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EI~OHOIH~EΙ~ και ΔIΑ'[ΡΙΒΙ\1 

~ __ .~hW-AIAPP~BMIIfQr TGN ·f.κΚλ!+ίfλ----- . &po:.bo:.iVet' ""'It."1.'1'εpeut; τις τοΙΙς Ι σ.ποv.ά.χρυ'lσιν σ.π' ο:.ότων τού' --ποtν;'ιiου, 
ΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΙΔΕΑ ΗΜΩΝ· :Χ~,~,:σια.στι~oυς _~6ιι.oυς, εχ.Τ,ελώ~ γά.ι-ι-ον Ι ηλε:,.;ιιν συγχεντρώσεως, χα.Ι εςσ.λειΨιν έ-

--- S -- ." σ.λΛην τινα. πρ~~~ν κ.ωλυoμ.ε~ην υπο των ποιι.ενως ισ-χυρου ~θνιχoυ χιχ.ι .9"ΡYjl1χευτt-_ 
:\lετ' ευχα.ρισ-Τ+''1εως βΙ-έΠΟ!Lεν εσχσ.- νόι-ι-ων, τψ.ωρεΤτocι υπο τΎjς 'Εκ.χ.λ 'Αρχ9jς χου χέντρου, )'ίocν ιiνocγitocίοu έν πσ..ντt χσ..t 

τω~ ά.να.κ.ΙΥοίψε'lον το ζ+.τ-rj[LOC ΠΕΡΙ ~tocp- ~ια. πocuσεως των ίερσ.:·:ιχων χ.σ.θΥΙχ.όντων πσ.ντοτε. 

ρ~θ:J.ί~εω:; :Υις soεΖ.Ζ.).:IjΙ~'Ηι~}"ς, Cιυ'1ίl'J..ς, ~:~ Ι ~~υ, ~ρoς πoc~α.Cε:γιι.σ..~ισιι.όν, υποτocγ+ιν Ι , ΒΌ ~α. Ζ.oc~ορθωθ~ +. I1tερεοποίYJl1ις, τώ,; 
pt_ του" δ,ποιου o:~, η~,EΙ: εΊ~~ΨΟ[l-εν OC~O οε, κ.,~Ι aebOC~!l'OY, εις ΤO\;T~ εκκ.λ ν6Ι-Ι--Ο\:iζ'! εισΟS·IJ!Lα..των οια. τρόπου ιι.+ι επιbσ..ρυνοv
των πρωτων τ:r::ιυ ίlλίf.PO') ψυ/,Λου ιι.ιχ.:; oc- κ.σ.ι η.ως δ ιερως είGεΤνOς α".;ιΥΙψων χ.α.ι τος τον ).ocόν. 

F,.θlLί;')V, ετocρά.~I'J..:J.εv --:ov Ί,όl-ον τινών Xol'J..t νόμους κσ.ι 'Εχ.χ.λ 'ΑρχΥιν εςocχ.ο}ουθεΤ πoc- Γ. Να. επιl3ιωχθ~ Τι εΙljπρocζι:; τώ,; 
Uπεπi'1I'J..ΙLεν εις τ+Ιν [J5j'".v τι-;)ν ε/όΥτων πocνόι-ι--ως ίερουργων. Τί δέον γενέlJ6α.ι εν εΙIJCιΟ1J!Lσ.των 3ια. τρόπου σ.σψσ..λους χ.σ.!! 

τότε r;v:J_?ipc'! νσ. ΙJ,+ι ~ΙlJ..τα.Fσ.ττω'/τocι Cιί τοtOCUΤ~ περιπτώσει; llεbα.ίως Οψείλει. ~ ιι.+ι εςευτε'λΙl1ταοϋ, κ.ocΙ 
χυι.Ί,οι .ω'ι. 'Λ'λΊ,' Ο τι ιτ?οε~ΧέΠΟ[J.~ν, α.- ~I,O'λιτιχ.~ 'Λρ!.~, ά.ψo~ A~b,!l γνώσιν τ9jς r ΔΌ Να. διcx.τεθ~ πα.ν oίoνo~πoτε περίσ-·· 
VfJ:"ογl.ζό~.ενΟt -:0 Oυ'1α.νά.ί,o~'oν T~ er:oZ:Q ",zχ.~., OCΠΟΨ,ocσεως να, ηθ'!l συνεπαουρος Ι σε~μ.oc ύπερ 't9j:; ιiληθoυς χ.σ..ι υγιους πtX.ι-
a,JIJ-;r.r.'l., r.?~a •• o ~r;Ύj Πί-α.γfl,lJ..τοποιοUι-ι--ε- τ9jς Εκ.Ζλ Αρχ9jς, τψ.ωρουσoc χ.σ.Ι πο'λι-. OetlJ..t; κ.σ.ι προ πσ.ντων εις τ+Ιν ίερσ..τtκ.~ν'
'ΙΟ'Ι εις τρόπον ωστε v' σ.vσ..γχ.ά.ζ"Q πολ- ταως τον ιiπειθ9j Ιερέoc, διότι 1) 'Ηχ.χ.λ. ι εχ.πocίΟEUlJιν ιiτόμων' χ.o:.τα.λλ~λων Π?Οζ", 
ί,ο''.;:; να. '1ι.έπτωντα.ι περι α.),λοιώlJ'εως Κooci 'Λρι.+ι ouotv περσ..ιτέρω δuνocτocι να. πρσ.- κ.σ..τά.'λ1Jrfιν ίερocτιΧών .9'έljεων χ.σ..Ι u..~t-
v. ε ,fJ.?ρuθ:J)'1εως τοv σ:)IJΤ+ι:J.ocτος, οιΌ z.oci ξ~ προς Ζ.ώ'λυσιν του κ.ocχ.οu. χ.ocτά.στσ..σιν του νυν υπσ.ρχοντος α.μ.σ..θους 
Ot?mvfiot τρόποι προ,Jτά.θ'fi'J ocν εη,ά. τως i'.oci Ι Ι .... , χ),+ιρηυ. 

τ Ροσχ.OCΛεΤ +. Εχ.κ.λ Άpχ~ Ιερέoc τινα. 
vv IJ.CJ'JIiOt7.. 'nE:;t τuύ.οu σuv ετά.ιθ1Jσocν . " (άχ.ολοι.θε\) 
Ι.' . νoc οώry λόγον των πεπρσ..γιι.ένων, ~ δια. 

Ilλ~y ~σ..θ' ~~~ς Δπά.ρχουσι ~ύO ζ1JΤ+Ι- ν~ τον α,ΨOCΨ~~JΤ~,,~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
μ.σ..τσ.., a.vεξά.?-=r.τoc α.π' α.!Lψο.έρων, πρέ- ς;:ιέρει, ώς πocρεκτρσ..ΠΕΙςεΙς έ'ργoc α,ντιbα.ί- ΠΑΙΔΑrΩrικΑΙ ΠΑΡΑΤΒΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΙ οε '1v~'χρόvως να. λY'lψθ~ πρό'/οισ.. προς νοντoc τ~ σχ~ιι.σ..τί του κ.ocι ιι.η τφ.ω- f'E'I. της ΤεργεποιΙ:ι; ιιΝ. 'ΗμiΡοις .. μετOΙ~έp:)μεν tιXι;~ 
(;r.IJ..;;Cue'J}.'T'.V αυτών. Το πρώ:l;,ον ζ+.- Ι ρούι-ι-ενoc υπο τι-;)ν ποΑιτιχ.ών νόυ.ων. 'Εα.ν έξ'ijς r:οιροιτηΡ'!iσε:ς Γερμ:χνου π:χιοr:-ωjΟU ~'I την έπιcπαμέ-

ι' ~ , , _' , , ,Ι, 'Ι ' ,_ , _ , . '., ! 'Ιη'ι ιXνCΊΎνιι>σιν σ1)'Ιιστωμεν εις τol.ις θ~OΙσ'l.Ι»λO!)ς 'ι.IΧΙ 'Προ' 
τl]υ."1.. &:('/f:: OCl '11 εσΕις Ηις 1<,Zo~).Yj'JtOC:; προς ο ερευς εκεινος σ..πειθων -εις την προσΧλη- /. " • } 

ι ~ παντω'ι εις του; "νO~'ιΞΙΙ: • 

τα::; πο ί.ιτtz.σ.::; ά.ρχά.ς. Το δεUΗΡΟV εΙνε: σιν τιης εχ:ι.),r. σιocστιχ9jς του 'Αρχ-ης St" πα.- Περί των ε~εpιε~ιχαιν uΠΎjρεaιών, &ι; πιχρέχει tό 
r. Ο-Ι α. Ρ ρ..:.ι θ;Μ'1ις tYj::; εΜ.λ'!Jσιocστα'ljς οUσίocς. Ροuσιά.ζετocι, εςocχ.ο),οuθεϊ ot χ.ocτέχων το σχολείον προς καταπολέμ:1ισιν τών κoινιuνι'Κών M'J\,tώv, 

ζ - σχ9iILOC κ.ιχ.ι ίερoπρά.ττ~.,_ν _",_.:π_ρ ! ος γενιχ.Ον εΟ7Jμοaίευ(J,Ε πρό τινος επό,Π't1j.;;. τι.;; τών επ(φΧI~κιi)γ' 
ΊΌ πσ, ι-;)τον ~τηιι~,Qt...,,,./,_ 'ει σ-ι.έσι'l πρός Γ, -~~~ λ Γ """Ι.. σΧά.νόocΑον το'τε τ' ,,'-'.~ .. -, ~. 'Η της Ηρω"αίας σχολείων τα ~;~.;;: "Προ.;; MΤ~ΠO έ--

- ,," '~~ 6 - U' , ι οεον γεvεσvα.ι, .' " 
ΤΙJ.. r.0Yι χα tOCTCa. τουΙJ.~vσ.. Πι-'oν ΙJ.ισ.. του ι- " , ,,,, ,< μφιν oίoυo~πoτε κακού, εινιχι ιχνιΧ'j'Κ7J νιχ ιινωσ-Χ:ηται 

_ 11 "11 'Ι') Ι\χκ.λ. Αρμ; ουτε σ..στυνομ.ιχ.ους υπα.λΛ-r.- .$. , -~ - -'...r <ο οΟιΧ //J'J~.EvtZ.O'J σ. '7 PtOC? Ί, Ειου. - ',:ι<.χ. ,r.σισ..- _ Ί" / εκ τών-προτέΡων 'Ι ιxpχικ~ ι2I>ΤΟI> «Ι'tΙ~. ι (fΧ(X-
.. , ' . " 1/' '\" ' ο' Μυς lz ει ουτε ψυΑσ..χocς. Δtν πρέπει λοι- λος oφ&ίλ~ νιΧ ιXvιxC1jtiι μετα πρoσoχ1j';; τα ιχΙτιιχ 'tών 

σΤΙΧΎ; σ.ΡΊ.Υ) τΊ/ς "υπρου, OUIJOC ocuτ κ.ε- ι, ." r' _ " 
, .,'" , )(," ' \ Πον εν τοισ..uτ'Yj περιπτωσει 1) Πoλιτιχ~ κοινωνικών κιχκιών, ων αΙ σuY'l)6έστsικtt S"II τοι.;; κ~O 

<plJ..λOc, χσ..ι ocνει:,α.ΡΤΎjτος 1:..1 ει, οιoc ψιριι.oc-· • 'έ' .$., σ.λ λλ -.&-_ ' . ... 'Λρι~ να. πειθocνσ.γκ.ά.σΎj τον ίερέα. να. &_ ήμά.;; χρόνοις 6ινιχι αι ~~ς' 'Ι Χ ~t'vτηc; τη.;; Ρ'1/""' 
νιου πα.Ρα.l.ωΡ'f)~·ένoc κ.ocι επαυρωι-ι--ένoc, Cιι- Ό , ,. ,. _ σ'Κ.ευτιΚijς πίστεως καΙ ή $mtcxotC;tijc; προς 'tιX, a,.. 

, 'ό' - ,ποχ.υΥη εις τocς χ.ελεuσεις των lκλΥ)σιoc- , ( e ' λλ' ,\ 
ΧOCΙ.ωιι-lJ.τσ.. χ.ocι προν ι-ι-ια., ocψο?ωντoc τους' ",. πολαόσεις ΟΡέξεως' δ ΚΙΧ3 υΠlφυo-λψ πο ~1ΙΊ\ΙXαι~-

~, '.. oιγάo:J.ou ι;, τά. εισ..ζύγιoc, το πε ρι δια. τροψ'i'jς ~τι~ι-;)ν νόι-ι--ων χα.ι, τocς σ.. πeιψocσεις Τ'i'jς ομό.;; τώv βιομηχιχνιχ.ων sρτο<πιχσΙαιν προς θξόνναισ~ν. 
, fi) 'λ' ,,' - εκ.χ.ι.r.σtOCστιχ'i'jς το\) Αοχ.9jς; τών πρώψ χp7Jctt07J6satSpωy σuντsχνιώψ ή ~μof'cpoc; 

(~'/ocχ.σ..ψ _ Χ. ", ως κ.σ..ι, τoc _OCCj>ορωvτσ.. , ι' α5ξψ,ι<; τών fL6jσ.λοπόλsων κιχι ~ ι?φcιΙωαι, «i) 'ltλη-
την lχ.~λ'!Jσιoc~τιχ.Υ)ν τψ~ωFισ..ν των πσ..ρεχ.- Δεν ~ψιχ θηιι.εν εΙσέτι _ιι.έχρι του, ση- Ι Ου"μο[) τώΥ. καψ.ώΥ" ~ SΌΧSΡ~.;; Sπψ.ιξ{ι: κod. ή πλο\>-
'tpenotJ.evwv ιερέων, των δια.πρα.ττόντων μ.είου τουτου Τ'i'jς τόσης των ίερέων ocπει- to61jpla cΧv&U ανσ.λόΎΟI> μ.oρ~· ή δσηΡΑΡ.«ι α:{}ξ~
ερ"σ.. χω),υόιι-ενσ.. Δπο τι';)ν 'Εχ.χλΥΙσια.στι- θείσ..ς προς τΥιν 'Ε,'.Χλ Άρx.~ν, σ.λλα. Οιά.- νoΜSν'Y) σuaattιpsuot.;; το[) πJ<.ooτoυ sr.;; 'ttνων 'Χ.' κeιΙ 

χ.ι~ν νόΙJ.ων, ι~ς συζευ~εις πocρσ..νόιι-ους Χ. ιpopcx. σΥ)μ.εΤσ.. cχ.νocψocινόιι.εvά- που χ.α.ί που ~ ui)y πoλλώ~ αλλων aκτη~~σbY'l)' ή φ6Ισιι; 'f:i)~ 1«ι.-, 
~ 'Ι" ....' ,οκτηlJ.lχτικijς ολΙjαρκs!"ΙΧς ΜΙ ΠΙς προς φ. ~ιoν .. 

λ llιiντoc τσ.υτoc ΙJ.όνη ~ !.χ.χλΎjσισ.. Ι'μι, 1tρoα.γΊιίλΛoυσ~ν ως επιχ.εΙILένYjν [LtOCV τοι- . , .' .$. _..!.\,ι., ~ _11. l_~.: ..... n 
r • Γ Γ χωριχ\/ (ι'j'CX1t1j.;;· 'Ι 'Μ:.OIU\lκ'ψ'l' too 'A'GttptΚ_' ~,ι--

το όιχ.(Lι.ιι> .... ι-ι.OC ν.ά. χ.σ..νoνιζ~, ~ δε 1tολιτιιι.+Ι Ι αύτην εΥ.χ.εντρωΤt)t~ν, Ικ.ρυθμ.ον κ.α.ι Ιιχνο-, μ,cxτος S..", Το tti>v 6i'Yιi:~σ(~\I ?l.ιxi t'(\)v 1tI\/S<mI. Ραιν 'tιi.
σ.ΡΧ,+' οεν όιχ.α.ι'ΟUτocι να. επεμ.bα.Ιν'!l εΙμ.-η μ.ον χ.σ..τιχ.στσ..σιν, τούτου 9' ενεχ.εν εΙνε ξεωΥ' δ Φ!100~ς ~ς -πρb,~ τ-ην iλllι~&ιιΡΙ~ν ~ί τήν 
l.ι.όνον -.Y:ι:X.~ί'Π@'P~( χ.(Χ.Ιπσ..ρocόiΧ"1JΤ~Ι OIJιx. cχ.νσ.γχ.η να. λY)ψθ~ εγχ.ocίρως π~σιx. πρό- πάιοΙαν καΙ 1:-6).&ι;, οί O'I!1(>6i3taμoo!. άσt>VliI8~1) 81jμo-
, , Ιζ-~χ. λYjσtocστιχ.~ ιiρX~ συι-ι--ιtωνα προς νοισ... ~ΙOϊΡIt~{αι;, ~ τά 8sA;tiotJ,ata 'tti).~ μq«λο-πQλ"~-,, 

1/ ,J , Τ , απολα.ΟΟ1i(uν. Ίό σχολ$ίον fxst 'tήll ~;ην vi: ~ 
τους ιδΙους νό!L()uς ι:χ.ποψα.σιζει, νoc τιμ.ω- "'Οσ6ν ο' α.ψορq: το όεύτερον ζ~τYIμ.α., πορΙσυ 'ι"0['; ιιιx3ητιxiι; 8ι« -π:ρεχιfόρoo&ι&tQMλiιιι;, 
pfi οε χ.α.ι πολιτιχως πσ.ντoc Οι.ΠΞιθουντoc τ~ν όια.χ.α.νόνισιν τουτέστι χ.σ..ι ρύθμ.ισιν χαΙ 1j{hκ'1j.;; άσΚήσ_ιυ,. σ6ιiμ.~ ... ά!ιl6.~ιν '").; .81«

t:tΊ; τι:Χ.(;, εκ.χ.λησισ..στιχ.α.ς α,ποψά.σεις. . Τ'i'jς 'Εχ.χ.λYjσια.στιχ.'i'jς οίι.,.Ια.ς, τέσσ-α.ρσ.. τινα. νΟ7Jτικ~ς; 8oνάιιsω.;, τοι) φροvή1J.<εt:O~. τ'ijι; ~)..ήα:sωι;, 
'1'.1. ζ~"'Vιu." Ν ί .0-' , α. το πρβπει να. Ιχ ωμ.εν υπ' δ'Ι'ΙΙΙ πρΙ" ~ cχ.ρ" ί- κ~ι tπι πλ§ον. νι1 Ιμ.'1M~ ςωηp<lν άm:>~ην «1It'O: 

u ., ~ '1,''''' τουτο ε νε κα. ημ. ς ι" 'f Λ. tti)y oSΛiιcxafLdt'ιuY Πι.; ourx~ldνm) 'ιWιw»νiα.ι;. Ο'ΧΙ μόνον 
σπουδα.ιότερον, διότι ή πσ..ρά-bα.σις τt';)ν σωιι.εν συντoc ττοντες τον χ.8(.νονισιι-όν. . !βν-tός το& oχoλsioo, aλλ« ~ιxι. ΙΕω a~'tOU •. 6ιpma. ν« 
έίtίt),ησιtiστιχ.(;)ν νόμ.ων μ.Υι τιμ.ωροuμ.eνη,· Α'. Δέν πρέπει να. cχ.ψ(X,ιρέαωμ.εν τους ρuθμΙCηtω. 'Μ:.Ι. \ια atCX~#04:iίlXltt δ x~ τώ:,μ,ιι
~, ι ί ::tιi ΤΤιϊιν η β'ρά-οιον τi)ν γ'ε- 'Εχ.κ.λησια.στικ,ους cχ.ρν"1Jγούς .μ.α.ι; τ-ην έI1.πΙ- ~τo!> δι~ ~ptOpt?l!.ι'Q" ~~~λλοΡλνI,l;)" μ.ttt«,tda;η;, ~::-' 
....ιf1. συ ~επιψ ΡlΙ f' . , ( Λ. , ,'-. τρΙΚ1jς Qιοστηρι>τητος, !.ι.,~' 5,1tηι; ΜΙ .σeχ1ι<:. ι~ .... · 
νιχ.+,ν ά.πο των νόμ.ων 'tOunl.)\I αιιrtoμ.6.- στοαυνην. Η ιλλειΨι~ sμ.1t;ιστοσννης π.ρΟς ξις 'tών ~αι\l πpb.;: κιd.λt\}~σμοί>ς .ι ιbtoλ.6σsi-ς:, ίι ... 

~ ι • J. ,~ ,., , Ι 
χ.ρυνσιν i'''Y.( προς τ1,ν ..ι~'!Ιf}'κ.εtσ..ν. περιφριι- τoυ~ "",ρησκ,βυτ,.χ.ους iΧΡΧ1JYοuς·--~ιι.tx;t'Vet :ά&ιισις πΡός ιp&dYO'll ~ πρό1: μ,ϊσοli. ΚGΙΙ.t b ~s.ι d--



~JN -'ωΊIJω~=r7. 'Ι. 'Χ; :;;,ΟI,7.,r;/ο/γ-r- ?:;ω)~- :ι.;):ιlJ'l 7':(Ji-..Α ~.μ '1' .. _). .... ..1 ... .• ) • .Jj j.J~ .~. ':' Ι 

::Ξ', ,,:V -JN-7.-,-j =11"1-'1.' 1,7; '/~ ·1.:t.\}')-Γ;~7.λλγ:'Ί.~. ΙffJ:Ξ;-~ ~λ '.Α ••• ο) __ , ι"" ..... _ .. ,. j ~ 

;:Ξ: .,:χ ;);:f;Ί.7.~"{,:7.: .;, Ί7.~I:Χ :ιJ)'1 'IΞω'l Ξ;:;. :·(1 1f;e'J·ρ4 

;,. '/7.-: '1. '1'7.: -; =')'1 Γ/:---.r 1''''' '1.')-ΙΙ)'1 Ξπ;. :0(1 Ξf;'Χ(;IJ .. fj"{'rι '-Ι) Ι .. ). ,. .... j - 'ι - ) .. ι Ι ο'":! .. ~ 'ι Ι ι , 

---- - ',... -', -' "':'-' ~'/7-γι'" Δ,Ρ''1ϊ.'-!:Γ·1 -Γ; rj!~ -n "/,'"3 I.r.ifJ~ .. fJl •• 1.1ι J.)I 'Χι .'0 ι.~. .J .. ... _).. ·, 

~;/{'J.'j~'Y. ΧΙΧ;. '(j ϊ:;)~:; :ον ϊ:λΥj'j~r)'1 7:{ιJ.ι.:Γι Ξ~·I?~ το 

5t:jJ X~'j:fj'l Ί::Ύ,μ-:ι :r}j ~[CJι). J~·I .. :ι..λ·Ί'1['1.. ~Ζ(j)~Ξ~(;'I, Ί.~~ 

Γj~χσς. ;j'tΞ.;;Ι"CJ')1~ \17. 'j')·/Ξ'I'lfjω\/τ?~ απΌ '�.Γj~\,ι()) Χ?t vi 

'1'):J.~ι'J.~[~ΙO'j~'J Ξν :(:) Ξ?,ψ ΤΎις ,,:γΙΙ)"ΓΙι ζ :ιJ)\) νΖων. 'Ι-Ι 
Ξ,,ι τo~ς πρώ:r;~.; ΤI.Γ)λΞ[Γ)I.ς Ξζ'1.'1ΧΓ;')μ.έγη 'jω'fΡΓ;\)~'j,,:~χ~η 

;-'ΓT·ΓY~'~ -ι,'ο-ο' '/7. ;,tΙX'l'oXotJ(}'n Ύ.~; ;'1 ,f;'~ X'J.Trj-,-.ι~~ Η) 'j -.I-~ '~ϊ-Ι~-- . '-'~ w ιΙ w.J., '- .~ 

π~ν μr;Ρ'fΙΙ}Τ).Υ"vΙς ΞΧ;:ΙΧU~Ξη:η[;ίΓ.ι~ς, -"I .. ?t ~Γ)ΞΠΞ~ ν~ X'J.

ταrJτέλλΊjτ7.l ';ι Yo'J.C7. τ,χ ετ·~ τιJ)'1 'lo'J.'I[X('),1 sλ7!fΡf;'10l

ων Τ?_'J~ζ π[)Γ;; τ-Γιν ?\)sξ:ι.ρτη'1l'1.ν, "'[ΟΡ')'J~ζ κα.λων ~ι-

6λlΟ&ΊjκιiJν το'> τ;ε λ'J,οi) X'J.l των μα{}ητιJ)ν, xιxt '11)'10-

/.Υ6 παpnινηr;Ιζ η;ΓJζ Ξπψε):Γι α:ιτιϊ),1 κ&'ρ;:ω1Ι,l, iJ-\ 
, ~ f ..., -", ~ -

~φOσπOPΙ rJTι Ξς απα,lΤΟζ TOlt; 'J.Ί7.γνμJrJΤ'J.lζ 'J.')των σω-

τ·ι,ριι.ιν Ql'J.YCjirxt; τΡΟΨΙΊν και ,'}-χ ,χνα·κό,11! 61\1 έ;:lΧιν

δυνον ενέργΟlΊ.'1 δΎ/μοσωγμα'fίας ί)ιψε.'}ιστικ·ίις κα~ εκλ,)

ΤΙΚ1jζ. ΙΙ -Χ'Ι:ο:;: S'I γΞ'IΞl οι ειΌ7.ΊΧ7λι:.:,7.πΟ :ο'ι κα-

τιι}τιίτ:οl) μΞzρ~ '[ΓΙ) ;"ωτiτr)ι), 'iZfj')'j~ ΤΤι ') ~ΞΡ~'I tJ..ί:Ο-

σΤΓ;λ'(,Ί ν-Χ εμ;:Ίε:)σωrJlν εις τ,;,)ς νέ')Ό; 'ι,,'χl τΥI'Ι 5.λ

λ TJV ~:-~ 'J')ixr.Jovov ΊΞ'/Εα.ν trjv Ιδέ?ν το!) Y/J_Xr:/), πα.ρα.-
~ , ~, ' . '~ , ~', , 'ι -
uΞΙΊμ'1:Γ.Jζ ~~ ~;~1J;'fji'{J~Τf)!) ΞΙ)'ΊΞ .JΞUJ_ς~ O~ '1_ι.ηυιν'ι ζ ψι-

λoπα![:ι~~;, ~!.ίt, ΠΞtt}Yj';[fjΙ) cpιλr;VΓ;μ[C1.ς, 8~' Ξι~γj')'/Ξ~δ~ ΤCΙ') 

~ .. πλΊj~ΙU'1Εως Τ(/) i' .. 'Χ\'t"~ΧΟVΤΓjς, ~ι~ Γ;μ~'Fρr/;Γ;ς fJυνΕργ~

.-xc;, 1'.'1.1. Ξ'Ι ·(έI/E~ ~~7.. :"i,; "i,i~~Χ'i,ζ 'Χ'):Ιι)',ι '}IJ~J.ί1Ε[Λ'ffj

ράς". 

(Εκ τ,.;') 

ΕUχό:J.Ε&α -; ν'Χ :-Χς .χνωτΞρω Π'XΡ'ΧΤΊjΡ'~ "";Ξlt;: ΤΟ'} Γφ

μανο;) m;..ιΟηωγοi'; μsλετ·'ιrJωσι 1106. ττις Oof;:)σΊjt;: TίfiorJo-

~,J\ \1111 Ξ 

Pfl cr~!J.SGOV 
• ι ι 

e;:wpoUV·E'1 

* 
* * 
χωριου 

~ \ ι 
> '!'ι'α,στι'ι α.ς . , 

'!i.~'JC/J. ~ υ.όνΥ, ·(,-:-Ι.ς El'/E: ",G."I_eιl,/OIJ Ι P'r.-
ι ι \, ~ j ~ 

,..:wr ί',α.τέccωσεν σ.πΟ πο"λί-οu l.αΙ ουοε-
'J ~"' Ι Ι 

, ,", "Ι"" ,,~() r Κ 
μ.ιΟ'.ν ΨΡQντιΙJα. ΠΞΡΙ α;JΤΥ;ς" ελ α.ι:ι εν YJ 'J-
ρ \ ι 'Ι"," ~ (j' 
'CιέpνYIljις. 1 εγετα.ι ΟΤ', Otr7. να n;ν ,,ΛfjΡ ω-

γ , "J \ ' ι ~ 
'Ι"Γι ε.,,+ιΤΎJσε fJ'J,IEtcrrpopιx::; Ο'.πσ --::α. T.ερι~ χω-

,. j'" '" " ~, .....; i'" 
ρ'.α,. Α/,λα. [-Ι:ι;πως οι ΧΟ'.ΤΟ'.ΧΟΙ 7ων περι~ 

χωριω'l μ.όνοι Οια.~αl',ουν Ol.ri Τ'(,; γ ε 9u ρας 

α.υτΊj~ ; 
* 

* * 
":C'.Ζ.'JIJ.ιαc , ι . 

σΓJ.y Ί'ετσ.pΤΎj'! χα, τα,πl.εσσα,ν α.Urrτρια.:ι.Ο'l, 

6εν Υιοuv~θΊ] \ι..α.εp'(rι.σθ~ ε'ι11-αGθα., α.πέπl.εu

Οια. Λσ.ο'/ακ.α. jwctr να.. ou-
\ ~ \ ., 

"j " ~ 

'Ιε ό αμ.::σω; 

~ ''''' Ρ , 
Υ; να ).O'.f"j'Q Ί'Ρα.lψ·α.ΤΟΠΊ)~α.ς. νι, θΥΙ ν ~ α.o~ 'Tr, , Τ, 

* 
* * ?ΕνΟuμ.eι\)νται οι ,fναγνι7ΥΤ";IJ.ί ΙJ.ας ση €.i'. 

-;ων rpu}i,w') Τ'r,ς Κων )πόX~ω~ χαι ~lJ·U?VΎJ::; 

σ.νεγ?ά.'~α.ΙMν ε'ί~Υ,'Jίν 1tνα. ~~ '.-\'1" "( )pOU::; ΟΤΙ i 
μ.οναι.ός τις πισ Τψ.ίου ~ταυP()Cι ,9j::; Κ unpou i 

προυχ.ΕΙΤΟ να. πω /,~σΎJ -:0 -:ί'J.ιον ~') 1.0'1 -:'r.ς 
, Ι 

l\10ν9j~.'ΕΡ::'Jν~'Ιαντες κα}ως πε~ι ΤΓ,υ πρά.γ-
, , ... ,,-.ι ('",...... 1 )_ 

μ.α,τος τοuτοu εJ.Ο'.ι:ιcψ.Ε'1 τα.ς s:;r,::; Ο'.σψΟ' •. ε'.ς 
χΤις και o~ εν ΤΤι Π7.ψίί)l ~ρμόi:lΟΙ, o'~ ΠΥΞ;; b'fSlXol)rJl Ι. . , ~,.'" ο' Ν ,',~. Y~,' ::: - r- Ί.λ, " -j .,.,.. 

πι.Ύφοψοριας, 'Και ''''''ι v.,J • • Ί; Ι',,,,,,, '·1·'· 
ν-Χ μ η λ φμΓ,vιoσί ποτε το Otl μ.ό'lη '(ι bρ&Ίj καΙ Ι 

'Α .~ 
ΟΊ Ίi ς. ι _ 

'Ο ιι-ονα,χος 'Πα,ρα. ":"ου 6itC.lOU 'Προσεπσ.

θ-ησα,ν οι εν τι:) "Ορει !)ωσσCι'. V.οναχCιΙ νά. 

αγορά.'Ιω'Ιι στα.υρΟ'1 ΕΙΙ-ΠΕριέ;.ο'lτα. 'tt[J.to'l 

ζιjΊ.oν ε{νε δ κ. Διu'ιύσtoς ό '/U'l επι'Ιτά.--::·ιις i 

σκόπιμος π'Χίδ&Όσις Π[Jο&.γεl "ίt'Xι μη'Χλ')νεl τα ε3ηι, ι 
Τις &νεο, πάιjα &λλη προσπά{}ει'Χ προς τfιν άλη{}ινην 

επΙδοσl,l, απ06αίνεl οικοδψη επι αμμΟΌ. Έαν μΥ) ε

κοιλλιέ[ηων λΌσιτελως πρόΤΕΡον τον αγρον τ05 γΕΡμα

νικοίι με'rαλείου τα Ijχολεία, όπ060η{}οίψετα όπό τε 

τηι; bt.~λησ[αι; καί του οίΚΟΌ, εξ απαντος ουδ' αυτο 

'['~ δαψ.όνιον τοίι Βίσμ,ι:χρκ και το'> Μόλτκε ~M κα

τώρ{}ο') ποτε 3,τι Χ7.τώρ{}ωljε. Παρ' Ίιμίν δε, φευ! Ι το;) Θεοκρεμ.ά.στο') ε~ιΊ.::γΟ~J..ένο'J, του b~CιίΙJU Ι 
r.οίος πoτ~ των νεωτέρων πολιτικω,ι συνέλα6ε καν ε-, (Δ'.Ονυ'Ιίοu) 6 ιι-έγlJ.ς ;ι.IJ.ί ι::peις {ι~~p της Μο

πα[Jκως Εν tij Οιανοίq. πιν {}αΌIJ·αΤΟ?:fγΟν δίιναμιν Τ16 i νΥις τα,ύΤ'ιις' ζiιAOζ εΊνε πασiγνwrrτο::;, ιιρσ.γ-
ιiλη,'J-Ι'/ής παιδείας; Ποίος ποτε OlEYOiJ''J.Yj V-X Εξ&.ρΙJ ι -i ΙLα,τι 07ε ούτος πcό τινος κα,ΙΟ, ου εu,,\~ισz.Ξ-
τον διοασκαλικον και κληρικον Υ/μων κόrJμον, εξ Τις Γ ι 

ερρίιΡiJ-η ταΠΕιν'1ις {}έσεως δι-Χ Πις !Lιιψtας χαι ά{}ε- ! το εις το "Δγων "Ορος προυτεινα.ν εις α,υ-
ΟιΡ06ίας των κατα. καφ"Λς ά.[ψ-οδίων; Μόνον οφi}αλ- τον να. α.γο?ά.σwrrιν ενα, μ.αρΟν cr"!O'.U?Qν ι

μ.ών και νο') , αποτ')φλωrJις δ6ναται να. Γ;fιΤ/.ιι.ΨΥ/tj\j όαόν του, ον εψ,~ε ~~:",,~uTCιij, α.λλ' Cιυ-
πιν μέχρι τέλσΌς l1'(νΟt~αι iolΙXIGo[JLΙXV τιυν άνωτέ- , {j 'Ι' ~: ... ,\.~ 

Τ τος α,πε;τοιi,VΊj. (; εν ,Ίj \'IΟ'ιΊjί~cο'l ΚΕΙμ.i,-
ρω αλ η{}ειιl)ν, Ν αί, κ'ψιοι ά.ρμόΟιοι, μόΥΟΥ το ίηι(ος , ,Ι 

λ . λ ' Ί-ιον εύJίσ,.ετα.ι εν τΥ. θ;rr<ι ~oυ ;'/Τ(Υ του 
εΙΤΟΌΡΊοον σχο stOY, σονεπικο!ψο6μ.ενον ΌΠΟ τΥI , άγίας ι· ,Ι w ~., ,-'.., 

μητΡος 8κκλησ[ας, ίιπο tOI) σΙ/'.Ο!) , Κ'ΧΙ εν γέΥει τΥις μ.εγά.'λου σταUFCιυ εσΨFrι.γισιι-ενον, ι;)ς ~τo 
σώψρονος ,κοινωνίας εμε&'λλει τ-Χ αΊφα).·,ι "τις κοινω- ά.π' α.Ρχ9jς. ~Ύψ,ειω,έo'l ο' εντσ'ljΘα. οτΙ οτε 

νΙΚ'?ις εοεζίας και τοίι eirvικο'J μ.εγαλείο,ι ~~6μ,$λι'Χ. α.νεγρά.ψομ.εν τ~ν ε'ίο'φιν εΖ.εί\;ΎJν Cιυoε-> σχια. 
'Αλλ' 3σόν {}γIΡΒtlτέα Υι σ.λη{~ιν1ι και λη'JΙΗλΎjζ παΙ-

χ.σ.ν ύτcoνoία,ς πεFί του Διονul)ίου ot'r,AOe τ~ς 
οst>tjις, τ6σψ καΙ χιλιάκις σφοορόΤΒ(lον CxποδιrJΠfΨΠΎΓ 

τέα 1; το XSt[Jl(JtOV ttUv xaxtu\l ο!ισα ΨΒοΖοπαΙΟΕία. Ιδέας μ.α.ς. '" Α/,ι'ον ΙJ·CιναχΟν εψα,ντα,ζό ι-ι. Ξ6 α. 
καΙ ι.ι..άλιστα 3ταν ΟΙJνΟΟlΙίιψαι ίιπο τιί.ι\l πιi~''ι'ι,ιΚ(ί)ν καΙ ζ-ήσα.ντα. προ τσυ ΔιονUfJίοu εν 1'~ V( )ρει. 
ϊιιλοΙων ιiΠΟΙJ,ψ.~fj€ι.ιν 6Ιhι&Ιι.ιν τινιθν 'tfJ6n(t)II Μ,Ι εξs- '" 

:Ι< * ων, ώv τοιιι; ΠΙΚΡΟ')ζ κα{ΙΠΟ"Ιζ οι-'ο' α;)ΙζΑ rfjως ΟΙ ' Ι" '" 
Ι νέ.α. booc ~n~ ε.ι.α,ρά.ι.θΥ) όΙα. Κοωί'lου 

11λΙ3ιοι ιΧΊΥοοϊ»οιν, ΙΌ Π. τ 
συνδέουσα. τα.ς δύο πόλεις Λεμ..ΎJσ'IOν χ.σ.Ι 

Λά.ρνα,χ.α" είνε ν.εν x.α.1'α,),ΧΙΙ),O-:€Pα, εν χ.α.ι-

.... ΔΩ Α\ rii'> χεψ.ωνος, αλλ' ενεκα, 1'ι';)ν ΠΟ/ιλων ~.-
'W

J ν ~)) ~ Ι wιpePEtC!- , π τ - έ γ' , ~ ....... . ν υν,α, α,ι ει πψ.ε ,ΕlJτερα,ν χ.α,ι όα,-

Κατα. νeωτέρας 6Ιδ~σεις +ι 1.0λέ ρα, ε- πιχ,Ψι')ροτέρα,ν οιόρθωσιν , διότι (~ς εχει -i)Q"Y] 

ξ~rcΆc/Εft-hέJ;/~ εrς τά, πέριξ τ9jς BYJpu,,:oi) ~_! μ.όνον α.μ.α.ξα,~ λία,ν στερεαι χ,α.ι ζι';)α. αρχ.ε
vtiΎ~σ..σε~1)ς ΊJΎJρυτιοuς ν' α.να.Χ.ωρω'Ιιν εΙ'. τα. Ουνα.τα. ~~να,νταt να. Οια.νύσωσιν ~υτ+Ιγ. 
τ9jς πόλεως. fιολλοί μ.α,θYJτα.i των έκεΙ tJχο-1 Δια. ταυτο ~τo προτιμ.οτέρα. ~ δια. του 
λείων ιΧπεσUf;θΎJσα,ν 'εΙς το Λtbά.vιον δρος. Ι Ζυγίου εά.ν ε3α,πα,να.το το ά,να,γχ,αιον πο
'Jj~y~oe! ιlρά. γε να. δια.χειμ.ά.'I·~ έδω πλtj.;ί- Ι σον προς οιόρΟωσιν α,υτιης χ.α.ι ιΧνέγερσιν 
ονμ.α.ς iι χαλέ-ρΟ'.;, Ι των α.πα.ιτουμ.ένων γεψυρι';)ν. 

Ο/< * ...... '" Ι ιιι 
'.Εν Αευχ.ωσία, ε;α,κ.ολουθεΤ δ κ.α, τα. τα.ς Ε Ι Δ Ο t1 Ο Ι 11 Σ Ι ~ , , 

tiρι}μΎJVla.c; ιΧ:Υια.σμ.ός l\'l τ~ ιΧγoρ~. Μα.ς T~ν α.υριον Κ uρια.κ.~~ ωρ.' 1 ο π. μι. συ'ι'
tiρeΊ1ιt iι ·ΙI!'μ.ον'i},,-ιΙς: τά. πα,).α,ια. .9'ΡΎJσκ.ε\)- κ.ροτεΙΤα.ι συνέλεuσιc; εν τ<{> α.να,γνωσΤ1JΡ(~ 

1'ικ.& .Ιθφ,α., π).~'1 δ σ..για.σμ.Ος [ν. Τ!ι ocγο- ~ « 'Η 'ΙσόΤΎJς» όπα τ~ν· Προε9.Q!Lα..ν τpϋπgι.:πα. 

ΧρισΤ09όρου, προς εΖ.J.ογ~\~ ένος ι-ι.έ).ους τ~ς 
επι ,G)v ::ΥρονΙΖ.ω'l 'ΕΠΙ-;ΡΟΠ'l;ς ΠFος α.,1τιχα,

τά.IJ,,;α,σιν του χ.. ~.~. Φραγ".οU6YJ. τ:αρα.ι
,,",ιιθέ'/τος. 

.\ψ:φσ(:) 15 Δs/.ψ.~? 90. 
'Εκ Τ'16 1\1ΎιψοπόλΞως. 

* 
* * ΠωλεΊ-:αι ε.ν τψ εν Λψ:ησ!1Ψ καφε'/είψ Τ~υ 

κ. Β'Χljιλεί~1j Μ:ι:Ρλίοη ττι 23)4 Ί'X'I~υ'XpίCιυ 1891 
+Ι~Ξρα.ν Kυρ\oιι:rιν , τό σι7ψ-οι Τ(;υ 'Ιοωαγ·ήσα.νΤΟζ 

7:A(ji~'J « Κύπρο'))) οπε::ι Ε,:Ι:ί!1:ι.εται εν Z'JyiUJ xoιl 
\ , , 

{/Οα. O-i ΠCΙ?αδoO'~ f1-ετ-i τιο'/ τριων rXjXFJpιJJ'J :ι,α.ι 
άλ,j'Jεw'l Ε,J::ιισκcu.έ·,ων εν τη- Ο'Χλ&!1ση. 

ι ι • ,Ι 

ΛΟ)'ΚΑΣ ΦAΦA'\IO~ 

[rr'lII(J/:I:Ol)IJIn(' [ιι»' 'ΛΙΓφιι.{ΙΙΙΤΙΧΙΙ-ΙΥ 

. Λ' ϊ (1/ Ι" (;) )' J. 

--
T~ ~υπιίιΙει Τ/ΙΙ: ,,~{ί.lϊΙ'ii·ΠΙ:»' 

'11 Α. Ε. ~ Μ. 'Λpμ.=o~·"; -;:Ξ;;:;:Ί.ΙJΙ,)·J Ξ(-;::ισ;ι'1 (;ZΞ~;" :'/j'; 

·~:).ΞΤ~?1.'1 ·Εϊ:Χ?Ζ~J.'1 χ:ι~ [J.i'7' Ξ-;:ι.;:χ,;~z; Ξ:;Ξ~άι;~; ':~'I" Ε,ι 

Ξί.:;I.; .. ,E.~7';;=-~'Ι, -:::;.; ::-;::'J ,.:Ι-;Χ:;::Ζ:'.'Ι, ~'.'~).)):: ~?:) :I"Ι:~ λ1.~ 

:~ζ π;i.~ϊ..'I''ι; '~μ(7J'J, Ξ"Ο1. ~'.Ξ:.:~'fΞ :Ξ:?1.r,μΞ?~·J, 

Ί-'~ 'J'j:E?A~~ -:~,; Ξ'ι::z:;Ω~ 21'.~ΞΙ:); τ:υ. 'r,7~; ,~., K~p~~ϊ. -;" 

ε3i~;ι:, S') :λ~'; C'l.-I'j·/:Ι~; τ:;:) ~~.;""Ξ'7:'::;ί'.εψ':; μ;'/:;'ι :-"" Α. 11 . 
::Ι,ι r.Ι-Ij:?:7:,Ί.ί~·"'J Ili9:;;, -Ι.. 'Ε::~?i'J~:Ι'J, ;-.λΞΟ' :,~ -;::ιι,λ:Ι Ξ?' 

~/_Z'IYι'1 ω.,:ι,) 1'/:';'λί.:Χ;Ξ: 7: Ξ,:: i 7'r,; Χ,ΧΓ};λJ'J χ:χ:χ~:i1Ξ:ω:; :'fj; 

~lf)' +,μi~ έr::φΖi:ις. 

'11 Α. [1;Ι'I~Ξ?6:z~, 5 "A':>.~; Π:ί?,ι> -;:;Ι.ι,:ι.; ΧΠ:Χ ~fι·)· 

α,,:ι -:-ίj'I Ί~:i:.1FΖί:.ι:'J ϊ:ΞFΙ,=-~Ξ:~J.J τ;:; ~~υ~OΞ:~; 7:λ''ι?~9:'?ΙΙ; ΠΞ

p~ ~;.) Ξ;;~;;; zi.c·:J; Τ'Γι; ΟΞ:;Ξω; :{~'! zω,:~Χ{;)'Ι, Y.l~ ;;:ί.λΥ. 

γ'/ω,:.ζων ~; ~~{2; cX'/nλ'~I~Ξως, Ξ;Ξ(I'ΓιX~ 'τ'rι Α.' Εξ:Jχ6~ΎjΤ~ 

"':, εΙ.,=~f'μ~'J ~r,.; Κ:lΤ:ΙIJ:.1:;εω.; Τ'~'; +ι:J.:::S?;ι; 'Eϊ:):,:χ~Χ;~ η-:~.; 
Ε'ι 7:~λλ:τ,; ~1:=:λ:Ξ;,?OΎj :Ι;)'Ι λ?~'Πώ'I ,,:-η~ N-f;'JJtJ t E"21:ι..~ώ'l ί'.:χΙ 

(:); -::ρ:; τ~ ~'fιμ6~~x ~;,.,'γ'-, "I~).~ G~i~Ξ~;~ μΖ:ρ:ι ΤΙ'/) ';";,:.:.; 

ϊ.Ξρ,:;:;λ"lν, Τ,ι:! μ-η εt~ωμ::'J -r=ι:ι~ς ~-;::ι;6~'ιj'~'J Τ(~'I )I.)Χ(~),; s
χ6,/:ιι)'ι., ~ίtE? 'ϊ::JJ31~ω; .Jϊ:" ΞΨΞ~ Ξλ:;(6€'I ~ 'Ε,ξ::Ζ;:-Ι;'; Τ:;;:;, 

T,r,'J Ξ7:Ι~~~~'1 ,,:'r,; ~'I λ:":(~) έ-;:t,~.,.iΨΞως 'ή Α, Ε ; 1\1 Ξ-::χ; 
'A?:J.:;:;:"r;; π:χρ).κ~λ:;;'JΟ?~:J.Ξ'/~'; ~~ τε τo~ ~3~:ι~:Ξ?~:; Λ J:?':' 

Γp:ι.μ: .. nτΞω~, το:) :ΙΠJ:>j",Π::i π:), It:Zt το:) ·r.:J.o~iP;J .l>.~'.I,r,

~::) iντε;;~:rι.έΦ:ΖΤ~ :'/;'J Α, Π, TJ'J "Aγ',~·ι Ili~c:.. s'J τΊ; ·1-
ε?~ Μr,:?:Jtrόλει, με(!' c.~ )(;(ι αuf)!ς 7:0;:! -r.:XXt;}·J Z·':'.z'~:.ι.;

\/W'" :Ι'/~t,ί.λ2ξΞ τ~ς o"l.i~}~~.; τ:;υ.- λ~fJΎjμ;:F;'J ε3Ξ;λ:~ X1t 

":1:; Ξϊ:~Ίί(ΞΨ5.~"; τών '::::Jί.ι:ώ'ι ~'Ι τη :~CJ ΔtΥ.αj":r,~~;:.J aU):'.J~?i, 

ω,ι μ~1 μ,~γ:.ϊi.'f,; h:p:a:;Zij.; 3~-f,J.'Ju~ε τ:Ι π~~j;;:;,/~_ 

Τ ~-jτων ,υ:ως εΖ ;'ι,ω'" iσ:σ: 21. :ω-ς ;:~;:: !Ι):ιμει Ξ:ι 'r, Α. 
Ε. 5 ΜSγ:t.; 'A?μ~σ:rιζ έ'! τη z::>:p:x)(:·r,.::~~-j,·rι α:'::·! ;;:ί·ο 

€TA.εμμΞ'I·Ω }(.1i ε~':Ξ.')~~ μ~,J':',λ'lη ~-::~,J ΓΙΊ; ~7:~. --:χ :Ι_? s:\":": (a).') 

'ί:'J;Ε.t?; τω,~ t:J'j. Τ;7C:~ 7:?:Z~.~:..tj:W'J\ Ξ~:Χ?SJ:"'~Ο~jΞ:λ~ ν1 Oi

GΊϊ ;0::),1 -r';'Z~'J'J (ιπο μ::/,ε:lj'l Λ.):~ ~~i'~'.'J, χ:ι~ 3~ y.:t: Z.'/i~",'oΞt'

α.ν 7t;(')\.1'; τ),; :ί:Ρ',)jf)e~j1~ π;~~ βεί.::ωτ'.'ι 7Ιι"ι κ:xκ.ι~ ε.1.~·I

tUYJ r:λr;?οφ~?ίJl~, E".,~Xι;:"! o:J:U} ~: ε .. ίμ~,?,'Ι "1;; i':1 Ili;; 

'J7:Z,J :η; ~~J;:;, ~'I 3~t7':!'_t ~·.)Λi~.::(;); t~J, πρ:ι-ς ε.~η:);;,:I:

αν 6λοιιί:ή.σc~ ;;:i:IZ~'I,;; λ.:t:·:ί. * *~, 

ΤΟ EKK.\ll~l.\~1ΊKO:\ ΖΙΙΤΙΙΜ.\. 

'i,l ~·Ίr.u.;:'J ε"·,ι <ι<:-"'~<ι-:' , ΤΓ,-) ..ι_ _ _', - ~ O'ι~~. <πιση~oυ.; ΠΞ~Ι v 

.".., - '''~'' t: 
ι.,Υ)'!'ηf1-α'!'ο~ των 7':ρονΟfJ-ιων, ι;.υ~ε γιν{t)σ-ΧΟfJ-Εν Ι. 

l1':tlj~f1'O') ΠΎJγη.: €rJ.'I δ ~ι;.ΙJλ -:ά"o~ εκu?ωσ-Ε όι.χ 

Σοuλτανιχοv ΊοαρΞ τ+, 'Ι γε\.ομ.ένην εσχ6:τωζ συιι
ψωνί<tν. Ώ~ γνωςον Υ;εη, ci δΙΕ'JΟuvονΤΕζ την 'Εχ
κλ ησίαν όικαίιι)~ εκριν αν τον Τοvρκικόν τ ε σ )(. ε -

ρ ε \; άνεπαρκη >ι'Χί α~?ί60λoν, έΠΙϊ.ειp~σα'ίτες δε 
'\' f, ι 

γεα~ οιαπ~cxγf!στευσει.;, ΕΠΗυϊ.ον έr;ΙΕιχ.η τινα 

σVf1-~ωνία.ν, τ~ .χρωγΓι τι'/ων f1-εγ&λων δ'Jν ά:~ι-
Ι ~' .,~ J' ' ων, tιlI~ ο ... τη~ Ξ?fJ-:χνιcx~. Tη~ συf1-rω'Jία~ ε-

πιτενχΟείσης, όιε6ι6άσΟη τη Πύλη ύτ<:ό Tti)v Πα
τριαρχείων ταχρίρ\ον iTt\x.dAou~EY~Y την επακρι
hW'J'tv καί την συ~πΛήpωσιν τιΙΙν €ν τψ ΤScrXG
ρε ΟΟαψι\ι\l δπω~ cr\JIJTΙXXOYj' έπι τη βάσει n\JIJ 
συfλψωνηOέντων και κv?ωQ~ ύπο τοΟ ~oυλ τάνου. 
'11 συfλψωνία <tτroκΛιιςικιl)d άΨΗ;>ρ1Χ ει, το ζή
τηfλoι τι'\)ν πα:τρι~ρχικ(\)ν ΠΡΟΙΙΟf1-ίων, <l>ν tittE~tc:)

κετο ~ &.νoιγν(.~ρισι, εις το άκεραιον αψίετο ει 
ά'Λυτος 6 γόρόιος δεσfλ0':; -.:ής βοuλγcxρικης iκ-' 
κλησίας, O..-ιΙ~ζ επιζητηO~ 'ή λύσΙζ α..Jτι){) ~ετιi 
το ά'νOιγfλlΧ \:(0'1 ίερι\ιν 'οι(Χ<υν καί η1ν έπιχνά.-

, ληΦιν τιυν Oρy)σχΕVΤΙΚίO\l τ~λέτων. 
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λάοος, 0')./ ~u.ω; μ'Χν 'M.ιlY'ΧΙ, οΕ'1 ιφέποι ν7. παρ α

λείπωνται ~αι 'α~τ'Xι '(να' o~ν; ΟΩνατο; ό ΊΧκr-ιe·ης προς
διopισι~oς τΥις γεωγ"αΥ"l:1ις εκτά:1εω;:ι<.'Χ{)- η,ι ήτο εΥ ΧΡΥι
σει έκ,χ'1ττ,1 Τ(/Jτων. ΜΞΤ7. τω,ι έλλ'ι'/ι·!.ιίJν '1Ωλλεκτέαι 

και Π!Χ'1αι αι ζενlί'."'Ι λέξεις, ώς λl'Χν χr-Υι'1ιμ.οι υπο 
ίστορικην και ε{}-Υολτ(ικην Ζποφιν. 'EΠΙ'1κoπoίJντες τα.ς 

λατινικα,ς, ιταλικας, τοορκικας "Ι.τλ. λέξΕις ΙLαV{}-,χ'/ψεν, 

πλην αλλων, όποίαΥ επικοινωνίαν Efjf.OV οί ξένοι προς 

τοι'ις εγχωP~OΩς, επί τινων πλ·'ι{}-ησμ.ιΙ),Ι εορασαν μ.άλλον 

~ ήττον καί- τίνων ιδεων 11 πραγμcXτων έγένοντο ~Ί'1η- ι 

Ονόμ.ατα αν-&ριJ)πων, ,).κογενΞιων και τόπων, πότε π(,ω1:0ν 

απαντω'1Ι και αν εκλείπω'1Ι, πότε Uστατ'1. α'l'1.'ρέροντι:ι.ι. Et
οικώτφον τα. επώνΩμ.α, ό:Jά.κις εΕχολον 'I,/J.λbν να [;rJίζηται 

κατα τίνα χροvtκ·ην ΠεΡίοοr;v <JlJνszrJJ::; ανα'fi~ΡΟV''1.t, οιότι 

αν !lετα δΙΙJ.ΜΠ"lν το '1,,)1:0 ΞπώνυμΓ;\1 'J.~-&t::; ανα?αίνηται εν 

τινι τόπφ ΟΩνατον να ΟΤΕίλψαι εις νέως ε"οίκους Ψ'Ξ:(,οντας 

α~τό. 

Και οι' ονόματα δε τόπων ίστορικως γνω'Jτιl)ν σ.ν±γκη 

πολλ±κις να. <Jημειωται εα.ν οιαρκGJζ Ξπ' '1.;.ωναζ απαντιϊγjιν 
Ίψαι η τελΕιοποιηταΙ '" ~, , 

εν εγχωρίοις -rr;ίJ ιδιωτικο') βίοlJ εnρά.ψοις, οιότι τι εν !LΕτα
Δια. λέξεις απανΤ~)<JΙJ.ς E~~ ώΡΙ'1μένας φΡ"-'1ΖΙ:;, Ε1:Ι ' 

, γEνέατέρ~ ttvt εποχΊ;ι i5παρξις αρμι.ί'Υ.ς Τ'.νΟς ίστορικω::;γνω
Εις 4'ψατα, παροιμίας, μ.{Ji}ΟΩς κτλ. πρέπει ν7. α'ημε~-

• , '1γ'lς τοπωνιψ:ία-ς οηνατον να 'οψΕίλ 'ι 1: '1. Ι Ε;.ς Τ'(ιν λr;γίαν- Π'Χ-
ώνται αν μόνον εις ταοτα απαντω<Jιν IXutIXl '(ι Ε'.ναι εν 

pciOO<Jtv, ~τις και τοπωνημ.[ας οΙς λ-Ιι-&ην ΠεΡΙΠΞ'10{J:Jσ.ς α")
ΧΡΥισει και εν -rq> κα{}-' Τιμ.έραν λό·(φ. 

,,;. {}ις επαναφέρει, o;jzt οε ε~ς οημώδη "Ό'ιεχΥI πcψkΟΟ<Jιν. 
Προς αΠΟΤΩγΥιν o~σιωoων π'ΧpαλE~ψεων, ΧΙJ.λον ,~ 

σημ.~oηλεΌψαι [; σηλλέκτης τα. πληρέστα-:α -:ω'l τέως 1----------------------
11 

δημ.οαιει){}-έντων νΕr;ελλψικων γλω'J<Jαρίων προ π"-ντων 

δε, εα.ν εΧΥ.ί"'αΡΚΟι)'1αν ~πoμoνην, λαμ.e,χνων υπ' οψιν 
λεξικον τΥ6 αρχαίας έλλψικ-ης, ν7. α.ναζΨ"Ω έκ,χπης 

αρχαίας λέξεως, 76 οηνατον να υπ "-r-Z1J, αντί:JΤΟ',ΧΟζ 

νι;:οελληνΙΚ11, αν ;)π7.ρχι;1 εν "t/ μ.ελε:ωμένΩ υπ' αl)τΟ':) 

χώρq.. 

Α ΙΝ Ι r Μ Α 690'; 

T~ C'ι:μά. μου. q;(i,s μ::;. c:;:;z"Y. -:;η')Υ. -;;p~~Ξρεl: 

Et; ";";λεί~-;α,; ο' Cσ:ι.; ~FiςΞlς σ:υ ~7:C;~{F:χμμ~lJ μΞ q:ιS~~~ζ" 

l\E εΖεις μέJ::Ι σ::~ς ναc~;, με ξΧΞις σ:άς cΙ,.ία:, 

μ~ εχεΙζ ε'ς 

Το'ι -::6vov μ:υ με ;φοσ:Χ:Γιν e~OJ; iμ:x αΧλ::i~r,;. 

ι:): τbv αvαγl"(;)Jχ:'lτα 5μ:ι:'1 -:06-:::; eiI:n;, 
το πρωίον ο' .1'1 J7:JtI.E~6', μ:~ fJΞi"ΙΙηJ; να μ~:; ρiψ:l;. 

zω~ν τε7ράπουν απα',τ~;, XWFt; ν' :iργ~π=ρ·r.,;r,;, 

::Ε: ~IIO Ρ:Ι::Κ: Α. 

, cji: 

70υτο. 

Λ.χρ'ηκα 2 .λαψl')ρίc,') 1890, 

\. 1I. Κ cxAλO"IJ."JY1~ 
ι Γ ι" 

Chr. Ρ. Kallogil'is 

'() ,.,-iAλt,:o~ ψωΤΟϊ?&?G~ γ.. ΛΙ. Μ. ΙΙαπα

ζι,Ζ,l, oι~Aίηαζ TO\J 1-'-ε,,,, το1) συναόέλψου Τ:") 

Χ. 1. Φω.,-κ6Αο') συ',εταιρισμ.Ον, σuνέι::η'Jεν ϊ~ΙO'I 

9ωτα'(ρ'Χψ~Ίαν εν τη όόψ "Βtκ,ω,οίq:») Ε." τ~ οι
xoltf coiJ Χ. Ζ" Γεωργί(;,) Ί." Ίω-Χννου α.ρ. 108. 
[J ir.ol~OV 
,,. , 
εζπι~η'Jε 

,ητα: του. 

και εΚΤΨrf 

Ttu.cxt λία:ν . 

'1' , Υ , i,νοιχ.ια,~ετα,tι: 

τ~ν έν Τ~ τέί'. "Υ' 
'JI-J'{ κατχεατιχαί. 

ί':Ο'.cα. . 
ljοccο'ία.τlIjIjΎjζ νεό~tLΥϊ'"(J:; ΟΙί(.fα, τoi:ί ί(.. 

" Γ 

Ί σ.~λ ΠCι)\Ij~ωcίι30~' οί επιΘuu.οijνΤΞζ , , , 
εν ο Ι 1'. Ι ά,'1" ω 'πν αo'J"~'J ά.~ ο..ποτα.θω':n 

Τον ϊ~tσ'I. 

J\j,.-

να, 

πcο; 
ι 

"Λ,ιι.:χ~α ΚΙΧΙ'IΟIJ?γ+Ι~, σηρε,χ, εΙη'JI. (UPQ:' Κ'11-

άνιx~ιxυτικ~ I'ΗαΟfJ.έIJΕΙ π,.χ'/ΤΗε ε'lτιχvQα, ει:, το 

χ.χνι ΤΟ ') Σ:J'J'JΟΙJ, iνι)Χ"J7:t Trf κ. l1i9Ψ KO'J
fJ.'ί'j έζ ΆΟηocίνο ι). Δ'J'ηται π,χ~ 6 β'jljλ6,u.~')'j~ '/~ 

\ 2 ι ~ , t ~ " , 

Οί '1ηλλέκται (ηείλΟΩσι να παριατω1ιν ώς οίόν τε 

πιστω~ τοl)ς άκ.οΩομένοης φ-&.6nοης (προς toi)to Οι)

νανται να μεταχοφισ-&ω'1Ι και τα ξένα στοιχε[α Β, G, 

D, CH, J, κτλ.) ν' αποφεbγω:JΙ οΕ 'Ttd'JΙXV δια ΤΎις 

γρηΥις μετα60λ ην των ακοηομ.ένων φ{}-όπων επι τψ 

σκοπψ τοο να. λά.6Ίj ~ λέξις τΌπον αρχα"ίκώτερον ~ 

κιχι να έΤΩμ.oλ0ΊrιtΉ.i εκ τι'lος αρχαίας έλλ 'ινΙΚ·'ις. Tob

τοο γ:νΟΙLένοο ~ σoλλoγ~ απόλλη'1Ι τήν γλωσσΙΚ"lν αl)

τη~ ~ξ[α1l. 

Kρασί~ νέα. X2λ~ '(ρ, 

,ην ~v~txtx:ryι οι 010'6ψτοτε με,ΟΟζ τ·ηζ νΊΡΟ'1. 

1:3:)-14,:-) L';J'~~"'V ~ ι:.;~" τ,.. '- Κ 1I 
Ι~.' '"/1''''''' ~y',."J'! ... ι πα.ρ'" 'ou Χ. ω·/σ;. 'Χ-; 

Η σεύ rι::ρ~ IJ 

" ξυ'lισμέ'/2 
llO-l~;-) "' 'λ " 'λ ι Π'Χ-:'ΟΠΟ') ου χατ'); τη'ι !λεγ-:χ ην ciγιηιiν. 
5()- ΗΟ ' 

Τών ε~'J!ηχbτων προς ω..λα και μ.άλιατα εκ τών 

ζώων, φΩτών, οροκτων, δέον νά σΊ)!LΕιωντιχ:, εφ' οσον 

80ναroν. διακριτικοί τινες χαραΚΠιρες, αν δ' ό σηλ

λέκτης ινωρίζΊj και άλλα αλλαΧΟί> εν χp~σει ονόματα 

τοο ιxbtoo [)ποκ.ειμένοο, καλον να παρα{}έη] και tιxi)tιx. 

Δια. σηλλογας κ ο Ρ [ ω ν Ο ν ο μ ά t"w ν σηlLΕιωτέα τιν,χ. 

α'. Κόρια ονόματα αν{}-ρώπων (ανοr-ωνκαι γΩναι.

καιν) "ηλλεκτέα με-&' άπασων των παραλλαγων αuτων, ση

μειo!)μ.ένrις, όσ,χκις ει5κ.ολον, Τ'(,ς τε '1ηχνό"'ιτος α;)των, 

ΠΙ' γεωγραιΡ,ικΥI' εκτά'1Εως κα{}-' Τιν είναι εν XP~'JEt και της 
εΙδικiί~ σημ.α'1[α~ τώy~~ρων καταλ~ξεωy, &ν μ.ή αυτη 

εf)νό1)ΤO~. Ίδιιxιτέρω~ εξεταστέοι Μτά.λογοι ΚΩ[Jίων Ονομ.ά

των, μ V1)IJ,ΟV!iΟΟILBvων εν ίεροτελε πίαις (δ [ π τ η Χ α ε κ κ λ η
σιών και ψο f. οχά.ρτια.) Οί κατά.λογοι οοτοι, ιΧν μ.εν 

Ρ2'1..Υ; σουμιχ 1 9 β1θ. +. οχ, 

στιχψΤδε; β?ασ::ιι +. ;~" τ.ιρ. 

στα;,ί3ες ξYJρα: " 

» 

Π.:Ζρ. 

αΛευριχ τη; 'Λ'lαΤJΛΊ;ς 6 σΧx,-~; γρ. 

αλευρα Ε'lτ6τ.ι:ι τω'ι Μ 'Γι/. 7.". IJ 

σ\τος το κοιλ6ν . 
κριΟή 

Ύ.2Fο:Jπιχ ει; τας i-;;;fJ·fιχ:ι; 

το ϊ.ιχ;'επιχΟν xlvtiF', 

/, 

" 
" 

70 
G2- 65 
70- 72 

115-120 Ι 

110-112 
ΙΗ- 22 ι 

11- 12 Ι 

9~- ω Ι 

'TtιxXιxtotePΙXI: ε1;οχΥIι;, αντιγράφονται όλόκλημοι. ~ν δΙ; νεώ- \' " 
Ό κ. Σ. ΚΟIJτοuπίοη~ 6ι)ον,οποιο:, ειδοποιεΊ τα 

τεροι, 'J1)p,stof>tIXt μόνον 11 έv αοτοίι; σηχνό"'ιΙ; έκάστοn Ο-
σε.6, κοινον οτι Οέτει τεχνιτου; όδόντα:; άπα ενα ε

νόματοι;, ob(Js των ΚΟΙΥοτάτων ΠαΡα.λiΙΠΟΟΙJ,ένων. 
ω:; όλόκληρον σιαγόνα κατα την τιλευταίαν Χμ.ε-

Έκτοι; κ!)ρΙων ονΟ!J,ατων αν,')τ)ιοπων, σ!)λλεκτ€α εηιιώ- Ι' 

Ι 
ρικα.νΙίη)'Ι μ.έΟοι:,ον, κα.Οα.ρίζει του:; μ'IύραLι~ ΠΕΠΟ

(1) ονόματα ΚΟΥιθν, Ίππων, βοων, '1φ06άτων, α\ΊιίJν. 
ρωμ.έ" ου:; και πχσχ oντα~ άπο σκορf)ούτον (Nou-

fl. Οικογ &νSιακα ονόματα ~ επώνομα. ΊΌιαοτα, σλα,ν), σφραγίζει cou, χωψου:; όι' &.ργύρOLι ΚΙΧΙ λοι-
σολλικτβα ιδΙώΙ; βκ 'r"'il' οο&λΎ1Ι; 'Ελλάδος, ει οανατον, ΧΟι- Ι "λ" , '" ··, ., Ι πων μ.ετα/\ ων, έ~XΎει επιτηCιιω:, ,oυ~ i',άγχη ν~ 
τιΧ πόλιις καΙ κιίψας. 'Οσάκις ιιt)κολοv. ση/ΙAHoίiται πρo~- t n " 

έι,ctχ:ιωσιν 6cιόν τας, (V~ xa.i ται; ίπιψανει;; και ά-
λΙΜις 'Itt&ctvij ~ βι;6α.Ια. οι.κο')'ινι;Ιας ii.t, ~ν αν~κιη επιον\)- '" 

ψανεΊι; ρίζας 1tΙXAιxt(i)v 60όντων, {χει σκόνα:; πρόζ 
μόν ΤΙ' μιτα60λη. ~ν τοχον όmtστη το δνψα' ~τι iκτιχοις 

, ειατήρησιν της λευκάνσεως tti)v 6δό'lτωγ κιχι τό· 
κιχΙ ~\lUι:ης κιχ& ~ν ιXnctvτtuat tιX. ίπχίιΥομα 811 τιρ τόπιρ . 

, : νωσιν των οuλων, έπι8ιορΟώνει παλαιcu, ΤΕ'Ι'ιΥΙ-
(τιΧ tιMDtιxlιx 'tιx!)tΙX μόνον διό: 't1jν δοuλ 1)ν l~λλά,8α, δια ι. . ι 
τ~ν 8λιt>&ίpαll ()παρχοσσ(ον πληροφοριών), Σημrιιαιuα δ- Tovc; 6όδνται;, κ. λΚάμ,νει και κατ' οίκον lπισ:ιιiψιις. 
σ6.κις 8σνατον 'ιΙ.αί ~ irolJ,oXOj(ΙX, ~y liλλεύς /.1,11 sMηXoi;;, "Οθεν οΙ Ιχοντε, dνιiγκην όια να μ.~ μ,!τιψε
καΙ μω.ισtιχ avTι 41χώριος 8ιω.sκτoς ~ πc:φά.δοσΙς τις βο- ληοωσι κατόπιν, ~ς σπευσωσι μ,ίιχν (Upιxv πρωτ~

,!~~~p;qty~~ Έ~ τti)ν imtύνbμι~v 8~ πρέπει νά ttpa ζΎ):-ουντες αύτον είι: το φαρμακειον το\) ίατρου 
_.Π~ΙΙΠtl)\ι't'ιχι, οδΤ8 τι! ΚΙΧ1'ιΧ τ1ι\l ')'βΥικ-ην $Κ πατρωνομ[ας • κ. Ι. Κ αραγΕιύργιιiόθu, καθότι είναι άόριστος δ και
. Ι'ιl.φιpόμινα, Ο!)ΤΙι ~λα οfαδήποt'" πατρ,l)wμιχc.ι 'Εκ τY,~ ! ΡΟζ tYjc; ένταΟΟα όιcψονYjς του, και Οέλουσι μεί-
806>.ης Ί~λM80ς, καΙ &πλοϊ κατω.οτοι S-π(ι)\l(ψων, €αν Ι "ει σ\ιll τοϊς dλλCιις και αύτοι λίαν εUχαριστηfJ.έ
πΛιι(ονις σ,(ιτικαΙ πΛηροφορίαι ~oσκ6λως ~6\1αyτlXι νά 00- νοι 61ά. τε την τέχνην καί τιiς' συγκατα,ιχτικα:; 
&ι!)σιν, sfvιxt λΙαν Wπρόσδsκτοι. , 

τιμαι;. 

-ι. ΤοΠ'(ι)νομΙαι. Τοιαοταl σu~ικτtlαι 'ιΙ.ορ(lι>ς ax "Cfl" ~ , • 
0ο6λΥ}ς ΙEλiλιt30ς κιxl, ΙΙ οονατόν, κα-τιΧΠ4ριφιιΡ'ι&:ς κωμ(οΥ, Mr S. KOΙltoι1~1(ΙeBι tJH) t1entiEIt" ίθ to l}Θ 
μή πιxpαλιιπo~ν ,,(ον ονομΙΙ't'ών Iιήtι 1:611:(1)ν α.σ~I.ιλI)\Ι fownd ttt ~ηy tίlηθ, ϊη tho 1>}larllllΙOY ot J)l' 

μ:ήt:ι σuνοικι.(i)V . π6>'lώ\l ~ χωρψ>ν, "Αν τις "όΠΙΡ'ιΙolιΙα si, i Garageorgllι1ι(It)B. 
ιόριι!α1l lκtασtv·ΙΙva.ιΡιfpηται, πsρtλι:ψ6ΙΙνιtI 3) ~λλιxς Bλιxσ~ Ι 
ι:s6Yων $κτ&σtώY1:oΠ(ι)WΜΙας, αβται a1jILιtttl!dιxl ~π' &ΚSΙν'ην. 

, .. 

"ο'λλαι Π'1.ραγΥελίαι το;; Χ. Βασιλείο') Ηεο-
ψανίόο:; έψΟασαν έ~ 'AγγAία:~ εΙ~ τψα:~ ,.,α~· &; 

και (X'JT,z r,z [~ια: γ.'1.τcι:rτή!λ'ΧΤ:Χ Ε-ι Ά γγλίq. πι\)

λoιJπ Νέα! Π:Χ,ο:χγγε.Λία:ι i~6.(jφ·:χ,l όι-Χ Ί.εψ.ω,ικΧ 

χα:,Ζ π?οτίfJ.η'J"Ι'J κα! έι..λ';ιγ~\) τι!}'ι 'ItoAtni)". ~') ια-
..... \ .,", \'" \ ()' , λ' 

ται π-:χ: τι~ '1"1. Ι'ίΥ) 7') ο.οιγ,.ιCf,α και Ψ1 ιιεΙ'Jη ('Χ') 
, ι Ι \ Ι. 

ειη. :χ?ιστηu.Ξ.ν~ζ χcι.ί Ξ.. τ·~:; π~ι6τη :0:; χα;ι έκ 'Γι~ 

εIJθηνία~. 

rραfJ-fJ-α:6:rη~α. Klj;:?t'1.X~ fλ.EtctI.El?l'J"fi'J~ άγο
p-i~Et ει::; καλη'! τψ.η.ι b κ. Β, (-)::ηα:νί~η;. 01. 
tl''J,In:, τοια,):α: i;τ-:>,α:(}ή:ω:1α', ει~ αυ:αν και 

Οέλουσι μ.εί'JΥΙ εIJ!.ηΙ'J":ηfJ.iVΟL έκ τ* τψ:η:, Ψ 
Π?Ο'JψεΡΗ, 

τ:χ &"τIKpv το:; Τζαμίου τ?ία μ,cι.γ-xζεϊα: τη; 

'Εχ.κλη'1ία", Άγ. N~πα.;, γνωι::~ tιπδ το ονψα: 

μ'Χγαζεϊα τη::; Θέκλη::;, είνε όιατεΟεψένα π;:;ο:; t.-
, 

VOtxtlX'J"IV. Ί~x τη; 'Επιτροπγ,ς' 

"O'Jot -:tyCl.1'WUv ν-1 πίνωσι xctOιxpGiν μ,α:ι;ί;( αν, 
ίεγαλμ,ένην ιtπo ι;α:ψ'..ιλην τη:;. Κύπρδυ χ.ιχι οίιχΙ 

από crrtuF τα ~.:Uρωπαϊκα, ιi; xttituOUvtιJVtΙXt εί:; 
τό-γ καΟηΥητην δ:ιτω:; τη::; κιχτασl<.Ε:υ-η; ιi6όλων 
κιχΙ xctOιxpti)'J <ϊίνOπνευμιXτιuν όιιχφCψιι.ι,v εί~ιί!\I χ. 

Γ. Μιχ αηλίόην, αςι::; Ιι)ΡαΟεuθη τόσας ψορα, όια 
την προ:; ταυτι:ι ί κα:νόΤΥ)τα . και καθαρι6τψά: ΤΟυ. 
Αί τψαι. λίαν σuγκατα()ατικaίί 

.-. 

'Εν Τ~I χατcl τ-r)ν ιiγoρ~ν τl!>ν l\Iαρα&εφτιί!", 
κιχταςήματι τοl) 1<.. Κωνστ. (ιΙΧ1tα<>οποuλοu ιι... 
ρίσχονται κcιί 1tωλοuντctι εΙς σvγχατα6ατι~αζ 
τψ.ας Ιερ·α:τ.ιχ.α cpopifJ.ιxtιx ϊτοψα, i)t κ:tλης' χρυ
σοuψaντοl.l ςόφl.ζ. 


