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Εφ:a::x:ν.rΕFΙΣ ΕΕ ΔO:x:ν.r..A Δ Ι..Α Ι..Α , 

~γ:'HPωHI rJPUlI:\HPUTEA, 'Eϊ.36:,,~ Ί.z~ σ:nτιΧΧ:-:''ις Σ. ΧΟΥΡΜΟ)ΊΙΟ=::. 

fO!TOR ί', fιΡJψΜΡΡ1JΡί'· 

r?Zro'.;'1 Ί.2~ ";'JΤ.;·;ριχ r οΤ5ν "ΣΑΛIIIΓΓΟΣ" 
~ ", 
cc~; j3LONDEL α.ρ. 5 . 

ΚΖταΖωF{~C'IΤΙΧl ΚΙΧ":' αΠ~Υ.Οϊ.r.ν. 

Τ?ι μ:Ι; O·Γιμ:nιε~;μ.ε'lα Ζεφ6γρα?!1 οΞ'1 Επιστρέq;c·/τlχι. • )J 

. _ςJiiiFΞΞ __ . _____ (:-_Ξ1~ ___ ~_.:::_- __ _ _iZΞE--

",-,-_.-.~~.;ι..~ ..... π..,.μ,~<:'':ιι.;"~_τt., ..... " .. .,..,.-z.", .... "",ψ-ψ",",.",,:,<~~, :-", ... ,~ ... ,_.;,..:,...,.._ .. ~,"",~".. . I~,~" ~ f 

Η ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ. '-'"~~είς i~ii;~~~;;"~- 'r;.),Ao δρ-;σ.νrιν προς εςσ..σχ.'Ι)- Ι gll.ίως τον νόμ.ον τον ~πsι.γορεύοV1'ιχ. το 

το οπλον ~~λ ψο-____ § _ _ 'ίιντου εργου το\); Ι οπλον ΟΙ&.. να. μ.~ λσ..~·~ 
. ΊΙ Κ ρ, "" s:-, ' ' 'Ε'ίΊ.ά.,ως iιp~α.-:o ε?α.Ρμ.οζrψ.έ·IYj +ι ;'~~α. υοερνΥΙσ ι.; οεον οι α.uτοV τοσ νό- νEUrJ"Q. 

τ'(,ς a.ψα.'.~έ'T~ως των οπ'Χων ΕΙ; τινα. '1<:- tJ·:ιu να. πα.ιί)α.γωγ+Ιt'~' π. χ. τον'" χ.λέ7ΠΊjν Τρίτον, χ.α.ι εα.'J χ.l7,.τop6ω6~ το πρωτρν 
πσ.ρι;ια.'I, ως οε πJ,Yj~ΟΨ(j(ι(jUu.εθα. :ΞJα. γενι- να. [J,Yι ιiψα.ιρ~ τ-ην ςέν'l)ν περΙόuσΙα.ν μ..έσω χα.ί το οεύτερον, οπερ α.πί'TΤΕUΤOν, δ χ.α.
γ,Ξ')θ~ το ΙJ.έΤΡQ'Ι. 'Ι~πι ΙτCι,jτ(:) Ex.rpipotL::'! Ι τ?,ς δποία.ς εUρίσχ.ετα.ι, χ.α.Ι ΟUΧΙ να. Oια.~ χ.οσργος δυνα.τα.ι να. λσ..b"!l .0 οπλον ένος 
χ 17,.'. Υ.:J.εϊς ε-ιτα.:jθσ.~, τΥι'ί γνώμ..Υιν μ..α.ς. ι τσ.. H"Q να. σ.ψα.ιριητα.ι ~ .::-7tεριοuσία. οια. συγγενοσς του, ένος ψίλου -rou σ.Οειουχου, 

'Ι" ~ Q ,;," Ρ , , 'ι α. έ,ι'ί'.α. τα. λειιoθΎi. υ.ι όνος δ χ.).έΠΤΥ\ς ω"' ιrτε να. δια. ΠP.σ..,ξΎl, τ, Ο . )tα..Ζ., Qύαγr:ιμ.σ.. του χ.α.ι να. 
(j ν '7. Ψ'Jα.'J·~· χ~ι:"ΕΡ'I'φtς τις εις το ι- τ 'Ι ' • 'ια. μ..+ι εtιoίιrY.Ύl τι να. χ.λέ,.!ιΎl. Δέον δ κα.- ψέΡΎl ιiΙLέσως το Οπ).ον εΙς τΥιν θέσιν του. 

ι ι • , ι Γ-

,"1 , ,.. \ f'\ " ~ 

Ι: Cι 9 fJ.rj'.'i 'ι σ.ψα.φSι'J"Q τcι'1 Λα.ο'ι 0'1 οωΙΖ..ει 

τα. ΟπJ.α. rjYj!1.oci'! ει, ~ οτι ~ ΙγΖ..J.Ύlf1.r1.:~lχό-
, , ι" ρ , ' ., 

--:'(,~ χα,'. 'f) ι~'J.~ι:"α.ΡΟ-:ΊJς σ.ψιχοντο εις 'J-

, -' " L' (', 2'''' , 
'-:',7,0'1 ι'JΊJfl.SlIjY, Ίj οε ., ·JQE?VYJι'J'.~, t:.;α,ντ I'Yj-

ι.c/J?γος να. nθ~ εις θέσιν να Ψ Ο b'ii τ α. ι Τέτα.ρτον· πόσα. a.ρσ.. γε σ..τoπα.)#~α. 
'ια. χά.tJ."Q τ6 x.α.κ.oυpγrιμ.α. χα.Ι ουχι να. τον συνεπιψέρ:ι μ..ία. Ίοια.ύτη πρα.ζις; πα.ς τί
α. Ψ 7..φΥι Τ ι'J.'. μ.όνο'ι το μ.έσον του δποίοΙ) μ.ιος οια. να. f:I;Q, οπλον προς σ.'1ψσ..λεtα.ν 
προς ,τ,~ πσ.ρο: χ.ά.μ.νει συνεχ~στερoν χΡ9l-1 ~ιιjς ζ~Yι~ του ,πρέπει να. lχ,? σ..~εια.ν, οι' 
σιν. Ι ο TOlO'JTO οεν :ΞJZoα.ΠΕUει νου.ίζΟΙLεν ' ΊJν βεοα.ιως ~α. πλ'l)ρόνΊJ' εκ,τος εα.ν '1χ.ο-

, ι Γ '( " 

r.ζlJ ΟΟν το ΠΡα.ΥΙLα.. Ι πεύ"Q ~ ΚUbέρνΊJσις να. σ.ιoα.ιρέσΎj, πα.ρ' 0-
το::! Χ7.χο::!, το::!το μ.όνον πλέον εθεώΡΊjιrε ϊ j Γ Τ 

, "., ρ_ , _ Δεν χ.σ.. τώρθωσε λοιπ),ν -t.
j 

Kυ~ε'pνY\~ις λων εν γένει τα. Οπλα., σ.λλα.· χ.α.Ι τότε 
rrω,r;Ριο ν , Yj ο,ι ΠΡΟQλεποντα.ι σΊjμ..εια, -;α. - , u '''' 'Ι'" 
ρσ.l.ι7η χα.'. ε~εγέpιrεων εχ μ.έΡ(j'J~ τσυ 0')- να. χ.α.τα.στ~σΎl crebocιrTo" τον νόμ..ον τον Cιί τίι-ι.ιοι χ.α.Ι YJσυχοι μ.όνον ~α. μ.είνω'1ιν 

, ) _ '1" ) - - ΤΙ!J,ω~Άο-uνΤΝ τ'ο' Jtγ"'),..,ιl,Ν. Δε' ν ""'τω' ρ6ω~ε σ..νω οπλων- οί χ.α.χ.οσργοι οεν ~σ.. '1Ttp'IJ-
ιrΊ;Ρε'j'τ"ψ.ε,lο') .σ..o~. (j τε ,Εu,σ..ιον τοuτο, ..:" "" t:. '" "ι,""" ,..".. ." 
V.' ΟΧσ. τα. πα.ρά.πονα. των Κ υ1tρίων Εινε νά. επιbσ..}'Q τον Περιστα.λτιχ.Ον "τοσ νόμ.ο1.J θωσι τούτων. Το τοιοστο οε, ε'ίνε λίι.χ.v σ..-
ε'/τε),ως civ.JitrLpx.Tov έ'ι ΚύΠr(~, oυ~' επι- χα.λινΟν, δεν χ.α.τώρ&ωσε να.· eπιbά.λ"Q τον τοπον, κ.α.θ6οτι τότε.9'~ ιiφQ.ιρε~ωQ't.,-ι.I&..."I-~ ___ ,.~~ 

... " , . • , f!. , ι _ π'λα. α.πο των τιu.Ιων 11.6νον χ.ιχ.ι ~'1ύy ων 
τ?έπετα.ι Ι.σ.'ι να. ":0 σY..E'ρθ~ ΤΙ;. Λρα. 1)- Ι ~ρoς τον_ νομ.ον σεοα.'1μ.ον χ.α.ι .... α.ψου Γ ,. /Ι. 
~ί'ίτα. τσ.Ι. -;0 πρώτον, Eιrω,εpιx.ως το νόσΎlΙ-Ι-σ.. aεν ε6ερα.πεύθΥ] e- ιΧ.νθρώπων, οί'τινες €χoυ'1Ι προς uπερriσπι-

ι νεργεϊτα.ι 1fό1J ε;ω-;εpικ~ τι; επσ..λε:ψις, σιν τΥϊς ζωιης των ~ν μ.ικρόν ~ μ.έγα. 0-
. '::ι. c..' '" '1= έ ), i πλον, του δποίc;u ουδέποτε u.εν χ.ά.ΙLνΟUV 
/./Χ~ΤYj(jια.'ί!Ι.ος τις, uιrτις "';'α. όει Υ\ tL ν πρuς . r Γ 

, Γ "",1 Γ 'ii' , ., ε' , - f επί?α.'J'ιν επoυλωμ.ένΊjν τ~ν 'JT),YJj~V, α.λλ~ ΧΡ 'Τιν, ,α.λλ ,π ,α.υ:ου χ.ουσι χ.σ..πως ~-
σ.UΤ 1J υΠCιtΙ~rjχοuσσ. υποδορίως θ' ιiπ::ιλ~rj'l) σΤΎlΡιγv-ενα.ς τσ..ς ελπιΟα.ς τφν εν περιπτω-

ι θ"" ε . θ ~ '1 -
vtt'J.v εχ.ΡΥΙ;ι ν , νέ(}..ν ε~ooCιν εν σ.λλ(~ εOιiψει. σει κ,(}.. _ YJν ν~ΧλY] ω~ι χ.α.τ ο χ.ον, , εν~ 

Δ ' θ ' θ . '-:~.f"'~ '" οΕ χ.α.κουργοι χ.α.ι οι χ.λεπτα.ι .9'α.ρρα.'λεωτε-
'ε,'ι ",α. τωρ ω Ύl λοι1t'ον νtJ!!o,.oιt1:~Ύi δ 'c..' ~-

_ ., " ", ,. • ι ρον τοτε ".;α. επιοοθωσιν εις το ~ργoν των. 
'Ττον. 'Εα.ν (;ι:ρωνΥισωμ.εν τα. α.Ιτια. -:ι-;)ν πα.ι; οτι 1) μ.α./,α.ιρα. όυνσ..τα.ι να. -;0'1 πλΊj-
εντ~ επα.ρι.lΓ1: μ.α.ς τοUλά.I}'Ττον γε'lο,Μ:- ""ι;)τ~, cicpocιpoutJ,ev τήν μ.ciχα.ΙΡα.ν. "Εrjτω - • ο IC!!!S= 

.... Οτι ~ εγx.λΊJμ.α.ΤΙX.όΤΎlς κ,α.Ι ΊJ πpo~ το 

κ.α.χουΡγεϊν ροπΥι πολλα.πλα.'1ιά.ζ::τσ..ι δIJΊJ[Lέ
ρα.ι είνε χ.σ.. τα.. Ψ 7..'1 ές εσ.ν Oμ..ω~ εζε-:ά.IJtι)
ΙΜν Υ.α.J,ως, θά.. 'ίΟωμ.εν δτι α.ί Ζ.J,οπ(}..Ι '1'.')

ρ~ως πολλα.πJ,α.'1ι6.ζοντα.u.ι οε ~(όνoι ΕΙ',:: 
α.ποτeJ.έ'J[.ι.α.ΤfJ. εx.~α+Ι'1εω~· 'ι,;)ς έπι το πJ.εΙ-

νων ψόνων, θα. εuρωv,ι;:ν ΟΤΙ ΟJ,~Ι rrl. ε60ν Ι ι.σ..Ι τ ο::!το, α.λ),α. πώς; ΚΑΙ ΔΙΑ ΊΌΝ ZINZII)IEN; 

οί. ψoνε~Oέντες διιiπpα.;ά.ν τι χ.σ..χ.Ον ~ πρυς- 'Εν τίνι α.ρci γε τρόπ(~ ~α. χ.α.-;ορθώ- -:«(WJ»:~ 
~~J'1JΤΟtον ενα.ντίων α.λ).ων, οί'τινες Οεωρο::!v- IJ'~ ~ Κ v~έρν"f)σtς να. α.ψα,ιρέσ"Q τα. Οπλσ.. wEp/.oμoιx! πά.λιν να ζιχλίσω κaμ.μ<Xτl tou.; 

~ι ι~ς οί rxurouprot, ~ οί ενεργοι του πα.ρ' ολων χ.α.ί να. επιτρέψ"!l μ.όνον εΙς τους Βουλωτιχ; μα;. &.λλ' δσην ιΧκρόιχσιν fAQV όίόΟ!JV 
ψό'ιου. 'Εν τούτοις ΟΙJ.ωc; το χα,χ.οUργYJμ.α. τψίους χ.α.ί ~σύΊ..oυς να. Ιχ.ω'1Ι τοια.Uτα.; τόσοι ... να μιίνοuν. ΤΙλο,; π<Χιιτων Ομ.ως l--

, , '10:.. λ J( (), ρ, . ΧCJμεν πόvον χιχί πρέπει να τον mιχvερGνωιl.εv 
γινετσ..ι, OUOI:. tIX.OituV eoXO!J.t:v !-'εΌα.ιως να. 'E~ωτ8, τον ιι.ουκ.τά.ρ."ν ~ του!" α.ζό:.όε!" τ Γ .... .• ,. 'Ι Ij 'Ι 'Ι οια να EtJPE&fi τό ίιχτριχόν. 
ιJιl.α.ιολοyiJl1ωμ.εν α.υτό, ιiλλ' ~ πα.ρσ..τ~- Ι'ιωρίου ηνΟ" έ;'ν δ S:-εΊ'νΝ Vht' δ t"e-tV N 

, '> "" Ο L \Ν "''''' ο.", Μέσα ':; τόσιχ ϊ.ολλα TI!i Δ'Ποϊα; σxί1Π'IIT~Ι νιΧ 

Ρ:'1ις α,UΤ1) , δεν πρέπει ~a..i να. ~tOCAάoe"Q 't,(j~t; iUνq,ντα.ι νά.. lχωσιν οπλον χωρις να. βλά.- x~μωσι β έ () α t α 'ψίτο; 1(.ιχΙ τόσοι 'ltQAA::i πο\:. 
τ;ν θερα.πεισ..ν το\) κ.ιx.~oυ ,ΙΠΙ;:ΙύκονΤ,α.ς , _I~,- ψω'1ί ηνα.. Ι1ρω-;ον, δ f4UΚ1ιiΡ1jς, η οΙ ιi- t'1χεόίιχσιχν β έ (; οι ι οι &.nό τ<Uρoι, ιεοιλιχν a?~ 
πισrιι; ΙΙξιον πα.~ιχ.Τ1jΡ'rl'1εωι; εΙ'οιΙ κα.ι τουτο ζσ..όες σ.Ούνα.τον νά. οώσωσιν ιiAYJO~ σrι- γι χαι το πιρί ζινζψιε ζήτημοι; Αύτος ό βCφ
ΟΤΙ σήμ.ε,ρον, , ψ?~oι χ.~pΙως, γίνοντα.ι περισ- Ι μ.ιίω'1ιν τών υπόπτου όια.γω~ς ά.νθρώ- goιpo:;, φόρο,," πότε ιiριi γι erl λιίΨ1Ί διΙί ν~ 11-
σότιροι ~ ΙΠΙ Ι ου'ρκ,ια.ς. πων όιότι εα.ν το τοιοΟτο ~τo Ουνιχ.τΟν παλλαχΘωμεν κιχ! 'ήμιϊ:; ίπό tAsivcu;: 'tou' 1t6-

","" . .• ' . Μόες το!) μετρήμΙΧΤΟζ εί~ Ιrιoχψι Q1'tO~ το χΡιιι.-
, ΛψοίΙ λOι~~ι'. ϊνιχ. .~ Qt' 6..λλον, λό- ν σ. χ.ciμ.ωσι, χωρίς να. δια.χ.ινδυνεύO"Q ~ ζωή, σι /λας όξν πρέπει νcX Tap.xttEtΙXI; lJδτε οα 'λεl-

γον εΠOAΛά.π'λα.σιά..,..OΎl τό Ιγκ.ληl.ι.α.., δέον τιo.>ν,:ΞJα. (~ιooν μ.έχ.ρι του8ε πο'λλα.ι; ΤΟΙ- ψ!) &'πο τ~ν κεφαλήν μcι; ίMϊνo~ δ Ι)π<iλ'λ-η
να. Ιξετα.σO~ &ον ή Κ u~έρνΊJl1ις μ.ετεχ ειρί- Ι α.Uτα.ς σΎlμ..ειι;)σεις, χ.α.Ι α.χ.ρι~είς χ.α. τ' α.υ- λo~ όιι:t να. μποροομεν χ' ήμ.είζ 1111 Ot\)rl)\j~e", 
σ&η δλσ.. τα. 6..λλα. IJ.έσoc πρός περιστο),Υιν τών μ..α.ρτυρία.:; ~α. χ.α.τέθ'"ετον περιστιΧσε- την Ql').vλι!ά.ν μοις όπότι θέλομε" χιιί εί; Stt01OΙ\t 

Ν ~ , 

το1) χ.α.κσΟ, διότι, (~ι; ι(πομ.εν, ~ α.ψα.ίρε- ως τυχ. oυσrις,,. ιuριχν evpofAtv κιχιρον i 
σιςτών δπλων ε1νε πλέον τoειrΊ..α.τoν Δεύτερον, δ χ.α.κ.ουργος η δ [J.ιεAετων Πότε νι:t λείψ!) Gtuto 'to κιιι.κόν όιι:t το ότtoί .. 
μέτρον. Διά. "σοσ μ.έτρου τούτου otν περι- κ.α.τα. νουν τον ψόνον τινός, δόνοι.τα.ι νσ../ ον ,avIλ,5atVEI πο'λλ<iς <ρορ«ς "11 'Πλ'ηpώcrωμεν 
στίλλετα.ι ριζηόόν δ χ,ι:ι.JtοΟργος, όέν ό:.να.- Ι/...:Ι οπλον Ί..ωρΙς να. δύνα.τα.ι ~ KubtpvYJ":' βoι~~: ~~~~ψ.ιχ; " L .'1'>"1 . . 

r λ λ' " ψ s:- • -' ~ . ιoιe;V I)ΠIlΡχ ει α.ρα: Υε α.ΛΛΟ' τρ6'ΠΟ, ν' d:1'tCΙA· 
χα.ΙΤΙ.,ετα.ι το Ιγχ. Υ)"'.α.' υ..ψα.ιρείτα.ί μ.όνον σις να. το ιiνα.κ.ιx.λυ 'f), οι6τι ~ιpou οεν '1έ- λιιι.χθωιιι'll a δνι "ο'" m'" , ,1 !'Ι. ~1" Δ}.ι, s:- 11 Ρ ι" r ι ν :.r. • U -rQ@OU) α.<ρΟΥ Qe;,II νΙΛΙΙ 
το δργα.νον ΟΙ' 0\1 τό χ.σ...,~ούρ)'1lμ..α. γίνιτα.ι, Όετα.ι τόν νόμ.o~ τον ιx.Π~Ύoρευoντα. τ~ν -'ή Κuε)έρν-ησιι; ν<1 10" lIψή~ι tΟ~λ~l\ς~~· ΙRεf-
α.λλ' δ κ.α.JtοUργος ιiργετ α.ρά. γε να. βά.λ"!l φόνον ~α,ι ψονεuει, 8έν .9'0; σδ~zα:θ~ §ε.-+Υων δλων t&iv μ1'tεΡSΙU!λ&t:~"t 'It.utA!i~ '1'tΡΟΙ-Ι';' 



" , 
I_~IJ'J ,:":'X'J:'): Ξ. χα.:αι:ιιι,)χι::,')Ί 

, , ' 
χΛεϊ.ί.α:..; ~ε', 

ι \ ,ι 

?~?Cι~ tJ-Ξ Ε)':.Ι. 
"", r "Ι' \ 

α 'J:6ζ t:Jz'J c.:J.-::"~'Χ~Ξ~ ~ε , ' 
') ~Cι\:ΙΙ:Ιζ 

ε'';.<-/;''ι''Γ-α' '1./;,0, (,JJlYo'J .., ... ~ '-:- l - ~ '..... \ ;'-~ '/~ " , 
,,,":'(1'1 ιjει,cnΕlα'J, 

τ6 77pσ·ί~ν ίΙ. ι:t. Ι. 
, , ' 

:. ΤG 7COιJQ') α.'~:Cι, 'J'J. γι'):.-

Τ(Χ! ή iναλι::,l'ια :ί ϊ.ρέΤ':ει '1"1 ~l;JIJ'~ Εχα'J:ι::,~, 

'EfL"O?OUIJE. να P'jO!l.tIJO~ τι::, 7':ί-ιΧγυ,α μ.Ξ E'~α 
i-λAQ'I τρ6-;:ον χωρι:; ι::,υο' ή ΚI})ΖρνΤ(Ηζ ';':1. /'Χ-

ι Ι"" , .,' rι ~I ι ~Ι ~,., \ rL Ζ ,.. 
σ"!1 ΤΙϊ:o-:ε~ \~ι.o-:ι εμ.'ΧΙJ'JtLΞΙJ 7: \E.~') , Ο ,."J.) ~ .::.-

7:τώμ.ε0:ι-· σίιi τ6'ί έαυτ6ν μαζ ~ί7:σ"'C"ε, ~?ι~)-:-~') 

να. β &,'ι,λω U.E.'I :b IJUU.?i,CJCJ'I "~:.. 1\'JεεΡ'Π:'lσεω:;) , ' , 
οϋτε λοιπαν ~ ΚIJ~έ?νησι:; να. ζημιωrJ~I, ,-ι),ε 'ή-

μ.εί:; ,/7. έ'ι.ωμ.Ε'Ι χιχτ' ετο:; ΕΥ.ΕΙν!Χ ,7. -Xr.E.I.pet. 
('\ , , , ~ ,,, 7":r"6ι;τι,ιλσ.. ~-~"EPιjεljμ.α:α χαι Εχει'ια ,α ΙΧϊ.ειΡα 

Ο~νlθιχ;χ'l.r. -:α. ειτ'. , 
I)~,-'Iσ. οο~tΙJ~f).τα .. 
ί ,\ ~-

\ \ 11 Ι Ι -

* 
*' *' 

fj(~) '7: s'c ~ Ci Ξ::) ο !J .. i 'Ι α. ς -:'1"; 'J ν ύ χ -:: fJ .. 
\ Ι \ \ 

l ' , 
r.rl.'. Τ? S / Ο') σσ.; [J.s 7 f). γ Ρ ~ι,)'; 

* 
*' * λ "7', 
ο.ΧΟΙr)οv·ε:νον 

....... ' 

, ' , 
'l. ι:: Ι 'J ') -

1\ Α Κ () ) 'Ι' Ι' ().λ 11\ F: Ι () ~ . 

"λΞ;::2;::::Ζ-Γ, ~:':::.ι ,;I,F:T::: Y.:X:Ξ~':I':Χ~O'Γ, ε\; 11<: jJ:r,η~ 
9'JX7X'_-;~'J "/_:ι.~ τ): ~;:~J.---':!, Κ:ι.ι,;Υ. \1.,,:?ι.ν 1'\7:::'JXXi Ξξ 

A~:·~:J.:'J. Ξ::~ 7:'J,~--16~ί"fιJΞ~ Ί,-:ι.::ι. :'~ς ι AX'.~-\1i:r,i. ;J,S ::p~-

0:::'.'1 9:'/:~, ~~; 1 ;-) -i:'~~ Ξ.~; Γ>Ο χΙ:? Q-;::;~'t;:).ίω:~·J Υ.:ιt 71 

IΊλ'l'ί"Γι; 'r::,::;:.ιλ·~ IΙ1.~[:·Γ, Ξι. HΞ?~-::ΞΞI::') E~~ 1~'I(:) ΕΛ. itFJ

μΞλΞΊ''ις~ ·~Οωι;)(J·Γι';~'I.-- Γ>. ~:~'J~~'/:; Ζ" Χ;;Ι~:Q9'1ϊ χ;ι~ (:)Ξ:J-
αΆ::_',ο'-I,ΟΆ'Ο'1 ι ~" • Κ ~ , ~ - ί ~::-:~ι:; Iω-:'fι? ΞΙ. ·'j~ι:~ω') Ξ7:~ 7::;~-:6;·1·1ι-;ε"; με ToF6()S-;~'J 

~" , ~ε~l.rlr:I.Ζ,Ο' \J ( ~ .\ Τ'Ί'ι/..Ον \ ~::'/:") χ:.ι:.Τ1. ::;~ Χ λ ι:;:1ί,:ί.μ:;:;:; \F"'ι:Τ:iJ, Ξχ B:;U"~:':J, 2-;:Ξ:ϊ~..ι,'-Ξl/.Ο,lCιγΡΙΧ9'fI (l.Ξ'ιΟ'l ,~ ~ J, _ 

1\1 rv Ι.,...... (" , ., ~ i Ο·'ι 'Γι ~t/.·t;.--(j. I'Ξ(;),:.~I"·::~ :\ l.:::;XΞ='/:::~~ K~~σ~ Γ~eF~·~ί. ί'.~~ 
, OUIJHOV» χα.τε/ω?·!j7Ε.'J ε'; τι:) υι:: σ.ρ'. - : !'ΞΙ;);:Γ:: \?~~,~~~ί,;", ε~: Y-ί.:;:·rι 3~Ξι F'r.;"UJ; Υ.:ι.:Ξ~ΙΥ-:i-
[JA:J 11 9U}/IJ.Ol(;J", του Τ'~ν βl.eι-ι'~α?irι.ν του ~rJ'r,~j'J ,,~; 3 ~:T, ?Jί.iχι,:ι'I,--7, X:JGo'r, 'EIλ:p-\~\)~c'r.'I ε;; 
a.ΓJιoίμ.o') Λ}'I],,:οοποΧΙτου )\oul)&.:160') υ.Ξ,' 'λ',', Αω,J.:i Ξ;;t ;;J,::6:ί .. ιj-:;ΞΙ ~.:"i τ:σ Χ2-:;:Ι'Ι MΞ/.μ~: με 

"ο ,χ3"ή!1-ΙΧ'ιτα "ρ/;.γματα. "Oϊ.ω~ ή Κ ')~i.P'iYj'J"l:; 
ΟέλΕΙ 'ι,χ u.i:; 7:/;.~η τα. ο"λα, (;ηλ. ,,:6 [J.i'Jo,; ε- i, 

ι \ ~ ":':I::(JZ':I:I ~:ϊ::;~ '~()ΙI)(;}(J'Ij,--Η. '1:;;);:7.~i~ X;IJ'JS'~'I κ.:ι~ 'ΛΖ-, Εϊτιτuχοuς ε~/_ό'Iύς. 

, , 
ΧΕΙ'!Ο δι' ι::,7; -χ.:α.ί'::c:jυ.εν, "οΞ"ει χα.~ σεΤ:.., iyIΧ-, , 

, , \ , , 
τ.ητσΙ ~ι::,')λω::ι.Ι '/α. 'J"ηχωση:ε α.;:'.) ''(1'1 r-ιεσην 

τα.ς ιΧΨΙ:ΙΡfJ-,χ;; Ξl.εί'lα:;, ει,χ τα:; 6π~ία;; .. ληρό'lο-
, " ') -' ι u.e'! Π~(jστιu.ο'l. l1σΕπει TCpG:::; \" ~σ') ψ). -:ίρaσπα-' 

1 r' ι • 

,θω!1.εν ,;'. iJi'ιxAλHH~fJ.EOoc όλονε,ι ,'ης επιελέ'.fιε-

ως τώ'l 6'Trαλλήλων τη:; Κ'J6ε?,J'ή'JόΙ')~ επι των 

τα O~·r;. , 

AIA~θP~A,. 
~ 

Τέσ'J'σ'Ρες α.πόΠειρα.ι πυρκα.ιων Gα.lJων 

εγένο'ιΤΟ αιτο τYjς 25 ;Ozτω~pίoυ ΙJ,έχΡΙ 
σ~ι;.ερoν. την 25 \)Ζτωbρίο'J ετέθΥ) πυρ 
είς"'την Ζσ.'λΟU:.J..έν1Jν ιι πα.),lCι.ν χώρα.ν)) του 

Τρω'όόους, οπερ εγκα.ί~ως εσC;έσθ1) ύπο των 
Οα.συνόι;.ων. τ-η'J 291)'.1 του α.υτου ετέθ1) 

πσρ εΙς !J.έροι; itaAoutLevo'! ((ι;.ά.νΟρα.ν τ9)ς 

ΤρωΟQιτίσσYJς») οπερ )f~σ.τέστρε'fε περι τα. 

500 πευκ.α.. τ-ην 1 NfJEtLbpEou ετέθ1j πυρ 
εις 13 ε,.ά.ψορα.· ι;.έΡΥ) του';'; aci'1OU:;; Avba
ρα., οπερ κ.σ.Ι πά.),ιν ευτυχως προU),αbον 

οί Οα.σοψω,α.ι<.ες ΟΙ&. όρα.σΤΥιριωτά.n;ς εν~ρ
γεία.ς 3~ μ.όνον 'ανθρώπων. την σ.ι;την ε

τέθ'Υ} πυρ εΙς .:I~ά.σoς lΊροΟρόμ.ου, Όπερ 

κ.α.ι πά.λι') κ.α.τεσbέσθYj. '" Λ;ιοι πα.ντός επα.ί-

* * ; KJ τ·η 'α.ζιο Ί,ό'ι'(ι) ε Οϊ]7.ι. ε C [~'. «( c:\ ~ 11(1)'; (rι.)) 
j ,Ι ~ \ \ \ ι 

:Σ[l.ύρνYjς, +,~.εΡΟΙΙ~·fJνίσ.; 1 S '( )/.-:ω~~~ύ') ΗΟ 
1-, ") ') , _"" 

μ.ι~7α,.;υ τινων α~, (,)'J T:/"ΙΙ?090~'~Ι')'I, 'Y,.~ s-

Ίει TCE,Ct το') 'Λ-,ίw C« )~v'J:, r;.'IU."l'lt')7r~O-
Ι ~ , '>- -" \ - ι Ι 

,Ι- _ 

~~εν κα.ι τα. ε:'1Jς: 

","ETI-(JOC II()J'oxr'!r: f}( rηc .1IιJJ·I/c τοί} Τι-

Ι ιίοι' ~'τιιυ()o/) ΤΓ/ι' Λ'1;,,' (J)' ,)11.,1",1,1/11",,-,01/ 
~ . ~ ~ ') 

!ιc,IΊ ,ιIc 1[)(lίιηr.' Τι'/' .,(,Ii;ιJlΤΙI/, ΊΙ,/ιι)/'. (11-

τψrοc Π()Ο .1ί(,(lι', 7f/l' ,71;1.111';'1' ~'τlll'(,oυ 

:ΤΕ{ιιέχοι'ΤΟ(' Ί'ΨΙΟΊ' '~1Ί.l{)ι·, ι'1,I,IIΊ «-;),' 1)(,)1[

() ω Ι' ι ι t / () ι; Ι' τ ω )' .7 .ι έ ο Ι' , u'l Ι' 1 () () ; ! / rι τ" ι ι:ι-
> > 

θη f1:'Tι',\:ui( ΧΙΙΙ 'Ι .7u>'IfI,JII.' [οι' ),ιfψη.lίο/) 
τουτου, 

'Ι'ι'ς ,:;::.~ γ,~ ο' '1<"'0:::,'" v..., rJv '-' I'~λεπτγ~ς VJ.. " (;'j7t~~-

πα εΎόυ~.? l\Iονα./.οί) Ζσ.τι~?&ω!JΕ. ',u, α.-
~ , 'I~ '\' '\' [' . \ rl.1 c πα.τ~ τ "Ι] ν ~,;ι:,ΚΛΊΊ('Hιχν;" 'ιΙΥ.'(/.ΊΊ \'r;, . 1110 (j 

;Α' 'r' ,- (J . 
ρχιεπισκοπος να. ."ηΤ'f'ι'J·Q ΖΙJ.Ι λα.r:-·Q TCIYI~r,-

, ,Ι- 'Α' "() '-' ρισ.ς ε~ γιου ρους TCE~l 7eιυ ίτρα.~'[1.'Χ.-

το-ς ;ι:,α.ι περι -;oi) ΠΡοr;Ι~Ι::(j'J 7CιύΤOυ, 0'.(7. 

να. γνωσθ~ τίς ουτος Ζα,ι εα.v 'Πρα:Υμ.α. τι 

δεν κα. τώρθωσε να. 7': ω /,γ;'J':; το tEFo', Ζε:ι
[l.Yι λιον. 

* * * 

'J.' :7:? ~Γ:'.Ι;)'I Ί.) ~ '7F.1'Jμ λ 7 1.-;μΙ;J'1 z:t: i Τ~~ \. ?'Γι'J"::U T:,)7:i 

11::(c·J '0.1, :\'μ1:(Ι(~)'Ι, s:; I;Ί Ξ:οΓ, 'i'Ji,:i~.l~~'I, ;)0 i:+F' i;::;,

~·fι:J·(ω~~'J "/.):~ 7Χ ε;::~1.--!). (1)1~1.1,ί':;:~-; 1A'/:ω'/Ι;~ Ξι. ΛΞμ'Γι:;

GC,J ~-;:;. 2-;Ξλγ=-':?- i'.:ι:Χ :'/3~J.:ι:~::·J: -;:2~3~;~ ε~,; 4 Ξ:'Γι --1(). 
'I",;i,.)·r,: \1~/.1'Γιί, έ.~, ιJ>l:;:Jii,); Ξ;;; Ζί.:;:;' Ξ,:ι~):'; :\; 1 
Ξ::: υ: ::Ι Ξ~;31,--] 1 '.\Ι:Ι;)')':~ \1'/.1'r,i. ":·J~:J,":v ΞΙ. 
IJ~1:::;-j,:r::'j i-;:~ ~,,;:.λγΞ[?- "/.).:1. Ξ:.:Ξ:ι..λΞ::·J~ Το:ιι::'; '~ΙJω(;)()η~ 

--1:.', 1'~T)')·i;: "OJf)i?°r, έι, I\:ί,:~~::" έ;;: x/s;::);::c:zrj 
::'I::.J~ ε~; 2 ~: Γι. -- ] ;j. 

z~.~~:2~:3:z~ 4 ~:(~'I 
I'~:Ι\O'Ι;~ Ilλ'I.1';Γ, Sx. Ilχλ(;)~ι.χ; ~-;:~ 

~:; :Ί 'i:r,.--1-10 \~0r,;:Q~Y,; \"1:ί.7, 
ι 'λ',:ω',·r,.; \F'r,T:-:;?'~, -''::;::::::J.:; )Ι:Ι~ I'Ξ(JJ~'I~'~:: Ξ; ',\;. 
\]η,τ):::, Ξ:ι ~ί.:ι.6:'ι χί.-:;;;':/";·:') Χ2~~·Ι~ ρ:ιι.Υ,; r,1)ωι;I(}r,c;:ι'ι, 

--ω II:ι.ι(lμ. rη.2::i; Ξ; '.\')ω':~F:ι.: S;:t α;:: .. ~:?~ ?::,J'J 

Z::l~ ί.·~::Ξ~?- :~~ :~'.):t:;:?).γΙ.(~'J ϊ.::ι:1 τ~,) I)Ξμl"~'η :':.~::;'l.I:ι·Γι 'ιι
(ιωω;)·~.--l (,. ..l:;'.)I::)·:.~: ~::~XΞ·~·:λ~" i; 'ΛFμε'/:Ζω~;~'j έT.~ 

Ί.ΧΞ~::l7::~::;ΖΤι β:(7)'/~ c~~ 7 ~7'Γι, Χ;ρ. 4 χ:xl δ σΞί,. iϊ::ζ'r,μ. 

υι 7Χ Sξ:Ο2.--1ί, '-\?l:;,s':~'r,; MiFY.G~ ι.:ι.: I\,,:,?~::ς 
Λ :rU,::'::'.:Ι'/:σ ~; "'A~:::J; ε~~ 7:J~:.,e~x,fι'JS~ :),5: ϊ.:F~{), ?:'J::; E~:; 

1 () S:°r,. --1 s. ΣJui.ε"ι;J.;('Ι ~:I::Χ, Χ:ιI.Υ,λ M:~ί",α 'Ιμ6;;:ΙΙ:1., 
\ :'j';'J'~; y~:<~ 'ΑΖμΞ ~:iJi.Ξ·'::J.~') Ξ.'Α' Σ:; ι,~:ι.:J~, €;:~ -::X'tϊft, ό 

7:,:Ι~)::~ ί'.:Ι~ τέ::;ιI:,,:~; εt; 1 ~::;;, b ~'. i'.::ιi ΊΌ E~'; ~) μ:ίj_ 
~:ι; ';I.:ι~ Τ1 ~;J~2,--19, ΜΞ/.μΞ: Κ:ι,';' x:JJΞl, Ξχ ~~X:

Χ:'), 57:ί Χλζ;ϊ.'!ι μ!α..; +Ιμ~;'I=:J~ ει~ 1 Εtσς.--20. Ά'Jτω'J'~ς 
\ 1~:ΖΊ.iμ;:~:.ι εχ ll~c3p6μ,lι ε;;; κλ.-;:τ:ι .. :O~χTι. ει; 2 ε:'η 
V.:J.~ :~ E;:~:ι.--21. (~[ί.I,-;:7:0ς ΓlJ.'I'J-η ix. ΔωF'i;, €7:! Τ::~P:)

~: i.'fι~: Ι μ,~ .. ρ60Ξ'Η'Ι φό'ι~lι, fιOW&)O'lj. --22, To:;:~') 1'~~\)Ί::η 
Ξι. 1\ 2":0:1, Κcφ:Ι Χ:Ι'1ί,ι Mφ,~,,1 εξ 'ι;,;πισχοπ';'; χα: Ν,.

κ:ί.Τ,: Με;;'7; r. Κχ.ελΞ; εκ :\1~π'(p!:lι, επι -.::>ρ:::;.ί .. μΕ 

..ρ:Οε:;ι'ι r6"OU, ει; 10 έ:'1j0--23, ~αλY,Χ Μ",λΙΠlΞ':CJ χα! 
l\]:J-:;::xq;i Ίσμ:ιΥ,λ ε; 'E-;:t:;xc .. °r,;, Ξr:: )',λoπ~ οι:" P"';:;~ω; 

'ι'/Jωl;)~·r.~).'ι,--24 M::.JJ7:I<;,ii '1:-;1.2'1;1., 'AFY,? 'E:E:::~ί,ίιi 
ε:; ·Eϊ:Ι.~ϊ.~~'(,;, ε::; Y),~7.~ C'.:Ι ~'fι~εω;, b ::ίο ε~,; 1(} x.:ι~ b 
r,' '. r; - - 9~ '" -~ - 11 . ι) ". , ,.ι ο Ξ' ... ι ε.Τ,--_.), 1'~ν:;:lι:C, ΞΤΡΥ,; ):zoι).ε~ εχ lIη~:ι:zς 

..". ,.,; r"" ,....' "'-Ι 

νου εΙνε πρα.γμ.α.τιχ.ως οι (ια.rroψ')Λα.κε:ς του Τε:λουιι.ένων auctCι'J Κ 'J.:.tα.χ+ι ν , ι~oΓJ.. 1 
r ι ι \ • 

Οtα.!l.ερίσμα.τος ΤΘUτου.· Πότε πλέον πρCις μ.. [1.. εν τι~ να.(:ι~ '.\γίας Νάπσ.; τ(7)'1 

b ά. ε-;:! τp:ι~μ1:~':;μι~, C~1 r::.ιΡ~C6λ:;ιι με ΠF6ΗΕ::~'J 9~ν~',) 
ε~.; 2 μi;'J2~ b 13'. Ξ~: σ'J',ε'JCΖ'f, ε; j:J.EAE;~'; ·~()ω{;I(J·fι.-
:!(). (-)Ξμ:'Jτ~χλΎ;.; ~jc52 iI. Z-XI'..lXl:,j S-:":t :F~:;:).:Ι7:jμ{;) 3'.:Ι 
';7:;:;:c~XGU, ά'Jεr.i.~η1j ε;ζ ":0 roF~=EZ~'; Χ:ΧΚΟUF"{:~~'I.ε~:)ν.-
'27, Κω'JΟ:2ν:'ij; χ" ΝιΧ6λ;ι εκ ΙΙ:ίΖΊ,7;, επι λfιψΞΙ ZF'I)
μiτω'l 3Ι1 ο:i.(ιιι'ι μiJων , ει; Ι ~"';, [) λί?, ΠΡ;JΗμJ'J ';Ι.χΙ 
τ:ι. E:;:~:x--28. 'O')φlιrop=; "ECtJPiiCiJ εκ K~i.=J~i:~, ετ;ι 

Θεου θα. ιiitobOCAwcrtv οί ανό't)ΤΟΙ χωριί'.οΙ Ι γά.[lλuν τ ι';) ν τέχ.νων +.μι-;) ν , 
"'" ι ,.,,1,,,, _. 

τ~ν κ.α.κ.ουργον τα.υΤΎ)ν ε-:,ιν του να. πυρπο-

ί.ω'J'Ι τα. lJωτ~ρ,ια. οια. ΤΟν τόπον δά.σYj; 

Πότε α.ρά. γε θα. χωρ~'1'!1 εΙς τ~ν κ.εψα.
λ~ν των δτι ~ κσ..Τα.στροψη των δα.σι';)ν εΊ
νε συγχρόνω~ κ.α.Ι Υι κo:.τα.στρoψ~ των; 

..,' 
... '" 

'Ι~ντός του ηλεuτσ..Ιoυ όχ.τα.YJμ.έΡ(JU χ.α.-

ΤSΠG:σα.ν {3ροχ α.Ι σπo?σ..Oιχ.ώ~ εΙς tLOCCPvpfl. 
μ4~PY) Τ9!ς 'ιιΥ)aου, 

'* 
rιι ψ 

AiJptQ'! μετα. το Εόα.γγέλιον 

.':·Ι~Qι..~. Κύριλλος Βασιλείου εν 
--<, f!tr. ~ά.πα.ς, 

'" ψ ψ 

δμ.ι1ήιjEΙ δ 

τι';) να.ω , 

'Από τινος ~ « I~ηθλεεμ.» κατέIJΤ'1j δρ-

μYJτ~Ρtον όρνιθοκ.λεπτων χ.α.ί ε'lόυμ.α. τοκ. λε-
'πτών, 'Αλλ' rJχι iJ Βηθλεεμ τιιjς Ίερουσα.

'λ1ιμ.' Υι πο:.Ρά.λλYJλο; τ~~ δοου μα.ς ι<Ίε
ροuα(l.λ~μ.»' δοόζ, x.ιiAouμotvY) «B'i)OAeeμo»),--
8ιότι 't)ότuχ~a(l.μ.ev ~μ.εΤι; ett';> βΟ,υ λi)'J'Εt 'Ά γ
γ'λων vg" Ιχ.ωμ.εν Ίεροuaο:.λ~μ. κ.ο:.Ι ΒΥιθλε
έμ.:-όΙ προaκuν't)Το:.Ι λoιίtό'~ .τ~ ΙόΙ.ίt?)ς μ.α.ς 
Β'ιjΘλsίμ. ~o:.Ι t1εΡοu~tι.'λi}μ. λο:.τρεύουν τα.ς 

)( ιι ( 

ΙΙα.ρακ.α.ι.είΊ:rΟε να. 

1 ί""~ΨE~ κί.C7:~μ.:χt:;:; πρ;6jτ:~ εν "(V(:)~st, Εις 5 €:Yι κ~ι ε~; 
ι , .., 9( \ \" , \ ' ~ , • Μ' 
ι -::ι E::;:;;;l,-- ... ", ,1tμ ! τ;τ:υ/,Jι1~Ίjp εΙ. 2A1i: ετ.Ι π:.ι-
ι ",. '" , ,." ... ., 

p~E,I:r;:;;:l με 7.P'();::;Ι~ 90'1:\1, ει.; 10 ετη )',1ί :i ε;::.ο;ι,--
:ω 'Λ~r,ζ ΜεF~ζi'J- 'Α;;]:;; €ξ-\u~ήμcu, επι απ:r:εί::ι ~y6-, , 
νσυ σι); μ;ΙΖ.;ιί?α;, εί; 1 ετο; ε .. ι Fαcδι:;μ(~) )\αΙ τρα~ματι-

τιt\ς πα.ρουσία.ς σας. 
GjJ-ι:IΕ>1. Τ.,cψελiτης.--iΗ, I'~Ι'ΨιΎιζ ΤJ2ΥχάFΥί εχ Τραχω
ν::ιι επί απcτ.είf~ :ιιλ:ιr.ij~ cιά piι~ειιι;. fιΟωι~Ο'lj . 

xαl Ι;Jς Ι6ιαιτέρα π()όσκλη- Ι1αραΤΥ)?Θϋμ.ιν δη έχ. τι~ν 31 όικιl>ν, α( 12 

• Ι Ει'ιε πορΟbολήσ8Ι"; μ.ε π~Mεσιν ψόνοu, αί 7 εΙνε 
()Ι 'ίονείι; ι' λ "", 4 λ ,~. , ι: <) .. 

. . , ,.. ,κ EJtHtnCQQxrxt, κ ΟπΙΧΙ QL(l ρη ... εωι;'ι ~ x~oπα.ι) 
l\ΩΝ, {1.AI''\ Ι·H',Ι)Ιι\ΔIl~ . 2 ληl""εϊαι όια βIΜQ,t \tI>V 2 .1 'λ·· .\ 
Γ, Λ:\ Μ 1111 ~ , ' ' ,. ρα.γ ,' GJ.',n: γιια.ι ΚΙΧ:σ. 

* "α,δων, xrxI 1 τραuμιχτισμο;. 'Αηωωτικrxl ιiπo~ 
, " _ '" If< '_, , <jJ:i~H'; εξοόό&ηaιχ" εν ολφ 1 Ο Ο; 6)\1 αΙ 6 ό 

ΊΙ παμο\>ο'Χ ΗεωρΦijτω 
σις. 

li,tooitotouv-;at' οί εν AEI.J..Yjcrcrf:> Κυριοι [π!ρ τι'Ο.ι') κατηΥΟΡΟIψ.iνων έπι ciJtoJtfiplf ψό'/ου 
"Εμποροι, οΙ ενεργοϋντες α.ιτοστολα.ς προ- Ι μία ύίtερ τιi)ν' έτ:ι κλεπταπoδoχ~, όύο ύπιρ t(i)~ 
'ίόντων εκ. Κύπρου οια.I'α.λι.ισ.ν οτιόψεί),ουσιν l'fti γ.λQ1'C~ 11ct ρήEξω~1 χαι μ.ία 'ύπιρ τ(\)ν Ιπι 
α.πα.Ρ6X.ιτ~τως να. εψοδιά.ζων-;α.ι μ.ε πιστο- <iσoEAytilf· 'εξ ολων ti\j') κατηγοροuμένωv κατεόι
ΠΟΙΥιτιχ.α. πα.ραγωγ9\ς εχ. το;:> ~ντα.υoα. rloo- κάσΟησαν τρεΊ; εΙ~ 15 lτη εΙρχ.η1ν, εξ ξΙ'; 10 
;::ε,lι;ι:,ου IΊrιx.ΚoTopeiQI) τ9jς Γα.λλιχ/ης Δη~,ό- εί.(\ιν ι!μnιν , ΤιPει~ ,εΙ:; 5, εί~ είς 7, EΤ~ Εις 4, εις 
.., Ι ~"λ l'ιl,' (J ')) 'Ι~ εί~ 3, δύο εΙ.;; 2, εί:; εις 1 1)2, τεσσιχρες εις 1, 
κ.ρα.τ α.<;, ν.Λ ως v-α. uitOI?a.. , ,ωντα.ι εν α.λ- Τ • Ι)" 'Ι' / <) 

, " ε:; ει,; • μ,ηνας, χαι ε.; ει,;; '" /ληνιχς, 
λία. εις 'πλ't)ρ-ωμην βαρέος δα.σ}ιοϋ. . ", 

. Εκ τoίJ s)'ταΙJθα ll!)οι:Ο'ιχοσ 

!Jfia,,< της Γα.ΙΙι χη(: 

Ρ1ΊΙΙ'()~Ρ(l τΙας. 

.... ----_ ... ' .. _---
Β ο:. IΡ ι~ σ ι α. ( 2 5 

Ευοίωνοι έηιλέσθησα.ν η)ν 1tΙXPItAeCUCfΙX\l Κυ
ρια.κ~ν οί &'ρριχ6(\)νες τοΙ) κ, A,oUAιX Νικολιχt~QU 



--~~~- . ,--------

υΞ"':,χ "':η~ λίαν 'Jε~.',eιπFεΤ:c.;J~ ~ΞΊ::oσ'>}γ,~ ;\17.,:;

~ι;α: Ί~λtα.'1ί~Cι'J. ~~~~ -:-'J'I τΞΑΕtJι'J ':IjU ~ι),,:η,:ι:,') 
τ:α?Ξ'ηέΓΙηη'ι 7r.Cιλλr.,ι ,χfJ-?':ιτΞ?ι.),} ΤΙ;),} ?'Jλω ι ~} 

ct~ και '~ ωJΤΟϊ) i'Jτψ6:r..; x:'ι?,.eι: (:l'(;il,)' 1»'
(1](','/ 'Άr:'J',6fJ-ι::.~. Tι::.Ί~ !λ'IΊjr;ε'JΟΞ'l7l'i E,J/.6;l.cf)'Y. ~x~ 
f;I~") ?"α', ,,"αχεΊα'Ι τ·η" στέΦιν. 

'L;' , , - l'1 - f""" , - 1'~r:Ι'J"η~ τ-r;'ι 1".'J.ρελ'J':ι'J'J"α.'J \'J.Cιιαχ.Ύj'J ι:,ΙΙ,!J.ΕΙ~ 

,. Οι'!!):" Ξν στενοτατα,) οι Ι.ι::.'ι'ε'ιειαι (tl κύ IΧω c.'. 
~ ι ι ι 

α??σ/~(7)'!ε ζ τη:; 1".~λ'ηέpνO'.1 δεσποσύ"ηζ Ι'» T'~ ~ ~ 
σ'Jνη~ ~. E~ψΙE,:ζ-η μ.E':~ Τ':ι,j Ε:ι. K7ή~,α:'):II7.-

\ ' '\' "Ι ," " , Ι' , , ( 9')')) Χ'1Ρισυ ..... [, q.P~l(;CιU ι'.ιιχηγΟ?Ο'J, '/η:<JΞ Jx 

α')τ~ϊ~ αϊ'J"Ι,)'J ,{α( ταϊ.ΕΙ'Χ'Ι τ·η" στέ'fιν. 
'Α' (J' "r " ,,/ , ~ ( ~ 7:Q Ι. Ξ~ 'Γι,:~ΙΧΤ') '1IJ')EoI~t'1.~'J'1 Εντα'J Jcι. ~ι:ι ϊ.'Υ.-

Ι' ,..., r \ " Ι " 

ΧfjU.:JγtCι~tΖ.Ε.ι~ν 'J7T:; 7Yj'J -r.ρ~ε'i?εΙ2'J τcυ ιi.:/~ι')~-

Ζα'!τι::.ί) σιρ Ι]6~Ί.ί.. '[6 αι::ι::.τέΧεσΙJ.α ίtp-:,σΞ/(;)~. 

-')-

ΊΙ Λ. 

ΙΙά.?Cις 

Ilα,/tSΡ6:η~ 6 ;';'~'. Ι ΙιΧ?ι:,I) 

ΓJ ~ '..ι 'ι 

- '" Ι ~, .,"' 

~H1'J(,J'J Τ':Ε?ι:;οωει ι::.ττω~ Ιι'.ιη εκ 

χαι εIJλ~ι'ή7:J' το τ;ι::.ίμ.'/ιό'; 

* 

(ι)ι χαι :ι7),1 /?ισ:ια,l(7),1 

- - \ -.'.- r,'" ' ... ,' -- r ~Jc .7. r.).ΓΊ(-' J, "J. ι 7.,.']. X'Jt 

ΠΡΙ:Ι 1j-;:'Χ'JΤ(;J'I"':(Ι)') 1\ ,)-·~,I 

σ'-~-:Ι7~J.c/j Ι, 'Χ()' 7.: 
~ιl r Ι), 'ι ~'I'Γ: "1r,~rJ""; Ν'" ""ε'IΙ'~;'" 
~ • ..ι l .,- Ι .. , Ι Ι- ... ί r' o·J...... 1 ,.:...ι .... 

.' 

<, ;, .\ : j i Ι - ... ~;-. 

._._- - ~--'~._ .. ~.-:..------'----~----~;~~ 

·'::r/J i'.'J; ',)-J. -~-(--Ι'-'(.... -,....-
_ι -'. '-:'ι - ι).ι :Ί/,Ξγ;):t.'i~Χω; i~'Y.;J':1. τιι)'"ι ΞΙ,) :7.- ς 

~7':7.;j/~7.~:; Ξ.;:~:T/'>,):ω',) 'r~X(I)') ΤCΙ') :-'ιι"l γ,lΙ;j:J.ην :ων. 
j"c;.';;.'-_ ''-. fj'-- η _" - ( , 

• .;. J • .J::' ~Γ; rJ~ ! ~~~ fj":'~ μ~Τ7.ζ') των ί:~ Jι7,.V(ι":'Ξr.J{ι)'1 ΙJ.Ξ-

/'(0'; :r)j :J.sxx'J·)-:-o; 'Ι-;:Cι');jγ:::~fJl) (Ξ~ν7.~ Γj~ κ. Χ. -Ί\ 'Ι. Ζ,)
'(Cι:J:7.X?:; 'I.'X~ /; ~'>~Τ7.γμ7.τirJΖης '1.. Κriμ,,-χς. 

Λσll'17.~·", 1 ϊ-.'Ι) B7.'j~X::'!; "ρrγΕΧ7.λέ'J7.το ΤΟ Δη
λ~γ~7",ι\"ιγι',ι. r.J~ω~ '1. I/7.(JΞ'1'Ω (ΧΙ)ΤΙ:) τ~ '1Ζγιμ'1.":~'1:J.~ν T~1ις 
"1:7.; Κ ')~Ξ?I'~,";Ξω;, Γj~:')ς CΞ Ξ~"ι.-=η'1Ξ πr.Jι:/jΞ'Ί:J~[?Υ ΤΞ'1-
tj 7. f j (ι)') ·ί f),ΞΓj{'J') ί'/Χ~ ΕΧ.7.λΞ'ΊΞν Ξ~ζ' 'Ί')JΖΞ'~~'1 t(jI)C '[;~ACι'J~ 
.' j" ι ";J. ""' 

7:>:r/). 

'Λ(J·il'n~. :; 1- <οΙ '1.. Δ'Γιλ~'{~7'~'I'Γις (>"ΟΟΞΖriμ::Υος ε,,~
:;jΓ)ί72~'J:j }\;j"(I:(I)I) Ξ~ί7Ξν, (;τι τΓ; Kp'ΓιΤ~Κ;')Y ζ-lι·τ'ηlJ.ιχ οΞν 
" , , f f " • ,,?n Τ 7.' '17. ';~Ξ') J::::Ίι J'Ω 7.'1 Ξ') Τ'(ις 'J'η'l.7.τ'Χ fJ:Ξ'JΞως t'16 
Ι,<,('-'Ι- 11,"--,·,' "J -' , • J/ 1)1 .. ι-ο ,j~i .. ~_ μχ 7:rjfj"jΠIJ.!J·liljωΙ~Ην, o~ως 'ί'")Ζω'j~ν 

7.;,~:7ς :'/) ζίl :'!ιμ7,70ς ιΛ'JΞως οι' Ξ'φψι'l.ων μ:Ξ"Jων. 'Κο:
::::/γ,ο σΞ: ΞΧ,(ΓΔ~ωy Ε'JΖ-'φ. '~ν7. σ')'I±λΟΙι E:')ρω"7Xχ~ν 
::!'IΞ(~;,~Γj'" Ξ'ι (:) '(1 Κρ'!ι ::Ίι C')~Ί/J'iι"JΞΤΟ:Ι Υ&. ;)"Ψ7.'jΠ~'j'Ώ τ-Χ 
u~'I.')'.~~~ ::'1

1
:;. 

ΊΙ Ν έrι ΤΙΟI,.7Iί, 

ΔΙΛΨ(Ψ()Ι' EI.lH~EI~. 
, 'Ij,C. 

ΓΙ 'X;"i'Jtol. 2,~,-ΊI π?οσωΡΙΥΥI εμπορικη σίψ.~7.σις Ύι
:ι; σ,)νι'ψ,oλoγiιOη μsτας,) Γ7.λλΙ7.ς και Έλλiδoς ,,7.
pη(ιΨΞ~ Τ"(ι Ι'αλλίq. ~XittwcrlY 30 0;0 Ζπι των τΡιχοχ
"Τ~\I .'ΜΙ !)() ο!ο Ξπι τιJ)ν 6λΟ'JΕ:φικών, τijς μετοΧξ-ης' 
Χ7.Ι τωΥ πpo~όντω\l ΤΤ6 ι-ιlψεrjιίμ.ς, Το γαλλΙΚΟΥ \ιαυτι-

, Q" λ' 
χ~" υ .απο, 7.lJIJ\j Π'Υ.σων των αΤΕλΕιώΥ τών απι::.ΥΨ.ο-
μΞ~ων Ξ~ς nιν ν7.'Jτιλί7.ν τοl) μαλλΟΥ Ε,JνΟΟIJμ.έ,Iοl) ε6'ι0');. 

ΒΨjλ~'II')\Ι, . 2,'j.- ~')γΚPo!)σις εΠ'1ιλf:Jεν Ε;.ς τα GUYO[JCI. 
ι μΞΤ7.ζ,) Τ''ις 7.'Jτ')νι::.:),lας και 300 Ρώσσων χω(λΚών, σκι::.
"ο')ντωΥ Υ,χ μΞτανασ::εί)σωσιν εις ΒρασιλίαΥ, lΙλΕιστοι 
S'.ΡΟΥs6ΘφαΥ, Μ.ι μΙ7. γlJΥη εψα.lJματίσθη, 

Οί νΛπλοι ΞπολιόρχφαΥ ΤΟί) Βιτου, τοί) ~ασιλέως 
Τ'1ις α'(μΙΧ7.\ιΙ'l.·1ις ταUΤΊjς χώΡ'1.ς αρνοlψέΥΟIJ, ώς "{νω
'JcO'I, ν,χ "?{Ji'JX\j τΥι'Ι απα.ΙΤOlJμέ\lηv [κανοποl'φΙΥ δια 
::iι'l φόνον τοο) l'ερ:.ι.α'lο') KoίJενζελ και των σ,γ,lοοιJ)ν 
α')των. 'Εντος o/}(OlJ ο!:: 7.ρχονται εχθροπραξία.ι. 

'A{J(IαI:r;))'Fr: Βίaιιιιρχ. 

'Ο ξ;:νιζόμΞνος εν Mlti6\j Κόμ,ης Έρ6έρτος ΒΙσμα.ρκ 
1lprι7.6ω\lί 1~η Τ'~'I -&oη'J.rspa. εγχωρίοlJ τινος μΕγαλοκτη
μ7.τίοσ ΙΙ. 

το ί) fT K).lFl. έ'.l.l. πρέιτ6fωc. 

'ΕιΧν ,,-i πλΨΟ,?ΟΡlαι 'ήμωΥ εισιν ακρι6ε7ς 
π:φι Παpα.ιτ'fι'}Ξως το') ΕΥ Κωνστανnνοnπόλει 

Ι ΠΡEσ6",JτoOι κ,. ,Μ 7.'JΡι::.'(ορΙJ1.τοlJ, 

":\:\'ΑΙΙΛΑΣΙΣ,,. 

17 f(IΙF')\'όμfΥα του .59 ιΊριθμου. 

πρόΚΕιται 

-ΈλλΊjVoς 

'Ε,ι 6, ':"zc<. !JrJ')).·!i 'Λ νηπoλ~tΞ')";ις ,Ζ(J~f)μΞ~ Κ7.Τ&. το')ς , 
:'::;:ij~(,):-Ξ{,Γ;I)ζ ;)';roXr.;'I/~'JIJ.r/)~ 107 rl,j,'.tιOI)c.. 

ι - r ι, . 

ΊΙ ΠΞJ: Τ;') Θ'Ξ::; μ,1Ρt,J;;ί:;ι ,'r,; Cι'/θ?ω7;~τητ;; 1.1ί Τι IiΟε-
,ι, "(Ι·' [Τ ~ , ) Π' ~).., 'Jϊ:' }~/,t-;:~:;'J "Z;:),~J-;:~'J ~~υ.- Ξ?~ 7~~ 7.:~ρ' +Ιμ~'Ι ' Εχ-

)Ι.λφΙ1'ΗΙϊ:r,ς ΜJJ,Ιϊ.Ύjς. ~Π:, Κ. KcιπX1\1ί3:υ.-Ή j-:;(τη, ου 

ΠΞi'ΠΞ?Ξ~Ξ,:ΧΙ, ~Π:, Μ, Γ:xλcινoίί.-Ό ζ'η),cς τcσ Cr1.0CJ σ:!υ 

1I.cι,:ijJ1'(i μ,ε, ~Π~ .1. Μ:ιρί·lοu.-Εit.W'1 τοσ ΟΡΊ,Ij1.ε\ιτι;ι.cσ .ώ·, 

Cι~Ζ;ιiω'ι ΖΡΙljτ~α"CJ'J βίου, ίιπ~ Φιλίππ~:! Π:ΙΠCΙ~C7;ο:Jλοu.
ΨΓι7ι3ωτ:'Ι, ~Π~ θ, Κ6ντη.-ΣΖ,λεί','Ι ,ψ.α~Ιjl,~ς 'ιjθΙjI,ijς, ~
π~ ΦιΧίτοπ:ιυ Πcιπcι3:1πoίιλ,υ.-Ή "Νέ:ι (Ηι1Ξρα .. περι τ-η,; ':1' Ε Ρ Ι I~ Λ 

-:-o~o-:

ΕΚΛOlΊΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

:1: 

'ΕΙ. των ~Ψ·t;V.ε(jtδων . , 

αψορι;)ντα. τσ.ς εχ.λογα.ς 

ιiΠQrjπι~v.εν "Ην σ., 

εν ΊΩ,J.σ.Qι, 

• Λ.70ΤΕ .1έ(ψrι TtI. 

'Εκ τωΥ ι-ιέΖΡΙ τοίιδε γνωσταιν αποτελS'J!),ιΥ.τωv πiv
τωΥ τιίιν νο!),ιί)Υ 'ίι Ί\ ντιπολfΤEιJl'Jις&[ΛαIJ.6εΙΕΙ ΕΥ ;ΧΠ7.'J~ 
t-l'J:; YO:J,rJ;; το'> Κρ7.το'):; χ~ταπληΚΤ(ίr..ως. Το 'l.OΓ)δ'~

ν ι ~(J[Jι1.μ~6')'JΞν Εν το:ς YO:J.oi.; 'ΑΧ"Μος ',(7.:. νΙΙλι,jος, 

Κ '>κλiσων, 'Λ("καδίας, Ksφ~λλΊ)\lίας, π\fJ7.νΟ'l οε 'l.7.l 
!Ξ 'Ι Λιτωλίq και 'Λκα[;Υάνίq. Εν T[Λκκ&.λCιις, Εν λ~ΓJ[']
r,'{1 Κ7.! E'>Goiq.. 'ΕΥ Λ7.κωνΙ~M~λoγε~ς ΕζΞλεξα.ν Ξχ 
Τ(;)Υ δΙ)ο μικτώΥ 'J,)\ιΟυα."ι-ιώΥ το'ις Ί\.ντιπολ~τt!)Ο:J.iΨj')':: 

'11 τ()υ χ T(lι)(oυ~η }(,ΠΙ ι) ΙΙ' τ~) XfJoη~, 

Ι Ι (Ι Ι Ι ι; '[1 Ιίιί (:) uιί.Ι ος. 

'~~; ;;;Jos6Xs7:srO ", πτιJ)'Jις τοί) Κ. Τριχοl)πη Ξ"έ
σ;Π'JΞ\Ι Επαισf:Jητότατ7. επι τιίιΥ οια''ρόρων ,Ζςιών τών εν 
τ(j) Χ rπl:),αηστη(Jίιρ πραγματεlJομΕνωΥ. 

'Λ πο Π'ρω·tας τΥις χθΕς εκτακτος παρετηρε7το κ~νη
I'J~; Εν τψ Χρηματιστηρίφ και α.ί πλε'σται τών σ.ξι-
6)\1 ~ξέΠBιjαν. 

Α l σ~αΚ1)μ,χV'Jεις α.Gτ7.Ι, λίαν ~παι~θ:ηται ιοίq ώς προς 
": '1\1 -Χξί7.ν το') Zr')'Jo'), Ε'fσ.vφαν !),αλακώτψ1.Ι προς 

i Τ'~ν Ε 'J,,:Ξ[ι".ν X'Xl riIJl'; τις προς επ&.νοΟον 6t; το Κ!J.
()Ξ'Jτu>ς μ'ΧΥ s'~z7.(Jl'Jto; παΡΞτηPiιΘη. 

11 Λ Τ J) Ι Λ Ι) Χ Ι Κ Α . 

Kω'/πoλ~;, 10-Ίοο,) λΕπτομεΡΕιαΙ ηΥες Ε"Ι ΤΤ6 
~~'J:rCιΡ?::; 7-;lς πω.ης και το) lI7.τριαρχείΟ1): Καf:J' 1)

ι:φ τ-fI'1 α,JΤCιΚΡ7.τορί7.ν αi εκκλησί7.~ Εκλεί'JΘησα.Υ. 'ΙΙ Ι 
πρ(υτη Κ'ψ-,αrl rJsv εσημειώ-&η ύπ' ο''ιοενος σIJfL6σ.Υτος. 
Ί'i:ι ~·ί.~~7.ΤCΙ\l 'ίl IIi)λη sσΤ6ιλSΥ ει\;' ~~Ψιi~,Ί)Υ το')ς 
7,/ω:7.7(;')ς :)'ϊ.αλλ·ίιλοnς :να προσΠ'J.&Ίj'J(ύ'Jιν Υα '0&1.-

'Ι}' ι ')ι.;, τ 
Π'l(lfιιτψrιr: του Ι {Οl'ρ)',<!.ι)ι'. 'H'),~'I Ξ,:; 'J')"E';voii'Jsl; Κ7.Ι ν&. €ΠΙΤΙ)Ζω'J[ π,χλι~ το α.-

,., 1 ( λ - '\"_ ! YlJ~ΊlJ·7. τι,)', εκκλΊιrJ~(iJν τ-(Ι'Ι αU(Λον ΚlJ(Jlακrι'ν 
()ταΥ cγΥιί)" }φα.Υ τα καταπ Ύjκτικα ')Π::[) τί:; ., 

Ι, , 

τιπσλΙΤ6i)'Jsως αποτελΕ,,!J,7.Τ7. τιί,Υ ~κλoγώY τΊ6 }.j Οκτω-' ιι ~I)νoooς 1ι()ΥήΙΙ'η ν&. iiX{),\) Εις Οισ.πραγμ7.76U'Jεις, 
~:,iΓJ!), το Ί'ποιψγ6ίΟΥ eκπληκτον ,επι ττι ψοΓιΨf α"ο- ~')νΕπ"i'.(. τγl; α[ΝΙισεως Τ7.I)ττ,ς f; Κισ.μΥιλ "α'JrJ?:ς 
'(')ΊίΊ 'J1)Y"7IXOa χΟές το &"1πέραι; 5ις γΠf)'ΨΚ~Χi)ν ~\}μ- 7:[,rJ'j:,xiXS'JG rr)y !Ι.ηψοπολΙτην Ί Ιρακλε[ας και ώμiλψ 
60ο»,ΙΟΥ καΙ απe:ρiσΙrJ6 νά, uπ06iλΊ/ την π':ψαίτrιrJίν ΤΟ') '}ffi', 7.;)ΤΨ σ.ΠΞιλητικιί)ς, Ζ(1.(Jακnιrιίζων το χλsί'Jψον τ(όν 
~ καΙ !)πο6άλλsι σ~ι-ιιφoν. Το')ς σuvαοέλΨΟlJς ΤΟ') :φ"- έχκλφι(,)ν ισς επαΥαστατικον, προ!)!}.Ις, οη 11 ιιω,η δεΥ 

"Μ:τέλα6εν δ απ! Τ'Υ/ς ΔηIΜJ"Ιας 'Εκπα.t8eί)'JGως Χ. t+ci:vo; .;~α ί)ΠΓJXω(l'ήσ\) απέΥαντι των αζΙΙU'Jεων τοο Παψιαρ
KαναΚ!XΡΊjς απο?τιι[λας ι,χ Βαφών τ1lν πψαίτφΙν τω ιω , ΟΤΙ r')' -ίιτο αποφα'JΙ'JΙJ.SΥη Υ' απαντψηι Olg σφα:-
μ,Gτα τΎlν οικτραν α.ποτιιχΙαν του, (Α;)ν Κ7.ί ΟΤΙ Μτα rJ/)νέΠ8~αν ό ΙΙαψιi[Jχης φρovΙμ.ως 

'0 κ. Τ{)ΙΚΟ{Ι,7η<: :Ν'αΙ τ' ά.ϊοτ/.Νιψιι Τι!. ·~~α ~!π(ιαΤΤGV α.νΓJίγων τα~ ακκλrι"Ια.ι;. 

Ε')"1ταΟ(ός 'ΚαΙ ατιφιiχφι; κιχ6'ήμ,&\ιο, πρ() trI> μηrJ.- '0 Μηψοπ[)λίτψ; ?πsκ[ιlΥατο τότε 51ς ΤΟΥ Μ. Β6-
λο') Ίριχψα[ο" ΤΟΙ) 8ν tt/ αtoο6συ το!) &ποιψγs!οιι τιον ζίψην οη ό ΙΙαψιάρχης εννοι;ϊ Υα εκτελέσΊ) τiΊν από-
οίΧOVOfUΚΦν. 1J.ιi:ι:ιτr/ χ' ~ξ nxrov, αψ.έσως GΥδιαφ"Γ'Ψιi- Ψ,Χ']!Υ το/) ΜΙ πσ.{ια τας αΠοιλας ταίJτας. Εις τΥΙΥ μΎ)-
... ω ... , ό'ltο\)ΡϊΙ~"" dycl1'\:ιi'\:rov ~$tτοi>Ρ1Φ'" Τ'1I, 8πικρατβΙαι;! Τ'ίIΥ tIΧi)"J" απ1.νtΎj'JΙ\Ι (; BoζίΨΎjς Ύjλλαξs\l uφος καΙ 
κτλ. l!6λιπι... δ κ. 'l'ptκo61f1J' 4ν τηλ6rr)αrΊjμ~σι προς- '1Ο'οΙΒζ'/l τφο Τ() Ι'I,'τημ'Χ τι;)ν προνομΙων μβτά το!) Μψρο- Ι 
κομ.ιζ6μι\lιχ τ·α aOOOCPMtIl ~ιά πάντιχι; καΙ αΠΡΟl10σγ;lί- ;,ωλ(το!). ΒG6αιο'Jται δη 11 Ι1ψψωνία €~yε aXSIJbv πλΎι-

ά .a λιf a λ 'Λ [J'f6' exri), Τ [)') ζητ-Ιιlια.τος tlinI 6ΊΧ);ηματο6ΥΤΙι)Υ [ψΕωΥ. 
τι~ι; ~:t.ft ~Ι.~1~ΤCΙ "των χ ογιον, "'i>r!Ytύ'JXs μ~- : '}'πσλο!Π5ται Υα oιακανoνΙI'J~~ιόσιν αί Ο!)'Jχέσειc:xι, (Χί 'J'XG-
γcι.λoφ'ΙMιr(, ίόι:ιτ~ Cικ06ωoι ?ι4Ι 9ί πλφ[ον ~ το') ι- ι· . 
στ,χΙ-ΙΙΥΟ!'; αλλα πρόι; ίaΙαν ItdXXoy ίκανοποί:ησΙΥ Τ'Υ,ζ ηκα.1 προς Τ'ΙΙΥ διαX~Γ}ηξιν τorί σΧΙ?ΙJ.ατος καΙ Πιν Ι),ο-

λ τα60λΙΙΥ ΤΟΙ) εΥο(>!),ατος το') βοl)λγα[ΛΚΟlJ κλτιψο\) , 
ΠGΡιιψ(~Ιας, τα τη ιι"(ραψήμ.ατα ταχιiωι;, και τ9ι Π'J.(JG-

OtOsy ιι.(IΟι)ι;, , δια ΙιΙ~Ι; σΤ(Jοψrι, Πι' χεφόι;, Glr; τψ ΚωΥσταντινο{)πολιι;, 15., .. -, χ/)ι);, σιιν1ιλΟον έξωοίκως 

ί'πηρ .. σ!α.Υ, α,l/ΒΙJ Τ11, ιlλcι.χΙστη, riλXotc:>asIύr; τγις εμ- ιΖν τοϊς πατριαΡΧ6ΙΟΙΙ; IΗ.ίΥα τα. ι),~λΎ) ΠΙ' 'Ιψιi, Σnν-
6ptOoi), καΙ χιψιcφ,(ικού 'fίOoυς φlJσιογνωμίας ΤΟ'). όοσ!), σ'Ιι!ΙΒΡΟΥ 1)$ αΠ6στάλη οίς τ1lν Α.1" τδν μ§ιαν 

'Ο κ, Δη'~ΙJ't(ί,γΥηι:: JfcιpatlXft'Ii(fI βo~'ψψ το, επραφον. εν Ψ sκτ(θΒνται λβπτoμ.φΙΊJ, οΕ 
.\ ''V. ?(>Ι)Ι "ΤΤI' ΘΠΙΤΒlJχΟι;;ίσ"ης σιψ.φιι}νΙας ειααιΠΟΙΨJΎηι;, &μα ι\ 

τυ ι ,ηΟΙψ]'ΙίΟΥ του. εΥ α/)'τφ καΙ τΎις γνιί.ψ~η, τιόν ε ... τοίς π-ιχτριοφχε(οιι; 
"Λι-ια t'{j ι3Iι:t'ι3όσι;ι xO~t; πιχρα τ01, κ6κλοι, τιίΙν Άν- 'ιια()' 3σον ιXrpofJq. τ~ν 80τilαν Βις το '~τημα των β()uλ- ι 

τίπολιτι;οομΙΙνων, 3τ, δ κ. ΤριΧΟόΠ1).Ι; σuνsκιiλsσSΥ ')'- γάρων ΒπισκόΠ(ύΥ λ6σΙΥ, ΊΙ Λ. 1'. ό μ~ϊαι; ΒεζόΡ'Υις j 
ποt>Ρ"tΙΚΟΥ Σuμοο6λιον sv ιί) rXπsφασΙσΟΎj'ή δπ060λ ~ Τ''ιι; ;)π~σχlωη 8τι -&' απσ.ντiισ'Ώ το τα,χ6τιφον; ΟΟΤ(ι) 8& 0'1"1-
παΡα.t't"~σι;ωt; τοο ιrποοΡϊS(ΟΟ, & κ. ΔΥιλιγιάνΥΨ; α- μ6μΟΥ γι α!>ριο\l τs:Q~σGται κατα πaσα,Υ πιΟανότ'ηΤα. δ- Ι -
ΠΕΙφιίσΙΟΕ! να σlJ"tκαλt"1'l τοόι; ιiντ~Mα ψΙλοος"" το!! α,15- (>l'J'tlX()Y καΙ GI)cXfJScrTOV τΒρμα εΙς το πρωΥΟIΑ.ιακΟν 'fι': f 

ΡΙΟΥ προt; σ6σΚSψΙΥ Βια. τον κct:tαΡΡισμb... τΟΟ 'j' πουρ- τγιμα. ~~ __ ~_ .'--~_ 

Ι' 

" 'λ 'Ο.π λχ,εως" .-Γ'lω,τoπcι·ή,ε~ς. . 

"Η Φ)'Σ.ΙΣ". 

Περιεχ6μ.ενοι του 25 κ.α:t 26 άριθv-οU. 
Ό Xρφ,69~Ρ'; Kcl.6μolio; 1I.o:i Τι ιχνClY.CΊλυψι; τη; Ί\με

ρ,,;ι·~ς, ~τo~ Φ. n.-Κ'ψιt:).-ΊJ CΙ'ιά6:ισις εΙς το Λευ1(~" ''0-
ρ=ς, ίιπσ Φ;:ιίjl,,- Σωσi'Ι'ι1Ζ Ραμώ, ίιπσ Mιxυpί1l.ε οε Φ6,;.
Ί~τo?I1 μ,:i~ Ijt,i.f,.; Π;;οξΞνου, ίιπσ Ροίί.-Αί ·1.:χπ'ιο36χοι Υ.:χ-

7. ,ί~:υσ:xl. -llλ~ϊ~'1 Q"J~6μενο'ι ~τ:~ ljJ:χλαί-/TJς.-ΕiιΤΡιiτ:iλα,
'Η άΠ;(ΤΊj το') π:ιρεί/JbV70ς ;(:χ1 r. ~λ"lιθειιx τοσ ι-ιέλλοντ:;,. 
ύ7.~ Ί\στέρ,ς.-Τ6 σπΤιλ:χιι:ι,l τσίί Mαμμ.σ~l), ίιΠ~ A=u,l; .1ε
είi.i..-ΊΙΖι;Ι,-·Επισ~'tίμj'ΗΥ.Ο'J ':tαίγ\lt~'ι.-Αί'Ι(jμ:χ't:χ.-Ά-;

Τ~~:''/..Fί;s::; τij.; ι(l)~j.:ω;".--:Αnελtαι~ 

"Φι\OKAΛO~ ΙIΗΝΕΛΟΠΗ .. 

ΠΡ!,ll"χό{ιει'ΟΙ του 10 (φιθ. 
~7.:υO Χ·.;Τ:ΧΤΟ'Ι - Χ <φoτez'ι";μ:xτα.- Συρμσσ τ::Ι lιεώ7ε;;:χ,

X?u~i λ6γ~:J.- 'ι\'J,ιτ.inΞ(:Χ - Oi~(cl1(~ σ:υνομί:χ.- lIo~~σε'ς: 
~I ~'I:XZΊι 7.POcrsJZ=ίJ.~·;r" ~ 7ΩΡJ:( τέ?ψΗύ; "l~σ;ενείας - Α \'ιιγ

μ): - Λ~OΞΙ" λ~~:ιι- 'ι\ λλΎjλ:γp:xψ(:x.- ΓνωστΟ7roιr,σεις. 

ΙΙ ΕΚΛΕΚΤΗ. 

Ai ~fοi)σα.ι π~,αι, ~Σ Nα'(ιiδες. 

Σπa{JΟΟ!Jσι, χΙ)\ιοντα:ι εις την 11/'01. 
.... ΕπΟΥτ' α~ Χι:χριτσς, af Δρυά85~ 

Χεφοχραroίψενα.t με τη... Aurfιv, 

'ΕΠJYjγορο')"αι κ(nι.λψ ΟΡΧΟU ... tαι. 
I{:xl Q:VCXfLGYOI)\I rij\I 'rilS't'ήv, 

Ν ' , 6 . α σΤ5ψ'XY'ΙUσωσι προ 'JμοUνtα.t 

11 0CV't"όι; τοΔ κόσμ<,ο την ~xλ:r,.. τηΎ. 

ΛΟ'.μ6ιiνι.lον t.l.3rO~ 1:1)... «ιιόνΟ'. 
'Λ "Τ$(,8ς, αl/Οη, κόραι. 'It't1jva 

"( )'10'. τ~ς πΜ.σβως wv Ct ... 6ιUν::t 
Κατσ."tολΙζοnv ~pιx:t'Iιtvιi. 

'Α j{uyo6'S:tt.;: XIt!)XStμoo~ooσO'. 
Ίlτο ~ ttdιxI\lO'. 'A,Oηνd. 

'Eλσ.!α~ σ'tiφΙXYO\l μΙιt ΙΙοl}σσ: 
'J~n! Τ1ις λόγχης Ι)ψο{ oιηlνιi. 

lΙροσijλ6e ~ιiνtων tδ p6~ι:ιν l:tptoto" 
"tJ,'illov tQI} ~ιψo<: ~nφ~i:ι\l " . 



-Ί,/ Χ'J.: /<,'-"'), ΙΕΊ:7. Ξφι;)-::ωΥ 

-. \ λ}:rιλrJ .. ί:?:I.ο'I-::'Χ~ IJt~ZTιl;6'1, 

"11 ~Λ'f[)fj~~:γι Ξχ τιι),ι ιΧ'1τέ[)ω'l 

Ι i (JώΤΊJ ~J.ΞΤ' l:J.λλων ",(SΡ(lζ a.~ :st 

τη II'X(J'XGSllJ~O'l δε με(ψ.αΙρσ'Ι 

ΥΛ 'ιω ":ιl)'ι :;λλι,),Ι. ;)'.jι~e'J."S~. 

"Α(;?:J/)'.'1:ό'1:t~ι.tοt Κ~~ '1'fr.ιt·{ιΙγj'1.~ 

λ~ x'Xxx~ .. iPSlo~ τώ'l {},IΊjτώ'l 

Π (Jo'JijXfJo'l lJύροu'J' αγων~ώΊ'X~ 

.. ~:Ξ:ψ'Xτα, πλοi)το'ι, ο,τ· Ξκλ;κτ,j·II .... 

'0 rJ·Ψ'J.'I,jΞ~ς lJ"ίΞΤ'Χ~ ,%λος. 

Ψiλ~.οu'ι 'ΧΙ ΜοijΊ'Χ~ 'f'J.~;Ψ).'Ι (1)01(, 

Κ?Ι ?.'IcsH),El 6 ,'tciXo:; ολος 

'Α '17. :r;,I νΟλ,):ι.πο'l Τ'((Ι 'Χ,)δ'Iι'I' 

)";'rI) 1'Χ Ί, Ξlρ'J. μ,όλlς εΨX'1ίj 

ΊΙ ΠΟΧ!),Ρlλητος Άβη'Ι,χ 

Κ 'Χ~ ΊΤΙ] itΞlα κατ'Χλαμ6i'lΞl 

Κ 'Y.~ τ,Ζ( {}Ξαί'l'J.ς X'J.l τα βο')·ι?, 

'ΕΠl -::0;) ρόδο!) πσ.lJης ZOΡEl'X:; 

Ιo/'J~ΤΟ βλέμμα ΜΙ Κ'Ξ'F'Χ),·η. 
Ί~'1ψ st:; τ' ακρον μιας γωΥl'Χζ 

··IIJΤ'J.τα~ κό(πl lJεμγ(j X'J.),il. 

Ί' ΞfJαμ6ωμ:Ξνη -::"ι ζ πανοπΧί'J.ς. 

·'ΙΙ·1 'ρερ' .,1 (.)έ'J.ι·n Ί\ΟψοΧ. 

'Ύ'~ωΊε βλέμμα με'Ίτον OEl),lfl:; 

Κ 'J.l Tιp!)fJpirxlJ€ τ'Χπεl'lά. 

Σψ.ΥΥι -::0 βάδΙΊμ'Χ κ'Χί τα βλέμμ'Χ 

Με αθωότητα την ΜλΥlν 

E~ZΞ Πιν κόμην πλεκτ-ην ώς 'Ίτέμ.μ'Χ, 

Άδiμ'J.ντiς της τ-ην 'ΊΟΊτολήν. 

νΕ'Ρεηε σπεύδο')σα, ώς σραπΕτις 

Άπαpατ~pητoς ΜΙ Oε~λη. 

Ένψ ψωviζ' ~ αιωνοθέτις: 

" Σεμ ν-η Π'J.ρθένε! κόρη Μλ iι ! 

"Λά,6ε ταν στέψαΥον, {}-εώνδόμα, 
\';>-

» Είσαι ~ πρώτη πάντων έδώ. 

" Έχεις το κάλλιστον πάΥτων χρώμα. 

» τ-η'l πολt>ψίλητόv μοι Αιδώ," 

KuMuv τά lJκ-ηΠτΡα, τά ρόδα φΟίνο,)ν. 

Τέρπι)uv ε\ϊ~καl tIi πτηνά, 
K~ι ηί ιXMILGtytG:C;, αν λάμψιν XUV(jt>v 

Εις μέρη (ioutιx, 'JXOt6lvi, ... 

Υ ΑlJημ.α πάντα svώπιι)v σοο. 

_ΘέλΊει το')ς πάνται; κόρηζ Αiι3ιtlΙ;, 

Δι' Τις λιχμ.πρ6Υει το πρόΊωπόν σω, 

ΣψνΎι Ι1αρΟΙνε ILot>! --ο ΗΕΟΣ.

Άψιlt?c:ίται ε( τ.1ι; εχο{ισιχς τΟ χι:iλλισ-;oν ττ,ς αί3ρ:>ς χρώμ.α. 

Αεμτισσι!,: '()xτι:Ι6ρι~; 90. 

Ι Ι. Λ Ο·ίζιά.ς. 

() rιJ1()ΠΛIIΠOΣ ΚΛΙ 11 Δ)'ΣΕΓΙΌΝΗ. 
(auvιIxttιx). 

Kιx-rjx'!J μιχς βρ~ αΒ«λψΙ. σαν νιΧ IAtYιIt~v δ μ6"'1'.060;' ς; 

τη" fJ6'i.IV χ' ιίχιι.; τ6aον πολλίι: 3QUA1~Ij' χα! μιi; ΙΙΠ6ταςες; 

ιi.Iλl2ιo σιΧ'# μ1ιΧ" Π:J'\:~α6QVρlχν. ΤιΙ).ttΙblΠιχ πeov νιΧ μείνοuv Ύε

Ρ'ΙJIL.κ)φΡ~~::Jfί..Ιvίqει;, πρ!:~ τιλ'lώσιll έΎI~'-' εrποuν aou, 
1Ι.ιχΙμ.ιtΙv?uv σ(;,στ,1 γίρτιμ:ι. ·E6cι).1J ([λλον ί!,ιιχ 3ω3εχιψr,v{

T'l):/ 'ι; τ~ν y.~μπo(ί?α'l )l.1J! Cf:i60vIλIXt, atbtt Οέλω \1* τ:lι ala-
6~(rIιI ... .:.1 έ'(I~' πρί" ταξειaε{ι:ιω 5ι&: τον α"ι,ον Jl.b~jkO\l. ΈΑρ

χ~Ι'ιt λoιπ~ν, α),Η IίvO·jIλttaIX! τομ; ανIJΥ'lι:Ισται; σοΙ) δη ε

μείναμεν ii.ν.~Τ or.c,\I Ε!ΙfY.οπιιύαμsν "ιi -παμιιν ε1ς τά σΤΙΙιΡανώ

ILIX'c,x • τοίι ••. , δ CΠQ"ίcς μα.; e:lxl.l προcntα).εσμι!νQV;. 

"ItOYjI!.IίIoYjIλs·, λοιπρν )1.. ir.'ljyaIλttv εΙ.; την • ... :If.If.ATjG(;XV' 5-
OfSpΙX /i1t;' όλΙγο'l ιη,.οι 11.' ~ νύμφη μί τον γιιμδΡΟΥ XIJ! 
""ί.~O!.)ι; ιΙ),'λοι 1I:o;.1t:1l, οί όcπόίoι ίν.ΡΙΧΤόίίσα:ν .~ μλ:'" γ:.ιναί

κιχ • ι; ιι:ην μIXσκιXλ~ν, μtσα:",~Ι Ί;. αυτους s~Ci )l.C!i! μlii'ΡΙιf.ομς 
ιpQ,iI:IlιC μαtι, οΙ' ίIr.o1ot GιtplXt;uol1V ξένει; "j'UVGιΙκ.ις. • HpIίItYj:Ja. 
τΙ i1i)μαΙ1S\ΤQU1:Ρ 1tι:iλιν, και μοα ,11tGιV ΙSτι ιt~σι IΤιιι ~ ιιυ
"(ενllllα ό Ιν,χ.; '1& κρα:-c:r, tvιν γU'Jα:ί)l.α: τοο ά"λοl.l. ".;ρριΦ:ι g..; 

.:/\.\ ΙΙΙΙ'Ξ ,,.., 
--.-.. 'r"" --------

"1. ϊ.ιdzz:ι.·):"I '7::.ΞJ Ξξ19')'ΓιΙ;7 μ.~Ξι·I γT):ι.~"l.α 1.:xl αί. Ξ/.~~'I·Ι;; 

τΥιζ ω?α~ Ξ'ϊ:Ξ{'jf)1j1.:ι 'ΠΊ.έ;·ι ~-:'! 'ς α~:~') ":~') l.~Ι;:J.~') Ξ;;,) :ι~

;:l'/s'. = 'J:'J~ ":'~':"I α~ξi')::I. ·'Ι.άl +ι 7pEXXι:ι.~ 1:z~,,ιΞ:α~ ~Ξ 3:'. 
:;(~:Χ ::Ι 3c, -::Ρiγματ:;( θ~ ~'Iε ΧΘλλ'ljμΞ'lα Y.:ι~ αί'.Ι;ΨC;::Ι· 
'Ay.:'J:;' Ez.ε~ ~ ~t"S λΞγs~ Ε~γΞ')ε.t1. χαt 7::;λ'.:~~μ~; '11. ϊ'(-J:Χ:Ι:) 
ε..:(~) '":~'I '.''.)'J:J.~I.:J. :σ~ αλλι:ιυ ί:~χά:ω -:::ι~ :'Ιι'ι μ,1.,;"/.Υ):ς) μ:ΙJ 

-3"fιί.7.~·~ :~ zSpι. ΤTιζ-χα~ '1:1 χpα:~ ~Χλ:,; :'(;·, ~Ξ'·y:fι') μ~'J, 

ι -::=Υ,:lτω -::~') :'/j'1 [).α~χ~λ·fι'I :~'-I ... Και O'.:Ι:~ -::η:α:ιλω ; :·ιι·ι 

ε'Jγ~·J::ι.:Ι'J ·I.~~ ,,:ον -::~λ~:'.σμ.~') 7:σΥ.άτω ι;:;Cι :-t;'J μ.1.~'Ι.iλ·Ij·' 

τσ~ ;Ξ'ι:;:; ~'ι3poς ,:~ν E'Jp{'!x~~ 'Γι Ύ'J'Jα~"ι.1.; 'fι ~ ;:'JΟFω7.:~ 
2;2 'ι:;. σ;~;Ίί ~-;t ε'!'ιε Eυγ~ν·ης l_α:l ,:,:oλ':~ισμΞ'ι~; ί:pΞϊ.Ξ~ ν:Ι 

-:~ CΞ~ξ:ι ΞΙ; τ'}, 'ι ξέ'IΤι'Ι "('J·ιαΤ'I.:ι. κ:ιl 'Z~ ~~ς ":"Yι'J Ι~~1~+Ι'I :~:) ~ 
π:σ :·(.'1 μ): 'Ι εjiΟ2n;J.~·J '~ ~'Ι;Χ:;'1jμ:l3~ ',;;~:) λi::~μΞ'1 ci.~~ 

Ξ:~ '1,0·.'1:1) ~S·I ~:-::lΡί'.εl, :-:~') :'/j'1 i.i.i.YΊ'1 fJO.:,J.o'l 'ιΧ ;Ο_:lμ'ιω-
, ,.... , Ν r, • , 

μΞ'1 7:ρ:ιyμ~::α, r:~'J 9α'J~Fω'J:'J'J C':' 'J7::XPZSI. :Χ"{'.ω:'Jψfι μ~-

": Χί:Γι, T~λ,ς ~:Χ:I,,:ω'l κα~ α'Π- ~~:J :~ ~~iγ~ έχ~-:iλ~δ;ι 

c:~ Ξλε~ψ~'I'Γι Oέ:;~ς μοΙ) ει; Τ~'I χ6,μ.ο'l τ~;~'I. 
'Εμε'Ι;χαμε'l Ei: :~'I 'ΕΧJI."λφ:α'ι. "/JPί'.~C;,,'J J :-::ι.:-::ι; 'Ι:Ι 

ψ:ίλί.-:ι If\x"tps ~~'~)'I άγί~H "/.' Ξί:"fιγε μΞ~' 'ς 7"Ij'J :J.iJ'fj'1 '7(~·1 

;'J')α~Υ.ω·ι κ' εΊ:l:Χ'J"Ξ '1.1' α~:~ς :Χ'ί:~ 00:6 ΖΞ?: :'~') 'J,j;;'~"fj'/ Υ.' 

~'I~- α. .. ·ι'ο- -~'Ι Ί~μ~~;"·1 ",,; -_:,. ~-:;'-α'l -- -"",ι μ~-y:'1 '1'-:)-'- .... ", \1"":- ~-.ι , ...... "'ι- ..... "" .. .. ",-J-: ....... ,Jt .., .,, '-~ Ι· '" 

:0 μ.~J 'ψ:ί'Πί !;::C~~'I "x:,<l ί:2ρj~ε'ισ'J. "';\λχοσ ε~3;ι Ξ:~ ::'~J'; 

αϊ:Ξr<i'J~G:Ι'Ι '":~'I aΞ'Jμ.~ν α~τo'l κ:χι ~j::.~ 7':?Ξ7.Ξ', '}~ ;:~F?'J'j~

ά~ω1~'1 ε'IΙ:);tι~'1 ΤΙ~·I ίΞρΞι,)'1 ,~τέκ'l:Ι :ω'ι. :\1' ~~:~ Ί:Χ'Ι '1:Χ 

Ι ~"'''υν r:;~ !~~ ... Ι=a=7ς . "')~"υ - ~"-C:If'''J.'':''':1'J='J -·(,·1 ;;'I(ιJ'1"1 τ(7,)'1 , .... j J '--') '") -, _ ... ..ι", '~-f J.J ,'- .. J - • 

'ι.'" , r r • 
1','Ioιz.ια...,ετlJ.~ 'r; ΠfJ.Cα. 

\ 

, ,.. '"" χ 
Τ'φ Of)O'1 .. plJ-

..' ,,,, 
IjΟΡΡοια.ΤΙrJ'7γ;ς ,ΙΞο'η.ΙΥίτος 

Ι α.+ι Χ Ilο),'J~ωQi~οu' o~ . . 
\ v' 

Τον ιοιον. 

οl:ι)α. Το;:) Ζ.. ~Iι._ 

επl.θυ~J.O;;'I-:::ς να. 

α.ποτα.θωιn . προ; 

'Άμ:x~ιΧ ί',:ΙΙ'ιΟ'J?γfι~, σ:.:ρε7., ε "η')/ωρο:, h'lt 

ιi·ι'Xτ:αυ,ιχ·η ~7~Γ)lλΞ')ΞΙ T:~"J7Q7': (Jt~i)O'X, ε'-:. τ6 

χ,χ'ιι το') ~'J'i"I)'J, ιi '·~'/.,)Ψ1'"). ,ι~ Χ. Πέτρψ Kr,'J .. ~ 
μ:η ες. Άθη~ί'IΟ'J. ~'J'I';ttIΧl 1ti; b β"υλ6;_ανο:. vc.e 

τ·ην έ'ltιιΧt,χτ~ οι' oίo'Ι~'fι7:0τε μέΡΟζ τ·η:, γfι70'J. 
Ει'ηΤ''':ιια εχ;ί;ονται πα:ιοΧ 70') Χ. Κω'ισ:. n:ι-'ι, , 

~ , '" \ \ 

Π:Χ~ΟΠΟ'JΛΟ'J κα::χ tΊ]'1 ~Eγ/Χλην α.γ~,σ/Χ'I. 

Πολλαι Π:ΧΡ".1.γγελί:χ\ ,')i) Χ. Β:χσlλεί')'J (-);:0-

.~ .. C\ '1" '\ " • • ( 
,?α'ιΙ"Ο') Ε?'n7αν ε~ 1 ~·γ/,ι':l..:. ει~ ΤΨ':l..:' χ:χJ' ~~ 

ΚIΧI αυίιχ :ιχ ι~ια χ:χτ':l..πήμ:χ,α Ε:ι Άγγλίrι, '"ω

λοiJ'J'~. Νέαι π.αΡαηελi:χ,. ε;~θη7α'l ει-χ ί'.εψω·ιιx~ 
κα,ιΧ !t?οτί~η7t·1 ίtIX~ ε"/,λ'iίγη,1 ';(\)'1 ποΑ\τω,ι. Δ'J'ια-

~~o --::~'Jτω'ι νΞω'l~ ::;~; ό-;::;t:;'Jς 9i .:):;:J.s') i'J~)7:~:" σ~~-Υ.jμΞ- 1 .... , .,"\ ,"', ., Ο' , "' , 
Τό -::ί.Ξ='1 CΞΤς το E~γo'ι cας. ται Π':ι..: τι:, '1"'1. Ι"/Π ,'"J .,Ξιγ:λΟΙ71Χ Κ ':ι.. Ι :χ tJ.ει'l·π AllX'J 

TΞλ~ς ';;2,1τω'l Yι?z~σε -::~ C;7Ξ?2'lωμα Υ.' S:Ξί.Ξlι,)JΞ·I. F.~~ Ι_ε'JΧIΧΡt~:ΊJ!J.έ'i:'ζ χ~t Ξ .... ,-~;; 7:-;.ι6:·'ι: ο ;; κ:χι ΕΙ. :ij; 
ε')Qη" ίας. 

Ι 

Ι 
ι 

α.'Jc;;6"('J'I:Ι·) χ~μ..~;'Ι Et1.Q~)Fl);'J ::X'ιOp(')'Π~" χ::ιl Y~:1μ.}~~I ~Ξί'.:ΧFΙ

α,ι γυ'lcιίχε;, ΙΊΖ μol2'1 ~:~γ;;.Ίι'1 μ:σ 'f:l'IYΊ ::'. ".:ιθ=)';~ ;:α-
Ι 

ρj~s')σ" valOUIJ σU'j7'fjμ~ ν~ ~7Ξ?2'I{;)'1::;'I 7:'~; ~')θF(;)':::U; rΡσιι-ψ·':Ι..τό~ΊJ!J.α j('JC:,:'Ι:Χiι.χ με7αxεφι~μEν'1. ιiγσ-
με 7~Τ; τoυζ~')ες. ~I-I?(;)7YίΊ~ τί 7?Ξχε l• X2l μ::::) ε7ϊ::Χ'/ C:ι c

X':JV Eχ.ε~νo τ~ ι:λTιO~; η::ι κ~uμ:τ~iΡ:'Ι Y.:::ι~ Υ.οvμέΡS;. η~Ξ ":~i 

τ~ν Θ~Ό\I! :::t; El;-:~ xat σE~; λa~ι:~'ι'ς ~~:~'I Τ~'I "/.)'~yμ-

7:i.'J E~JOs cλ?~ :ι.~uμϊ:jρ::ι E~ζ aΞχα "(2Iλ:'J'; εχ~~μ7:"J..:Ξ:'~Ξ:Ξ 

ολοι. 'J3ou με -::020'1 :ρό-::ο'l Ζά'IS~ χ~θε τ:ραγμα :'ιι', i;; )', 
-::o~. Με το -::oi.u, μΞ τ-Ι)'ι χ,ρ::ισl:Χ,l, GΞ·ι εί'.E~ καμμ~Ί'1 :ι

ξ[1:,Ι. fΌταν έΧE{ν~ τb ~έcας χαί Exsf'J1j +, τιμΥι ϊ.:::; -;:?Ξ7:Ξ~ 

να αι~θάνετ:;(ι τ~ ιXVOp6'('J"O'1 εις τcν κσuμπάρο'l ΤJ'-Ι, (:): c:: 
αλλον T:~:Ξ~;χ, μoφασO~ εi; 25 -;30 Υ-:μμ:ί'lα ΞΞ'1 f)2 μ;
VTι Ot~ -ι..~'Iένα. τt~':Jτε. ~ι.:ιτl λ:Ι'.'ί:~'I σ::~ς c~ )'.α~α7::xλΙ-:ε~ 'ί:Ξ

ρι;:~ίζε:αt το:;ς Ζωρα.ουζ ~ως 9(ι)νjζοu'l μ.Ξ:):ξ~ τω'ι 3X:~ 

χ ο w μ -;: ά Ρ ε; Ίo~~ δτ~ χα~ σΞΤ; -;τιστε~ω ε~ΊΟS ολcι χ:ιuμ

-:::l?Ot. "Α ι Ε):ι;c;μ~'ιψcι: Oμω~. Tc~~ -::ε?~~:x<ε:E -::(~; I'ιi

'[~'J'I μ6'lον Χ Ο U μ -:: ά Ρ ε ε,ι;;' σεΤς δΞ,1 ί.έ'{Ξτα'. με:αξ~ σ:ις 

1Ι.~'-Ιμr.:iρε μ' δλ"ν Cτι εί,Οε Cλοι τέτσl~Ι F.l; τ:Χ λ6γρ λο:

π~ν μ6'I~ν 3rVE αξιοv.αΤΎjγ6~ΥΊτct cί y'ωp'.y.~!, Ei; οε Τ7 ~ρ
γ:ι Τι;;.ασθεν 3λ,ι μέσ:ι 'ς ε,ι:ι Πii2'1t. Μ 7 εΤJ~ ΕtμΞfJ:.t 

Εις ολ:χ τ~ πράγμ:;ιτ:χ. Εις ":7 ατ:έξω μ6'lο'l iλλ2σσs:ε Z~Ι~

μα Ι;Eί~ 0\ κ:χσ:ιπ:Χλί:ες ε1; "::χ 7Π~ μέσ:ι Ε\\l.ΞθΧ 3λ=~ ε

να -::ρ:Ιγμα. "Ε-ια. Jι.cμμ7τι ξ~:!~με 11;'1 Ο~1ψ=;;i'l +,
μΞίς οεν εϊμεθ:Χ -::oγΙ;ΧΤιGμ.ένo~ κα;μιi; y.~λα6:;ιί"EΙ κ:Χθέ
να~ α,ι ημεθα Περ"~!x ~ :J'-IXIZ, Ε 'η;) σεΤ; ic:iXe,E; Ί.ρωμ:χ' 

Y.αρ\l~~αζ διά ·ι:Χ μ~ σα; )I,:xταλ~6:;ιίνει καθένα:. 

(ακολοt>Οεί). 

Α:J:Jις το:> (ί2 αί'ιί;μ:ι:ος " Λ Ρ α τ ο ς-- ci F : ~ ς . 
-G:-r/f.'-:O--

Α Ι Ν ι ΓΙ 1\-1 Α 630'1 
fIFtv ν?Χ σΙ: 'πι;' ":0 αΙΙΙ'.γμα, Oi σο! το ε;ΥΊ'(f,σω' 

, kn:lι μ.ε τη,ι εξf,yr,σιν θ?Χ σε παpαζ:xλί~ι,). 

ρ,χ~ει ει:; χαλ-ην ΤΨ:~'I 6 "/'. 11 (-)Ξη'Xνί~η~. ΟΙ 

ι ε/''".ι'ι-::εζ 7GΙιΧ':ί7α ιi".,τ'ΧΓ)~:ω'J~'i EΙ~ α;'.):~ν και 

Oi.Aouat μεί'Ι;Ί ε';ι. ~POΙ7":ιψΞ'I οι εχ τη:. τψ:η:. "11" 

ΤοΧ i·ΙΤΙΚΡ·j του Τζα.ιιί') • .,) 'r-i~ ~oιγ~ζ~Ιιx τ"ij; 

'ΕΧl.λη7ί α ζ" Άγ. Nct7':a:., γ'Ηύ':7 U"O το o'JGfA'X 
~η~ζειιx -r-r;:. Ηέκλ"t)" ει'ιε Οισιτε(.Ιειμέ'η προ:, έ-

Ό κ. Στέψo:t'ιΟ~ Κ. ;\1:xi;J.czpf';fj:; ί~?~σ~:; ε,ι Roι
ρ.ω7ίoι~ καζ~νιoν ?α:ιιη~ /λΕ7", ΚGllλ(j~ τεχνf"70U 
έκ ΧίΟ'J, αγγΗλει στι ΕΕοΧγει Λ:ιμ~Ρ7ν μ.czςιχlχlJo 
ξκ ΚιΖθαρoi; Ο'(){ψοι:; τιό'Ι ςα?'JΛilύ'l Κ:ΧΙ O'Jz.'" 

, ,~, . 
στ:ιρτων, ε.,oιι~ετoυ ποιοτη,Οζ χαι εις τιμ..χ:; συγ-

χa:τα6IXnκ~~. 

Άνοιλαμ;)',χνει την α;:oςoλη~ 

ρη τη:; v ήσc.tJ. 

"Ο70Ι .χ'ι':xπolιν νιχ 1τίνω':>t χιχΟαρ,Ζν /J. ~c:t Ι. αν • 
υ:γαΛμ.ένΊj'l ,χ;το ςιx?Λ'~'1 τ~ Κύπρl5') και oυy~ 

• Λ λλα σΙ: λεγω απ' εμπρος χαι αλλα ir.' 6;:ί~ω 

ΚαΙ βαΡ'Jτ6νως βρΙσ ... σμ:;ιι .• Αλλά οα σ' έ?ωτf,JCύ; 

• Λ λλα ΜΙ ίi..λXα. ελυε, μ!: τόση'! ξΙI1.cί. ί:ιν, 

Κ ι' ανι>.γιν(ίισκεις το μικρο'! εμε με απορί:ιν; 

oχr;o O'1tIJF τ:χ Ε'Jρωr;αίκχ, α~ κατεufJύνωνται ε ίΌ; 
τον καθ"t)γητΎ)ν ό\ιτω:; Τ11;; :<cxtcxaXEv"ij:; αόόλω'"ι 
κοιι καθαρ(~'I Gίνο'Ttνε·Jμ.~τω'l όιαψόρων EiSIt>v κ. 
Γ. Μιχαηλίδην, δςι:; ει)pαOε\.ι~ τόσα:ς ψορα( όι~ 
την προ; ταυτα ί κοινότητα κοιι καθαριότητά Του • 

\ Αϊ τίμ.αΙ λίιχν συγχαται)ατααί. 

Εί; το παρόν μου cιϊνιγμ.α. έπτ~)I,ι; Ο' ιΧπαν,f,σ!ι; 

Το αωμ.~ μΟUΌ αλλ', Ίj λ~{'~. ι;); -;Ι~?.1 να με ),ιJ"!J:;. 

Ε ::bΔ: ::r.:ι: ο ρ 1: Χ ..Α. . 

ΚΡlJσίlJ 'ItOiAlJt:X απισσα Jl.IJΛX γΙ' .. 

" vIίI1 
11 ξuνισμeνα 

,ριι1ιΥι σοαμα 1 Η βαΟ, Τι ΟΧ. r;αρ. 

παιp'ίaις βΡΜτοιί Τι ο .... 1:αρ. 

σΤΙX?'ίaες ζ-ηρα! " " 

" 
» 

ιlλeuρα τη.; ΆνατολΥιι; δ a:ixxc; γρ. 

άλιιυρα iv~1ttOt τ(~ν l\f'IJxav. " " 
αϊτος τΟ If.οιλόν ιι 

κριO~ " 
χαροίιπια ειlί τα, ιXπoOτjκας 

το ΧΙJλε1l:ικον ΚlJντclρι. 

(Μέ J.iE)ar Ί1π·.ίίας i 32). 
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'Εν ι τφ XIXtct Τ1)'1 ιΧΙ;ΟίΗχν των l\lιxPΙXOlιpt(t>'J 
κιχταςηΙΑατι τοϊ) κ. Κωνστ. Πα1tQόοπούλοlJ ιό~ 

ρίσχονται και 'Π(ι)Λουνται εί:; σιIYXQtιxt:ιxttxcl, 
τιμ,άς ΙεΡQΤΙΧ.χ ψορέι-ι.ο:τα ετοιμ.α, έκ κιtλης χρυ
σουψάντοιι ςόψα,;. 

'Εν ΤΨ, έν Λ~pνα)ι.Ι χαπ.vο-:tωλείψ fιή Λiρν"ξ., 
όιευθιινομ.ινιρ \.ιπο το\) χ. ·Κ. Δ. Τρίγγα, Π(ι.)λoOν~ 
ται: ~cx.'It\IOt; λιανιχως χΙΧί Χ ονόριχci)ς όιιχ:ρόρωll 
πoιo~τω~, σιι,γ~ρ6χ CιI~τα: ά.ρίςης ποI6τη.ος, τοι.ψ,
'Πεκχι επισης. ως ΚΙΧι to:μ.'&:ΚQς. ΠΡΟζ όΕ. καΙ 
χάρτης γραψη;, φ&:χελλοι όιιχψ6ρων IλEYEO{i)v, 
γΡ(Ψ/λιxτ6:nι~ιx, ώς , χιχ, Ο'ΠΙΧΡ/λιχκεΤΤ(ί κ~ί ψι~ .. 
σψορα. Οι ir.:ta\t!'lt1'OlAEVOI το κo:τ'ςηrιo: τοl:Ιτο 
μένΟΙJσι κιχθ' ολο: ευχ αριςηι-ιέιιοι. 


