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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΜΕ ΣΤΝΟΔΕΓΣΗι.
(4;ά την Έφ. των Παΐδων.)

Πάτερ,—εΐπε πρω
ίαν τινά κοράσιον τε
τραετές, το όποιον ή- 
σθένει βαρέως, είς τόν 
παρά τό προσκεφάλαι- 
όν τοο καθήμενον περί- 
λυπον πατέρα τβ,-Πά- 
τερ, νομίζει 6 ιατρός 
δτι θ’ άποθάνω;

"Άν χαί σπαραξικάρ
διος ή έρώτησις, ο πα
τήρ μ1 ολον τοΰτο, άντι 
νά πράξη δπως γενι
κώς κάμνουν τήν σή
μερον οί γονείς καί συγγενείς καί αύτοί άκόμη οί 
ιατροί εΐί τούς άσδενεΐς, εΐπεν είς τήν μικράν κόρην 
του μέ θλίψιν ψυχής τήν αλήθειαν. Ή εΐδησις τοΰ 
δτι έμελλε νά άποδάνη έπροξένησε κατ’ άρχάς τρό
μον είς τήν μιχράν Καλλιόπην, διότι έσυλλογίσθη 
τό χώμα και τόν ψυχρόν τάφον, είς το όποιον εΐ· 
δεν ένταφιαζο μένους τους νεκρούς, καί μετά μικράν 
σιωπήν,

— Ό τάφος φαίνεται, πάτερ, πολύ σκοτεινός, — 
εΐπε, — Ναι, πολύ σκοτεινός I Δέν θέλεις νά μέ συνο- 
δεόσης είς αύτόν;

— Ό ισχυρός βραχιων του πατρός, είς τόν όποιον 
συνείθιζε νά έπιστηρίζεται ή μικρά Καλλιόπη, έφαί- 
νετο είς αύτήν ασφαλής φυλαί είς πάσαν ώραν τρό
μου καί κινοόνου.

— Άλλ ό πατήρ μετά φωνής πνιγομένης υπό λυγ
μών τήν έπληροφόρησεν, δτι δέν ήδόνατο πριν ό Κύ
ριος τόν καλέση.

— Λοιπόν, πάτερ, — προσεθηκεν ή Καλλιόπη, — 
δέν άφίνεις τουλάχιστον τήν μητέρα νά ύπάγη μετ’ έ- 
μοΰ είς τδν τάφον ;

— Δυστυχής, Καλλιόπη ! έάν ήδόνατο νά θέση 
τήν κεφαλήν είς τούς κόλπους τής φιλόστοργου μη- 
τρός της, δέν θά έφοβεΐτο ούδέ τδν ψυχρόν καί σκο
τεινόν τάφον, Άλλ’ ή αύτή άπόκρισις έξήλθε μετά 
στεναγμού έκ τών χειλέων τοΰ τεθλιμμένου πατρός.

Τότε ή μικρά Καλλιόπη έστράφη πρός τδν τοίχον 
καί εκλαυσεν· ούτε δ πατήρ, ούτε ή μήτηρ ήδυναντο 
νά τήν συνοδεύσωσι! τι λοιπόν νά κάμη; πώς νά έ'μ- 
βη είς τδν τάφον έκεΐνον καί νά διέλθη τήν σκοτεινήν 
κοιλάδα τοΰ θανάτου; Ή απορία της δέν διήρκεσε 
πολύ — έκ νηπιότητος εΐχε διδαχθή, οτι ό ’ιησούς 
Χριστός ήτον δ κάλλιστος φίλος τών παιδιών,— καλ
λίτερος καϊ Απ’ αύτούς τούς γονείς των καί ίκανδς νά 
σώζη, καί όταν άκόμη άνθρωπος Αδύνατη, δλυς τούς 
είς αύτδν χαταφεόγ όντας, καί διά τών δφθαλμών τής 
πίστεώς της Απέβλεψε πρός αύτδν χαί έλαβε θάρρος· 
στραφεΐσα δέ πρός τδν πατέρα της· « Πάτερ, — εΐπεν, 
—ό τάφος δέν εΐναι τόσον σκοτεινός τώρα —- 'Ο ’Ιη
σούς Χριστός θά μέ συνοδεύση! »

Ακριβά μου παιοία, μιμήθητε τδ παράδειγμα της· 
μικρας Καλλιόπης καί έμπιστεΰθητε είς τδν Χριστόν 
τάς ψυχάς σας· σείς δέ πατέρες καί μητέρες, είς τών 
όποιων τά δμματα πιθανόν νά πέση τδ μικρόν τοΰτο 
ανέκδοτον, Ανατρέφετε τά τέκνα σας διά τής Γρα
φής, ώστε όταν έλθη ή φοβερά ώρα τοΰ θανάτου καί 
ό τάφος φαίνηται είς αυτά ψυχρός καί σκοτεινός, σείς 
δέ οέν ουνασθε νά τά βοηθήσητε, νά στραφώσι πρδς 
τδν Χριστόν μέ πίστιν και νά ΐίπωτιν ώς ή μικρά 
Καλλιόπη, ιΐΟ τάφος δέν εΐναι σκοτεινός τώρα, οιότι 
δ Χριστός θά μάς συνοδεύση. »
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΪΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ

Έν&υμοδ τί ήσουν πριν γέννησης; — Ούδέν, Τί 
μετά πολλούς χρόνυς άφοΰ έγεννήθης; — ’Αδυναμία. 
Τί έφ’ όλης σου τής ζωής; — Μέγας αμαρτωλός. Τί 
ώς προς δλας σου τάς ύπεροχάς; — Χρεώστης μόνον 
εί; τόν Θεόν, είς τούς γονείς σου, είς τήν γην, είς 
δλα τά χτίσματα. Πλήν, ίσως ήθελεν εΐσθαι ωφέλι
μον ν’ άκολουθήσωμεν τών Πλατωνιστών τήν μέθο
δον, οΐτινες ανάγουν όλα τής ταπεινοφροσύνης τά αί
τια, τά ές ήμών αυτών, εις τά έπτά ταΰτα κεφάλαια· 
I) Τού ανθρώπου τό πνεύμα εΐναι έλαφρόν. *2) Τό 
σώμα του εΐναι κτηνώδες καί φιλάσθενον. 3} Εις μέν 
τήν μωρίαν χαί πλάνην αύτοΰ εΐναι σταθερός, άστα
τος δέ εις τά χρηστά ήθη καί του; καλούς σκοπούς 
του. 4) Οί κόποι του εΐναι μάταιοι, περιπεπλεγμέ
νοι καί άτελεύτητοι. 5),'Η τύχη του εΐναι μετα
βλητή, άλλά σπανίως ευάρεστος, καί τελεία ουδέπο
τε. ijj Ή φρόνησίςτου δέν έρχεται πλήν όταν ήναι 
είς τήν ακμήν ν’ άποθάνη, άφοΰ δηλαδή δέν έμπορε" 
πλέον νά τήν μεταχειρισθή. 7) 'Ο δαναιός του εΐναι 
βέβαιος, έτοιμος πάντοτε εις τήν 9ύραν,. άλλ’ ούδέ- 
ποτε πολύ μακράν.

Ταΰτα καί τά τοιαΰτα συχνάκις μελετώντες, δέλο- 
μεν πληροφορηθή, δα δέν υπάρχει τίποτε τής ταπει
νοφροσύνης λογικώτερον,’ ουδέ τής ύπερηφανίας ά- 
νοητότερον.

Ή πληύύς καί ποικιλία τών φωλεών τών πτηνών 
εΐναι μεγάλη και μας παρέχει ίσχυράν άπόδειξιν τής 

πανσοφίας καί άγαθότητος τοΰ Οδρανίου ήμών Πα- 
τρό; εις συντηρησιν τών πλασμάτων του καί διαιώνι- 
σιν τών διαφόρων ειδών τών ζώων.

Ο αγαθός ήμών Πλάστης ένεφυτευσεν εις τούς κα
τοίκους του άέρος τό λεγόμενον ένστικτον, ήγουν εί
δος τι νοήσεως άφορώσης τήν διατήρησιν τής ζωής 
χαΐ τοΰ γένους των όπο τούτου δέ όδηγοΰμενα τά 
πτηνά κατασκευάζουν τάς φωλεάςτων οΰτω πως καί 
εις τοιαΰτα μέρη, ώςε νά έςασφαλίζωσιν άπδ τοΰ ψύ
χους, τής βροχής καί παντός άλλου έχθροΰ τά ώά 
καί κατόπιν τούς νεοσσούς των. Οΰτω π. χ. είς χώ
ρας δπου ύπάρχουσι πίθηκοι, ή σκίουροι, ή δφεις, 
οΐτ,νες δυνανται νά άνέρχωνται είς τά δένδρα καί νά 
καταστρέφωσι τάς φωλεάς τών πτηνών μέ τά έν αυ· 
τοις, ό Πάνσοφος δημιουργός έδίδαξε τά πτηνά τών 
χωρών εκείνων νά κατασκευαζωσι τάς φωλεάςτων 
είς τά λεπτότατα κλωνάρια τών άπομεμακρυσμένων 
κλάδων, ώστε νά μή δύνανται οί εχθροί των νά τάς 
φθάνωσιν.

Οί φοινικόπτεροι, οί όποιοι ζοΰν εί; Ιλη, οπού τά 
νερά λιμνάζουν, κάμνουν τάς φωλεάς των έκ πηλού 
έν εΐοει κώνου, πολύ έςέχοντος άπο τοΰ έδάφους 
(ΰπως άλλοτε 9ά δείςωμεν) καί επί τών κορυφών των 
έναποδέτουαι τά ώά των καί τά κλωστούν.

Άλλα πτηνά αάμνυν τάς φωλεάς των έν εΐδει κοφ- 
φινίου, άλλα ώς ποτήρια άνεστραμμένα, κ.τ.λ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστά φωλεάν, ή 
μάλλον άθροισμα φωλεών, εΐδου; τινός πτηνού τής 
’Αφρικής καί Ινδίας καλούμενου Δημοχράτου* Ίό 
πτηνόν τούτο καλείται οΰτω, διότι ζή κατά κοπάδια 
υπό χυδέρνησιν δημοκρατικήν! Κατασκευάζει οέ λίαν 
έπιτηδείως, ώς φαίνεται έκ τής εικονογραφίας· 
διά λεπτών κλώνων εΐδός τι ουμδρέλας ή σκιαδος’ 
πληρούν τά μεταξύ διαστήματα διά πηλού, όπως προ 
φύλαξη τά όπ’ αυτήν άπό τής βροχής· υπό τά ώρα 
δέ τή; σκιάδος ταυ της κτίζει τάς φωλεάς τ« μετά με
γάλης συμμετρίας καί τέχνης.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ.

« Ή Μαρία λέγει, μήτερ, δτι εΐναι βεδαία, δτι 
κάποιος 9ά άποθάνη είς τήν γειτονίαν των, διότι ή- 
κουσε σκύλον τινά νά ουρλίζεται χθές τήν νύκτα,—εΐ
πεν ή 'Ελένη είς τήν μητέρα της.

— Πτωχός σκύλος I — παρετήρησεν ή μήτηρ, — 
ίσως έπείνα, ή έπασχεν άλλο τι- έλπίζω, 5τι 9ά 
κατέπαυσε·? ήδη τήν πεινάν του μέ κάνέν κόκκαλον, 
το όποιον ευρεν έρριμμένον εις τον δρόμον.

— Ναι, προσεθηκεν ή * Ελένη, — άλλ’ ή καΰ-
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μέν η ή Είρήνη είναι δυστυχής ένεκα τούτο», διότι ή ' ναι μέσα εις τδ σώμα σου· έμπορεΐς νά αίσθανθης αύ- 
μήτηρ της είναι ασθενής και φοβείται μήπως άποθά- τήν νά κτυπά· εΐναι ή χαρδύχ σου 1 ’Αφιέρωσε την 
νη, άφοΰ μάλιστα καί αυτή ή ίδια ήκουσε τήν δόραν 1 είς τδν θεόν, ώστε όταν παύση νά κτοπφ σδ 'νά εύ· 
νά κάμνη παράξενόν τ·.να κρότον καΐ οτι έφόρει μαΰ- ρεθή; έν τφ οδρανφ.
;ρον φόρεμα I

— Δέν άμφιβάλλω, δτι ή άνησυχία τηί διά τήν 
μητέρα της ί>ά τήν έκαμεν ν’ άκοόση καΐ νά δνειρευ-
Οή παράξενα και άλλο κότα πράγματα, άλλά καθ’ οσον 
εγώ ή μπόρεσα νά κρίνω άπδ τήν κατάστασιν τής μη- 
τρό; της, τήν όποιαν εΐδον χθες, αύτή γρήγορα θά 
άναλάβη καΐ τά όνειρα καΐ οί ήχοι και τά κακά ση ■ 
μεΐα θά άποδειχϋοΰν εσφαλμένα.

Τά τοιαΰτα, τέκνον μυ, δέν έπρεπε νά πιςευυν φω
τισμένοι άνθρωποι καΐ μάλιςα Χριςιανοΐ, άφοΰ γνωρι- 
Cbv, δτι ό κυβερνών δλα τά εγκόσμια καΐ ουράνια εΐναι 
ό θεός και εις αδτδν και οδχΐ εις σκύλους καΐ κόρακας, 
και όνειρα καΐ πινακίδας (ώμοπλάτας) πρέπει νά α
πό βλέ—ωμεν. Ταυτα μετεχειρίζοντο καΐ εί; ταΰτα 
έπίστευον καΐ πιστευουσιν οί έθνίκοζ Οι είδωλολάτραι. 
οί όποιοι δέν γνωρίζουν τδν αληθή θεόν· άλλ’ οι 
Χριστιανοί μέ τήν Γραφήν άνά χειρ ας αμαρτάνουν 
μεγάλως προσέχοντες είς ημέρας, άποφράοας καί είς 
σημεία ή δνείρατα

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ.

Τδ ώρολόγιον κτυπφ 17,160 φοράς τήν ώραν’ 411, 
840 φοράί τήν ημέραν· καΐ 150,4’24,560 φοράς τδν 
χρόνον, ή τάς 365 ημέρας καΐ 6 ώρας.

Κάποτε τά ωρολόγια, έάν τις τά προσεχή, δουλεύ
ουν 100 ετη. "Οσα διαρκούν τοσοΰτον, κτυπουν είς 
τδ διάστημα τής ύπάρςεώς των 15,042,456,000 φο
ράς. Δέν εΐναι παράδοξον οτι άπδ τδ πολύ κτύπημα 
δέν κατασυντρίβονται είς τδ ήμισυ αύτοΰ τοΰ καιροΰ;

Τδ ώρολόγιον εΐναι καμωμένον άπδ σκληρδν μέταλ- 
λον. Άλλ’ εγώ έςεύρω νά σέ εΐ.τω περί μηχανής τι- 
νδς, ή οποία εΐναι καμωμένη άπδ κάτι όχι τόσον 
σκληρδν, Οσον ό χάλυψ ή ό χαλκός· δέν εΐναι πολύ 
σκληρότερον παρά ή σαρξ τοΰ βραχίονός σου. Μ’ Ο
λο ν τούτο, κτυπφ υπέρ τάς 5,000 φοράς τήν ώραν· 
120,000 φοράς τήν ήμέραν καΐ 43,830,000 φοράς 
τδν χρόνον. Φαντάζεται ίσως δ μικρός μας αναγνώςης 
ότι επειδή ή μηχανή α3;η εΐναι μαλακωτέρα τής άλλης, 
παλαιόνει καί ταχύτερα. Άλλ’ όχι, δέν παλαιόνει. ’Ε
νίοτε, άν και σπανίως, διαρκεΐ 100 έτη· είς τοιαύτην 
δέ περίστασω, κτοπα 4,383.000,000 φοράς!

Άκόμη ενα λόγον έχω νά σέ εΐπω. Τήν μικρόν 
ταύτην μηχανήν έχεις καΐ σ'υέπάνωαου. Μή τήν 
ζητήσης είς τδ πουγγίον σου, διότι δέν εΐν’ έκεΐ. Εΐ-

Α Μ Ε Τ Ρ 0 Λ 0 ΓI Α.

Δυο τινές συνεταξειοευαν. Εΐς έξ αύτών ήτο τοΰ 
αριθμού τών ανθρώπων έκείνων, οίτινες, πάντοτε βλέ- 
ποντες τά πράγματα μέ μικροσκόπιον, τά φαντάζον
ται ολα γιγαντιαΐα. · Ακούσε τί λέγουν* ή Εδρώ- 
πη, ώς και ή Αφρική, έχει πα'μπολλα τέρατα, η Ό 
άμετρολόγος, νομίσας τούτο εύκαιρον πε^ίςασιν νά με- 
ταχειρισδη τάς ύπερβολάς τ8, «Είδα,—·«λέγει, «λάχα
νο ν μεγαλείτερον παρά οικίαν! — α Καί έγώ, » άπε- 
κρίθη ό άλλος, «είδα χύτραν ϊσην μέ εκκλησίαν, ν 
β Λοιπόν, β τον λέγει ό άλλος· ε ή τοιαΰτη χύ
τρα έγεινε διά νά έψηθη μέσα τδ λ.άχανόν σου! » 
ΒΑΜΒΑΣ.

Η ΓΗ ΜΑΣ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ τήν γην έπΐ 
τής οποίας κατοικοΰμεν. Τδ έσωτερικδν αυτής έχον 
είς τδ κέντρον τδ Γράμμα Α κατέχεται άπδ υλας διά
πυρους, αί όποΐαι εΐναι είς ρευστήν κατάστασιν. Τά 
γράμματα Β Β παριστάνουν τδ μέρος τδ στερεόν τής 
γης* τδ μέρος τοϋτο, ώς φαίνεται,'είναι τόσον λεπτόν, 
ώστε έχει τήν αυτήν άναλογίαν πρδς τδ έσωιτεοικδν, 
τδ διάπυρόν, τήν όποιαν ό φλοιός ένδς μεγάλβ πορτο- 
καλί« έχει πρδς τδν καρπόν. Τά γράμματα Γ, Γ, τους 
ώκεανοΰ; καΐ τάς θαλάσσας* δσα μέρη δέν καλύ
πτονται ύπδ τών ύδάτων, τάς ηπείρους καΐ έν γένει 
τήν ξηράν, και τά Ε, Ε, τήν ατμόσφαιραν,

Τδ διάπυρόν μέρος, ώς βλέπουν οί μικροί άναγνώ* 
σται, εΐναι τδ μέγ ιστόν· ημείς δέ έπικαθήμεθα έπΐ 
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τοιαύτης πιφίνου άβυσσο ο, εχοντε; μεταξύ ήμών και 
αύτή; λεπτόν μόνον στρώμα στερεών όλων!

Ιίόσον εύγνώμονες πρέπει νά ημεθα εΐςτόν Ουρά
νιόν μα; Πατέρα, δστι; διά σοφή; διαθέσεο»; τών η
φαιστείων ύρέων καθ’ ολην τήν έπιφάνειαν τή; γης, 
έξησφάλισε τόν άνθρωπον και τά ζώα άπδ τελεία; 
καταστροφής!

Ή Άγια Γραφή μάς λέγει, δτι διά τοΰ υπογείου 
τούτο υ πυρός ό θεό; μέλλει ποτέ νά κατακαύση τον 
νυν κόσμον, έκ δέ τής τέφρας αύτοΰ θά έςαγάγη άλ
λον, εί; τόν οποίον θέλει κατοικεί άικαωσάνη! (Β'. 
Πετρ. γ', 7.)

1 ussaes-------

Η ΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ.

Ή' Αγία Ελένη 
είναι νήσός τις είς 
τον Νότιον ώκεανόν, 
ανήκει δέ εί; τού; J 
Άγγλους καΐ είναι 
εί; τάς θαλάσσα; έ· ■ 
κ ε ίν ας ο, τι ή Μ ?λίτη ; 
εις τήν Μεσόγειον.

Είναι προσέτι χρή 
σιμός εί; τήν ναυτι
λίαν, διότι εί; αύτήν 
προσορμίζονται τά 
πλοία καϊ τά ατμο
κίνητα τά ταξειδεύ- 
οντα άπό τήν Ευρώ 
πην καί’Αμερικήν 
διά του Ακρωτηρίου

τή; Καλής ’Ελπί
δας είς τά; ’Ανατο
λικά; ’Ινδίας, τήν 
Κίναν καί .τήν Ια
πωνίαν καΐ τάνά- 
παλιν.

Ή νήσος είναι 
| βραχώδης καΐ άγρια 
; καΐ ρωμαντική τήν 
Γ δώιν, δπω; φαίνεται 
ί είς τήν προκειμένην 

εικονογραφίαν. Έ- 
γένετο δέ περίφη
μος, διότι εί; αύτήν 
έςάλη μετά τήν μά
χην τοΰ Βατερλώ 
καΐ έκρατήΰη αί- 
χμα'λωτος μέχρι τϋ

θανάτου του, Ναπολέων δ Μέγας, δ θείος Ναπο- 
λέοντος τοΰ Γου, οστι; παρεδοθη είς τους Πρώσ- 
σου; μετά τήν iv Σεδάν μάχην καϊ ήδη κρατείται εί; 
το φρούριον Κέσελ»

— Ποτέ δέν εύρέθη είς όποιονδήποτε τοΰ κόσμου 
αιώνα ούτε φιλόσοφος, ούτε αίρεσις, ούτε νόμος, ού
τε ποινή, τόσον αρμόδια νά προβιοάζη τό δημόσιον 
καλόν, οσον ή Χριστιανική πίστις. — ΒΑΚΩΝ.

ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ. Έ; ίλών τών αποκρίσεων, τά; όποια; 
άπό διαφόρους μικρού; συνδρομητά; μα; έλάίομ.εν εί; τά; I 
ρωτήσει; τοϋ προλαόόντο; φύλλου, αϊ τοΰ έκ Κρήτης Ίωάν. 
νου Χρυσάκη καϊ Εμμ. Εύστρατιάδου έκ Καλαμών ή σαν αΐ 

έπιτυχέστεραι. Ίδοΰ α5ται·
-Έν τή Νέφ Διαθήκη δύο Τωάνναι άναφέρονται, 6 ά

γιος Ιωάννη; ό Πρόδρομο; ή Βαπτιστής, καϊ ό άγιος 'Ιωάν
νη; ό Εύαγγελιστής, δστις Εγραψε τό κατά Ίωάννην Ευαγγέ
λιο ν, τρεις έπιστολάς καϊ τήν ’Αποκάλυψιν.

“'U Χριστό; άνέστησε τρεις νεκρούς.
1) τόν Μονογενή υιόν χήρας τινάς είς τήν πάλιν Ναιν 

(Λουκ. ζ. 17.)
2) τήν θυγατέρα τοΰ Ίαείρου. (Λουκ. ή. 54.)
καϊ 3) τον Λάζαρον είς τήν Βηθανίαν. ( Ιωάν. ιά. 43.)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ποιος ήτον ό Παύλος; πώς Εγεινε Χριστια
νός ; τί έγραψε ; καϊ τί έκήρυξεν εί; τά; ’Αθήνας ;

ΣΠΟϊ'ΔΑΙΑ ΕΗΟΙΙΟίΗΣΙΣ. Έπιίώμοϋντες νά ίιευκολύ- 
νωμεν τούς απανταχού τής Έλλάοο; καί είς τό Εξωτερικόν 
συνδρομητά; τής Έφημερίδος τών Παίδων εί; 
τήν λήψιν τών φύλλων των καί οΰτω νά παύση παν παράπο- 
νον, προτείνομεν, ώστε εί; πόλεις καϊ χωρία, οπού 6έν Ιχο- 
μεν ήμεϊ; ϊόιον άντιπρόσωπον, καϊ όπου ύπάρχουν περισσότε
ροι τών 5 συνδρομητίϋν, εΐ; τούτων νά διορισΟή έκ συμφώνου 
υπό πάντων Αντιπρόσωπο;, καϊ αΰτό; έπ’ όνόματι πάντων 
νά μάς πέμψη τόν κατάλογον τών έπιβυμούντων νά έςακο- 
λουύήσωσι τήν συνδρομήν των, ή νά έγγραφώσιν ώ; συνίοο- 
μηταϊ διά τό έτο; 1871. Διά τοΰ τρόπου τούτου διά μιά; μό
νη; έπιστολήΐ ίλοι ούνανται νά έγγραφώσι συνδρομηταϊ χω
ρίς ν’ άναγκάζηται έκαστο; χωριστά νά γράφη πρό; τήν διεύ- 
δυνσιν καϊ θά λαμδάνωσι προσέτι καί έν φΰλλον εί; τά πέντε 
δωρεάν.

Άνταποκριτάς εί; Πάτρα; έχομεν τόν ζαθ. Κ. Νεστορίδην, 
εί; Καλάμα; τόν κ. Α. Κουρτάκην, Σπάρτην τόν δικηγόρον 
κ. Τσουμάκον, Γυθειον Ν. Κοκκινάκον, Άρεόπολιν Μ. Γκιζά- 
κον, Λαμίαν Δ. Διόνυσό που λον, Σπέτσα; κ. Λιώσσην, Ώ'δραν, 
κ. Λεονάρδον, Κεφαλληνίαν κ. Λασκαρατον, Κέρκυραν κ. Α. 
Τερζάκην, Μύκωνον κ. Κονσολόπουλον, Σμύρνην κ U. Κυνη
γόν. Θεσσαλονίκην θωμάν Ιωάνναν, Κωνσταντινούπολή 
Καθηγ. κ. Καζάκον καί βιβλιοπώλην κ. Τεφαρίκην, Άδρια- 
νούπολιν κ Χατσατοϋρον Κουρουγιάννην. '

Παρακαλούνται οί άνταποκριταί μα; ουτοι νά μα; πέμψωσι 
τοΰ; νέου; καταλόγου; ενα τούλάχιστον μήνα πρό τή; λήςεω; 
τοΰ τρέχοντος ΐτου; όπως δυνηθώμεν νά τακτοποιήσω μεν 
αύτοΰ; καί άποστείλωμεν τά φύλλα εί; πάντα; κατά τήν πρώ- 
την Ιανουάριου 1871.

— ΙΙασα κοινοποίησι; πρέπει νά πίμπεται “εί; τήν Δι;ύ- 
βυνσιν τή; Έφ, τών Παίδων.,


