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ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ.

Μεταςυ τών άλλων χωρών τη; Εδρώπης, τά; ό
ποια; εΐχον τήν ευχάριστη σΐν καΐ ευκαιρίαν νά έπι- 
σκεισθώ τά παρελθόν θέρος, ήτο καΐ ή ’Ιρλανδία νή
σος, ή τι; μετά τή; ’Αγγλία; και Σκωτία; απαρτίζει 
τά ηνωμέναν βασΐλ-ειον τή; Μεγάλη; Βρετανίας.

Ή νήσο; αΰτη κατοικεϊται τδ πλεΐστον ΰπδ καθο
λικών καΐ ό λαό; τη; εΐνε πολύ αμαθής και προλη 
πτικός.

Όπως ή Ζάκυνθο; ουτω καΐ ή ’Ιρλανδία εχ=ι τδν 
προστάτην τη; άγιον, τδν θαυματουργόν Πατρίκιον, 
δστι; διά τά καλά του έργα καΐ τήν άγιωσόνην τοο 
κατετάχθη ΰπδ τή; Παπικής έκκλησία; μετά;δ τών 
'Αγίων,

Καθ’ ον χρόνον εζη έπΐ τη; γή; έ μάστιζε τήν Ιρ
λανδίαν κακόν τι θηρίον, δμοιον μέ τήν Σφίγγα τών 
Θη§ών, ήτοι γυνή έχουσα τδ κα'τω ήμισυ μέρος τοΰ 
σώματός τη; ομοιον μέ δράκοντα και πτέρυγας διά 
τών οποίων Ιπέτα.

Τδ θηρίον τοΰτο άπήτει παρά τών δυστυχών κα
τοίκων τή; νήσου πάσαν πρωίαν πρόγευμα συνιστά- 
μενον έκ 30 νέων, τοΰ; οποίους, κατεόρόχθ[ζε σύσ
σωμους.

'Ο Άγιος Πατρΐταης, όστι; τότε ήτο νέος, παρεκά- 
λεσε τοΰ; προκρίτου; τή; νήσυ νά τδν συμπεριλάβωσι 
πρωίαν τινά μεταςΰ τών 30, τοΰ; οποίου; έμελλε νά 
καταφάγη τό θηρίον έκεϊνο.

Τήν άκόλουθον πρωίαν ό νέος Πατρίκιο; έτοπο- 
θε-ήθη μετ’ άλλων 29 νέων εί; τδ ώρισμένον μέρος, 
καί μετ’ ολίγον ή Ιρλανδική Σφΐγξ άνελΐοΰσα άπδ τά 

υοατα τή; έκει πλησίον λίμνη; ήλθεν εί; τδ μέρος, 
οπού ΐσταντο τά θάματά τη; καΐ άνοίξασα τδ στό
μα της τοΰ; κατέπιε διά μιας· πάντα;.

Ό νέο; Πατρίκιος εΐχεν όπλισθή πρότερρν μέ μι
κρόν τι μαχαιρίδιον, καί εΰθΰ; άφ’ου εΰρέθη έντδ; 
τής κοιλίας του οράκοντο; ήρχισε νά τήν κόπτη διά 
του μαχαιριδίου. ΤΙ πράςι; αυτή έννοεΐται ένέάα- 
λεν εί; τρομερόν πόνον το θηρίον τδ όποιον διέσχιζε 
τότε τδν αέρα μέ τάς πτέρυγα; και τοΰ; κρωγμοΰ; 
του, έως ου άποκαμδν ένεκα τή; μεγάλης άπωλείας 
αίματος επεσεν ημιθανές επί τίνος νησιδίου κειμένου 
έν τω μέσω τής νήσου.

Έντοότφ δέ τιΰ μ.εταςΰ ό νέος Πατρίκιο; διέσχισε 
τήν κοιλίαν τοο μέ τδ μαχαιρίδιον τοο καΐ έΐήλθε, 
έλευθερώαας καΐ τοΰ; λοιπού; συντρόφους. Πριν 
ομω; προφθάση νά το άποτελειώοη, τδ θηρίον, έλευ- 
θερωθέν άπδ τδ φορτίον του, έπέταξεν εί; τδν αέρα 
καΐ έγένετο άφαντον, μή τόλμησαν έκτοτε νά ένο- 
χλήση τοΰ; κατοίκους.

Ό νέο; Πατρίκιο; εδρεθεΐ; έπι τοΰ νησιδίου έκεί- 
νου προσεδλήθη ές αίφνης υπό άπειρων φαρμακερών 
οφεων- άλλά τω έίίθη έξ υύους θεία "χάρις καΐ έ· 
καθάρισε τήν νήσον καΐ άπδ τοΰ; δφεις του τους. Διά 
τή; αυτή; χάριτο; ήουνήθη νά διαπλεόση περίπατων 
επί τών ΰδάτών τδ μεταξύ τοΰ νησιδίου και τή; ξη
ρά; διάστημα καΐ νά έλθη πρδ; τοΰ; κατατρομασμέ- 
νους συμπατριώτα; του, φέρων τήν αγαθήν άγγελίαν 
περί τή; καταστροφή; τοΰ θηρίου καΐ τών φαρμα
κερών οφεων. TJflsv διά ταΰτα καΐ διά τά; λοιπά; 
αυτου άγαθά; πράξεις συγκατετάχθη έκτοτε εί; τήν 
χορείαν τών Αγίων τή; Παπική; εκκλησίας καΐ τι- 
μαται μετά μεγάλου σεβασμού ΰπδ τοΰ λαοΰ. Ή δέ 
λίμνη έκείνη καΐ τδ νησ ίδιον θεωρούνται ώ; τόποι α- 
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γιοι και έπισκέπτονται αύτούς κατ’ ?ίΐ; ύπέρ τάς 40 
χιλιάδας ύυχαί.

Τών προσκυνητών τούτων πολλοί καμνουν τάςιμον 
είς τον άγιον νά σταθούν γυμνοί ΐντδς τής λίμνης έν 
ζαιρώ χειμώνας ΰόο τρεις ή καί περισσό τέρας ώρα; 
άλλο: ν’ άναβώσι τούς παρακειμένu; βραχύς περιπα- 
τουντε; επί τών γονάτων των, και Όχι σπανιως βλεπει 
τις το αίμα ρέον, έν ω αυτοί ανέρχονται, άναρριχών- 
ται, καί άλλοι άι,λα.

1 Η τοποθεσία εΐνε ζωγραφικωτάτη, oihv κάι πολ
λοί περιηγηται τήν έπισκέπτονται χάριν τή; υγείας 
των ή προς διασκέδασιν καί συνεισφέρουν οχι όλίγον 
εις τήν όλιγόστευσιν τών προσκυνητών και έςακολοό ■ 
θησιν έργων τά όποια οΰόεμίαν άςίαν έχουσιν ενώ
πιον τού Θεού' άπ’εναντίας εΐνε δυσάρεστα.

Μόνη ή γνώσις τοΰ Ευαγγελίου ούναται νά κατα- 
παΰση τάς τοιαότας συνήθειας οπού ύπαρχου σι καί 
νά τάς έμποδίσ’ή άπδ του νά έπαναληφόοΰν οπού δεν 
εΐνε γνωσταί, καί εινε χρέος παντός χριστιανού νά 
συνδράμω είς τήν Ιςάπλωσίν του.

ζετο «Σ/γιαυ το δεύτεοον, το ενδότερον, α'Τίχτα ‘/ί- 
γίων.ν

Είς τδ δεύτερον τοΰτο χώρισμα εύρίσκετο ή κιβω
τός τής Διαθήκης, ή τις ήτο κατασκευασμένη έκ ςύ- 
λου και ζεχρυσωμένη εςωΟεν και έσωθεν διά χρυσίου 
καθαρού (νΕςοο. κέ. 10, II) και εφερεν έπί τοΰ ί 
σκεπάσματος γύρωδεν στέφανον χρυσοΰν.

Έφ έκαστη; τών μακρών πλευρών ήσαν οόο ζρι- ί 
και, διά τών οποίων οιήοχοντο ράβδοι ςόλιναι κε- 
χρυσωμένα:, αϊτινες έχρησίμευον πρδς εύκολωτέραν : 
μεταφοράν αΰτη; ΰπο τών ιερέων (Έςοδ. κέ. 12-14). !

Τδ άνω μέρος τής κιβωτού, τδ όποιον παρίσταται 
εις τήν προκειμένη·/ εικονογραφίαν διά του λευκού · 
χρώματος, ήτο θρόνος τοΰ ουρανίου βασιλέα»; και ώ- 
νομάξετο '/άασζυήοιον (’Έςοδ. κέ. 17) ήτο δε έκ χρυ
σού καθαρού.

Είς έκαστον τών άκρων τοΰ ίλαστηρίου Γστατο μέ 
αναπεπταμένα; πτέρυγα; καί με τδ προσώπου έστραμ- 
μένον πρδς τδ ίλαςήριον Βν χρυσοΰν XspttStlp (Έςοδ. 
κέ. 19,23— Ε'. Ιίετρ.. ά. 22). "Οταν οί Ίσραηλιται 
έστρατοπέδΐυον, ό θεός έν είδει στήλης νεφελώδους 
έπεκάΟητο επί του ίλαστηρίου μεταξύ τών δυο Χε
ρουβείμ

Η κιβωτός περιείχε τάς δύο πλα'κας τής Διαθήκης, 
τό βιβλίου του Νόμου (τοΰ μωσαϊκού) τήν ράβδον 
του Άαρών καί τήν στάμνον τήν περιέχουσαν τδ 
μάννα.

Είς τά 'Αγια των 'Αγίων ΰπήρχεν Sv και μόνον 
φώς. τδ όποιον ποτέ δέν άφίνετο νά σοηση καί τδ 
όποιον-παρίστα τήν Θείαν Μεγαλειότητα.

Ούδείς έτερος τών ανέρωτων επετρέπετα νά είσέλ- 
θη εί; τά ’ Αγια των 'Αγίων εΐμή ό Μέγας Άρχιε- 
ρευς, άπας τοΰ ενιαυτού, ΐνα προσφέρη ίλαστήριον 
θυσίαν υπέρ έαυτοΰ καί τών τοΰ λαού αμαρτημάτων.

“Οταν ή στήλη τής νεφέλης ύψώνετο ό μέγα; άρ- 
χιερεΰ; έκάλυπτε τδ ίλαστήριον, οί δε Λευιται έσή- 
κωναν τήν κιβωτόν εις τους ωμούς των καί προεπο- 
ρεύοντο.

Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ τον Μέγαν. 
άρχιερέα εις τά "Αγια τών 'Αγίων προσευχόμενο-/.

Η είκών τοΰ μαρτυρίου, 3πω; καλείται είς τήν 
Παλαιάν Διαθήκην, ήτο σχήματος τετραγώνου πα
ραλληλογράμμου, ήγουν έχοντας δύο έκ τών παραλ
λήλων πλευρών μακοοτέρας τών άλλων δύο, καί 
διηοεΐτο είς δύο μέρη ή χωρίσματα διά τίνος απηνής, 
ή μεσοτοίχου, όπως εΐνε σήμερον αί έκκλησίαι.

Ιδ πρώτον χώρισμα, τδ καί μεγαλείτερον, ώνοαά-

0 ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

‘Ο λαός τής ’Αμερικής εΐνε λαός περίεργος είς πολ
λά πρα'γματα καί κάμνει πολλά, τά οποία εις ήμας 
τούς Ευρωπαίους φαίνονται πολύ παράξενα καί πολ- 
λάκις απίστευτα.

Καπνό πόλης τις έν τή πόλει Νέφ 'Γόρκη οπω; 
έλκόη τούς οιαοάτας είς τό καπνοπωλεΐόν του άπε- 
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φάσισε νά χατασχευάση άγαλμα ξόλινον ταριστάνον 
τδν Πρόεδρον τή; ’Αμερική; Όδυσσέα Γράντ.

Κατά τύχην πριν τό ατή^Ώ έσωθεν τού καπνοπω
λεία συνέβη νά έπισκεφθή τήν Νέαν Υόρκην ό Πρόε
δρο; Γράντ. Εΰθΰ; αφ* ο5 έπληραφορήθη τούτο ό 
καπνοπώλη; μεταβαίνει εί; τδ ςενοδοχεϊον οπού κατέ- 
λυεν ό Πρόεδρο; καί παρουσιασΟεί; ώμίλησεν ώ; έ· 
φείη;. « Κύριε Πρόεδρε! έχω κατασκευάσει §ν ά 
γαλμα ςόλινον παριστά »ον τήν εςοχότητά σου. Εΐνε 
ήδη τελειωμένον και έσκόπευα νά τό στήσω έςωθεν 
τοΰ καπνοπωλείου μου κρατούν σιγάρον, άλλ’ έμπο 
οίσθην μαθών τήν άφι;ίν σου εί; τήν πόλιν, και ήλ
θα νά σε παραζαλίσω νά μοί κάμη; τή·> χάριν νά τό 
ΐοη; καί νά γνωμοδότηση; «κ τψ' οντι σέ όμοιάζει, 
διότι Ξέν έπιθυμώ νά εΐπη ο κόσμο; βτι δέν εΐνε πιςή 
παράστασι; του Προέδρου τη; Πατρίδο; μου.·

— ‘Ο Πρόεδρο; έμειδίασεν άκοΰσα; τήν παράκλη- 
σιν καί τψ υπεσχέθη νά τον ευχαρίστηση. Πιστώ; 
δέ εί; τήν υπόσχεσίν του, τήν ώρισμενην ώραν με- 

τεβη εί; τδ ώρισμένον μέρο;, όπου τδν περιέμενον 
πολλοί και μετά πολλή; άφελεία; καί χαριεντισμού 
έκήρυξε τό άγαλμα πανόμοιου τφ πρωτοτυπφ καί 
σφίγςα; τήν χεΐρα τοΰ καπνοπώλου χαϊ ε&χηθεί; 
αύτω καλά κέρδη, άνεχώρησε συνοδευτεί; ύπδ τοΰ 
παραμένοντο; όχλου, δσιι; έκραΰγαζεν άοιακόπω; 
ζήτω, ζήτω. Οοτω; έστήθη εΰθΰ; εςωθεν too καπνό- 
πωλείαυ, καί σύρει τήν περιέργειαν πάντων !

Γοιαΰτη άπαίτησι; άπδ υπήκοον προ; βασιλέα θά 
έθεωρεϊτο έγκλημα, ή τουλάχιστον μωρία και ή 
πρα;ί; του παράνομο; καί τιμωρητέα εί; οίονδήποτε 
βασιλευόμενον Κράτο; ,οΰ κόσμου· άλλ’ έν ’Αμερική, 
όπου βασιλεύει ή ελευθερία ηνωμένη μετ’ ειλικρίνεια; 
καί το βαθύ σέόα; προ; τοΰ; άρχοντα; καί τού; νό
μου;, το τοιουτον θεωρείται ώ; Βν τών συνηθεστάτων 
συμόεοηκότων τή; ζωή;.

ΦΩΛΕΑΙ ΚΟΡΜΟΡΑΝΤΩΝ.

'Η προκειμένη εικονογραφία 
παριστφ κοπάδια καί φωλεά; 
ζοόαϋοαντών, είτε εΐδου; τίνος 
θαλασσίων πτηνών, τά όποια 
ένδιαιτώνται κατά μυριάδα; έπί 
τή; νήσου τή; 'Αγια; Μαγοα- 
ληνή;, ήτι; κεΐται εί; τδν Με- 
γελλανιχον πορθμόν εί; τά νό· 
τια παράλια τή; νοτίου ’Αμε
ρική;.

Τδ περίεργον με τά πτηνά 
ταΰτα εΐνε ο τι κατασκεύαζαν τά; 
φωλεά; των έκ λάσπη; έν εΐδει

κώνου τετμημένου καί τόσον χανονικώ;, ώστε νομίζει 
τι; οτι κατεσκευάσθησαν ύπΰ ανθρώπινη; χειρο;.

Έκαστη φωλεά περιέχει δύο έω; τρία α>ά καί τδ 
άνω μέρο; τη; εΐνε τόσον μεγάλον, ώ 3Έ3 ^καλύπτε
ται έντελώ; ύπδ τοΰ σώματο; του πτηνού ο-αν κλωσ- 
σά τά φά. 'Η πρόνοια αΰτη εΐνε αναγκαία εί; τδ κλϊ· 
μα έκεϊνο, όπου αί βροχαΐ εΐνε συνεχεϊ; καί ραγ- 
οαιαι,, και ηόυναντο να εμποδίσουν τήν έχκόλαψιν 
τών φών.

‘Η έμφάνιοι; ανθρώπου έπί τή; ;ηρά; έκείνη; νή
σου κατατρομάζει τά αθώα έκεΐνα πτηνά και τά άναγ- 
κάζει νά έγκαταλεί^ωσι τά; φωλεά; των, οπω; δια- 
φύγω σι τδν κίνδυνον.

‘Ολόκληρο; ή νήσο; καλύπτεται ύπδ βαθέο; στρώ- 

ματο; κόπρου τών πτηνών τοό:ων, τήν όποιαν τά 
πλοΐα μεταφέρουσιν εί; ’Αμερικήν καί Ευρώπην καί 
τήν πωλουσιν εί; τοΰ; γεωργού;. Εΐνε άςιόλογον μέ
σον παχόνσεω; τή; γή; καί καρποφορία;.

«Διατίδέν όμνόει; ; ο λα τά άλλα παιδία χάμνουσί 
τοΰτο,· έλεγε μικρόν τι παιδίον προ; 3ν άλλο.

• Καλλίτερα έχω νά μοΰ κοπή ή γλώσσα παρά νά 
δμοσω » άπεκρίθη θαρραλέα»; ό μικρό; έρωτώμενο; 
παΐ;. «Ό θΐδ; εΐνε ό έπουράνιο; Πατήρ μου· καί 
διά τοΰτο ποτέ δέν θά μέ άκοΰση; ν’ αναφέρω τδ ό
νομα του Πατρό; μου έπί ματαιιρ. *



9G ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1869

ΤΟ ΠΑΡΗΚΟΟΝ ΠΑΙΔ1ΟΝ.

Τδ παρελθόν θέρο; δ μικρό; Γεώργιος ύπήγε νά 
έπισκεφθή τδν θειον του εί; τήν ΐςοχήν, δστι; εΐχτν 
ένα πολϋ ώραΐον κήπον γεμάτον άπδ ωραία άνθη καΐ 
διάφορα καρποφόρα δένδρα,

'Ο θείο; τοΰ Γεωργία» έπέτρεψεν ει; αυ:δν νάπε- 
ριέρχεται τδν κήπον καθ’ εκάστην καΐ να κόπτη στα
φύλια οσάκις ήθελε διά νά τρώγη, άλλά τοΰ άπηγό- 
ρευσεν αδστηρώ; νά άναοαίνη εί; τά δένδρα καί νά 
κόπτη καρπού;. Ήμέραν δρω; τινα οτε δ θείο; 
καΐ ή θεία του ίςήλθον δι* Υπηρεσίαν οί οέ όπηρέ- 
ται όλοι ήσαν ένα σχολή μέν οι εί; τδ εργον των, τδ 
άπειθ'ε; αδτδ παιδί ον άνέοη εί; μίαν μηλέαν καί ή'ρ- 
χισε νά κόπτη μήλα καί νά γεμίζη άπδ αυτά τά θυ
λάκιά το».

Αιφνη; δμωί άπδ τήν βίαν το» άπεοπάσθη ή χείρ 
του άπδ τδν κλάοον άπδ τδν όποιον έκρατεΐτο, καί 
οιά μια; κατέπεσε. Γΐίπτων δε έςέδαλε τοιαΰτα; 
φωνάς ώστε ολοι οί υπηρέται ετοεξαν διά νά ΐδωσι 
τί συνέβη.

Εύτυχώς δέν εΐχε χαταπέσει εί; τήν γην, διότι τδ 
ένδυμά του έσχάλωσεν εί; ένα κλάδον και τοιουτο
τρόπως εύρέθη ίςαφνα κρεμασμένο; εί; τδν αέρα ώ; 
σταφύλιόν. ΕΰΘΰς λοιπόν τότε οί υπηρέται έθεσαν 
μίαν κλίμακα καΐ τδν κατεοίβασαν άολαοή μέν άλλά 
κατατρομαάμένον καΐ κατεντροπιασμένον, κάι μέ 
ένούματα καταίεσχισμένα.

Τόσην δέ έντόπωσιν έπροξένησεν εις αυτόν τδ πε- 
ρι στατικόν τοΰτο, ώστε αμέσως μετενόησε διά τήν 
κακήν αύτήν πρα-ίν του, καΐ ότε ήλθεν ό θείος του, 
μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμού; έζήτησεν άπδ αδτδν 
συγχώρησιν διότι τδν παρήκουσε, καΐ άπδ τότε έ- 
γεινε πολύ καλόν καΐ φρόνιμον παιδιον κάι κάνει; 
ποτέ δεν έλαβεν άφορμήν νά τδν έπιπλήςή διά τδ 
παραμικρόν.

Είθε οί μικροί ημών άναγνώσται ποτέ νά μή ύπο- 
πέσωσιν εί; τδ μέγα τής κλοπή; αμάρτημα.

ΓΕΝΝΑΙΑ ΑΝ ΕΚ1ΙΚΗΣΙΣ ΣΚΥΛΟΥ.

Μιαν τών ημερών πάρε τήρησαν οί άνθρωποι, οτι 
νέο; τι; φίρων μαζίτου σκΰλον, έπλησίασεν είς τδν 
Σηκούάναν ποταμόν τών Ιίαρισιων, μέ άπόφασιν 
διά νά τδν πνίςη· έκεΐ οέ έμβά; εί; λέμβον έπροχώ 
ρησεν εω; εί;. έν διάστημα, βπου έρριψε τδ ζφον εί; 
τδ ΰδωρ. Ίο δυστυχές τοΰτο πλάσμα άπδ αίσθημα 
συντηρήσεω;, έπροσπάθει νά πιασθή άπδ τά πλάγια 
τή; λέμβου καί νά σωθή· άλλ’ δ σκληροκάοδιο; κύ
ριό; του εσπρωχνεν αυτό μέ τδ κωπίον. Έν ιό οέ 
τοιουτοτρόπως κατεγινετο επεσεν ό ίδιο; εί; τδν πο
ταμόν, καί άφεόκτω; έπνίγετο έάν ό πιστό; του 
σύντροφο;, τον όποιον πρδ ολίγου ήθελε νά έία- 
φανίση) τόσον σκληρώ; δέν ήρχετο είς βοήθειάν του. 
Διότι ευθυ; πιάσα; άπδ τδ οόρεμα, έκράτει αυτόν 
έπάνω εί; τδ ΰδωρ, εω; ου τρέςαντε; οί άνθρωποι 
τδν έσωσαν.

Πόσον θαυμαστόν εινε νά μα; διδάσκωσι τά α
λόγα ζφα, είς τδ νά άποοίδωμεν καλόν άντΐ κακού !

ΠΡΑΤΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΟΤ.

Κάμνε τδ χρέος σου πάσαν ήμέραν καΐ πάσαν ώ
ραν — κάμνε το μέ υπομονήν — κάμν» το καλώς. 
Κάμνε το όπως και κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν σοι πα
ρουσιάζεται, καΐ ή έκτέλεσίς του ά; εΐνε ή άνταιιοι- 
βή σου. ιΜή φροντίζη; ποτέ άν ό κόσμο; τδ γνώρι
μη. ή ού—άν έπαινήσαι διά τοΰτο ή οχι—άλλά πάν
τοτε προσπαθεί νά τδ έκτελή;. Μή φοοοΰ κάνεν πράγ
μα είμή τήν αμαρτίαν—μή τρομάζης, έκτδς διά πο- 
ταπάς πράςεις.

ΚαΟ’έ-κάστην πρωίαν ό Καιρός σέ περιμένει καΐ 
σέ έρωτα, a 1 ί σκοπεύεις νά κάμης ήμερον μαζί μυ ;»

Τι άποκρίνονται είς αυτόν όί μικροί μου άναγνώ- 
σται; Έντρέπονται άρά γε νά τδ εΐπωσιν;

Η α ΰ ρ ι ο ν εΐνε ή ημέρα κατά τήν οποίαν άγα- 
ίτώσι νά έργάζωνται οί δκνηροί.

ΕΙΔΟΓΙΟΙΗΣΙΣ. Ειδοποιούνται πάντε; οί συνόρου 
μηταΐ καί άνταποκρίτώ τή; ’Εφ. τών Παίδων, 3τι τοΰ λοί. 
ποΰ θ’ άνταποκρίνονται κατ’ εΰθεϊαν μέ τον Συντάκτην.

‘0 Συντάκτη; Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΒΣ.


