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~)·\..lι)ωιιι ιιι)οιι.\ιιι)υΤΕ.\ 

συ,l,ι'ΙΙ:Ι Κ, 

, " . 10, 

3 ----- ---------~ 6 _._~ ------

'ΕΊ.::::'Γι; xCtl cru'I:ix:r,; :::, X01Ί)~IO)'ZIO~, 

fDITOR J).' j-JPPfZfv1PP;ZJP;;, 
Γ;:Ι1Ξ~:'Ι Υ.:Χ: -;~;::γp:ι?~Ί:ν II~AΛΙΙlιΊ'O~" 

~ __ ~ J3LONDEL άρ, 5, 

θ~1 A~AAf~1 Hf-fMfH'HeI' M*+-t ~; -----!1"""""'=M'I'pGiorι'!~f"t"C 1"I'Ter:t';---OTι σ'· ~7}')-τt:~r'~'7C1:'"σuιΠστrζ"' "oί'Πvrζ 

-~- ~ --~ Ι Ει:ε ενε.Ζ.α. ελλείιiεως οΙκογενεία.ς, ειτε ε-

-:";;; ά.l:r.ΓJ=.'.'J. 1.~'7.'1 a.ιcεΊ,πιστιχo,1 το νε.Χη. του ποΊ,l.ου π).ο,Jτοu των Υ;Ούνα.ντο , . 

... , ' 

EI..lOIΊoIrι:::EI~ Y.α~ .lIATPIBAI 

τα. προς litEiv"l!V, ,,:,οτε 7ϊψος τι ,"C'ό j)\V' ..... _~'-"""1'~~i1".JίIt! 

χυ χα.ι ίεραν τo~τo ΟνΟ!hα.: π α. τ Ρ ί ς ; 

« Δειξόν μ-οι τ~ν πί/j'ΤΊ]ν σο'; εχ. των 

εργων σοω) ),έγει .1) Γρg.ψ~ χα.ι πσ.ς τις 

ουνα.τα.ι. να. εΙΠΊ] εις τον α.λλον «όείξόν 
ι): 7:"υr το;:)το lι'}ΤΕcει Υ:, ;u'}τυΙΊ]'ς '/7:t 'TOC' Ι χ.Cι.ι <.?ι),σ.νθσωnον sc, '1'0'1 ElC ΤΊ]'ν πσ..τρίΟ Ν , ,~' 2 - λ " 

, -, \ .' Ι " • 'h μ.οι ΤΊ]ν πα. τριοα. σου ι:.Χ των πρυς OCUT"l!" 
l-7. i. t;JC; τ:ρος το;:) ";'0, ά.ποτεΊ,εΙ ΙJ·ονα.Οα+,ν Ι των, ο,,);έ τουτο ουνα.τα.ί τ,,~ς ν' αpνΎjθ'~. εργων /j'OU)), τό/j'~ δε μ.εγα.λειτέρα.ν 0ί1μ.α.-
~'Tω-: ΕΞ'7.i"~'J'r.ν. 'Εν; 7'7; K'JTCctoc/3j ίΙΠύσία. E':τco'IJ.ev εξ αCΊΊiς οτι δεν εννοουυ.ε'ι 11.ό- ' 2! '" , 'λ -. , , ".' , ' , • Ι Γ σια.ν ι:.χει το όευτερον το;")το α.Πυ Tou 
'r, 'Τε'ι,ι: n':J'J 'l'εν'lα".ΟV,'..",'όνω'l /,α.Ι CΩιΊ,OΠα.- 1'10'1 ΤΟ'Jς εντ~ς τr;c νΊ]'/j'οu l.WνTOCC. "'Ει,Ο- ,., "" . τ " . πρωτου, oσ(~ το lJ.Eν πρωτον i':ιυνσ..τα.ι να. 

τ~,.~ων Ει',ε Υ.oyr;, ε/.τΟς !J'ΙZP0'J'/.OTCl/.Wv τι- !J.EV χ.α.ι εν τ~ νΥ,σω χα.ι εχ.τΟς α.υ-:-Υις λεγθΊj ποο; πά,ντα. πιστον, το δε oeuTE-
t ~ ί ~ 

νω" 1J";;J,ε'.ω'J'~ω'l, πl.ου:JlΟ'Jς χα.ι μ-ά,λιστα. χ.λ-/lΡιχους, οί'τινες, ρον προς μ-όνους τοuς πλοuσίοuς χ.σ..ι Ι-
'Ι' ' ", . ,,'ι n'I,r,,', .... ,.οι εr,." l.v ε το εΙχ.οστΟν ~ το έχ.α. τοστον των' ,",' 2 "\ Ν Ο. ','1 nαory Γυ'/Ύ) /ω~Γf;- V VJ> (/.'1- Ι σχυρους, όιοτι ΎJ ι:.χ.τέΛεσις των ...ιΡΎJσχ.Eυ-

θr;.'J",ΙΊ,i.;)'/Τα.ι. τ~: 70::ί a.I'Ί,ου 'ια. ~a.νΊj "ε'ι- . Γ τιχ.ων εΡ'ίων εινε Oυνα.τ~ εις πά,ντα. σ..ν-Ι ,,:ό'J'ων α.Ί,Ίων Ξένων ψιλα.νθο, ι~πω'l, εΙ lLY:j 
\ - Τ j ι 

να.'.Cι,ερoς /.'7.,Ι 'J"O ε',)~'ενε'Jί έρων αol'J'er;:LιX- i των ΖlJ..ππων χ.α.ι τ Ι';) ν Ζα.ρειψων, ωψεΙ-θρωπον, εν~ ~ εχτέλεσις των προςτYJV 
, '2 • ,'Ί,ον και O(,?::lAou'J'l να. πρά,Εωσιν ύπεο ταc ,,", θ' 2 Ρ' .... "\ 'ό ":'ων εl].ίΊΞ(,?Ο::Υ"J.Ξνο~ ~'I -:-(j t,χ.π):r,ρωrrει τι-;)ν Ι ι ", 'Ι. πα.τριοα. χ.α. Υ)χ.οντων ι:.πιοα./Λετα..ι εις fL -

\ j \ 'j' ,-
, ,"' (j' Ι f ~ "', πα. τρίόος των το εΙΖ.οστΟ,l -Γι το έΖ.α. το- ,,",, ''11 ' Ι:;:ύ; ,Ί,ν Π'7.-:-?~Γ)IΧ χ.α.ΎΓιΧΟ,lίων. αo'J'a. σ.λ- νους τους όυνα.μ.ενους χ.α.ι t,χοντσ.ς τα. 

ργ,?ιΥ.'ιως "rJ. ::7':lΟΞI,χ.'I'J'~ ανα.IJΤΊ]Ί,ωΙJ..ένQν εν 

,'<J,'~ /.r;.>. ~6;'~ εν 6'1(ι'!-'7., ευγενως μ-εριμ-ν?j-
(j (J.. ν 'Jιcε~ αov-:r;;, S'JEPjEτ9]'J'OCv αouT-f]v Υ.α.Ι 

ΓJ.υ-:Yι; ::'J'TI.cY.'J'αov το ολον, ~ το πλεί-

"Ί ~, ι-" 

/.α.τα.ψΓJ.'IY,; ~'~νε:α.ι rιι ~ργων Υ) ΨΙλΟΠα.-

τ~~η., Ε'ι(:) ~ν Κ "JΙCPt:) oυ~ε το υ,ά,I}lJτον 

,u-:J,"Γ.ρι.ον α.Τ;'7"'I-:~ τις πρός απόδειξι'l της 
, Ι,... ~.o;-) ευ~ .. γ"νο')r ΤΟ')' ,1",0') αot''Tel)lJ.αo-'-.J ;τ (/ .. ? ~ € ΙΙ) ζ j ... ") =ι ~ ~ 

Τύ~, 'Ε'ι τσι; Ί,όγοις [J.C)V-d~<- ΤEίl.μ-·Γιριoυτα.ι 

(-ι "; α.:;ΓJ '7. 7ύ αotr;(j·(,'J.ΓJ. Τύ::ίτο, oιcoυ ο' {Α-
Ι 

, έ' "Ω λ " ",~ " σΤον Υ..ει'ιων. ψει ον ν α.ΠΟΟΕ'Ιζωσιν 0- προς ταυτο μ.έσσ.. 

τι ανά,'ι.ογον προς τα.ς Uλικα.ς δυνά.μ.ει,ς Θα.. ετολμ.ω1l-εν να. υποόείξωμ.εν χ.α.ι 
των εΙ. OU/j". 1'. α. Ι α.ι,)τοι το τΤις ψιλόΠσ. τρί- τ ί ν ο ς ε χ ε ι α.νά,jχ.Yjν i) τλΥιμ.ων πtX.τρίς,· 
σ.ς Uot'J'eYJμ-σ., οτι ανά,λογον πρός τον πλο\)- εα.ν οεν ~ινωρΙζoμ.εν οη εχ., το\> στό~~
τόν των εχουσι χ.α.ι α.υτοι τ-ην ύπερ τ~ς τος πσ..ντΟς α.νσ..γνώστου μ.α.ς .9'α. εξ~pχε
πσ.τρί~oς των μ-έρψνα.ν. το εν ειόει Οια.μ.σ.ρτυρία.ς iι ερώΤYjσις: χ.α1 

Κ6.λλιον α.ργα. πα.ρα. ποτ ε Ομ-ως. "f- τ ί ν ο ς δ ε ν ε χ. ε ι ιiv6,:yΚoYjv i) πtX.τρίς,; 

σως χ.α.τα. τΥ;ν πα.ρουσα.ν επoχ~ν, τ~ν μ-σ.λ- που α.ρά, γε ΟUνσ.τσ.ι να. στpέ~ δ EU.Q"l.i. ... 
),0'1 πρόσqγ;ρον, σχ.έπτοντα.ί τινες χ.α.ί τι μ.ων εχ.είνος χ.σ.ι πσ.νεuτuχ:ηζ πλούσιος Q:"I' 
χα.λΟν ύπερ τ9;ς πατρίοος των, α.λλα. δεν στις σuνέλα.bε τ~ν ίερα.ν χ.σ..Ι .9-εoψιλ~ Ιόέ
πρέπει νσ. [~p(χOύνωσι. .Ην πρεπει να. α- α.ν να. ευεργετ~~ τ-ην πσ.τρίΟσ. του κ.σ.t 
rr+,lJtu'J'l να. πα.pέl.θΎ) ~ ετcoχ+;-;;::;ισν~ρίς να. μ.~ ευρ'!1 χ.ενΟν προς σuμ.πλfιρωQ'tν, 
να σYJμ.ε:ιωΟ'Q αoUT"f) Οια. τ ιμ-Ύj τι.χ.ω ν τίτλων στόμ.α. χ.α.ίνον χ.α.ι x.ε~ρα.ς ΙχέτιΟα.ς; f!οίσ...ς 

ι ,ιπCιυσι,I α.Ι π?ιl.~εις ύπ::pιcλεOνά,ζΓJ'Jσιν οί εν τα.Ις οΩ,τοις TYj~ ίlJτορία.ς τΥίς πατρίδος α.ρά. γε npocrTOClJttX~ χ.α.Ι uποσ~ρί;eως otv-, 
I'J',''J' , τω'ι. ?Λνα.λόγως τ9;ς προο6ευτιχ.9jς τά,'J'εως IΙχ.ε:ι α.νά,γχ.ψ ~ πσ.τρίς; ΣτερείΤtX.t 1'60'0\1-

IIΧούlJlΓJΙ Κ tJTCptr,t ,Jπά,Ρ/.ΟUrJΙ χ.σ.Ι εντος T'f.; πα.ΡOύlJ'Ύ]ς επο/.V;ς, χ.α.6' ~ν ~ έχ.τιΩ,ε- οπολλων ~ πσ..τρΙς, ωστε χ.α.ι α.κόντων i) .... 

Ζα '. ε/,τος T9j; νΎj'IOυ ζ(7)νΗς, J.α.'ίχ.οί τε χ.α.Ι σις ψιJ.α.νΟρωπαων εργων πολλα.πι.α.σισ.- μ..ι-;)ν ~ γJ.ι";)σσα. έχ.ιiστoτε λέγει: που Όί 
'k.~Pf.)I.()l, αl.l,a. oIJlJτu/,(7J; 6ev αν-έτειΊ.εν ζετα.ι εν άπά,σα.ις τα.Ις α.λλα.ις χώρα.Ιζ ψιλοnά,τρtοες πλούσtoε μ.σ.ς; 

ε;.'ΤΕτι ί'.α.I. οΙ' α'JΤΓJuς ~ ευτυl.~ς χ.αΙ ευ- χ.α.ι Yj ψιλοπα.τρία. έζα.πλουτα.ι πα.ντα.χου 
~r;,ί!J.ων εχείνΊj r.μ.έΡα., χ.α.Ο' ~ν ::Jri έ~'εp- ί'.ινουσα. ύπερ του χ.α.λου τα.ς χα.ρΟίας τι-;)ν Ι 
Ο (7) IJt T'(jc; ,,"Ί,ίν'fις έ/,ονΗς εν ΤΙ~ νι~ tγχ.ε- ι όυνα.μ.ένων, ~ πα.ΡΟUIJσ.. χ.α.Ι ~ μ-έλλουσα. ΖΙΝΖΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ. 
ΧΟ'Μι,μ.μ.ένΥ;ν τ~ν ιοέαν τιης επιδΙΙ~;Eως χαί γενεα.:?Jα. δo~σ..ζ~ χ.α.Ι:?Jα. τtμ..~ μ.όνον τους -:«w::>>>:-

Οια.πρά,;εως χ.οινο::) τινος χ.α,λου, ι~ψελΙμ..Cιυ πJ.ΟUlJίοuς εχ.είνους, οιτινες δια. τ)1ς εχ.τε- ,γ. ,,,.. ~ \', , λ' \'.. ' , Ζι'lι.ΙΡΙΕC και οεχατη ειναl !iiUO φοροι Ι~ CΙI.IQ'ι:t-

Τ·~ πα.τρίδι των. Δtν α.νέτειJ.εν εισέτι δι' ),έσeως χ.Θινωψελους τινος έ'ργόυ ενεγρά.- νάλογοι κιχί 6ια την έποχην XQCt όια την χ.uf)έρ"ηcr\", 
σ..υτους ~ ~μ,έρα. εχ.:ίνYj κα.Ο' ~ν 3:Jb:. σχ.ε- ify)lJtXv εν τιμ..Y)τιχ.~ τ9jς f'J'ταρία.ς σελίδι. Ι ητις Ύ)6.η ι-ιας Xubepν~. Προ πολλοΥ εί'r.ομsν·· κιχ.ι 
<pO:7)~ι χ.α.Ι 3:Joc, χ.ά,~.ωIJΙ τ~ν ~oγ,ιχ.ωτ:ρα.ν j ι1ά,ντα. α.λλον :?Jιi πα.ρα.όίό'!1 εις λ~θY)ν. σu~νά:κι~, lπαν:λάtΟ/J.εν, δη, o~ ~ύo ,rΟUΤΟΙ φόeοι 
Ι/ό()'"οτeοα.;ν'~οτε\)γV#t.lJτέρα.ν χ.α.ι α'ΗΙ.0όιω- 11' "6 ' " " ,πρεπει να έκλειψωσιν . Αλλ η Kι.Jίερνησιι; εινι. .., ι,, h . rΓ }Ί]ν ουιι μ. νον χα.Ρ',ν τ1'jς 06"'71C; κα.ι \' . Δ" " , , 

ιf, r. -.,";:.'. ) ο' τ Δt α.νέ '. '? ουνατον να αψηση τους ψορους τoυτoυ~ χωρις 
1" ~αν !;Ρ IlJtv το\) ,,~,α~τ ~ u: ν . ν. - T9jc; προς α.UτοUς εuγνω[l-οσύνYjς όψείλουσι να ζητησΎj να προσΟέση dλλοV. τό d:ντrστάθιιι-
-τειλεν εΙσίτι χ.α.Ι οι α.υτους ,ως εις τους , 'Ι: ' "\ λ Ι ' - <:' : r' β !' : '''\ Ι ; να. πρα."ωσι το κ.α.Λυν o~ προς η',ι\)ΤΟ ou- σι-ια; (-)α ωρΥΙ εοαιω; Π<XΛtν προφ():σιν ":0',1 

πΊ.είlJτοuς Tt';"JV α.J.λων χωρων δμ.οίους των νσ..[l-ενοι πλούσιοι, iι.λλα. χ.α.ι προς exnA~- ψόΡΟ'J της υττοτελείιχςι βστιι',; ό&ν έ.1ttτρέη:ει να 
+. Υι,μ-έρι.χ. ~,Υ.είν'71, χ.σ.Ο' ~ν θ' &.νσ.μ.νησθώσιν ρωσιν όψe;ιλQuμ.ένοu χ.αθ~χ.oντ(ις. Ilρός τΎjν 'καταργήσΥΙ ψόΡΟUζ, Δι' a.vto, λoιτtoν 6εν ΠΡΟζ
ση «χ.ρι>ΤσlJον δνομ.σ.. χ.σ..λΟν ~ πλουτος πo~ πα.τρΙΟα. όrρεo.ει πα,ς τις. 'Εα.ν λοιπον οι πιχΟει ~~ ~αταpγή,σYI ΤΟν ~Δρoν' a.u~ov :'ij>; 11,j-
),υς» χ.α.ι θ' &'ποψασίσωσι να. χ.λΕ'Ισωσ' χ.α.ι <:'.ι. ~l 2 "\ - J. -, ληι; όια να ι-ιη 6uν():ταl να κσ:τ():pγ~ ΨΟΡοuς. 

~ . Ι οuνα,!J.εναι Οι:.ν I:.κ.ΠΛYJρωσι τ,ιν πα.σων ιε- • 
'Πα.ρα8ι~σωσι Τ~ &.θα.να.rrίΓf;- το δνσμ.ά. των. ρωτέρα.ν κα.ι ενόοζοτέρα.ν τσ.ύΤYJν όψειλ~ν· ι 'Αλλ' ή μ.ομ.ψη ΟΤΙ εtιριvπ():ικη ΚuΙ)iΡν'fjQ1,ζ. 

" ., " . ., ,,' . " εΙσπράττει φόρο\).; ,,:oυPΚΙΚόi'.ις XQt τoυpκιx.η;~--
()τι εΙνε λισ.ν λυΠ'l)οον τδ coαotVOILevOV Ι ποΤος α.λλος ;:'α εχ.ΠλYlρωσΎ) α.υ Τ'Ι'J ν , Ε ο:. ν , \" 11: λ t 'i'\. f 1 J ' ... , 

• • Τ, Γ ~ Ι ,., ,ι • 'Ν πινΩψτεως οεν t.,,<it. ειφετa.ι. 11Ι44 εις τ"ι:.μ::t:οΡΙΟIl 

1"οστο, χ.α! δη 'Πoλλ~ς [l-OfJ.cp9j; χ.σ.τα. ",των ό ~ πο:.τρις δεν gχει όιχ.α.ιωμ.α.τα iTCt των ~ Κu6έρνησις ζητεΙ την Ιλ$υ&'ρ~\l, IΤCpιπε '~.Ι 
Kυπ~ίων γίνετ-α.ι αιτιον, ουόείς πιστεύομ:.εν τέχ.νων ΤΊ]ς χ.σ..ι α,υτα. οεΥ lx.o~_.~~<!-O ι... όιa τον γεωργον, 8ια τόν χ'~ρt)tόνt &ιιi 'το" βι~ 



, "" ,,' Ο' "1' ' ο i). "Γι Ι. α;, 0'1 '1"). "η:'Γισ'~ι ,η'ι ελε') Cpl"'I. '.;:ρεο:ε 'ι" 

σ'l.ε:ιO'~ ~:ι εt'Jα ι. Χtα.'J itι:ι~c'J νιJ. ε.ϊ:~~1 έ7:η iI_Cι'J":o-
ί ι\", ,_, Ι r ,,_ 

,ε ,i~ iο"ασiα:; ,ο;:) Ίωοιl-c.1J (ιΙ" Ψ1. Λ':ι.tπl ω:; 'Χλ-
\ j t 4 \ • 

'" r \,,", Ι , ~, , _ '" 

I,O~ εταΤΡΟζ :~ !-λε?~')ι~ν :O'J ΕΧ TCι!J hQ7:Cι'J XClt ~Ιυ'; 

ί(;,:;~):ω'l "';-:;;:) ερ,,;7.:ου. "()σο'l {j,ε'JOEFO~ ρ-έ.νΞ! 6 

γεωργ6ζ E~~ Τ~ζ ε?γα.'Jία.:; του τ670,} ~!)~6~ ει<:~ε

λει α.υτ-x.~ ταχ.'JΤΕΡΟ'Ι ;tαι εΙζ O'LfJ.'! ~uFCI.'" ,c{J ε"ι:ρέ
πουν αί Τ.ολλα.Ι κα.Ι OUi?OpGt Ξργα.7ί::ι:ι ,O'J χαι :Gt
Ο\Jτο"ρόπω~ εζ7.γει το π;:ιοϊό,ι ΤΟΙ) !λε 6Jηω:iΡα.:; i 
δαi"-1'1α.- και δύναται όπι,ηουν 'Ii σ'J'lα'I'W,/ΙlJοη 'ι, ~. • 

πρός ,d, tΙ!λ~~ τι-;)'Ι ζένων προϊόντων, Ίδου εν τω'! 
, ~ 1 .....," f ,.... , ,.., 

17ρω:ων αιτιωΊ :ηζ C\JcrT\Jl.tCX::' του A'JT.PΙO'J γεω~-

~ΛΛIIIΙ'Ξ 

τί;)'/ πc..ιλ~λ'.i/ .. ι.~ 
( 

\ \, Ι 

:ι..α)~ Ζωριχ,"ι-ψ1. xpu;';,W'Jt , -,r,';';' " r I 
f-LεFQζ J GtΊ~ J, 

,;.J. .χ,'J'J.χα.I"JπτωΗαι χα,όπι'l χαι 'Ι-χ. 7:/:η,:6νω'1Ι 
, Κ r.r.'ϊ ' .. , , , ') 

7:,:~~tfL~' ατα..Λ...ιι:ι",Q'J:ε~ ~~ T:r~t~'J εΙζ Τ:Ι~ 7:~ ,u.~, 

, ' ,~-, , , .,..(~"I 'J'-,,~"-ε7:~:·Γι?~1)'/7α.ι χα'. Ξ-ζελε"/Zr:ιντ'1..Ι u .. ~::ι υ.λ(\ 

λΓ,l.ω'; ϊ.ρ6~ d,χ?(ι)η σηl).Είι,)(,·ιν Τ,"') έι. :χ::; "τε χ". 

fLι~~μ.έ\IC!J TC~~O'J' 2λ~~μ.o'lo', Ο' ~') 'J7':~?~'~ χ~ι 
ε'):tJ.;;Οα λ-109~ τι, 

, 
αι :ιυ.ω.:;ια.ι τω,ι . , 

γWΙJ., χαt ΟΙ'J~it'Ζρ~γW·Ί'Ι-;-j'J. Άψ~ν~~ε') τ?:~ '..JTt: 

- Ι' Ρ ι , ι r Ι ~ , 
τη~ \'J':ιΕρ'lησεως tX":ψoWfLE'ICt:; 'J'y r/,"J.:' 

....... •• Ι , f , \_ 

τι,)') ~ΡCιt~ΊΤ(tJν, CΙ?ΙΊΌ~ε') 7~::: χ~:~~?~?~::: :O'J 

," '-\' J' \ - r 'Ν" (Ι) σΙΟΥις, .... π. . . Ρα.Ο'J.,ος χ α.. '. ι ι.Ζ........ ρα.γ-

ι ,,", ., '" ", -Jf . Ζ,CιυI)Ί;ς, eιl-rtνες υίcO Tr;v π.ρoεr:ιpεια.ν τ(;υ (7.-

νοσιω-:-ά.του 'E~σ.ρ/.o'; του ':~'IOυ κ. (-)εο-

9·Λά.Κ7υυ θέ'ι,ο'J'JΙ συν::πσ.ζSlJθω [LEτ&. 7'l,; 

εν Λά.:.νΓJ../ .. '. ~ϊc;, τl').Jτω έχΊ,ΞΊ θ ε llJYι ς ~EϊtΙ7Γ,,,,0_ , " 

π7,ς. ~E/. -:Ο'J--:ω'ι Ο[Lω-; G κ. '\.~. Φρα.γ-
, ..... '-ι 

'/-0 ') fj'r; ς σε'; 

* 
* * 

"" ' .'"'''' '" , , 
I,ΙΓJ..ν nlJ."·,,'!-:.I:rj:L,,,'/'fj ως προς 7'1.ς οοο')ς ZΓJ..Ι 

, λ' 'λ ", 7 "~ , γου. Σ,ερεϊ:lΧι τρο;:ω'ι χlχτiχ λη ω'ι σι ων 'I'J. Ε.,"-
Ι ( , , r/ - - , 

ε-ιαr:c. Jη;ι,~'J!λενCι\J π?οϊο'/το:" αιτινε:, 7:0ι.},'J.Ι.ι~ κα- ! 
7+,ν :ι.tJ'.θΓJ..Fι.ό1'·r;-:α.. Αι 6~cιi. χα.ι [l,Q),tIJTa.. μΞ-

7α. μ.ίσ.'ι (~pol:'η'l Κ17.Θi'J'-:-α.';-:α..t ToGT' (χ~τ::Ι γ;l τό T.~Oίό'; του !λε. όλl.γω,έΡΟ'Jζ κόπουζ καΙ. δα
πάνας, έπιEJλέ;τεται Ξις π~1 βηf/--1 του χαl ~ε'l ό'J'lα-

"Ι f ~, r1 θ'λ \ ", , ., 
ται ει:; οια'ιοηποτε ωρα'ι ε έι και Ο'J'/ατα.ι ΨΥ. εχτε-

λέση τη,; εργα'Jία'l TO'J, 'Jποπίπτει πολλil-ι~ Ε'Ιεκα 
f ι ., \ \\, ~ ....., f ι ; 

τc.\JΤC\J εΙζ ΠΙ 'ι καταοιω.,ιν ,"1):; κι'.) ~εPΊ-'ρεωζ κα· 

ει:: Τ,χ πρ6στιυ." και ουτω τοl; π:;r;,'ί6',τος ,c.u 'Γι τιμ.η 
, ,... , ~' \ 1 r\ , ς-, "\'Υ'''' Ι 

αυ~α'/ει ει' 0.,,0υ.0'! καΟ 0'1 ουΟΕποτε κε~cι.,ει ε;; 
, , ~ Ι Ι. 

αυτc/ι. 

σκολία:; τ(7)'; 6r:c.ίων γί'lετ~ι r:αραί :ιο:; και ό 
.... ", , ,{ ζ ζ ιε'.- Ι\,~,I 1,/J'JΓJ.-της CΕΧ'J.τη:; ?oρo~ και ο Ι'Ι ιρ " ~_ ~ 

, { 'V _, ~ r 

ται 'Ι'). &'ιευ.ιση ο '(εωρ"[o~ 'ΧνΕ') Τ'~:; α(ι Ξ l'J.;' , , 
" , ς>ε' \' \ ('\1 \ ,,,\,{'\ 

Οι ς ι-;)σι'ι C.Ul.l δ ε. Κ ά ~η ν άλl,';' Τ F ί : η ν ,~'J~ 
, , 

?1JΡv')ζ ΤC1J:ΟUζ. 

Ή χατ~ργησΙζ λοιπσν 

ει'lε {ργο'l α~ιέ1';αι'loν και Χίαν (~?έλΨ(jν. i~\X' 
d.υ.~ί;;(jl'ον εα,; 'Γι Kl)εέ.:;'/ .... σι~ d.π-:;::.α'1ίσϊl ,c.(j:Cι, 

ι ι ι ϊ ι ι 

" , -
ε::;ω X'J.l όια ,l'I(j~ f/-ε:α:Ρ9:-:η:;. 

'Jzv ~ (Ι ~iλπtΊζ), 'Υ.'J.Τ7. εν 'f')/.J,.fj'l. s6rJ:J:r)I)VE δε -;ι EY~

ΟΟ'1ις το') παr)όvτος. Ί~λπ[ζoμoy '17. Τ"J'/.ωμsν t"r6 '1'η-το;; ~εΚIΧ7ισ,οl;, α')ΤΟζ ο οεν όι;ναται 'JI"1. Olt..;I 
λλ ' .11" , 'ζ ,,, γνιtlιι.Υιζ των ~;ιμ.E,:,E[AΙ)'1 αζΙCι":. 'jΙj,ισρeιμ'η:ιΟ'l. ει:; πο O'J~ ?όειαν ν' αν ε f/-l W'Jt σ'Jγχρονως (ιι- Γ 

* ό:ι ciIJ ~')'Iαται να έπιι)λέπ;l CλΟ'Jζ. Ει.ιε ~ε * * , ., 
'" λλ' , <ι Τ.;, ς,' ~")ι'α ;. ~'ε BCιc.ιια .. Ι ΚΓJ.. τεΠ:IJ(J,,'1 ,όlJr:;,1 'ίιυ Ί)α.ι, ω'Jτε γνω-:~ν c.n ϊ.Ο 'J.Xl~ Ζαν.. 'ι'l .. JX .... t r 'ι ..ι , - 1_ 

("\ Ι ,. ,,", Ι , , ~, , 

(ι)ργc~ και περψ.ένει αλλην έ'J"έρα'l ιXέρ~ όΙιΧ ΟΙ' γεωργοι ι)ια.;ω'fα.ντες ί' .. α. τ α . ..,α.γ/"Υiν ην 
να α';ψίσ'Ι) κ:χι περιμ.ένει c.Uτως (:τι ήμ.έραζ χαι σπορ&.'1 "'/)ΧΟ'lΤΟ κα.),ύί' .. α.ΙΡΙ'Υ.ν ~πως ε~IJ./ .. ο-
n!iAt'! κ~λυεται όειαν χαι ουτω χαΟεζYj:;. λοuθ~'1ωIJΙ το εFγCιν τω'ι KlJ.l ίφΓJ..Ίμα.: I_-

(J r: ' " , ," ,ρ " 
ί-,Cι?Gορι,)(ιstς :ι.α.t CΙ .. σιΓJ..ι:.α.-;oι, τα. l''Υ.νιΓJ.. γέ-

Ι-Ι:uUlJt'l ά./ .. a.θαΡlJtW,1 ),;,:1.'1 βρωμερων, α.Ι ~ε 
,Jπόνομ.r:;t κα..θί'Jτα.ντα.ι τ..ϊ,γα.Ι τYjς όuσωόίlJ.ζ 

""";'/"'Γ\\ΙΤΙ ·.ι1Icίιι)~-;1 !Jr/."ιY. -τrata'.'a. ΊI'ιιαCιN 'ί",-,~.J.J.J~ '~.JI ~ "? \, J ... ~ .. ~ ~~ ... 11" , ~\ v-... 

ε'Jl.ά .. 7ως εΖ.α.με θρσ.;:-)'1ιν ι-ι.η'ιiΙ:ην εν Λευ-
. , \ ,,;- - 'Δ -

z,ω'11,~. {τ..ΟFlιχς σ .. '"-,',(;'ι τ..ως το "fjμα..ρl."".-

U'I ~Ξ:v C;~CJντί=ΞΙ ΠΞCι'. ?.'J7:w'J δΊ,ιι>ν. 'I~:ΙΙ5:·Ι-
ι Ι ~ , 

", 'Iul ο:: 

, ""' \ " "" , ,. ι ί'" 
ΧΟ'l, 1)",'1 EI.0UlJt 'J'ϊ,:J.sρο'.l Αογον 1.)πα,Ρ~Ξως 

a.O(;;:-) το τεΤι ος χα, -:α.ccέΞΙ Ίtα..νΤΓJ../.όθΞ'ι. j.,J-
ι ." ~ \ _ 

να.'ι-:-α.ι. '1ιψ.Ξρον να. a.,I(Jt/.ΒΙ";)lJtν Οπα.Ι ~'.ά. ';!J.. 

'A"JO'; τέλος λ&.6;1 άόΕιαν και α:;Ί.ίrτη, ν' ανεlLί- , 8'" C 
Τ , . -:ι .. χ.ως επι 1)0'IJ ~ι-ι.ε?α.ς ε/.οι-ι,εν ΟΤίωσουν κα.-

ση-και κuρίως πpo~ το έσπέp~.; γίνεται του λ ' , ,>" - θ _ " ,. ι 
τ~-'-πpέττει να τελειώση όγρήγορα r.ρΙν ν\J)(τώ- eιx.lJ..tpt!J..'1 κα..ι ε~tι.κολΟU ει I)Fα.rΗΊjΡιως Y'j 

", . 
Ο'.α. την ι\ ε:JκωlJίcι..,I 

ως προς το ;.ωριωΤΕFΟ'i π?ιi~'μΓJ.., τ+, 'Ι ΖΙΧ

Θα.~,.ότ'f1Τα., ε; r.:; εζ"r.ρτ·ιjΤα.ι Τι ι'.η-sta. -:όlJων 
,- λ ' λ' 'λ- -. crr.opa. χ.υρίως τc,1) σίτου. ~Ε;ι,τ:ίζε-rα.ι οη κα.l ση, fzA ω, ό έπι των ά. ωνιων U1t'X ληllOς τη::, 

κ'u6Ερ'lήσεω; θ~ σψραγίσ;ι δι~ της σ9pαγίδo~ το προσεχες εΤCις ε;~εΤ(7.Ι ε'J-:U/,ες. 
τον σωρον 'ήρ'ιτελη ρ'έχρι τη; αύριον. την επι- * 
οΙΙσαν όψ.:ίλει δ γεωργο; να 'ιtροσχαλέσΎ] τον * * , 
, 'λλ λ '''8' , 'Ε)λ Ε' - , Πολλοι -;ων ϊ wrlZW" a.γνoCιυντε( τους υπα η ον να ι ;Ι σωιχ: κ~~α αοει; Τ~:; σψρα- . Γ' • 

γίόα; και -:ότε να τψ έπιτριxπ~ να l~αχ.ολΟ'Jθή- Ι νό(Lοuς-δεν εΙ'/ε οε κα.Ι 6ί,ίγοι οι εUλΟiCΊjι-ι.έ
~ το άνέftιιψα και &·1 τελειώσ;ι O-i σ;ψαγι- νοι οια. να. δύνlJ..τα.l ό α.νθρωπος να. τους 
σθή κ Ι). Ι τ:ά.λιν το πρι.ϊΟν μέχρι τη, αιίριον, ο-! 'Ε,εύΡ'Q-ύποπίπτοu'Τιv ακουσίως ει.ς lJψά.λ
ψείλει δε δ γεωργο, 'i-i ψvλ!iΤ'TJ παννύΖυ)ν όια lLα..τα. ιΧτινlJ. χ.α.τα.ί+.γGι:Jσι πάχ:υτε, β;:bα.t-
v!i rL-r.· Ιζαλει~θω(]'ιν αΙ σm'Jαγίδεζ. Δέν τω, εϊ:Ι- "6 '11 ρ, , " 

ΓΊ ( ..-'. τr ω:, εις το πρ σΤ~~";:ιΡ__~~'JGεΡ';Υ;'Jις (7.r~la-
τρέπεται ό' oδ~{;"~o 1:'~υpoν να xo\JEJaAή7;1 εις" 

''" Ί ψορει α.ν εΕ, αγνo~α.ς r. εΖ προfjέ'1εως πα.~α.-την ιΧττοθήί'.ην ΤΟΙ) πρΙν μετρηθΊj το προ'ίσν χαι 
ς> e baiVEt τις τους νόtl.Cιuς. "Λ; nJ.y,c\ (~'J-f), πr,όlJ-σ1Jμ.ειωθή το (J-Ερίοιον τη:; ΚuοεΡνήσεω;. Άλοί- Γ Γ 

I}Ί.ιά.~ ων κα. ΤΟΙΖων. 

* 
* * 

\ 

.. r '" , , \ 

: Ι ΙΠΠΟI)ΡΟf/,tα..ι εις ΤΤιν ΠΟλΙ\, μα.-; α.-

neYΓJ..fJirreΊjIJIJ.. ν εψέτος ΟιΥΥμ.εροι, τY.'J ι -+ )2Ι; 
και 15)27 Ίt~&σEχoυς Φε~poυα.ρί~υ. . 

* 
* * ΔΙεΥ.όπ-ι; π"οσωCιινι";)c 11 εtς KύιτCιcιν 

\ \. ί 

πρorrέγ-Υl'IJΙ; 1'(7)ν γα.λλικων ατμ..οπ.λοίων 

των Η 3α. ),α.lJσiων Οια.π.ΟΡ9μΕUlJεων)'J. 

* * 
'Εν Λά.c, να./-ι τ+,ν παcελΘο;:)ι:rI7..'ΙΙ ΠεlJ .. -

\ . 
Π-:Υιν απεbίω'1εν δ πρόεορος του α.Uτόθι 

μ.ονον li'l ,~ν νύχτα, TOU YEWpYou βεεαρuμένοu τψ.ον λέγει, l3ια. νlJ. tu'J; ι-ι.ά.~·:ι. '.\ γυρά.ζει ι 
ύπο τοϊι χόποι; και κοψ.ωμ.ένου ταραΖΟΙI)'Jιν '1] Ι τις π. χ. πέρΟιχ.α. αr:~ I .. υ'ιy;~'ό') -:ινα.· χ.α.-:Οπιν 

βλαbωσιν αί σψραγίόε~ ύτrό τινo~ ζώου, X\)'IO~, πα.ρουσιά.ζετa.ι εΙς ΤΙ-;)ν ψ/ων ίCιυ κα.Ι τον 
γαλη,;, κ. λ Δεν τψ έπιτρέπεται να lξCΙΥ.ολ'jU- πα.ρα.κα.),εΙ 'ια.. τ(~ τ~ν ;tα.ρα.l.ω ρΥ,'J":Ι χ.σ.Ι τ(~ 
θήση τ~ν έργασία'ι του άχρις 0(, το 1τρjγ:).α τ~ν παρα.χιο)ρεί εις τ~ν au,+,,1 τψ+Ι ν /.αύ' i;v ίεcεις εΖ τι";)" +ι-ι,ετε~ων χαι δ πα-νοσιο'λ. 
γίνη,' γνωcον εΙ, τόν να.ζίρην χαί λατότrιν εί~ το .,}, ,. .' _' , "> r' 'ι 

Oυ.ΓJ..σΤY,ρίoυ, Τ:ΡΙ:)Υ,'ΙΙ cέ: llιiψoι> Ρείθ. 
Τ+Ιν χ'Y'j6εία.ν τοu γ,χ.ο),ούθΥ;σα.ν Ζα.ι τινες 

~, , λ θ- ," (ι-' Την "tιγopα.'ίε ν εuί-ιι:rκεται πλΊj'Jι')ν ει; .,α.- ':\~l}fLα.ν~ρίn:ς ΤCιυ :ρόνου χ.. Μει,Ετιος, 
οικα.ς1}ριον ι(αι προσχ η ~ χα.ι όιχασ'ιη ο γε- () , , _. 

1 \' Δ ,.!. \' 'Ι:: 1'1. lC'\!1! ' , Ι πτιις, ),α.μοα.νει lJ'YjfLEtwcrtv ,ou ΠFα.'ι'!J.α.τοr ΠΡοι:rΔr;Οείς. ωργD; oι~ ν r;ιπooει .. η Πως ΙOΛαoηι:rαν αι σψρα- \ ~ 

γΙοι:;. 'εν τφ p.ιτα.E~ τΦίιτφ rtoAλtixt, ρ'ία. β~o- χ.α.ι προσχα.λεϊτα.ι ύπο τ9jς Ί\fJτvvcψ.ια..ς ό '" * '" 
χΥι. εΙ; χείι-ιιιtpρoς, ~ εΙ; κλέΠΤΥ):; αΙρΕ.Ι )(αί πa.ρα.χωρ-ήσας τΥ)ν ΠέρΟΙΥ.α. χ.a.ι χ.α.{}vπ.ο- Τ+Ιν προπα.?ελθουσαν Τετά.ΡΤ'1)ν χ.λέπτcι'. 
ιrφpιιtτΙBιxς ~ χα.Ι αωρόν, δεν αΕΡ,ιται \ δρ'ως καί τ~ bά.λλετa.ι εις πρό.Ο'ημ..ον. 'Είύχόμ..εν 6tuτό- ί<.α.τα.bά.ντες όια.. τοσ όΠΙIJΘίοv τοίχου εισ-
πρ6ςιμον ij i) <pu~tixlatc εΙς ην 0(1, χαταόιχ.α.σΟΤ) πτcιι το\) πρό:.γμα.τος τούτου. Εις πλι~στa. Ι '9jAOov ει~ το x,α.τιiστημ.α. του χ.. ~I. Κοιλσι.-
δ γεωδγό" διότι ευρέθησ:χν βλαρ'fJ-ιναι α.Ι σψρα- Ι ~ , , ~ '~ " , Ι ' ' . , 
γίόει;. Γ" .. τοια.υτα. ~ρ~στψ.α., χ.α.ι y_α.ταo:ω .. ε~ς υπο: νιέως x.α.~, α.ΨYi,ρεσCΙν ,[LΙα.'1 π~λα.ν ~oυόέλλα., 

, , , , , χ.εινται οΙ χωριχ.οι συνεπει~ α.γνοια.ς του [θρασα.ν όε χ.α.ι το συρμ..α του γοα.ωείου -rou 
'-""'l'&'i*1it' οιl ρ'ιγα:λαι όυσχολιαι &~ αδvναΤbν να Ι{'" θ ,~ , " _ '. ι, Τ ')' ' 

.j,-~ ''J. ~ .. , ~ ό 'i"L'\." - νόμ..ου. λνε α.λΥ) ες οη οι τοιουτοι νόμ-οι . αλλ ευτυι ως tLOVOV 30 '\'οοσαοα.Ι'" εupoν 
Ρ.'Ι α,παντ,ιση u' ει.; η (ΧΛΛΟ:; ,ων γεωργων -. Γ ι. Ι .. 

. 'Λφί"ομ.εν τdι; κcι.τόπιν, δτι σ1')μ.ειοUται το nccroν ~'1)[Lοσι~ύοντα.ι εΙς Τ11: 'EπίσYιμo~ 'Eψ""μ..ερί~ χ.αΙ nαbον. 'Εν συνόλ(~ τα χ.λοπψσι.ία ~_ 
τη~ ~ΙΚ1:τηι; δ δι χωρι;ιός κατό:τιν πληP(~νει Οα. χ.α,ι τοι/(οχ.ολλωντα.ι πολ),ο:.χ.ις εΙς τα. σα.ν μέχρι 5 λφι7>ν ά.ξίας. "Λγνωστοι οι 
τόσα 'πρόςψ.ιιt δι' αύτήν, διό,:ι τοuτο υπαγιται χωρία., αλλ' εΙσι συντετα.γμιένοι εΙς τρόπον 6ρα.στα.ι ως πα.ντοτε .. 
πλέον εΙς τi:; αύςηρότητα.ς τή.; εΙσπρά:ςεωζ χαί ωι:rτe ουόεν Ού'ιαντα,ι να.. εννο+,σωσιν οί Χ. ω- ιιι 
τοίιτου ώι; πιJtντoς ([λλο\) φόρου. \ ρικοι. 'I'.~ν ' '" '" 

Ι -'" του Ilρα.στείου Kελλt.ίLχ.Ιoυ "''ρά.-ToιιJtyτιJt πιχσΧΟΙίσι χα! οΙ οΙνοπaραγωγοι έ~ '" ι 
ιιtΙτΙιιι: του Ιλ'λου ψόρο!) τοu ζινζιριΙ ΟΙ υrιά:λ- Ι '" '" ψουσιν ~μιν πα.ραΠΟ\lCιύμ.ε\l.QΙ ΟΤΙ ~ KVbip-
ληλοι θιi iχτψ:ήσω,σι τό ποσόΥ, ,Od. τΘ ρ.ι τρή- Γενομ.ένΥ)ς συνελΙΗ/σεως τ~ πα.ρε" θούσ'Q ν'1)σις δεν αTl'εψά,σισεν εiσέη να. οίο-η i-
αωαιν εΙς έποχην καθ' ην {χει ιtνιχγκην 'ήσ,.Ιχί- ! Kυρια.χ~ εντός του ΆναγνωσΤΥ)ρίου ({'Η '1- πιχορ+,γY)lJ'ιν εΙς το πρό τινος χ.ιχ,ιρου' χ.α,-
4' δ 'οΊνος xιιtl έπειόη ώι; lm το. πλεϊςον ή xιJt- : σόΤ'1)ζ» εζελέγΥ)σαν tLt~'t) Τ91ς επι 1'ι7>ν θρονι- λι7>ς' λεΙΤΟUΡΥοuν σχ ολε'ίόν των οίοεται' 
τιi το ΠQσό" lχ.τ(μ.ησΙζ γίνΈτιχι πρGιζ ζηι-ιί<Χν . χ.ών 1EΠΙΤΡOΠ~ζ δΙ *~-*,ΓN~~1.~-.(;"). Ι)ωσ- οε ~όνoν ~1'Πόσl.'εσις' εις .α,υτoυ~ οτ'ι α,ν 

t' 



". ... ~ ~ 

α.υ.ο ε~ ω-

u ,', ~ .• ρ , 
~ ~ rJ ') 'f, r; α. ν α~ π α.? I/i ς ν α. ι, a-lJ///. 'Ι Ι.) r;t 'Ι ε -;τ [-

!~ο?r;~'Yjr;ιν, τότε ::α. ;ω .. τα.-:α/~"Q το σ/Γ;

Ί,~Τo'l των E~ς Τ~'I :ΞJir;l'J ει.Ξtνο'J, Ει 'Ι ε α.-

να. "'Ι.ω.ό-:α. τον 
ι ., 

. ~, 
'λυςι;σ"~ 

fJl. ο I,Ειων 
"',"' 

να. οιοητ?ι 

, . , 
Ζ,α.ι το lJπε::. 

νω:L~νΟ'J 

'Ε;:όπη;ς 

ΠΟrJό'J. 

, 

ε ϊ: ΙL Γ; C +. '.'ΙΙ 'JΊ ς 
~, , 

τΤις "" "' πα.ιοεΙ'J.ς οα. ΤC?-

,.., r ~ ~ , 

οη Ο α .. ~I.OΤ. 

περι ΤOIJΤCιυ 

* 
*--* 

'}. >. [Jοα.fJ7είΟ'J 'Ιό:fJ<7.0c,ί?ς ~,::,άo:.?ourJt'J .~-\ ι- Ι \ ι 

ΙJ~Τ'Ι ση {·Ε,.να.ν a.οl.ετα.Ι (3::,')1 'J.t χα.Ι Οτ'. ε ... 
Γ ι , Ι \ ~ , 

;:ό'Υίσ?ν x.fJ,.I. o),i"a. τινα. Ει. 7Q'J -;;:07'1.').0:).-
ι \ 

θ '0_"""" ·ν \ Ί':-:-Ξ),::" "fj "-'J.l ε/.Ε'. oΓ;~Γ;/,r.ιΊ'Ι? 1J7'::) ,"Ι;~ .. 

~.\ \ΙΙΙΙ'Ξ 

Ι)Η:. (. θιl ιί ΟΧιιί Ιϊσ, :vιί,7ι J' τι'l( ; )'Γ(Ιι'Γίπ( 

τrιΙ', ιrJtI1:'rJII(' ιfxu,l,/I', 1:')' Τ'Π ι',:-ιοίιι διιJιί
ιΤ)(() Ι"ίl) ι υί ,7ΙΙΙιΥl'Ι: το[' \'ωι,ίπυ τη'- ίυι'\(,}(ι-

.Α ~ 

χιι l ', Ό ΙΙΙ~71~Ι: ιJf ύ:τοlτ),'c7fΙΙ, XI,fIIl ittιrflo-

.ιι> ΙΌ }(ΙΙΙ '//1' ιJ1JrJτIIITll' έ"ι)ηl'ιχυυ υημπ,ιχου 

1T,\,π,I~(oι' <ί(' ίι θίι φοιτωιτι J' ίχ Tω~' 'Άγω [(v-

6'ίιJωl' E.l,II)I·(j.7ιrrV~I,' χριστυΙΥΟΙ, τωl· χητοί

χω)' o(~ό1'Tω}' .7(,0(' (01)ΖΟ τη" ιrVΥΧΙΙί(lθtιrί}' 

τω)' xlll (ui,lIrTTrι του lt(Jέως ίου χω(Jίοv '.11-
')"]'()f ι ι~ f J),ioyoηtt /VO( ovror Ι,c:ΡFvς ()τΙ ι;)Ηα 

πί~,ω F;( τ';,I' iTf{)OVn,~iU}' }(οι τηγ :VΡΟΙJηΙι'τι_ 
, , , " 'Α l l' , δ' ' , 

Ιf(ιΟ)' το ,70l/lJ,IU)" ΤΟΙ'; . ,1.11 το τε Ι/ΗΙ tlJoε 

If[,fV(; 7'0)' χιί.{ι)ι' [Ε(,έιι ώι: Χα!, ίί:τι,γτιι( 

ΤΙ);;Ι: )(~JΤlJί)(οι:( του εί(lηΙΙC:γoυ χω(ιίου ας εύ

(ΨΕΙfτιιθωΙΗ ~(It'ι πιί,lιγ τΙι έ'γτψα χπι .ΙίαΥ 

~l,ι,Ιόιιol'ΙΙΙ) ιιΡ·,Ιη τωι-· έΎ Λφηπο<!> ΆI'ΟΥ"ω-
, , 'j" f \ , 

. ιιτη(ιιι,ιι' 1ΊΙ ( ιrι~/ιωTl.σωιJΙ, Π[JFΠΟVΤW( πε(ιι τι-

1'0(' ,ϊι,όΧfIΤrιι, OJJX {μΤΟΥ οι/ως ιjΥάrχη το 

(IjTIjiII1 1ΊΊ fI;o'~ -ί'"ϊ' (')Υ'ΕΙ καΙ. 1/ ΙΙ(I{ιουίι:ι έΧ
:ιr.lIj,rI I 'ITT 1 X1, 'Λξιxη,~1';,ι fΙ71 :ΤΙΨΟξΝ'} δι τα 

'Ι'I.I'?"P'.ότ-r,τoς 1~IJ.θO ~ν δ ~,.~,y."ι.α.),oς το;:) 

/toj:(~'J / .. Κ. !\, 1"JςlJ.ς E~i:r&)JYJ'JE: i.c,I·,J~p'.o'! i 

π(,ι,'ιτ"ττπ Γιι"τη( κπθΤΙΧΟΥΤΙΙ, 
Ι):.ι \' ι: 9'U ~:.. j οφu(ι, . 

ΕίΓ,' l~lnGrίTΗC ι •• ~.... ' -r - ~ , 

I~α. 71J./, /,Yj Ι. 0'1 7Τι π,:: :. '.rr , a .. 'J Ξ'. (ο n:: Cι ' .. ) ς α.ο·ι·?' j \ \. Ι 

, ." -""'" 'Υ) rJ' <7. -;:0 στ?/, ε-'ι ;0;:).[ 'ι Γ~ ε~"y;α. τ α. Ι. ω? ι..,Γψ.Εν, ΙJ~ε ο 
:, 

Υ ι- ~ cY.rTL·\·1 r rι;",'(",rι 'ι '\""~' -'1~ \ ,Ι ~Ιl).,;? ,)-: .... ..,'ί vr-J';"JwJ j ι'ΙΛ J ι" ..... ~ ~ j'") : ••• 

* 
i 

, ι Ι ΙΙΧFa. ψι,ου έλά.~Ο[Lεν τα. έ~~ς ~ύO ποι-
. Ι' "().,,, 1'" * :Ι: 

Ε Ι ~ ( ) r ι () ι ι r ~ Ε Ι ~ '1IJΙJΛ-:-',,7, πρυς 70'1 l...ια.σΙλΟΠα.ιοα. εω~γLOν 

"ι' ,ρ θέ " 2 1I I.(),l rJGt.Fε:r:.ιτς, ΠΟΙΥι ντα. χα.τα. Τ'Ί]ν ",ν -..α.-

'Ο Ζ, ~. 
,... -" , 

Κ 'j'):~')7:'.ljη:; c.~Q\J:Cι~')\.Cι: 
f' ", (' " "' , ,.,,-, 

σΞ".J I.Cιt'J~'J σ:t JΞ:εl :Ξ.I .. 'J":r.;')~ CιΙ:ΙQ'J:Cl~ α. 7: ':ι ενα ε-

ι,)' ~ Χ6 ι.λ"ι;:; 9'1 7Ι1.'I· 6'1 α. κιχ τ-Χ τ'Αν 7Ε Xs '):'1.[ :χ 'Ι Xu.S-
.. Ι Ι , 

"ιι.'1.,1ι/.,Α,1 u.Ξ~σ;?') Χ1.0CrJί(ει τσυ:: rJ.Ί')1'j')~ ΠΞ;:,,-
ι ϊ ι , ι· ι ι r 

, " μ , 'Ι" F(I):J.E',O'J~ και 77'X'J'Ί~~V~ι:J.~ ~itl) crX'J?~~Q')":Ij'J \: ~υ-
_ , ' '"/, ,~., ι ' "-

σλιχγ\ 'J:J;;1."l-,El --:G'J' κω:J'jU~ όι ΙΧ;:;'I"J~σ'J Ι.α.Ι IιGt-
/ ' ι Ι j .., Ι Ι 

- ,. , , γ , , ,,\, ,. , \ 

;:W'J μ.ε-:ΙΧΛΛω'l, ε~1.γει εΠΙΠIι"ιω~ -:G'J~ 'Χ1'Χ'(κη νιχ 

εξιχχοω7ιν o~6ν7ΙΧ~, ώ; xa.i --:.χ~ ε:;:Ι9ανεϊ~ χαι ~

c;:OΙ.'IE1~ ρί~α:: Π'J.λ1.ιι7J·J ό;όντωl, ει ει σzό'ια~ τ.ρό~ 

έιotτ~?ηl:n'l τη:; AtuY..xv:rtw;; ΤΙ~'I 68ό'ιτω~ χα.ι τ6-
ν!ύΊιν τΙi'.ι'1 GUλων. έ;:Ι;Ι??Ο~J')ει τ.α.λ1.ισ,J~ τεχ'Ι'η· 

Τ(;,')~ ό~6'17ΙΧ~, 1., λl\.~μ.νει και κατ' cίι..G'1 έπισι.f..ΥεΙζ, 
,( t" , , "," 
'(»)ε'ι Gt EI.')'JtE~ ΙΧ'I'X'(Xη'l όιιχ '1'1. μ.η Υετr:ψε-

).Υ()ιi'.ι:rι χα-όπι'ι 1.:: '1'πεuσωσι lJ.ί'Χ'J WJa'; π;:;ωτ+ι -j ~, -,. Ι. ι 

7Ερα ζη7r:;'Jν7ε~ α':Ι,όν ει: τό ?αρμ.αι.εϊσν 7G'J tatpGU 
, ' " ( , '1!' , ' ( 

Χ. Ι Κ'Χ?α~'.Ξω,Jγι'J.'j,,'), Ί..ΙΧ )"Il εινα', ΙΧ,,?Ι7:,,::: G ι,αι-

ρ6~ τη~ lν7CX'J(Joc ;toι[J.?'I* :CιlJ, χα ί, OΞλ"'JΊΙ μ.εί

"ει συν τ~τ~ ιXAi,(Jt:' 'χαι tX'JTot λΙα'l E,J/OΙ?l'JH;!J.i
,IGt ;ι:χ :ε :φ HZ'JIj" ι.αΓf;i~ σ'Jγι.αταΙ:;ατlκ-Χ:; 
τι,'}' 'X~. 

. :\1[, S 1(()lItOΙljJir}('A, t,llt· (](·1Iti<:t, JS to 1)(~ 

[ο\\'π(Ι, u.t ωΙΥ t,iJιlf~, jJl tll(~ 1·II;ΙΓIlI;ΙΙ:)' ot 01' 

(; :ΙΓΣι~{>OI'~ί;.ι( I(~H. 

* * =Ι< 

ι\ υρι 
~ 'EΤΤEΙ~';I ιχνΕ') του ε::ιΟέτου κ οι λ λ ο γ ύ F ΎJ ~ όΕν 

HO~σTαΙλI}Ι Ύ'Jω7ΤΟ:; πρόι; τolι~ μ.ετ' Ιμ.ου στιαλ

Acx:to[J.ivou: Χ,λ, δΙ-l TC'\Jto χαΟΙ7ΤΙΙJ υμίν γνωσ:ό, 

ση του λοιπο'; 0« VTt?Ύρ.χψωμοιι \, rl. Koιλλo~'υ

ρη;, ά,νΤ! Χ. πετρί6't)ς και λά~;(τι: παραK'XλιίJ ύ· 

'Πο O'ΎJf-1ιίωσιν τοΟτο. 

Λ.χρνι;ιχοι 2 Δ4κεμ.t;ρίc.'J 1890, 
Χ. Π. Καλλογυρηι; 

Cllr, Ρ. Ktlollogiri/'J 

-~- ,.. '" 
'Ο·}( .. Διo~7'ιo~ ΚΙ<Ρ5Χ-Α ),Υ) νιώΤΥ)ζ _ nα.~ε ι 

νΙσ.ν 'Πσ.ρα:Υγελίσ.ν μ.σ.lI.σ.ροvά.όα.c; χ;q.t λοι

πω" εΙδί;)ν ιtξσ.ιρίΤOI) 1tοι6'n)τος. ΣπιUIJα. τε 

οί έχ.ΤΙfL~lJα.ν'tες τrιν ποιόΤΥ)Τα.. χ.σ.Ι ευχ.α.ρι

<JTr,&ιtv'tf!; εις τ~ν ΤΨ:Ι)Υ, πριν εχ.).εί!}·~, 

Άζιότφ.t> κ. Συντ. ti'jιz ι' ΣλλΠΙίίΟΙ;.1ι 

ίF(:) πα.?ΟUrJΙC7.ν τ(7)ν Λ. Λ. )'. Υ., ύπο ΤQiJ Χ, 

~'Ι;IΜι7ClοtJ ΛΙόrJΊονfJ.' . \ . 
Ζ+.τω δ Βα.σιλόπσ.ις Γεώργιος! 

K2ί(-;'~ μi~ ,ι;ι.fJΞC ο ω Βί,αστε ω οροσερο κλωψιρι 
Τ: Υ,2·jϊ:ΓιiJ,j, ,;'J iifJ'I~'J; μ::ι~, ,,:o~ Να'Jτ~κ~:ί Υ.::χμ:i?ι, 

Ίlί.O~; )I.α~ -:ών τφc..γ::νωι μ:rς, ι;κιαι ~ε Ζ:χιρετc~σι 

Π X7~'.-ηχι-;"ι έ; :iJi)j,'ι~:ί Ψ~z::ιl ~~ εuι.cγοσcι, 

'Ο 1)~7~~ Nε~/,σς με ΖΡ'J1α νερχ τ:υ Σε pαντίζε~ 

T~ 3'ιcμ:i Σ:υ οε f, Σψιγξ στα πέριξ ιjι'Jθφiζει, 
κ:χι.ώς ηί,Oε~ Γεώργιε αί Πυρ:χμίδες )(.ράζcu'ι 

Το ε::; r;:ΧrέσΤ'tjς, αί σ:ι.ι:χΙ τώ'ι <Ι>::χρα ω cpw'lCΊ~~'Jν, 

Κ:rί.ώς μας ~ί.OEς • Λγγελε, Β'::ισιι.ι)(.ο -xXwv:ipr: 

Τι;Ι'1 ξ~ί.ινω'l ,?pc'Jpiw'/ iJo:x; γε'ιναίο π:xλλι)(.ιiρι, 

Σ' έΙJiν:r. τας έλr;ίοας του εΖει το να:.ι,,:α:) fJo:r.; 

Σ' έοΞ ΙΙά λCΊμψ' ~); ΠFCtε?~ν Άστηρ δ ψ::ιειν6ς μ:χς. 

Ζ ' 'Ι\ ι\ )" δ 'Γ ' ρ , .Υ)7ω Ύj 1'1..:-Ι. ., σα.ρεοιτς. 

T~:i,:E61,t~ ι;.; ευ π:;φιiστ'lj~, Στ:ίί.ε τΥι, ΌFΟ~οcξi:χς 

Χ :xi?E μ:;;:;Ο6ί.c'ι α,,(Ισς, τ'ίjς π::ι-:,.ρ:χταια; l'ωσσί:rς, 

ΙΊ;,,) 'Εί,λ+Ι'ιων αί ΚGl,::οι:χι JtCΊX;'CUCI'1 εις το Ο'ι.?μ;; Σοι> 

K:x~ ~ε 6Ζ: ν ,;:χ( να ;i'In T:pσσ'Ύ.ι-;'~'$~::ί Σ~~, 
T~ Τ.οi.~τψjν Σc:; σ:!iμμ:χ ιΞ'JΕΚτίμ,'f,τος ci:3::i:J.1, """{ .... 

H~ :::λίσΊl '-:χι έ'ιι;.,ΊΙ ri~ :i:tΞί.ψ,-:1; 'X:Xp~la; μ:χ;, 

·A·J ιΞ,,;,ί·.ωΊι.ες, 6π6:0'1 Τ, :iΡΕοιτς, Σε αγ:χτ;wiJoΞν! 

1\).; τ6 i:JZ:JPC'1 Σcu έ:'Ι)ν~ς, -;:;61~ν ίιτ.εΡο.τψ,ώμe'/! 

Ι': α ,1;', δ~ίιλYί'1 μ::ις τ.ατρί~:ι -tιOε). ες μεσολαΙ;' 'ΕΙ 

1\:' ~'ι:xντί~'1 τι;.·, έχηρι;Ί,Ι μ.ας ψΙ6ί.ε, μας ~OTIU't.,Et, 

I\;;~H,~έ' ι;,~ EU π:ψ!σ7'Γι'; 11 μή λ't)σμόνεt T1,'/ 'Εί.ί.:iΟ.:ι 

'ΊΙ:'.~ ~(; ,6·1 κ6ψ~" 51.0'1, ~ν:ιΨ~ "1," ΙΙεί:χ'1 ~~:ι, 

Ί·;', Κ 1iFI:' τΥ) 23 Ν~φ6Fί;w 18130, 

]i~ 8 ~ 'τι ]~ 1-> Ι I~ ,Α . 
-:-ο§ο-:-

11 ΙΙΙ>I1'ΚΗfιΙΣΣΑ ΣΟ<"ΙΑ Οl'θΟΔΟΞΟΣ 

'ο "Ν066τιι; BPSfl.tcx ll 'C'll' ΠSΤΡΟΟΠόλιιωι; ϊράιΡει τά 
άκ6λου&α rιν ανταπΟκρΙσaι ΙΙκ ΗιφολΙΥΟΟ. "Ί''ήν b Ν 0-
.ij.6fJLot> SV τιjJ ναψ ti'j.; l>ωσσΙΚ1)Ι;. πρεσ6ιιΙαι;, παρSσΤΎj
rιαν κατά Πιν t\tλεσιv τηι; λιιιτoo(JΊΙαι; δ aιά:acχοι; τ~ι; 

'Ελλάδος ΚωνσταντίΥος καΙ ~ σ6Cστοι; abtof> πρ!Τ'ΙtΎ'ι

πισσα ΣοφΙα. Ό Διάaοχοι; ~ιpGfjS jSΡΙJ.ΟΙΥικrιv στολΎιν 
κοι! λΙαν ανεπτύχ&rι κατά το τβλιιοταϊον το(>το ~t"0ι;.:1Ι 

πρι'(κΥιπισσα ΣοφΙα ιhtΤMιι( πάντα τά &ρrι<Π.βυπκιX αΟ

Τ'1/ς κα&rικoντα ώι; Ιψ&όaοζοι;. ποιεί tό σημ..β{ον το[) 

Σταορο[) (J.~ τοοι; tρBίι; αακτ()λοοι; 3πωι; ~(1βίι; καΙ γο

Υι>πβτιιι. Κατα το πβραι; της λΙΙΙΤΟΙΨϊΙαι;. μn-ά το!> 

(JoC(jjOO της ~καμβ tό OΎj(1β[OII το5 σταοροΒ Κι:ιι +ισπά-

.... :. 

--~ ... ,-----, ----- -- -~,i~-' 
I~'Q-ιt;;" "" ,;~, 

, ''j,C 

θ6δ 1;0'1 Ψ1.0ν κ?:~ πrJοσs.JΧΖΤ'J,( π,χ'JtΟΤΕ ώς ΟΡiΜδοζr;,ς. 
Έν Β;:ρο).[νψ πιστε6ετ'lΙ ΟΤΙ +ι πριγκήπισσ?: σ.πεδέχil-η 
σ~ω;:ηλώς τγιν ορil-6δοζr;,ν {J-ρησκst?:v ~ν πρεσ6εl)ΞΙ 11 

~ι:oιλικγl τΤις Έλλ,χδος οικι:ιγέ'Jει?: Μ.Ι 6 XIΧQ; της 'Ελ-

Κο 'ι τη,.. ιYItjJfIf[IiTIVOr: θερn.:vεία, 

'Εκ Βερολίνω τΥlλεγΡ'l'f[,1.ώς εΠΙ'Jτέλλετ'lΙ στι δ 

κισχ ε;ψlσκ;:ται Ξπι τιi 'ίχνη τΥ6 ι1.'J'lκσ.λι)'Υεως το;; 

β?:κτηριδίου Τ'(6 QΙ'ffJφίηδος. 

Οι rιvrrr!JIILXOt έΥ Βοrτ)'ί!f 

~\Ξ"ίΞΤ?:~ 3τ~ .(J AI)ιjτpoooυT"{α.ρί~ ,<)-a ποtr,σΎjτα~ or,
λωσιν πφι δl'lκανονίσεως τΤις ΠΓ~OσωΡιYTις καταστ,χσεως 

τής Βοσνίας ΜΙ Έρζετ06ίνης, και οτι προς το;;το ε
πέτυχε τγl\l 'Jιηκ'lΤ,χ&s'Jt',ι τώ\l κυ6εΡ\lή"εων Άπλία.ζ 
ΜΙ 'Ι ταλί?:ς. 

Αναγι\lώσκομεν εν τΊί "ΒtJζαντίοιl) της Πέμπτης 22 
τρέχοντος. 

"Χ&ες εκ τών μ,ελών το;; Δ. Ε. λ!ικτοί} Σομ,οοο
λίοο κ, κ. Ξε\lo~ών Ιωτρ,χ?ος και Δ, ΙΈνιοοtJ\Ι[ας εφ, 

διεσκέψαντο εν τοίς Π'lΨΙ'lρχείοις μ,ετιi τώ\l συνοοι-: 
κών πφι τ'Γις Κ'lταστ,χσεως. 'Eιiν οε (Ι.ί πλrιpoφoρ[αι 
~μών εισιν ~.χp~6ε[ς, Εtς τα Πατρtαρχεtα Ξκoινoπoιiι

{J-YjO?:Y εξΎιτφΞις τινες κ?:ι Οιασα.φήσεις, α Ιτινες εί

χον ζψΎι&Τι εν σχέσει προς ΤΟ πψεχι;ίμ,ενον τού uπο 
1ιμ,ερομ,ηνίαν λ.J- Ν οψ6ρίο!) τεσκερε τοι) UΠΟοΡγείω. 

ι Τής oικαιoσ6νΊjς και τών &ρηnευμ,,χτω\l,,. 

K'ltιi τιiς +Ιμ,ετέρας πληΡ070ρίιχς, oMStLl'l νέα οι
ασ,χψφις έoό&rι rγ;:ο τΤις r. Π6λης., Κ7.Ι το ζήτημ,α. 
οιατελεί ε~ς το ?:υτο σrιμείoν. 

Π αρίσιοι 3, 
Ό πρόεδρος τΤις Οη:-ι.ΟΚΡατί'lς ;)πέγρ?:ψε t"iJν QUIL

ι 6αΙJιν, Υιτις απονέμ,ει τ1,) Έλλάοι μ,εχρι της 1 Φε-
6po!)'lr~iotJ το1>ς ορο!)ς μ,άλλο\l ευνοουμένο!) ε&νουζ. 

Bιέ'/IIrι 3. 
Ό κόμrις Καλ\lόκης εκ~ρυξε τη\l SΝάpξιν της επι

φοπΥις, ~τις &ri συνoιασκεφ{}~ περ! της συ\lομολοτη
σεως αοσφΟΤεΡμ,α\lιΚ'ijς εμ,ρορΙΚήι; συ\l&ήκrιι;~ , 

Σοφία. 4. 
Έπιστέλλουσιν εκ Κων )πόλεωι; οτι εvεxιx τών ιχ

ναnελΙών τελείας oteo&Et1jaaroc;: το[) ζ'Y)'t'YjμαΤΟζ, το 

ΙΙa.τριa.ρχεϊον έ'λttoε f1έ.σ.ν α.ρι-3-μΟν σurχcιρ1jτηρίω,ν" ι-
olq. b. μ.έΡοuς της Pωσσιχ~ι;_. KuoG:pY1JσsaJς* ι 

KιiΣpoν 4. 
Ό Διάοοχος της Ρωσσtιχι; μeτιX τοο Bασιλόπaιooς; 

Γεωρτίοο και τών λοιπώ\l ΊΨrιλών σονοοών α,φίΚ6'CΟ 
σήμ,εΡον εις Λοοξ6ρψ, αuριο\l S1tt'J'Κ.ειp&1jaoνoriXt Πι\l
Koιpvi'l) και τ~ν Μεμνόνιο\l, την 00 Δεo'tέραν την' 
Ίσ\lέχ. 

ΒερολίνΟΥ 4. 
'Η εφημεΡ[ς Τακε6λάττ σ.ναπέλλει 3τι νέον Qά:Vet

ον 4 έΧαΤόμμ,ορίων μαρΚών &α. ''Ι}τη&Ώ εν ti) ΒOt>
x'iJ, οιά τ-r, ... σ.τοριΧν οπλων κα! πολΨΟιΡοΟίιlιν. 

Bciwη 4. 
Βιέw'l)ι; σuνaι.α6ε 060 &τομα; 
Citt'/'l το Π'lΡ. ετος ηπεξ'!ίρΒσα .... · 

~Κ τού l)ποο[ηείOt> τών ΟιχονψΙΚών εν ΠιχΡιαιοιι; 260., 
()()() φρ Εις χρε(ίηραιΡα κα! 2OO,OUO εξ σ.σφaλιO'ttΚή,ι;. 

&!αφΙαι; τ05 Λο\lΟ!\ιοο. 

'11 ο , ?:IJτovolJ.tιx τ1ι Ι; 

ρωσσΙΚΎjς 1)1ϊ(ικ06τψοι;, 

Σoιplct 2(F 

Ί\νηττaι.θη τηλετριχφιΧώι; εκ Kωy)1'tόλscuς: Χ~ς'~ 'ό
τι το ''ιιτημα τών 'ΠΡO\lοι.ιιω", τΟΟ Πιxt:pιαρχa{OI) 8ια
τελεϊ Βτι εν ΙΙ;οιχριψ,ότητι, οί OS νo:OL μS.IιΘoσt~ t:6.V'to
τε κεκλεισμ.έvoι. Μ' Ολα τα1)ΙΜ, tπstι)'i} fi. Π6λ-ηd.'fΙJϊ
τειλλειν, Otι το 'Ψ'ημ.α}wχ& 1tλήροο, λ6ι:saώς,·ιιO 
IIaτptιxpxs:irιν lλQβsv ηΟΥ) ιu!"cuφDμ.Οv σoTΧιφη-nj
ρ[ων ιΟίωι; ci'ItO μιφοος nr: ρωαι:mΙ:i}c'1tιιSιφφQ)ςJ:": 

11 ΠύλΎj αΠ'1jΜJυνGV \jx.6xλtoν 8ιακolvωσtν S!.; τόuς: 
αντιπρoσ(ίι.Π'O~,)ς ttU\l Δ\Μίμsω'>l, ΟΠΤύΙ; OIcφ.αpτupη&iί 'ltct

τα ti'j.; παροuσΙa:ς ξβνων 1)IIΠIκδroν εις 'Cd.; ~poσφ&
τοl>ς &ρrιoκsι>τικάι; 8tαa7j~ώσιtι;. '11 7ώλη αναπSΛλει 
ΠΡOOέτt ΟΤΙ fίχει απόψασιll wX. ieopEC\I mb'to\' τα...; 
ξένοο,;. roo;; T\I'tOOtOUt; ώς Πj"ιο)(,Ι,Χλ,οοvtι:tς σo~ς τα
ραχαι; καί mxpα:xαMt τοδς ιλ~1rooς ~~ Δtwά.
μsων \lCΙ σo\lαl'ιl1iσωσιν ειι; t"Ij'" eφιxpfLoT1;Y 't'OO μ.i:φoI) 
'Co()tot>. ΟΙ π(>s,6ι;ις ιXvdtct4ctv. σ1toooαtας evαtli\Xt.; 
και δΟ'ήλωσαν. 3τι δά ανo:φΙρωσtν ιίς 'εας xotιrJνt
σβις ιxumv. . llΡοοωΡΙ\ltuι; ιt{ αι~σιις 'ti}c ί~"Ι~Ι; 
1t'pSΠ'lt νιΧ \)πo6dλAcu"t:ιxt ookotιo, 

Ό r,·ωr1tόr. -ιψι)' Χ('ιθο.:ι.I1(()C ΙlψΙ' ί,ι:, Γι fr" 

'Δγ. τυχωνι ιτυσΤψ1aι: l(t~aI C, όιι "Tn )'I1,Ι (' ι.Jη
ΙΙΟΤΙΚΟΥ σχο.,ΙΙίΟ)', "ιιτα ηγ lJaiHFI'", α,"'/ΟΤ1)-

1/1 ' , ι λ . Κ i" 

0&11 τ'ήν χβίρι::ι; το5 πριqθιsριi:ωι; κ. Mιi:λι,:σι:ιp. '.AetOO"lj- '-Κατά t:ιX, W-SUtιxtιx.; b-. Kω\l~tώλιcuι; ιi~~., 
ΙI.ΒΙωτον είΥβ 8τι ~ πΡιικ1ιπισσcι ιXv::o τηι; ιXIfIeG:(IIt; α~-, α1 ΟΙΟΙΟΎjλώ1<ltι;, &ι;. 'IτΡι:ι.sΚflλωιt 'ttGλλιiXO[) ή ~ιtαις. 
Τ"ιΙ; 0ι'ι8i1ποτι Μχιιι IλG:taβi') εΙι; ιhtκλΎjo(ιxν 8ιαμαρτιψοο- ,τtίIν ναων. ~pei'i\lt'O ίμ,nOtοGdott αl'σtqαιν τtViX _ιι~: 
Iι~νψ αλλά πιXντot'ιt οονοοε(,εί τΌν σ(}~I)~~~1)Ι; .. ιιΙι; ορ- Πι\l ΠίΙλψ και εΙι; Πι'" ό'ι'ttΛroμιxτt'.Ο\\Ι. "'Oit 6t~ XlaI' του ιατευη (ιι: Το χωριοι' OTW' 1)ΟΙ-

" 



\' Α Λ Ι Ι J Ι' __ ,-
-~~-------_ ... ~ ---~ ------------------

τ?:~ !o~ :lΞjΞ·)ρ(J)r:~:(~ί'.(.ι~ 'J')'Ir)έ-jμr;l) Χ7.~ -t-{j ; ':\γ"(λ~?'.ς Ι 

a.7.Ξ'f-J.,;(jγι ':ι'1.'j Κ7.Τ?: τι!)'.1 7.ζ~ωIjΞων :0') 7':~τρ~ιχr)Ie,~(j')~ ώς 

~Δ')') μ;γ7.λ?:~ ΠIJr./lw'1:~7.~ 7.Υ''J:γγέλλΓΛIΤι:ι.~ Ξχ Κ ων>π~

λΞωζ' -'j μΞν εν )UρτιJ.Χ}ΓJ'( ι1.ΠΓ;:=-ΨΡΟΥ'j'1.";ΙΧ τη 7:S;J[Π":Ξ(Jr;v i 

~ " ( , Κ \" ~, , 'Γ, Ί" 
c,ι.Ξ"j")'.ΛΠΙ."j~Υj C:X, ω'ι ;7:Gλsως, (jS') 'Tσ.~νΞ,Τ?Ι. a.?,,,(ιΙ'-.... 3ς. 0')-

, ~, , 'Ι' , 'Ι -' Ι 'ι t r)'; ;)7:01)(/[';,) -:6),1 VCf.'jt'~'I.ιJJl/, Ίι r.:ιε Ξν ΞΠS-ι)' ~I"j,j':l. ?-

ϊ:fj":Ξ~rJΟ)'jl"j.'j'1. (;Λ'Γιν τ·'I'Ι '11)')r;~Χt?:Ι Ξ'ι I"j.~:; , .. '1.;. Τ·'/) ϊ:fJλ,}-
ι " 

χλ~'/~Χ'(ι'1 ~t'jΊ L'1.t;JfjJ) Χ. ΛΙιΥ,χμ"(ι' Ξ'Ι fι i')(J'JηλΞΙ')'.ι'/:υ ΠΓιλ-

X')w 7.jVΞ:')Ξ~ς~ ~J\� -r:f),Xr). G;:fj!~{}S!7.~ o:~ ±Χ7:((~/j.,1, 

ΒΞe7.~fJi)τ7.~, ;:;Τ~ 6 Ί''j,χ(IΟ; "j!j\)-fjνΞ'jΞ'J~ Γ;πωζ 7.[.ι~Ω-μ6ς 

t'~~ ~Ξρ~ων ιiζ~ωμ7.τ~κιϊ)') ·1.7.Τ7.:'XZ~}ιJ)':;~\1 Ξϊ:~ ι:;πr;')~'(J Ξ~; 
,"f ~ r, r , ~ 

τΌ'Ι Γ>ω'J'J~χον 'Ίtρ'Χτoν Ί.?:~ Ijtl η 'Ίψ"ιχη Ί.')"ΞΓγφ~; ε-

ζΞ'rρr;.'JS τψ Τ'J,χρψ τ± Ε'~/'J.(Λ'JΤΨ'Χ '1,;)':16 ~~7, :0 νΞω 

'1r;:,:~'Jv, 'J~ 7φΞ'J~Ξ,):r;.~ :'16 I'Ξ(ψ.':ι:ν~?:ς Ί.r;,~ τ'1ι ς Ί\γγλi
?:ς 'J'JVΥπό(Πι'J?:ν Π?:;J,χ :τι 11 ,)Α'Ω ΓJπsρ :'16 τΤι (-,1ι 'ΊΞως 
τω'! ϊ:rΙJ\'σ~J.~ω\,ι, 7.7:'Ξ.'F'ΥίUI ομως ν± {Ηζω"j~ :Ό ~-(jtYI~J.'l. 

τών ]~Ξ(.ι?![ω'l, Ξ,ι (:), UJ; τ,ιωιjτΓ;ν, '11)yt7.'1(jfj\It?t π[)ος 

τIJ1Jr; Β'J',Jλ'ί:χ;,f)')ς, 'Λ)Χ ώς -(ιvιJ),'tφ'J,V τ,χ' a'Jf) (Yl:'iι
μ?:τ?:, ό χω(",'Jμ';; τω', s~v'J.~ πλΞω 'Γ'IJτ/.'JΑQς, Υ λλλως 

τε.. τΈψ;ι ιiζ~ '1.'1 υ·~ Ξ~Ί.Γ;,I τ7. πρo'lόμ.~7., Ξ?:\,ι o~ "1/1.":.'1.

χτ"ητl1.Ι ιi'pΙΞ,IΤO sλΞΙJιt::ρr;t vti ΠΞ(1tΓ;rΑ'Ίω'J~\1 Q10V {}sλΟf)i'Jt 

τον χωΡQν, ~'I ι:) ,χ'jΊ.Ξίτr;,~ 'ίl ί3~Ί.'J!,σaΟ'Jί'J, tQ'J πr;,ΤρΙ'J,Ρ

Ζsίω), δυι τ1l ; Ξ~{Χ?::7.'Τir'J;ως ΞΠΙ'1χό7:ων fjΖ~'1μ'1.τ~χω'); 

'ο Εζ')ΠΥIΡΞτών :IJ'Σλώς τ,χ βωλγr;,[,ιχ,χ 'Ί'ψ'ρΞ(,ulτ'Χ S:J

ρωπ?:"~χoς Τ:)τ'Ij,; 'Ίψε~λo~ επίτηΟΞς τ,χ ?:ίτ'!ιμ?:τ'J, ,'J') 

παψιαρχείο'), ;:'n Π'ΧΡ?:'JΤ'ή'JΎ,j (l'Jt?: αμεψ?: ,1,/1.( αί3~χ?:. 

ΙΙριΧγμ?:τι το Π?:Τ(Λ?:ρχειΟΥ ί3ε\l ζ-Γι,ε~ ν,χ ,χν?:χληΘωοι 

τα εκοσ&έΥΤ7, 1ιοη BΞp:Xτ~?:. Zη~ε~ (χιΥ), Τι σ,ζ[ωσ~ς 'Y,~
tTl oI)rjsy 'έxε~ το Π'J-(Jiλογον) ν,χ UΠΟ'JΖε,'J-'Ω 'ή II'JA"l 
Ί έΤ.~().ΞU)Fησ~.;~ ~ίt~ (v 1J,-l'~ 'J~:;6~Zt;" 7::;P7:~λλ~16?:'1 ιι lIΞ-

ΟΤΙ 151;;',1 ,'J-i Ξχοώ'J\iι αλλ']. Βψχτι?: οπερ Βωλγ:Χρων ε- ι 
ρΧλll, 6πσ <l)?ίίl.. -ΧΡ'i;σtς ,:c'; έ"λαί:;:; 7:,::; :ι.,,-fJ·'ι:ί,j!..:χ~,.'1 "C'7j~ 

ό ;,' Γ. QΕ:ν Ani!-YJ Κ'ΧΤ' α([/Υν το ζΤη'ι'Χ. ., , ' " , . ", ΠΙf)Κ πων, -Ρ Jaov 'ιΙ Λ Ι , Ι I~ : (J:;ιΙ,:ι:σσ'r,ς, \),,~ ;\1, M,-~ι.)~:ι:'I'lα Ι)η.ω,J7:," :\1:Ι:Jr-!)Ι, ~~ φ:;;, 

Άποκρο60')'J?: τον μ"ψιώτ?:τον to'Jtlj\l ΟΡΟΥ, γι ΙΙ,)λη Ι -'Ο σ~"ά'l'o" zjrtYl" 'J-~ '\-τ;,ο" -(-)":ι:-'(;ι -Ύ:" -Οί- ο -
~ ,ι-r ~A _ f f,r"'·~",I""I":,I"~".,J",t"~',,,-';",ιo,,,,·'~i.J.-
αποοειχν')ΞΙ un, εl;;'ΧπtJ.Τ"l3εισα όπο όπο,)λων f)O'f~'JtE~- ω:, J7:~ Α, Λ, 11. - Θεω,:!α :1.; 7:;;OO'i:J, J7:0 Φρ!χ,--- Η 
ιϊ)ν κ?:ι (3','J,,1έιι:ο')'J'Χ προχαΤ'J,60λικως τΥιν Υ.λη[JQνομί?:ν ί.~;'.ς τcσ Κα:JΛΡι;)'lος, ~,"&'ι\στ~?:;,~O;, zω?:1'~λn.Ξς ~ι;)'1 

της, εμελ~σ~~ ''ιι3η εν νιJ! Τ"ι'l είς είς το')ς 13ωλγιΧ- 1Ι:t:!οiω'l, ~πo (JoG.-n9io?';'O" 9λ':16μΞ'Ι~',-II:;λ!7"ΚI; :i;;!fJ_ 

ρως επ~δ[χασιν τιϊ)ν ΒιτωΗων, τών ~ψρώ'l, ?:;>τ-ης τiις μ'r,:α'ιj,-'Ω?Sί.ψ:;! γιΙ;):;ΞΙ~.- K):(J7:oi.2.~ Α':Ι!Ύ:υ:::ι:.--
']" 'I~" ", \ ~ ~ , 'Α'/τ~πσχcίJεΙζ ~Yι.; ((I),j1εω;Iι.-' Λ",Ι',Iε.λ{χ~. 

ΘΕ'Jf)'Χλονίχης. <,'Χν η <,ηρωπη ?:ΠS''ρ?:'J~'jΕ . ν'Χ Ε\,οντω- Γ 

ιjΎ,j το έλληνικον 'έ3νος και να Εχ6ιΧλ Ύ,j α')το βίct εκ 

χωρών, ας sχλ{ί'JΕ ΜΙ προς ας σηνεQέ3,,1 ,χπο Qισχι-

λίων και επέΚΕιν'Χ ετών -(ι ίιjΤOρία το!), 'έΧΕΙ τΥlν ί)λι

κ~ν (%ν'Χμιν ΜΙ Εμπορεί να το πρiζlΊ' 'Αλλ' -(ιμείς 
να f)ηναινέσω:iεν οιχει03ελως εις την σΖΕQΙΜ,'J-είσσ.ν 

νέαν κατιΧχτησι\l ε~ν'Χ~ απολl)τως ,χQι)νατον, Ι-Η αντι

ιjτώμ.εν μ,έχ~~ς EaZitUJY νόμ.φ, εαν δ' +ι 'έννομος ?:Υ
τίστασις ωrsλή'JΎ,j, ,'J-' αντιτάξωμεν ΜΙ τΥιν βίαν εις 
τ~ν βΙαν, προτιμ,ώντες εκ 1560 εκ3ρονιΧών 3ανιΧτων τον 

ενδοξόΤΕ(10ν. Ή ενε'Jτώσα Εξέγψ,ις τοί> έλληνικοί> εθ

νοος ίχπο το κέλεοσμ.α Τής Έκκλψl['Χς ouQl;;ν 'έχει το 

ενθοοσιώοες ~ το παράφορον. Είναι ψnχpα από[JΡοια 
αποτνώ'Jεως καΙ οί αιώνες τών απεγνωσμένων ε~ναι 

οί κινQονωδέστατοι. 

ΛονQίνον, 25, 

"ο EΞHrιIΊΉ~: ΊΩΝ ΑΠΩΝ Γί)ΑΦΩΝ", 

ΒΌ 

Ν :Ζζ2ρέτ, T~ I:."(u"o; Τ'Γι; aW~::i'.2Ef::;~; 'fι I.α.~:ι:; :~G ~ω:·Γιpoς. 

-'Ο ~pιστια"ισμ.6~, Κ:ι:Γ)ci.!χj'J διclγΡαμμJ ~:ϋ ij,:-:jXc~ Ξρ-

-yCU τ'ί;.;;; 'Α 'CολUΤF(~'JΞω;.-nεΡί τών Χ:lΟ'fιΥ.6'/-:ω'J 'ί:)'Ι:~; ZΙO~

στΙ.~'J~'j S'I γέIJ::~,-~ flspi το':) ;(:r,ρjγμJ:'~~, ::J OSt:u Χ6γc'J. 'u 
Ά π6:;τ~λo; rι :tVλος. 

"ΠPOMHΘE)"~" 

ΓJEpΙExόιυΊ'α τΜ' 47 ,1r,θΙΙΟίi . 

ρΙ Τ-f;ς θεωρί~ς τ-r,ς εξEXίξ~ω; Λατ:Ι μ:.::i??:1~t'l Σ,,:α:λ~:~';:) 

Δ, Ηiλδ't),-Γεωί.C'Ύ'.κ1; 3!:tμ:Ρ9ω:;'.ς τo~ Ξλi.Ύj'I!χcG i3i90J;, 
ύπ~ Κ, M;υτσoπo~λoιι,- 'Εγι.ε·,τρι-;μj.; :ω" ::iμπ;;λώvω'ι 'JΠJ 

..... 

G::Ι1~3Ξς 13?::.ι~:~~ "ij :"/ .. 7::L~. 
~" ,... \ 

σ::;Ι,?~~Ξ; ;'Γι?λ~ )J 

iXz~?'), -:.1,; 'Α·,:ι:::ί,'f,ς .= "7.~:I,:; 

αΙ,Ξ'J?7. S'I:~;:!x :ώ'ι M·~l.λ'l. " 

ηΧ)'(, 

z:.ιρ:~~ι:.ι Ξ~; Τ1~ :Χ7::.(J'Γι'l.:ι; 

Τ~ ZΊ..X~7":",I.'ι;'1 '1.:Z'J,,:j?~. 

, (;;)~ ίΟ 

, 70-'- Ι~ 
120~I~:) 

]10-,115 
] χ--- ~~ 

11- 12 
!f:!~ !J3 

'() χ,χλλtσ:(;ζ 9ω,(γ;;,χ?~~ χ, 1\1. Μ, B-:r:7:ΙX-
Ί' \ ι:'\ ~. '\ '\' , '" 
U?:'I'. f;ι'ΧΛ'Jσ?:~ Τ(;'ι μ-Ξ:'J. :(;'J συ'J'J,f;~/.';.':ιυ τc.ι) 

χ, Ι <PltJ'n6X::J'J συ'lετσ.!?ισ~(;y, συΛσ:ησε'l ιοι-

fjv r{ιJΤCιγ?~?εΤI)'J 

clxoirJ. 

1 ..... ,,-
ς, 'Ι Τ:1 ~Ij(~ 

"Ι" )'εω:J"ί(;'J 
ι ~ ι ι 

1\ ΒΙΧΤΙιJΡf~ η έν τ~ 

ι" 'lω,χν,/clJ ιi;;. 

10::3, Ι1ΞπωΟΕ,Ι ει:; την IJr:~'1:·rl?t~t'l 7C.iJ XGt'IO\} - , 
~I ,.,.., """", ~ , r 

! CιΊ:E? ε~Ξ,ψ:t;'Jε χ~ι α:Ι!l'q, 7t;'1 ε'ι τ~ :EI.'J;1 ι-

i ΧCΙ'/O-:η,'Χ ,-:'IJ, Τψ'Χι λί~'I σ'J'()t'Χ,α~αnχαί. 

'1' 'Υ , ., ~)IOΙy'ισ • .,ετα.ι Ί1 Χρυ-

ιjO~ΡO·ι'α. ",ί'J''JΊj::; νεό~:J)'iΤ() ~ oll.iIJ. το\) Ζ.. Ί\1ι

/a.+,'- IIΟ),'Jοωρίοοu' (Λ επιθυΙJ.l:ιϋ'/τε::; να. 

ενlJιl.ιά.'J'ω'j'ιν α.υΤ~'I σ.; α.ποτα.6ώlJl π.:.6~ , 
, v' 

τον ΙΟΙΟ\ι. 

'Άμ7.~:X χιχιν(ι'J?Ί Γι ζ , σ'ηε.χ, ε,';ρύ/ωρ(;:, XΑt 

a,'IOΙ7:rxu:lX'~ 'J'ταΟ(J-<Ι;ΕΙ r:OΙ',70H Ε'iτιχiJΟοι, ει::; το. 
, - ",' , ' - Π' L' 

Ι. 'χ 'Ι Ι τ-:.υ ~'Jν'JΟΙJ, 'XJYιXOI)7~ τ~ Κ. Ξ7ΡΨ n,O'J" 

fJη ε~ ΆOηCΙί,IOΙ), Δύναται 1ti~ 6 β-:.υλ6fλ~νo:, v.x 
" , "" \' ι , , 

Hj'l i'J-:'lΧtCΙ7'~ Qt OI(;'/(ι'(ι~(;τε (λε;:.ο::; τ-t;::; 'ι'fjσου. 

Et,Jt:r1otrJ. ΕχΟi8-:.νται ϊ:ΙΧΟ,χ ,OV ;,ι., Κωνσ:. Ι ι,:χ-, , 
"'), 'i";",'i '), , , ϊ.CΙCιOΠOIJ Cι') χα:7'Χ .•• fλEγCΙ ην αγcρα'ι, 

Ό λόγος τοό 3ρόνοο λέγει ΟΤΙ ~ ειρήνη είνε γενικ~ Μι 

προσ3-έτει ΟΤΙ αί οιαπρα'{ματε6σεΙ9' διεξάγονται προς 

την Ί ταλίαν οπως όpισθiΊ ~ επιρpo~ τiις τελωτ'Χίας 

τα6της εν τiΊ α6φsονι'ΧΚiΊ χώρq,. 

~T., :Χ:t~!ώτuu,-Φω"CjΡ::i9C;, ,ηί.οέψω·,ο'l, ~Ύjλεrω"Ci~αr(:Ι:, ι 

~r.j Ν, Κ, Ι'<ρμ.:ι'ιοίί, 

Π(;λλαι ϊ.ηαγγελίαι του χ, Bcισι),είCι!) (·)εο

?α"ί;G'J εΨΟ'Χ'Jαν Εζ 'Αγγλία:, ει; τψtX:; Κ7.I)' &; 

:.<cι; αυτ~ τ~ ί'~ια χαΤΙΧ'Jτ'ήfλΙΧΤΙΧ εν 'AnAiq, πω
),CιIJ'J'l, Νέαι παραγγελίαι έδ6θ'φα.ν δι.χ χεψω'ιιχ.χ 
xrxc!i TtοοτίlJ,ησιν χα! i'I.),'J"Y:1'J τ(7),1 πολιτών, Δ'J'Jα-"Ι'Ε;-':ΙΙ\ΙΙ ΛOΓI~TI [\11" 

11 frI έχουσα 
ΊΙ βoηλ~ τών ΛόΡQων και τών Κοινοτ'ήτων εψψρι

σαν τ~ν αΠ,iντησιν εις τον βα.σιλικΟν λό,ον ανω ση- :2 σΙΟΙΖ,εί:ι: τo~ ErT.;~ioJ κ::χι rr,.; ο!:tΖS'ΡΙ:1":!Ί,r,ς τΥ;'1 έμ7::;;'.
Κ '1]', ΧογΙ::ϊΗ;':Γι'1 κ::ιl -:ην J<.ατ:ι,τtΖ,Οj~:tψία'l μΞΤ2 -:1;; ί,:ΎΙ-

C"fΙιrιισεωι; ι ~ ,~~_~~~ " 

.,'·Ι· .. ~""""'.- σμΟΊΡαq;ια; εiΎjFμ.ο~μΞνJ; El;~~'t?:t~':t:;, ΕΙ; τφ ~ισμη-
'Εν EIttatoX'i) Π[Jος -τον κ. Μόρλεο ό κ. Γλiδστων ϊ. ~:lί),'1 και ",αΊ,),ν ΟΙ::Ιϊ. ΕΙF!Ί:ΙΧΥι'I, 

εκφράζει λ6Π1)Υ διότι ό Πά(;νελ δεν ή,'J-έλησε να δώσ'Ώ , 

τη\l παραΙτησΙν ΤΟ!), 

ΚαΙτοι παμέσχεν πολλας όΠηΡεσίαζ το εργον αι>τοί> 

ώς (xfJX1JIoo τγις μερΙδος είναι IΙ5τα τΥιζ (30λΟ'fονί'Χς 
τοο Φένιξ παρκ χατιxστρεπτtΚoν ΕΙζ τ1lν i)πό&E'1~ν τΥιζ 
ΊρλανοΙας ΜΙ στι;νοχωρΙα ειι; το').; 7ιλως ΤΓ/) rr~Jr()'J 

το()τοο. 

'Εν σι>λλαλ -ητηρΙφ ~ 
ξιιν b. 11600 όΙJ.ο3-6ΙJ.ωι; 

Batχ&η. 

lJ.ιφΙς τιί)ν παcλεVΙ'JτιίJv ε~έλ6-

Πρ6δ0ρον τόν Χ . . 1H:{ΛΙίLλ οστι,; 

'Η βο\)λΥ) dMx~hJ τΥ)\Ι απάιιτφιν βις τον βασιλιχον 

λόϊΟΥ. Ό Λόρ80; Σαλισ600Ρι. ~ΡYΙYι;ί τα; ΨrJααλι;6-
nιτ~, πιρΙ ώΥ ιΙιιιιι yt}v δ λόΎΟΙ; Qν τψ τ6πφ. 

Eιvα.ι όλΙΥΟΥ πι4.roιόν 3τι 'ή ανάκρισι; 'ti').; ΧI)6βρν~~ 
σliω, &ci w.ιIlI!4λUΨl1 την αλή&ιi.ιαν, οιότι ό QκιπΟ(J.[

σας 'Ii)' ~tΎjϊoρ!4ι; οίν ιοί"αι 'Άϊίλοι;, ό 0$ 'ΆnλQΙ; 
~nJϊορο6μ.ιινο .... απιι,6Ιωσl&. 
~α~. BιX~r;ιop ,'Μ IOισαγάnι τΥιν IIιi:μπτην τον νο

μο\!< π;ρί; ~ι:iς 'ίιlιιoν ". 
. ~' -:'ΕΥ6:ινι 11;ΙΙΥΙ'ιώι; iv BobIYO, .. AOp~ς. Ι10λλα:! τρά

mlCιxt l'ΚλΒισαν. rfvttιxc ταραχή Qν τφ XPΊJIJ.IXttat1jpfCf! 
τοl) 1:ki~\ιόΙ; "Af)peιo, 

Λονaι\lον, 29. 

'Eπt<Jt.oAij το!} Ι'λάοστω\lο, δηλΟί, 3τι αΙ λιξι;ιι; αι

ΤΙ\lΙ, &'πο8ΙΟQvtαι α&ιtφ $\1 tiΊ ΠPO,)Ι;YIpι~εB! το& IJ ά.ρνι;λ 
εΤναΙ βλωι;' &'νιχ'Κρι6ι;ίι;. ΟΕ Χ. Χ. Διλλιιν κιχί ':ΙΟ6ρίν Β
τηλ$'lριiψηόαll iιΙ( τόν Χ. KIip3t) 3τι &.Υίινιοοαν π/ν 
ΠP01(.~pl)ξι\l το!). 1(.. Ilιipys:λ μιτ&. τi'jι; ΙJ.srt<Jτηι; 'λόΠ1jΙ;. 
m". ~oίwix'Cov δ Χ. Πιiρνιλ Υσι Qtατeλέ:Olj Ιτι αΡΧΥηοι; 
'Cort ,Jt&μμιΧtJ~. ' .. 

«1;Α l'\AZro~E ΙΤΑιΙΛΝΛ" 
ΑΝ[\() 1 t\llJrι, 3ί, 

~ΡΜΜ;Ψ·JΟ 
Ιη rίIn(li(lntHra, Bί1l';,ι,ίlιιί ίΙ Ι{οιηιι, - Ιιι 

8t~ttilllίLIHt ι~loΙΙonιlu,~- Il Ι~OIlljzί() ιιΙΙ Αι'(] ΙΙ
ιιl'ίο l'οιηIΙ110,--1Ι tlitjcoι'so (lί ::;ίllνιιΙo!'(~ Β:ιι'

:ι.ίΙιιί. -- EI'/~iRto Πω~:ι.ί 11, l'ΙιινΙ~llnιι-,,-1l ιΙίsαη'-
80 di MI1tt,1JO ΗοnαΙο Intbril1Ili-I I Ot'I'jo, 

Α Ι Ν Ι Ι' 1\1 Α (;Βον 

'ΕΥΙ'.! δ ~ιεvι!ξi:ων 'Παp:xΙτιo~ ΜΙ ιrcvtuv, 

ij' δ πOlν,ο(ί ,ou )<.6σμοιι μας τ:Ι πνδ~μ.:xτα ταράττων 

τ-/ϊν 1(ΙΙιΡαλη,1 και τ;:άχηλο'l α·ι άπολέσω μ6νΟΥ, 

!ι~ ζιiι:> ν μeταδάλλομαι τιiιν χεφoΎj6ε,τάτων, 

Ά ν ~' ει:; τη'l Oealv τίiιν μελω,. τι';)ν .;ιιδη καομμiνων 

προοοεσ'!1; ι:iλλ(). πλην καλι;)ς ι~}ς ήJιχν 1Ι.αΙ τά πριiι~ιx, 

Ο.): ϊo'~'; τότε Ιμ.προσΟεν si.; κλίνην ~'r.λωμιiνον 

πρεσδι)τη'/ πολιιότριχα τοίί Ορόνου τ.ε::τιuκότα. 

Κι:ιί πιiλιν ιXv τον τραχ'ηλ~ν τόν ~E:JHPOV Οεi.f,σης 

δμ.οίί με τ~ν 5δυτΙΙριχν μου την 1(ε~.:ιλην v' αλλoIξrι.;, 

προς αλλοις, a βΜξαοε ΜΙ οα: ~oξαζ' ~ 1I.τlcιις 

VQ Ι 'tbte τότε, φ(λοι μ.ου, μα;ί μ~.., O~ πετάξ'!1ς. 

Κρασ(ιχ νΙΙι:ι )\αλα 

Ι) οβ6nρα 

11 ξιινlσμΙνα 

ι?.:ιιι.~ σοvμα: 10 βαΟ. 

'ιρ, 

" 
" 

~ όχ, π.:ι.ρ. 

16t),,·1 ιiO 
100,··-126 
ιω-·,,'80 

70 

, , Ι 

ται' Tί!i; τι::; ν.χ ί'~ΊJ Τ? δείγωχτα και Oo:i uείνη λία'} 
,Ι ι, 

εU/.αΡΙljτψι.έν0:; χαι .Ξλ τ* ΠGιότη:ο:; Χ'ΧΙ έχ τ'η; 
ε':ΙΟψ ία::;. 

l'ρα(J-(J-α7όση~α ΧIJ7:ριακ7. (λεταχ Εφισ(J-iνι;ι άγο

p,χ~ει ει:; χαλή'ι τψην ό κ. Β, Ηεοψα:vίόη:,. ΟΙ 

ΕΙ. ~ν-:ε~ tctrxiJ,a ιiΠότcτOήτωσαν !ί:, αΙIΤΟν και 

ΟέΑοvσι Ι1,είV;J εl:j'J.'Χ:ιισ~μ, i'Ic.L ίκ. τ;;'- ΤΙ/1,;;'- η'\'ι 
Γ ι. ι ''Ι 'ι.. Γ'ί" 

rc:;CaGJEOEl, , ., 

Tιi α,ιτι:ιψ:ι το\) Τζ,ψ.ίοu τρία (λαΎ~ζεΤα τη.; 

'ΕΧ;ιλψίαι. Άγ. Νάπας, γνωςα ίιπο το όνψα: 

(ληαζΙ'ία τη.:: Θίκλη:" εινε όιατεΟεψένα προ, ι-
νοι;ιίασιν. 

"()σοι άγαποσν vi πίν,υσι καΟαραν f1αςίχαν 

ε~γαλ1-'-ένην άπο ςαψυλην Tij; Kύτφδtι χα! ouxl 
α.πο crnιJF τα ΕVΡωπαϊκα., α~ κιν.τεt.ιOύνωνται e:t, 
τον καΟηγητην 5',τως rij:; ΚΙΗασ\ιιt.ιij; d~oA(uv 
καΙ xιxOιxptt"!v οίνοπν!\)μ.,Χτων ~ιαφόριιίν ιιόιt"!ν κ • 
Γ, ΜιχαηλΙόην, δ,ςι; ί6ραΟεν&η τόσας φορα( όιιΧ 

Ι την προ:, τα(ίτα ίχανότητα· και κ«θ«ριότητιΧ το\). 
Λί τψαι λίαν crUI'XOITcιι6«TIXCXi. 

'Εν τ~1 κατα '"t1}" ι:iγopαν Ttt"!v Μαραθεφτ(l)ν 
καταςήματι τοο κ, Κωνστ, 11 αΠCΙΙόOItOUAQ\J' av
ρίσl\ονται κιχι πωλοΟν"α.ι εΙς cruyx«:,tcιιS~τtxιi.; 
Τ\~JΛς Ιερ'ιxτικ~ IjIOr)iIλιxrιx ετοψα, ίκ κιtλ~ς χριι
crovijJtiytou ςόψα:,. 


