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ΠΟΤΕ οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ; 

~= 
Οί Π"Εt-Ηοt Τ Ι';') 'Ι '/,1). Τύί/,ω'ι ,'lj; v-f;'JoU i 

~/;76ς E.J'J..~ie:H,)'1 ,ινι-;)ν Ε~?."ρέ'Jεων, ε~::ι;)

~η'TΓJ,"Ι '/,I'J). θ Ew?o;:j,1 ,-1]'1 σ,'J'JΤΙΧ'J,'.'1 τω'ι α.-
r - , , ", 

σΓΓΙ ο 11,ιΛ.{-;')'Ι 'J,ωJ 'J,ων ω ς ΙJ,ΕΤ C 0'1 O'J'JfJ,'J,E-
, ι \ ~ 

, , " \)ί'" / . .-

,/')'1 ν ΓJ.,I,:J./,ΓJ.I.1t'T·~ ,ον ιτ~o; εζatfJ/:fjΓJ'.ν Τύ'J 

, " ,. ' r-' " 
ε ΠΓJ. γγΕ ι, ;)/ι, το.? των ΙJ.εγΓJ. 'ι "ο ψ,ο'ι Χ?.Ι ιτ~ 0-
(J) /ί Χ 'ι Τ Ι';')'ι ι. ί. Ε πτ IJJ 'ι χ?. Ι. l,αΧύ;'; ~ '{ ω'l, ,1. ~ 

(> -' . ' 
Υlj~ε~α.ι; /~rJ..'. 

'" , 
---;:.l,~ GΞ~7~?'L~ 

, ,,~ Ε'JI..ΓJJ,ΙιJτέ:ιο') τ.:6~()v ι Υ')?ΓjΛΟ'()'Jτr;; //Ι.Ι (ι,, Ι Ι 

Κ 
(..J ~ ι \ ' 

Υ. 'ή ') r.ι:: ?,"f] 'j ις ε t 'TΙ:~ ΓJ. Τ, f)'J ΊΊ; ~ τσ ν ΙJ, E~'ΓJ. 'Ι 
, ι ' " 

Υ'JΡrJν τr:~~ /,.'1.). n~orι#~ru'JΓJY/; χα..'. Ί7.ΡΟVf')Ξ.'J-
, Ι 

Cι') fJ'r;ς, τ ~ J Eι.')πoιo'η,EγΓι~ δ ί,ονεν Υ. ?.'. ~'['"ι, - : 

,/, ~ ') ο r,i 'ΙΥ, ~,~ ι, α ΙΤ??"ί{, τό? Ι,) 'Ι ί',fJ..Ι έ Τ σ.φ tG) 'ι, Ι 
IJIJ JΓΙΙ'J,?" 'Οτ\''J',Ο'J'J,έ"ων Ζ.σ) ί'.α..Θ' έι.ά.ΓJ";Y)ν , , 
ν sιχ, [J,iΓJCJ.. ε r ~ ') ?ΙΓJZ.όντω'l π?ο ς , ε), ΕΙΟΠΟ ir,-

(Ην τΥι; τέΊ,νYι~ των. '1 Ι πο),{ητcψος σovTYj 

. β~έλλα. ε~atχ.ο).οuΟεί α,νεμ-ποδίlJτω:: CLu~ou
(JfJ.. ΚofJ..t πα../.uνΟ,l-iνYj χ.α.ί α.ίωνίως έ;t.μ-uζιϊ>

σα.. το )1,6.. nlJ/. '10'1 τι-;)ν y"fJ.. τοίΜI)ν βα..ι.6..ντ ι.-
Ι ~ " _ " _ • O"W 

ον, όΙΤi? (J.'J'J'Jα..7σ'J'1 'Ι α.'IΤΙ'JΤ-Q ιτρο των 

G 'J ') ε ':J α/τ τι7Jν το'.), - Τ G)V Ε trr'Π~α.Ζ τ6:, (,)'"ι 
Ι ' , 

Ι ,(J, ., , " 'Ι/γ 'ι .. ι-;) 'ι ε l 'J -~ -(ι ~ \. υ (j::? 'ι·Γι rJ Ε Ιι) ~ α.? ε 'ι Ο ~ 'Α 

ι::.?./.7ό:.ω',ι ΤΙ-;-)'Ι Ζ.J,ΕΠΤΙ;)'Ι ά.?' έ7έ?ύ'J,-ε

ϊ.~.Γ)Ξ'1 '~TίO r,(Ji'Τsως 7Fl'V~Q'.σμΓj'J ί'.?ι /.Ι'J-
......, , , .,... ....... 
rj')'Io'J,'I' ';(J. ΤfJ.. ν τ Ι '~ (1. ~ 'ι) "{Ξ"ι/.ω;, ω., 

"'-~"'"'{'.< ' 

Ά\:.ι ?ί, ά. '1-, . 
~, •• ,)Ι r)'JJ ε. 'ι α.ι τΙ r ί'.ΓJ, 701'7, ~ 7 r,;:) Τ\.τω/,'J;:) 
... '''. ι" ι ~ ~ 

(~Ί.), 'Ι' 'ι τίο ') ι).'ι" ~ Ι'Τ:- ΓJ, 'ι Τ α ι., ι:l. 'ι 7 'ο?, ε,; ω 1": ύ'" ύ-, ι 

ΙΤ'J~Ί.έΠΟUΓJ"V 'f: ΙJ,i,χ Τ'f;'1 (ί),I'Γι,1, /ω?ί~ ψι. 

π:ι (; Γ' ε ΠΙ,/,Ο?, τ-rl 'Τι 'ι ,? , 

ε~Γ)'ιτω'Tεω; τ7.; 

1 Yj; (ί.ι' ί, Υ) ~, α. ι. ί α. 

1.0'1 σ/,€πτo'ιΤ?"'. πόΤΕ: νά. ~~?"Ξ~ ~ ~J,',?" τΤ,'v 

_______ 0_--•• _________________ _ 

ΙΙ) lOl':\lu)' 18θΟ-

Έι,36'Πί; '1,α; :;J'i7:Χχ.7Ύjς Σ, ΧΟΥrλlΟl'ΖΙΟΣ, 

,F:DITOR ρ, tlPJ1Y:ZMOjJ7JOS, 
7~7:~γP:<ΨE;::" "~ΛΛlIrΓΓO~,, 

f'LONDEL :ip, fJ, 

Υ.,Ον το ΠCια.γ!J.at, οιότι OlJcJJ όΊ,ι"ωτέCιΙΙ)'l ποα.-
\. t,- ,ι ~ Ί 

γ:J.ά. των εΙ. ει α,νά. γΧΥ;',ι δ 6. "Θ? ωπος TCιIJC:) 

'ΠA'I'Tι;ι~ζει πρός το ΘοΤον ί'.a.Ι O'J(~ "(U[J.Vo; 

ί'.fJ.. τα.'Iτ-ί;'JΥ) δ rΧ"θoωπoς τόιJ'ω 'liνετfJ..Ι Θει-
ο ~ • ι 

EI..\OIIUIH~EI~ χα: ΔΙλΤΡIΒΛΙ 

K;Ι':):ϊ..ω~~~~'I:αl. κ~-:' αϊ:ΟΥ..C7:lj'l. 

'Γi μΥ. 3·'ιμ~'Jt5:.ι:μ~'lζΧ Ζc:tF6γρaq;:L c~ν εΙΤ~~~Ρε;;Jν"';~t. 

θΥ] σ~ντει.ε'1τtΖ.Ί:, προ'l)γγέλθΥι, α.πεψα.σίσθ·lj, 

ελα.),-ί;θΥ) ~); επαεψ.ένr:, ~ σUστα.ljις σ..να. 

τσ. χωρία.. ιΧ'lΤ,)'Jcψ.ιχ.ωv χ.έvηJWV 'JU7..t 

π.),έον το;:) ετo~; πα.οYj),θε κα.ι θα. crUIJTYj-, 
θωσι α.'/..(;Ι),.,.. ,ο ~ε ιι,όνο'l κα.),Ον οπεο tz. ότερος, α,),'"ά. το ΘεΊΌν 6~'1 ~/,ει α..νά:'('/,.Υ,ν 

Τ~Γιψ7,; ΧΓJ.Ι οτα.ν ό ανθρωι:ο; r:ε:'.vf" τον Ι 
" ι (~) θ' γ, " 'Ι 
Γj tfY-r.ι ο ,ο ν fJ.. Ι, 'f) ΤΥι fJ'Q χ? ι τα. \J,'r; Ι, α. 'ι ε. ') [J,fJ.. Τ (1, 

ι Γ , 

τούτου π~oέΎ.,υ'~εν, εΊνε ΟΤΙ α.νεζωπυρ+ΙθΥ) δ 
(Yj),O; των Ζ,ί,επτών π:.ο; συ/'/οτέοα.ν, εν-

του ιτι.έον θα. εΠΙ6~ώ~'~ Χ α.. Ι 0:';1,;. το θεΙο'l. 

Ι"'''', / ι"\, ~ '" \ 
'λ'/ε ατρ?I.ια.σV,ενον όι Ί;f/,'hς ΧΙ'J.Ι χ.α.-

1'11. θείους χ?ι &.',θ~ωπίνoυς νόf1.ΓJ'J; το Κυ-
(' -,~J 1·1' ,'" 
Ο Ξ ρν-ιι ,t"OV/CX:~ lJ,ιχ" ?ο ς τι ν α. IJz.ΓjRO,l ει 'ι ε 

ύΠO/,?~ως λα.ός τις να. τελ-Q ψόρους ει; τα.ς 

'Ap/.ι:l.c, χ.fJ..ι πρo~ τί'vα. σ'/,.οπΟν εnε'lο"ί;Θ'f]-
• , \ ,", ''\ (J , -. 

,-; ΓJ. 'Ι αι "ρ Ι, α.ι "JtfJ.. ν α. Λ α.μ-.-::ι (1, ν ω ΓJΙ Ψ ο Ρ Ο ') ς 

, ,.. )' Λ;"" '\ - ", "" α.πο ενα. ,(1.0'1; /\α.uς ανευ : ρ/:ιις ~εν O'J-

vfJ.. τα.ι να. '"ίJIj"Q εΙΡYjναως, α.) ι.α. τότε ΠύΙfJ.. 

τα. ~Cιγα. )ι. α. Ι χ.α.θ"ίιχ.οντα. τ~ς 'Λo/~; δια. 
~ j ~ .. 

να. 'Yι'1"Q δ ύΠ~ α.υτην λα.Ος εΙΡΥινιχ.ως; Βε-

bα.ίως +. 'Aρx.~ πρώτον χσιι Υ.,6ριον χρέος 
εχει α,πένσιντι του εΙς α.υτ~ν α.ποτιομ.ένοι> 

- '" ι "\. . -_. 
ψόρου, να. έΠΙΤ"tJρ~ τΎ}'ν ~σuχ.ία.ν 'χ.α.ι τάξιν 
χ?. Ι να. ~νε ψροuρος 'r9j; ζωΤις, τιμ-9jς xσoi 

ιτεριου'Jίσ,ς 1'01; λαου πα.ρα. του δποί'.Jυ πλΥ)

ρό'ιετω. Οια. να. δαπα..νq. ΠΡΟ; τον σχ.οπΟν 

,(/:ίΤύν, Ί r πρώτ'l) λοιπον α..Πόλογία.. τΥις 

~Ap/,Yj; π~oς τον λαον εΙνε αν lT-r,pYJIJE το 

θ - ό ..." '\ ,>, , '\ 'Υ 
χfJ.. Ί;/, ν ΤYjζ, α.ν ό'f)Λ. ε~Yjσψα.l,ισε TYj'l "οω-

Ί;ν, ΤΙ[Lrι ν χ.?.ι περιουlJί'hV;~'!:J,i.. ι'!i-ντα. ,α.λ

Ι, α" αινε OΕUΤEpEύOντα.· εΙνΞ πο).υτiλΕΙα..t, τό-

τ~ ΙJ.όνον επιτρεπ6μ,εναι, Οτα.ν πα:ρισσΕ:"J'J"Q 

χ.1Ί.ιρΟς χαι /,pYifLCJ.. α,ιτο τα.; OΓJ.πά.να.ς προς 

έz.τέ).εrrιν το:::ί πρώτου χ.α.Ι χ.υρίου χ.?.θ+,

, ,Ι 

)
' " ,,>, , 

Τε ,Ε'Jτερα.ν Ζ-?Λ Επιτυ/.ε'Jτε~α.'I ε:,α.ι:rκY]σιν 

Τύυ ΕTi:fJ..'ι"ΥiJ.μ,α.τός τω', ει; τρόπο'ι, ω'πε 

χ.σιτ-r.ν"f,'Jε.ν 6 !,ω?ΙΥ.,Ος τότε μ-όνον να. i;νε 

α.Ίψα.ί,.ΙΊς ΟΤ(1.ν ΟΤίου l.αΙ α.ν α,πέΡ/,ΕΤα.ι cρέΡ"Q 

μ.α.ζ,; ΤΟ') ~)~ σ.Δος "λτλα.ς :ι.αl. δ),6'1.ΛΥΙ

ρον το ε~ εμf'J/,ων χα.ι α.'iιJχω'l 'J~'IΙIJT6..
μ.ονον χτΥ::J,ιΧ του Ύ.,α.Ι· ΕΙ; τοστο θα. ί<.α.τα.

),-ί;~:ι, να. ψέρ'Q πα.ντου xαot πι7.vτoτε δΧό
χ.λYjρον το χ.Τ'ljμ-ά. του, t·fj),. το ·/ω:.Ι( ILα.-

ι ....... , . ,-

νιχ.ίων Uπο/.ά.μ-Ιιjόν του γ.σιι το Ί.ωρίς πο-

όηνα.ρΙων βρα.;,ι.ί Τόu. 

------~~~.HO~~I~ ___ ---------

Έν τcp ύπ' αριο, 482 ?'JAAq.> της "Άλη~εί

lΧζ Ι) ανέγ'lων περικι;.πΥιν τινα π~ιχγματε\Jομέvην

περι του ζωτικωτι:Χτοι) ζηΤψJ.ατο:; τη; Μετσιςο

σκωληχοτρο?ία,;, 6ti την όποίαν π?οσι.ληθήσε-
2 [1 ' " -, r \ 11 ' ται ~V α?ψ \JTCQ Τ(;ΙJ αζΙόΤ, ~ιoικη70ϋ αψοlJ 

όμiς εί~ιχων ε~τ:6pων κ'Χι αλλων προσώπων iv
t,ΙΙΧ'Dερσu.ένων 'ι'να σΨ"ί(~1Jθ(ϊι.,.t κιχ! "'νωιtoό'.:n+.σω-

τ ι • ~ ι ~ 

σι ,ί~ ό ά.πoτελE7~α:ιΧώ-τεPOζ και χαταλλΥ;λό-

τεΡl)ζ "~~ χα:λλιεpγ~ία.:; Τ~~ l\!εταξΟJΚωλη)tΟΤΡΟ-
, ψια~ tpb7';(i:;, Καλ+Ι χ?:λλί-:Τ, ή σχεΦι~ αυτη έιι 

Ι μ.έρ'JU:; τη:; Σει}, κut;εΡνήσεω;; κιχ! ~n:; έπευχο
μα! να π?αγfλα,'JΠQΠ:Ο~ συfλ?Ι~'ΙΙΙ):; ;-φο:; Τ;Χ σUfl-ψέ-

χ.ον το:, ΔΙΊ..α.ιου ται λ οι Πον δ ψο ρο ),ογΟU;J,ε- ροντιχ ,'JV τ λ ήfl.'J"Ο; tC'J70'J τόΠΟ'λ 'E"ει~η ό' έ-
νος λα..O~ να. ζΊJΤY)'J"Q ),~γoν περι τΥις πλιψ,- τ;ι ΤC'J (YJIfιfl.:xta:; Τ'J'J:Ql) έν&ηέρψ:χι κ:χι ώ.; 
μ,ε).ο;:)ς έι,τε'J,i'Jεως Τύυ π?ι~τoυ ΤOύΤO~ "α.- ωαγε',+Ι: hύτ;?ι'J~ χα;. (~~ χαλλιεργηΤ+,ζ μ.ετα.;ο

/εΤ?ΓJ. ε/, τ();:) [~ΓJ.λ?.'I-:ί)υ [L?.~ Γ>.α. "α. τ+,ν θ+.χ.eιντoς χα.. ι 6εν 6ιχ.αιο:::ίται 'ή Ί\ρχ+, να. ~ σχωλ+.χ.ων t'i IIx?ι,v και ι:.ι.; Χ!ρδοσχ.όΠ9:::, ,έπι

ΕΙ'J?λιι 'ί; (ί.nΊ; I,'ht t~rx,xoAu'JO~I 'f. 6t'h~VX~ etn"Q δη: f.χω αλλας δα.πά.να.ς α.. ι δποΙfJ..Ι Ι Ο'ψ.ιu ,,:t Ρ~'fω EΙ~" τ+.ν όt'}fΜσιό":1τα, την ~xό.-
, ~ , "ι. l' ~ 1 λ ' )' Ι λ'Jvf)ο'J σvζηΤψΗ'i r, τι:; έλαι)ε ϊ. ωΡΙΧν έσν ιxτω~ 

τ9:~ IEι.oO r lωoι~ να. ε/1) ~ lJ.,ια, Τ+,'ι Ο'Jνα.- ό,,-ν ,,-πιτρεπουσι τ 'Ι ,,-Υτε:Χ εl,π ,YjoWfJtV , "' . Ι.. 'ο 
Ι J J ~ "') J , J Ι ~ ι J ι \ t: 1 .... '\λ _ ' v",' _ ν μ.ε:α,υ ~μ..oυ χοιι ΤΙ'vΟ':; συ:η,!λατUΙ(~ χΙΧΑ ιερ-

Ι",ιν yJν ε'ι''''''~ Et'c τΥ:lν α).).Ύ]ν IJ τ r, θ ι. Δ'JΟ -Γ,υτου II~"'''' "'λλΥ) ό"'π"'νΥ) χ.σ.τα. θειο --'ο v.. " , • v ' (h-J <λ< <Αο '-'-ο <λ<. ''\'ητου cr~O~'JV τ;::>cιχ. φιχω' 8. - ~ 
ρ Ι ι " r' " • ., και νεωρηΤtxω~ κιχ\. 

Ι3όέ'λ/\α.ι π α. 'λ αίουση , ου/} οπως χ.α.τα.οά... χ.α.Ι α,νθρώπινο ν ν6μ-ον πα.ύει προ τΥις ί- την δποtα.ν παρι:.ιtαAω να ιiναγνώσωαι ι.ι.ετ' έ-
λ1) ~ μ.Ια. τ~ν iiλλην, ιiλλιi ποία. να. ροψή- σχ'υρα.<; τα.ύΤΥ)ς α,,1cΧ.γκ,YI;, προ 'r9jt; νομ.ψ.ω- Ι πιςιχσίc:tζj οΙ έvαιιχψεΡ6fAεVQt, '~ρ~τηG'ΙΧ τα\' εφή
~.; Π,ε ρtι1:ότεpoν Υ ~ίμ.α.., το δ' α.στεΙΌ~ ειν,ε Ι τά.ΤYjς πα.σών χ.α.Ι διχ.7..ιοτιΧΤYjς ΤQ:.UΤYjζ όα.- μ.ένον Κ'1λΑιεργητΥιν ~\l1X !..iot ε(r;η όmίQ tlX' κ~~ 
CιΤΙ 'IJ μ, ι (1. eΊ..!h'J"ο~' προ; τον IJχ.ΟΠQν να πα.νγ;ς. τΙΧλληλότερα μέ,-α πpδ~ r.ροαγωγ~ν τηι; l\:Ιετ)φί-
.... r' ", Ι' 'Ν 'Ι' ρ , V)"\ ΙΧζ έ,ι Κύπρω, και .χ 'Ι απα'ιΌ,:;εlJ.οι~έ"Υ< τΥϊ ::. Et'""",-
ι:ιυ ν α.μ,ιδ1Τ'1] )I~ 'tCJ.. )Ι,?.τ'Χ.tια./'Q n;ν α..λλΊ;ν, \α.ι ομως IJ \.uοωVYjσις ΠΕFΙ ά, ,Λα. ,. 'ι· ·ι· "' .... 

, ,~ . γωγY';~ εένων crr:b?(ιj') ΟΙ -f.~vvιxto ό τό"ο; ν~ 
€ν(";ιfι !J.i,),; α.ποχ.τα. 6υνάΙJ,ΕΙ; ΠΕ?Ι'J'Jοτε- τυ::;.bά.ζΟUΓJα. χ.α.Ι τα. ("χα.τα. χ.α.ι επουσι- ,): Ω" , , 
,,Ι ε"O!κoνcψ.'1Iυ;ι fλε ,(,'J~ ει<. ΤΟ') τοπο\) π~ραγoμέ-

r,fJ..( "',Ν 'ι ;. "α.τα.ιIJ.7..Ί,Υ:ιτοu~. Ι;)ό",1) χ.αθYj' Ί..οντα. προτά~..,α.fJα. του χ.υρίου χ.α.ι ' '" , 
Γ • r.'JO. '-'-ο'" .' νoυ~ crTt'JPCι'J~' χαι αι, ~ΠΙίpεπo,ι,ι,ενη~ τη; ι:ίσιχ-

~Ί..έττ;τετα.ι 1: l\.υ~έρνφις, ~εν το α.ρ- ~~ωτίστoυ, δα.πα.να. το χρ9ψ,α. ΤUυ ),α.ου,' Ύωγη~ ~έ\lων σπόρων. 6Εν O:i ';1,,0 καλον νιχ v
'JCι':ψoE,Oat, αψοσ το etn:: τόlJα.ς ψορα.;, ΙJΊ..έ- το δι.' fιXλα. διδ6μ,ενον εΙς α.λλα., ΠΡΟlJπα.- πε6~λλaντo Cιί εΙσιχγ6,lJ.ε'/ο! σττόροι εl~ f-ttxpoaxo-

(! ,. ') , ') ,\' θ - , ) , ό'" , - .. 1 .... ",', πικηΎ έν τιv ΊΈλωνείω' έ~έ,ασιν ύΠO'Ι'\'ιy';:;~, l_ 
ϊ.ΤΕ:Τα.', να. 1,fJ..τα.οα.λYj ΤΥι" ,1)'Jτεια. ν , α. ,Λ ει να. π ,YjPWfJYj ι α.υτου Την t;u"",Et α.- , " < ο ~'ι~ t. , 

')/ , ι )'.;-" l' , Ρ'θ' 1 " i J, '!ti τοuτοv έ1τιτρoπία~ ητις 'Ι, ctTComΙXIri~Y) \iv δ. 
έ'ως ο') ~ σΎ.,έιΥις < 7Υίς Ύ.,α. τα. ,Yjζ'Q εις α. πο " π λ r, ρωτον χ.α. τα.οο ρα. ν, χ.α.ι ι:.1Jα.ει α.ψ~νει 'ι- τ • 

r . '" ' εΙσαχΟεΙ.:: σπόρ'J~ είναι καλη~ ~ ιιοοιης 'Ποιότη-
το.εr.ψ.α., τό ΙJ·όvον α,ποτ{λεσμ-α. δι' 1ιμ-α.ς ι νε(~γμ-ένα. χ.α.θ' ~μ.ι-;)ν ώς πoλ~χ.εψα.λoυ r -. το:;, 1\101 ιΧπήντησεν ι;,ι; άκολοvθω~: ΟΙ ίο", Kv-' 
θα. ~ν<.. οη θα. κα.τα.λi;~ωtJ.εν εις το να. [J,Y) ι όρσις, τ9jς )'"Qστείας τα. σ;όμ.σιτα. κ,α.Ι ά,ψί:- πρψ xιxλλΙ~ΡΎoνμενoι σπόfΟΙ ΙΙ'ίΙΧΙ άσV1jζΤΎjτει 
~/.WIJ,ev π/,έΟ,ν τίποτε να. σχ.εψθω,fεν . Κα.ι Ι νει ~ΙLα.ς να. χ.ά.μ-ωμ-εν χ.α.λά· να. πΑ"ιιρώ-, cfvώτεροι τι\') ν έκ ,η~ αλλ~'Xπη~ εΙσαγομέ. 
το βέbσ.ιον ε'ίνε ση εΙνε χ.!J.πως Διογενι- ι σωμ-εν χ.α.ι σιυτα. (;.ν δυνά.H:~!α.., ,§e.~.e~- νων σπόρων όιct '['QU; έl'ε~η.; λόγου;: II«p~-

'" ' 



-:ιι ~~ ~ .. :1.'. 

c;.. -:ι :ι -:, :. ':. ' ) ~ 'J. '.ι : ι:ι 'J . r/ ~ /. ~ Υ. : ι. ':J..~. 'Ι. 'Υ.. ~ 'J. 7 ~j. ~ -: Ξ Ι, ε. ') -
. ι " .~ 'Ι' ~ , ". \ , _;_, 
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νως :ι.α.Ι '/.α.'/.οΥ;θως αν ερι.ό(1.εναι σ·ιε.~Oν γυ-

Ι. μ.να.Ι Επι τι";)ν Εξωστών' nρlγJχ?).οUσιv α.
να~όως πά.ντα οtα-bαiνοvτα ~ια, τρόπων 
'/.?Ι γ) ι~ 1J1J'1j ς, np CιΧ α), ΟΙ) σ-η ς τΥ; ν α. γα- 'ι 6.-

ε '~ 
'~ 

χατa.IjΤΥ,μa.'7cι...ρ/α,ς ,Υ,Ί,),&, r,'Xl E~; παντα. 

~ω_~α.ί 'ICιντα- ε ι. "Υ,: ,Υ. '1'0::; ίJ.:, Κ α,Οf, Ι. Cι 'Ι νο-, ' 

!J,i:OU_E'J \ . ι 

ί':'~ τΥ, '/ 

€Ί" ει Υ; Κ uGi?YY;fjt; νά 
εΥ:ι.α '7 ά.;; '7 αΛ'. 'Ι ΤCιιc,-J -; ω'ι 

ι 

" . 
(J4"" EΤCΙ7?ε-

α'/γ;θΥΙΖ.ων 

γ'J'JΓL~/ .. ι7Jν ε,) τι:) z~ντ ~ (;~ Τ'~; 7:ό ΑΕΙ,);, τ(:} 

[J-fJ.Ίίc,ν συ/να ~c,fLέν(:j. Ά\ Ι./α. :ι.?,[ Cιί α~ω-
τt'υΛ 1.-JC,lC,l Ιι3~OΛ. τy'.α~ \ , 

" Υ 1ωΊ ΤCUΤΙι)'1 €/,τ:.ι .... Oυ.ό:') . , οΙ , ..... "" ,," 

O:-t a'rCι'J ειr;ιjν Yjr;'f] 

CιT~ ή ανγι Οιι.ό7Υ,; -:ι;)ν ανa,ι.r)ι;iν '7Cι'J7ων ~'υ

νa.'.:ι,ι-:')ν [yθα,'T€,) ει; -;0 fJ'r, itEF'l.l -: Ξ~(:J, θα 

τ:. F 0:- ψ:ί; 'Τω 'J t ν ά ε γ ι. 7. Τ Ο'. λ Ε 1.'.( Ιι) 'Τι τ Ο τόlJΟ 'ι 

[J-ΙΧFΟ'Ι ενCιΙΙΛoν απε'lα'l-;~ ΤCιυ τόσον [J-E

γ6.),ου lJVJ..vt,ιi}OU ;ΙΛΙ θα 6 1.ωξωIjΙ'1 α:,J.ά.ς 

εχ.εΙΟεν, κα.Θαριζοντες Tr,v αγορα.ν ιiπo .οι
ούτων iLlJ/Y,fLOIJUyt-;)v, Υ Αnως τε, ώς είπαν 

fι;1.Ιν τινες, δίινα,ντα.~ να. ξνοιχ.ιά.σωσι τα. 
δωμ.ά.ηα. εjζ,εΙ,l/oc. α.λλοι. 

:Ι< :Ι< 

α.πό τ Ι';) ν α.λλων πόλεων να. 

εΠΙ'Jχ.έπτωνταt Ir.v ΠΟλιν [J-ας χά.ριν Πι\) 

Tρωό~o\)ς, Ιιοηους CΡα.ίνHαι σΗ θά. προς
Ι EAx.tcr"Q του'ς εΠΙlJχεττ:τας και εΥΈτος το 

: Τρωι:.Gος, ΚΡίμα δε δτι δεν ευριιjχ.ο\lτ<χ'ι 
Ι χατά,λΧηl'α οtχ.r.μ-αΤ<L ix.el ειτά. ... ω. 

:Ι: 

* :::: 
λρχ.CιUlJα απ:ooει~l,ς Ir.; α.lJrα.).€ιας τ~ς 

r .,. ,. c Ι 
.."ΙUΤίς ΙJ-α.ς Εινι; Ύ} \ιεα. τρο1tΟΠΟΙΥ,ljις ΤCιυ 

όροι-ι.ολογίο\) τσσ ταl.υδρoμΔCιυ,. χ.σ.θ' ~ν1 Υ;
[J-~ραν πι.έον χ,α.Ι O'Jxt ... υχ.τα ως έγίνετο 

μέχρι' τ-ουοε, Ocx, [J-εταcρ~ρωντα.ι Gino' σταθ
μ.οΟ εις σταθ!J.ΟΥ α.ί γραμ.μ.α -τ:oπ~ρα.ι. ι nrιν 

\ 



\ 

~-

--

, Υ 

τ?'5Ti:C;Π(j~·r/j'.ς S'~'J:: 

, '" ~ , 
'j(.) a~~ Εϊ:l"J-:-Cι/,ClΛ '7'Ι:'Ι Ξ,'Jϊ.Ξ.FΓλΊ ΊJ/J.)~ ':Y;'J ~-

7:~ e;';j 'j·a. 'J T:~ ω;~ i? ~ IJ..'JC;'J εις \,y.?ιrι./IJ., i 'ι (~ι 

, 
CI~ 
ο'? 

.., ,,,,, ί"".., 

rJ.TCIJJ,I,'J";(J.I.·r; 'J'J':, 01,1'" Ε-

, -:: I.~ Yi fjl.iJ,O 1:0 Ι.εl. ";0. 

* 

Τ:: ICi'J'J.t'Iw" 
ι 

ι\ ει-

'7 r.J 'J :. "' ι t 7" 'J Ξ. 'J , , 
" r,ι.-λωΊ , . 

J.( )υ\ll~ I,~ :\0 Υ!Ί\. ( )ΒΙΤΖ 

\1". \lΙI~T()..λ(»)'\())', 

" '7'.:I;~ "ΓΓι Τ Ξ α.') τ Cι 1) ~ Γ) '.rJ" 

ΖU Ι ΤΖ \ ~()'TK()BITZ. 

\IΊ2:I()10,',\Ο2: \ \1),\.\1. '1110]" 

ΙΌ :\())Ί'l\oΙIITZ. 

ΛΊ;(,Ιf' Οl'Ι'ίιΙ)(ΤΙΙ τΤ"μ' ,,:"'lί,I,,]')'Ο(}) 

I':~~ -:-i ;:;.:ι:ι.:ιχΥ. :::l :\~:J,C()~:ΙΛcσ α'/έγ,ω;λ::'1 ~':Ι S:ΥΞ,/:::'I

~: ;:1Fi;:~'I:x JT.: :ι;Ί') έ;:,:;·r.:J.ων μ Ξί,ι;Ί') :o':~ -:(;)') M:;~~:i

F',~ω" Y.):~ .l-r;μ:'γf l::.6· ι -:ω·J ~(d'l Ζ(Lφίων δη δ~\1 '[Ot~Cι'J't Ύ'/ω

σ::~; ς\ς την K,-,δέ?')φ~'1 t:u; U1Ι:)ΠΤΟ'J; ΟιΧ νΧ μ.·1ι δίδ~τ::ιι 

ει - iλUttiU' α~ΞιJt ,,;ι ,πλo~:;ρώ~ιν, Έλ:iε;μe.v οε )ΙIlΙμί~ ... 
ίο:~',j-:Ίj'Ι ;(3:-;;:ϊΊj;ιν κυtΨΙ'ιjτικην, ητις ελΕ"{ε πρ::Ις τσΥ MolJ
'1,:i,ρ·η'ι Τ:;':; χι,Ι-;,l:'J Y,3Cl ί.:~-;;:υ; C·ιιμογSρο'ιτ:χ;.'ΙΧ cώ:;ωσι σ1)-

, ~,,,. -r.' 
μ.-::tω1~·1 Τ{~'I '7:~:'J7ω'J ~7:6-;:των, π):ρ:χκατω c,:: ε./,Ε.γr:.'ι , Et-

C~τ.;ίr;~~ς ::~ Τ.Fi7.Ξ~ 'I~ 3(;)Ίωμ~'1 )'.~l i.6γ'J'I δι~τ~ ,,::,u; θε.-
\ .,' ,,, 'Ι) , - .. , .. - -. ~~ 

ω::/J~J.Ξ:'/ Τ::',~J::;J; ()~~-;:ε Z'Y..I,lX. ~..ι"; '/1. μ2:, ει.ι:.Ύι:. _ ",..,-
~~i Ξ/'J, μ::i-:jQ'J ε~.; ~6'1 -3::~·ι.1, :iλΧ::ι. 7:?~'jΞξχ:ε c~;:~ Ο). 
.-1 '(,,(')Ί',-ε Υ,,,: 71~'J'~,.rJ.J'J, Λ:.'.~:'Ι )().:. Υ;'IJ.Ξtς :Ξ'ι 'f~t~:iJoE'I Τ:"J .. , ι r' ι ι ,. ~. ~Γ \ .. 

μ;:):::;:.'ι ~~). 'IΧ μ.~ 1:1:Ij;;ι,;)]ωμΞ'1 ':~ ';tF;:rτ~;..ι.::'), 

"(I)~'JQIJλχ " 

" " 'E~'I ~,~iγ:J.):-;t ι:,r)η i,,;~~:J~~P')Ύj'j~'; 'Ι): 7.ρ:f,-η S~; 

::: Λ) 1'':,'1 ::,';:? μΞ~??'I, ν~ ζ'1j7·lι';·η";:xΙ λi:!ι ο"'ι;μΕ~ωJ','1 -;Ι;)'Ι 
>-::1.:1/)'1 :'/,'1.7::'',) χω::,~:ι'J, C~:-Ξ ~t~ C'fj!J.:ΙΊ::ΙΙ:);J.;:'JΙtΠ E:3::;;:J:

'(,1:(11'/ -:":;:;,ϊ:':'Ι ,,:χ xiiJ.Y) τ:;~"C:, CJ:t: Τ~') Χ:γ'J'1 ν1. ~Yί:~~ .:i-
~, ~, _. , 

c:;'.J ~_I 7':;~:''I..'Ξ':).~ 'Ι) ~'){αTrι X:l~ X)':~'):X:Ι:TΓι 2'J:-:'J~, 'λ/.Α 

ιX-:-;I,';J~ ν:J. EUI ~π' :;'/ιl ΤJ [)π~τ.σ) ΟΙ';:'''·Ι. "Ο ;;:\'1 ζr;:-r, :~~; 

A~':~J~ Τι ΚuSiΡ'Ι'Γ,ΊΙ:, (;,; ν'ι. Ίj'JΞλε ν'ι. i3r,μ,.;u~'(f.JΊJ ~'.o;. 

'11 JYI:).~tιιI:1t; ΤΙ~)'I 'J;:~ι::ω'ι Χ:Jμ6j'J€τ.:ιt ~',λ -::J'J τ;.1,έJ'1 μ'J

Ct~/.:;J T~:7t:.~, ~I,~:ι ~~'I ά";"JCιίt ~ Ku~iP'I·fι:J't.; τt EZ")'J'I '~i 

ϊ:::ιfJ:':J'1 Ξιχ'ι ε.~'1::: γ\ll.ιJJΤ:'Ι cί ~(3J'JΤΞ'; Τ:;Ι.:Ι:.JΤ'λ; σ'fjμεl,Ι~);~t~, 

, ,\ t'J τ Ρ ο !L ε Ρ ί τ YJ ς 

f{ 1;/1/~' l'Ι'Υίιί J( rιι ' 

Ά;'έππ)o~ τυ"{χι1ΊΕΙ ~ Ilιτνιερι;ιnτ:ι; Ί\ΡΖ.ΙΕt'Ε~; τη; ε

'1Ιχρχ.ί::<; ~μι~I'1 I{~; K~pιλλo~, 3:;tι; εψ;:ρε'ι ει; τον χρισ1:Ι: 

OΙ'Mμ.~ν ό'(~~-ή,,-o'lt::ι ολ:χς Ψ:.Jχα; λιν:)6"'μ5oe1tω'ι ~::ΙΤOί>ιIι)'1 TDIJ 

χωρίου B:x?tcrt:x' ~~η ~e μ.~ ΙPΙI~~!λ&"'"'; "όπων ~6.a6~lYi!.I 
Ε"π! ιr6π:)υ 'ΠρΟι.; ιi~έγι!poιν' 'EJtJtA'tja{:xιo· ίν τί;! pηOιiντι χωρίφ) 
':Ιζ Ιιiγετ~ι δ~ Οχ ε'l3Ιοι.τριφΊΙ, ιtκιιΤσ! !ι'l:~p τΟ ιιί~σσ:χ'ήμ'tροv. Ι 
τη iki.'ιjΟε~qι ~ επ:χρχιαι ~1J.ιίίν σaμνuw;ται δι:Ι την απ6)!.τη'tv 

ί;'.;~lτcυ ΙΙ,ΙΙJ.ε'ι,:φxoυ, 6ρ' cu πρoσ~o~ι;Ίμε'l r:,XX.1 r.1 ~:xλ;', 
(~I.{I?~;:cσμ.'1 ,.~ ,)~.)v.~~. f).i.p:u; τ1;; έΠ:J.ρχί:χς +ιiJ.ι"·I, δι' 

:]Χ 'Jπιφ τοσ κc(ν5ιf"~αλo~ (;1; 'AFX'.sp'u; Υ,:ΧΙ Β--"iλεvτr,ς 

ί:-:?αξε, ;:ηχ:.'ί?,·)τες T~'JT'V . .l~'I πp~τ.ει ct ν:' ~lαi.:iΟΊJ τ1;; 

μl1,:J,ηζ Ι,μ(;)ν )\)ί 6 av M6pq.I~' Ι\cς MΊίτpσ~λΎ;ζ Κ::ψηε

ω;'~ti~''ι:;, κωμ;σ(ΚYjζ, δ:2 τ6ν tϊ;~~Ο"J έ::tJ'f,ζ :τεμΛJ'/~μεΟ.χ. 

-'0-

Bα.ρι~σια. 

'Λ~Ί()τψε !(ίψ/t: l:v)'τιίχτl1. 

=Ι: 

'" Α \ rι ι Ι' Ξ 

ΙΙΟΙΙΙ\Ι\.Τ-\ ΙΙ. Σ\'!';ω.I"ΙOiΌ 

3'.J:');:'J; iϊ;~ΖJ.; 'l.J.! Ξ:?,:Ξι~ :li::lγγΞι,θi,/::ι ~-r;1 α~:;':) Ε;Ξ

~)J"(I;2'J Ξ:; ;),',/,;:':< "CΞ.~Ι.'~\ )':;1.1: :iXr/}(v; νι γΞί'ιω-;ι 'l.τ~μ:x 

11' Eσ""I.:;~ :::ι:',i'Jsς ί) 7:)::?'(ιι:~:ι.{;IΤΧ':2 Κ:1ί 'j'Jγχt'ιr;:Ιί'.Ι~:~~J: i
Gμχ::χ 7:\:Ι~; ~~'Ι ~·I2λ;~ί:ς', K\):i~'IJ'1 Χλ.; :, cs ι(Αυ:~JΖέ

~',J'I ϊ.1.:?ιω:Ι:Ι,,:J'.ι ~Ίμ:x)) iί:).~Γ(Ξλ(J~') Χ.171 7-1;·; ~') τ~ aΙO~'J-
GYί :'J~ σ'JΧλ6γJ'J τ"r,; {~':\ν~7I;λX,]'Ξω~I, Ο:;(}:ΞΙ:;:Ι:'Ι ύΠ~P τΥιζ 2-

μJ'IYj~ τ-r,; ΚFή:'~'; έI::Ζ~Ιjχ, :J O~ (("Ε'ι ~:iI.PlJ E7:t ΤΟ'; ~x-
9"u λ1jη'~'IΥ/Ji'J!ω', +Ι?~Jω'" Ίj.:~ι τ~ μ'lΎψ,σ:ι'ι,', τω·ι Κ:χσί-
ω'! αγω·Η.7"ώ'ι» Υ,,),Ι το ,,:λε~τ:ι.\)ν "Ί{ M~ι/.::ιλί:;.ι. 

Όμαλ'.γ~~μE'Ι c-;~ τ!ι -;;olfι:J.~:," -;:J.~τx χα! μ.iλtσ,j τινα 

έ; αυ:(;ι,), i'ZOIJ1l -;6:;φ Z:i.pt'l, i;-;);-;'Ii~U7l -:611)" 9ιλ~τ.;ι
:?;~'), :ΟΙ pΞ~~-σι Τ~1~') ·"3,ω; ί:ι"ε :η άΙ:ΓιOείqι μ:ι.γε,j~'J~~ 

"IΊ~\ Ι ΚΙ! ι\ ΟIΤ':Tl Κ 11 ι, 

11 f (ιι ε\ο ('!Τι(, 

r!' Χ '}"::)ΙΖ Ξ~;.ι ":::~ s[),rt:JP~;'J,--- T'~'I εμϊ::~',Ί:~'I I.~';, .. ,;:~y.~ν 

Ξ~'r;~μ~jμS'Ir;'I ε 7': Ι τη.; ΧQλλι~t:;:ΤI.·j,:~ τΥι; ΤΡ1'7:Ξζ'.Υ.r;ς Κ~~ 
.', ~ " , ''"' , , , 

7: ΊTrι.; Υ'I'Ι'''ι; Ο~:).Ζsφ~'J'~ως 7:ρ:ς -:'Ξ ΤΤ)'Ι Ί.2Τ:1~:tl.;";'F~?~λ'l 

μ::-:~ -:-~~ λ~"{t'Jμ,γΡ2rί:χς }t.:l::Ι '/Ξ:1.'1 μΞΘ:3::'1 Sί'.7~f)s~μ.S·/~,; 

~;:I, -:;1"'ι;Li--:(ι),1 :ι.αΙ ίot'li)l,U1'1 κ:ι::ι:λλfιΧωlJ" u;:; Ξ.Ξ'/:fω'/~ο; 

~ Ζ,γ~J~:J. Κ:;&Γιγ'ΓιΤ:') : ι;) 'Ι 'Ε:J·τ': c '.l.ώ') )0: ()~/.-:,·/:μ',I.ω·ι. 

;~ T'J-;:::":PYf"Y'(~'1 φ'JΊ.λω'l ~'I.'iIJ::'J τι,!),ω~J.i'/:"J :Χ'/7~ μt~; ~,,;ι

ΖμΥι;, TJ ~λ:') απ':l:sJ.~']t:t Η '":Ξ.'Jχη, σsλ~3λ; 3~4 ε~.; 

( Χ=..: -:~ -:{jJ:r,μ:χ έ"J.j:;7:;~ ΤE6z~:;; ?ρ, 1 η t~'j ΞI.:υ ~? 7, E~; 

γ?;ιμ:J.:Ι:::1jμ:χ 7.χν::,; SO'I;U; απ' ε~Όε~λ; iΞ~~ ',-\ει-fι"')'; ίtP~; 

:~') 'Ι' ΞΞ·). ~. Z'Γ(O~P7, 

Ο: μ~ ;':-;;;ΗέΧλΟ'IΤΞ; το α'ιτί,ιμ:'Ι τ~~ I'''r,q/Ji'"o:; ";E~/.cu; 
3Ξ'ι 0.1 i."μ.6j'ιωσι ,ο ;;ΡO~Ξχές. 

~~'/~στι;ΊμΞ'1 Et:; τ.:i·/τ:χς το crToQUQ:J.l:;v ~:χι XίJl') ϊ.;'Ij~ιμoν 

τ:Gτσ βl.6λi~'/ το:; αρ{στου πεp~ Τ:ΧΤΟΙ""ΗOC χ",:, -;τ;:;/'\JπεΙΡQV 

'λ. Z~γ~Iιρα, 

-~ . , 
ιιΑΝΑΠΛ'ΑΣΙΣ". 

Γlιριεχόι1η'α του 5 f ι'ψιθιιου. 
'R'! κ:ι!ριον χτύπ-ι;μ:χ.-Ό ύπερ :-r.:; 'ExxXr;c;i:x; αγων.

Ι. Σ~C1ί,":1:~νYj, Ψ'JΖοΊ.cγι~",Ι μ.ελέτ"ι (ΙΒ") -::~ oιUtE;o,J,toy. 

-ιιω; θsι,ομε') ΤΟ'Ι ΧλΤιρον, TooίΊjμ).,-' Ευ.λYj~ί;χ ~:xι Π:χρ

Oε"~'(ωγόίoν ur:o Κ. Δι::ιλςισμ.ά.-Γ. 'fvπGiλ3;u Κcζiχr, .:t-
-Y;~:::;Jt.; Ξ'Ι :f, BJ:JI.-n ΠΞFΙ του i)('XA"fj1~~:J:~XcCι 

- Ό-\·ι;iγ;ι.η σv/.'ιτ,ς Uπ~μ·ηj;εω,.-Θ,JφΛεu,~/.η 

ΔωF€~( ~;-;εp τί';ς "Ά,απλ:xJi:ως". 

" Ε:\ Λ 11 ~ Ι Κ ιι Ι' E!.5i}ff*.-'if"~: 
1I~()IE.\AI6Ι·(( τ05 !J Η ι', 01'('. 

·ι.ί')·φις.-

"E/,(jo~~; itEFl άν:χλύ,εω; έλλψΙΥ,ώ'ι C::'lύv.-II'pt Q , 
μαμ-

6::0'.0:.-- Α ί 'Ί:xιrϊδες Ξν I':;ιλλί~. --lIpnnxc, :3r,γcς τοσ οί- ι 

'ιcπ:ίJU'-'()ΡνιfJ;λογι~:i.-Δ·.αγ')ω.,ις rij;; ·r.Ί,ιιι.ί:>:~ των βοων, 

-- ι:>ι,?:χ έλεj>iντων. -Άλληί,ογρ.- .l~::i~~F:X'- Έμ;~Ρl~::i. 

~οv.lrιίΙ'Οl'. 'Λρ' Ίις έ.ϊοχι,ς 1Ί ΣΙΙ(Ιός ΙΙΙ'Ι
ο{){'θη είς ιΊ)'ΨΟΥίαι', εύη!ΙCρtΊ: και παγΤU
tlOuJ(' :7ροοι\'r-:i,cι αΊ":ίη, Ιδι.~{.lασι(ίιrθη ο' δ 
.ϊ,{vt!uιψιJι' τηc ;ωι ιοεΧΙΙ:71ασιασθη () π.Ιου
rIJ( τη('., 7ΊΊ έΧ.ϊcιιΟfVΤΙΧCι, και pt.lUJ'Orwnt
ΧΙ1 ιJ'ρ{ψατrι ηϋΙ7ηπrι Ι' κατ' ά{Jιθμο,' χαι ση
ΙιιJυίιo', U.7U σιτετ';/ι' ο; διαχείρησιι' οί πό
(,οι έ,7ιφχου(τιι' είς :τάπrις τας οιοικητι'Χας 

ι'uιί)'χιιr:, μίrι ΟΡ ι'i();lι~ 'Χ,lηοίrωι' χαι έκα
τοστι'ς rJτ(>ιιτιωτCJΙ' έπαΡXOυιJO' cίc Τ1/γ Τ?1-
ρησι ν η/ς l~ηΙΙOιJίΓ1ς TIJtcwc, (/11 άπει.ιηθcί
σηr it;r<'J 60 iTl'JI" 

ΛέΥετ(/ι δη σιοικητης έΥ λρψη θα . έ
Ιπέ.lΙεrο -.<; irιrr(J'f: Κοωόη1'::, p i1o f:' roi) μ~'_ 
Υά.JΟ1) Βεζύ()ου και Όρθόοοζος το θρήσκευ
μα, π.υ/γ χοτα 1'Εωτίρος είδι]σιις στέ.ΙΙεται. 
π ά.ιl Ο' Ι; ~'II Χ /ιρ ' ________________________ ---", 
-'Πχ Πfρο}ίι'ΟV τη.Ιεη)οφηται,Οτι τι-8-

φΙ/!Ιf(,ίc: « [>ΟIΠ)), έ,ϊίσηιιπι' ΟΡl'υΥον του v. 
ΠΟΙ'(Τfίοι', έOηιlooίευιrΙl' έΙ'οιο;ρε'ροι· αρθΡΟΥ 
ΙΙ' ι:Ί ΥίΙ'fΤrιι ,,(e,;Γος ,Η{IΙ ι!υ)'{πης π()οσεγ
ΥίΙΗως ΤΊ!ι: Ι'ι(ιιι(αίιι( π!ιος τηι, Γα.ΙΙίαγ· 
Το Ιί{.θ[IΟΥ TOiJTO, :7(IOF{).'\;όμΠΟΥ οί;τω έt έ
ΠΙΙίιίιιου .-τη; 1)1.', Ι:ίο{ησε μεΥίατηγ αισθηΙΗ'Ιο' 
Ει' Ει;(ώ7η X(tL έθcωlοιίθη ώc ύ.-τόΟFιζιc. της 
ιΥιιισ.7ιίIΗωι; τίιι: ΤξΗπ,ll/Γ: σηψαχίας, ΦαΙ
)ΈΤΟΙ ι)[ ί;τι )(1// 11 Tf,lfVΤJίωr: παρατηρου
ιιίl'η :7{,ο,ιέ)')'ισις Τψ: PωιJlίίας :7(,ας τηγ 
'lτ(ί./ίυ Ι' δΕ ι· fl Ι'ΟΙ /έγη έ1' τη είδl1σει ταύτη, 

!JJF1.;(t~ ε,ι ΘΞσσ",λoν(~ΎJ. • 

ΤΙ]Ι' Διι:τΙ{ιl/)' Π()ΟΓ; Τ111' Τ(ιίιηγ πυρκα[α έγ 
T~I/N)fIWJT, πlψοιχ{Γ! /ΙJTtτfgψr.υσε τι3 ΓαΙ1ΙΚΟΥ 
θέοτ(lοι', 50 άΠ(jθlJχοc και 6 χάΥια fιετα 
τωl· έ Ι' αύ::οιι: 25 ϊ.ϊπωγ χαι οιαφόρωγ έιι
ΠΙΨΕΨ'lτωl', '/1 ζημία ~πo,{oγίζεταΊ είς 80, 
000' ,lίrrις, (VI' 12,000 ψrφrι.Ιlσfιέι'αι, 

'ΙΙ ,:μτ. το;; Ίσθμcιίί τ~ς Κσρίνθσιι, 

, Εζεχωr1}θη ηδη fι έκτέΙεσις τηι:: aα-

~:tr~~1aT~~S«~~!t ~:ί!~~~~~;ήγΤΙ~τaτ:~«ηΙ.t~~ 7'" 

f!la1' τωΥ i-rro1Yl!frtw'V, ύπεγρά[Ρ'η δε και το '" ι 
συμΒούlιογ ο/ς ά1·α.ΙήΨtως της έργασίας 
ψ:ις 01'1 riIJ.ti0YΙ .Ιίαι· ;1 (ιοσιχώς, Τοιουτοτρό
π~)ς ιΡ1' θlι f/ιίl'ι;ι άτr.ας ΤΟ (ιέγιστογ τών 
έρyιfu·, ίJ,rrεΡ ί'Π0 τοιτούτοι'ι αίΘ[ΟVC οίωΗ).,υς 
t1X fY ύ().\,[σ~ι ;ιωί Ο.ϊfr ώ( /'l'H)ιTT(J)' (ιγε
στά.Ιη έ'ι'εχο' ίου έ::υ.lθόl·τoς J'Ι(frvχtίιιατοe 
tir. r-it y Ilf)OCI~(JIJ).( ητιχΊν' Τ(ιιί.ϊε(αγ τω" Πα
ρυιίωι', 

ΊΙ ),J7~6}J"~·x~r1 r~σ ~!~δ6χ'ctJ. 

Αϋ{ιιο}' tl' τη ιιίθουση τΜΙ θρόγου θέ.lεtr 
ιJώυtι Ι) JItiιYr;xor: TOI' Ί'tJ'οιιιιψi)'ΟΥ όρκογ 
JIf!)( άπι6'ιωι.lfίιιc· ι'ι ιγιχοι: έιJται b ίικ()-
10 υθοι: : 

"Ό/ΙΥύω tir: TU Ι)ϊΟ/ΙΙΙ τηι: 'Α]'lα<": και '0-
ιιοουσίου Χιι! ι.ίι\Ίιιψέτου, Τ!ιιάδοc γα τηρω. 

ΚΕΙ)ΔΟΣ J'I)ΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩ.'J, .• ίιττι γ tiC Τ (11· Πασι)/ιι, 'Ι'{1 Π(Jοστnτεvω τΎι ν 
Κ T?αγσυOισ-;~.--Xωλα{vει ποί.u ώ; π~ίΎJμ:x Χ",ι έ"Τ/ΚΡΙΙΤOυιJIIY θι'ησκtil!)' τωι· Έ,l.1rί l'ωγ,-γα 

tί:ι εί'6 ~.v;ltbv να Oημ~σΙ6IιOή.-κ. Λ, Μ. E~/.cφιστ"σμεν φυ.ΙιΙ τrω το Σ Ι~'ΠI1 ηια κα'ι τους "'όΙ(Ο1!(' το'!} 
πολυ οια τον y~oν συν3ρομητην, αλλά ιXXλj;~tg Οέμ.α ει; Έ.~.~η}·ιχoυ· Εθl'ΟΙ'Ι: Χιιι ,,·α ιrιατηρώ και ύ
τά γρ;χιι-6μ.ε'ιoi σοις.-Χ, Ν, T~ 1Ιερι σIιμ.περtψ:ψ.x; Χ. δε .. Πfραuπl(ω τ'ιιγ iθγΙΧ~lγ ιί)'εΙαιιτψτ[ο)' καΙ 
OΊj/Aασιεύoντ:xι διότι οεν μα~ iit σαΨΎJ'ιΙζετε.- ιι.. Ν. Ν. Ιι. άΚΕ()(ιιόίητα του Ίi.,ΙΙηl·ιχοf> Κράτιιι'ςη. 
Ευχ:φιστουμεν. "E'IE~α τοίιτοιι εινειi'ιαπόΨE~~ΤOς ~νιXγ~η Κα τα Trl)' (~r)(UJil οσί α}' ]'ε I··~t<rtra ι δ;τί ση
~λλ:ιιγi;; ιiέρoς 'll:α~oι~l, ~oι! ιp060~μ.ε~σι δ.ι v Οα ~ι:ι~c:ΨIι)μ.εν ιφς ιι υ.lιx~, '[~'.Ιιτ';·~, κ(~ θ' ψ,. θ(';ι πι.φ'σταn,Q:6: 
,~ι ',IV.ιxIt -ΙιμΙΙριχι; :'ην l\y"a~otv 'ΟUlfv~λοu •• Ισω; δ:.ιν1')Οιί\μεν 'ό BuaI.-lfi'br., 1'0 ό''Τ()t'f'IΙ'tκ:Οl'~1.! t./!Ο,ύ.lι, ',,' , 
να άΠΙ;ιΡόγωμιιν ΤΟΙΙΤΟ.-χ. Α. θ.' Ειιρ. θα ΟΤιμ.οοιευοη 'ιιtρo- Ι' Ι ' Σ' .• '" 1.". 'ι"·""· "·.A'n>~"" ," 

" " " ηιο υγΟυΟΙ: ~ιι,,' 00 ' 8.- ιτηYflις 
σεχιϊΊς. Γράψε σIιχνCΊ-·y,. r. Πψ. Οσον ολιγα ιiντιτυπ", '16- (3] . "0' " •. 
Ά <, \" λλ' ό '0'''''' - r.!)· rt<: OL'.ttvτot, Ουτω (foOc·!c. ορχος Ιιιχν-σον α~pιoα, >ιαι (,)σ~ν 110 α τ σον eu ΎJν", οι UfIoJ(.~ .• 1\. οιν-. \ , ' ,., 

, ,,' , Ι{ 11 I1 Δι 'ι '< γρ:iroετε ·\ί:χν f-Ι υια .-ταυιι); ΠΕ{)Ι .• ίω(τι)' ΙΙΙ'ίι6ααΙ,ΙΗος τοΟ ΤΙ7υπα Ι,φ"''! μιαν.->ι, . , . ",τ ,-,~ν J ,. . θ . ' 
." ' , "'Α - ) 1 )' , ό) Ο 11--σο'l>' (~nxtιr εγιοζ'. xa/,u'! 70 πp~ 1101. ο:.ι σ:α ,"'1, r: ,ην ανα)!. ,cu ,ν. ,.." Λ'Ι ) '" " 

περι τ.1ς λιi:;eι~.--x. Χ. Δωιι.. 'IΕνε)!.α αλλ:ιγij, δ"cμoλo- - f, χ. τ ί,ς t'o.xt~ τωι: ]"<Ι'Oίlε Ι'ψ: ιι:τοn)((.-
γί-:.~ τ~~ ταχ.Ορομείου Ο' ανα)'χοισIJι~μεν ν' αλλαζωμε'Ι την φης ΤΟ V π.Ι ιιθι)ιψ Ο iJ r ιίι: Ή,ΙΙ<ίδ ος κα rt~. .πι)-
+Ι;λtραν της ε)\δ~σεω; του ψ,JλλCJ. ,.lει<: xal χιιψία lι(ιι·θιί 1'0(10' ι'JrI XliT()lXOI τι.),' 

Ίιθψ·ωϊ· ~ll't: {φpH'~Ι:: !ι';~!' 51),,111, θt).l~ι~ 

9 Ί" I~ 1-> Ι I~ r\.. 
--:-o~o-:--

δε 47,9·HJ, τι) ι),lοl· /07 }!5 t, τω), Ltt :τ€.
ρι,γώρω)' ι'ίΙψf)·tς ι/εΥ ;')ΒfΙ θ-'ί,lειc οε 206~ 
Τι) δ./οl· 5,95. "ΩιJίε. δ,Ιοι οΙ ΚΙ1roικοι τω)" 

"Εναoc τyι~ ιΧψΙΙ6νου εφότε~νΎ)ς ιi:σ~~εί",ς τιiί') γε'l'ιr,μ:i:ω'ι, 

.:i~HtO', π),ΥιΟος σιι"έρρευσε'/ εί; την σιιψ!.Ο·1j κατ' ετσ.; τελ~υ

μΞ'I'φ E'ιτ:xiίOoι '1I:X'ι~ϊIιριν του Άποστόλου, Βχρνά6α, ητι;, ι:ι; 

λΕ"[Εnι, ~ιx! σπocν(οι xoc! ζlιJ'I)ρoτέpιx των ιX1l6 τ~ς Άγγλι

)<:?;; ~Jιτοχ~ς ΠΟΙΡελΟ6ν'rων έτω·ι , (ιπ-7;ρξεν, 

, 'Λθψ,ω" ιυ'τιι τωΥ ΠΕι)ιχώ!ιω,' ιJΙ'IΙΠOσoσ~'ΤΙ~Ι 
Λf(l'fτα ι <Jrt '1[(Ι"Ιία χαι 'Λ]τ/ία ('Ο'έ,la_ ~I{: 1 Ilι, 355, Κάτοικοι, tQV llειΡaιώς .. l"'άΙ~, 

(;01' τ ΤΙΥ 1φιύτοGΟt1,lίΙl}' Ι'Ι! {nργ'ψτωσι r δ. ~ί(ΨΙHς ι/ει· 18,848. θι}.Ιεις ιΝ 15,479· ι.ε-. 
:τωc 1Ί !( (J'llrYl ιί )'/ δρυθη εΙ( 11 ύΤΟΙ'ΟίΗΗ' '1I1"ε-" τ.<ι τω~' κα τοlj<.ω'lo' τοσγέΟI) Φαλήρου ά,ρΙlε.' 

Ι (/ΟΙ'[(/}' ιί)'άΙ0ΥΟ)' προ(:' r71", της Σιιιιου, ~ιύ-Ι'fς 18,985 καΙ Ur~.ltcf; 15,584 το olo'lf $.1),,' 
I.~ ι '.\" • .<L 569 τουιοικουιιεγης υ,ϊυ τψ 6,ιικοι'arχ«ο' ~.,:;"' , 

, . 



Λο}·δΤ1·Ο}·, 5.-Κατιί ΤΙ1'α (Ι ηαπόχρισι '1" 

τωl, ,( '11μ. Νέωγ» έχ Bιέnηr:., 1) κοινη 

Ύ1'ώfιη έγ BεllyραδE~ cιι'ε Π.οιυ έζεΥη-
7'lΡlιέrη έΙ'αηίο}' του Βασι.Ιέωr: ΜιΙ(Ί'Ι'πυ 

είς ΟΥ άποδίόοnαι σχέδια πο . .[( τιχοv πρα
f,lJχοπήματοr:, Οι Ρι(οσ::τΙισται έγ τοιαύτη 
περιπτώσει εί~'ε διιιτεθεψέι'ο( '1'(Ι ά }'ατρέ
Υωσί τ,ηγ ΟυΙ'αστείογ τωΥ Ό6{ιέΥοGιτr: χαι 
γα καΙέ&ωσιγ fir: ΤΟ}' Σtρ6ιχοr θρόl'ΟI' ΤΟ}' 
'l1ΥψόΥα του Mat'roGOt'1'iOV. 

Λο'l·δΙΎΟI·,5.-Κατα τηlεyράgιημα έχ Πε

τι)οωτί)l~ωr:, οι (ι[(αιρο'ι» φo6oυvται ιιήπωτ.: 
'iι φήμη περι του Υάμσυ τού Διαδόχου τηr: 
ΊταΙίας μετα της Ιλεγι.ίΙης Δουκίσσης Ξε
Ύίαc πρiinιατοποιηθfj. Το τοιουroΥ θα 7ίτο 
δυσάρεστο. δια τηγ τριπ .. Ιfμ' σψμαχίαγ. 

BtfJo.llror, 5.-'0 Αύτωφάτωρ ψΥυl'ήθη . . 
συγηΙθεΥ έκ τήr: llτώιJΕώr: ;,;ου έκ της ά

ι.ιά~ηc. 
. Πότιrδα~ι, 6.--Σ17ιιερΟI' ~ιετα (ιεσημ6ρίαγ, 
δ αύτοχράίωρ π(ιοtκήρv!.εr πορόnι..Jl' δΙωv 
τω., ιιε:~ωγ. riir: (3aac.ltXfjr: oixoytrtlac, το1-'ς 
άρρα6ω:ι:,ρ..r: της ΠΡΙΥκηπίσσης Πικτωρίαι: με
τα τσ~ πρίΥκηπσς 'Αδό.ΙΥ>ου τού Σωιι60υρ 
Λί:τ. 

-Ή ( ΒορεΙΟΥεριιαΎικη . Ε'ψημερις» δια
ψεύδεΓ τη ... ιΖόησι.γ τωΙ" προσεχωγ ιψρa6ώ-' 

'Ι"ωγ τής πριγxηrιίσσης Maflyaplrar: T'Pιr: 

Πρωσσίαι: μεια του πρίγκη;ιvr: διαδόχου του 
Νασσώ. 

ΣΑΛΠΙΓ::: 

tc; Υ.ΧΙ 'Ωίζ E~1Ep{i; των κcι~ώ'lω'l καΙ τω'ιοχι.άμω'ι σ7.Ι

ροντες αυτcυς και του; οια3ρ6μ:ιuς, ά~p ίζ:ιuσι τJι οτρώμ.:ιτ:χ 
" " "", , ΚΙ εΙ και εψαπ/,ωματα και πχ'ιτχ ~ν γΕΊΕΙ τΧ σκεπχσμ.7. τα. ..-

cu,ι τ~υς κ()Ι,τω'l:χς μετα το::ίτο_και &,,-χρτω,ι τ:Ις χλε'ίο:ις 

έ'Ι τi)ι cί1.εί~) τcσ σιεuθuπr,ρί:u τcπt:J μέχρι t'i]; ωΡ7.ζ "o':i 
~7';'Jcu. Εί'ιε uπε~θu'ιοι έ~ι τf; αT:ωλεί~ των σΧE~.)(~'), εν~:;

μ.iτων κ:ιιι π:χ·,τσς τ;ρiγμ:ι"ς 3:πoκ.ψ.έ->lo~ εν τ~1; θχλ:iμQΙ; 

κχι τcΊς κοι-;ωσι τιi:ι'1 μ:ι6ητω·l. 

"Λρ. 13. 'Ι μ.α. τιο ψύ λα.ξ. 

'Η Ίμ::ιτιοψύλαξ γuνη με"i;λιξ. 
ά.) Π7.ρ:Χλαμ5άνει πχρα πχ'ιτος εσωτεραοG μ:χθ'ι;τδυ αμ.χ 

τ~, ει' το Λ6Υ.ειιιν εΙσ60ω αυ,οΟ τα ε·,Μματ7. χαι απχντ:χ 

ti π;άγμ7.ΤΙΧ χιχτα -κατσιλογον ίιπογεΎρ:.ιμ.μένον ίιπο τ.οίι μ.:χ
θ"ljτόίι ~ τοίί Χ'lj~εμό',οι; αUτοU. 

β, ,) Φιιλάττει ίιπ' είι~ύ'lη" αίι.'ίJ~ τα παραλιχμ6ιχvόμεvα 

και Ύράψει έπί των λευκων ενauμάτων ot' a',εξιτ~λοu (Jo~l:;i

νΎjζ το'ι αϋ:;~ντιx ιXριθμ.O~ των έσωτεραών μ.αοψων μετα 
τω" αρχιχω,ι στcιχείων tQU Ο·/6ματος cxUtW,l. 

των "ων 

~oρέμ.7.Τ~ ~l~'tιX τΥις κΗlης 'Jt:lΡχοί3~~'J:Χ τ~ x:xOapi. 
~'.) 'ΕΠ~Qιορθ~ί τ:Χ Ε:r&:ιρμ~":Ι χχι π?~:;p:ίΠΤEΙ τ~ Ο .. λεί

ποντ:a κoμ~ία χ:ιί jtoFιpp:ijttEt Επι τω,ι Ε:γιχπ),ωμ:iτων Τ2; 

σινQό'I:ι.;. 

έ-) 'Εν έ-1..7γκ'!) (,τ.Υιρετει Ε'Ι Τ(~ VQσΟΥ..=μείt:J. 

"Άρ. (14). ""-:-Νοσοχ.6[Μς. 

Ή 'Ιοσοκ6μος γυ·,η υγιης, είI?ωσ~,ς κ~ι μεσΥιλις. 

οί,) Φιιλά"τει αλΡΧ'1 xαOιxpε~6τ-ιι,;,α εν τψ νοσ:;λc;μ.ε{<)J, 
ταϊ; χλίναις και πα'ιτι σΚ~'Jει cxUtJ~. 

βΌ)' Πι.ψ:χμένει τ;:ιρα τιfι άάt)s'ιοuντι μ.'Ij,,~ιY.ως νcσ'ljλε6:;υ

σα αυ,ο,ι Κ:ΧΙ ακρι6ώς εκτελουσ:χ τ1;'1 Π:ΧΡ::ιΊγελίχ'l ΤO~ ι:χ": 

ψο':ί, 

γΌ) . Φ?oνtίζει 7:ερι ,:Υις κ:ι(ιχ.:ε~6τ'lj';'~; .ω'l εσω"εΡΙl.ών 

Α Ι Ν Ι r 1\1 Α 450'1 
το "ρωΩν μ' ει'ιε πρ~θE'Ι;, ν'ljσcς το σε6τερ6'1 μo:j:,) 
Kl' 3:pxα[ι~ πόλ~ω; β:ΙΟΙΧΕυ; ε(νε το σ~'I,λ6ν μοu. 

(Έ)', Λ:iρναΧQζ Α. '1Ι1.ίΧ). 

::ε:: ~ :r:t Ο ::ι? :t χ: .Δ. . 

Κρα,Ι:ι. οί. ποι6τ'Ι)τος γρ. 

σειιτέρας ποιότ, " " 
» ςu'/ισμέν7. ι' )) 

~:ι.κη σο::ίμ:ι 19 β:Χ6. Τι ΟJl.. πη. 

άλευρα τ'ης: ΆιχντολΤις δ a:i1..1.0; ΥΡ. 
σ1τος τΟ κοιλΟ·1 ΎΡ. • 
κριθ'i) » » 

χαρoyπι~ εΙς -ri;., ιi'lt:ι6Ψ~Jt;, • 
το χ'QCλεΠΙΚQV )ι.χν,άρι. 

220-240 
192-215 
140-180 

60-65 
115-120 

18-20 
8-10 

87-'88'· 

Ό χ, Σ:έψΎ.'Ι?:;; Κ. l\I?t:.J.(t?it.Yj~ Ι~?~7'X:; έν Βa-
ρω7ίc.Ιζ χα.ζ~νιoν ?α.Κ·Γιζ μ.ετα καλ~~ τεχνίτου 

έ:ι. ~ίCι'J, άγγέ"λλει στι εςιiγει Aa/l-"'PtXv μ.α.ςίχ.~'J~ 
lx. χα.Οαρ.χζ σCιU/l-αζ τω,ι . c:α.Ψ'Jλ:ων και "ύχ1 'ψ 

, '1= ι , " \ 
σπιρτων, ε.,α.φετου ΠCιιoτη:Cις κα.ι ει:; τιμ-α:; σΙJγ-

χlλ τ α, Ι) α.ΤΙΙ. ~ς. 

Άναλα./l-{)~'Jει Τ'Γι'l i::o-:;o,,"fj·, Υ.α.!. εΙζ άλλα. μ.έ-

" - "Ο70Ι ,χγ~π?ijν '1-1. πίνω'!! xαoO~Ji'l ILα.-:;[·Ί..'Χ·I, μ:ΙvΊ;-:ων. , Γ 

"Α 14 Θ 6 εbγα,Χμ.έ·,ην &.πο στcι?\)λην τΎjζ Κ')τψ;') και c.u-
Ι 
ρ., ... υρωρ ς. 

ΚαΙ'Ο1'ιrψοr: 
κ. Δ. /(όΥτου 

του Ιδρυθησψ,ένου ύπο 
Λυκείου __ «Εύ(ηόrαςD. __ 

( σuνέχεια). 

του χι . -Χπο σπυ?τΎ. ΚJ?,ωπαϊ/Λ\ &~ κατωΟ')'lω'lται Ό ~\)ρωpOζ ιX'IΎjρ μέσ'l); 'ή?,ιχΙας. 

Ι 
' ) 'Α' ,.,' ΙΙ' ει~ τον καθηγψη., 0"ΤΙ,1ζ τΎj~ )Ι.ατα ~κε1J1jζ i~6-α, 'IΟΙΎει κχι Χ/.ει.ι ΤΥΙ'! 'Jp!lι'I. 

βΆ) Oυ~ε'ιt έπ~τpέπει τ-l)ν 9t'J:O~" CiJE'J τΥ,; ιX~Ξίxι; τΥ" Αων και καιOα:ρUιν c.ί'Jοπ'lε'ψ~τω'J ~ιlηόρω'l εί-
'----- "_. Γ 1\1 λ'~ " 'f. Ρ 'Ο ' ~'.ε\)θίινσεως. '\ ,όων κ, ,". ιχ ιχη t:JYjV, Οζιςε J?IXI'JΕU η ΤΟ7α:; 

"~pOpo'J 1 Ο. Έπιμ.ελ~Τά,E. :.() Έ'Πιτρ~π.ι τ"ϊς έξωτεραοί; \ μJt6-r,ΤGtίς τ-ι)', ε\',o~o'! φσρ~:; 6ι,," την προ; τα.Υτlχ Ικ.Ο/.'Ιότητ'Χ καΙ κοι.θα-
,Ot .o~o~crκ(ίλoι tou' ~Ρι)~ιχ,Τ~~1til.ι)q:;τ,,:ήIλΙΧ~Ι;οΙ Qιαιμέvοv- ~~ts .τ~~,~pιaμ,έyα:,; ~(J,€P~Iί, .~c;uo~vl σε την ε;~ooν εν ~ΎνoΙ~ , ριάτητά: ;:ΟΙλ, ΑΙ τψ.~1 λtαv σιιγιt.α !α6~ΤtχαΙ 
.5~i .• ~άΙ~~~~,(!~i~~gι!~,· '. ,. ,.'<".('.\" Ι~Ι;~~:1~'~ ~5~ .. ·t~ .. ., .. ,,)$,~,:fr~~ ".' ".·εi~'~:,·~t;~;.i:,.i.~.;.~k .. : ... ~μ."~~1l"i;'t;·'v-i'-Ι;:;;::;,.:;~ ·ο:':τς.ι~<:θ'-:,ι.~:"r~~~"7"'·"",.""e":'?:"'"",,',,.~~., '+"."i''. . , ,., 
't~viitμ.ιi1~~~!i\V··y,;IiQ*j;': Ά:'".. Q "''''''''' "'Ο'Ι ''''.. ........ ........... "Γ .... 

σι.) 'Eyε{pO"Τ~I έ;i;aισ~~~:πρωt«ι; 'ItPQt'ij; i1.polIaslιlt; του ρας, ~?ι.~~α~όπτω~ιoί έξ ~Iι:Yιι; ocνεφ!μέ"'tjς, να .εΙ"~ρz.ων
ιιώ8ω"ο" έΠίτηρaUaι. tou; .poιxO'l)ti%; έΎειρομ,ένους i1.ατα το εl- Ι τίxLε~ς. τα θυ~ωρει:;'1 ~ιxι ,να σU"~Lαιλεγ~'IΤQtΙ μετ ~Utou. , 
~ιxoν 'tij; οιαίΤ'ης autIiiv πρ6γραιμμ~ χα! b~'I)youatY αυτol.ις Ι ι) Δι~~ρει ~ιxθaρειoτατllY την τε Eισ:ι~o'! χα! ταν ίια-
ίΙς το σποuοαι:ιτ'ήριον, ε'/θα γί·ιεταΙ: +ι Y..όlν~ πρo~ευχ~. Ι ορ,μσν ~Ut'l).;. 

βΌ) • Rπι6λέποuσι τ-l)ν μελέτη ν αυτων ε,ι τιi'> a'Πoυ~xaτYI- ςΌ) Προσr.f-=~αι εΙιπρεπως χα! προσ"lj,ιω; 1t'po; 'ί.oί"τ:x~ 
ΡΙ<)J χοιι έ'ΠΙΤΤιροϊ)σι ποινταχοϊ) εν τοί; oια~ρ~μoι; i1.Iιl έν τ~ ι τol.ι; εισεpχ~μ,έ~:ιιι; χαΙ εξεpχcμ.~~oιι; χχι ερωτώμ.ό'ιcς απο
aυλτ, χατ~ τα. oιαλείμμ.xτcι, εν ττ, τραπέζ'!) Υ..ιχι τ~ oιχχyσε~ χρί'ιετιχι ~υΠΡOΙ:Ι'lίΎόρως. 
κ~τό' τε τ~; έ::ψτας x~! τα~έΡΎιxι:ιίμ;,υ; ήμέρας 'Κ~! προσέ-- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 
ΧΟlJ'J'ι μ~ τις των μ.ΙΧθΥΙτω'l iλλείπ-n τω,ι ΙXUtou χαΟΤιΧόντω'l. 
έν περtπτώσεt 8~~'Ι σφα).μiτω'l Επιψέρουσι τ~ν οιόρθω- Περι μ.~θψων~~\I {ι~ρεώσEων α.uτων. 

σι" ΟΙ2 κιxτιxλλ~λων χιχ! είισχνιμ.Ο'lω'l Π:ΧΡΙΧΤ'ηρ";1εων, 'Άρ. 15. ΟΙ ΎO',εϊ~ ~ οΙ κ'l)~φ.6·,ει; τι;")·, IL:XO'l)oτcjjy οί 
γΌ) ,:~ΠIXΎ()pεόσμσι τοις ιι:αθΥΙτΙΧίς νό. οιατρΙ6ωσι χιχτ:Χ τ:Χ; : μέλλο'lτες ·ια εΧΠlΧιδεύ,ωσι 't~\ι:; 'Πιχϊο:ι; α\lτω'l _ εν ι 

(;ιΡι"ς τ~ι; 8ιοασκαλΙιχς ~ tiiii μελέτης εν τΤΙ ιxu),'!i ~ rι./'-1 τι~ Λ:ι)l.είφ εΤν! τα μόνιχ οιιμ6:;ιί.ί.6με'l:χ μ.~τ:X τc~ ~ιε\l- Ι 
λαχοϊ), θuντau ΠΡ6:rω'lt~. Π:xραoίooντε~ τ:Χ τέκνιχ αUτω'l τι~ Oι€υO:ι·I-

~Ό)' Συνaοεό:)ι,ισι τo\ι~ μαθητ?ις εί; την 'ΕχκλΥισί:χν καΙ Ι -'ii cιpeiXo'JC't συμμ,ΟΡιΡσύμενοι τΙ;> κ:xνoνισμi)ι το\) Λ~)l.είOI) ,ια 
e!ΙO'tou; περιπdτοuι; ίιπο τ~ν έποπτείαν τ,,~ otEuf}uvtou, δρί- Ι ΠΡQχατιχ6di.λωσι χαΟ' έξ:iμη'ιον τSι: ώpισμΞ~ Οίδn .. φιχ κιχΙ 
ζοντος 41'.ίΧaτοτε τόν τε ν~~ν, εν ~) οα έY..xλTισι~σθίIIσι χα! τροψεία ),αμ6ιiνoντε; την rι.jtGtttcvμoivoηv ίtρ~~ τo~τo οιπλοτu-
'τΟ μΙρο; ~ι; π6λεω;, πρb; 8 ΟΧ ιξΙλΟωσιν εΙ; πεΡ(Π7.τον. πον ιΧπ68ειξιν. .. 

ιf). "~I<.ικιπoι; τιlιν έΠΙΙJ,Iι'λητων i1.pΙXtei Βιον -t,μaρ:)).6ΎΙQV "Ap.J6. ΑΙ ι!ΠΡQCψα! τ(,ιν μ7.6'1)τιlι'l αρχοντιχι τη 15 
τΥιι; atαΎωΥηc; τω" {ιποτην "4'11'ΙΤ~?Yισιν cXl.ιto;j ~ΙQCτel.ο~vτω·ι Αυγού:ττου )ι.ιχΟ' ώριομΙ'/Iι; ωρα;, o~ιμ~σί~ εξ"ΎΎελλψέv'lj" Ι 

'Εν τφ κ(Xτ~ τήν &:γοραν των Μαροιθεψτων 
κοιτQtζήμ.α.τι το\) κ. Κω ... στ. n~ncxaonoιJAo!J ευ
ρίσκονταιι κα.ι πωλ?σντι),Ι εΙς σ\)γκαται~:xηίt~; 

τψ.~ς ίερατιχ.α ψορέματ'l. ETOIfLa, εχ. κ-xλΎjζ x.pu
σc.Uψ?ντο\) ζόψα.:;. 

'Ε 'Ι τψ έν Λ~Ρ'/σαι κιχπνόπωλιίψ ιι~ Λ~pν~,!;1) 

όιε\)Ο'Jνιψ.έ'Iφ ίιπο το\) κ. Κ. Δ. Τρίγγ'Χ, 'Πωλι:.υν
τα.ι: xιx'!tvc.; *2a.νικιtJ; και Ζο.,ερικω:; όιαψόFΙUV 
ΠGΙΟ1ήτων ι σιγαρόΖ αρτα. &.ρί7τη; ΠGι6τη,ο;, 
tc.vfJoTto.xl ΙTtί'Jη~, Ι~: ΜΙ τα.μ.~ΊXκ.o:;. Προ; εε 

κιχί Χ ,χ?ΤΎj; ΎPΙXΨ'Γι~, ψ,χιι€λλOΙ όιιχψόρων μ.εγε-
6ΙtJ'I γρα!λΙΙlΧτόσημ.ιχ, φ~ ι(αΙ σ11:α.ρμ.ακέττα: κοιι 
ψώο·ψ?ρ-χ. ΟΙ έπισιιεπτόμ.εν.?~ το χοιτά"1Τ1)ρ'σι τι;,υ
το μ.ένου'1Ι κα,θ' όλα είιχ ιx.p~:"ΤΎJμ.ΙνOI. 

. Iλιx\)Yjtwv, ου ίιπσδ-χλλουσι κιχΟ' έ)ι.άιπην έσπέραν &'ντΙΎΡΙΧΙΡΟ'1 εν τ(~ Ύρχψε(ιρ τΤΙι; 8IεuΟύ·lteω;. 

τ~ΆaιεuΟu·ιτη· "Αρ. 17. ΜΙΧΟητιχ} ΎΙνονται θατ::!! έν τι~ Λuκε{ι:) δμο- 'Εν τ~ δό~ Ριχάροοι) (έντα.υ6α.) κω-
Ά[,'πιστ..l.τ"",. yeveϊ; ~ κιχι &Xλ~reve.i; i1.ΙXI έτερ6aοξ~ι, ΧP'1)o'toYιo$t~, 11- , '" ! ό .. ~ 1/, '\ ι ~ 78 
ι;. !Λ. "'" ί ).,!t, 1 ''/). λεΙ'1."α.ι Oι~ Πωιιον ι:..Ζον ΚΛα.τος 7too. ",. 

~r: IιιΙΧι 
E1ν~ uπε>jΟUVΟt έπ! τ~ α

L~κτ"Λέaιt των 'c!~ ΤO~. μαθηta't ιl11:ι6~'λλcμ,ένων 
~JιJιTιli"T~ 'τα eJ~Q~. IΙ.ΙΧί 1ήν aItipIιII~1I αυτώ'Ι, fιροοε

:''JΙΆQ\Ι'~'ΙΊ 'ί'ια. III.~ ΠΡ0:7γΙ""ίJταl βλ46't) τιι;, των 3~νβpων, 'των άν-
. ιi3ρών, έπ!αηι; θ'ιΥνc ίιΠιύθi.ι"ol Ι!.α! επι τή 

κ/.ειaων X.iXt oioua~'ltotI ~υ,QU αΚ$όΟΙΙ!ί. ΕΙσιΧ-
81$όθυιισιν 'Ittίnpιal(fIf>l6Iλevo~ al; to ΛύΥ.SΙQν 
8ι!uΟιιv.τηv .~ ιΡ.λΟ"'L1tΡ6:tC!lπον των έ" τιμ 

":c.1:~UiΙIΙ(Ι).; AilCO:YCI!I$U'OIlOLII «Uιtτηp~ 'Π&o~ν IUY~,II"IIιeIV 'ItPQ
αΙoll~iιnι μα~'τΌiί,.~~.υ ~3ιΙαι; tf,; 

!A"':rι.'iotJ$"j~t"t ιaίιτoΤ.; Otum;ρ6ΤtA't'ιιlτψ~lχμ6"l!εΙΥ 
'Λ.ιrmμ.ΧtΙΙ· 1CΙXp;Ι των μ.Οητων. l2Pfv ι:ιΙοtιa~ποτl! 

" 

.θcx.Λt&μ:tjΠό λ οι. 
UΙΙΙΙJ.0Ι1f.7IΠΟJ,QΙ : tPO;fftO~ot ttllpl"τ1j~ . 4I!.pα.ι;:)I]~Oιxp$15τη-

• ι, ί,. 

., 

"(Ιδ ~ )ι,ΟΙι. ι;;χoν.l1.~ ~μιpIoI. tQV. . . . .. ., 

".Λ.p~ 18· :ΑΠιΧν.felί.·οΙ.μα\)1jταΙ tιΠι).ΧΡI!C)ίίντ." ... t ν.',α.}.ΡΟ,.ω,.ν-". κι;:,Ι. β6.. .. θ ... ος. 16.,,0, ~~~~.".t~.~~aO\l'.".!,,4 '~"a~,9~"I,i1):~" .. ~ 
Ο;ΙΧΙ tιίIv ιiν τιρ κιχvcινΙQ'μιΡδριζομΙvων μ,ιΨr,μit~Υ 1CNIιv τω"" 8 ...• 't1 "" ;ω:V~Q.,UΆ \,,\ \ ".' 'Q,l:i~~'" 

"~Ι~iC::;i~~~",·,·~··a,I.~.tι.ϊ\'i!i'!Ρnc> ·!χ:γigc'tJ,;rΑ~g~~~:f:~~ιfi1~~;:··.·': . 
:"Αρ': 19. Ot εΙ. 'τ& Μ)Ι.&:ιον είαΙΧΎ6μ,εvοι Iλ:ιO,llτ~ί έξs-'Ε'λεuθεριά,80U. ΟΙ βομ),όμ.ενοι ιΧ;'Ποτt.iΘ~τ~

~dζοvτ.:χι Ύριχπτω; κα.Ι7.tροφορlκω;, \ιΠΟ 'ι'οίί 5ιβμ\)υντ:ιϊ) καΙ σα.ν εΙς τον tΒtο~τηΤ't)ν ~.Xριστό8. Ill.ggtaYjY. 
τω" ιφμο3Ιων κα.\)'Ι)Ύνι'l'iiiV l!.αΙ 5ιoιxaκιXλων l!.αΙ ε1τιί κΙΧtα-
'Itdaaovrcιxt εΙς' τ~ν πρoo~κoυσα.ν τά;ιν. 

''Αρ. 20. ΟΙ μοιΟηtοιΙ '«>~ Λυκι;Ιου 3tcxιpoQvtιxl δlΙ; 
ά.) ιlaωτιιρικρu; ~ τροψΙμοιι;. 
β'.) 'ήlλιτροφΙμ~uς. 
ΎΌ) εξωΤaΡΙ)l.ΟU;. 

( :Χ)ι.οΑοιιΟιί). 

Πωλείται ή xa.<i τήν δ~όν «riλόν~ελl), ι'i,ν
τικ?.) τijς·οΙκΙIχι. το\} κ: Κ. 'EλεIIθιpιιi8oυ oί~ίιx 
το\) κ. Χριc:cιΟοU.λοu MvAoXQ1\'QU, i11:t Ύη1\'έ8!οιι 
l5Q''1\'o8t\ιv μ:ή'ιιΟΥς, 45 'ιtλ&'ΤΟtJ;, ~xotJtrOt· avv
cip:t $VO όόου;,· ιiψ' ttipov Ύi1ν όρφΙΧ\lΙί)ν Κέι,6 ... 

Λύσις 'τοίΙ 44οιι ΙΧ!νΙγμ«ΤΟ!ίΤ.Ρ α φ Ι !ί'. 'γλοu ΚΙΧι οπισθεν K'ίj11:0ν το\) ΜοναςYjρίοu XpIu-
Λυτ~pεlί, ΟΙ 1'.. Κ, Xιxj). PII'φ(~Iί. π. ΜΙΧΧά/.λ$)t(aYJIί~ croρoϊi.ι:~ίαO''ης !)(.IχΙ Ο"l.ΙνιςΙΧ/λΙν'η έκ 'rtO"a~ptt.)v κιχ-

Σ~. Νικαλιχta,l/ιil Μ. r. ΜΙΧλλιQpιkκνι .. Ν. r. ~"ΡfΙΧλYjr: 1,1X( λω.v~ωμ:~τ.ίφ\ll κιχΙ ιxuAijt; IλIT~<i .30 πε~ίΠ~!) 
Χρ. 'Λποιιτο).Ι8'/)ι; (8ι8: 'λir)lti'τΙΙ;). 8Ιν8ρων , . 8ιoι~6pω'ι.·o βΡuΜμε"ος . 'ti1to"!i%ft.> 

'-o; ... ιm .. :o-· '1 εΤ~ τ?ν ΙQιοl.τηt1jV Χ. Χ.' Μuλο.)tΦTCΟ\l. 
( 

.~ . 


