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Ι,ΤΙ)::: Ι:. ,. ιιι , 

\ι,::\ιιι::::::u "YII!1())" ;~ ~EΠTK\HH)H))' lK~JI) λΡ. ~Ul. 

ιg;ςJί Ι 

Εφ:a:~ΕFΙΣ EEΔO~..Δ..ΔI..Δ..I..Δ..," 

~.T,\; .. H>ω1H ΙΙΙ)ΟΙΙΛΙΙΓΩΤΕ\, 

j(), 

Χ..Δ..::a::FΟΣ :ε:::.ΑΙ Δ..Δ..ΟΣ_ 

O'OI-(;:,'J:: Ά\:,:ι' Υ, ·j'J.iGIJ..'- ΤΟ ri'>IJ~C~ -:0;:) 
~ ι' ... J Ι ...,' . j ι ., j Ι \") ι - - ") 

\::.Ir;TO::) 1j~~'J'7. ~-::"'Y'!i~O ιτ~ι'.J~ ~O'Y IJr;,(JI-ι· ~ .., ." .... "1- ι-''''' 1').. J ,.... ι 

Τ'7.~ T(;'J, [Ι.πο'ιτα.; a.,JTi;) Ο,Ι «( "ΕΊίγ,'ιες 

~'Ι;~fJ~'J~ f): '.O~Τ'I)), '!'J'J; έ~Yις σΞιι.~I 1.(I)r:E',~ 

1Ct:~'. ·!<ιΊ:r;ν,r;[J.ο;:) Ίόγους, « νυν Ξ~(;:ιl.'jrj'f, ό 

)Ί,o~ -:r;'J ά.'ιθρι;)που)), 'ΕΊ,Ί.-r;'J',σ:).~; ι.α,'. 

\ CΛrJΤI.σ.'II.'J'!).ι'.Jς Υ,~ε.λC'Jι,;)θησα..ν, τ:c.ο; ι:)',;)έ!,€I.-\ ~ r .. ι 

'Ε/Ξ:~'r,; ϊ.:J.! GJΠ:Χ"Α:Ί)ζ \' XOΙ·P~1OI'ZIO~. 

jΞUff<JR ? Jlr)Jf')Y1P)J1JPlΞ. 

c~ος ~!,ONDEL clp. ~). 

EI~OIlUΙfl~H~ Z:J.I ..l1\,ΓΡIΒΑI 

Ι χι-;)~ ι"J)j~οulτr;~ r;,JV ιl.tJ.: ως a.nW'J cρύΊ,ων! ~κ Λάρψχχος ατ.ό τι'ιω'ι ·(ι!J.ερων. ΤΟ<,'!-λιεερον &πελμ,ιχ 
/.α.t "';(;:j /?ΙI'J",ιανισv.ου Εν α."λλ"r:ι α.ίρέσει. Ι ~~~θφεy ~ις βαθι) ~έ'lθOς ,~6:yτ~ς ,τl:Λς _ Ίνωρίσα~τας 

~ .. Ι xal EXtlU:'I'Jaytcι:;, τας Πf.JλλCΙ:;' αpετcις τοι) u.axapttoo, 
T·f,'/ ιταρέχ .-ασιν τα.{)n)ν, α;ι..α.τσ.),ληλον: βσ.pυcιλΊ~ς Ζ' ~δέζ'1.:o το νέCι'I τραi)μα το δ~oτέραν Ίί-

{ι;ως ~ι' EyYjf1-::pi~a, Υ,'Jα;Υχά.σθΊifL~'I να. ποι- i δη 'fΨJ:1 ε'/τος τεψαετίcις άποΡ'fαvούμενvv άτt>χες ποί-
·r,σωμ.E'1 οιτως αιτοΟείξωμ.ε'l, εα.ν ο:ιθως ι fLYlOV, f.J;J "':r.ι ~AEl'JtO'I Ζεν τον εγ'/ωΡl'JS'/ εη. 
" ." "' ,", "Υ, ' 'ο l.ιακr;ιΓ)Τ·'- "(0 Γ (j') -ο; ;:- ~ - 'λ' ει.ρι'ιοι-ι-'Ξ.'Ι,ΟΤΙ YJ οια.lJοσις Υ.α.ι α:Iα.:'wιτυ::lΥ)σις ,Ι' 'Ι' r; - τ) ).J , .. _Ρ·ΠΟι) C,O~ ηις τι ικι-
, _ . , , , . . ' _ ας ΤΟ'), ~" ~Ξ άδελ'ρος ΤΟ') Ζ" Ά,(J.·Iι'J'X~ς !jt>ντcιγ!J.ατάρ-
"Γ) 'ι ι ι.ι,) 'Ι ω.'JΟYju.rι.των τοτε Ι-Ι- o '/()'1 ει.τει.ειτα.ι χ .' '-' \ ' Ι' 

η ι _ "", , Ίου κ. αt"';Γι~ωcι'IΥΟ') κcιι ΤΟI) <'Ι , S'Jκωσιq. κ. εωρ-

Ί.uι;',τΩC)~, οτα.'/ η'ιε συ,IιJEoφ.ε'IΊ] fL"Ta. τΥις γίοη (πενι'}φV'J tf.J',) Κ. Κ. 11. Δlα'ιέλλω). ~εcιpoς ετι 
';>.α.~Cιr;εως των Υιθιι.ω,ι αρχων το:::ί Ε,Jα.γ- είχε προσλΨfi!ii Ξ,ι ΓΏ M'(ιψoπόλε~ λ~φ'fιXΧOς bπο τοί) 
·,=1 '(;') Ζα.ι ~Y'- πα.ΤCΙ;Jα.ς Ο::lϊ,iJχεiα.ς. . τότε Μηψοπ"λiτf.JΙJ Μελ~τίf.J') ΜΙ, bπr;pEtwv παρ' α'Jτφ 

, - '. .,. ,? , " 'ώς ΊψoOιάκll'lr.ις, Eroita Χ'Xl εν ΤΤι 'ΕλληνικtJ ΣχολtJ 
J lo~α. ~ι έ()νιι.α ~ θPYιIj/.εuταα. αlι:rθ'ή- τ16 πόλεως. Kcιτόπιν !J.Ets6Yj ΕΙ; 'A,'!-Ίj'ης χαι αποπε

;).α.,α. GUvrl.[l.EOIL να. ζΎjτ+,σωι;.εν πα.ρα. "λα.(~, ρατω'Jας τας 'JΠf.JΙJο&'ς tf.J') εν Τψ ε&'/ικφ ΙΙανεπιστ-ημίφ, 
. - 'θ' β)'" ", Ρ :'Ρ(',\, πpoσεκλΊj&η ε~ς Τ'ΙΊ'; παψίδα κοι κατέλα6ε την {ι-έσιν ως τι:) Υ.υ.ετέρω, ωJ.α. ει Υ.αι v.,,'Ov. v 

ι , ,', • 'i:..χολάρχοt> εΥ .H(;νcιχι, Ίιν πά'ΙI) E~δoκίμ,ως ετ~ρψεν 
οτα.'Ι πα.ο OUIJC;'/O'; ΟΙJι3έποτε αχούει τ~ν '" ,''- λ . , 

fJ.'1 i.~rJ",,,,,.rH'/ χα'. ε/.ιτολιτισυ.ο'ι -:'1,; (/.'1-' επι εικοσαετιαν Ολην, προσε Χησcις τηΥ αγά1Πjν και το 
ι εΓ),lιΧΥ.'ι χαι θΡΥllJ'χε:.nι;(.f;ν χατ"ίιΧΥισιν, ποί- σέ6ας ολων Ql~ τiις εναρέτοΙ) πολιτείας τοι) και siYfS-

~pω-;Τ~-:Y,τoς. '() Ilαpνασι'.J~, ιiy' o,j (:;::'Ε')- Ί 
' , . ας ~ε E~νιι.α.ς χα.t θ"τ.rnr.εuταα.ς α,οετα.ς vοf)ς σt>μπψφορας tot>. 'ιμ 0$ 1880 ετει, εξελέjει Ψ~-

σα.'1 αί Ίι::.σ~::ιoιι.oι του Ι ::,ιr;τιανΙIJ'ΙLΟ;:) n',E'j- ." Ι 
Ι ,Γ ., Γ ", "r'α.ι' τ ';',. έ Π,.,Ο;, ~λ'" uV ε,.( ψψ τοίι λαοίΙ ΜΙ εγκρίσει τ~ς Ίφ:i~ Σt>νόδοu. Έπίσκο-, "'θ ' , 'Ι"" , ? (jU,Ia. ις ν v..'1 ..... fL ψΙ) '''", ..... v.. -

fLaTlzat αl:,. Ειω. χα.ι Ο ο Ff;α.,I·(ις α.Υ OU· .. , , .' ,,\," ,πος το;) χηpε&oντo~ τότε ,'!-ρόνοο Κερονείιχι;, ΙJ.ετιΧ οε 
~ ."., - - • χα.ταΛελεΨΙ-Ι-Ενου εις τας ιοισ.ς Oια.νOΊjτιχα.ς εννέα ~....." κα&' a επoί",αν€ τό €ις 1χ00όll σ;νlχτε{Μν πΟΙ-_~ρευσE'/ r: αιτοχαλυψις των ~'lευfLα.,ι/.ων ι Ι " " ." Γ 

<r.~' Guνσ.ILεις, GlV, ωντος ,ην εθ,lι;(.ην Οιf;ασχα.- IΙΥιον εν όσιόΠJΤΙ ΚΙΧΙ οικιχιοσ1>Vf>, iesλ,!.,." κιχΤ' ~Aπ"'-a.·ι,ιιΘΕιι7n (; ΧΡlIJ'τιανtσv.ός,ί;'Jι:)θ·t;IJ'ΙJ..ν c.';' Γ Γ -'Ι "ι .... ,·ι r 
, . Λίαν ;(.α.t ιτεινωντος τΟν Ευα.γγεί,Ιί<.Ον λό- λωΥ tf.Jlι 1889 Έπίσκοπος τolι χηρεύοντος {}ρόνοο Κι-

~ -ιι /,a.t fLu'II:J σ ι<.oπ(~, ,οι) α. ΙΤΟlJπα.σω. ,~ν " 'Ι 
"' • _ ~'O 'J ; τιέων, εις ον και μετε't'έ~η εγκρίσει της εράς Σuνόδοο, 

rj.A?LoJT:Cj,I,-:rI , ::ι<. τη~ ΖΤΊ)νωοους υι,ιl.1,ζ, , ι οιαδεξαμένοο α~τoν τoιJ YIJY lIανιφωτάΤΟt> 'Αγ. Κερο-
Υ ν .., - , , 'Ως G'j'Iά.u.. εθα. να χαufYjθC)U.ι εν uμ.U),ό-., "οι 'ας κ. Κt>Γ,ίλλο!). ,;ω'. ~ /.α.t ι"J. 'I'J'ftf)IJΓJ..l a'JTfjl εις ,1;'1 n',E'J- t.. Ι ,0 .. 

( , 'ι,ουντες τ-ην αΊ,Υιθειαν οτι Ί) 'Eι.χ.λrισία. ε-ι Ι Καταλα6ων ΤΟΥ {}-ρόνον Κιτιέων ό ιιιχχαρίτης, και υ,Γ]. -: l/.'f,'1 ...,ω.,,.ι Ζαι τΥ;ν "";(~ nPOOGI,IJ'J.(';"J a'j- Γ .. 

Ι r (; ι',' Ι,. • C'Jα.'Ι"f) ανέ.ι.α.θε'/ Ει (()..ι,~oυ~ός χα.t C'JtJAa; 'Yj:; ι' 3~pων αί)ΤΟΥ Εν 0'Jl1 "ι)αρέστψ καταστάσει, ενεκα των 
τl~ ,J..?lJ.Q-:OUIjILV \ιέr;I,ν. \.αί υιτο ,0'Γ;.'J:·f,ν, Τ Τ, Τ 

" iΘ'/ι.ι.9jς ιτα..ραι.αταθΥιI.ης /. α. Ι. τ(~ν εθ'/t/.ι7Jν IJπφεολικωΥ παλαιων χρεων τω, ~Π6λάoετo α.μ,έσως μ,ε-
ΤΥι'1 ')π.(; Τ(ι') Ηε.οσ, (:)~ εΙΠ,,:'ν, ό~',ι;ΙJ~~ι;α..'1 τα μεγίσΤf.JtJ ζiιλOI) και λίcιν αξιsπαίYOO προl1-uμ.ίιχς την 

ιταο, α"66ι;εων, ου τω ~'jviι.!J,.~,~(J .• εν τη,' αυΤΎ:,1 f ,μ ~() , " ," , 
Ι. α.', Ι.'jc,ω 1 ΞlrJ''I,'1 rJυ[LiΘαίηι,l, ε ",Iλf;t.r;ε'/ 'r,r;~) ?ω-

'<I"/'J': (; 'EI,·'·r.'JI.rJ'l).()~ :J.o:IJ.. TCJ::J \ G'.r;τ',σ.-

ι<.a.ΤΙJ..Ζ"":ω" τον '1..(;-

'ΊΙΙΗ, (; \Ρ,r;nα',lσι).ο,; ο'α τo~ ~Ί,υ,·/IΓj:Ι.'j;:), 

~_c:~ ι:ι. r: () Ι) Ε Ι ~ (.I':J.I. ει, '; σ./ ΙΠ U) 'J Yj. 

- δια παντοίωΥ τ:Ρ6πων και μεΊάλων ΟΙΚΟΥομ.ικ.ών μέσων 
IY,I:r;Fj ε Ι(;, '/α. ΕI~7tω[Lε', o~ι''''' σ.ιτΟ "nr;XJ.Gι;:) 1] i απόσοεσιν το') χρέοt><;· πολλ:ί,χις οε προσεκάλεσε πρΌς; 

" ουσα ωοου:.;Ος 
τ ι , 

" 

τ W 'Ι τούτο εις σύσχsψιν Χαι ΤO')~ 7:f.Jλίτcι:;, αμφοτέρων των 

α'/ευ πόλεων (λψφσΟί) ΚCΙl .Ηρνακοςl, άλλ' +ι μ.εγάλη κα~ ι,ερωτατω'ι ΤΟ'Jτων -πρα.ϊfLσ.των, ων 
(j , ~ν&εpμo.; π(;οi!-ψία ΤΟ') ΠΡΟ'Jέκροt>εΥ ε;ς τηΥ μεΊίστ"ψ 

ε~α.σΘενEΙ :ι.αΙ αιτυνεχ.οουται ιτα.ν ε'/νος χαι ,~ , , , λ ' , λ'" , ,ι, 
ι , 'j , αόρανειαν κcι( ανα γΥ{Ηαν των πο ιτων, ΥιΥ I1.Eta 'j'Uxt-

"α.σα ψυΆη. Ί Ι ευΘύ"η Ο' αυτ-η ειτε(;.αρυ ... : κσ') αλΊΟIJ'; ε6λεπε. "ΚΟΠ)-Χ'Jτε. προ.; ΘεΟf)-uεγεν δ 
. ι.: Ξ. {ι ι. (j Χ (j ,,ΛJ '- '. Ί. ι;ι n: Cι ν (j ',) τ ω 0,1 l c ::; a. " ()' , - ' ", , , , , ~ "- .ι λ " . νυ Ι.α.. Ί1[Lα.ς ιτρωτιστως, ει ΙJ.YJ Υ.α..ι [1-0νι- ι μακαΡιnις-- και xrxVOYt'Jar" Ο π ω <; tr. S Τ ε τιχ εισο-

αΠOΓJ1υ/,Yι ιί'(,ς η eε6ΤEU,,~τος ~'Ja.:, αI~"ζ ' '; ΝΡΊΥ:,'(Ο:';: τ7:,: 'Ε:ι.- ~'Iίματα τα!) ;ι.ρόνα", tiPXS,l ~α .S~ou,ps3iι,;. τpόπ~ς προς [J.ως, -:O'J; χατlΊ. Τυπον v.. _ .'. " . , 

f.,U.(J)U'Jy',Γja,: ,'(,'Ι α.ιτο-, , . απ6σ6ωιν το,') χρέους" αλλ v()()~.; εδιδοο (x'ψOιxσι'ιl. , IJ ' 
υΊ ).JαΓJ/,αΊΟ~ lJα.ψ.wν 

l' :ι.λ'r;rJια..ς. (:izcA~JOcij. 
Ί~Ίκαταλειιpι;.εΙς αυτως (; μακαρίηι.;: εις τας ιδίας 00-προ:; η; 'ι ι)::; ('] I,~ [rJ." ! 

, ' _. __ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiIlllllllIlllllllIlllllllIlllllllIlllllllIlllllIlllllllIlllllll_IIIIIIIIIIIIIIII __ BI Υάμεις, c1..λλα και !J.6tci ζήλοΙ.) η/ν άπόσ6εσιν το\> χρέ-
ει ω;:'I,ΓJE ΤΓι ι ~υα.~α. Ί α..') ίΤ'! εΙ; τa.~ IJ'JO:, ' S>' , '.<L..' t;ι-' 6 

1;:' (; ι: α.ιοl ,':".11 ρο Ί η Τ α , " 

. ι . , : ύΙ)ς επιuιωΧων, Ύιναγκασυιι να nplOΡtavΊJ ει~ τ σΟΥ 

να / ω Ρ Ι;)ΓJΙ i . aur:Jτ"Yjpci.; οίκονομίας, ωστε πά;; ~ΕνιC6μενος' εΥ r1ι M1j-ΤΥΙς αυτα.::; 

Jivc:,ι.-:a. !λονας, Cιvιω ~~ Υ.ω Cι 

ιτε:ριωρίσθη ~Ις 1"α. /.υ.ηψ.ε ν ΓJ.., 

'Ι" - ,! 'φαπό).οι .\άρνcικo,. ~:JOάvsto α.μέσως '""'Υ ιιεγάλην ',I,λγ,νl.IJΙ.ι,ο; Ι "ι Γ 'Ι 

Ι.ΓJ..Ι ό λ ρι- Ι οίκονο!.ιίαΥ και παρέ6αλλε τΎι'" ΜψρόΠΌλιl" ώς μΙα\l 
ο\χογένειαν 'JΤεΡΟI)!J.έ\!ΥιV πάτlj';: s,JμαΡείας. "Τί να κα.

μω!J.sν; - - ελε'(Εν δ μακαρίι'Ί;; - Ξ/..ΕΙ χΡS1j δ {}-ρόνος 

και (X'Jto:;, μ.6νΟΥ ό τρόπος I~~~\ sμSIΥε να τα εξοφλή

σ<ιιμ6Υ". Και καΕγίνπο ~y :t "':οσαl)η) oικoνoμ(~ νιΧ 

s!J.66:CΊJ τ6κοης και χρεωΑlJσια, πλΎιν δεν cXιp"ijX!i'ιl αl)

τον ό ιt-άyατoς να ιδΊJ ά.πωτsρα"':ol)μενOν τον ,ιΙγιον σκο

π6ν ω) εις ί;Υ μΕτα μη6:λσ') ~iιλoo αλλα καΙ α.γω-

σΤΙΓJ..νι1ψ.όζ, ,"aTa[l.tptIjOft:; ει~ τ:οΊ.'I,?.; fLE-1 
,,,\ οΥ'" "''' ", 

Ρ l t) ΓΙ.ς 1 11 Ρ :;α. ΤΘ (;ια(.ι (; (:ψ,ε ν (j ς ιτα.? IJ.. Ι, Aιv'J : 

Υύ), ωΥέ 'Ι iiA":;' Utu, [1-0 Ρ ψΥϊ. . Κn ο -: ~ α ι.ρ ι ~~ Ι~) ς Ι 
_",-... Ι 

xl)n;Λ~HO~ 

ΜΙΙΤΡΟ(ΙΟΛΙΤΙΙΣ ΚΙΊΊΕΩ:\. 

fιρεα.ντo α.Ι παντοιαι δtιΧιΡiσΕΙ~, at ετ:ε'/εγ - Ι Ηλι6φΌΥ και rJπcι[;αξικάΡδι()ν απελμ.cι διεCi~cιrJεν '(j

/,(/Jσα.ι. τφ χα τιi-Πίωσιν χα.t τΙ;)ν Ο?η-: 11."1 (κ Λ Ε !))t ω 'J ία.; ό τrιλέγριxψoς Τ1ιν ΠCΙ[,ΞλOOι)σαν 
σχωτιχω-ι l.σΛ Η7),1 iθνιχι7Jν αllJθΊΨ,ά. των. Ι ΤρΙτην μετα μετημ6μίαΥ. '(ι αγαΟο; Κ",l μειλίχιο;, δ νία; επεΟόΟ71 . 

'Ιό "(Ε'{ονός %\),0, [l.fj χατανΟΥ,θεν εγ

χα.ίρω~, ~ IJ.1) )(.α. τα.ιτολΕι-ι-ηοε\/ χα.ι ε.πανορ

θωθεν ειτέωΕοε τΥι" ε~l).σθένY)lJ"Ι'l Υ;ν G'.Opri , τ ~ ι 

τις σ"ίιι-ι-ερο\/ ει~ αι-ι-ψότερα. τα. ιi6ε"λψα. fLέ
PYJ, 'KλAΊIVlrIfhόV γ.αΙ ΧΡιιJτισ.νισv·Ον, lιπo

χωρούντων- τούτων προ τ'1.ς ΧιJ..:Ηk,,"ληί<.τt.-

rJε6ά'Jl.Llος και Ε,')παίδωτος, ό αλ ηΟ-ti; καl α l.ιεμπτο ς 

λειτooργr.ι.; το'-) Τψί'1ΤΟIΙ, ί) οσιος και αχ.ακο; ποιμΎιν 
Il ΚII.λΕI:\. 

Ί Ι ΧYIδ~ία τοιί rJεπτοf) νε:φο') εγέΥετο r/J" ι!πιΟΟ
σαΥ Τετάρτην περι την 4 'Χ.αΙ +ΙμΙσειαΥ μ.. μ. α.νιχ

μετα β[)αχ6ίαν Υ6σον προσ6ληθεις Gζ οξεία.; πνειψονίας, ~- !J.ι;;vομ.SΥΟΙ) τΥI'; Λ. Μ. το\). Ί\ΡΧΙ6πισκόποο, G7jλ(ίισαv

δω το l.ιοιραίον τt;λo<; Π6ΡΙ την 2 χαι :30 ,λ·.ι.ι· μ. sv t'i'J ΟΙ-Ι τος; 3τ~ ~~ci., Ό~στ~εψ~ν εκ ~ς πψιοδ,εΙας 3πως; πιχ
x[q το!) ε π' α ν G Ψ ι 4 Ίσ.μ6ροl) .τot> κ. ΚωΥστ. Π. Δια.., ρευρε6ΎJ και α~oδω<ηj ΤΟΥ υσ,αΤΩν ιxaπσισμ,oν :ι-φ ~\t 

νέλλοο, ~νOα sbplOX6tO κιχι € σηλι>ίιετο 11.6τα6<*ς εΚliίσε Χριστιμ α.oSΛφιj> άΙΙταf.i, 'Η lΙδκρώσιμ,ο.ς έψάλη. tv 'tc;. 
. "Ι •• ]'. &) Ι [ Τ.ι ΙΤ t 

" 



~:" 

"1 _ΜΗ A;;;4~~\'i4iϊi!Ii<t.f#~~~llJlllilIIl'ιIIlJ!II!I!.II!1I1!\ .. ~"". __ ) ______ 11Ι 

~ Α Λ 11 Ι Ι' Ξ ;,' 

~ΞiJΨ "'J.<j) Τ',ι ς Φ'1:ΙΞi,ωμΞνης, εΙς ον σ.ΠI:; Τ"6 ;) ωγJ.ς ι Tlώμ:rι ς , το Εν πα:ί~ :ίιJηψ.ιν και ΚΙ:;:ίμων Τ-'6 '1'ΨΠΕ- nrJ.i,J:fjj,ov εχοντα. 'ΠεΙρα.ν 'ΠΡοσΙ;Jπων κα.Ι 
('" v' , ι,' "λ . 't; - (Λ''-',CQrjCl.::; αιJτOυ, t'1.'Jt'1. π&.νΤ!7., λέγω, συλλ·lιεΟ'φ Cι:ιαμι-'1.!7.Γ) ηl ,,/ρζ'Χ\ιτο ,1.ΡΟ'JΙψ.ΞΨΧ 7.Ξ'Νψ.ως ο ιχ ο, Υ.ω .Jro'I~::; Ι' Ι' 

,( ,'., -, ',J.ντ,ι'ΊΚΙ:;',J.'Ξνα, τίνος ·~r..t'1tl'XVo'J κα(.IΟι'Χ'Ι οΞ'Ι Τ"Υ.ρiττ(ιlJ'1Ι, Τ'(' r ~I) -()γ 'J')'/r ')-,)"- 'J ~'("Y. Π Ί )ος εν ε' Ν'Ί. c,'νE' πεν- ΛΙ' ι~ ~"J~;:' ~ .;;.)ι::. J::' 1.,6. ι,\, . ·"1'· .. , ~, " ", ", 

('Ξ'.. Ι} '," ",. '1."Υ.ι t[,1c,;; ψuχη'ι υεν 'J~ηΧ~'10'Jσl; τινος tCf. υ:ι:,φψχ 03'1 
uc a'J"Y.l !7.Ι 7.0 ,~'::~Κ'1.~ Χ!7.Ι σΨ'1.,;,ιωτ~κ"Y.Ι α;JΖ'1.Ι, σ,Ι . .. , , . '( , 'Q , 

,. . _ , , . ΠΡΟΧ"Υ.},ο'J'Jιν, ω'Jτε Κ"Υ.Ι μετα τω φψιCι!) ψ:ι.υ'ΡYJ'l'(ί-

ε'ΨΙ:ίκΙ:;μ,Ε'I'7.Ι i'! Λ~')'l.ω:ίί'1, 7.!7{J"ι:ί'1.ν Ξ'Ι '::ΤΙ 'l.Ίj'lZl~., α-' ~ o~,,), ΤΥ' ν ~Γ' Utt'IJ "'τον "'Τ~Γ "(.'-''.1 Υτ' ~ Π'ιo-"ί'l~τα' Τ"ι 
ι .. , "ιι. :-j'jj ~.J. j Ιι"J\ "j J ... IJ,J",~ J"'~ "ι J, '-' '" j 

1:6'J7.!7.'J:JΠ. οε σΨ'1.τ~ωτ~:(".,lς ~ρO')pας ε·(lJλ'1.:ΤΞ την Τ'Χ~Ι'I. ι SI'.Υ.λη'Jίq.· επι τιϊl {}'1.'Iiτφ ΤΟ'! Π(IΟ'l.ΞψΞΥΟ') 'JΞeCf.:ίΤ()!) 
'Ο νε'~ψoς μεΕκο:J.ί'JΟη ε;.ς τ-Γι'1 'Εχκλφί'1.'1 6 i'l 4 ί;ψα'l α!π1ις IJοψ,~νάΡΖΟU; (, JlιJ)ς Ejνrirro'JE... l\.ι'ψΟζ' τ'ψ 
σ')'IΟΟΖι')Ι)'lτος όλο,l.Α-iιiJc,') το'! "Ι.Χ'lιρο'). Τ'Γιν 4 χαι Ίιμ[- i}UΊ'1.τSρα Σιων σ'ΙΙμφον!" ({}[πιν. 1,2). 
σΖιαν Υ.'1.τ.,ιλΟΞν "'ι Λ. Μ'1.'ι.αριΙ:;της ό 'ΛΡΧΙΞϊ.ί:ί'l.οπος O'irl αληβως συμ~opα. πλήτΤΕΙ ΜΙ αiJθις τ'Γιν Ξκκλη

ε;ς τΥι'! Έ'ι.Υ.λη:ί['1.'Ι μετα. τιJ)'I ΖΠΙ'J'lΙμω'l κλ'ιρ~'ι.ώ'l, ε- ?ία'l ~05 (:o):05!~ T~ ΟάΥ.[J:)α τ,~ί),I 1:~:ίτώ: τ'(!ς τλ-Ιιμον~ς 
~" .". , "'1 (. 'JI'{o'!)' ,1.0'10'" επαο,/ιας των Ι\ιτιεων μολις εΠ'1.ΨJαν αψβo'l~ καταρ-

στη .. Cί . εν τφ 'ψO'lφ "1.'1., Π!7,Ρ α',)τ<:) Γ~ ~'" Ι;,, ~" ",. , ' ι. 

Κ , ..' Γ' ., '\ ~ , . i}' [.ιεο'lτα οια τον :ίκληρο'l 'ι.αι αω()ον {j'ανατο'l ΤΟ') πφι-
Ι);Ι.'ι.Ο!) '1'.. ψασψ.ος ειτα ο "PXω,α,lCΊρι-:ης το!) ρο- '" Κ . 'λ r 'ζ 

πρα.η;..ά.των, δuνά.ΙJ,ε,lCιΥ γ.α.Ι Τ~ν Tpιiπεζα.ν 

ΠΡα.γ(J..α.ΤΙΖως να. ι~ψε).~ Ζα.Ι τους πε

ί,ά. τα.ς α.Uτ9jς να. euJ. α.ΡισΤ'Q κα.ί ευχα).ύ .. ~. 

ΊΙωUσα.v-εν πλεί'1τους ιiνοV.ο),ογοuντα.ς 

τ~ν ιiΊ,+ιθεια.ν τα.υn;ν 'Πρ6ς τψ.+,ν του Καυ 

Φρα.γκoύOΊJ, οστις ιiποΛuό(J..ενας ετυ/,ε του

"ά.ΧΙfJτον T'lj:; ειl3αYjς ίχα.νοποι·ί;σεως να. ),ά.

~"ιΊ 'Πα.οα. των συνερ'/α.7(";)ν του κα.ι ιiνω-ι ,\ ι 

τέFων τ'ljς Τρατ.έζ·lJς Uπσ.r.λ+ι),ω'ι εU/,α.ΡΙ-, , ,. ~. Μ λ' κλΞ05ς αυτιJ)ν αΡΖΙ{)-I)ΤΟ I) ')Π(Λα,lΟ'J, μο ις ΕιψΟ,l τον '11-
νouY. Φιλάβ-ψ οαΟΧΙIJ.ανΟΟΙΤΥ,r Κιτιοηκ. 8ετιος,. ,. e' ,~, '.' ,t aT'"rtr"I,.. ε'πισ""οΊα.',.. lια" ... ""ο;Ir;; Νr τα.' tJN 
, ,. • ~.", ., ι ,Ι • Ι' ι~, ' "tO'J:J.Evoν πα(JΊ({Ο(Jον, οπως .τα Cί'ΧΚΡ')'1. αlJτων απομ.α",'Ώ, 'ιί'" VJ~ .•• '." F' .i"'~'~- ς ι"""-
ο αρχιμ,ανο!!ιτης Κοκκοο κ. ΠαναΡΞτος ΜΙ λοιποι. Ο ΜΙ 1.000 α'ίφνης αρχονtαι~ να κατα(~Γ)έωσιν αι:;{}oνώτεprι χ.ρα.ς κα.ι πιστα.-; ωJΤΟU υΠΎφεσία.ς. 
λοιπος κλ'ηρος ΠεΡιsκ6'1.λω:ίε τον σεπτον νεκρον, εν τι~ σiιμφOν, οια. τον Επίσης σκλΊJρoν και 2Χωρo~ {}άνατον * 
μέσφ κε[μενo~ σ.ντιΧΡ') τοί) ,cι,priνou, και τ'~ν οφχιφατι- έτέροο ενδόξο!) !7.ίΊτώ'l lΙοιμε'li()χοο. Το π-:ί.i}ος οεν ε- * * e' 
. , ~ 'J' ι 'λ " . , ·"(ι'·~).' λ' CΙ Ί.' λ " Ί'ρεΤς κσ.Ι π!'ί.),ιν 'Πυ::ιοοο/'ισιι.ους, τικΥι',εν~U:J.α:ί[α'l ψέrJΟ'Ιτα. <..ψα η onτως εν μεγι'JΤ'Ώ, ΠΡCJ.Ι)νυη εισετι, cί"ν .επο!) ωυησcι.ν EtCctl αι π ΊjΊcι.ι, κcι.ι \ • Ζα..τ 

, 

σηΊκιν~:ίεl ΜΙ επιημ.ότητι '(ι νεκρώ'Ίψος, IJ.Eta. το: Ι t'κκ~η:ίία '1.:)':'11, l)πo~&.λλ~Τ!7';; α1J,'}ι ς . ει~ ooκι::α:ίία~ ιiνΟΡΙ:Jπων εννΟΕΙ,σ.ι, Zl'l.l υπ? ιiνf1.t;ι~πων 
'π' ',.. ο'ποι'Νς f, ~!)ΠN.ι'~=I)τoς 'Η"Ι06με'lος Τ'{ις Ι. ΟΡψuτε(Jας Οία ΤΥιΥ στφησιν λειτοl)ργω, οστις, Εν τψ' ~ ε"ι.οι' <ι' ν' !φαι; τη.. ".'- . ~ 'j. υ~ ι , , , ' _ ,., , '" "εννοειτΟ'.ι, . .Ν., 

Μ · Κ' . ~ '. ' . 0- ν Ί' αl'ur ώτατον Υ.ατ επιγνω'Jιν αlJτου ιιψω ζηλω υπφ τΊ6 παψψαζ E'J-
υ.να.ι'γεί).ωμεν ει~ 

ονης I.JY.XOI) ε",ε~ων(ι'JΞν επαη "ΙΟ 't I
J . , 1" ' ' ', <Ι. ,': '. , ,τουc υ.'Jα.~j'νώ'1ΤΓJ.C tMJ.c. , , ,_ ", - , , " σεvsιας, ανεοεΙΧ'Υη atEρr)o; τ'1ι ς ΠΙ:ίτεως τφαμαΖος, 0- J " 

λιαν σlηΧΙ'i'fι :ί!7.ντα το πλ'ι/Jος (ον oρ~. ο ανα (νωσΤΥις (;' _ , '-' ) , , ",cι,'" , .' 

, , r-(.J.... , 
κα. τα. την εΙ:ΙCιO[MΧ.-

. ' ''' , - 'λΟ r . " ~ηγoς ΤΟΟ ΠΟψΊΙΟ') α')ΤΟ'J α'1'ρα ,'(6 Κ'7.Ι παΤ'φ αΊα ας, οα. τα.υΤΥιν- ενα. ε~ς το ιωClον 
κατωτ~r< ι) "r:(-i ον ο χ 1 Ν K~ Dσ.fjΎ1~ ιj/oλαρ- , ." _ r , ",.- _ • ~ , ~ \ 

~I) Ι ' Γ'_) •.• Ι' Ί. Κ!7.Ι cι.uto ΤΟΙJΤΟ "uπηr~r'ις .1φΙ:ίΤΟ') χrι.~ OtXOνo:J.o:; IJ,n- "θ _ -.. 'ι 
Κa.ντου 

χης ετεΡΟΥJ,,(εν τψ ΠΡΟ:ίεχεί φύλλφ ΟΊjμοσΙ~lJfJ'ι'Jόμενον) στηρίων Θεοίι', κατσ . .... τ6'1 'Λπόιπολον. '11 σ.πιίΙλειCΙ. 10\- '/,α..-; Ο ι.ψ.α.νου, το:) 07i:otOU χα.τε'Ττρε'ι'α.ν_ 

και 6 ';ΑρΖψ·α,lΟρ[της ΚιτιΞω'l κ . .Μελέτιος μαραν και νε σ.λη,'}ώς ανlJπολάγΙ'Jτος κrι.l ανφμΥ;νΞl),;,ος 1) σιψφο- τα. υ.pισ-;εpeι. α,ΧFα.· ιiΊ:ι.oν ειο:: το ι.ωριον 
σuγΚΙΥητικην ΠΡΟ'JφιJ)νφιν. Μετα. ταi)τα κατετέβφαν ρά! "EouaEY 6 α:ίΤ'Γιρ ό μεΖ(Λ χΩ'Ξ:; τ(ι)τίζων τα.λο- Ιlοτα,ιJ11,U χ-α.τα. /Ct'TLllJ.'JUV, ον υ.πετελε:ί-
προ t'h; σεπτ'7,ς σοοοό) στέ'cανοι πολλο1.. μετ' επιγρα- Ίαα. της Εκκλησία:; πρό6ατα, Ε'J[γΎj:ίΞ,I 1ι γλΙί)'1:ία 'ή • - ")) '\, , , 11' , 

Ί Ι' τ ωσαν, χα.ι α., ,ον εις το χωμο'ι '.'1'10U-ών και ποοσ'cωψ! 'JEro'l Εν οίς ό τ'Ζς πόλεως Σκάλας μuριάκις κινη{}είσα ΊJ προς Οιδ!7.:ίΚ'1.λΙαν 'Γι i:(Jo::; οοξο-
ψ Ι' τ ) Ι ,'- Ι-Ι λ' , ", " , ' ~" . - " "Jlf.' - ι 
Α ' ~" Χ Κ -' τοίι Δ'()tJα(χ~ίο') ,ογιαν τοο Cf.'JΤΟU και (Jε'φι'l Ί ι Π(jος Οr)'ιγιαν των ΟΙΟΊ '/h.LrJ. Ί"υιηανου εΠΙljης, (;'1 c.ολα.'.ι?.ν 
αρνακος υΙα. το!) Κ. • οnππα, ο ι ' Ι) ~ . ,e, , , • " Ι " Ι _ ,Ι " ' ι 

Α ' ",. 'Α '1 e'~ '. 'L'_ ποιμνιωΥ, αtΊ\lα ενΞΠΙ:ίτεl){)-η εις α')ΤQ'1 το lνs'>:J.α το '''' '() (.Ι'" - '" - ',' , 
αρνακος οια ΤΟ') κ. ρ. ακω')ΙUO!) , ο της I~ .. ιψo- "Α ΟΙ'ΙΊον. ω.; I;;AETt:~Te παπα. αι.""fj ',πα.?l.ια. 

'Α Ι' . ,- 2 Ο . . γιον. , ' 'τ"'ι":. ~" π~ς τοίι γ. εωΡΊιοη και των ι:;κπαι ιωτικων κ:τ~- Βλέπω τα. πρόσωπα τών α~ελ~(ί)ν Κιτιέων ιjτηΊνα. EfJt'{'ljcre: 'Προ .. _ xuIJ1j,,;'snIιr,:; tY,ΙXVOL1jLO; 
στηΙJ.άτων Λάρνακος οια τοίι κ. Γ. Νικοπο{)λοu, Ο ΕΚ και κατη~η, επι τ~ 'JΤΨ!ι'JΞΙ το'! tOlc,.)to;) ΜΙ τηλι- T9j; 'Επα.ρχία.ς ΙLα.ς.ΕΊ'ιε Τ'~ υ.).r;θεί~ λί-
τών κ. κ, ΣτίνΊj Χριστοψίοη, Γ, ΠΙεΡίοη, Γ. Δ. Πιε- κ06το!) αοτών ΠΟΙΙ.LΕνi,rJΧΟU, και σ.7.00[Οω α~ΊτΊlς πλη- , "... lJ 

ι Ί σ,ν περιψγον κα_ι α-:,ιον vα.uμ.α.σ(J..CιU τό ριοη και Δ. Θεμιστοκλέοος δια. τοίι κ. Χρ. ΜΙΧrJ,Ίjλί- ρέστατα οίκαιο'l' οι6τι αν ΕΊω, απαξ μ.όνον, κατα. τ~ν 
οοη, δ τών ΕκπαΙΟ60τικών καταστημάτων Λεuκωσίας οια. ~σχάτως εκ τ~ς αλλΟ(;ΟΠ"6 Επ::1.νοΟόν μο'). λαεων Τ'~ν ΠΡα.γΙLα. τουτο, να. μ~ 'Πσ.ρέΡΧ1jΤα.ι έ~oo
τοί> κ. Γ. ΚαΛ6άρεως, δ τών α.Οελφών Παντ€λίOOυ οια τιμ~ν να- Ίνωρίσω κ\χι ασπασ,cι,ώ αοτόν ΜΙ το Ίλuκ,) tJ..α.ς Υ.α.θ' ~ν "α. 11:1; εχωΙJ.εν ν' ιivα.γρά.,fω-
'1;00 κ. θ. Πσ.ντελίΟοη, και 6 τ~ς πόλεως και ~παρ- και μειλίχιον τών λόΊων α~τoί> να σ.κοι)σω, σ.πεχώ- μ.εν ΠUΡubο),ισ!l.οUς κα.Ι ψόνCιυς. . 
χία:;Λlφ:φσοο, δια τοο κ. Κσ.Μάρεως. ρησα. τοσοί>τον καταΊοητεημ.ένος, [;}στε 'Γι0Ύj Επι τψ i}σ.- * 

νάτφ αUΤΟlJ μ.όλις φέρω τον 01''1..0,1 τΎις λ6ΠΎjς, 6πό- * * 
Msιr;α το τέλοι; ,*. νβκρωσίμου και 'tou τsλsl>τα.ίοl> σην &ρά "{Ε λ6πψ πρέΠΕΙ Υσ. αισ,cι,iνφ&ε uμείς, α- Καθ' α. v.α.νθά.νΟ[Lεν, ~ Κu'bέρν1jσις προ-

τηι; ΟΒξιας τοα σεπτό!) νεκρoίi, ~pθη το λεί- "Ιαπητοι, οί πολλάκις εκ τοίι στόll,α.τος α.Οτοίι αν- τ;θετrtι ' θ ρ ..... 
ι Ί Γ" '.ι. να κα. υΠOΌά.ί,·~ εις τ~ν προσεχ'fi ΨαΥΟΥ κα.Ι σl>νοοsuόlJ.8\ιον ύπό τοίι κλ~ροu, τοο πλ~θoυς τλήσα.ντες τα ρ'';'ΙJ.ατα ιriiς αιωνίο!) ζω'ι/ς, και τα α-

.. Ί··~ Ι ~ ι ~ ,., ~, ..... 

καΙ τηι; στρατιωτικ* φροόρας μΒτηνέχ6η εις τό χω- ια&α. παρα της CU1lEtYj; 'XUtou ποιμαντορίας απολα- σuνΟIJCιν \/Oμ.Cισχε6tOν περι Ε-:,ορια.ς. των κα.-
ρίΟΥ Πσ.λουΡ1ώτισσα, stς δ ε'ψίσκΞται δ τάψος τών Άρ- οόΥτες; Δίκαιον εXEΤ~ να. κατα.χέψΕ Κ(JοuνΟlJς οακρό- τα.δι,χα.ζομ.ένων Οια. κα.χ.ουργΥι:-ι-α. τα. ~ εγ-
χ· ... ρ"ων "'ιχί ετέθη. εις τον τl'irι:o" το!) ιι.αΚιΖρίτοΙ) αρχι- ωΥ Επι τψ σ.πελ,cι,όντι, τo~o:.ιτφ ΙΙνευματικψ ομών ΙΙα- " '" , )' 

'" .... Ί .. r • γ/,"ι'j[Lσ.τα., τψωΡeιUfLενσ. οια. ψυ ια.κισεως 
Βπισκ6που Μακα.{;ίοιΙ, φι καί να απολοφ6Ρησi}ε οια. τΊjν Ορφανία.ν ομ<ϊ>ν, 

'Ως τελεοταίον, οοστοχώς, φόρον ειηνωμοσ6νης, και 

εΚΤψ.ψιεως τών πολλών αΓ.ιετών &φ' ών πφΙΞκοσμείτο 

δ αοίοιμ,ος, i}εΡIJ.α. Ο&.κρuα x6νouaιx -ή σ6νταξίς Τ"ις 

.1 ΣάλΠΙΊΊος " σ.ν~~ ClI)tIjl το "Γαίιχν εχοις ελαφραν 

αοιαψε Mητpoπoλίτ~-! Αιωνία σου -ή μνήμη Ι ιι. 

LI4D ecnιιlll---

ΛόΎος επι.χ:ί;δειο; εX.CΡωνYιθεΙς υπό του 
:ι!ψ'tJcρισtJ-'ένοu ΊΙγCιUΙJ.ένου Κύχκου κ. )'ερα,-

σΙμ.ου. 

"Κσ:ί άπέθ~Y6 Σ,μ,~\lrι)" Υ.:ιί συναOpoΙζo,τcιι 

'Πα:; ΊσραΤιλ και )ι.όΠΤ:Jvται αίιτον, Y.cιΙ O.i-
1;':ο\lσι\l αύτον ε·ι ΟΙ"'Ι:) !Xύ~o(Ί all 'APILClOrxiIλ.IJ 

(Bιτι:rιλ Α'. 26. 1.) 

Μα.κα.ριώτα.τιι Δάοποτιχ, κα.Ι λοιπόΥ st>os6s, 
o\)τ(ι)'ι:~c'aν iΙρήV'(j ;rαpibroXi '!ίά ΠVi!JIha 

, . ΠλΟΟ:ιτοΙ) α~τ06 δ μΑΥσ.ι:'Cιtw~lσΡlχη-
. >':ιY.ILnti,'ilJ.. ·~ι 'COIo!)tov rpO('IQY ιιυ;νωμ.ο-

6 λα.ός εν &πι τoOIXU't'IX 1lτη {)-ι;;
oU't'GYo,: τιχς 'ιiροQ«t)χιχι;: .. ώς" {)-l)

ιrbν θιιιSν, Of)fω, aItEd1jΙ; ev '61-
, :'(~ΤΡα.Ι;:ItOf) ΠλάστοΙ) 'tό έοιt>το!) 

,Σ66~Cιμ~οι; fCUV Κι]'ιδων ΠοιμβΥάρχης 
6ν _;Co όξό '1.'05 {)-α.νάτοΙ) 8ρΒΠΟΙΥον &

εκ το& ι.ιJσoυ τών ,at>rriV(Ov καΙ φΕλ(ι)ν auto!J, 
ιiφιησιy (lQtot>; κλα(oψcι.xς ~Ι κ,οΠ;tQI.tJνΟQς οια 
πρόωροΥ ΙXbtOU' προς θ60\l εκ,8ημ.ίσ.ν. ΚλαΙοt)CιΙ μaν 

. σΟϊ1ινιες καΙ φ!λo~, α.i).'tοU' 'ΜΙ ό3όΡΟΥΤα.ι σί &8IΟλ-
, ~ι "(1I~ΤoΙ, &Μα κι:tΙ .. ~ )E"X,κλησΙιt ιCo6 Χριοτο5 

'. '!ΜΙ σuν6λί6s1:αι. μιιτ' ΙXU't'cuY at!;\ 1:'1ίν QfB-
• . καΙ Χ(Jηστο& σ.tι:τi')ςμ~Οt>ς, άν8ρός 

Jg;t~I"C~~OP καΙ κοινι:ιπι:ι6*!fuκαι ΆΡΧ~$Ρt!:(φ;"'S~ιΧi
~μvdΠΡsπsσ1:άl1:ΙΙ!). Το. ..' . ' , . ., tb'" 

'Η ~μετέpα Ίψχ Μονή τοίι Κ6κκου '::ψ σ.ποστολΙΚ<ϊl σ.νω τ ι';') ν ;) ετί;)ν. Το fLέΤΡον τοϋτο 'ΠΙ-
Οόγμ.ατι έπψένη, "ε~τε π±σχει εν μ.έλος, σημΠ&':ίχει "iν- στεύΟΙJ,ε:ν ΟΤΙ δύνα.τα.ι να. XΙXHuvάocr"Q εις 
τα τα. μέλη' ε'ίτε οοζiζεται εν μέλος, :ίυγχαίρει π::1.ν- , , (,) θ Ο ' 
τα τα. μΙ;ληιr. (ΑΌ Κορ. Ι::!; 2Ιί) σημμερίζετσ.ι οι' [-'.εγσ.ι.ον ι.;α. fL ν τα.ς προς το Υ.σ.κουργεΙν 

εμοί) καιτών πψίεμ~σ_έλ~ μοu, τΥιν λι)πην, o'pέ~εις 'ΠοΧ),ι;)ν, διότι τ+.ν ψ:Jλα. ιι+, ν , εν ~ 
.γιν αισΜνεται ~ εκκλησία. 1ιμών: παρεχομένη οΞ u- ,ι{.α.),ως Οια.ιτι-;)ντα.ι, κα.ί, a. π α.λλ α. ττόμ.ενοι 
μίν το t~ς παΡ1jγοΡίσ.ς βάλσαμον, ε;;χsται "ις τον μέ- , ," 
γαν τ'ης εκκλ'ησίας 'ΑΡΧΙΠΟ(ΙJ.ενα Ίνα σ.ναΟείξ'Ώ τον α- JtσofJΎj:; ψροντιι:.ος χ.?'.λως i(.οι:-ι-ί;)ντα.ι, κα..ι 

ξΙΟΥ νσ. ποιμιχ.ν1j ύμάΙ;' lJ.st' ~πt:ίΤiιι-ι'(l::; και όf)ηγ-VΙqι ποός το να. Οια. ΤYjΟ1jθΙ-;)l'Jιν αί Ουνά.'Lεις των 
r ~ \ ' , L 

το λΟΊαον τΥlς εκκλφίαι; αοτ05 ποίμνιον εις νψα.ς, ' r ' , .. , / 
σωΤ't)Ρ(ους. εpγα.~oντα.ι επι τινσ.ς k>Ρα.ς τ'ljς Υ1μ.εΡ'l.ς" 

Τέλος οε, ώι; οί αρχαίοι ΧΡΙ:ίτιαΥΟΙ έπΙ τιί)Υ τά"" τουτου δ' ε,lεΖ.εν εΙI'Jέρχοντα.ι trrxvot και 
φων τ(ί)ν τελsuτώντων sΜJιπτον κλιiOOIJς φοινίκων σιψ,- €ξ~ρχoντα.ι εUτρα.rr&Τς Ζα.Ι ζωΎjΡCιΙ, ώς πα.-
60λα τΥlς κατα τοίί {~ανάτoυ νίκης τιiJν εις Χριστιuν ρα.Τ1jρ~ίτα.ι κα.θ' έχ.ά.l'Jτr;ν, τ~ν τοια.ύτην 
πισΤΒυόΥτων, και τ~ς αναζωoπoι~σεως 'Και ιχΟ{}α.ρσίας 
ΙΧQτών, o~τ(ι) καΊω ψέρων εναποτ{{}η,J.Ι επι τοί) σε6α- λ,έγομ.εν ψυλα.χ:rι ν ΠQλ).οΙ τ~ν πεR.ιse.ΡCινοUσ~" 
a,J.(ot> τoόΤCιI) Υsκροt} την lJ.ικραν ταότην προσφώllφιν πο'nοί οε τ+Ιv εχ.ουΙΗ περιζ+ΙΤΥΙτον, rvwpft 
ώς κλάΟΟΥ φο!νικοι;.· r OUIjt οε χ α.λι';)~ τα. u.έ'1α. ~ια. να. τ~ν ~ ... 

'ΙΌ!) πρόι;; Θεόν ~κoημ~σαντoς αoι8~ιιoo χl)rΣΑΝ- 't' , ν .. \-- .,<:1 

θ()}' το!) περικλsοf>ς ~ΦY .κ:ιτι6ων πδιμBνιfρχoυ~ αtω- ,:r~Qit;t"rιcrWCit\l. 
νΙα ~ μν~μ.η! αΙωνΙα. t IJ.Y~IJ.'t)! ΙΧΙΙΟΥίιχ ή μ.1ιή1J.'1j! 

<\' i!ί". 
11< * 

Κα.θ' α.. 'Πλ't)ΡQΨΟΡΟU{J..εθα. δ 1ψοϊ'ίτάιμ.Θ-. 
\ιος τιης JVTauea 'Εκ.χ.λΥισία..ς των Krι.GoAt~: 

,"'4 !,Α 4eJ'1> Α .. ιtων,. όια..τρα..νι-;)ν τα. Ψ ι λ άι ν θ Ρ ω π α. α.tL 
~. σθΥιv-α.τά. του, ·προτtθετcx.ι να. ίορύσ'!J σχ. ο;" 

04J.i ευά.ρεστον €ηύπωσιν ενεποΙησεν λείον εν τι:) μ.6λις εκ. 10-12 όΙκ.ογενε 
έντα.αθα, ~ α.πο τιης ύπηρεσίας τιης Λυτ. χ.α.τoικol)μ.έν~ χωρί(~ Λγί(~ ΤύΧΙύνι χ.α.Ι ν~ 
Ό,θ. Ψρ<χ.πέζης &.πόλυσις το\) Κ οι) Σωκρ. ΠΡQσχ.α.λέσ'!J δ ιειος oιBιiσκα.λoν, Ιστειλε B~) 
Φραιγκ,οό8'i), oστις~πo T9jc; συστά.σεως 1ί-ιης 'Κα.Ιχ.ι~Bωνα. atck. το σχ.ολεϊον. 'Από πά+ 
Ιδωιr(J~Ii'.:ΟΡΙα,ι;, ~τoι Oι:rto, aι~Oεκ.α. CiJ.s- τε α.νέλα..~ε τ~ν εuγε'V9j τα,ύτην ffpoVTtB,t+ 

δον ιτωv" UΠΥ)ρ,έη.~ ,εν α.υτ,~ !l.ετα. ζ~λol) δ π άι τ e Ρ ουτος να. ψροντιζΎ) OιOα.σx.ά.λo~~ 
κ.~Ι ~ΨQ~Ι,~~σ~wς .~~ ·~,oι.μ.ί~ς μ.εν, ιiλλα. O'I)'V- οι' oρθόBoξ~ χωρία. εΙνε &.γ~Ιύστoν. '1-186:-,. 
ά.μ.οι.. εχ.πλΥ)ρω" κfJt,[& γνωρίζομ.εν. Κα.ι οv-ως δ 4γα.θΟς οu'tος Ιεpε~, δ' x.'i)i ... 

εΙ~ικ.όY· ' 
11. 

.' 

'.:ΙΙ; 



•• .ζ 

... , 
~:\ \ ιιι Ι'::: 

"""" - -----------_._----~~~ - -- ----

-:-ω'ι xω?α..ι~ν, να. ΙJ.πρ+ιη El; (ΧΙJΤv'Jς τ() 

7:fJr;O'I, σπ~p -ι; <ρtλά.νθρωΠΟς χαρ6ίrι. ΤΟ') 

~ - "-'-' "r'.~ =urr= χιχ,t να. a.r::ι+:,r;·r., ΕΙ::: (Χ'J,')'J::: ,ι,) J"r,ivt"~ - Ι 'Ι. • 

, '" Ι " ... 

'Λ(ΙΙ;Τψt' Χ. ΣυΥτιίχτα τηι: (ΣιίΙ;ΤΙΥrο r:» 
ΊΙ ~Ξ6. K:..ι~~?νη,;~; cir=b ,;,;~λλ~~ 'Γι~η zp6·)'Ju a~~Λ:f,?~ςL 

-:'~'I ι:;"j:'j::Ι~~'J J.~-::.J~J:J:J.tjI,W'J G,:,~Oμo(;J,1 ε·ι π~λλ:~; τΊις γfι~~') 
i , , " . ~, ...."' ~ ;::::' _,....:... ... 
. Z'(j)I';I.J~; Υ.:ΊΙ cμfι); μεΤλ λ:;ί~"ljς 7::ΙΡ:ΧΤ-fιΡ~Jμ€'J oτ~ C'J., 'Ξ. 'ι ."r-",ι,. 

6uc; 'Ιραδέόεζ. 'ΛΠ"~ρίαζ αζι,ν όfJ-ως εινε ni.J;; 

εεν προέεη ή Ρω7σίιχ εις 'Παρόμοιον όιά;~ημα. 
r.pt,; η ΕΆοοΟι7)σι ri βψχτια, ΤΟVΤΟ οε Ξίόει 

ύπονοίψ οη έ... τΥ; πε')ΙΠΤΙ~7ει ταύτη όεν ένερ-Tr,'! εχ/,ογΥ.ν χιχ,ι τφοσ}:Γι'Υιν o'.orι.fJz/I.l'v'J. .., ~ ι r , 

Το '";oιouTo, Πtrrτε~Ο;J.εν, v.J~όl.ως θα. E[J.si..., 
:':;'J ~ΧΙ;ϊ.~·I -::::JrC'J μΞΖ?t σ-ήμερ"ι 3ts',l"ήΡ":-Ιj:rs'J. ΆΊ'I~o::Ιμ.ε'" 

7'~ ι ~'I'loια:ι τ"fι~ ~?αC~:'Ij:'Jς α~:'ης, Εξ ~:; χα"';Ύj'lτ·fιlJ:ι.:μ~ν ε~ς 
:ί,εΞ~'/~') α'Io:ιι~χς G·'ίμs~;ι',l. 

γεΊ ε,ι εΙλικρινείq:, διότι όεν ιiγ'loεί Q7t Τι έκοοσις 

των βερατίων ΕΙ,lε ",λέο'l τετελε7f..1.ένον γεγονό:, '";ων 

:t. 

:/: :/: 

Χ~~ cμω~ σ~μεFΟ'1 τ~ χαΧC:Jργ'f,μ~τcι ύ7';~~Ξ6'ηι;:ι'1 έ.'/τ-αG()~ 
7:.7.'1 ~ptO'I. At ζω~Υ .. λQίi;αl, α~~τt'lες ~p.6Τ'ΞΡCι'} Τ;'J:λ') σZE~~ν α-

,('; (' ." λ' ~ 1:\, λ ~ "Α'" και ση η /Χ'ιιχκ. η7Ι~ 7ων ει'ιε Cι\)(I'ΧO ο... .. ι-

6ωl.l:ιtν ίΖλος πάψ!"ων τί .5'ci πράξη η~η ή Πύλη. , , 
'Άλλοι λέγουσιν οτε ή επιχεψένη πτιϊ)σι~ του 

'Γ'-fj Ι θ i: ~ Ι\. U CJla.x:fj (2 Σεπτ.) ε"έν πο, 
, ~ J ~ ., /, 

, , ) , 'ι) , , " ":'lω'J:Q~, σTι:).Ξp~ν εγε.νσ'/το \ι;ιν σ:)Ψfι Et;" α~ Εχ.Χ:;':"::J:~, ε1_-

ρ!ζ(;):;ε~ς χαί αποςέc;εtς CΖ'lορων ειν~ι τχ \lεΙ;y~εp:x τfι; +Ιμ~

Ρ~;' Ξμ~Ρ'1ίG"μ:Λ σΙ:ι .. ιων κ.)ι χατασ:ρo.?:ι~ ~~μ.C:ιx{ω'l καi αμ-
7:~λω'ι ct:χτ:ρiττο"ται μεΤ2 μ~γάλης μ:χ·ιi:χς. ~ApYΊε ή ~EO. 

1\ 'J~ Ξ~'Jη:ί~ς οε,ι λαμ6i'JΕt ε;.'3η:;ιν ':'W'J αΤ;Π'"μχτω'ι τ:ι6τω'l, 
.η γ'ιω?~ζoυσ;ι πi'J-:α εγκαταλε{-ΠΞΙ gΠ{ΤΎjοsς +.:).&.; ~E~; τ·η,ι 

ανηl.εΊj τ(1Ι,Ι Y.α",σ7.~ΙΙ;)'I 'ί)Δστιγα; , Αλλ' "ίτs το S'I εί'τε ΤΟ 

:ι.λί.:, σιίμ.6α{'JΕt, τΞι μ-:γtστα. νσμ[ζcμ~'I, ίιπ,ε ι6άζ::ι τ·η,ι α
ξ::χ,ι τ·ης ΚJ6Ε?Ψ,,1Εως ",αι ~νYγ",η 7.λίο·1 να θ~J'n ei; ε
νΞ?γε~αν '::Ι ιr=EptXCO:fιr:x αC'Τ~',ομtχά t"fJ; Op;-cινα. 

ΒεζlJΡΟU Κ2ψηλ itΙXcrιX, ψίλου 5ντος της ,ptTtAYj~ 
σuμ.ΙJ.αχtας, αψ':ιpμ.~ν εχει την τεΛωτιχίαν απάν
τη7ιν του ~:αΛισ!)οlηη εΙ; τ-ήν' τεΛωτιχίαν 'Περι 

yorι.θ' u.; ΕΙ/ο/.εν Π)"η~oψoρί(Χς 'ή προχείρισις 

το;:) πσ.νΟfJωλ χ. Ι 'εραrrίιJ.OU εις ΚαθηγΟlJ-

1J.evo'l τ7,ς Ίερα.ς l'r. Κύχ."οου 'J7tO τΊ;ς Α. 

Μrι.,,·α.Ριό7YiτΟς του 'λ.ρι.ι~πωχ.όπoυ. (),Jτω':; 
, 

f [r)"t,l.e:" Εν Τ'~ χαθ' +;[Lii:; /.OρειΓf,. ΤΟ') EU-
... 

ειτωΥιυοου ΚΑ-ί:οου εις ετι Τ.: ΙJΛ Ο ευ τ ο u χω 
ι 'ι 

,"" , ι\. , ............. E'J ;τα.υ;Ευτος χα.( οισ. πολ/,ων TCG07EC·fj!J.'l.-
ι ι ι 

,ων I,.U.OlJtM,;J.:::vo:; ΧI--IJριχ.Oς, πα.ρrι. του 

., - ~/-) συνα."6Π,(ο,ων 07.0ω'), Τ'~ lJuνεργα.σ'Γf,. ,-.' ν "" r 

,(;u ί\.ολλα '";a. χαλα. Ελπίζει Υ.αΙ. -ι; Moν~ 

υ~ς 

χα.ι 'r. ·Εα.·ι:φία. -τΊjς Κύιτρου εν γένει. 

* * * 
Χθ;:ς €'fri/:r, εν ,rι.;:) θ rι. ε'ι -τι:) ν (J.(:) Ό\ ~'ί-

r \ ..... ~ "" . 

:\rί.πα.ς iJ.ν-ιψ.όlJuνrlν υ7.Ξ,') ΤCι') α')I,Γ;Ι;Μ/:'; 

'\ r 11;; Q ιό ω~ \ Ο UfJri ν OO'J TCC Γλ" ί ωJ.~ '1(1 υ '"rc.. ') ~ ~.~~"... j , \ ''ι ~ 

I,.1,-(,:;0'J '";0:) πα.νοσιοΊ,. 'E~ιi?I,Oυ το;:) 606-
'ι 

. , 6' ". ν '\ νσυ Ζ .. ΗεΟ<ρ1Jl,σ.".του κιχ, Ο ο Χ . .... ί:. " -

ρrι.ι:ι::J~ος ι;ψΛΎj')"Eν (Λίγα. xai. fJ'JΊ'''-I-'I·r,,'.ι.Γι., 
'~ '....' ......."1 (.J, 

E~'JIJV"rIJΓJ~ ΤC/r a::'CTrι. r του σ.-;τχιοιωΊαντος "7' ι" , ~ J ... J ~ ., 

α:./ιε:,;Εως. 
ι , • 

Φσ.ίνπω ση 

χεΥ.?ιψι-ι-ένη εν τ~ 

* * * 
" 'Ι ... ' r ol~7i}El Υ; [l-<P (,OUtVT ,=11. 

ν'ί;σ(:), 6l6τι χ.α.τα. τα.ς 
" ,... ,"",,\ 

τελευ7αίας ταύτας +'v,έρας Υιρςατο οιι:ιου-

rrr;. α.r;ΟενΥι τινα σ·f)ΙLεΙσ. τr.ζ παρουσιας 

τψ:;. ~,\ /'οίv.οvον οι' +;ι-ι-α.ς a.,1 εννofι να. πε-
• Υ..... " , _ 

FI7. IJ :Ι [J.a,:ΎJ ι-ι-ας χαι (ι~υτε:ρoν χει.ι-ι-ωνα. 

." ,. τ τΊ:ν Ε-IJνΟΥ1,ση δ OEIJTECO:; Ι',Γ/.Ι. εrι.'I V·rι.MfJ σ. ι ',' ι 

Cι'JTO:; επι θύραις χειμ.ων. Ά\ πrι.ι-:-εΙίαι 
,. ,. 

np0'Jo/y: /.α.Ι [J,εγrι.kfj ΠΡΟΥ'Jλcι.::,r.;. 
.. _.",,'.,j: 

* :/: 
" , , ....;. TCO'JRl~)'J,E-ν τα. Ι',,ι. Tl_ν:,;; Ε ΥΊψ. ε Ρ Ιι'.J ο ς v.. ι 

[':i r ί1'"::ίΙ a.ΟΤύυ. '() (~?EAtIJ.o; Et:; τον α.ν-c ι J""'Ι Ι ί 

ύοωπον (λCΤΟς Ε-Ινε πσ.,ι-τοΤΕ δ προ ΙJ..ια.ς 

Υ.f1.έρας ;ι~ τrι.σΧEυαoσθεΙς, α.υ,α 6UfJT'J!. ως 
ιιί α.ρτοι ιιι πωΑΟΙJ!l_ενuι Et; τας ιτ6).Εις, οεν 

", "Ι γ 'Υ 
τρωγονται "ΊΥ;ν εΠlOυ'1αν, σωτι Οζυνι,=ουν, 

χαι οί LOlrtUTO'. α,ρτοι εΙ'/Ε εnιb"λαbΕnα.τοι 
εις πά.ντας χ.α.ι χ:.ιριως εις τα πα.ιδία. 

J Ιρσσο/,i)ν εις τους ιiΡ70υς ι-ι-εγα.λειτέρα.ν, 
,,; .. V '"( r 

Τι εις a.nα. τρόψψ.α., όΙΘΤΙ ό σ.ρτος εΙνΕ 11 

βά.'1ις T9j; τροψ9)ς. 'Εχ.λέγετε πά.νΤDτε, e
στω κ.α.ί Βια. ΙLεγα.λεηέρας όαπά.νΥίζ τους 

α.ρτους ε;<.είνους Qι-:-ινες οεν ό~υνίζoυσι τ~ν 

επιουσα.'ι. 

'Ά<\~ [~~ωσιν α.υτα. ύπ' δΥιν των οί 
~. ! ,,", 

ni,VTuH "ξlJνυηι.Ενοι γωΙJ.rι.όες ΙJ..α.ς. 

>Ι' 

* * 
'ΆμαΕα καινοu?γη~ ι στερεα, EUp'JX ωp')~ και 

civrxTrιxuTtItYj σταΟμεύει πOC'/τοτε έντασΟα, ει:; το 

ιά.νι τοϊ.ί Σύννοu, άνήχο\)σα τιί) Υ.. IΙέτρψ Κο\) .. 
- εξ 'ΑΟηαίνο\). Δύναται 1"tιX~CI βο\)Λόμ..:νος να 

μ.η '1'" -' 
την ένόικιάσγJ δι' οίονΟΎ'ι1';οτε ι..ι.ερος της νησο\). 

ΕΙ'πιήρια έκδίδονται rtrxp-i :rι:ιu κ. Κωνσ-:. Ι !α-
'λ ' , 'Π'Χ~οπο\.ιλΟIJ Kα~-x τ+,ν fJ-Ι γα ην αγοραν. 

ΊΙ 7.λε6'1α(;1ς 1~~6αια τοσ Ε.γΛ/ιμαfoς εΊνε απ::>τέλεψ.::ι τΊ;; 

a~;'fι:;Ξω; τω,ι ΧΧ1 .. σϊ.σ!ώ'l, c'(:tvs; T:Ρ~ τω'l όμμi:ω'ι Τ"f;ς 
~~s. Kυoεpψ~σcως Ψ:Χ{'JQvτ:χt τ{μΙ.QΙ 7:0λιτ~ι, ε:::Ξι3η Ελλε{

~~~;t ~~ω μαpτ~pω'ι ε'ΙΟΡΜΙ Υ.:χταΟ;fc;εtς "'::ι Ι τχ ,.α-:άλλ'fίλΙΧ 

7:?6~ω-;;ιχ "p~ς ετ-t-::7:tΟ'1 έξiτιχc;ι'/ τω·ι 2ια70ροτρ6;-;ως συμ.
Ο:ll'Ι:",ω'l ε'["'I:ιjμ:Χτω'l. 

'ΕΖ. του όιαμερί7μ.ατο; ΛείιΖ.α;. 

«ANArIAA~r~ .. 

ΙJfrrl'χόιιπα τΌΤ) 56 ΙψιθΙΙΟ1). 

1J 'ηΟ/'Ο'[l"l,ΙΧΙ Μ εl.Ξται ύτ.~ Ι. ~",αλΤ10~'/η [Δ'. ' Ε;-;tl.~γος. 
~-~(I)6GQ~ χα! α?cδια, ϊ:C{Ίjμ~, κα~ '.Αναϊ:λασttκ.αt μελέτ.:tt., 

ΒΌ ίιπ) Κ. Διαl.εισμ.ιi -ιιως εργάζό'lται οί ΊφΟlJηταl ε·ι 

~~?;~ Χ:ll Alγ~πτι:).-Ί-Ι 0:;ολογ1::ι. 'Ηθικα 'ιtαρχγγέλμχτα, 

~7:) (:). K6ντ'fί.- Ι·)pφy.ευτιy:~ Χ[""ιjcrις.- Δελτίο'ι βι6λt~θ·r,"'r;ς. 

ιιΙΛ ΝΑΖΙΟΝΕ ITALIANA» 
ΑΝΝΟ 1 Num. 23. 

)3PjV1Mf~JP 

Αιγ(Jitτο\) 6ι!Ιχοί'.φ)lτιν τYjς Πύλης.' 'Ω; γνωςον 

κατ' έ''tος Τι Πίιλη πέμπει μ.ίαν GtΙXxci.νιoot εις 

τ·ην 'Α γγλ:αν ,{αι εpωτ~ πότε .5'i γίν"!). ~ έχ.
κένωσις τ-~ς Aty{)TtTC\), 'ή εΞ 'Αγγλική Κυ6έ"ρ
pγφι~ δίό~ι πάντοτε τ·ην ιχvτην ςερε6τυπο-ν. 
ά πάν~ησιν οτι τουτό .5'-Χ γίνΥι τότε μόνον, ... ΟΤ(1.ν , 
εςασψαΛιlτθYj ή τάςις έν ΑιγlJΠΤΨ και κιχταστ"!) 
περιττη ή itΙXPO!niιx των άγγλικων ςρα:-ε\)μ.άτων. 

TOU70 εγένετο και πάλι'ι εσχ άτω~, ή δε Πύλη 
δlJlTαρεζηθEΊ~'α έκ τYj:. αrιιxντησεως, .5'έ) ει ηόη 
να π:;ά.!=η το αόνον o-:τε~ δύναται να οείξη, όη-ι..,., Ι.. J 

λcι.6η ο,ι .5" ιiλλάςη itOAtrtItYjν, pirt'OlJaΙX τσν ψί-
λον της σ-r;ι..ι.ερινη~ πολιτικης, της έχουσης βά
σι') τ'ην τριπλ'~ν συμ.μαχ tαν και ciνcx.γορεlJΌuσcx 
';πο\)ργόν τον ρωσιτόψιλον ΣαΙ, π~σιiν. 'θ. εν 

, , "\' i \ , ~, (" Άρμ.ενι~ κατα.ς!Ισις Η'ιε ο κτρ'1., ψαινετιχι Ο οn 

Testo:' Trento Il CastelIo del Ruon Con
siglio.-Le scuo]e italiane di Salonicco, Dott. 
Η. B.-L' Ita1ia fuori dei Βποί coufini ροlί
t,ici, Arturo Galanti.-Dalla Sardegna, 1. Ρί
ras ΡίΙο.- Il movimento nazionale a Malta. 
-Monumento a Cristoforo Colombo ίn Ncw
Υ οrΙ:.-ΑlΡίnίstί Trentini, et.-Cronaca αο1-

Ιι Societ~1 « Dante A.llig.hieri 1'.-La settima- Ι 
ωι llel Regno.-Notizie.-Colonie. 

ll111strazioni: Tront;~';'ff~ase'Ro del BUOll 

επί;tEιται Ρωσσικη κατοχή. Έπι τ~ ύποσχέσει 
τη; Πύλης δη .5'-i είσαγ.xγγJ μ.ετιχρριθμίσεις, ιi
πέσuρε την rιαραίτησίν το\) δ Πιχτρίάρχηι::" των 
Άρμ.Ζνίων ,Εν Άλ6ανί~ οΙ χριςιιχνοί u1tοψέροuσι 
πολΛi παρ α τών όθωι-ι-ιχνών aυγκ-ιχτοεχων των. 

Ένψ ή όitλοψσρίΙΧ εινε ατηγορεvμ.έν'l1 γεν.ικ.ώ; 
δι' δλους, είς τους τοί.ιρχους επιτρέπει δ Οιοιιιη
της ν-Χ ~'/ε ψορτωμ.ένοι οπλΙΧ, οιτινε; εΙσέρ

χονται εις κιxτιxς~μιxτιx χριςΙάνων, ιipdtouv O,τt 

Οέλόυν χαι οταν τοις ζητηθη'"ή πληpeιψ.T), όεί

κνύουν ~α Οπλα. 'Εν Kρ~"ΊI' ή κιχτάc;rx(ης ε1νε ή 
αύτή. Κ lχ,ιΧ νεωτέ~ -είO~~εl.ζiι ΠUλη:. ιiν,ιxκ.α
λει εχ Κρήτης 14 τάγμιχτιχ έψέδρωνστρocτιω
των, f..I.έVΕΙ ο' εκεί σψιχrσ; εκ όέκιχ περ.ίπo~ χι
λιάδων. Λέγεται δη ή Πύλη <tpotiaEtoct νιi ΧΘ. 
ρηγήσΥι ιiμ.νηςία:ν και εις τους 16 δπλ~ρx.ηγoυς 
και άλl. oυ~ έ πιψα:νεΙζ Κ ρijτας, τούς κιχτlχ8ικιχ

σθέν,,:&:ς ύπο τοσ στρlXτoόιxεί~υ κιχι όιιχμέVQ.\ιτας 

εν Άθήναl~. Τπο των ~ωσσιxών ψuλλων ιχπιχ . 
ριOμoυντrJιΙ τα σχ έόιιχ ατινιχ έψερε μεθ' έιχuτοu 
ό r"uλιiλμGlς έν ΡωιrJtq:. ΚΙΧΤ1 τ~υς" μέ"J έ
ε rtρόι<ειτο να ",ρoτείνγJ τόν γενικ.σν iψο1tλισfό~' 
κατα τους δε ο rι θιi επεδίωκε την σ\)μlΡιλΙΙlJσtν 
Ρωσσίας και ΑύςρίlΧι; itροτείνων τήν' ~~ocνόμη'J 
μ.ε ταξυ ιχ\.ιτων τη: Χ ερσονήσοΙ) του Αψοu," κιχτ' 
ά.Λλους οε στι θα. επεδίωκε Τ'ή" σίιγχ:ληaιν. ε\.ι
ρωπαϊχου σ'J'i'tορίΟtJ προ;; λίισιν δλ ων τών τιχ
ριχττόντων την ειρήνην ζητημάτων. Ό χρόνος 

οα. ά.ίtoδε,ξγJ τί εζήτησε χω τι ΚQtτώe.ο~σε. 

ι (;0I1siglio.-Dr. EHl'ico Zammit, prOlHotore 
ι1(~ϊ COllli?i nιnltesi IJer l'ίtaΙianίtί1.- Μοnπ
ωοnΙο a Cristofol'o ColOlnbo ίn Ne\v-York. 
-Ωlί 1tnestr.ιti (li I,'oll(10 salutati 111 pass3g
gio (lagli Alpinisti Tl'entini.-I. Rifugi ι1ο

κlί AlJIirιist,i Trentini.- Nel)OlnnCeno Bolo
/-ζl1illί.-ΩrΙΙΡμο (1ί AIIJinisti.-Tiro di ι~oη

Ιαιlίllα ιlollo valli. 

Ε .8 ~~ r'l" I~~I:> Ι 1(: Α . 
-:-ο§ο-:-

Ί'Λ ΙΙΟΛΙΊΊΙ"Λ ΤΗ:!;; II!\II!.I"Λ~ 

Τα τελευτιχΤα ψύλλΙΧ οvεεν νεώτερον κψίζοu
σιν 'ήμιν, εΙμ.ή την είιχ &ρις-ον εϊοησιν οη δ Τσά
ρo~, &f..I.ιx τη ά'Iα,χωp~σει του ςένο\) .ou, του αμ
τοκράτορος ι ΓοtJλιέλf..l.ΟU, ενετεΙλΙΧτο εΙ~ τον ξν 
Κω'ι)πόλει iπιτετριχμμένον να ζητ~σ:ι 'Παρα TYj~ 
Πίιλης «( έν όνόμ.ιχΤι του Τσ&ρου κιχl του l)ωσ

σι κου λιχου)) η)ν εΙ" άκ.έριχιον τηρησιν των δι

καιωμάτων της bpOoSb~Otι 'Εχ.κλησΙlχς, τιi δποίΙΧ 
ήΟετ-ήΟησαν δια τηζ ξχ.όόσεως των Βερατίων. 
'Εαν άληΟεvn 'ή εΙδησι~ α(Jτη, 'ή Πίι:"λη, ~ΤΙζ εΙς 
ο·:ιοεν έλογισατο τας όtοψ.αΡΤ'Jρ~qεtς τ(;)ν λοιπών' 
μικρών QρΟοοόξων κριχτών, ;.5'oc κιχταψvγn εΙς το 
σύνηΟε ς τέχ νιχσμιχ, δσ&/'.ις τα ψέρει σ κ ο u. Ρ « 
vi άλλ«σση t,Q '}"πουργΕιον 'It~u~ i~8i0!l νέ-

j 

ΔΙΛΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

f( n τ α τ α ς i)(, 1ft ιi 1~XΨ: π .Ι ηρο[Ρορία ς, τ-Qιθ 
ι:ΙγταΠO~ΡΙΤOίί t&v "ΧΙ'ιόΥου», ΤΟ άρμε~ωιO.· 
(Ψ:ηιια Ιιψ6ά'lfδL συ6'ι:ψι'ις όιαστάσεις, fωσ
ιJOι :r.!JάΚΤOf?t'C ΠfJοtrοψι1(οvι~ έι~έ1,'ερσΙ"",σ1H'
t:n eiq., τη,ς (~,π()ίυ (: 7Ί, ΡωσσΙα θέ .. Ιει ,κα'(-α.lά
βει Τ?1 γ ΈfJζε!Jούιι, 

Ό ίόιος 6i~'rQΠQΧfJ(:της β"εβα"ι.ο'(; δτι Λ "'i
ος έπl. τωγ (ιτραϊιωτικι;")γ ύπίηψτος 'tfjt: ~ Ί!.:.l
.lάόDς Μέχθl1 το χαfJτό!Vν.~άJttογ (ιετά t:r,,'"(aI1' 

σ~ψφω)'Ι<;»)' αϊΤΟ'ες 6ri)!'t}yto άποδεκιαί; tic 
αύ6Ίσειc όη,Ιo~'ότι τού ί),ο 'iYtprtlq, ut~roii 
εί.ι; .50,000 έν 6ί()1i"'~ και 100,000 6,. .πα .. 
.lt'ILW· T'i,.· πap~ιΡox.ηy r.oiJ γφι.«H~ΙΚO'θ "συ~' 
στ~lEΊα.τoς .τi'jς κιγ?ljIΙ;ΟΠΟΗ,σεωc" και τ~~ qια;.. , 
ίασκε,Ό??)' 9;Xνlω~4{~'): ~μ~,. τ,η~", ,y.n~f"ά.dn,
σ'ι)' 1701) Πειpίιι.ιως~.aΙ τώ!)' 1·ήσω~. 



'~~---------------------------------

-Κατcι Tllc. l-x. iv/ιιδρίτηι: tiJIjITfIC: 1/ χ/)
.Iέ('ιι έfaxolovOf'i πoιoυσrιι' OPIl1-jal1" t~j' τπϊ:ς 
}::ταrχίαις ΆΙικάΥτη, Brιτι:ιτιπ(, Ά!J{l;ω
γίαΥ, TfJ.1Mo και Βα.Ιεγτίαγ. 

~ Α 1\ 11 Ι Ι' Ξ 

... Ι,. 

" .. " 

" 'δ) , " ΤΟ1ΌΙ: Εο'αι, πrιρωΡ;Ίσ/ιεΥος ιιι Τ'ψ' α:7Ο-

J{J/llTIr" ταύτ'ψ', 

ivΙεΙGούργη, 31,--Τε(J(Jορά')(ΟJ'ίΠ τιflTπαρoς 

χι.Ιιάδες απεΡΥΟΙ διεδ,μωιΤα1' έt' τιιίς δδοιι,' , 

Κ ) 1 r. Τ 'δ α.Ι.{ 1/ τάΕ,ιι: Otr" δ_,ετορά.χθη. 'Ο έρcθι -~γ πο.-ιις, u.- (JομεριΊ. πυρκαια ιαρ-

κέlιJααα 24 ώρας, κιιτέστρέψε τηγ πό.ΙΙΥ τi71'. llfIoc έlατroυτrιι, α.ΙΙ' αΙ συnι.Ι.Ια,'αΙ tiH 

θεσσαΙ0Υίκης. 'ΤΠ1/{ιχεγ E~.Ιlει1ις i;oaroc:. έΥ πΙϊ7ρtι yα.~ιΊyy). 
<ιΟlη 1/ Εiψωπα[χiι ιJυYOΙXίι~ χατtιJΤfJόφη, Παρίσιοι, 31.- Στό.Ιοι: ,'οl.1ι')(0ι: έ)α6ρ 
12,000 ατομα ιιέΥΟΙ'Υ CιΠτFyα. VIflTαfTιy 1ϊΙ π.ΙeύιJη fίc:l',7έΤιΤΙΟΎ οπωι; 

-- Διαyιεύδtτfλt (JΤΙ u Μουσα BέΗC πυΥε.lιί- χαιροτία:ι ΤΟΥ βαITι.~Ια Οί'μ6έ!ιτογ έπι ηΙ 
ρθη, ά.1.1a πιστ~ύεται, ϋτι άηχώρησε δι' /.1- κιιθεlxύιJEΙ έ1'ος ίταΙικου θωρηκτου, ά.υ: 
Ιηγ,ικοϋ πΙ0ίου Είι: Bαr01~fj. έπειδΊI προέχυψυγ JVιJxifJElflL ΠΕΡΙ τω}' 

-- Πράrα, 5.-ΑΙ βροχαι έπαυσαγ '){ιΛ (; ·διατυπώιJιω.· έτρo:τoπoιήθηιrαγ οΙ διuτoyaι 
Μοlδά6ας χοι,ιη.ΙώΥει. Ί1 έ'Υδεια fLI"i ΙΙΡ- uΙ JOOfIaat είς Τ01' ιΤτό.Ι01'. Διι'ι τουτο ό 
Ύίστη._., Ό α'l.;.οκράτωr Φ!;αΥχ.ίσχος ΊωσΎlφ paatlfi'(.' δεγ θα 'δπά'ΠΙ είς Σ::τέτσιιη. Φό
.έστει.1ε 10,000 ψΙορίγια. 60(.' IΞΙyα~ μη το ,πψιστ~τικoy τουτο Ψυχ!){),.. 

Βιέγγη, 26.-- Ή Jrό.Jις Τοκάϋ, Πfρίφη- Ί''!) πΙειοτε!)ΟΥ τας uxεuEIC:. 
lΙ01' κέγτρογ oΙyoπαραyωY""μ~, '){ιιυστράφη ύ- ΚωΥ)ΠΟΙι(, 31.-Έπειδ'fι ό Σου.1τιί'l'ος 
πο πυρκαϊάς. 'Επτακισχί.Ιιοι (ίrθ{Jωποι ΙΙΥε 1';πωχεθη nι είσογάγη ιιετταρυθμ{IJcιc: ci( ΤΙΙΥ 
άστεγοι και αnυ Τ!Jοψης. 'A(JftF1:ia:r ό II αT(H~xηr τωΥ Άρ(ιε1'ίωι' ('1--
Μψπάσσα, 26.-Έι}όθη ή πρώτ.,., ΠΤΌ- πέιJυρε τη}· 7TOΡOίτηιJίγ του. 

ορια τού σιδτφοδρόιωυ, ϋuτις μέ . ./Ιεc 1'0 έ- Ρώμη, 1.- '() (3o(Jl.JtiJr, Οί'Ιl6έρτο( διι' 
'Υώσ!) τ,ηγ άΚΤΤIΎ [ιετα τηι; Βικτωρίας Νυ- θα ύπι'ιτη εΙς Σ:τέωΙfl1 .. 
άγΙας. -'Ο πρώψ~_'.(3αιιι.1ι;)ς M,)Il,l'ot; κατέπ/"l-

{ο..,γ'διγο)·, 20.-'/1 βασίΙισσα TfJc: PO'f]- σε τους Σέρ60υ( (tJΙTιβαα/ΙΕ:/ζ γ/ι ω){ί7 Iτο υγ 
fιovrlac: άψίκετο είς ΛΙΗ,δίΥΟΎ, τηΥ έτήσιοι' έΠΙΧΟΡ1ί)"ησίγ του άπα 300,00U 

lIετρούποlις, 27.-f{arrl τας έκ Μουαχ tic; 450,000 :ιψάγκα iJJTO~JXfettr, ψΙΙ noi'ιJy) 
Fίδήσεις οΙ ΚΟύρδοι ποιοϋσι' πάσαγ ')-'ύκτα τη)'" κατ/ι τηr: γί}γ κ'l.;βlψηίΙΤΕως χοταφΟ(Jάγ. 
έπιδρψας και όια:τράττουlJΙ po6c·fJar. ώιιό- Οι άπιβασιΙεις έrΥ1:ωπι'ιιj_~ι 1'1 ΣχουΥΙ'ίΥα 
τητας έγα'Vτίοr τω)' Ά{ΨΟ'ίωγ τηr. περιχώ- θέΙει έΥκρίγει τηγ πρόταπιγ. 
ρου. Βεβιιιουται IJF: ΟΤΙ ι) π{;ι;ιηΥ βαυι .. Ιf'l}ς 

Λισσα6~H, 27,-.ΑΙ έφημε{Jίδες της άΥΤΙ- σκέ:ηεται γα συζευχθ~ Τ'ΙΙΥ Χ1ίι,αγ τοΙ; ιί.
πο.1ιτεύσεως προσ6ά.1.10υσι σψοδρως τη)'" l ποθαγόγτος Γκ.ουιιταμαΛίου ιΤτρατηγού Μπιί.
προί: τηΥ ΆrrΙίαγ συ)·θήκηγ, ριος, ψ:ις flrE 'XJroxor; 50,000,000 :ιψάΥ-

Σύόrε1J, 27.--Mirar. έ{Jεθιιψος έπικρατα 
έ'V' Ν,ουκάστε.1 Τ,'ής Νέας Μεσηιι6ρΙγ'ής Ού
a1.1tας, 'δπου οΙ έΡΤ'άται τώγ μεταΙ1είωγ 
έκήιιυςaγ άπερr(αγ. Έπέμψθησαγ αυτοσε 

χωΥ. 

. στρaτευιιατα. Ήάατv'l-'ψΙα, έ-,·ισχύθη. 
. Μe.l60{ψ)'η, 27.-ΠάΥτει: οΙ θερμασται, τ'ής 
έταιρίας τοϋ άεριόψωτος" έκήρυ~αγ άπεργί:: 
αν. Ή άστv'l-'ομία έΥΙ(1χυθη. 

Λυσις TDU 55:11) αινίγμ;χτος' Χ Ρ 6 ν ο ~-o ν ο ς-ν 6 ο ς . 
Λl)τηρες οΙ "1.. Ν. Κάρτοιλις )f.oιt Χρ. ΆποοτοΧί8Τις (~ιa . 

Άσ'(άτ~.). 

Λυσις το:) 13:11) ΑογΟΎρί<ρΟI). 'Yπoμoν~ αρισ~oν ψάρμαΛΟ'Ι 
τ~ϊς ~ .. ομ,φ'lοuσι. 

flafJlatot, 28.-Ή Λύτοκ(>άτειρα Τ'ής αύ
στρΙαc άπη"ιθεγ έκ ΠαρισΙωγ. 

. -' Η χο.1έρα αυςά γ'{ι έγ τη ftea'YlfL6pt 1"0-

άγατο.1ΙΚfj Ίσπαγίq,. ι 

ΤΙαρίσιοι, 29.-Ό κ. ΝεΙιόωψ έπα}'iρχε -
ται είς Kωγσταγτιγoύπollγ~ 

Ρώμη, 29.-'0 κ. Κ(Jίσπης άΠ'ήΙθεγ tir: 
Nεtιπo..ιιγ~,~ θα διυμ~{Y!Ί εως της 18ηc 
Σεπτψ6ρΙου. 

Με160υργιη, 29.-Ώς προψυ)QΚΤΙΚ(»' ιιέ
ΤΡΟ'l-' fιεΤf.τέθη έrταvθα εγ άπόσπασ(ια Π1ψΟ-
6oltxofJ. ΊΙ πό"ιις Ε.Ιγε fJXeIt()')'" έ... σκόrΗ. Ι 
ΊJiJπιηρεσία Τ"ις ι.ιετ~ψoραι: τω", τaχυδ'ρο
μικιi'Sγ [ρa,κέ:Ιλωγ rl,l-,Erat άγευ δ'ιακοπ'ηι:. 

ΙΙετρούπολις, f29.-Ό 1'σάιιε6ιτι: θ'άπέ.Ι
θ!l t'!t 13 'Οκτω6ρίου έπι !/ψε'γιίτιις. θα 
σvvοόεvσ'!1 αιίοτογ δ άδεΑψ6ι: 1(1'1) Γεώργιος. 

ΤeΡrέσt'η, 29.~-Tέυσαρει: βόιι6αι έςερρά
"τ*,α,.. εΙcδιάg>ορα lλέprι rfιr. πό.4εως. Νε
ανίας,i' ,ιείραιμεΥοι: ~α ,σ6~ση τιηΥ et)l,(t.lllIf", \ i 

)J'clf Ι tJαr: 8!ροtt.Υ~n:1Q~.~ακού~r'ηfΙ(J ί.ι- ' 
",ι, '~ι: τ€ι.ιι::,i'tti'a.ιlt#l!4f;''' ετω,(,ίιι,ς . tftc 
'A~'vr ,{1fiQ4lac. 

:Β'{Jοt"'41~aΟ.-'ΈΥεκ(1. σvrΚΡοι6σε4>C Ύε-
ιγOΙΙB~~~: 'frρ(,qg#,τωι: • 'Jλετιιζ;" τωΥ tJοσιαJ.',στώ~· 

, κάι '1.'1ΊΙ:' άστυΥομίας . κατόπι,.. πolυπλ'ηθcιoι: 
,c,;;-ζ~;:-ft~θρ~ίσεωΙ: τιi)γ'πpώτ~->ν, ιιετετέθη 8Yta'iJ. 

~ιπrf~'ta.-" τaζrάΡ,:tΙa Ά .itBCt:>fιi)y :rr.pDr, ά Υτικατά. 
'qtt:iutt' τ()ο σώμα το ι: , tGiY [ppo"'pιi)γ, Βπερ ά. 
Ίr'ΙYΙ,AUIiIJl' εΙς . τιυρν&'σια .. 

l'l."D~,'bn'O.I .Ιιι:. 80:-Λντοκραtf>ρικδΥ Ούκά-
4tWfj~o~!'!~'ιn.'~rjy τά '4~καΙ~I!.~τα το;, τε-

80 0)0 δπ(~ς' d"'ΝΡ'(ιn~,ιήιr!lα ύ. 

ΛI)Τ'ίjρε; ~ί κ. Χρ, Άποστοι.ίΟ-ης κClι Άναξ, Σ. ΧΟJρμοuζίοu. 

-0:-<:0:>-:0-

Α J Ν J l' Μ Α &6(n 

Ό ΟΙ)f.οΟ=μ.~ς μ.ε "ι.:ι λεί, 

Ό 'IClυmιΎ~ς μ~ θο.ΕΙ, 
Ό ξuΧc;uργος με .IΠEιλE~ 

Ό -;~λτω'l ~~ €ν τέλ&ι. 

'A"~~~FW~ Ύράμ.μ;nο; 
Άν ετερ6'1 τι βάλYJ~ 

Ε1; Oρόσ~'" ω τ:;~ fJ.1ίιμ:ΙΤΟζ, 

Έμε Oιi μ.€tα6:iλ?ί~' 

['Ε .... Βου'/ίο:.ι. 

Λ ο γ ο γ Ρ ί Ψ ο ς 14o~, 

Ν, Θ,] 

Μ' αίγα. ΚCl"l.' οντ' δμ.οϊ aε 'ίν;χ σ' Oιi ~ ψερε ι,,' καχ' ω,ι. 

('Ε1Ι. ΛεU1l.ωσ!Qς. ΔτιμοσΟ. Χ. Σε6έρΤι'). 

ΕΜηΟΡ:Ζ:Χ:"Δ . 

ΚριιισΙοι ά. ποιότητος ΎΡ. 
Οιιι.ιτέρι.ι:ι; ποιότ, ι, " . 

'ξυνισμ,ι!νοι .. .. • 

ΡQl1'.1ι σουμσι 19 β"ο, ~ όχ. ιr"ρ. . 
ά'λευριι της Άνι.ι:τολης δ σάκκo~ ,ρ. 
σίτοι,; το κσ\λόν η 

κριθή ••• :...." 
"Ορσ6σι; . .'. , .. 
χιιροόπ\ιχ είι; τα.; ciπσΟή1'.CιΙ; " 

. το .χΙΧλεπικΟν ΚoιxIItdpt. 

230-240 
210-216 
170-190 

7ti 
115-120 

20-22 
10--,12 
]3...:...16 
H:l-··96 

Μj;i:.wno~μjiΙ'f1γ παριΗ1ααΥ vi!>ut"'ttI11 συναλ. 
'Ο κ, ,B;ιxσ'.t'λειoι; Θ,ε~,ιx"ί8:η.ι; ~ΙXe;E\l έσχ&.τω.; 

MoiJU(1iJni~'~ ... έιJρι:ι1t!~ έξ'AΎΎXΙ«~ΚOιΙ'θΙx' λCtμ()ιiV!1-1;ΙΧΚΤΙΚΦΙ; 8είγμιχ
Q,nDW1:;h1 'ift~" ,~ςC)ιι~,q'l!';Ε~~~~ τιχ oιιxφ~pω~ tJιpιxaIλQtιi>V oιιt Π~σ'ιxν έποχην, aYjλo 

.((Jnι,oιιc'Y! .:' . 'έl.~p~(Jl!G~ 'ΚΟVΡφ' :.ιΙΧcφ,ιρΙiliν,1τaQχων, μ.οuο-cψιiΟωvι _ ού-νοιτοιι οε κοι: 
"''''',·!':";''jl,~''!!.ι.~ιιι:",,.~.νn.· εΠd.Νf1-τai1Ιν.' ι '() .' ΣΟνλ.,; 'τιt ,. τη~ Ι>t'λογηv ",(Q". πελιxτω~ι να ΨΙΡΥ)' εΙς 'ϊιΧι; 

'ι", 

---------- ._-----

'ι:;, έ,ι;,ίμ.ΟIJζ ενοψασίας και μ..η, ει; μ.ικρα.ν, 'η 
μ.Εϊ,χ)η'l ποσότητιχ. "Ετι όε ό,)VΙ;;ΙΤΙΧΙ να ψέρΥι 

cιcιψ6?ων ει6ων ψλανέλλας, λι'ιιΧ, χολΧριχ, λσιι-
~' (Ι \'\, ("Ι " 

μ..Cι:Jf.tας, 'jrto)':OΧfJotcrrx, 'σ'ltOονια ετοψ.α και μ.η, )«(x'r' 

ε'f.Αογrj'l και εις σί(.ιν μ.έγεθος απα!τεί εκαι:rτoς , 
μιρόr-ι-'λΧΤΡ'l, τραπεζ(ψ,χ·/ό'Jλ-:χ, c1ι.αΙ δλα εν γένΕι 

, '" , " , - Ε' 'β' , ,"). ~t:C ~'J.; ι;ι,ι.ια; αναγκαι'J., Ιζ τσυ~ $.υλ0μ.-ε-

νου; δίδει ό ϊόιο; 'Itiarxv πληΡljψορί'Χv. 

Tιi α'lτιιψ; του Τζαf-ιίσ,j τρία μ..ιχγ>Χζεϊιχ τη:; 

'ΕΧ1.Λησία" Άι. Nιiπας, '{'Ι ω ς). 'Jrco το ονψ" 
u.'1"tXlt'ia ίi~ Θέ;ι.λη~ εΙ-ΙΕ ~ιατε6ειu.έ'ια π"o~ έ-ι ι· ~ ..... ") , ~ ~ 'Ιι -, , 
νι;,ιχιασιν . 

Ί'.:κ ττι; Έπιτρ:lπr,ς 

Ό Χ. Στέ'Dα"ο~ Κ. Μ-:cϊtJ.αοίόη~ lo:;ucriX:; ε,ι Βα-
τ ι ~ t--., 

ρωσίο!:; καζ.χνιο'ι ρακης rJ,ETιi καλo~ τεχνίΤ(j~ 

εκ Χίι:..'J, αγγέ"λλει ΟΤI ές~γEΙ AΙXfJ:;τpciv μ.αςίχα'ι 
~ χ. χαOαριiς σουμ..α,:; των ς-:cψlJλiω'ι και oux 'r. 

ι 2'r ι ι \." 
σπιρτων, ~:;αψετo\) nι;,ι~,ηΤljς χαι εις τιμ.'1; σ\)γ-

κατ~f:CΙΤtί\,χζ. " -

'Aναλcιμ.{),χ'lEΙ τ'fι'ι άiί~,:~λ;'j'Ι και EΙ~ αλλcι fl-i
ρη τ-~~ ν-ήσCι'd. 

"07~Ι ά.γ'J.n~iJν ν~ π('ιω7Ι x'X~oι:J-x'! /:J.α,-ίι αΊ , \ '-...' 
ιεγαλμ..ένην απο ςα?~λ~'1 τη; K~πp6~ χα! o~zΙ 
άπο σπυρ Τι'J. ΕUΡωπαϊκ...χ, α~ χιιτεv6uνωντQCΙ εΙ; 
τ6ν καθηγητην οντως τ* χατcισYoωη; ιΧο6λων 
και κιx~αρι\)'1 oΙνoπνε\)μ.~των οιrxψόρων ειόων κ_ 
r. MΙΧCΙ1ιλίOην, σςΙζεερα6εύθη τόσcι~ ψορ..χ, διi 
τη,) προ:; τι'J.UΤι'J.~ ,'χανότητcι καΙ καθαριότητά το'-ι. 
Αί τψcιι λίcιν σuγΚQCτcιει'J.ΤΙΧCXί. 

, Ε\Ι τ~\ χ(:na την άγcψ~ν των McιραθεΨ1'ω,,,. 

xαταςήμ..cιτι '!ου χ. Κωνστ. nιxnιxoonoιJAIj'J EtJ

ρίσκονται χαι πωλουνται εΙ; σuγκιχταbιχτιχά:; 
τψ.iς ίερατιχιΧ ψηέμ..cιτα. ετοψα, Ιι.. Κάλ* χΡι.ι
σ(ιυ~,).ντι;,\.I ς6ψ:x~. 

'Κι τι~ έν Λ.χρναχι ΧΙΧΊϊνοπωλείψ •• 1) Λ-iρν?ξ,~ 
όιωθlJ'Ιομ.ένψ ι)πο το\) :ι<. Κ. Δ. T~ίyγα, τtwAoijy
ί αι: καπνΟζ λ),:Iνιxω~ κα.ι Χ οllορικωζ οtOttόρων 
πc,ΙΟί'~τω'l, σtιγαρ6z oιρτcι άρίι:ψ; ποI61'''l)ΤΟ:;, τουμ.
nεκκι lnia't):;. ώι:; και ταμ.~.xκι:ι~. IJΡΟζ όε ΜΙ 

Ζ -:(ρτη, γραψηζ, ψάκελλοι όιοιψόρων μ.εγε6(ίιν,. 
γραμfl-CΙ1'όση~α, ώ; χαι σπcιρp.~έττ~ και ψώ
σψορα. Uί έπισχ!π-τό,fl-€"ΟΙ το κα1'άςηfl-α τοΟ1'ο
lJ-iVCoucrt καθ<ολα e'~Ζαρις't)!λένι;,ι. 

'~:-,ι τ~ δό~ Ριχ.άρόοu (έντα.Uθα.) πω
λείτα.ι οΙχ.όπεδον {,χον π'λά.ΤΘζ. ποΒ. 78,. 
χ.α.Ι βά.θος 60, -ίiTOt iμobαoQOV 4,680 πό
Οα.ς τεΤΡα.γωvιitGUΙ;, Xιa.i σuvορεuόμ.εvοvUπο. 
Χ. Z~~ρou, 'Ανaρέοu Κ τίστοο ita.t l1όλ Κ •. 
'Ελευθεριά.8ου. ΟΙ βοu'λόμ.ενC;)Ι&.ΠΟ1'α.θ~1'ω
aocv εις τον Ιόιοχ.τ1jτην ~.Xριστ60:. Σa.~€l~'i)ν. 

nιuAtit«t 'ή .lto. ti τ~ν δQCfv «rιλό,,&λ», ά'l
τικρu της oί!tίιxς :το\} κ. Κ. >EλεIίOεpιιi~oι.ι cι
κιιχ του Χ. ΧρtςΟQ&&λοu MuAoit61tOu, έπι 11)
πΙ~o\) 150 τ:οοων μηκ~vς 45 1tλιitouς, fχoucrQt 
auvopιx Qu<ι όQΟU';, άιΡ' i't'ipou γην ό~ιΡ~ν(uv Kε~. 
αδγ."ΑοΙ) ~ιxΙ. <iTtt~f)EV Xij1tov 't'QU' MO'lcιι:trηpio~ 
Χρvο-οροϊιχτίΦ'ο-:η; x«t σ'υνιςοιμ.έν1) iκ τsι:tI1QΡων 
κ«Λtuν ,o:ωμιnίων, κιtΙ ιtόλης fJoEtιt Βό 1tsplTtou 
oέ~~pων O:Ιdιιpόρων. Ο' βο\)Λόμε)/ος ά'ΙtCτιtοηtω 
El; το\l ίΟΙQΚ'tητYj\l Κ. Χ. M\)λ~κδπoν. 


