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«τλη* Τΰίαιίταιν εΐναι ή βασιλεία των αδρανών,»
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» έκάστ. φύλ. ■ 5

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΤ ΑΛΗΘΙΝΟΓ ΦΙΛΟΤ.

Περί τοΰ άνθρώπου, τόν όποιον καλεΐς φίλον σου, είπέ μοι, 
κλαίει μετά αοϋ Ιν καιροί θλίψεως; Σ’ επιπλήττει ε&ικρινώς 
κατά πρόσωπον, ένιβ άλλοι σέ περιγελούν ή μέμφονται έκ τών 
όπισθεν; Τολμφ νά σέ ύπερασπισθή, όπόταν ή συκοφαντία 
κρυφίως οιευθύνη κατά τής ύπολήψεώς σου τά θανατηφόρα 
βέλη της; Σέ αναγνωρίζει μέ τήν αυτήν προθυμίαν, καϊ φέ
ρεται πρός σέ μέ τήν «ύτήν φιλικήν περιποίησιν, έμπροθεν 
τών άνωτέρων σου κατά τόν βαθμόν καΐ τήν τύχην, ώς καί 
όπέταν ή δπερηφανία ή κενοδοξία οέν έμποϊίζη τά τής φιλίας 
δικαιώματα; ’Εάν δυστυχίαι καΐ ζημίαι σέ άναγκάσωσι ν’ ά- 
ποσυρθής είς,βίον ταπεινότερον, όπου δέν έμπορεΐς νάκάμνης 
τοσαύτην έπίΒειξιν, ή νά ύποδέχεσαι τούς φίλους σου μέ τήν 
αυτήν έλευθεριότητα ώς άρχήτερα, ευφραίνεται ακόμη είς τήν 
συναναστροφήν σου, καί άντΐ βοβμηδόν νά μετριάζη τάς μετά 
σου άφιλοκερδεϊς σχέσεις του, χαίρει όνομάζων σε φίλον, καΐ 
σέ βοηθεϊ νά ύποφέρης μέ ίλαρότητα τό βάρος τών δυσπρα
γιών σου ; Όπόταν ή άσθένεια σέ διώξη άπδ τόν εύθυμον καί 
πολυάσχολου κόσμον, σέ άκολουθεΐ είς τό ζοφερόν καταγώ
γιου, σ’ άκροάζεται μετά προσοχής, καΐ χορηγεί τό βάλσαμον 
τής παρηγορίας είς τό λειποθυμοΰν πνεΰμά σου; Καί τέλος, 
δπόταν ό θάνατος οιασχίση πάντα γήΐνον δεσμόν, έπιχύνει 
δάκρυον είς τόν τάφον σου, καί διατηρεί τήν μνήμην τής ά- 
μοιβαίας φιλίας σας ώς άναφαίρετον θησαυρόν; Ό μή πράτ
τω ν ταΰτα πάντα ένδέχεται νά ήναι σύντροφος, κόλαξ, άπα- 
τεών σου, — άλλά, πίστευσέ με, δέν εΐναι φίλος σου.

Ο ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΕΡΣΗΣ.

Άπδ τούς οιασημοτέρους άγίους τών Μωαμεθα
νών εΐναι χαΐ Άβδουλ Καδέμ, ό έκ τοΰ τάγματος 
τών λεγομένων Σουφφίοων τής Περσίας. ‘Ιστορεί
ται περΐ αύτοΰ, οτι, νεότατος ακόμη, έδειξε χλι'σιν 
είς τον θρησκευτικόν βίου, καί ή θέλησε νά ύπάγη 
είς τδ Βαγδάτιον διά νά παιοεοθη. Ή μήτηρ του 
σογκατενευσεν* έκβαλόϋσα δέ όγδοη κοντά φλωρία, 
τδν εΐπεν, δτι, έπειδή καί εΐχεν άδελφόν, τδ ή μισό 

ήθελεν εΐσθαι ή κληρονομιά του. Έκαμε δ’αότδν 
νά δποσχεθή σεμνοπρεπώς, δταν τδν έδωκε τδ χρυ
σών, ποτέ νά μην εϊπτη' ψεΰδος, καί έπειτα τδν ά- 
πεχαιρέτισε, λέγοοσα, «Ύπαγε, οιέμοιτ σέ παρα
δίδω είς τδν θεόν έως τήν ήμέραν τής κρίσεως 
δέν έλπίζω νά σέ ματαΐοω.·

Άφοΰ ό νέος έφθαυεν είς τήν Άμαδώνα, ή σι>- 
νοδια, μεδ’ ής ώδοιπόρει, εληστεΰθη άπδ εξήκοντα 
Ιππείς. Εις τών ληστών ήρώτησεν αυτόν τί έχει, 
a Τεσσαρα'κοντα φλωρία,» εΐπεν δ Άβΰουλ Καδέρ, 
ε εΐναι ραμμένα υποκάτω είς τδ φόρεμά μοο, Ό 
άνθρωπος έγέλασε νομίζων δτι τδν περιπαίζει. «Τί 
κρατείς; β τδν εΐπεν άλλος. *0 νέος έδωκε τήν αδ- 
τήν άπόκρισιν. Ότε δ’ έμοιράζοντο τά λάφυρα, 
προσεκλήθη είς λοφίδιον τι, οπού έστεκεν δ άρχη- 
γόςτων. « Τί έχεις σΐ>, μικρέ μου; ήρώτησεν αδ- 
τός. « Πρδ μιας στιγμής τδ εΐπα είς δύο άπδ τους 
άνθρώποος σου, » άπεκρίθη τδ παιδιού. «Έχω 
τεσσαράκοντα φλωρία σονερ ραμμένα εις τά ένδυματα* 
μου. » ‘Ο άρχηγδς έπρόσταξε νά σχισθώσι, κα! ευ- 
ρήκε τδ χρυσίον.

ε Καΐ τί σέ εκαμεν, » εΐπεν αύτδς, είς άκρου έκ- 
πεπληγμένος, «νά φανερώσηϊ τόσον έγρήγορα τά 
τόσον καλά κρυμμένα; « ’Επειδή, 8 άπεκρίθη ό 
Άβδουλ Καδέρ, « θέλω νά φυλάξω τδν λόγον, τδν 
δποΐον έδωκα είς τήν μητέρα μου, δτι ουδέποτε 
θέλω κρύψει τήν άλήθειαν. »

<ε Τέκνου, ν εΐπεν ό κλέπτης, « έχεις συ, δ τό
σον μικρός, τοιαότην αΐσθησιν τοΰ πρδς τήν μητέ
ρα καθήκοντος σου, καΐ είμαι έγώ, ό τόσον μεγά. 
λος, άναίσθητος τοΰ πρδς τδν θεόν χρέους μου; , 
Δόςμε τήν χεΐράσου, άθώον τέκνον,» έξηκολοόθησ,,, 
« διά νά δμόσω μετάνοιαν έπ’ αύτής. ν Τφ δήίή |· 
ο’εκαμεν οδτω, καΐ οί δπαδοίτου ολοι έξεπλάγή-ζή 
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σαν. < Σό, » είπαν είς. τδν άρχιληστήν, « μας ώ- 
δήγησε; είς τδκακόν·» σδ δδήγη'σεμας καϊ είςτήν 
άρετήν · αμέσως δέ κατά προσταγήν αύτοΰ, άπέ- 
δωκαν τά λάφυρα, καί ώμοσαν μετάνοιαν έπι τή;

ΣΙ ΦΩΝΕΣ.
Ή εικονογραφία παριστφ σίφωνα; είς 

τάς διαφόρους αύτών φάσεις.
Κατά πρώτον δ σίφων σχηματίζεται 

έν εΐδει κώνου ανεστραμμένου, τοΰ ό
ποιου ή βάσις εΐναι προσκολλημμένη εΐς 
τι σύνεφον. Ό κώνος οΰτο; κινείται πρδς 
τά έμπροσθεν καϊ όπισθεν καϊ βαθμηδόν 
καταδαίνει καϊ πλησιάζει τδ ύδωρ, τδ ό
ποιον τότε, αρχίζει νά ταράττεταιμέ βίαν, 
και νά άναβαίνη έν εΐδει κώνου καϊ τέλος 
ένάνεται μέ τδν άλλον, οστις καταβαίνει. 
Άφοΰ τοιουτοτρόπως σχηματισθώσιν οί
σίφωνες φαίνονται ά; στήλαϊ όψηλαϊ άπδ ζ 
σύνέφα, χρώματος ψαρού, έκτεινόμεναι ¥ 
άπδ τή; θαλάσσης μέχρι τών σύννεφων 
καϊ στρέφονται περις Ινδς άζωνο;.

Εκτός τής περί τδν άζωνα κινήσεώ; . 
των οί' σίφωνες ουτοι κινούνται καί πρδς 
τά έμπροσθεν, αλλά δέν διαρκούν πολύ· 
ή στήλη μετ’ δλίγον κόπτεται καϊ υοωρ 

άφθονου καταπίπτει· επειδή δέ τδ ΰδωρ τούτο είναι 
γλυκό, ,συμπεραίνεται δτι δέν εΐναι τής θαλάσσης, άλλ’ 
έρχεται άπδ τδ σύνεφον, όπου πρωτοεσχηματίσθη δ 
σιφ,ων. , Οί σίφ.ωνες προίενοΰσι μεγάλα; ζημίας ■ καϊ 
καταστροφές. οσάκις μεταβοον είς τήν ζηράν. Ή 
αίτια τοΰ σχηματισμού των εΐναι είσέτι άγνωστος.

' ΟΙ ΣΚΓΛΟΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΑΔΩΝ

Είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν οπάρχουσιν απέραντοι 
πεδιάδες, εί; τά; όποιας ένεκα τής πτωχία; τοΰ χώ-' 
ματος ούτε δένδρα, ούτε θάμνοι φύονται, αλλά χόρ 
τα, τά όποια πολλάκις λαμβάνουν τόσον ύψος, ώστε 
ίππεό; καλύπτεται- ύπ’ αύτών. .·

Εί; τάς πεδιάδας ταύτας ζή κατά μεγάλα; άγέλας 
σκύλος τις μικρόσωμος, δστι; τρέφεται αποκλειστικών 
άπδ εΐδό; τι χόρτου φυομένου έν άφθονίφ έχει.

Περιηγητής τις, δστις άπεστάλη πρδς έςέτασιν τοΰ 
ερυθρού ποταμού τής Δουϊζιάνας, έφθασε μίαν ήμε- 
ραν είς τι μέρος, δπου κατφκεΐτο άπδ τά τοιαΰτα κυ- 
νάρια, διηγείται δ’ δτι τά ζώα ταΰτα είχον τάς κατοι
κίας των ύπδ τήν γην, 20 υάρδας τήν μίαν μακράν 
άπδ τής άλλης. 1Η είσοδός των ήτον απλή δπή, πέ- 
ριί τής όποια; έκάθηντο στηρίζομε να έπί των οπι
σθίων ποδών 4—5 τοιαΰτα κυνα'ρια, τά δποΐα άμα 
εΐδον τοδς ξένους ήρχισαν νά γρυλίζουν καί νά πλη
ρούν τδν αέρα μέ τάς υλακά; των.

χειρδ; τοΰ φιλαλήθους τέκνου.
Μικροί μου άναγνώσται μιμήθητε τδ παράδειγμα 

του Άοοοόλ Καδέρ.

Σ 1 Φ Ω Ν Ε Σ.

Κατά, τους οποίο0; εκαμεν υπολογισμούς ή σκυλο- 
πολις έκείνη πρέπει νά έκατοικειτο άπδ 40 Εκατομ
μύρια κυνάρια!

Τά κυνάρια ταΰτα τδν χειμώνα κλείουσι τάς δπάς 
τών οικημάτων των καϊ πίπτουν είς εΐοός τι νάρκης, 
άφ’ ής έςοπνοΰσι τήν άνοώιν, οπότε ανοίγουν τάς 
τρόπαςτων καϊ έςέρχονται πλήρη ζωής καϊ παιγνι- e* f „ . . ?ο-ιων. *

Τδ περίεργον είναι, δτι. τά. κιγνάρια ταΰτα έχουν 
περισσοτέραν καλλιαισθησίαν άπδ μυριάδαςάνθρωπί- 
νων οντων και Κυβερνήσεων, διότι έχουν κατασκεο- > 
άσει τάς όδοδς τή; μεγάλη; των πόλεως εί; εύθυ- ■ 
γραμμίαν καϊ τά; οίκία; εί; τόσην άπόστασιν άπ* άλ- ι 
λήλων, ώστε νά μή ςενοχωρούνται δι’ ελλειψιν τόπκ. >

Τδ μικρόν τοΰτο κυνάριον είναι έλπίς, οτι θέλει έ- 
ζημερωθή καί χρησιμεύσει προ; χρήοιν καί συνοδείαν 
τοΰ ανθρώπου.

Τού; γνωρίζω τοΰ; μεγάλους, τού; 'δοκίμασα καλά, 
Ιούς έζύγισσ, τοΰςηδρα ματαιόφρονσς πολλά, 
’Αχάριστους, μισάνθρωπους, μάλλον όταν ίϋτυχοΰν, 
Προσπεποιημένους φίλους, μόνον όταν δυστυχούν. 
Εύσπλαγχνία; δέν μετέχουν, τούς ίλλείπ’ ή έντροπή, 
Τούς μικρούς ίλόυς νομίζουν ώς άγγεϊα χαμερπή, 
Τά δποΐα καταθραόουν με μανίαν έντελή, 
Άφοΰ πλέον καταντήσουν εί; αύτοΰ; ανωφελή 
Οί βασιλείς τους αύλικοΰς ώσάν λεμόνια.βάλλουν 
Είς τράπεζαν καί τόν ζωμόν θλίψαντες. αποβάλλουν.
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’Ολίγα, πιστεύω υ
πάρχουν παιδία, τά 
όποια 6<ν γνωρίζουν 
τδ ονομα τουλάχιστον 
του Μωϋοέως· άλλ* 
άμφιβάλομεν Ενυπάρ
χουν πολλά τά δποΐα 
ή £ ευρό ον την ιστορίαν 
τοΰ περίφημου τούτκ 
ανθρώπου. Χάριν τού
των λοιπδν Οελοιχεν 
τήν έκθίσει έν δλίγοις.

'Ο Μωϋσης, ήτον 
υίός εδραίου τίνος, δ- 
στις μετά τών λοιπών 
0μο εθνών του έπαρ οί
κο ΰσ εν είς Αίγυπτον. 
Έγεννήθη δέ τδ 1571 
Π.Χ. είς τάς ή μέρας 
ένδς σκληρϋ βασιλέως 
της Αίγυπτβ, Φαραώ, 
δστις φοβούμενος τδχ 
μύγαν πληθυσμόν τών 
έβραίων εΐχε διατάξει 
τάς μαίας νά φονειίωσι 
τά άρσενίχάπαιΰία τών 
έβραίων κατά την γέν
ναν.

'0 Μωϋσήςήτον ώ- 
ραΐον παώίον καί οί 
γονείς του δέν ήθέλη- 
σαν νά τδ ινονεύσωσι 
κατά τήν διαταγήν τοΰ 
βασιλεως· τδ εκρυπτον 
δέ τρεις μήνας· άλλά 
μετά ταΰτα έπειδή δέν 
ήδύναντο νά τδ κρύ
πτουν, τδ έβαλαν είς 
χαλά8ιον, χαί τδ έφε
ραν είς τδ μέρος τοΰ 
ποταμού Νείλου, δπβ 
συνήθως έλουετο ήθυ- 
γάτηρ. τοΰ βασιλέως, 
μέ τήν έλπιδα ίσως νά 
τδ εύρη χαί τδ περι- 
ποιηθή.

Παροοαίασιζ Μωΰσέως 5πδ της μψρόΐτοα εΐς τήν θυγατέρα τοΰ Φαραώ.

Ή μητρική αυτή έλπίς έπληρώθη — ή βασιλόπαις 
εΐδε τδ καλάθων χαί έστειλε μίαν τών θεραπαίνών της 
νά τδ φέρη πρδς αύτήν, — άνοίξασα δέ αύτδ, είδε τδ 
παιδιον, χαί έπειδή ήτον ώράΐον τδ εύσπλαγχνίσθη. 
Έν τψ μεταξύ ή άδελφή τοΰ παιδί», ήτις παρεμόνευε 
νά ϊδη τί ήθελε γείνει δ άδελφός της, ήλθε* είς τήν βα- 
σιλόπαιδα χαί τήν ή ρώτησε ν, Εν ήθελε νά τής εύρη μίαν 
τροφόν (παραμάναν) χαί τρέςασα εΐς τήν οίχίαν έφώ· 
ναξε τήν μητέρα της, είς τήν όποιαν ή Ουγάτηρ του 
Φαραώ παρέοωχε τδ παιδιον, διά νά τδ βυζάνη!

Φαντάσθητε οποία πρέπει νά ήτον ή χαρά τής μη- 

τρδς όταν έπέστρεψε μέ τδνμιχρδν υίόντης είς τήν οι
κίαν της! ‘Η άγια Γραφή δέν μας λέγει πόσα έτη α
κριβώς τδ έχράτησεν ή μήτηρ, άλλ* άφοΰ έμεγάλωσε 
τδ έφερεν είς τήν βασιλοπούλαν, χαί αυτή τδ υιοθέ
τησε χαί τδ έλαβεν είς τδ παλάτιοντης, δπυ άνετράφη 
βασιλιχώς καί έξεπαιδευθη είς ολην τήν σοφίαν τής 
Αίγυπτου, ήτις τότε ήτον ή μάλλον φωτισμένη χώ
ρα τοΰ κόσμου. 'Ως φαίνεται δμως έκ τών μετέπειτα 
ή καλή του μήτηρ, ένιρ τδν έτρεφε μέ τδ μητρικόν της 
γάλα, τον έΒίδασκε καί ν’ άγαπφ, νά φοβήται καί νά υ
πάκουη τδν αληθινόν θεόν, τδν θεόν τοΰ ’Ισραήλ, καί 
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τόσον εΐχον έρριζωθή τά μαθήματα τη; εις τήν καρ· 
δίαν το ο, ώστε τίποτε. δέν ήδυνήθ η νά τά έξαλείψη 
μετά ταΰτα. Άφοΰ δέ ήλιχιώθη έπροτίμησε νά συγ- 
κακουχήται μέ τόν λαόν τοΰ θεοΰ, τοΰ; Ίσραηλίτας, 
παρά νά άπολαμβάνη τά άγαθά τή; Αίγυπτου καί τοΰ 
παλατιού καί νά λατρεόη τά είδωλα.

ΤΙ πρδ; τοΰ; ομοεθνεΐ; του άφοσίωσι; καί άγάπη 
του τδν κατέστησαν μισητόν εί; τήν αυλήν τοΰ Φα
ραώ, και τδν ήνάγκασαν· νά φύγη έκ τή;Άίγύπτ8 καί 
νά υπάγη εί; την γην τών Μαδιανιτών, 8που συνε- 
οώνκσε μέ ένα τών ίερέων τοΰ τόπο ο νά τοΰ βοσκη 
τά πρόβατα εί; τήν έρημον.

Συλλογίσθητε τήν δέσιν ανθρώπου δστις άνετρά· 
φη καΐ εζηοεν εί; βασιλικήν αυλήν 4(1 έτη, νά εδρε- 
θη εί; τήν έρημον μή έχων άλλο σκέπασμα άπδ τήν 
πάπαν too και άλλην τροφήν άπδ γάλα καί τυρί καί 
ένίοτε δλίγον κρέας—μόνο; μέ τά πρόβατα καί τοΰ; 
ποιμενικοΰ; σκύλου;! ‘Οποια πρέπει νά ήσαν τά αι
σθήματα τ» εί; τήν μεγίστην ταύτην μεταβολήν I Άλλ’ 
δμω; διά τή; πίστεω; κατενίκησε πάντα ταΰτα καί ά
φοΰ έπέρασε 40 άλλα ετη εί; τήν έρημον, διετάχθη 

παρά θεοΰ νά έπιστρέψη εί; τήν Αίγυπτον, ά; άντι- 
πρόσωπο; του διά νά έκβάλη του; ’Ισραήλ ίτα; άπδ 
αυτήν, καί μετά πολλούς κόπου; otd τή; βοήθεια; 
τοΰ θεού τδ κατόρθωσε, καί έπί 40 άλλα ετη ώδή- 
γησε τδν λαόν του εί; τήν αότήν έρημον, βπου σ ονεί
διζε νά βόσκη τά πρόβατα τοΰ πενθεροΰ του.

Τί έπραςεν δ θεδ; διά χειρδ; τοΰ Μωϋσέω; εί; 
τήν Αίγυπτον, τήν έρυθράν θάλασσαν, καί τήν έρη
μον άφίνομεν εί; του; μικρού; μα;· άναγνώστα; νά 
μάθωσιν άναγινώσκοντέ; τδ Βιβλίον'τή; Άςιίάου.

’Εκείνο, τδ όποιον θέλω νά έντυπ'ώσω εί; τδν 
νοΰν καί τήν καρδίαν των είναι τοΰτο, δτι άν και ή- 
γάπα δ θεδ; τδν Μωϋσήν τόσον πολύ καί ώμίλει μέ 
αυτόν πρόσωπον πρδ; πρόσωπον, έπειδή οδτο; τδν 
παρήκουσε άπαξ εί; τήν έρημον, τδν έστέρησε τή; 
εδχαριστησεω; νά είσέλθη εί; τήν γην τή; έπαγγε- 
λίας, καί μόνον άπδ μακράν του τήν εδειξεν, καί βτι 
θέλει άποκλείσει τή; βασιλεία; τών ουρανών πάντα δ- 
στις παρακούει.

BANANA.

Ουτω; δνομάζεται τδ δένδρου, τδ ό
ποιον παριστάνει ή προκειμένη εικονο
γραφία, φύεται δέ έν αφθονία εί; τά; 
θερμά; χώρα; των τροπικών υψο; έχει 
ά-6 15—^0 ποδών καΐ ομοιάζει πολύ 
του; φοίνικά;· ό καρπό; του ομοιάζει κατά 
τδ σχήμα *ιά αγγούρια' 80—100 τοιοΰ- 
τοι καρποί εόρισκονται πολλάκι; εί; έν 
τσαμπίον. "Οταν ήναι ώριμο; εΐναι μα
λακός, εύχυμο; και αρωματική; γεόσεω;· 
ώνομάσθη 3έ υπδτώνάνατολιτων πιηοαίει. 
σιανάς, διότι έπίστευον, δτι αύτδς ήτον ό 
άπηγορεομενος καρπός, άπδ τδν όποιον 
έααγεν ή Ευα εί; τδν παράδεισον! Ό 
καρπός ουτο; άναπληροϊ ολας τά; χρεία; 
τών κατοίκων τών μερών έκεινων καί 
περιέχει πιρισσοτέραν θρεπτικήν οΰσίαν 
καί άπδ αύτά τά σιτηρά.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔ0Π01ΗΣΙΣ.. Έπιθυμοΰντες νά διευκολύ- 
νωμεν τού; Απανταχού τής 'Ελλάδος καί άς τό Εξωτερικόν 
συνδρομητά; τής Έ φ η μ ε ρ ί 8 ο ς τ ώ ν Π ά ί 8 .ω ν εί; 
τήν λήψιν τών φύλλων των καί οΰτω νά παύση πάν παράπο
νων, προτείνομεν, ώστε είς πόλεις καί χωρία, οπού δέν ξχο- 
μεν ημείς ίδιον Αντιπρόσωπον, καί όπου ύπάρχουν περισσότε
ροι των 5 συνδρομητών, εί; τούτων νά διορισθ^ έκ συμφώνου 
υπό -πάντων Αντιπρόσωπος, καί αύτός έπ’ όνόματι πάντων 
νά μας περ.ιύη τόν κατάλογον τών έπιθυμοΰντων νά έξακο- 
λουθησωσι την συνδρομήν των, ή νά έγγραφώσιν ώς συνδρο- 
μηται διά τό έτος 1871. Διά τοΰ τρόπου τούτου Βιά μια; μό
νης Επιστολής βλοι βύνανται νά έγγραφώσι συνορομηταί χω
ρίς ν’ άναγκάζηται έκαστος χωριστά νά γράφη προς την 8ιέύ- 
θυνσιν καί ,}ά λαμύάνωσι προσέτι καί έν φύλλου είς τά πέντε 
δωρεάν.

’Ανταποκριτές είς Πάτρα; ϊχομέν τόν καθ. Κ. Νεστορίοην, 
είς Καλάμας τόν κ. Α. Κόυρτακην, Σπάρτην τόν δικηγόρον 
κ. Τσουμάκον, Γύ θειον Ν. Κοκκινάκον, ’Αρεόπολιν Μ. Γκικά- 
ζον, Λαμίαν Δ. Διονυσόπουλον, Σκίτσα; κ. Λιώσσην, "Υδραν, 
κ. Λεονάρδον, Κεφαλληνίαν κ. Λάσκαράτον, Κέρκυραν κ. Α. 
Τερζάκην, Μύκωνόν κ. Κονσολόπουλον, Σμύρνην κ. 0. Κυνη
γόν. Θεσσαλονίκην θωμάν Ίωάννου. Κωνσταντινούπολή 
Καθηγ. κ. Καζάκον καί β t δλιοπώλην κ. Τεφαρίκην, *Αδριανού - 
πολιν κ. Χατσατοΰρον Κερβγιάννην. Χαλκίδα κ. Ν. 1. Μάγνην.

(Ιαρακαλοΰνται οι άνταποκριταί μας ούτοι νά μάς πέμψωαι 
τους νέους καταλόγους ένα τούλάχιστον μήνα πρό τής λήξεως 
τοΰ τρέχοντος έτους όπως δυνηθώμεν νά τακτοποιήσω μεν 
αυτούς καί άποστείλωμεν τά φύλλα εί; πάντας κατά τήν πρώ- 
την Ίανουαρίου 1871.


