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ΤΟ ΕΤΟΣ 1869.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΗΑΓΝΩΣΤΑΣ. ΤΗΣ 

Έρρη/ιε^ίάας των Παίδων

Τό έτος 1868 έγράφη ήδη καί· παρήλιε καίκα- 
τετέβη είς τά άρχεΐα τή; αιωνιότητας, διά νά άνα- 
ζητηθή και παρου.σιασθή πάλιν κατά τήν ημέραν τής 
χρίσεως. Έάν άναβεωρήσωμεν . αδτδ ίίέλομεν εβρεί, 
δτι δλιγιστα των συμβάντων είς άδτδ έπεριμένοντο. 
Συλλογίσθητε έπι μίαν στιγμήν που έπήγατε, ποιου; 
Ϊ3ετε, τι έκάμετε, καί τί σας συνέβη-είς τήν-οίκίαν, 
τδ σχολεΐον, τοΰ; δρόμοσς, τοΰ; αγρούς, η τήν έχ’χλη- 
βίαν χαι θέλετε αμέσως ομολογήσει, Sxt χάνεις δλν 
ήδόνατο νά τάπροίδη. Πόσοι άπέθανον, οί όποιοι ήλ- 
πϊζον βπ ήΰελον ζήσει; Π ύβοι ήσβένησαν, οέίινες. 
ένίμιζον, ?τι δά ήσαν ύγι=ΐς ;■ 'Καί πόσων άλλων έ·' 
ψεύαβησαν αί έλπίδτς χαί ε&ρέθήσαν είς ταραχήν, ά-

νάγκην χαί άμηχανιαν, οί όποιοι ήλπιζον ott δά ήσαν 
εύτυχεϊς;

Το έτος ΙΕ69 ίσταται ένώπιόν μας ώς άγρα φαν 
χαρτών· ναί, μικροί μου φίλοι, ώς τό λευκόν χαρτίον, 
πρδς το όποιον προσχαλεΐ τήν προσοχήν σας τδ τρί
τον παιδίον, τδ όποιον φαίνεται κα9ήμ·.ενον εΐ; τήν έ- 
νώπιόν σας εικονογραφίαν. Στα&ήτε παί θεωρήσατε 
χαϊ σκέφθητε σοβαρώς περί τούτου. Ποιος άπδ σας 
δύναται νά τδ χωρίση είς 365 μέρη χαί νά γράψη 
έπι ενός έκαστου αυτών, οσα πραγματιχώς μέλλουσι 
νά συμβώ στ χατά τήν ημέραν, τήν όποιαν χα0* εν άπδ 
τά μέρη ταΰτα παριστα ;

Έλβί ■ τώρα σΰ χαροποιόν χ&ί ευθομον παιοίον ή 
κοράσι ον, ή οΰ ζωηρέ χαί ένδουσιώδη νεανίσκε καί 
γράψε τήν ιστορίαν του 1869, όπως 0ά συμβή είς σε 
χάτά πάσαν τών 3 65 ή μερών, καί έπειτα παράβαλε 
αδτήν με β,τι πραγματιχώς χαΰ1 έχα'στην 9ά σομβαίνη 
καί δελεις ίοεΐ πόσον έντελώ; άγνωστον τδ μέλλον 
εΐναι εί; οέ, ώς καί είς, πα'ντας ανθρώπους.

: ΆλοίμονονΙ- Τδ έτος 1869 εΐναι άγραφον χαρτών 
ένώπιόν μας χαί outs άνθρωπος, ούτε :άγγελος, είμή 
μόνος ό θεδς δύναται νά εέπη τί πραγματιχώς μέλ
λει νά θομβ^ χα? αδτό.

Μδ Ξλην όμως ΐήν άγνοιαν μας περί τοσ μέλλοντος, 
Ιν πράγμα γνωρίζομεν καλώς, ότι δηλ. άν ήμεθα ΐέ-

■ χνα το5 θεού, 3ν ήμ’ΰα εύσεδεΐς, δ,τιαήποτε χαί άν 
σομβή είς ήμάς, Οίλέι συνεργήσει πρδς τδ χαλάν μας. 
Ενίοτε πιδανδν νά λϋπηδώμεν, άλλοτε νά Αειρασθώμεν 
χαί ούχι- δπανϊως νά ψΐυσδώμεν είς τάς έλπίδας μας,

■ν’ άσθενήσωμεν χαί νά ευ ρ εδώ μέν έίς στενοχώριαν, άλλ’ 
ίιν άγαπώμεν, ΰπαχοΰωμεν χαί ΰπηρετώριεν τδν θεδν, 
Έχέϊνος 0έλεί φρόντίσει περί -ήμών, <δσ■ τε χάνεν άπδ
■ ταΰτα ·νά μή μάς βλάψη.,’ Καί άν ακόμη ήναι γεγραμ-
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μόνον ν’ άποθάνωμεν κατά τδ έτος τοΰτο 6 θάνατος 
δέν θά ήναι παρά ή άρχή τή; αιώνιο ο ευδαιμονία; μα;. 
’Ας άποωασίσωμεν λοιπόν ολοι ν’ άφιερωθώμεν εί; 
Αύτόν καί νά ζήσωμεν πρός δόξαν Too καί τά καλάν 
τών ομοίων μας.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΩΡ ΟΛΟ Π ΟΝ.

’Αμερικανό; τι; ώρολογοποιδ; κατεσκεΰασεν ώρολό- 
γιον, τό όποιον καλεΐ αστρονομικόν καί τό όποιον δου
λεύει 367 ημέρας χωρίς νά έχη χρείαν κουρδίσματος· 
είναι δε οΰτω πως κατεσκευασμένον ώστε δεικνύει τάς 
ώρας καί τά λεπτά τής ήμερα;, τήν ημέραν τοΰ μη
νάς, τήν ώραν τή; άνατολής καί δύσεω; τοΰ ήλιου καί 
τής σελήνης, τά τέταρτα τής σελήνη;, τά; παλίρροιας, 
τά ζώδια, άπά τά όποια εισέρχεται ό ήλω; καί ή σελή
νη κ.τ.λ.!!

Τόσον έφθηνά χατήντησαν ήδη τά οικιακά ωρολό
για έν ’Αμερική, ώστε μέ 50 λεπτά δόναται τις νά 
άγοράση Sv διά τήν οικίαν του !

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΜΕΝΕΙ.

Μικρός τις παΐς, τοΰ οποίου τό εργον ήτο νά πώλή 
έφημερίδας είς τάς όοου;. δπως τώρα κα'μνοοσιν οί 
μάγκες είς τάς ’Αθήνας, διά νά πωλήση τάς οποίας 
εϊχεν έφημερίδας, μετεχειρίσθη ψευματα. Τοΰτο έ- 
γνώσθη και τήν έπομένην Κυριακήν έγένετο άντικεί- 
μενον ομιλία; είς τό Κυριάκόν σχολειον, εί; τό όποιον 
πολλά τοιαΰτα παιδία συνείθιζον νά συχνάζωσι.

ε Τί; ές ημών ήθελεν ψευσθή διά νά κερδήση πέν
τε λεπτά ;» ήρώτησεν ή διδασκάλισσα.

"Ολοι έσιώπησαν.
«Ποιος ήθελε ψευσθή διά δέκα λεπτά ;· έπανέλα- 

βεν αότή,— «ή διά μίαν δραχμήν, ή διά χιλία; δραχ- 
μάς;»

Εΐ; έκ τώνπαίοων αχούσα; τάς χιλία; δραχμά; έ- 
συλλογίζετο δτι μέ χιλίας δραχμά; ήδόνατο νά κατωρ- 
θώση πολλά πράγματα, ώς λ. χ. νά παύσή άπό τοΰ 
νά περιφερή τ at είς τάς δδοΰς πωλών έφημερίδας, νά 
κάμη τήν άναγκαίαν προμήθειαν τής ζωοτροφία; του 
διά πολυν καιρόν, ν άγοοα'ση ενδύματα πολλά καί 
καλά καί νά κάμη άλλα πολλά πράγματα· άλλά πριν 
άποφασίση νά έκφραση τήν γνώμην του, έτεροί παΐς 
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προλαοών εΐπεν, «Όχι I —ούδέ διά χιλία; δραχμά; 
ήθελον ψευσθή.

«Καί Start;» ήοώτησεν ή διδασκάλισσα,
«Διότι, αφού έζοδεύσω τά χρήματα καί τά πράγ

ματα, τά όποια τοιουτοτρόπως ήθελον αγοράσει, δέν θά 
μοί μείνη άλλο τι είμή τδ ψεύδος.»

Μόνον αί καλαί ή αί κακαί πράξεις μάς άκολου- 
θοΰσιν είς τήν άλλην ζωήν, πάντα δέ τά λοιπά άφί- 
νομεν είς τόν κόσμον. ΤΙ ψυχή είναι πολυτιμότερα 
τών χιλίων δραχμών, εΐναι πολυτιμότερα παντός 
πράγματος ή καί όλων τών πραγμάτων δμου—πολυ
τιμότερα δλου τοΰ κόσμου. Κάλλιαν λοιπόν δι’ ήμάς 
νά χάσωμεν αύτά μάλλον παρά τήν ψυχήν μας. «Ε
πειδή» λέγει ό Κύριο; ήμών,—«Τι ωφελείται άν
θρωπος, εάν τον κόσμον δλον κερβήση τήν δέ ψυχήν 
αύτοΰ ζημιωθή; ή τί θέλει δώσει άνθρωπο; είς άν· 
ταλλαγήν τής ψυχής αύτοΰ; ·

Ο ΚΑΛΟΣ ΥΙΟΣ.

0 καλός υίός πράττει δ,τι δόναται νά κάμη 
τούς γονείς του εύτυχεις. ’Εάν ήναι πτωχοί 
προσπαθεί νά εύρη έργασίαν, Std τής δποίας νά 
δύναται νά οίχονομή τάς άνάγχας των. ’Εάν ή
ναι μονογενής, ή δε μήτηρ του χήρα, καταβάλ
λει πάσαν προσπάθειαν ϊνα τήν άναχουφίζη.

Ό καλός υιός τιμά τους γονείς του, χαί οχι 
μόνον τους δπακοόει, δταν ήναι παρόντες, άλλ’ 
ενθυμείται τάς διδασκαλίας των χαί δταν ήναι 
άπίντεςκαί μακράν αύτοΰ.

'Ο χαλάς υίός, έάν εχη άδελφούς χαί άδελ- 
φάς, δίδει τδ καλόν παράδειγμα είς αύτούς, 
Έάν τούς βλέιτη άτακτοΰντας, ήπίως χαί με 
χαλδν τρόπον τούς νουθετεί, Έάν εχη χαμμίαν 
κακήν £;ιν, τήν άφίνει διά χάριν των. Έάν 
βλέπη χακάς εςει; εί; αδτοΰς, διά τής καλής 
διαγωγής του τοΐ; δίδει τδ καλόν παράδειγμα. 
Προσέτι είς τούς δρόμους, τδ σχολειον, τήν έκ- 
χλησίαν χαί τόν οίκον ενθυμείται, ότι τδ παρά
δειγμά του δόναται νά δδηγήση άλλους πρδς τδ 
καλόν ή τδ κακόν καί άγωνίζεται νά ήναι καλός.

Ό καλός υίδς δέν χάμνει όρκους, δέν λέγει 
ψεύματα, ούτε μεταχειρίζεται άπρεπεΐί λέςεις. 
Μεταχειρίζεται τούς άνωτερους του μέ σέβας· 
καί έάν ήναι είς τήν υπηρεσίαν τινδς, γίνεται τδ 
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παράδειγ [ία της όποταγής πρός τίν κύριόν του 
καί προσέχει είς τήν έργασίαν του. Έάν ήναι 
είς τό σχολείον, δπακούει είς τόν διδάσκαλόν τ8 
συχνάζει τακτικώς καί Ιγκαίρως καί φέρεται εύ· 
τάκτως καί εύπρεπώς έν καιρφ τών παραδόσεων.

'Ο καλός υιός εΐναι καθαρός εις τβ τό σώμα 
καί τά φορέματα του — άποφεόγει τάς κακάς συ
νοδείας καί τούς κακ·ί>ς τόπους, καί μετ’ έπιμε- 
λείας έκπληροΐ τά θρησκευτικά του καθήκοντα, 
άναγινώσκων τήν 'Αγίαν Γρ«ψήν, προσευχόμενος 
καί άχροαζόμενος τό έπ’ έκχλησίας κήρυγμα του 
λόγου τοΰ θεοΰ.

ΟΣΙΡΙΣ.

'Η προκειμένη οίκονογραφι'α παριστά ένα τών τριών 
πρώτων θεών, του; όποιους έλα'τρευον οί άρχαΐοι Αι

γύπτιοι, σημαίνει Si ή λέξις Ό σ ί
ρις Κύριος τή ς γ ή ς.

Μυθολογείται οτι αΰτός ήτα ό αύ ■ 
τοοργός του ανθρωπίνου πολιτισμού 
καί ότι κατόπιν υπερασπιζόμενος 
τά συμφέροντα τών άνθρώπων ήλ- 
θεν είς χειρας μ λ τόν τρίτον θεόν, 
τόν Τυφώνα, ή Κ α κ ί α ν χαί 
νικηθείς έφονεύθη καί τό σώμα του 
έτέθη εις χιβώτιον χαι έρρίφθη είς 
ιόν ποταμόν Νείλον, οστις τό πα- 
ρέσυρεν είς τήν θάλασσαν ί

*Ισις, ό σύντροφος τοΰ Όσίριδος, πληροφορείται περί 
τοΰ θανάτου του καί περιέρχεται τόν κόσμον πρός ά- 
νεόρεσιν του σώματός του, καί τέλος τό ευρίσκει- άλ
λ* 6 σκληρός Γοφών τό ειχεν άσπλάγχνως κολοβω
μένο ν. Μετά τοΰτο 0 Όσιρις χατήλθεν είς τάς κατα
χθονίους χώρας, καί ενωθείς μέ τον "Ισιν ελαβεν άλ
λην ΰπαρςιν καί έλατρεΰετο ώς θεός καταχθόνιος όπό 
τό όνομα Σ έ ρ α π ι ς.

Έζωγραφίζετο εχων σώμα ανθρώπου καί κεφαλήν 
βοός, ένδεδυμένος χιτώνα λινοΰν κατάλευκον καί κρα
τών είς μέν τήν μίαν χεϊρα σταυρόν, είς δέ τήν άλλην 
ράβδον διά τοΰτο οι Αιγύπτιοι έλάτρευον αδτόν υπό 
τήν μορφήν τών ιερών ταύρων *Ά π t ο ς καί Μ ν έ- 
β1 ο ς.

Πόσον μωραι φαίνονται είς ήμας αί δόξασίαι αΰ- 
ται! καί όμως, μικροί μου φίλοι, οί Αιγύπτιοι ή σαν 
τό μάλλον πε φωτισμόν ον έθνος τής έποχής των καί οί 
περισσότεροι τών προγόνων μας μετέβαινον είς Αίγυ
πτον διά νά διδαχθώσι τήν παιδείαν τών Αιγυπτίων.

Ή αμαρτία οχι μόνον έξαχρειονει, αλλά και τόσον 
άπομωραίνει τόν άνθρωπον, ώστε τόν κα'μνει νά πι- 
στεόη είς τό ψευδός καί νά λατρεόη τό χτίσμα μάλλον 
παρά τόν κτίσαντα.

ΠΟΤΑ KAI ΚΑ11Ν0Χ (ταμπάκος.)
Ή χρήοιςτών πνευματωδών ποτών (σπίρτων) και 

ίδίως χαί κατ’ έ ξ ο χ ή ν τοΰ καπνίζειν κατέστη 
τόσον γενική μεταξύ τών νέων μας, ώστε εΐναι σπά
νιον πράγμα νά εΰρη τις παιδιον δω δεκαετές, τό όποιον 
νά μη καπνίζη.

Περί τής κακής έπιρροής τοΰ καπνοΰ είς τό σώμα 
χαί τόν νουν έγράφησαν πολλά. Ευσεβής δέ τις άν
θρωπος δίδει τήν ακόλουθον συμβουλήν καί δπόσχε- 
σιν, τάς όποιας συνιστώμεν είς τήν· μελέτην τών μι. 
κρών άναγνωστών μας,

«Άπόφευγε τά ποτά καί τόν καπνόν πάντοτε, έκτός 
όταν ήναι ανάγκη νά τά μεταχειρισθής ώς ιατρικόν, καί 
σοί υπόσχομαι αφθονίαν μέσων, εύτυχή οικογένειαν 
καί καλά γηρατεΐα.»

Άποσπώμεν ές έπιστολής τίνος έκ Σμύρνης 
τά έπόμενα·

....................Οί αυνδρομηταί τής «έφ. τών Παί- 
δων· εόαρεστηθέντες μεγάλως έκ τών περιεχομένων 
της ωφελίμων πραγμάτων δόλου σι ν έξακολοοθήσει τήν 
συνδρομήν των καί διά τό επόμενον έτος. Ό διδά
σκαλος Κ. Γ. μ’ έγραψε προχθές νά σάς ειδοποιήσω 
νά τοΰ στέλνεται καί τό επόμενον έτος τόν αότόν α
ριθμών τών φύλλων, καί έλπίζει νά καταγραφθώσι 
πλείονες έτι μαθηταί. W .γράφει οτι τό έργον είναι 
ώφελιμώτατον καί πρέπει νά ύποστηριχθή παρά παν- 
των τών διδασκάλων............. Μία κυρία, τήν οποίαν
ήρώτησα προχθές έάν έπιθυμή νά έξαχολουθήση τήν 
συνδρομήν της, μοί είπεν, δτι 8ά ήτο πολύ αγνώμων, 
έάν έπαυε τήν συνδρομήν της, διότι έγνώρισε τήν ω
φέλειαν, τήν όποιαν άπήλαυσεν ή μικρά της κόρη, έχ 
τής άναγνώσεως τής έφημερι'δος ταυτης.

ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ.
*0 Γεώργιος όργισθείς ήμέραν τινά κατά τοΰ Ίωάν- 

νου έχτύπησεν αότόν είς τό σχολεΐον, ό δέ δίδασκα- 
καλός θέσας αότόν ήθελε νά τόν τιμώ ρήση. Ό Ιω
άννης όμως δραμών τόν παρεχάλει νά τόν συγχωρή- 

«ι·
«Καί διατί δεν επιθυμείς νά μή τιμωρηθή αυτός, 

δστις σέ έβλαψεν ; ήρώτησεν δ διδάσκαλος.
«Διότι,—άπεχρίθη ό ’Ιωάννης,—ό Χριστός μάς πα· 

ραγγέλλει νά αυγχωρώμεν τούς έχθροός μας.»
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. ΓΛΥΚΕ1ΑΙ ΠΑΤΑΤΑΙ,

. ‘11 εικονογραφία αυτή παριστφ φυτδν, τδ όποιον 
ενεκα τήςγεΰσεως τών βολβών, οί όποιοι αΰςάνουσιν 
είς τάς ρίζας του, καί της όμοιότητος αυτών με τά; 
χοινάς πατάτας, ώνομάσθη γ λ υ κ υ ΐ α πατατα.

Τδ φυτδν ομοιάζει με κισσόν ή κλίμα και έρπει δπΐ 
τοΰ έδάφους ώς ή άγγ ούριά ή ή κολοκυνθγά, Ή πα· 
τρίς του αγνοείται· φαίνεται όμως μετά πολλής πι
θανότητας, οτι είναι αί έντδ; τών τροπικών ή τής διακε
καυμένης ζώνη: χώραι τή; ‘Αμερικής, εκ τών όποιων 
μετεφέρθη είς τήν Ευρώπην καί ’ Ασίαν, καί καλλι
εργείται μέ πολλήν επιτυχίαν.

Αί γλυκεΐαι πατάται εΐναι μακρουλαι και δίχρωμοι, 
λ ε υ κ α I καί κίτρινοι- φυτεύονται δέ κατά τδν 
αυτόν καιρόν μέ τάς κοινάς πατάτας, καί 3έν άπαιτοί- 
οιν άλλην καλλιέργειαν ή περιποίησιν, παρά νά σοσ· 
αωρευθή χ^μ^ αρκετόν πέριζ τών ριζών, διά νά έ
χω σι τόπον αί πατάται ν’ αύίηθώσι. ’Απαιτούν ό
μως γην μαλακήν, μάλλον άμμώδη και έλαφράν.

At πατάται αύται χρησιμεύουσιν άς τροφή, άντι 
άρτου- ϊχουσι δέ τδ πλεονέκτημα, οτι ένεκα τής γλυ
κό τητός των δέν απαιτούν προσφάγιον- τρώγονται 
είτε βραζόμεναι είς βδωρ, ή ψηνόμεναι εΐ; τήν στάκτην, 
ή τδν κλίβανον (φούρνον.)

Είς πολλά μέρη τής ‘ Ελλάδος έ δόναν το νά καλλι
εργηθώ σι με πολλήν έπιτυχίαν καί κέρδος τών γεωρ
γών, όπου μάλιστα ή γή εΐναι αμμώδης- άλλά δυστυ
χώς ακόμη δίν έννόη σαν οί γεωργοί μας τήν χρησι
μότητα τοίί είδους τούτου τής τροφής.

ΠΑΙΔΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ.

άφρικανδς παΐς είς ένα ιεραπόστολον, τδν όποιον υπή
γε νά έπισκεφθή άφοΰ άνέλαβεν άπδ τήν ασθένειαν 
του.

«Άλλά, θωμά,—εΐπεν αδτδς,—«πιστεύω, ότι προ- 
σηόχεσο ού ό ίδιος.»

« Μάλιστα,» άπήντησεν 6 θωμάς.
«Καί τίνι τρόπιρ προσηύχεσο ;» ήρώτησε και πάλιν 

0 Ιεραπόστολος
κ’Εζήτουν παρά τοΰ θεού, βπως οί έπαΐται ζη- 

τοϋσιν έλεημοσυνην παρά τής μητρός μου.»
— Ετερος παΐς, §; περίπου Ιτών τήν ηλικίαν, εΐ- 

πέ ποτέ πρδς τήν μητέρα του, οτι έν<μ προσεόχειατι 
αισθάνεται, άτι ή χαρδία του συνομιλεί μετά του θεού.

— Κοράσιον τετραετές, έρωτηθέν διατί προσεύχε
ται, «Προσεύχομαι,—-εϊπεν, — διότι ήζεύρω Οτι ό θεό; 
μέ ακούει καί άγαπφ νά λέγω προς Αυτόν τάς άνάγ- 
χας καί τάς επιθυμίας μου.»

«Καί πόθεν ήςεύρεις οτι σλ ακούει ό Θεός;» ήρω- 
τήθη καί πάλιν,

«Τδ ήςεύρω, —εΐπε,—διότι αισθάνομαι Ιδώ κάτι τι 
τδ οποίον μέ λέγει οτι ό θεός μέ άκούει,» θέσασα τήν 
χεΐρα έπΐ τής καρδίας της.

«’Αφήσατε τά ποιο ία,» — ειπεν ό Κύριος ημών,— 
νά ερχωνται πρδς έμέ, και μή έμποδιζίτε αυτά' διότι 
τών ταιούτων είναι ή βασιλεία τών ούρανών.» (Λουκ, 
ιγ'. 16·) —-■ '

ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ.

Ιστορείται, ίτι ί ’Αρίστιππος χβΐ Αισχύνης, 
δύο έκ τών περιφήμων φιλοσόφων τής άρχαίας 

| 'Ελλάδος, χατέπαυσαν τήν gptv, είς τήν δποίαν 
εΐχον έμπλεχθή, ώς έφεςής. 'Ο ’Αρίστιππος δ- 
πάγει πρδς τδν Αισχύνην καί τω λέγει- «θέλεις 
νά γείνωμεν φίλοι;»

«’Από χαρδίας», —άπεχρίδη δ Αίσχύνης.
«Ένβυμοΰ δμως,— έπανέλα^εν δ ’Αρίστιπ

πος,— 8τι αν χαί ήμαι γεροντότερός σου, έγώ 
πρώτος μόλον τούτο έζήτηοα τήν εϊρήνην.»

— «Τω ίντι,—-άπβκρίθη δ Αισχύνης, — καί 
διά τοΰτο θά σέ θεωρώ πάντοτε ώς άξιώτερον 
οίνδρα- διότι έγώ μέν ήρχισα τήν £ριν, σΰ δέ τήν 
είρήνην.»

'Η πβρά του άδιχουμένοο συγχώρησι; είναι 
νίκη κατά τοΰ άδιζούντος.

Τιμή έτησίας συνδρομής τής Έφημ. τών Παίδων 
Διά τοΰς έντΐς τοΰ Κρότους .... λεπ. 50. 

Διά τους iv Τουρκία............. ..  . . δρ. 1.
Διά τους έν Εύρώπη έν γίνει ..... Β 3.

■ Πολλάκις έπιθόμησα νά Οας εολεπον όταν ημην ά· 
σθενής διά νά πρυσιυχηθήτε ύπέρ έμου,· εΐπέ ποτέ
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