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ΚΑΠΝΟΣ (Ταβάκκο;)

Η χρήσι; τοΰ καπνού έγενικευθη τοσουτον καθ’ ο- 
Αον τόν κόσμον, ώστε πολλά: τών κυβερνήσεων ήρχι- 
σαν νά έςετάζωσι περί αύτοΰ λίαν σπουδαίο»;. Τό ά· 
ποτέλεσμα δέ τών έρευνών τούτων άπέδειξεν, οτι ή 
χοήσι; τοΰ καπνού εΐναι έπιβλαβής οχι μόνον εί; τό 
σώμα, άλλά καΐ εί; τό πνεύμα.

’Ey Άγγλίφ εόρέθη μετά προσεκτικήν παρατήρησιν 
οτι μέγα; αριθμό; παιύίων δλιγώτερον τών 15 έτών 
ήλικία;, τά όποια σονείθιζον νά καπνίζω σι ν, έπασχον 
κατά τό μάλλον καί ήττον έκ διαφόρων παθών· ουτω 
λόγου χάριν έκ τριάκοντα όκτώ τοιούτων παιδιών με
ταξύ Ινέα καί δεκαπέντε ετών ήλικία; 27 έφεραν τά 
ίχνη τή; έπιβλαβοΰ; έπιρροή; τοΰ. καπνού εί; το 
σωμάτων. Έκτων 27 τούτων 22 έπασχον έκ δια
ταράξεις; τών δργάνων τή; κυκλοφορία; τοΰ αίματος 
καί τή; πέψεως, ώ; π. χ, παλμού; τή; καρδία;, δυ
σπεψίαν κλπ. καί ίο·χχο<άν πΑάπν "/><)'
τά-πνευματώδη ποτά, ρακών, ρούμι κλπ., δώδεκα 
έπασχον από συνεχή αιμορραγίαν τή; ρινός, δέκα 
άπο διατάραξιν τοΰ ύπνου, τέσραρα έφεραν πληγά; εί; 
τήν βλενομεμβράναν του στόματος, κλπ. 'Όλα δε 
ταΰτα έπασχον άπό ατονίαν, έναντίον τή; οποία; 
ούτε τά τονωτικά.ιατρικά, ούτε ή καλή τροφή ισχο- 
σαν ίω; ου έπαυσαν τήν χρήσιν τοΰ καπνοΰ.

Έν Γαλλία εδρέθη οτι ή έπιρροή του καπνού εις 
τό πνεΰμα εΐναι καταστρεπτική. Κατά τά; γενομένα; 
ύπό τη; Κυβερνήσει»; ακριβείς ερεύνα; και παρατη
ρήσεις, δ αριθμό; τών καπνιζόντων ευφυών νέων εί; 
τά γυμνάσια και λοιπά εκπαιδευτικά καταστήματα τής 

νν —........    "=== 

Γαλλία; εΐναι ελάχιστο; παραβαλλόμενο; μέ τόν αριθ
μόν εκείνων, οΐτινε; 6εν καπνίζυσιν ένεκα τΰτίτοόδει; 
νέο; «έκδοτο; εις τό καπνίζειν· είναι ήδη παραδεχτό; 
εί; τά δημόσια έζπαιδευτήρια, τά προωρισμένα νά 
προετοιμάζω π νέου; διά πολιτικά; και στρατιωτικά; 
ύπηρεσίας.

Δέν αμφιβάλλω 3τι πολλοί τών αναγνωστών τη; 
Έφημ. τών Παίδων έχουσι τήν κακήν χαί έπιβλαοή 
ταύτην συνήθειαν τού; τοιούτοο; συμβουλεύω νά πα- 
ραιτήσωσιν 3ξιν, ήτις είναι έπιβλαβής. οχι μόνον εί; τήν 
υγείαν, άλλά καί εί; τό πουγγι'ον. Ά; καθίση καΐ 
ά; αρίθμηση έκαστον παιδίον, τό όποιον καπνίζει, πό
σον έξ οδεύει κατά πάσαν ήμέραν, μήνα και έτος, καί 
θά εύρη, on τό ποσόν τοΰτό, οσον μικρόν καί άν 
ύποτεθή, θά εΐναι εί; τριάκοντα ή τεσσαράκοντα έτη 
τόσον μέγα ώστε νά καταστήση τινά εύχατάστατον.

«Μία πεντάρα τήν ήμέραν δέν εΐναι τίποτε,» ακούει 
τι; καθ’ έκάστην νά λέγωσι προ; οικαιολόγησιν τή; 
σπατάλη; οί καπνίζοντας. Οΰτω σά; φαίνεται, καλοί 
μου φίλοι, διότι ουδέποτε έέάοετε τόν κόπον νά λο- 
γαριάσητε τί σάς κοστίζει ή δηλητήριο; αυτή εύχαρί- 
στησι;· έάν λογαριάσητε 9ά άπορήσητε και σεΐ; καί 
άν έχετε γνώσιν θά παύσητε συνεισφέροντε; εί; τήν 
έξακολούθησιν τή; πτωχία; σας.

ΟΤΡΑΝΟΣ.

Πολλάκι; ήκούσαμεν μικρά παιδία έρωτώντα του; 
γονείς των με τί όμοιάζει ό οδρανάζ ή 5 πα,οάάεισο;.

Είμαι βέβαιο; ότι πολλοί τών μικρών άναγνωστών 
μου ήθελον εδχαριστηθή νά άκούσωσι μέ τί ομοι
άζει ό παράδεισο;· όποιο; τόπο; εΐναι καί τι περιέχει.

ι.· ι ........
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Β 'Όσοι άπδ αυτούς άνέγνωσαν το Ευαγγελίαν και 
μάλιςα τά τελευταία κεφάλαια τής άποκαλύψεως τού 
Ίωάννου ήξεύρουν τί λέγει περί τοΰ Ιίαραδείσου ό 
Κύριοί αύτοΰ, ό μόνο;, δστις γνωρίζει αύτδν, οιό-ι 
έδημιούργησεν αύτόν.

Είναι τόκο; ή χατά ο τάσι; ύπάρξεω; οπού ό ήλιο; 
καΐ ή σελήνη είναι περιιτοϊ, διότι νΰξ ή σκότος δεν υ
πάρχει έν αύτω.

Οί κάτοικοι αύτοΰ δέν θά έχουν χρείαν τροφή;, ή 
ποτού, υπνου ή ένθυμάτων, διότι έχει θά είναι ώ; οί 
άγγελοι,

'Η λύπη, τά δάκρυα καί οί πόνοι δέν θά Ιπηρεάζυ- 
σιν πλέον αύτοΰ;, αντί οε του.ων χαρα και άγαλλίασι,

θά βασιλεύει εί; τά; καρδίας καΐ εί; τά πρόσωπά των., 
Η αμαρτία καί ό θάνατο; δέν εχουσι μέρα; εχεϊ— 

ΐιναι άπαχε κλεισμένα απ’ αύτοΰ αιωνίως.
Ή διηνεκή; παρυσία τοΰ Ίησοΰ Χριστού, τοΰ οίοΰ 

9εοΰ προ πανιών χαθιστφ τδν ΙΙαράδεισον τόπον ά- 
νεκλα^ήτου ευδαιμονία; «κι ηδονής. Αυτός πληροί 
ολαί τάς επιθυμία; των και ικανοποιεί όλου; τούς πό
θους των, καί είναι εις αυτούς το πάν.

Πόσον ώραΐο; δ παράδεισο; τοΰ Χριστιανοί»! Τά 
πάντα καθαρότη;, τά πάντα άγιασμδ;, τά πάντα χαρά 
καϊ άγαλλίασις.

ι<αΐ9=·ι

Η ΧΙΩΝ.

'Η χιών εΐνε σύμβολον καθαρότητας διά 
τήν λευκότητα τη; και oton πιπτουσα έπί 
τή; γης ελκύει καΐ συγκροτεί μεταξύ τών 
κρυστάλλων τη; άλας τά; νοσηρά; άναθυ- 
μιάσει; τοΰ έδάφους, καϊ τοιουτοτρόπως 
καθαρίζει τήν ατμόσφαιραν και καθιστφ τον 
άέρα υγιεινόν και τονωτικόν.

Προ μια; περίπυ έόδομάδος επεσεν έν 
Νέφ'Τόρκη διά πρώτην φοράν άρκετή χιών, 
ώστε έκάλυψε πασαν τήν χώραν ο πω; δέ 
συμβαίνει είς τοιαύτα; περιςάσεις, αί άμα- 
ξαι έτέθησαν κατά μέρος, καί ελκυθρα παν- 
τοβιδή και πολυποίκιλα, συρόμενα ύπδ ίπ
πων διέτρεχον τά; όοου; τή; πολιω; καί έ-

πλήρουν τδν άέρα διά τών ήχων τών άπειρων κωδω- 
νίσκων, μέ του; οποίους οί ίπποι στολίζονται.

“Ελκυθρα είναι άμαξαι ανοικτοί συρόμενα ούχι έπι 
τροχών, οπω; αί κοιναϊ άμαςαι, άλλ* έπί δυο καμπύλων 
ξύλων, τά οποία γλιστροΰσιν ευκόλως έπϊ τή; χιόνο;.

Τά παιδία έν τοιαύται; περιστάσεσιν εχουσιν ευφρό
συνου καιρόν καϊ διασκεδάζουσι συρόμενα έπϊ τής 
χτόνος έπάνω εί; μικρά ελκυθρα, τά όποια άγοράζουσι 
οι’ ολίγα; οραχμά;. ’Επειδή δε δέν εύπορου σι νά ά 
γωγιάσωσιν ίππον, καί άτονη 3/είχαν τά μέσα νά 
πράξωσι τοΰτο ο ίππο; θά ήτο δυσανάλογο; εί; τό 
πηχοαΐα Ελκυθρα των, ενίοτε μέν συ ρ ου σι ν ό εΐ; του 
άλλου τδ ελκυθρον, συνήθως δμω; έκλέγουσι κατω
φερές τι μέρος, έπί τή; κορυφή; τοΰ οποίου συναθροί
ζονται- άφ* οΰ 3έ ϋέσωσι κατά σειράν τά έλκυθρά 
των κάθηνται, ή πίπτουσι προμυτα έπ -αύτών, και τα 
άΐίΐνουσι νά κατέλθωσι, τα δέ θέαμα τότε είναι πολύ 
εύχάριστόν τά μικρά ελκυθρα φέρονται πρδ; τά κά
τω διά του βάρους των ώ; άστραπή, συνήθως μϊν έν 
τάξει, χωρίς νά συγκρούωνται, οσάκις οί έπιβάταιτων 

είναι γυμνασμένοι είς τδ είδος τοΰτο τής έλκυθοδμο
μίας, ούχι σπανίως δμω; τδ φέρεται κατά τοΰ άλ
λου καΐ πολλά αναποδογυρίζονται ρίπτοντα τοΰ; μι- 
κροΰ; άναδάτα; των επί τή; χιόνος, καί πολλάκι; έ- 
πιφέρουσιν εί; αύτους πληγά;.

Όταν δε τδ ψυχο; αύξηση περισσότερον, και τά 
νερά παγώσουν, τότε άνδρες, γυναίκες καΐ παιδία δια- 
σ.κεδάζουσιν Ιπΐ του πάγου φέροντε; σιδηρά πέδιλα, ή 
ύποδήματα, έφαρμοζόμενα έπι καμπύλου σιδήρου, 
όμοιου μέ τδ εν τών ξύλων του έλκυθρου τή; προκει
μένη; εικονογραφίας. Τδ εΐδο; τούτο τής διασκεδα
στώ; είναι κατ’ άρχάς κινδυνώδες, διότι οί αγύμναστοι 
κινδονεόουσι νά πέσωσι καΐ νά συντρίψω σι τήν κεφα
λήν ή άλλο τι άπδ τά οστά τοΰ σώματός των· άφ’ οΰ 
ομω; άσκηθώσι καλώ; εί; αύτδ, τρέχουσιν έπί τοΰ 
πάγου μετά θαυμασιας ταχύτητος. Οί έπιδεξιώτερο ι 
δέ τούτων σχημπτίζουσι κύκλους καί άλλα διάφορα 
γεωμετρικά σχήματα, και οΰχΐ σπανιως γράφουσι τδ 
ονομά των διά τών σιδηρών τούτων πέδιλων έπί τής 
έπιφανεία; τοΰ πάγου.

Αί διασκεδάσεις αΰται είναι πολΰ εύχάριστοι καί θά 
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παρείχαν βεβαίως πολλήν εΰχαρίστησιν είς τά έλλη- 
νόπαιδα, κατά τον χειμώνα· άλλ* δμως 3έν δόνανται 
νά παραβληθώσι μλ τά; απολαύσεις καί διασκεδάσεις, 
τά; όποια; τδ θερμόν καί εΰήλιον κλίμα τή; Ελλάδος 
παρέχει. Έν Νέα 'Γόρκη έπί έ; καί έπέκεινα μήνα; τδ 
παν καλύπτεται ύπδ χιόνο; καί πάγοο. έν <μ έν Έλ 
λάοι οί Αγροί είναι καταπράσινοι καί τά άνθη στολίζυ- 
αι τά; κοιλάδα; και τού; λόφου; μα; καί κατ’ αυτόν 
τδν Ιανουάριον μήνα, ό δέ ήλιο; διά τών λαμπρών 
καί θερμών αύτοΰ Ακτινών θερμαίνει καί ζωογονεί 
τδ παν.

Ό οΰράνιο; ήμών πατήρ έν τή Απείρφ αύτοΰ σο- 
φίφ καί αγαθότητι έχει διανείμει τά; ευλογία; του 
καθ’ ολην τήν γήν, ώστε οί υίοί τών Ανθρώπων νά 
εύρίσκωσιν εΰχαρίστησιν και θυμηδίαν έφ* δλου τοΰ 
προσώπου τή; γής.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΤΧΑΡΙΣΤΗΣΙΣ.

Οί μικροί άναγνώσται καί al Αναγνώστριαί μα; θά 
γει'νωσι μετ’ δλίγον, άν ζήσωσι, πατέρε; και μητέρες 
οικογενειών—οίκοδεσπόται καί οίκοδέσποιναι, έπί κε
φαλή; τών οικιακών τών ύποθεοεων καί τών ουνι- 
στώντων τάς οικογένεια; των προσώπων.

Ευπρέπεια, τάξις καί καλλιαισθησία είναι δτοιχεΐα, 
έκ τών όποιων έξήρτηται κατά μύγα μέρος ή οικιακή 
ευχάριστη σι; τών μελών τή; οίκογενείας, είναι πράγ
ματα, τά όποια δεν Αγοράζονται διά χρημάτων, ουδέ 
Αποκτώνται διά τή; προαγωγή; ήμών εί; όψηλά πολι
τικά αξιώματα — διότι βλέπομεν καθ’ έκάστην οίκία; 
μεγαλοπρεπείς, μέ πολυτελή σκεύη και λαμπρά έπι
πλα στερούμενα; τών στοιχείων τούτων, τά όποια χά 
μνουσι τον οίκον αληθώς εδχάριστον.

Είναι έξεις, αέιινες μορφώνονται 3ι’ Ασχήσεως κατά 
τήν παιδικήν καί νεανικήν ηλικίαν, καί διαχέοοσι τήν 
γλυχεΐαν καί ευχάριστο ν αύτών έπιρροήν έπί πάντα; 
τού; εί; τήν οικίαν.

Είναι σπουδαιότατο ν λοιπόν, ίδίω; διά τά κοράσια, 
νά Αρχίζωσιν έκ νεαρά; ήλικία; νά γυμνάζωνται εί; 
τήν τάξιν — «Έκαστον πραγμα εί; τδν τόπον του, 
καί έκαστο; τόπο; διά έν πράγμα , » έδογμάτιζεν ό 
περίφημο; Φραγκλΐνο;—Εί; τήν Εύ~ΰζπζ>.αν, ούχί εί; 
τήν πολυτέλειαν, οδχΐ είς τήν έπίοειξιν, οπω; δυςυχώ; 
είναι μεταξύ μα;, Αλλ’εά δ,τι είναι εΰπρεπέ;, Αν καί 
είναι λιτόν καί εδθηνδν — Εί; τήν αίσθησιν τοΰ καλοΰ 
τοΰ Αληθούς, τοΰ πραγματικού, οΰχί τοΰ κατά φαντα
σίαν, ή τοΰ κατά τδν συρμόν .

Ή Γυνή, ήτι; έχει τά προτερήματα, ταΰτα, έχει 
μορφώσει εί; έαυτήν τάς έξεις ταΰτα;, είναι πηγή άφα
του εύχαριστήσεως εί; τδν σύζυγον, τά τέκνα καί βλυ; 
το ύς έπισκεπτομένους τδν εύτυχή οίκον της.

Τοιαύτα; μητέρας άπαντα τι; πολλά; ένταΰθα, έν Ά 
μερική, δπ« ή Ανατροφή τών τέκνων είναι ευαγγελική 
καί τοιαύτη, ώςε νά καθιςφ αυτά, βταν γει'νωσι σύζυγοι 
καί μητέρες, πηγάς Ανεξάντλητου εύχαριστήσεως είς 
τούς περί αύτάς. Έως πότε ήμεΐ; οί ’ Ελληνες θά Ακο· 
λουθώμεν τδν συρμόν τή; διεφθαρμένης γαλλικής Α
νατροφής;

Κ0ΝΔ2Ρ.

(Jia την ίφ. των Παίυων.)

Οΰ τω πω; καλείται τδ πτηνδν, τδ όποιαν παρίςα· 
ται έν τή προκειμένη εικονογραφία:, καί τδ οποίον έ
νεκα τοΰ τεραστίου αύτοΰ μεγέθους και τή; τόλμη; 
δικαίω; θεωρείται ό βασιλεύς πάντων τών άρπακτι- 
κών πτηνών. Τδ πτηνδν τοΰτο εύρίσκεται έφ’ όλης 
τή; σειρά; τών έν ’Αμερική "Ανδεων, καί ίσταται ώς 
έπί τδ πλεΐστον μεμονωμένον ύπεράνω τών νεφών 

καταδα ΐνον εί; τάς πεδιάδας μόνον δταν προτίθετα 
νά προσδάλη πρόβατον, ή μοσχάριον, ή και έ; αύτών 
τών Αγριων παΐδά τινα.
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Τδ σώμα toΰ Κόνδορο; εχει μήκος 1—2 μέτρων, 
αί δε πτέρυγες αυτού, οσάκις ε’ν* τέτανο σμέναι, ύπερ- 
βαίνουσι τά 4 μέτρα, 'Ο περίφημος περιηγητής Οόα- 
δολδος (Hounibolil) βεβαιώνει ότι τά πτερά τούτοι» 
είναι πολλάκις τοσοΰτον πυκνά, ώστε άπασαι αί κατ’ 
αύτών ριπτόμεναί σφα’ραι ού μόνον δέν τα διατρυπώ- 
οιν άλλά καί αντανακλώνται μετά θαυμασίας ταχύ
τητας.

Ό Κόνδωρ άντέχει πάρα πολΰ είς τήν πείναν* βε
βαιώνεται δέ ύπδ τών χατοίκων τής Χιλής ότι συλλη- 

φθείς δύναται νά μείνη νήστις έπΐ 30 ημέρας!!
— Άλλ’ άφ οδ τδ πτήνδν τοΰτο είναι άούνατον νά 

φονεοθή 3ι’ οπλου, τίνι τρόιτιρ συλλαμβάνουν αυτό οί 
κάτοικοι τών μερών έκείνων καί βλέπΒσιν ότι τω δντι ζή 
τριάκοντα ήμέρας άσιτο;; — πιθανόν ν* άνακράςωσι 
πολλοί τών μικρών αναγνωστών τή; Έφ. τών Παί- 
ΰων — Κά· μήπως τάχα, μικροί μοο άναγνώσται, δέν 
είναι δυνατόν νά σολληφθή καί κατ’ άλλον τρόπον; 
Ό θεός εδωκεν είς τδν άνθρωπον νοΰν, διά τής 
καλής χρήσεως τοΰ οποίου νάδόναται οΰτο; νά ώφε· 
λήται έξ αδτοΰ, καΐ διά τοΰτο εϊνε χρέος παντός άν
θρωποι» νά έςαοκή αυτόν πάντοτε, και νά μή τδν ά- 
φίνη παν τάπα οι νά παραδίδηται είς τήν άμαρτίαν, ήτις 
ού μόνον αύτόν εξαχρειώνει άλλά καί τον Παντοδύνα
μόν και Πάνσοφον δωρητήν τούτου καταισχύνει. Τήν 
διανοητικήν λοιπόν ταύτην δόναμιν έπωφελώς μετα- 
χειρισβέντες οί άνθρωποι έπζνόησαν τδν ακόλουθον 
τρόπον πρδς σόλληψιν τοΰ Κόνδορος,

Γνωρίζοντας δτι ουτος ευαρεστείται εΐ; τήν άποφο
ράν τήν έκπεμπομένην έκ τών θνησιμαίων ζφων, ρί· 
πτ«σιν εις κοιλάδα, κεκλεισμένην πανταχόΟεν δι’ υψηλών 
φραγμάτων, πληΟΰν μυδαλέων (βρωμισμένων άπδ τήν 
υγρασίαν) ζώων, ή όσμή τών οποίων πάραυτα έλκει 
αυτόν. Άλλ’ έπειδή είναι ύπέρ τδ μέτρον αδηφάγος, 
τρώγει τόσον πολύ ώστε μετά ταΰτα δέν δυναται νά 
πετα'ξη. Τότε λοιπόν διέρχονται οί άνθρωποι έχ τφς 
κρύπτης των καΐ, άφ’ ού επί αρκετήν ώραν τδν κατα- 
διώξωσι, τδν συλλαμβάνουν διά βρόχων (μέ θηλιάτ.)

“Οσοι τών μικρών μου άναγνωστών εύτοχήσωσί 
ποτέ νά μεταβώαιν είς Παρισίοος, άς έπισκεφθώσι 
τδν περίφημου βοτανικόν κήπον, καΐ έκεΐ θά ιδωσιν 
εντός κλωβίου τδν βασιλέα τούτον τών άρπαχτικών | 
πτηνών μή άπειλοΰντα πλέον, άλλ’ ύποφέροντα μετά 
καρτερίας άςιοθαυμάστου τήν δυστυχίαν του.

Είθε οί μικροί μου άναγνώσται καθ’ ολας τάς πε
ριπέτειας του βίου αυτών νά μιμώνται τδ τελευταϊον 
τοΰτο παράδειγμα τοΰ Κόνδορος!

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΕΡΕΙΠΙΑ. Ύπδ τον τίτλον τού
τον έδημοσιεύθη εις τδ παρελθόν φόλλον τής 
ρίόύζ πών Παίδων είκών τις παριστώσα έρειπια, ή- 
γουν χαλάσματα. Οί μικροί άναγνώστατ τής Έφ. 
τών Παίδων πιθανόν νά μή έννόησαν τδ μυστήριον 
τής εικονογραφίας ταάτη;, άν καί τοΐς έδόθη μικρά 
τις νόςις περί τούτου, διά τοΰτο έπιθυμούμεν νά τους 
βοηθήσω μεν πρδς λύσιν αύτοΰ.

Λοιπόν διά νά ίδητε όποιαν μορφήν ή εικονογρα
φία αυτή παριστφ, στρέψατε τδ πρδς τήν δεξιάν σας 
χεΐρα μέρος της πρδ; τά άνω καί τότε θεωρήσατε 
αύτήν προσεχτικώς έπί τινα λεπτά τής ώρας, καΐ ή 
μορφή εκείνη θέλει σας γείνει καταφανής.

—“Οστις δέν πίνει ποτέ, ποτέ δέν θά γείνη μέθυ- 
ί σος— οστις όμως πίνει ένίοτε δυνατόν νά κατασταθή 

τοιούτος.

— 'Όστις ποτέ δέν πηγαίνει είς μέρος όπου παί
ζουν χαρτιά, ποτέ δέν θά παι'ξη, — οστις δέ ποτέ δέν 
παίζει,’ όύδέποΐε θά χάση.

— “Οστις όμως όπάγεί είς τοιοΰτον μέρος εστώ . 
καί διά νά Γίη μόνον, δυνατόν νά' παίςη — οστις δέ 
παίζει, βεβαίως θέλει χάσει.

Προσέχετε, λοιπόν, μικροί μου φίλοι είς τά πρώ- 
τα βήματά σας πρδς τήν κακήν οδόν, καΐ ποτέ μή 
έντρέπεσθε νά εϊπητε άποφασιστικώς, $χι'.

§ζζγ5>'-’ ^θυοι τών έν τή πρωτευουσγ; καί ταΐς Έ- 
παρχίαις συναδέλφων άναγγείλωσι διά τής εφημερί
δας των τήν ’£φ?. τών Παίδων, θέλουσι λαμβάνει τδ 
φύλλον δωρεάν, 'Εννοείται οτι ή ίπ’ αύτής πεφω
τισμένη και άμερόληπτος κρίσις των θέλει χρησιμεύ
σει πρδς βελτίωσιν του μικρού τούτου φύλλου.

Ό Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΔ0Π0ΘΑΚΗΣ.


