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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

"Ε,χομεν την τιμην νό ποροκολέοωμεν ύμός όπως, εύορεοτού

μενοι, τιμηοητε διό τής ποροuοlος 1ος την έν τQ έντοϋθο ΙερQ 
ΜητροπολιτικQ NoQ τοϋ "Aγlou Νικολόοu γενηοομένην τελετην 

κο Ι πονηγuριν την Κuριοκην Ι ην Ίouνlou έ . έ . κο Ι wρον 1 Ο π. μ., 
έπl τι) 1627r:J έπετεlι,ι τής έν Νικοl9 Μ. • Αοlος οuνελθούοης 

ΠΡΩΤΗ Σ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ κοl έπετεlι,ι έορτι:J τής ημε· 

τέρος Πόλεως. 

Μετό τό πέρος ούτής ποροκολεΤοθε όπως εύορεοτηθήτ ε κοl 

ποροοτήτε εΙς την έορτην έπενδύοεως κοl ύποδήοεως ύπό τc;Ο 

Δήμου 530 όπόρων ποιδιwν -.;ής πόλεως, γενηοομένην έν τQ έν

τοϋθο κοl έπl τής όδοϋ Γ. Κονδύλη 53 κ ι νημΌτογρόφι,ι "ΟΡΦΕΥ Σ .,. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΗΜ. ΚΑΡΑΚΟΥ λΟΥ!ΗΣ 
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Α . Ε . ΧιίριοvΙ . ΖΙΙ'ΔΗΝ 

'!nοuρyόvΒιομηχανlcιι; 
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Κιίριt Ίnοuρyέ , 

"Εχομεν-ι;ήvημήν νcinαραιι.αλiσωμr:ν ΎμΟ.ς όnωι; c!ιαρι:σ τοιί

μcνοι;. 'tψήοη'tι: ιnci τi;ι; •αροuσ(α.ι; Σaι;, με'tά τίi ι; Κυρίας Z'ybη , bct ίwoιv 

δο&ηοομiνην\ιnότijς ' Κ&νιιιiiςΤραnέtης..:ijς'ΒλλάbοςτήνΧuριακή'ιllθην 

Mcι ~ou 1952 ιι.ιι ί ώραν 7 μ . μ. ε [ς "~"ή" μι:τάληv a.t&ouoaν οuνα.λλc.yWν τοίί 

ltΥ'tpιιι.οίί Ιαταο"'Ι:ήματοι; τί;ς Tραnit'l\ι;; , rιρός ημήν τWν lιι.bρομiων "Ι"ίiι; 

'Κ.U.ηνοο.μ&pιΜ4ν ι ιιί;ι;'Ορyαvώσεωι;r&ΑΠ.ι. , 
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Ν. Α. ΠΑΡΑΙΚΕΥΑΪΔΗΙ·ΑΛιεπιuι Enιxurκuιi 
Αe •ιιa ι -ΟΔΟΣ ΚfΑ1'ΙΝ01'ΙΙ · THΛ!toΩNAoDml ·a8t-~-!tiΛ. Διιf8\'ΝΣΙl ο Nιr.onι.r 

. --?' '1:~ 
J ,..........,...- ' Σν 'λ&ήνα~~ ~ -4- 'λπριλ Cοu 1952 

ΚVριι: 'τποuρyέ, 

Τt:λο0ντεςτήvnροοι:χfΙΚvριαw(]ν6ηντρέχοντοςwαCl:ιραν 

Ππ. μ ,τ6tyΙΙα(νια τοDόΙΙtανοn6ροuΔλιc:vτιχοD<fιιιt:Ιν"ΕΥΡΥΔΙΚΗ 11 ,&έλο-

μι:ν&ι.ωρήοι:ι tavτoGς λtανι:G-ι:vχεtς,L&\1 εGαρεστη&fiτε ιι.α( ημήοττrι: 6ι6 

τηςκα:ροuο CαςΣαςτηντελετήντοΟ&yιαομοΟ-ι:οΟΟJι6φοvς 1 tπC~c:(ιχα ι ρ(q: 

'Εnι β (~σ ις: 'Ζχτηςnροβλητος 
ΒασιλfωςΚων/τ [ νοv 


