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Πρδς τούς μιζροδς άναγνώατας μας.

Με τδ φΰλλον του μηνδς τούτου ή μικρά Έφ. 
τών Παίδων εισέρχεται είς τδ τρίτον έτος τής ήλι- 
κίας της.

Οί μικροί της άναγνώσται εΰρον αυτήν, δέν άμφι- 
βάλλομεν, εδχάριστον, διδακτικήν καί ωφέλιμον.

'Ο Συντάκτης της καί τοι πολλάς χιλιάδας μιλιών 
μακράν τής ‘Ελλάδος έπί έπτά περίπου μήνας δέν έ- 
παυσεν άπδ τδ νά μεριμνφ καϊ νά έργάζεται υπέρ αδ- 
τής, ώστε νά παρέχη είς τούς μικρούς άνάγνωστος 
της τήν αυτήν καϊ έτι περισσοτέραν ώφέλειαν καϊ εδ- 
χαρίστησιν.

Είς τάς χατά τήν Ευρώπην χαί ’Αμερικήν περιοδείας 
τδ έχει συλλέςει αυτός καΐ προμηίευθή ποικίλα μέσα, 
ιστορικά, γεωγραφικά καϊ ηθικά, εικονογραφίας πρω
τοφανείς καί περιέργους και άστεΐα καϊ τερπνά διη
γήματα, δ πως κάμη τδν μικρόν τούτον φίλον τών 
παιδιών τερπνότερου καϊ ώφελιμώτερον είς αυτά κατά 
τδ αρχίζον ήδη έτος 1870.

"Οπως κατά τά δυο παρελθόντα έτη οΰτω καί είς τδ 
μέλλον ή συνδρομή δά εΐνε προπληρ&τία, Άνευ τοΰ 
ορού τούτου δεν δυνάμεθα νά έςακολουθήσωμεν τήν 
έκδοσίντης. --

Οδδέ Sv φΰλλον δέν &ά στολή είς τδν μή προπλη- 
ρώσαντα.

Οί τών ’Επαρχιών συνδρομηταϊ δυνανται νά στει- 
λωσι τήν συνδρομήν των είς γραμματόσημα. Είδέ 
μή επιστολή άπλή δέν δά ληφθή οδδ* δλως ύπ’ ίίψιν.

"Οστις κάμη πέντε συνδρομητάς καί έΐαποστείλη 
τήν συνδρομήν των είς τδν συντάκτην δά λαμβάνη τδ 
φΰλλον δωρεάν έπί έν έτος.

Εδχόμεθα ευτυχές νέον έτος είς δλους τους μικρούς 
μας φίλους.

'(? Συντάκτης
Μ. Δ, ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.

ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓ ΠΟΙΜΕΝΟΣ.

(Διά τήν Εφημερίδα των Παίδων.')

Πόσον ώραΐα φαίνονται τάχωράφια σήμερον! Εϊνε 
γεμάτα άπδ άνθη. Τδοΰ άκουω τδ κελάδημα τωκ\ί 
πτηνών είς τδ δάσος. Λ

Ό γαλανός ούρανδς: εΐνε δπεράνω μου καϊ μαλακός 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΛΩΝ! -

αήρ φυσφ είς τδ πρόσωπόν μου. Ίδοδ και εις ποι- 
μήν ήλθε ν’ άνοίς-η τή» θόραν τής μάνδρα; χαί νά 0- 
δηγήσγι τά πρόβατα έχει 5π« ύπάρχει νερΰν και χλόη.

Ίδοίι τά ώραΐα άρνία πώς σκιρτούν μεταςΰ τών 
:· προβάτων! Ίδου ίν αρνάκι, τό όποιον δέν δόναται 

νά περιπατή, ό ποιμήν τδ παίρνει είς τά; άγκάλαί τ«.
. Πόσον προσεχτικά τδ φέρει! Είμαι βεβαία, δτι εΐνε 

εδμενής χαί καλός ποιμήν.
Ή διδασκάλισσα με είπε τήν παρελθοΰσαν Κυρια

κήν περί τοΰ Δαβίδ. Μ δ εΐπεν, ο τι ήτο ποτέ ποιμήν 
προβάτων καΐ οτι έσωσε μίαν φοράν §ν δυστυχές άρ- 
νίον άπδ τδ στόμα ένδς λέοντο; καί άπδ το'υς όνυχα; 
μιας άρκτου. Ώς φαίνεται 6έν υπάρχουν θηρία είς 
τήν χώραν ταΰτην, ώς ήκουοα, δτι είνε εις άλλας 
χώρας, ώστε τά πρόβατα καί τά- άρνία εΐνε έντελώς 
άσφαλή είΐ τους άγροός, Δόνανταί νά τρέχουν ή νά 
πλαγιάζουν χωρίς κανένα φόβον. Ο Δαβίδ έγραψε 
τδν 23-ον ψαλμόν, δστι; άρχίζει οΰτω πως, ·Ό Κύ
ριος εΐνε ό ποιμήν μου, δεν θά στερηθώ ούοενός.·

'Ο πατήρ μου συχνά μέ άκοόει άναγινώσκουσαν 
τους ψαλμοΰς, μέ είπε δέ, δτι ό Δαβίδ ήτον «ό χΐυκό,ς 

: ^'αΐ/.ιαιόόί τι?ΰ ?/<ηοαήΐ», ϊσως διότι έγραψε τόσους 
πολλούς γλυκεΐ; ψαλμοΰς καί συνείθιζε νά τοΰ; ψάλ- 

, λγρ Μανθάνω ένα στίχον, έχ τής' Ιερά; Γραφής κάθε 
: πριρί καί τόν λέγω είς τήν μητέρα μου.

‘Ο στίχος ιόν όποιον, έμαθα.σήμερον τδ πριρΐ ήτον 
ωραίος—«’Εγώ είμαι 6 ποιμήν ό καλός— Ο ποιμήν , 
ό καλός τήν ψυχήν αότοϋ βάλλει διά τά πρόβατα.» *0' 
στίχος ούτος ευρίσκεται είςτόχατά Ίωάννην Είαγ- 
γέλιον κεφ. δέκατον στίχ. 11.—Ό Ίησοΰς εΐνε ό πρι- 

! μήν δ καλός καί έκείναι οί-όποιοι τδν άγαποΰν και 
τδν ακολουθούν ήτοι κάμνουσι τδ θέλημά του εΐνε τά

■ πρόβατά του.
Όπως ό καλό; ποιμήν, προπορεύεται, τών προβά

των καί αυτά τδν άκολουθοΰν, ουτω χάμνει καί· ό’ίη- 
οοΰς, άλλ* ημείς άντί νά τδν άκυλουθώμεν περιπλα^ 
νώμεόα έόώ καί έκεϊ καΐ’ δέν θέλομεν ν’άκοόσωμεν 

; τήν φωνήν του. ’Εκείνος μα; κράζει, άλλ’ ημείς φευ·.
■ γομεν άπ’αΰτδν καί περιπλανάμε&α ώς άπολωλότα 

πρόβατα.
Εΐνε πολδ άνόητον χαί κακόν νά φεόγωμεν άπδ τδν 

Χριστόν. Ό.χ.αλός, οδτ.ο; ,ποιμήν,μάί φυλαχτεί—μας 
έπιτηρεΐ δταν πλαγιάζώμεν καί δίαν σηκώνώμεθα.

' Μ’ ολον δτι έγώ δέν δύναμαι νά τόν Κω, ίκεΐνος μέ 
βλέπει κα'ι,πάντμτε. μέ, ευεργετεί, Ήδιδασχάλισσα 
λέγει, δτι μας όοηγει προσεκτικά καί μάς ποιμαίνει 
μέ- τδν άγιόν, του λόγον. Ό;τι αί ’Αγίαν Γραφαΐ μας 
διδάσκουν εΐνε- τροφή- τής ψυχής. Όταν.δέ εΐμεθτη 
άδύνατοι ό καλός Ποιμήν μάς παίρνει-- βίς τάςάγκά-, 
λα; του,"

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1870

Όταν ό Ίησοΰς ήτον είς τδν κόσμον ήγάπα τά μι
κρά παιδία καΐ ήτα πάντοτε άγαθδς πρός αυτά, ή;ευ ■ 
ρω δέ, οτι εΐνε καλό; είς αυτά καί τώρα. Δέν θά τά 
άφήση, ουδέ θά τά παραίτηση. 'Εάν εκείνα εΐνε τό
σον ανόητα, ώστε νά φεύγουν άπ’αυτόν, αυτός ζη· ί 
τεϊ νά τά έπαναγάγη εις τήν μάνδραν τοο, οπού θά 
εΐνε ασφαλή.

■Ό καλός Ποιμήν βάλλει τήν ψυχήν τυ διά τά πρό
βατα.» Τοίίτο πρέπει νά έννοή, δτι δ Ίησοΰς Χρι
στός άπέθανε δι* ήμας — άπεθανέν όχι μόνον διά τά 
άρνία, άλλά καί διά τά πρόβατα— Ό Ίησοΰς Χριστός ί 
άπέθανεν έπί τοΰ αταυροΰ διά τά μικρά παιδία ώς καί 
διά τοΰ; ήλικιωμένους. Όλα τά παιδία. δσα εΐνε ί 
τώρα είς τδν Ουρανόν, έσώθησαν διά μέσου αΰτοϋ. 
Ναι αότδς έσυλλήφθη και έχαρφώθη έπί τοΰ σταυροΰ 
έχρεμάσθη καΐ ύπέφερε πόνον καΐ αγωνίαν δω; ου έ- 
Εέπνευσεν. “Ω, πόσον φιλόστοργος Σωτήρ ήτον 
ώστε νά όποφέρη ολα ταΰτα, δι* ήμας! διά τοΰτο τδν 
δνομάζομεν καί ίά.-ον ή^ιΐΰν Δω-ήγνα.
: ’Εάν ήμαι υπερήφανος,, ή κλεπτω, ή ψεόδωμαι, ή 
κάμνω άλλην τινά αμαρτίαν, δέν δύναμαι νά ήμαι : 
άπδ τά άρνία του Ίησου διότι βλα δσα εΐν.ε ίδικά του 
εΐνε ταπεινά, φιλόφρονα χαί φιλαλήθη χάί>προσπα
θούν νά κάμνουν δ,τι αυτός παραγγέλλει.

Θά παρακαλώ, τδν Θεόν νά μέ ,δώση νέαν χαρ- 
δίαν καί νά μέ χάμή προσφιλή, καλήν Και ήμερον > 
κόρην,.
, Όταν δ μικρός άδελφός μου Κωνσταντίνος εζη 
ήγάπα τδν Ίησοον καί ήτον εν τών αρνιών του. Συ- 
νειθίζαμεν. νά περιπατώμεν. όμου είς- τους άγρους καί 
νά βλέπωμεν τά άρνία καί νά τρίχωμεν έδώ χαί έχει 
χαί νά συνάγωμεν άνθη. Κατά τήν ώραν τοΰ θανά- I 
του του δ μικρός Κωνσταντίνος ήνωσε τάς χεΐράς 
του καί είπεν,

«Έπιθυμώ νά ήμαι δν άρνίον αο»
«*Ω Ίησοΰ μου, καί νά -σέ άχολουθώ. ;

; «Ό Σαμουήλδγίρων ήνπαιοίαν σο.υ-
«Είθε χαθώ; έχεΐνο; νά εύλογηθώ! »

' Θά προσεό.χωμαΐ- χαι έγώ_νά.γείνω εν άπατά άρ
νία τής ποίμνη; του καί δ Ίησοΰς νά μέ φυλάττγγ— 

ίτό,τε θά,συναντήσω τόν^άδελφόν μΛυ εις. τδν .ο άμαχόν 
ίκαί δα.,ήμεθα. πάν.ιοτε.εδμυχείι όμοΰ.καί ποτέ.ΰέ».· θά » 
ιχωρισθώμεν\πλ.έον, Θά βλέπωμεν. τδν.-Ίηροΰν - χαί ! 
ίθά ήμεθα,μέ ,αΰτδν αιωνίως.;

Ώ, πόσρν ώραΐμ θά εΐνε-! Θά-προσπαθήσω νά-εΰρω- 
είςτήν.Γρμφήν βσα εδάφια δυνηθώ -περί τοΰ:Ίησοώ 
Ϊώϊ/Χ«λίρΰ.: [Ιωμ&ρς χαΐ τόιε- θά' τά ΰείΐω < είς τδν 
ΐπατερα μου. Είμαι βέβαια, δτι θά ίύχαρισιηθή πολύ-
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μέ αυτά, θά οιορθώσητά έσφαλμένα καί θά μέ φιλή- 
otq, βπως ουνειθίζει νά χάμνή είς τοιαύτας περνάσεις.

Έχετε υγείαν, αγαπητά μου Αρνάκια καί πρόβαται 
—ήδη πρέπει νά σας άφήσω — χαίρω πολύ, δτι σάς 
εΐδα, διότι μέ έκάμειε νά συλλογιστώ περί τοΰ μι
κρού αδελφού μου καί περί τοΰ Ίησοΰ. ’Εγώ πηγ έ
χω είς τήν οικίαν μου καί θά ψάλω ενα τών Αγαπη
τών μου ύμνων

«Διά παιδία τά μικρά
«Σί> είπες, ώ Χριστέ,
• Μή έμποδίσητε αυτά
«Νά ελθωσι’ς άμε. β

| ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ.
f ' ' ,
I Πόσον φοβέραν φαίνβται τδ ζφον αύτό. Λέγεται 
; ρινόχερος καί εΐνε περίπου κατά τδ ήμισυ μικρότερου 

τοΰίλέφ αντο ς,δέν έχει βμως ώς έκεΐνος προβ ο σχ ίδα 
λ άλλ’ έπί τοΰ άνω αύτοΰ χείλους έξέχη βραχύς «ί θϊ" 
ί κος όμοιάζων μέ δάκτυλον άνΐί χαυλιοδόντων 

(μακρών δδόντων) εχει κέρατα έπΐτή; ρινδς (καί 
ί δΐάταωτο λέγεται ρινόκερος) καί κάποτε δυοι κέρατα 
ΐ ώς βλέπεις’είς τή* εικόνα. Τά·.αδτίατου:. εΐνε όρθια 
ν ώςτβΰ άγριοχοίρου, είς· έκαστον δέ πόδα εχει τρεις 
f δακτύλους- Τδ-δίρματω» εΐνε τόσον σκληρόν καΐ 
; χονδρΰν κάΐ κεκαλυμμέναν άπδ έςογκώματα, ώστε ή 

σφαίρα ϊίν το. διατρυπά. , Τδ ζψον τοΰτο εύρίόκεται 
» ε{ς τάς ‘Ινδίας,καΐ είς τήν Νότιον ’Αφρικήν. ■ Τρέφε- 
ί tat δέ,.διά φυτών καθώί καΐ ό Έλέφας καί χαταχυλίε- 
'· ται εΐς τδν βόρβορον καθώς δ χοίρος· δταν εΐνε θυ· 
ί μωμένον εΐίε φοβερόν καΙλ έπικίνδυνον ζφον. Άνα
ι ακίΑίζείτήνγήνμέτΑχέρατάτσυ καί περιφέρεται 

ώς μανιώδες. Ό κυνηγός σημαδεύει -πάντοτε αδτδ 
ίς τδν δφθαλμδν, διότι αύτδ εΐνε τδ μόνον τρωτόν 
μέρος τοΰ σώματός τυ. Εΐνε δέ λίαν φιλόνικον καί πολΰ 
φοβερός εχθρός. Γέρων τις κυνηγός έλεγ,εν δτι έπρο- 
τίμα ν’ άντιπαραταχ&ή έναντίον πεντήκοντα λεόντων 
παρά ένδς ρινοκέρ» θυμωμένου.' Τδ κατ’ έμέ προτιμώ 
νά προφυλάττωμαι πάντοτε άπδ παν άγριον ζφον καί 
ευχαριστούμαι νά ζώ είς τόπους δ που οί άνθρωποι 
ζώσι φιλικοί; με τά ήμερα τετράποδά των, χαί νομί
ζω ότι και όλοι οί μικροί μου φίλοι θά έχω σι τήν αυ
τήν μέ έμέ γνώμην.

ΜΩΡΙΑ.

Τί εΐνβ ό περηφάνια; Ή κορώνις τής Μωρίας.
ν » Φθόνος’, Ή Ασθένεια τής Μωρίας.
» β Φ(<ία/>χιηοίίί; *Η ταλαιπωρία τής Μωρίας.
» * “Ελλειψις άγάπ^ς· ’Απάνθρωπος Μωρία.
» » ‘Αχαριστία’, Ή λησμόνησις ή τδ έπίλη-

σμον τής Μωρίας.
■ » Πανουργίας Ή σοφία τής Μωρίας.
» » Άθρτ·σχία', Ή άγνοια τής Μωρίας.
ι > Λαιμαργία; Τδ κτηνώδες τής Μωρίας.
β » . Ό/η-ή ί Ή παραφροσύνη τής Μωρίας.
β »' Σχληρότης; Τδ συνολον τής Μωρίας.
* ν 'Ραθυμία·,Ή άντευχαρίςήσις τής Μωρίας.
» » 2υρμάς· Ή άμαξα τής Μωρίας.

ΜΉΧΑΝΑΙ.

Υπολογίζεται, δτι είς τά έργάστήρια τουβαμβάχος 
εις ίργάτης έχτελεΐ τδ: Αργόν, τδ δπδϊόν έκαμνον τρεις 
χιλιάδες έργατών πρδ πεντήκοντα Ατών καί δτί είς 
τήν κατασκευήν , . . (Lace) εΐς έργάτης έκτελεΐ τδ 
Αργόν 8 χιλιάδων εργαζομένων διά? τών1 χειρών των!

Πόσον ή έφεύρεσις τών μηχανών διευκολύνει τήν 
έργάσι'αν καί- καθίστφ τά πράγματά εύθ^νά I xtt’f δμως 
είς· τήνΈλλάδα είσέιι ζώμενεί; τδν1·9\ αιών*! χω
ρίς νά έχωμεν κάμμίαν μηχανήν ούτε ελληνικήν οΰΐε 
ξένην,

ΒΙΒΛΙΑ.
Τά βιβλία, ρπως οί φίλοι, πρέπει νά εΐν< όλΐγΐτ καί 

καλώ; εκλελεγμένα, καί καθώς άγάπώμεν νά ίπίσκε· 
πτώμεδα τούς φίλ«ς άπδ χαφδ έίςκαιρόν, οΰτω πρέπώί 
νά προσφεύγω μεν καί βίς τά καλά βιβλία πολλάχις- 
διότι, όπως οί ειλικρινείς φίλος ουδέποτε μας παραι- 
τοΰσι. Κατ’ έξοχήν βμως πρεπέι νά προσφευγωμεν 
καθ’έκάστην ταχτιχώς’ είς τήν'(Α^ίάν Τραφήν',: τδ
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χάλλιστον πάντων τών βιβλίων st; δλας τά; περιστά
σεις τής ζωής μας.

ΤΙΜΗ.

’Αξιωματικός τις εί; τδν τελευταίο V έμφύλιον πό - 
λεμον τής ’Αμερικής διετάχθη ύπό τών άνωτέρων του 
νά κυριευση οχύρωμά τι δι’ έπιθεσεως- πολλοί οε 
τών φίλων του τδν συνεβούλευσαν νά εύρη κάμμίαν 
δικαιολόγησιν δπω; άποφόγη τήν έκτέλεσιν τής δια
ταγής εκείνης, καί οΰτω σώση τήν ζωήν του, «Δύ
ναμαι νά σώσω τήν ζωήν μου, άπεκρίβη δ εΰγενή; ά- 
ξιωματικδς, άλλά ποιας θά σώση'τήν τιμήν μου, έάν 
οΰτω άποφόγω τδν κίνδυνον;· Ή τιμή τοΰ ανθρώ
που πΐνε πολυτιμότερα τής ζωής του, χαί συμβουλεύο- 
μεν πάντα; τους μικρού; μα; άναγνώστα; νά προσέ- 
χωσι νά μή τήν βλάπτωσιν.

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΕΡΕΙΠΙΑ.

'Ημέραν τινά περιφερόμενο; εί; τά; ό3οϊ>; τών Πα- 
ριαίων διήλθον άπδ §ν κατάστημα οπ« ίπωλουντο διά
φοροι εικόνες· είχών τις παριστώσα ερείπια μοϋ έπέ- 
συρεν ιδίως τήν προσοχήν, καί παρατήρησα; αδτήν 
έκτου πλησίον έξεπλάγην μεγάλω; ίδών δτι τά έρεί- 
πια αίφνης μετεβλήθησαν εί; μορφήν τινα, Ή είκών 
αΰιη τοσοΰτον μέ ηδχαρίστησίν ώστε ήγόρασα αΰ- 
τήν καί ήδη τήν δημοσιεύω προ; εβχαρίστησιν τών 
μικρών μου άναγνωστών, οΓιινες δέν αμφιβάλλω δτι 
&ά άναχαλόώωσιν εδκόλω; τό μυστήριον.

ΕΝΤΟΜΑ.
Έντομα γενικώς δνομάζονται είς τήν ζωολογίαν τά 

ζφύφια έχεινα, τών όποιων τδ σώμα εΐνε διηρημέ- 
νον διά μια; τομή; είς οόο μέρη, τδ άναζ τδ όποιον 
περιέχει τήν κεφαλήν καί τδν θώρακα, καί τό κάτω 
τδ όποιον άποτελεϊται άπδ τήν κοιλίαν. Τά ζιρόφια 
ταΰτα εχουσι συνήθως εξ πόδα; καί εΐ>ε πολυάριθμα 
χαθ’δλην τήν έπιφάνειαν τής γης. Αί μέλισσαι, αί 
μυΐαι, οί μόρμηκες, αί χρυσαλίδες, αί άράχναι, αί 
σφήκες κλπ. άνήκουσιν είς τό βασίλειον τών εντόμων.

'0 περίφημος φυσιχοϊστορικδ; ’Αμερικανός κ. Ά- 
γάσσιζ λέγει, δτι άπαιτεϊται ολόκληρος ζωή ανθρώ
που ΐνα άπαριθμήση τά διάφορα ούχί άτομα άλλά 
ειάη τών έντόμων καί νά περιγράψη τήν μορφήν των’.

‘Ο γερμανδ; χ. Μάϊγερ συνήθροισε χαί περιέγραψεν 
600 είδη μαιών (μυιγών) τάς δποίας συνέλαβεν είς 
έξοχήν τινα ΙΟ περίπου μιλιών τήν έκτασιν.

'Τπάρχουσιν ήδη εί; τά διάφορα μουσεία τή; Εδ- 
ρώπης 20 χιλιάδες είδη εντόμων, τά όποια βάσκου- 
σιν έπί τοΰ σίτου.

Εί; τδ Βερολΐνον δυο καθηγηταΐ ένασχολοΰνται ά- 
ποχλεισττκώ; είς συλλογήν, έξέτασιν καί περιγραφήν 
ίντόμων,καί τών έξεων αυτών· ϊχουσι δέ δημοσιεύσει 
μέχρι τάΰδε πέντε μεγάλου; τόμους περί τών έντό- 
μων, τά όποια προββάλλουσι τά δένδρα τών δασών.

Πόσον δλίγα γνωρίζομε? έκ τών απείρων χτισμά
των, τά όποια έπλασεν ό Ουράνιο; ημών πατήρ, καί 
δμως συχνάκις εόρίσκονται άνθρωποι, οί όποιοι ζη- 
τουσι νά θέσω σι τήν σοφίαν των υπέρ άνω τή; σοφίας 
’Εκείνου.

•Ίδου, δ φόβος τοΰ Κυρίου ουτος εΐνε ή σοφία, καΐ 
ή άποχή άπδ τοΰ- κακοΰ σΰνεσις, · (Ίώβ.)

ΓΝ2Σ1Σ ΑΝΕϊ ΑΡΧΩΝ.

'Απλή γνώσι; εΐνε ώς τόν μισθωτόν 'Ελβετόν, δςις 
εΐνε έτοιμος νά πολεμήση όπέρ της άμο.ρτιαζ ή όπδ 
τήν σημαίαν της Δικαιοσύνης έτοιμος νά πυροβό
ληση κατ’ αδτής ή νά τύπωση τήν 'Αγίαν Γραφήν νά 
έξέλθη ώς πειρατής, ή νά δπάγη ώ; ‘Ιεραπόστολος.

— Καθώς οι άποκτήσαντες χρήματα φυλάττουν 
αυτά έπιμελέστερον, παρά οί κληρονομήσατε; αύτά, 
οΰτω και δσα μανθάνομεν μετά .πλειοτέρου κόπου, 
ταΰτα καί μακρότερον χρόνον ένθυμοΰμεθα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ειδοποιούνται πάντι; οί σννδρο- 
μηταΐ καί άνταποκριταΐ τή; Έφ. τών Παίδων, άτι τοΰ λοι 
ποΰ θ’ άνταποχρίνωνται κατ’ εόθιϊαν μέ τδν Συντάκτην,

Ό Συντάκτη; Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.


