0 ΛΕΩΝ.

παοόμενον έπϊ τή; ράχεω; φοβερού λέοντος έν τφ
Βρεττανικφ ΜΒσείφ. Διάφορα σκυλάκια ίρρίφθησαν
πρδ; δοκιμήν έντδ; τ« κλωβίβ τ»,καϊ ολα άπέθανον άπδ
φόβον χωρϊ; χίν νά τά πλησιάση. Τέλος έρρίφθη
και τδ εί; τήν εικονογραφίαν «κολάκων καϊ κατ' άρχά; κατελήφθη ύπδ τοιοότου τρόμου, ώστε έζάρωσεν εί; μιαν γωνίαν καϊ εμεινεν ίκεϊ ώσεί νεκρδν έπί
τινα; ώρα; — έπειτα ομω; ίδδν, δτι ό λέων έμεινεν
άδιάφορο; εί; τήν παρουσίαν του, έλαβε θά^ρο;, καϊ
πρώτον μέν έσηκώθη εί; τοο; πόδα; του, έπειτα έχινήθη δλίγον, κατόπιν ήρχισε συνεσταλμένου νά τδν
πλησιάζη καϊ τέλο; έχασε πάντα φόβον, καϊ όχι μόνον
έπαιζε με τδν βασιλέα, αλλά καϊ δταν ήρχετο ή ώρα
τοΰ γεύματος δέν τδν άφινε νά έγγίξη τδ κρέα; έως
ου αδτδ έχόρταινε I! ’Αδιακρισία, ώ; βλέπετε, καί
αχαριστία,—πράγμα, τδ όποιον πολλά παιδία κάμνΒν.
’Αλλ5 δμω; δ γενναίο; καϊ καλδ; λέων δπεμενεν δλα
μέ απάθειαν, διότι ήγάπα τδ νέον έκεινο 'σκυλάκιον· ή
δέ άγάπη, οπω; μα; λέγει ό Παΰλο;, δπομένει πάντα,
καί όχι μόνον δέν τδ έτιμώρει κατά τήν άΕίαν τυ, άλλά
καϊ άφοΰ έχόρταινε, τδ αφινε νά άναπαΰεται έπάνω
εί; τήν βάχιν τοο ! I
'Ωραϊον παράδειγμα μιμήσεωτδιά πάντα;· μέ δλίγην ύπομονήν καϊ μακροθομίαν δονάμεθα νάσυζώμεν
έν ομονοίφ μέ άνθρώπου; έχοντας δλω; αντίθετον
χαρακτήρα άπδ ήμά;.

*0 Λέων εΐναι το ισχυρότατων των Ifyptaw, βδεν W
Ονομάζεται ό βασιλεύ; τών ζώων. Ζή μετά τή; θηλεία;
του μεμονωμένο; χαϊ προμηθεύεται τήν τροφήν τοο
διά πανουργία; καϊ στρατηγήματα; ή κρυπτόμενο;
Οπισθεν βράχων, ή έντδ; θάμνων μάλλον παρά τινι
πηγή ΰδατος, δποο συχνάζουν ζώα νά «δύσουν τήν
δίψαν των( καϊ έκεϊθεν έπιπίπτει κατά τοΰ άν υπόπτου
θύματά; του καί τδ χατασπαράσσει. Είναι τόσον ισχυ
ρό;, ώστε δύναται νά σηκώση έπί τή; ράχεώ; του
δάμαλιν καϊ μέ §ν κτύπημα τοΰ ποδό; του νά σκάση
τδν τράχηλον ίππου.
Τδν άνθρωπον ουδέποτε ή σπανιώτατα προσβάλει
έκτο; άν ήναι πεινασμένος ή πληγωμένο;, ή πρδ;
. ύπεράσπισιν τών νεογνών ταυ.
ΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟΝ ΦΩΣ.
Ό Λέων ούοέποτε έγγι'ζει θνησιμαΐον άλλα τρέ
‘Η ήλιακή άκτϊ; σονίαταται άπδ έκατομμύρια λε
φεται έκ νωπού κρέατο;· βρυχαται συνέχω; καϊ μά
πτότατα
μόρια ,φωτός· παρομοίως καϊ τδ οίκιαχδν
λιστα δίαν πεινγ, ό δέ βρυχηθμό; του έμβάλλει εί;
φώ;
πρέπει
νά βυνίσταται άπδ μικρά; και αγνά; τρυ
τρόμον τά άλλα ζώα.
φερότητα;,
άπδ . ίλαρά καϊ εδμενή βλέμματα, άπδ
*0 λέων ουδέποτε έξημεροΰται, άν καϊ πολλάκι;
γλυκείς
καϊ
χαρίεις γέλωτα; καί άπδ πλήρεις άγάπη;
δεικνύη μεγάλην άφοσίωσιν εί; τδν φύλακα too.
συμπάθεια;
λόγους.
Ή προκειμένη εικονογραφία παριστφ «κόλακα άνα·
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Τά πτηνά ταΰτα έχουσι πτερά λεπτά, τά όποια
Οδδεμία οικογένεια δύναται νά θεωρηθή ώς χαί·
ρουσα ολα; τάς άναγχαίας εΐλογίας έωσότου δ θεός εΐναι είς μεγίστην ύπόληψιν παρά τοΐς έντοπιοις, οΓέν τζ άφάτιρ βΰσπλαγχνίφ αότου εύδοκήση νά θέση «νες κατασκευάζουν έπενδύτας έ£ αδτών δσάκις κατορθώσωσι ν’ άποκτήσωσιν άρκετά,
μικρόν βρέφος εί; τό μέσον αΰτής.
■
«ncci—
Οικογένεια άνευ θυγαιρός, εΐναι κατά τδ ήμισυ
μόνον εύλογημένη. Εΐναι ώ; κήπος άνευ άνθέων έαρ
ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΊΌΚΡΑΤΩΡ
άνευ φσμάιων και κελαδημάτων. Οικογένεια πλήρη;
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ.
yfw εΐναι ώ; δ Λίβανος μέ τάς κέδροος του· αί
Είς τδν αΰτοκράτορα Πέτρον χρεωστεΐ ή Έώσσία
θυγατέρες δμως εΐναι ώ; ή πολύκλαδος καίπολύβο co σημερινόν μεγαλεΐόν της, τδν πολιτ.ισμδν, καί τάς
τρυς άμπελος ή χορηγούσα είς πάντας χαί παντού τεχνας της, καί δι’ αΰτδ δικαίως έπωνομάσθη Μέγας
ώραιότητα καΐ αναψυχήν, — εΐς τε τήν οίκίαν τών τα ο αΰτοκράτωρ αδτός. Άναδάς περί τδ δέκατον έ
πεινήν, καί είς τδ παλάτιον τοΰ βασιλέως.
βδομον, έτος της ηλικίας του τόν αΰτοκρατορικόν θρό
νον, ήθελησε οχι μόνον νά κυβέρνηση, άλλά καί νά
δ’δάςη καί νά πολιτίση τους τότε βαρβάρους καί ά*
μάθεις ύπηκόους του.
Πρδς τδν σκοπόν τούτον άπεφάσισε νά διδαχθή
πρώτός αΰτδς, διά νά διδαΐη έπειτα τοδς λαούς του.
Όθεν ύπδ τδ όνομα Πέτρος Γάμμερμαν κατέβη τφ
1097 είς τά έργοστάαια της 'Ολλανδίας και Αγγλίας
όπου έδιδάχθη τήν ίυλ«ργικήν, σιδηρεργικήν. ναυπη
γικήν, ναυτικήν, δχυρωμάτικήν, καΐ άλλα; αναγκαίας
είς τήν πρόοδον τής πατρίδας τ« τέχνας καί έπιςήμας.
Έςύπνα δέ πάντοτε πολύ ένωρίς, ήναπτε μόνος τε
ιήν έστίαν του, καί πολλάκις Ιμαγείρευε μόνος τδ
λιτδν φαγητόν του. Ζών δέ ώς άπλοΰς έργάτης, ύπεβάλλετό ευχαρίστως είς δλας τάς βαρείας τών έρ·
γοστασιών ύπηρεσίας. Καί είς τήν ’Ολλανδίαν και είς
τήν ’Αγγλίαν άπαντες έγνώριζον, δτι ό επιμελή; έκεινος έργα'της ήτο ό αΰτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας· άλλ’
ό μέγας άνήρ οέν έντρέπετο, έργαζόμενος έπ’ άγαθφ
της πατρίδα; του.
Έπανελθών είς τήν 'Ρωσσίαν, συνείθιζεν ό Μέγας
ΚΙΟΠ.
ΙΙέτρος νά έπισχέπτηται δλα τά έργοστάσια καί τε. Τδ παράξενον τδ·ο πτηνδν εΐναιιθαγενές τής Νέας χνοοργεΐα τής αυτοκρατορίας του. Έπεσκέφθη λοιπόν
Ζηλανδία;· εΐναι δέ οσον ή κατοικίδιος δρνις τδ μέ καί τδ πλησίον τής Μόσχας σιδηρουργείων τοΰ Μυλγεθος, άλλα χωρίς πτερών καΐ οοράς. Όταν ήσυχάζη λερ· ήθελησε δέ έντδς τοΰ σιδηρουργείου τούτου νά
έπιστηρίζεται, όπως φαίνεται είς τήν προκειμένην εί έργασθή και αΰτδ; ώς άπλοΰς έργάτης διά νά διδάςη
κονογραφίαν, έπΐ τοΰ ράμφους του.
τού; ύπηκόους του, δτι ή έργασία όχι μόνον τους α
Τδ Κίουι είναι πτηνδν νυκτόΐιον καί περιέρχεται πλούς πολίτας δέν ατιμάζει, άλλ’οόδ’αΰτούς τούς
τρυπών τδ έδαφος πρδ; ευρεσιν σκωλήκων, έκ τών αΰτοκράτορα ς.
όποιων τρέφεται.
Έργασθείς λοιπόν ήμέρας τινός, καί σφυρηλατήσας
Δέν χάθηται δέ έπΐ τών ώών του, όπως τά λοιπά σίδηρον 18 πουτίων βάρους, έπαρρυσίασεν αΰτδ είς
πτηνά, άλλά τά έναποθέτει είς τά δάση παρά τή τδν Μόλλερ καί έζήτησεν, ώς έργάτης, τήν πληρω
βίζη δένδρου τίνος λεγομένου ' Ράτα, οπού έκκολά- μήν τών κόπων του. Λαβών δέ τήν αντιμισθίαν του,
πτονταιδιά τής έπιρροής τοΰ ήλιου. ’Ενίοτε πριν Ικ- ■ήγόρασεν αμέσως iv ζεΰγος Υποδημάτων· καί τά υπο
κολαφθώσι τά ώά, αί βίζαι έκφόουσι βλαστούς καί δήματα ταΰτα δεικνύων είς τούς περί αΰτών, έλεγεν
τά καλύπτοοσιν, ώστε άποθνήσκουσιν οί νεοσσοί μή ότι ποτέ δέν έχάρη υποδήματα δσον αΰτά, τά όποια
δυνάμενοι νά έξέλθωσιν έκεΐθεν. Τούτου ένεκα τδ απέκτησε &ά του Ιδρωτας τοΰ προσώπου του.
πτηνδν τοΰτο εΐναι σπάνιον.
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ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΥΣΤΥΧΗΣ.
’Εάν θέληί νά γείνης δυστυχής ' συλλογίζο» μό
νον διά τδν έαυτόν σου, πιώον πραγμάτων έχεις α
νάγκην, τί έπιθ υμείς, ποιον σέβας πρέπει νά δεικνύω
σιν οί Ανθρωποί πρδς σέ. χαί τι σκέπτονται περί σου :
Έάν πράττης τοιουτοτρόπως κάνέν πράγμα δέν θά
ήναι εΰάρέστον είς σε- θά μολυνηΐ κάδε πράγμα τδ
όποιον έγγίζεις· θά προξενης· είς τδν εαυτόν σου ά
μαρτίαν καί αθλιότητα άπδ ολα τά δώρα, τά όποια δ
θεοί χαρίζει είς σέ. 'χαί χατ’ α&τδν τδν τρόπον θά
ήσαι δσον εΐναι δυνατόν δυστυχής.

Όπως είί τήν ξηράν, οΰτω και είί τήν θάλασσαν
ύπάρχουσιν Αναρίθμητα εΐδ η σχωλήκων Αλλ’ οί μέν
τής ξηράί εΐναι άσχημοι τήν οψιν καί βραδείς καί Αη
δείς είς τάς χηνήσεΐί των· ένφ οί θαλάσιοι εΐναι ώραΐοΐ
ποικίλων χαι ζωηρών χρωμμα'των χαί λίαν ευκίνητοί'
τινέί μάλιστα παρΒσιάζυν διάφορα χρώματα, οιον κόχκινον, πράσινον, χίτρινον, κυανμν, πορτοκαλί, μαΰρον,
ιώδες κλ. ‘Η προκειμένη εικονογραφία παριςφ εΐδος τι
θαλασσίων σκωλήκων κατοικουντων έντδς όστρακίνων
οικιών δ-αφόρων σχημάτων, τάς δέ οικίας ταόταί σείρουσι μεθ’ εαυτών όπου Αν ύπάγωσιν, Απαράλλακτα
δπως ό κοχλία;. Οί σκώληκες οΰτοι ζώσιν έπΐ τών
βράχων τής παραλίας ή έν τφ βυθφ τής θαλάσσης
δπου τά νερά εΐναι Αδαθή καί 0 βυθοί πετρώδης.
Οί σκώληκες ουτοι ώμοιάζουσι μέ φύκια πολύ
λεπτοφυή, ώς τρίχας, και έχουσι τήν δυναμιν νά
είσέρχωνται έντδς τών οίκιών των καί νά έξέρχωνται κατά βουλησιν. 'Όταν απλόνουν το'υί .λεπτό
τατους καί ποικιλόμορφους πλοκάμους των όμοιάζουαι μέ ανθοδέσμην έκ διαφόρων άνθέων. Ό Οδράνιος ήμών Πατήρ διεμοίρασε τά αγαθά του άπανταχοδ
τής οικουμένης μέ πανσοφιαν καί Αγαθότητα, καί ή
έΕέτασις καί ή Απόλαυσις αδτών πρέπει νά διεγείρη
είς ήμάς αισθήματα σεβασμού καί Αγάπης,
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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΤΕΙΟΤΗΣ.
Ό Δόχτωρ Βύρων ήτο άνθρωπος, δστις ήγάπα τάς
Αστειότητας χαί πολλάχις μετεχειρίζετο αύτάί πρδί
εόχαρίστησιν τών άλλων.
Ημέραν τινα, ένφ ήτο έτοιμος νά είσέλθη είς τήν
οίκίαν τβ, τδν συνήντησε μικρόν τι παιδίον, τδ όποιον
τδν ήρώτησεν, Αν έχρειάζετο λαχανικά.
— Είσαι λαχάνοπώλης · ήρώτησεν δ ίατρόΐ.
—Όχι έγώ, αλλ’ ό πατήρ μου—Απεκρίθη τδ παι
δίον.
— Φέρε, λοιπόν δλίγα κολοκύνθια μέσα,—εΐπεν δ
ίατρδί, δώσαί είς αυτόν μίαν δραχμήν.
Τά κολοκύθια έφέρθησαν καί με? αδτών τδ Υπό
λοιπον τής δραχμής.
—Αυτό εΐναι διά σέ, — εΐπεν ό ιατρός· κρα'τησέ το
καί κάμε το ο,τι .θέλεις,
—Ευχαριστώ, κύριε, —.εΐπεν; ο μικρδςλαχανοπώλης—δ πατήρ μου θά μέ επίπληξη, άν.τδ. δεχθώ.
Ή παράξενος αυτή Απόκρ ισις το ϋ παιδ ίο ο έκίνησε
τήν περιέργειαν τοΰ ιατρό ϋ καί τδ ίξέτφσε διά τών
δφθαλμών Απδ. κεφαλής μέχρι ποδών. - Ήτο ένδεδυμένον φορέματα ποικιλόχροα ένεκα τών'μπαλωμάτων
Αλλά χαθαρώς καί μέ κάποιαν φιλοκαλίαν.
— Φαίνεσαι δτι εΐσαι καλόν παιδίον, — εΐπεν δ ια
τρός.— Δέν θέλεις νά §λθης μέ: έμέ καί νά γείνης ια
τρός ;
—Έρχομαι,—είπε τδ παιδίον.
'Ωμιλησας ώί Ανήρ,— εΐπεν. δ ίατρδς χάιδεόσας αδ·
τδ Απερχόμενον,
Μετ’ δλιγας ήμέρας, δ Υπηρέτης ανήγγειλε? είς τδν
ιατρόν Βύρωνα, οτι παιδίον τι ΐστατο έξωθεν τής &ΰρας, έπιθυμοΰν νά τδν όμιλήση καί δέν θέλει νά εϊπη
τί θέλει,
—Άί έλθη μέσα, λοιπόν.
Μετ’ δλιγας στιγμάς παρουσιάσθη δ μικρός λαχανο·
πώλης ένδεδυμένος χονδρά, Αλλά νέα ένδόματα, έχων
τά μαλλιά του κτενισμένα καί τά χονδρά υποδήματά
του ύαλισμένα καί μέ Sv δέμα ύπδ τήν μασχάλην του*
έκβαλών δέ τδν πΐλόν του καί αποθέσας τδ ύπδ τήν
μασχάλην του δέμα, προέβη πρδς τδν ιατρόν καί εΐπε·
—Ίδοΰ,ήλθον, κύριε,
—Ήλθες διατί; τέκνον μου.
—Νά ήμαι μαζό σου καί νά γείνω ίατρδς,— εΐπε
τδ παιδίον.
Κα? Αρχάς έπήλθεν είς τδν ίατρδν ή επιθυμία τοΰ
γέλωτος, Αλλά τδ σοβαρόν τοΰ παιδίου τδν Ανεχαίτι·
σεν, Αφδ μάλιστα ένθυμήθη κα ί τήν προλαβοΰσαν μετ’
αδτου συνομιλίαν. Όθεν εύρέθη έμπερδευμένος καί
δέν ήξευρε τί νά κάμη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ; ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.
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— τΗλθες μέ τήν συγκατάθεσιν τοΰ/πατρός σου;
ήρωτησενό ιατρός.
■ . .·■·,’
—Μάλιστα, κύριε.
.
.
—Τί σε εϊπεν;
μ
■ .—’Εγώ τοΰ άνέφερα, δτι μέ εΐπες- νά έλθω μαζό sb
καί νάγείνω ιατρός* αδτδς δέ εΐπεν οτιείσαι χαλος, αν ■
θρωπος χαί δτι ή μπορούσα νά (λθω άμα ή μήτηρ μυ
μέ έκαμν,ε νέα φό ρέμα;α.
'· . ■ .
— Καί τί εΐπεν ή μήτηρ βου ;... - ,
—Αΰτή μοί εΐπεν, οτι δ- Δόκτω’ρ Βορών θά κάμη
άχριβώς δ,τι ξΐπε, καί δτι δ θεδς ήνοιξε τήν θέσιν
ταότην St’ έμέ· μέ Ικαμε δέ τά δποΐα φορώ ένδυματα χαί μέ έοωκε καί μίαν νέαν φορεσιάν διά τάς έορ
τάς* ιδού την έδώ μέσα εΐς τδ δέμα τοΰτο!
‘Β άπλή άλλά θαρραλέα αυτή διήγησις τοο παιδιού
συνεκίνησε τά μέγιστα τδν ιατρόν* χολέσας δέ τήν σύ
ζυγόν του,
«‘ Ημείς προσευχόμεθα πολύ, —■ εΐπεν, — εΐς τήν
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; γραφίας, άλλά καί μέ ποικίλας ίστορικάς, ήθικάς καί
! έ πίστη μάνικάς γνώσεις, αί όποΐαι τέρπουσιν ένταυτιρ
καΐ ώφελοΰσιν . ...
Αεχθητε τήν βαθ χίαν Ικφρασιν τής πρδς* Υμάς δμ πόλήψεώς μας.
;
'0 Λυνό/νο/ιητής Σάς.
I. Ν. Σ.

Σ· Σ. Έφ. Πάίδ. Τοιαύταί επιστολές ήδυνάμεθα
νά δημοσιεύσώμεν πολλάς,

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΔΩΡΑ.
Όμιλών τις διά τά δώρα, τά όποια δίδονται κατά
τήν πρώτην ήμέραν τοΰ έτους, λέγει, «Τδ κάλλιστον
δώρον, τδ δποΐον δύνασαι νά προαφέρης είς τόν έ.
χθρόν σου εΐναι ή συγχώρησις, είς τόν άντίπαλόν σου,
ή άνοχή, είς φίλον, ή καρδιά σου, εΐς τά τέκνα σου,
τδ καλόν παράδειγμα, εις τόν πατέρα σου, τδ σέβας
είς τήν μητέρα σου, ή άγάπη, είς τδν έαυτόν σου, δ
σεβασμός, είς δλους τους ανθρώπους ή φιλανθρωπίαν
καί είς τδν θεόν ή δποταγή.

’Εκκλησίαν νά έλεήση ό Κύριος δλα τά παιδία.»
—Βεβαίως εΐπεν, ή κυρία* άλλά τί μέ τοΰτο;
— Καί δ Σωτηρ μας, — έξηκολοόθησε λέγων δ
>>oxjTlkwsd»on^
ίατρδς,—λέγει, “'Όστις δεχθή έν μικρόν παιδίον είς
τδ δνομάμου έμέ δέχεται. Λ
Λάβε, λοιπόν, τδ παιδίον τούτο είς τδ ίνομά τοο
καί κάμε St’ αύτδ ο,τι δύνασαι.
Άπδ τής στιγμής έκείνης δ μικρός λαχανοπώλης
έγένετο μέλος τής οικογένειας τοΰ Δόκτωρος Βύρωνος*
καί μολονότι οί εδοεβεις προστάται του έπραςαν τού
το άπδ 'άπλήν εύσπλαγχνίαν, έν άγνοίφ άνέθρεψαν
καί έίεπαίδευσαν ένα τών άριστων ιατρών τής Άγ
γλίας, δστις έστάθη προστάτης καί βοηθός τώνθυγα
τέρων των καί τδ στήριγμα αύτών τών ιδίων εΐς τδ
γήρας, το»’. Ούτως δ θεδς άνταμειβει έκατονταπλαΕίιχαριοτημένος.
σίως καί είς τήν ζωήν ταότην τήν άληθή φιλάνθρω·
ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
πίαν καί τήν πρδς τους δυστυχείς καλωσόνην μας.
Εϊΐ ποιον μέρος τής ‘Αγίας Γραφής άνοφέρέται πρώτην
«Ρίπτετδν άρτον σου έκτος τών ύδάτων καί οΰχί
φοράν ή άλλαγή τον Λνόμαϊο; Ανθρώπου διά προσταγή;
μετά πολλάς ήμέρας θέλεις ευρει αυτόν. „
θεοΰ.
(’Εκκλησιαστής, ιά. J.)

*£ν Δζυχάδι τήν 7 ’Απρίλιον 1873.
,

Κύριε Συντάκτα.

Έ λάβαμεν κατ’ αύτάς τά φύλλα τής ’Εφημερίδάς
τών Παίδων άπδ ’Ιανουάριου μέχρι τοΰ τρέχοντος μη
νδς, καί σας έσωκλείομεν ένταϋθα τήν έτησίαν πλη
ρωμήν τής συνδρομής μας είς γραμματόσημα. Μεγίστη
είναι ή πνευματική ώφέλεια, ήν οί μικροί μας νέο,
λαμβάνουν άπδ τήν έφημερίδα σας, καί διά τοΰτο
εύχής έργον θά ήτον έάν έξεδίδετο δίς τοΰ μηνάς.
Εΐναι όμολογοέμεναν, δτι τδ φύλλον σας εΐναι έατολισμένον οχι μόνον μέ ωραίας καί περιέργους είκονο·

-«-Όταν 4 Γεδέών κατέσΐρέψε τόν Ναόν τοΰ Βά«λ, ποίον
νέον άνομα ϊδωκεν ό πατήρ του Ίωάς είς αυτόν.
— Που άναγινώσκοριεν ΐτι 6 θεό; όίόει τό Εδιόν του όνομα
ε!; τήν Έκκληοίαν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Οί ίπόμενοι άνταποκριτα! τοΰ ’Αστέρα; τής ’Ανατολής καί
τής ’Εφημερίδας τών Παίδων έξουσίοδοτοΰντοι νά λαμβάνουν
τάς σύνδρομά; καί νά δίδουν ίδιοόχειρον άπόδειίΐν i Έν Σύρφ
i. Ύψαρίδης. Έν Καλάμαις Α. Κουρτάκης, έν Πάτραι; Κ,
Νεστορίδης καί Β. Σεκίπουλος, έν Λαμία Κ. Διονυσόπουλος, έν’ϊδρα Η. Λεονάρδος, έν Σπέτσαις I, Λιώσης, έν Σμύρνη
Α. Βολονάκης, έν Κωνεταντινοοπόλει ί. Χρυσάκης. 01 έν Πειραιεΐ καί έν ’Αθήναιΐ πρέπει ν’ άπαιτώσιν άπδ τον διανομέα
έντυπον άπόδειξιν.

