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ETO~ Ζ'. Λ E}ΠΊ2Σ~ ΚΥΠΡΟ Υ' 14 10 )Ί\Ι())' 1890 ,4.ΑΡ. 284. 
-------.--~-----~~--------------------------""----'--------_r-_r_---_ 

~.I:., 

2T\.H'O\I11 iΙJΊ);1 \!ii':.!TE\. 

. Ε'ι h~;:(ι~, 

'1-:'1 -:Ι,) .Ξ:~ω-~J 10. 

ΜΗΠΩΣ ΟΠ-ΙΣΘΟΧΩΡΟΥΜΕΝ; 

'ILx~::'r.; ί'.:ι,~ ';')'1:2X:'r,; ~. .\ Ο Π''''IΟΥΖIΟ2:. 

fOrTOR ρ. }.frΨF/ιl.ΡJ3Ζj,Ο,S . 

1'?ηΞ7:,1 Υ_7.: "C:,ι;::';F7.?Ξ::'1 "2:ΛΛΠιfΤΟ2:,, 

(l',άγΖ:fJ'J τ'/Ίς συ[L[Lετο!'..?jς 'ΕΙ';' τιΧκ.σtνά." 

"ΕστΡε',fσ.ν τα. νω,α. εις τοΙΙς ΠPOE'1τι:)τrι.ς 

φ1)4i,,:,..... ,,:~ 

~01,)V €Π t .... ~ (:kέ'~4- -ΠP'λλ;λ~~. ..~. -..ι".~η.91~ρ'~'i;:~~,"."'''''''j'Δ:\>ιj~\~ 
tDv 0P,!.'J'/_ τα τηλεr:όλα αυτων 

ΟΙ Β?!-:τανικοί κολοσ'I:)'ΟΙ κατέλιπον ΤΟν λιμέ

να r.ι.α" Ilt7J~; ιηγο.:; (j\JYΚot ... YιaHV:". όιι»τρέχεε το. 
σιϊψχ' σ ,,:.ι, Μη (ο "Έλ)ην a.ναγν(~ςα, έλV'ιtησi 

--~--_-.ιl-o--.___ σε ή ζέ?ησι,:; τη.:; σηι-ι6tία.:; τ(υν; HoAAou γδ' )Ι«~. 
Σχ::ε:::w::ε:::Ι:Σ. ] όε't, «ΕUπλc.εΙίε ναl.lΤΙλοι,!)} σε ιXxoutI) ΨΙIJνιiζον-

-":\~:»- τα, ηόΟεν ή σl.lγκΙν-ησίς σόV; "ε! ιΧ:; !λην 
(I{ocOucrtEp7jcrocv ενεκεν μ~ ~I"''I(Pcu επιδόσεως), r.ι.ε9ιx άγν{~μ.oνες! 'Y'rt&pxouat 'ιtεΡιςtiaεΙζ Κot~~ 

Σκάψη σιόηρότευκτιχ, αληοη ψρουρια πλωτα αναγνωρiζtται ή εΥεργεσΙα καΙ rtιxpc( ,Ci\) ,1'I'.rt,",,,,\.,, 

έπι6άλλοντιχ εν τ<:~ ογκψ, ψο6ε-ριΧ εν τ~ tcrXUt, Ι ~oτέΡOI) έχθρου.· >~\.πέθvηιl:rκεν. έν- τοιϊς" φ\lllf,Ct'Κ-Ι:Ι'C;:i':? 
ίιπερήψανιχ έν r.ι.εγοιλοπρεπείq:. και κάλλει E~,όr Ι ι~; κοιτιχχροιςης δ Mι~τιά~-ιις dll~ 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1\1. ΚΟΙΛΑΝ"ΙΕΩΣ 

και 

l\ΙΚΟΛΛΟ)' ΑΠΟΣΤΟΛl.λοr, 
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~: 

* * II.}Ξ" -{')(,\:",,,::::, λZγ::..~·~ 1~/,Ίϊ (,"E'ί(J)".~H, :~'IΙ -:F:ϊ.(~) 'J:J. 

/:1.; :Ι;J:-:Ι ';'1. "E_"~';'~~ω,~,Ξ" ~:') ):1:'.(;: ;1.:-;:';'1 ~(~)') ~/,~.λ1~
:J.:.'/(IJ'I ":'fι';JI~ :;.1,1, ,Ξ'ι:;ι'ΛJJ. Ξ~ι':ι.ε~:.λ~ Yj (r.);,ICΓΙ;; Τ'Γι:; C:L Ξ'Ι 

~ ~-\ .\ Ι Ι J Ι' -= 

" ' '''''. \', . ,:.~ 1.-:');~':(- :'Ι;; -:)'J:':;~ ~'.::'Ξ~ ε~.; ί.):'/:Χ ν:ι. E'J'JCr;Trι a'J::''1." ι 

ΤΞ?':.'Ι sl; :·~'I :ι.-::Χ·;;':'Χ('J.'J ":W'J ί.::;'''fι~1,i:ω'J S?:t'J"fj ":~ μ~ΚΡO'I 
Y.:~:i.--;~;'i, E?o::I·r, ,\ 11"·\:;:::;, Τ:.: ΕFγ:/'''φ<> C'J--;:J/.ι;)ς έ
~~::; 'Γι ,;:;.'1 7'::/,~ :'1.:"1':1. Ξ'ΙΞΖα Τ~':; :λ{~;':') ciΡtΟμ.:'j :&)" μ):_ 
('~:?~(;)·ι. :(;;1 7:I'Ξ{-;:ω'ι ~~ωl..(~'1 x.:t~ :J.~y.ri.; "Γιλt,l.[2:;. nΞ?:XI~
'JI,)') ':λ~:Χ. :/.;::~):'~ν:):).~~ :;:~ +, ~'.3:i:Yo):X:;'; +ι:J.ι7J'J ~ΙI Ξ

Ι::Ξ~:;(J'fί ί'.:-::ω'ι "Ι.:.ι: μ:Ζ(J(I)'1 7.ρ:ς -:'Ij'1 G~:l'J~·'ι:~Υ.+Ι,1 -:W'I ε;λ
-;:~'J:~J~Ξ'/7(1)'1 α~,=y' μtχ.F(~\J "I,:p~!J~W'1 ~'J:i7.:'Jξ~'J. 

, ~T·~',. ~P.:):ϊEZfι ... K~?t2Y:Iι'1 ΟΞλQ~j~ γε['I"Γι Cll ε;'Ξ-:-iι;εtς τc:; 
E'/77.·JQ2 ]~"I:ς/Ιί'.:'J ~Ζ:iλΞ~~~, τ-ην ck μΞ:1 α~~'~'1 αt :σσ ΆΧ-

~]i'; }~?~I~Ξ') α,ι;:.') X="::'J. ;·ΙΞ.') α1:~μ:~:;~ Χ):7~ 'ϊ.r:-:σω'Π~ν :~'I 

:).-;-"/~~') Ξ:~ ΕIt σ:.ι:J.Τ:λΙJΞ'.(~)'J '?ι :i'J"=I:ί:;ι:{Jsι{~') γΡii:μΞ'J, ΓIj" 

·~.:ω:·~-:;:ι.:J.Ξ.') ~'_:Ι-:~ -;;.:i.X'.'1 τ:~::; ίI.oλ~ μ,i; !ι.-;:"Γι,l:'fj':iΞ.'1 ;:~ ( ::τ

'ιΞ ΞI'Ξ.J(}ΞΡ:l ν:ι. ::;.'~η '/: ε.1.Ξ.I>ηί :~" ~~Ξ:σl Τ'Γι;I), ΔΞ,) ε,I,Ι:ι

ε~:):~ I.~~~~'ι_ ό αχ::::;::.;; 

. ~ "''' -
I,Ίί I,o~ '.-; 21.:~Ί.:'J_ 

-'() y,:J,~:;UJ'1 ~"7"cη;χ εΊ,ε Cι;;~,::~ί,~)',:Ξ;. f1~λH )I.p~J:;:),:x-

*** 
ΊI:λΞT~ C~Ξ::;7;Ι~'J:χμΞ'1 ~::ι~:.ις .:11~ρωΊ:ις χoιν:;:~"l.C') τ-".; Λε- Ι 

:J:Γι:7:;:J ζlι Γ'. μ);' Τι 9~λη Η "Ε'iωJ~ς)) ΞΞ'ι c~ε:~ίίωσΞ τc~:χ'.J

-:'ςJ, 1.λλ,~ ά::λ(~; :;~'/Ξs:ΌjλΞ~:;Ξ Τ~" Ί~ϊ:~Τ?:,ϊ:'ην 'JY. μ'lι α
ϊ.;:,::Χ:::(Jη :Ι~'I t~~X(tl'J μ:ις, τ~Gτ;> Βε ,I.':J.Xit. ~aΞ:;ζ'J ι3~γ:ή', τ-ης, 

'~'I ~'.ι.;ι~=-j,,::ι.~ Υ,' i"l.Ξ~'ΠΊ .:17. 3~~ΤVϊ:ω'"n. ·Ι·'ίt7.pzε~ X~Ιί:~ν σ:χ

~:Ξ::-:Ξ?:;'; ί.?J Y.).";).·I:.r;;:'J ::σ GΙ..;ΠJC# :P:7Ccq; 

"ΦIΛ()KA:\()~ IIH\K\OIHI" 

Σ ΙJνΙζι1ψ.εν την αξιόλογον εψημ.ερίΖά. "Φιλόκα
λι:ι'ι Πηνελ6την ι> έκ~ιό6fλένην εν 'Αθήναις απιχζ 
τcί) μ.η,ισ: αντί συνδρψη; έ:ησία:; ϊ..Ρ, yp~γκων 
10. 'Εν IΧ'Jτη- εΙJCJίσΚΟ\Jσιν ~ί ~εσπoσύ'lO'ι και δε-ΊI:ΙΞ~~, /(3'.1 'ιΧ ~(~ω:).:"I 'ϊ..χI:):Χ~',Ξ~Ξtς ϊoE.J~ ci~Z,.:i,l:::;'J:I; 

έ-ι.. :(~J'I -::;':':Ξ-?(ΙJ'/~ {~J; ν'Χ '~μΞOλ βΞ6χt~t 0:1. +ι 'E7:~"tp~::·Iι 

'J:ι. ,:?iX:r;I, Ί,Ξγ€~ .~ j(I/Ε'JωΊtς)ι, i,I.S.t'IΎj σε, c~i 'I~ cr·J:J.~:;tJ

ί,;.>:; λ·j~·η'ι (('/':;. fJ:~ μ,5ι; :J:I,:'~:ίη ~Xλ:ι. 'ΙΥ. (J~',iX{JYι )'.:x~ ν,); 
, "., .. - ., "-'" Ύ, _, 

r.?:'JI'Υ'!,'Ξ'JΊj 7'JΊ χ:ι.:).I,':rιl,O:Ξ;;:Ι'I" ':ιΞ') C7Υ.'ι"(Ι :ι.~α. "'{:: ~:~ 

ε'I~.).'<~ Τ'h'J ., Ε::,.:;:;:η" :::'':;'J'I :ι.Λ/.7.'I:"'Ι ω-;7Ξ. vi χε ι. ι:; :ι:γωγ'h 
", " . -" , ... 

αJΤΙΙ·Ι Y.::Ι~ ε~; :~ σ:;tl..ε~ω~Ξ:στ::,:;:;'J τω'! 'Ξ,:Jγω'J 7Ίί; ; Ίt..α~ 'ς:) 

[;.'O-;I:r, '12 ΤJ JU,J.~~'JX::J;·r; X:Z'IΞ~; ::ι~:~; ,I';:i?/.Ξl i.~l;:~'1 

,1.:/.1:1,':::::':); '7,:.:';::.; 7:F:'j ... "I.'Y.7).'/:·f"ι"5~'I ";:"J GA~7::,·J; 

Ι\χι ~;:::'.:): ;J.i; p1";';-;"Ξ~ "I.~~ ),ι,λ:,' Ηi~,).Ξ~.χ Χέ.":::.'., i'JΞ

ξi'l:λ·r,::;~ Ξ;:~ ζι;:·η;J.i:ω'J ~λω:; Cι.-;/Ξ:ω'I -;:?~.; μ~α') ~;::)Js

C'.'/II χ:<ι c~i ::"J:~ '(ί'.XΞ.~Ξ~ c/,'J. ΤΖ ζη:·~μ2:λ 3'.::': αFΞ.Jϊ".ΞJ. 

cι.~:·~ έ·, 7:i~': ~;~Ί"~:ΞΊ~ '/~ ;J:fι -;:'1.,:''Ξ'I:I.λ~'Jη '7'.;Η. ~X:'j'.;, 
. - - "..... ,-, v, ..", , . 

u.1'1'"(ι'.:'JI.~J. ~:.Ξ.ω; Χ'λ~ 1,:'"ι;:Ί:'! C"J~'Γι:·'ι:;t.; Y../.:')::'Ξ~/.'1:';::ι.~ ΞΧ. 

:Ι~J·' :Χ'ιω:Ζ,:.ω ::'. S~'JΞ 2'1:Ι?Ι.~.::':Ξ:::·) 'I::r;;J.;( t~; -?ί/,'Γι; \("E/~)-

ΕΙΙΙΣΊΌ\ΛΙ. 

i\1)~'.C: ~Γ),/:,χι.7(χ τ'η: (( ~~λT:ιγγo~)} 

E~~ S;:I.~·ι;"ι.:"1 σ·/:ω; ~).Oμ:'1 Υ.ΞΥ.:'Ι;:J:Ι, :"fι'J ν::μ~Ί.~'1 tJI~:X

\/~ -:'ς::χ 6 5:~'.~:. ~~Ξ'ΑJ:;'J:~ς :'~ς (/'E'J~)'jEtv; \), EtI~ δ' α;,.~; 

:.,-;/. J.,,·r,:Yι?':w'J :ι..:>:::Ι :~:'τ" ΙΙρ~σΟiλi.ε', :ι..:Λ ;>Τ:>'Ι ~?ω:'Γι\ι~ 

:~y ί,6γ~'1 Υ.;Χ:Q,~fJ;Τ '/~ ;Ei"ΊJ :Χ.πb κ;χτηγ::;ρc~μΞ'/~u κ:;ι:r.γο

p~:, 'Άρ~cτ;_ το ,ίιστη:.ι.cι oυ,τυχι;:'~ cμω~ Cuψίμψον. Ει; 

ά;:X'I~·φι.'ι τιί]'ι 01ω'l γρά?Ξ~ α,::;κεϊ 'Ι:Ι 7tα,_αΟ:i,ωμ-;.'1 Ε,Ι7:1:)

Οχ ~.JJ Τ:ΞF~)Ι'.::ί':i; tc:;, αί':t'ΙΞ; Ιι,.:ι:ν~π~ιo~~~ πλ'fjρi17~Τ:Χ ΤQ 

, \ VJ',·'IUJJ:·fι?~~v, 

Ι! Υ.,:'Υ. ";χ , Λ νa':')ω;:'~?~α c.t~?.Ξ~:J'JJ~ Υ.αι Et:;~ ϊ.Ρ;:~μω:s?.1 

"':(1)1 \Ξ~I.Ι;)·)~ C~;:'. +ι s'J ΛΞμΎj:iΊ'~) .'\:::J/."fi ι:~':J"Τ:'jI.),cJ ~

(,:)J::;.'JX Ξ~'I Ξ-;:Ξ!Ε~~'Γιjε ν:Χ ::;~,JS')ι;)c"n :α 3~SΊΤΙ~"'::Χ, ε,ιι;) 

α/ι (~; ~~,:.J()·Γι tJ 'Aϊ)γ'ιω:;:'~?:~'Ι, Τ' "I.J.:'.G'I Ξ.':Ξ'/IΞ:5~-x.α..::

-::Ι~ ).'ι:;" Ξ/:;),:.·ι ~' ;;;.ω; :i~χ;:τ~~; ί.6γ:;;; Χ~~ '~ί-',sΤ; ν~ 

7:':7::·jf,)?~·J ::~ :;'J':'J :t;J,:J.:x (J~ Ο'.'jρΟωutll. 

, \:-:;:) XJ::Jϊo'.'J ι~; y.iX~.; :~σ '.\ 'Jλγ'JωJ:r;~~;'j ~~Yι:'Γι::;:X 'ι): 

CJ~·rj·":-;·rι 7:::Ι~':"I Ζ :ιι.:Ι'Ι ε ·;έ'I'Ξ.:;;; χ:x:x~~:';/1;, t;:;:; :ί :J.ϊ:J.'J:* ': 

14.J.~'J ~~Ι:Ξ. x,:i "(r:.. G'Jjt_:?α·/:ί:< κ):! μ:μ'1.η εΙ. :J.::?~'J; -;:':-J 

1)·= '.:".J; -::'J Ί\'ι):'{·/(ι):;Τ-1f?'::"J \(." Ί,;~:γ;,;)) '11. ιΞ;r,γή:!ι ::Χ 

",',:7.'(:;1,:,7. μ1~ Υ.1:1 τj GOi<.::'UI, ji • .:<t 'ιλ γF)'~η :Χ'ι'(ι)'JJ;J.ω; 

c:~ ~::;.: f;J7:"(j':"::·~jI", ~~).ΙI)'I (Κ':~Ι;)·), ~~··'::iJ.~·' ~:~ iiJ,J: ι:); 

~~r:jf)r;::) 'A'I).'/'/(I);:·~?~J'I, ::J Χ Υ.Ι.':ι 'Ι dγΖ'ιε::J Y';Ι:)Yί('IΞ~ ~ 

ε.~ ,::: μ:;μ~'fι Ξy.E~·!"(;, iy:,',j γ,;77:;μιΞ'l r;U'ι'Ζ?~'/ω; .C:ι T~ Y..:ιx~') 

:(;J?.I (~·ΓιI,. μετ): τ-ίjν 'Ι'~ι~U'Jt'J τc·j' :\'/:Ι'/'I(I}J:r;;ί.:'J) ο): ~t:';

('IιI(ι-tι; Δ€'I Ο.} -::~,j;ιιI:H 7:Xi-:.') τι.,/ε; '/Χ ~;ς:(~'n ~/~:J.X{~; τ). 

~s.ι;;;!:Jm~)~(~I),~"ci μ::ι;; Κ:;ιί ~'I τiλΕΙ ;;~~O'I i"oL:ltfi?o" S/.ψο'ι r,ί.ι.~ί,;, 

C~:ιμΕ·lο'ιτε:ζ εν Λiρ-ι:χ.vι 7:~~( TιIJV ΛΙ:::;Ζ<;J·ι xJ:( Ί\'/.1γ'Ι(ι)Ί:'fι\ 

F':""I Ε,ι Λψ:r,::σι;ι, Γι)σ~ε ν:Χ έξ~-:tΎjΡ,τΨ;ωμεv [~l:U; σ)<.~_\ 

;;~O;; 'Εχν τ6 μέλος τo~ ρ·"Οέντος Ί\Υ:;ι-Υ-/Ι,)ΠΥ;ρί;Ι) Ehl()viJ:!'i 

ν' αT.:1λλ:xχflrι τ'i'j:; μoμyη~ στ: σωΙΌ:ΡΗίεί X:li μΨiε::Χl 1:2-

ρχλ6γω;;, ~ψ.iλει '11 οι:χ:uπι:Ισ'!) σηι;'); Υ,:;ΙΙ Κ~O,Aρώ; -:τ~ίoι 

οί \'~',:)Ι σ)<.oπ~ί οΙ); (ξΙΙΠΎ)p~:~ίίμε" ... 

Κ:;ιτ6π\'Ι το\αίιΤΎ)ζ λογαΊ;ς, Εl'uπfιQr;μεν τ:'/ Χόπο'l λ:;ι66~

~,; iJr:6 σπ::ιδ,χι:χ,l επ::;ψιν π?άγμ:Η:;Ι α,uvαΡΤYjτα, 

"E~ (J.FAO:; του Ά'ιαγνωςηρίου 

« -ίι Ί σ6ΤΊjς». 
-,-"'" -~-o-

-ff (λ ρ ι~ σ ι α. 
\OS; εγέν,'I:~ αί εξ~τάσEI~ Τ,~ έ'lτ:x~()α ΙΙαρΟεναγωγείοΙ.> 

τc:ί ιiπ~ ~τoυς ύπο τ'l)ς νεαρα; a'.aασκαλοu κ. Γλuκερί:lς 

1I1:ιλί~oυ ίΟ:Jvσμ-S'/οu. Iι~pη1αν ό Άστu~6μος ΆμμOΧ(~1ΤO:), 

+ι ·Εψορι.χ Τ(ιI'1 ΣχολεΙωv, ο! διο::ί:Jκαλοι, X:li πλ~Ooς 6)<.Αεκτο:> ) 

Κ6;μ,ου, έ~ ιiμ:poτ4ρ~ν :(~'I ψ~λων., Μετα ~ι~ρ~ν ~~o τo~ ,ί~-I 
ρ~ω:; E'JZTι'! ~ '/ε:χρα 3ι~ασ\\αλOς oιr.fιjjstAEi Εκτε/'l) Χαι εμ,- ι 

6pιO~ πε,~! ~I)\κ·~; δ\XπAι.i~Zω; λόγον. Είτχ ηρ;χντο α! μα- : 
h 'lI' '" 'ι: ~., Ι fj·lι:ριαι--4c) ΤΟ'Ι αρ,."μ-",ι )1.1. Ι ει; 1':Ε'Ι":-ε τ:;Ι.,E~; οιαιΡουμεναι 

-εξεταζ6με'lαι εΙς τα μαO·ιjματα .• AπO(σα~ εν γένει α! μAO~- \ 

'ψαι ιΧ7i:'Ij'/τφαν λΙαν iuστ6χως ΚλΙ ΕΙΙ:ρραοώς εϊς τε τα 

μ~O'ήμ-IXτ:x κ,ΙΧΙ ",ΙΧ λ:χρ:ι.:Ji διιΧ:ρορJl Π~l·ή('.::ι.α. ΆξιεΠ'Ι,ΙΕτώ-

ι ι 

ι('\ ", ("" ,.,.., \ ,~ 
σπoινΙCιΞζ Q1J/Ι μ.0'IGιν ωρα.ια και εxAExtCt σιεf)ια 

OΙ~ψό?ων ε"όυ().l),σΙiί)ν, και χε,l'ημ.~τω'l tQ') ~υp
μ.QU IλEti τω'! κατ,αλλήλω'ι όοηγιω,/, rlAAi και 
ποικίfην ω.η-ι. 

11 [-'{)ΙΕχόιιε1'α του 7 (φιθ. 

~JμΙ;:uλ:l~ μ'r.:ρ~ς πρ6ς :ι..6ρ·Γ,'Ι ιι-εi.λ6'lυμ-:;;ο'l, ~;:: Δ;μ,lί'ηίς 
J' ' \. ~,~ \ ' , : I,E;la?~U.-. Ξιροτε7.'I·r,μ:J,Τλ,-'λ~Τ2:j!;Χ (;::ίΎjμ-α) Ev. 
~,;)" ~~':! Η Ζ. ΖωγΡi90:.ι.-Ο!χι,αη cΙκο'lομ-!;χ.-'Ωρ;χι :έρ
Ι~Ξω.; :;~/.~~:Ξ'lεΙ~ς.-- Άλλ'Γιλ:γ~α9{Z(' 

" Λι'ιλIΙΛΑ::Ι::" 

ΠrrΙΕχr)μf:.1'ΙΙ τοΕ; !ί.? ιί{ιιθμου . 
l'~; ;ί?:~ς ::ϊ-ολ,l" Λ6γ~ς μ:"τρo;:oλ!~o:! Αθφώ'ι ,-Ή σ''ι

μΙ:;!:Ζ :r,; κυΡΙ:ΧΚ·ljζ, ~;:6 Δ'.φ:ι.3~υς Kυpι:no~,-Περ! 0pΎj
C'ί'.s:;:~;ι:ίjς '~:ιπλασεως τΥις τω,ι ι:~ίaω'ι Κ:XP~~2ς (~; -::~ Λ:J

Fιω:χ,,:::; - μΞ'JQU τ;ρσ:; θsραπεt:.r:') τ"i;ς π:ιρ' +Ιμ~'1 'Π;.ιΡ:ιτr;ρ=tJ
μ~'I'Γι; ';'~\Y.Y,ς :ι..;Χϊ-Εςί;χς 11,, u;;b ΆΡΙ:;7. ~;;:;ιΙ):ιy.Ύj.-Ή θρΥι
σl.εία, '~;:6 Μ, Γαλα'/~υ,-Πί::τις χα! α;:ιστί;χ Β'., Cι;:~ Δ, 
I\I::ΙFi'lο:.ι.-'Αρvίcν αΠΟΤολαΨ!ίΟΕ,1 ΜΙ επισ7ρέψο'l εις την 

,ι . - '''' Μ r "Α T.Oψ,νηv Τ::;ΙΙ, ομΟΛογΙλ ~7tUF. ;ΧΚΡ'ί;,- 'lώΘι σ;χuτον.- _ 

,1:ιI'U,l:ι..C,l ;:p6γ~α:ψ,α τών μ~θ'lί:.ι.ά-o;ω'l του ",λfιpoυς Δημ,οη
:ι..α:) crxoXEi~u τώ'ι αρρέ'lω', Y.:XΤ~ Τ~ έΚΤ,:ΙΙΟ:::J7ΙΧ2 νομ,οσχέ
oι;x.-rιρo~~υ;ι)ι έ,ι [J;ιιρθε,l:lγωγεΙι!'.-;(]ροnμόΤΨjΙ 15 .,.+,_ 
ρ:.ι:ι..ες το:> Οείο:.ι λ6γω·η 'Ιαο; εν~ς έκατσμμ.υρίο:.ι,- Θρ-ησ

κε:.ιτ~κ·r, :ι..ί'/Yί7t;.-Δωρεα~ .:ι; τ'r"ι ,ι' Λιά;:λ:Χ1:";Ι' 

~H. ΦΥ::ΙΣ)) 

Περι·εΖόμ.ενα. ΤQU 12 ~ριθ[λoυ. 

FLLA }VHA.LER }VfLCOX UΠΟ 1'. Α.-Π"ρί άλε;(Y.εpα~
νων ~-:τj Φ. 11,--'11 ύ1t:Jcρ~;ι:ιcς νcι:.ιτιλi:;ι κ:lτ::Ι rb 18DU, .:ι
;:0 Φρί;ι.,-Λcua~6ϊΥ.σς ΙΙ:χατ!:?, ύ;:? 'Αστέρος.-Ή Σω1:Χ'I
'Ι:> Γη.ώ, ~;:) j'v1A.UCE ΩΕ fΟS,-ΓJ "ερΙ"ργον Eϋ?ημσ:,~

,:6 l>cu -;ΑΙνίγμ;χτ.:ι:.- Ά "Τ;ΧΤ.~ΚF;iσει~.:'τ.1~" Φ:JJεως "._ 
Ι '/ω:ϊ-:Ο7;;;'.Ύϊ:ϊΙ;. ,~ ~-

" IIf>UMHHE1·:: .. 

IJΕ(JΙfχόΙΗ}'α ΤΟ!' 26 ιΙ()ιθΙΙΟί'. 
ΙΙΞ,~ί ,ο:) +ιλί,υ, Λί Κ'ι;λΤοε; του 'r,Xiou' Οεωρί:;ι Τ:;sλvέιι.cιk 

'11 1j~?μ~)<.ρ"σIα του ·ΓιΛί;Ι.) καί το IλtI,Xo'/ ιx~tQ:J ύπ6 Κ. l\tΊJ; 

Τ:J:Τ.J:JΙ,Ο:J. - ΆνΟ?ωποΑογι)<.α ύ;:? Άλε~, Δ. Β:ίλεr,.-- ΙΙερί 

o·j ;;Ε,~Ο'ΙΟ'Jr;ΟΡίο:.ι ΤΙ~ν αμπέλι,)'1 ~7tO Ν. Κ. Γερ;.ι.;ι'lου,-

Μ ικραί εΙ3fιΊεΙζ. 

"ΙΙ ι\ Ι Δ ΙΙ{() , ιr ΕΙΙIΟΔlιω;\l ". 

IΙεριεχ όfJ.ενα, 
. , Ti π:χ'.3:" Ε,ι τι;) ΟεΧτ,'(}). --Φρσσ'J'IΎ) και J[tptot€F"t) (τ.οΙ

·r,;A.),-I1iτpo; B:ΙHCω\.-Kατα5iιOισι~:-'O ,Νίκος και ό 
~ι:Ι,σ; ΤΟ\J.-·Ι{όραξ και Κ&κ,'ιος (ποίημ,α).-Δι::ίψορα. 

--------. -.. _-. -----~._--._---.... -._.--~~~~~~--- ι 

]~8QΊ.;ΙΕF)ΙΙ~Ά 
-:-ο§ο-:-

Άθ'i'Ί)"αι, 4. 
ΣήΙΙI,,{)ΟΥΙΙ Ύοχωρετ έχ Πεrρoυ:τ.ό.lε,ι)(: 7'1 

Bιωί.!ιιτιrα ·Ο.ΙΥα xartpxofIirtI 1-1 ς '(ΜψlJ
σ()Ύ, έγχατα.Ιε'ΙΥ'θείαης tq'YfXa του χοπιι;)(Υους 

rα.f,'ειδίοv τ 1/<: ίιtι(ας τιμ: συ)'αγΤ1?σεως αύ
τ'ί'ίι' ιιετι~ του Baat.lt:.(wc: είι: Bεγεr{ω·. '11 
JJαal.lισαα (ίgΗΧ1'ειται εΙς Πεφαια, έπι,6αΙ
}·ο t,lJa ρωιrσικη(.' θα.Ιιψ71]'0 V, Ό Baat16"UC' 

(:,.γαχιο)ρεί έχ. τωγ ,lουτρωι· τού ΛίΊ:-.Ιε-ΜπαΙ1' 
το ΣιΗJιίατοr άψιxγ~ϊ:ται ιΝ,' iTtavel1; <Υια lIα
τρωΙ" έ:τι6ι fJα(όι.ιε)'οι: έ,ι' Bιιγ~.ίίι:ι. της α Σφα~. 
~Ιίηrίαcl) Τ1/1' Π(JΟιJliχη τριτψ, η Tεtιί!)τηι-. 

Βι6τη, 13, 

""" 

'Ο ~,c ~ 'f Κ G' Ι' '8 "8 υοι;ιΙ του ~((. ο ιιυ})Υου ο α όφ ιι-

πε χθες, ΠιιJίf1:'Πυι δΙ: ΟΤΙ 'ίί.1θε1" οπωc a'l.'

σχεφθη ιιεr(λ του κ(;ιιητος Κα.ΙI·Οκυ ΠΕ(ΙΙ 
τω .. (3ΌυΙΥιιρι"ι;n'. 

-ΒοΚυιούίΙΙΙ (ιτι () ?Ίτψω), ΦερCΙΥΙΙ1'δος 
θέ.ΙΕΙ παρaιτηθ?ι ιιιιΕσως αl· fI'Iι Ι:ιnητ<υρι
σΟ!! ['ΠΟ της Αύστρία('. 

Χθες 16 
τΥ] έπορχίςι 
στασις τωΥ 

σι;ος. 

ΑΙ α δ (ιί τη,1 (j. 

:xpoύιψπτrι χο.lέ§ιας έ7'Ε .. ΟΗΟ /1' 

ΒαΙε.-τίας. '11 ύ['ιειι·η _κατά
ίί.ΙΙω1· ιπaρχιωΥ Ειnιι ιύάΡΕ-

Βερο.lίΥογ 16. 
'1] ιι RoPlitoYErftanXY, έΥ'ηΙΙfΡΙC» oιa-'!'εύ

δει τη)· t'ϊδησιr' 6ΤΙ (ι αύίοχράτωρ έπιστρέ
φει προ -του δρι.σθέΎτος χρόΎΟ1) έ'γεχa. 1ro

Ιιτικώγ .lόΎωγ. Το πρόΎρα!ψα τοσ-., ταςει
δίαυ έτ!)οποποιήθη έΎΕχα της κοχοχαφ[ας. 
Του χαιρού οl'τος διηγεχως firoxtpov δ 
αύτοχράτωρ 1ίΥαΎΧ6σθη γcι διακόΥ7) χθΙΥ: 
ί1ΊΎ cic τυ Βόρειογ ΊΙχρωΤ?7('IΜ έχδΡΨ7ν" 
Χυι 1';Ι έ:τιστρέΨΩ [ίς το u Χοχεγταόl.ΙεΡΎ). 

ΙΙετρούποlις 16. 
Ό σέρΟος :τρεf+-6ει,τ-ης έπέδωχε,> "ίς το,. 

Γίf()(: τΊI," μεγιί.lψ' τrΙO'ία)' του Λευχού 
'Λεroυ Χιιι ci( Τ()}' B.lι1yxα.Ιψ·, ροηθ?η' του 
ύποι'()ιου τω}' έζωτερικωΥ; T1jY {ιετάΙηγ τuι
l'ίαΥ τυυ τv nιατο( του Τακό60υ, 

ΜΕτς 16. 
'Ο αύτοχράτωρ Γου.ΙιΙΙιιος 1'ο·ΟρασΧη,. 

(παι'.Ιο' της Ούρζί.Ι.Ιης μετα δύο ατρω .. 
πιψα το ΛΙiίC. 

Ρώμη 16, 
Ό :ιτάπαΓ; έ/η.Ιθε τΥ] .'7ρωiq. ταύΤ7) έφ' ά

(tr),ςηι:. ΈςεΙθω .. έχ r'iIC πρώτης πύΙη<: του 
ΒατικαΎου έπαγηΙθε δια rf)c έπι ΤΨ: δδου. 
τω» ιιουαείωγ χεψέΥηι.:. Ό ΠΡΟ ίου rOftt

σι tιι τοχο ττείου ί ταΙ0ς φρουρΌς . :ταρουσίασεγ 
οπlα, πο110'ι δε έΡΎάται έΎOγ'ιJπέτησαγ. 

-ΑΙ πιχραΊ. ~κφράσεις, α<: ό πρίγχηψ' 
Βίσιιαρκ έ'θξώρησαγ άναγκαιον γα έκτοζεv_ 
a'f) έ}, τ'?') προς ΤΟΥ έκόότηγ τ"ιι.: α ΦραΎΚθ-
,φουρτείου έφηftερίδοc" συvεγτεύΕ,ει αύτου· 
χατυ. το'ϊ; rfΡftαrιχοv τύ.'70υ Q);"V", άποχlη_ 
θέrτoς αγά'l'δρου χαί άτό'ΙΕιου, ΠΡΘύκά.Ιεσα}' 
ΥεΎΙΧ/Ι Υ τω), γεΗλαγικωγ έφψερΙιJωl' έπί
θεσιγ κατιι του σιδηρου άΡXΙΎρα{ΙΙlατέωι.:" 
η ύδ ~')' δ ε ούδ ε το έ.lά χισΤΟΥ Ύε{ψανικΟγ. 
φύ.ιloγ uπεJείφθη tl· τη ι}ιιύ"'·η ταύτη. τα 
τωι, έθι'ιχ(Jγ φι.,Ιε.ΙευθέρΙ:n· ~γ~γα δι~ψαρ
τί![ιοnαι . .lέγorτrι οτι ούόέποτΕ' ύ:τψιουογ 
είς τιΙ 1'E1~ΙΙΙΙΤΙΙ του πρίΥχη:το(' και τ?/ς ΠΘ':' 
)ιτικης αυτοΊ). Παι αύτη 1) «'Εφηιιερις της 
h' o.lwl·lacn άΡ)'εΈται δτι xα~ έ1' τΥ, έΙdχίιΤ τ'[j. 
ύ.70θέιΤΕΙ Ι:τεδίωf,ε τ7, ... εύαρέσΧf'ιαr rnv τέ
ως (ίρχι Γραιψ α.τiωc, TI't α.υτα ιJ έ ά παnίf 
και ιί τω)" έ.lΕ1,θεrοφρό)'ωγ συl'τηρητιχωl. 
« Τα."(l'δρόιιοcl>. τα τω)· 9)ι,Ιε.Ιει,θέρω1" φύ.1.,
)α xη()ύrτoυιτι'~' ίίτι '1) lΙOIIΙPJ} το'Β πρΙγκη_ 
;Τ ψ.' ιί:τ.εlJθύΎέΤιχι ιι6)'Ο)' είι: τΔ rfwc: ι5Ι'1'ΙX}'~ 
αύίοΒ xα~. ούχι είς σVfΙΠ(ΧΙ'Τιχ • ο'}' 1'·Ef)tirι.
')'ιχο)· ΤΙ'.ΙO}~ . 

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟ)" ΔΑΦΝΟΣΤΕΙΦΟ)'"!. ΕθΝΙΚΟΥ ΠOIHTO},~ 

nANArI(A'Or ΙΣ •. ΣT~6Δ1NδΨ' .. 
ιiΠΟό'πωμ.ε\J το έξi1ι; ιχ\ι'tΟιιι'χε~tCν 'ιtΙΧ~ρtωτtκό\' ~0'μ.O'; 

• Α παηελοε-ι . κ"τ~ την μιεγάλΤι'! μΟΙΙσ!)<,oψιΑολο)'l')Ι,ήν έ~ 
σπερίοα της [) Φε6ρουιχρ(ου την- aaθείσαΥ. u.πο' τη\; έκ ιΡοι
τητών επιτροπής ύπερ τής diil-~Y'/j; τη; Κρ'ήτης ΙΙν 't'!I μ$._ 
γάλ'!) αίθoμιrη ,;οί> συλλδγο\l τη" ,,' ι\νι\πλdvεως)/. 

, ~:πρoψ&O'σα .,.' έγι'ιl όρΙΗI την έ6'ιικη ΕΙλ«τη. 

Jι:~" τ~ι; κατ,,\\'tIjσιιως 'ο-τη ρίζ" 't:ης τ' ι.ιχνι'iptα. 
'ηιν οεσποτεία 't'wv καιρώ'! ΠΡΟGΚu"ηtή Ο!«6άτη. 
Τούρκων, Άρά6ων, IΙS,l8't'ων 't'pryUpt1. της II,OUφάρια. 
E~α εΙς Κ~08 κλώνο 'ι"ης ItYQΙO tupdvvou aφUρα. 
κ' ετ6νισα 'στον 1:'')1,20 της τη'! έθιιιιtή, μο!). λι:ιρα, 

Σ' ~ σιοερένΙ0 τη~ κορμο με χp6vou .. γκρεμισμlέyo~ 
- 'Αλύσεις, λά6ι:φ·. iPIλata ε~~' «νCιικ"τωμέν.χ, •• 
,EΤ~!); oεσπόΤCΙς, κcιί -λ"quι; lχι'>'ι1άμιι σtotΧ8tωιΜ\ιQuς, 
'fj?6r.ιx ι,," Q ιηγoόμενιt <ir.ht~u"Nt l!.{)θέν>ι. 



. 
,~ 

'\ 

~Ε~c[λ7:ιζε "C7~ ~.JXXa ~.t;; ,:1;:; Οbξ"ηζ. S G.ΊΞ~'1; 
Κ' _ε"Cρα";;:>~_?)1~_ ~:,σ 'X)':j;;:?:.~ Υ.:ι:φ6':! μ:ι:~ τΥ.; Tι[JA?x;. 

"Αχ! ~{~ΤE:Ψέ μcu, αΡFω-;~'rι, (j;tur:,:J',i'I'/j 'Jε.:ί,α.~'J., 

Δ """, ,~,' .. I, '!-,:Gt:.JxtcrtJ.Z') ξ/~Λ.ην~y~ε. ')~(}.Ξ, αχ. ~~(j"C'~'i::'~ μ .... 'J,. ι 

]~(cIχ τ'ϊ;ς "'(ης προ,ο':,6Ψ'ιμα της ΛiΧ~ρας τη G'r,:).1~Z, 

'Ejv&Jptvαo ΤzUς :ι\;l~~;;.ctς"_,:;GU ίΞΡΟU ϊ:ολtμ.~u, 

;Κ(.χε_".iΧθ,Ι~α~:ζω'l_'.Ζ~~_j)'ΤΡατ67.L3~ _ τ:ι.G;fιΟτ,_ 
..... ~..."".. Ι~. l' , 

Ι16ϋ μ3 ?ωτι:ι., 'ή Ο':Ψ"'1) τo~ ~Ί;:1pΩ,Ίί :1, εγΞ'I''"ψrι,· 

ι Ι '\' ,. ~. , "', __ 
,ΕΊχεν εΥ.εΙν' Ύι·ι Γενεcι Νομο, σπαθι ',(cιι ILUpO' 
Eil" τ? Νόμο 'στην Υ,άρο(Ο: και τ~'! κcιρoιά 'στο νοϊ) Τ'fις, 
Είς της θυσίας το βωμο αγρόπναγε τΡιγόρω 

~,--------IiCιri-et"f1'!~-τ~n'ι--ΘretιJlJ-eι.;,,*-υe· '/Jv.w.,9ι-'!:ο:.ι λ:ιο'.ί της-, 

ΕΊχεν εΥ,εί'!';ή Γενεά το!ι; Κροίσου; της, ώς τώρα, 
'Αλλ' εις τ'lΙν ράΧΥί τοίΙ λαοϋ οε'! επαιζα'l εκειν?ι, 
Με αγΡuπν[cιtς ψράγκικ~ίς· οε,ι εψθειρcι'l τη χώpcι, 

. Κ' ~σ 'OCΙ'σκάλoι τοίΙ λcιoσ ' σ τ'ην ΤCΙ7:εινo?ρoσυνYί. 

Το' . 'έτρωγαν 'ή ξε'ιιτια κcιι,J'ι ψιληγ:.ιpίcι , ' 
Aλ~ ~' αγοράσουν τ::υ λcιoυ τιμ'Ι] %'. έλειιΟερία, 

. 
Τρ!ιι; ε1χεν ξι ξλληνισμος πιστά του ·~cιAA~i.dP1Ct' 
ΣΙ τ~Σιλωαμ τοϊ) ίεροϋ αγωνος βCΙljlτtσμ,ένα 

, , \ C' 1 ,.", ,... ι"" 
,Ms -;'ηl ι~;φιια 'σOιιψαιψσlΧι στcuς ωμ~\Jς αΙ,UjΊιιη 

_:~~_~~~t.~?"~ Ξ;:?~?α:νη ();' α~άλ~(ιω:·η χλα~~[~:ι;. 

• • \,", ~ /." 'Ι' ) \ rf -..... Δ' -
~ cp:r,l<,U} C:Τ':;'Ι 7:0 ,ιτισμο, οπου %CΧClXIΧcrIΧt ' 'Jcrις, 

Σ' CΡΥ,Ιζω ε~; ';0 AUtpWΤ'f) ποίι προσί',IJ'Iετς μαζ"η'τ'r,;, " 

Ρ~;ε ~10eι:ι. 'σ~,η ,OiX:zaaOl τ'ίjς ΚΡψ'Γις τΞι; &λύσΞΙς' 
9 • ο:-.. ~ .. , "'" '\)" f" f' .... ΤΤ' Για; O~'JI,Ol οε'ι ε;; ,i7.cr)'Ij,::;;).'I οι ΜαΡΤUl-,ε,ς~ Τ'Ι;; l .. ~η:'ι;ς, 

l\::.l 7:?Ι:)τ'r.,(j~tJ4'lνΥ,cr~((-,η το;;l Σi'.Ω,λφ~Υ,αtcτ~5 Γ,.:,ι(τη 
'Ι('I.:ι;Ξ γιά τ~ν !\p'rι:η μ.:ις' τ,η ψλογ;ρ,rισ:cι zcι,ί:η, 

Έλλάς μεγάλη κ:χΙ πατρίς των ΤράΥ'Ζων Iτcιλlα,· 
Θυμή10Ι) δ~' οΙ .0'J0 λασι τόσ:;ιις 7.ικρ~Uς α1ι~'/:zς 
ΏΡΥ,(ζοιιτο· σε'ια σ~:z~po άθά,ιια,'/)' ψιλία . 
Κα! <.ιχ6ν των &λίiσεων τους ΚΡ()'.QUζ άρρcι6ωνας, 

Κ " ... " "ζ \ ΑΙ, ~ , i7.t G\J που εΖ εις τη ωη ",',J κοσμο;) ιστορι!Χ, 

Μ"'1τέρ' άξ{~ τοσ P:;~σ~), ε~_; εΟ·)~ς-,.cl.Υ"οuμ..έψ'1. f. c.'" 

'""και συ ποσ 'ilEl; συ'IΟημ.:Ζ (, ΘE~ς κ' Ξλε;.ιΟε~rcι.! η 
Ή λα'ί'J:ή dOI)·' 'ή ~3ιά τ.ω; εΙμ7:-ορεϊ σά'ι ξΕνη, 
'') " ,. '" ., , , , , 
ο"; να '-1.αΛασα'! Y.l αl)";'Ι),/ σι ΖΡΟ'ΙCΙ, να'I,~κpυζΊJ 

ΤονβάΡ,δ:ΖΡC cεσπ:;-;ισμ,ο Τ'~'I Kp'ιj~'I) 'Ι:ι. ::;π~~ίζΊJ; 

1'? π'lεU!J:α τοσ πολιτισμ,cϋ εΤ,ι' 'ή έλεuθε"lα! 
Το ρω;: tDU χριστιivισμοu εΙ'/' 'r, ΔΙΥ,i7.ιοcrόψr,! 

". Για - τουτ,,: μ;rσελ-εU1Je:Ρ-ότσί-ΤΟUΡΎ.<-'εΙνε-Ψr.ρί-:ς
Για τoίί!~ δ HcXltlcrμoq; κ' 'ή χρισ-;ιανωΙΗίψη, . 
;Χρέος να σπά,G'!)qv~χοuvε τ'7jς Κρ'ήτ'ι;; τας άλ6~ει-' ,._-........... "-
ΨωμΙ, μ7tαΡ6Uτ~;,:.ftρματ.r.t 'ή Κρ:ή,η θέλει Δ1~ίς:' 

"'J\ ' ' 

. "Ε, Σtι 5Π9υ στο·ΌΙ6~r;μ.~ς: f}' ανέG'tΙ~"Κ~:I;~ix~τϊ'lε, ,,' ',-, ,'(, ,ί'" ,r , 
I10λλ~.~,ι~~άνψ~ λε.(πουνε άπ' 'το τ.α),;α5 ~cυ σ'Cεμ.μα; 
, Λπ'i!:i$'1:α ι ΤΟ λcιμiρότερο οιαμάν'τ"''ή,cΚ'ρ'ήΤ'η εί,ιι;:, 

ΙΊιΙΧτί το εΥ.ρυστίΧλλωσαν οΙ κφα;)'ι,,! στο αίμ,οι' 
.' ~AIί 1jar.tt ~ Μεσσ-ιιις μας στην Kp~τη πρ65~/,ι~σo" 

Νά oι~OIιώO''lίς ΤIίνoμ~ r.ou φέρεις στο λα6 ~oυ, 

Λό.:!ιι,; τo!iί 47 οιίνίγματο; Δ Ο ). Ο Ψ ό 'Ι ο ~-aό λ ο ς-ο ν ο ς ; 
Λ-Iτ~pες δ.Κω'ι, Η: Λα~ΙΤ'ηζ'TO 4β Κ~ί το 47 sXUIjSY 

, Υ,αΙ Q Χρ •. '~1':~σ~~'Λ~i.:ι.ς). . . " 
\ . Δόσις το\) 10 λο"(cιγρΙφοu, Ti χείλη τ~~ αλ-r,Οεί~ς '(j:/( 
είνε, σταOερ~ ~ια πOtντό~. . ., . 

1υ'ζ~pες' ,δΚω'ιστ; Π.ΛΙΧ·ιίτη;;, ΙΙ.ΜlΚ.χαι:l,ε~ιa'lίς;;Otί 
'ΧΡ~iυ:~.'IC~ι:Τ~ο'λ~~'ιjΙ;. Το'ι 9 ;λ<ηογρίφο\l ~"λ"σε Υ.ικ! Q ;ι .. Κ. 

'. ,Πoι*'IX~ό*ιιλoι,; εΙ!. ιιι",:'μ! ,1.I1~'~φU'Ί\Ι!J. 
'Ι ' 

νΟ')ζ 

&.'Jα.γκα~"J..~ Ει; τους βΌ;)\)λψέ-
. δ Ιόιο.ς πXσι:t.ν "πλ'ηpoψ~pί'Χν, . 

'Πωλουνται 

" ετοψ.α:, 
σουψ6.ντου ~όψαζ. 

Ι 
Έ 'J'!tc;) έ" . ι ι 

.όιεu.?\)\l.ιψ.έv~ 
τοιι : 

Λά.ρνοικι· ;'οι'Πνbπωλ .. ίψ, (. Τι Λ~,ρνlα'ξ); 
ΙΙπό 'l;OU κ.' Κ. Δ. Τρίγγ~,1tωλtv'ν':' 
λιο.νtkω~ κιχΙ χόν~ρικωζ at~rp6F'Wv 
σ~Ύocρ6χ οφτoc ~~ΙlJ'τηζ ίtΟL?ΤηIΤΟ'::, 

~,~ ,(\),- και τ,ΟΙρ'6ά.Μζ. πΡδ'ξΙ. δε '.' 
. ψ~κε~~oι' g~~ίpqft~'J. !~~~γε-

",~r.ι.rJ'IotI.(Jσηι:ι.~, ώζ 'itoc, σ'ΠocΡv.~κέτ~iX .·Κooct 

έ;ισjκ~πτόι.ι.ενOΙ :το κ~τιΧ~τ'tJ~tX 06-· 
κι;ιθ' ,δλΙΧ έοχ ΟΙ.Ρtt·Τ1iμ.ένe(;..!~., 


