήτε άμάρτανε έναντιον του Θεού σου.»

Η ΠΕΠΊΉ ΕΝΤΟΛΗ.
Εϊπέ ποτέ διδάσκαλό; τις πρδς τήν έξεταστικήν 

έπιτροπήν, οτι οί μαθηταί αύτου ήσαν έντελώς κα· 
τηρτισμένοι είς τδ μάθημα τής κατηχήσεως.

« Πολύ καλά, άλλ’έ,νοουσιν άρά γε καί δ,τι μανθά- 
νουσιν; ήρώτησέ τις ές αύτών.

*0 διδάσκαλος κύψας μετά σεβασμού τήν κεφαλήν 
ήρχισε νά έξετάζη τούς μαθητάς.

«Ποία είναι ή πέμπτη έντολή;»
«Τιμά τδν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου» κ,τ.λ. 

άπεκριθη είς τών μαθητών.
«Καί τί έννοεϊς μέ τδ «τίμα τδν πατέρα σου καί 

τήν μητέρα σου;» ήρώτησέ τις τών μελών τής Επιτρο
πής.

Ό μαθητής έρυθριάσας μετά πολυν δισταγμών ά- 
πήντησεν ώ; έςής·

«Χθες ώδήγησά τινα κύριον πέρα τοΰ βουνού· αύ- 
τδς Βέ ίδών δτι οί γυμνοί πόδες μου έκόπτοντο ύπδ 
τών λίθων, μοι έδωχε πρδ; αμοιβήν τρεις δραχμάς, 
όπως αγοράσω Sv.ζεύγος έμβάΒων (παπουτσίων) ’Αλ- 
λ* έγώ έοωκα τά χρήματα ταΰτα είς τήν μητέρα μ», 
ήτις ήτο έπίσης άνυπόδυτος καί δεν ήδύνατο νά περι- 
πατη ώς έγώ.»

Έχ τούτου άποδεικνόεται, on έκεϊνοι άληθώς έν- 
νοοΰσι τάς έντολάς του θεού, οιτινες έφαρμόζουσιν 
αΰτάς. Ή άπλή άποστήθισις τών έντολών, ή τδ νά
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λέγητι; ότι αγ'χττϊ τοΰςγονεΐ; τοι», δίν είναι καί ίφαρ- ατήσωμεν αύτοΰ; μάλλον παρά ημά; αδτοό;.— Πρδ; 
μογή αδτών. "Αν τω οντι του; άγαπώμεν, πρέπει καί · Si τοΰ; φολάσσοντα; tvjv έντολήν ταότην ό θεό; ΰ- 
να υποτασσώμεθα εί; αύτοΰ; και νά 3εικνυωρ:εν αύια- πόσχεται μαχροβιότητα καί ευτυχίαν (Έφ, ς. 1—3.) 
πάρνησιΡ χάριν αυτών καί νά προ τιμώ μεν νά εΰχαρι- | "■■"■ 1

ΙΧΝΕΓΜδΧ.
Ο Ί/·.ευμων είναι, οιτω; φαίνεται εί; τήν προκει· 

μένην εικονογραφίαν, ζώον παράξενου οχι μόνον κατά 
τήν μορφήν, άλλά καϊ κατά τδν τρόπον τής ζωή;· ά
παντά tai Si συνήθω; είς τήν Αίγυπτον καί εχει με- 
γεθο; ένδ; καί ήμίσεω; ποδδ; άπδ τήν άκραν τής κε
φαλή; μέχρι τή; άκρα; τή; ούρα; —είναι οηλ, ώ; μία 
γάτα μέτριοι» μεγέθου;, ·

‘Ο Ίχνεόμων τρέφεται μΐ πτηνά, ερπετό, χαί πον
τικού; καί διά τοΰτο είναι πολ'υ ωφέλιμο; εί; τδν άν
θρωπον εί; χώραν, όποια ή Αίγυπτο;, οπού τά ζώα 
ταΰτα εΰρίσκονται έν αφθονία· ίδίω; Si χρησιμεύει εΐ; 
τδ νά έμποδιζη τήν μεγάλην αίξησιν τών κροκοδείλων, 
άνιχνεύων και κατατρώγων τά ώά των, τά όποια ο ί 
κροκόδειλοι έναποθετουσιν εί; τά; δχθα; τοΰ ποταμού.

10 Ίχνεόμων ήτο Sv άπδ τά πολλά αντικείμενα 
τά όποια οί Αιγύπτιοι έλάτρευου ώ; θειΰ;, διά τήν 
ευεργεσίαν, τήν οποίαν τοι; εκαμνε καταστρέφω·/ τά 
ωά τών κροκοδείλων, οίτινε; έπροξένουν καί προξε 
νοΰσιν άκόμη μεγάλα; ζημία; εί; τήν χώραν, καί 
του; δποίου; μή τολμών ,ε;νά φονεύσωσιν εποοεχύ
νουν ώ; θεού;! Πόσον ταπεινόνει καί έξευτελίζει τδν 
άνθρωπον ή άγνοια τή; αλήθεια;! καί πόσον ή δεισι
δαιμονία καί πλάνη κάμ»ει τδν κύριον τή; γή; υποδεέ
στερον καί αυτών τών ερπετών!

Ό Ίχνεόμων έξημεροΰται πολλάκι; καί τότε τδν 
μεταχειρίζονται ώ; τήν κατοικίδιου γαλήν ίνα καθαρί- 
ζη τήν οικίαν άπδ τοΰ; ποντικού;* άλλ’ ένω' κάμνει 
τοΰτο ολν θεωρεί ώ; κακόν καί άτοπου καί τδ νά έπι- 
σκέπτεται καί τά; φωλεά; τών όρν ίθων καί ν a xata- 
τρώγη τά ώά, τά όποια είναι διά τήν χρήσω τή; οί- 
κογενείαίΐ νοστιμεύεται ρδ πολύ καί τά ^ρνιθόπρυλα

* 1 ' * 

ώστε ή ζημία την οποίαν προξενεί εί; τήν οικίαν εί
ναι πολύ μεγαλειτέρα έκείνη;, την οποίαν κα'μνουν οί 
ποντικοί, διά χάριν τών όποιων έξημεροΰται.

Ε!; τήν ’Ινδίαν τδν μεταχειρίζονται πρδ; καταστρο
φήν τών σαυρών καί τών πολυπληθών οφεων* είναι 
Si τόσον έπιτήδειο; εί; τδ εργον τούτο καί τόσον γεν
ναίο;, ώστε έπιπίπτει καί κατ’ αυτών τών φαρμακε· 
ρωτάτωυ οφεων, προσεχών δμω; πάντοτε νά τοΰ; 
συλλαβή Ια τοΰ λαιμοΰ ώστε νά μήυ ήμπαροΰν νά τδν 
δαγκάσωσε ‘Οσάχι; δδ συμβή νά δαγκασθή άπδ κά- 
νένα το ιοΰτον, τότε τρέχει εΰθΰ; καί άνασκάπτει καί 
τρώγει ρίζαν τινά, ή οποία ένεργεΐ ώ; άυτιφάρμακον 
καί τοιουτατρόπω; τδ δηλητήριου τοΰ όφεω; δέν τδν 
βΐάπτει.

ΔΙΚΑΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ.
ϊ*πήρξε ποτά συνήθεια μετάξι» τών Τούρκων νά 

βάφωοι μαΰρα τά εργαστήρια ή καταστήματα ίπεί- 
νων, οί όποιοι κατεδικάζοντο ώ; ψευστατ* τδ δ» μαύ
ρου τούτο χρώμα έπρεπε νά μένη επί ένα μήνα!

Έάν δ νόμο; οΰτο; έφηρμόζετρ εί; τήν 'Ελλάδα 
μα; οποίον τρομερόν θέαμα θά παρίστανον αί πόλει; 
καί άκόμη αΰτά τά χωρία! έργαστήριά καί οίκίαί, τά 
π άντα θά ήταν μαύρα !

— Τά καλά έργα το5 ανθρώπου πριρομοιάζονται μή 
κλήμα, τδ όποιον άυ καί δλν ύποστηρίζη τήν οικίαν 
όμω; τήν στολίζει.

Ε ί δ ο π ο ι ή σ ε ι ;. Εΐ; τδ τυπογραφείου τήξ Λα
κών ίμ; πωήοΰνται εί; ευτβλεστάτην τιμήν διάφορά 
μικρά βιβλιάριά μέ εικονογραφία; διά τά παιδία, ώ; 
λ, χ. 0 Χωρικό; καί' ό ξένο; τού, Μεγάλα ’άπδτελί- 
σμ'ατά, δ Καλό; ποιμήν, ή Ελένη καί ή μήτηρ κλπ. 
- 'Η Έφημερί; τών Παίδων πρδ; οφελο; των επι
ζώ ντων θέλει δημοσιεύει όλίγόστίχον νεκρολογίαν 
παντέ; μικρού συνδρομητοο, δσ'τι;, δ μή γένοιτο, ή
θελε μεταβή εί; τήν αιωνιότητα.


