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ΕΖ,είνΊ) v,(7.,ρτuς; ΊΌ ΠΟ).':; πο

l,τ+Ιι.ι.α.--:α.. ι.ι.ετά. τινα.. χαφον να. 

~Ι;)fJ'Q μ.ία.ν εγγUYjfJιν χ.α.ι μ.ετα. 

7Ι'Iα.. xr;.ιpov να. πωλ+Ισ"Q ολίγα. κτ~μ.α.τα... 

'Λ υ,α. ε ι..ε ίνΥI ~ εντυπωσις που ~κα.μ.εν 0-
'cx.'! εbα.J,).ε τα. )\α..~,πoχ.oπoυντα. κα..ι α.πα.

'J7?ά.πτοντα εμ.ενε ριζωΙJ,ένYj 'ς τΤιν χα.ρ-

6lαν ηζ. Ά\ νά.Οψ,α.. τ' iJ..nIJ. ο),α. πλέον. 

ΕI.lorΙΟIΗ~ΕΙΣ υ.: .lIATPIBAI 

πατ.πους μ.οω)· κα.ι δ~,ως εΙς τα.ς πο'λυ-

7Ω,εία.ς οεν Ί.έ~'oυν «ο τι έCΡόpει δ πσ.ΠΠGιυς 

[LIJ'J χα.ι +ι μ.α.[Lμ.οV μ.οω) πα.ρ&. Ο τι β),έ
, ~,... ~ ,Ι , 

πει Ζσ.Ι χα.[LνΟ'Jν α.ΛλΟΙ το κα.μ.νει Ζ έ-

ΖεΊνος Ι,ωρις νσ. ε?wτrισ"Q κα.ι μ.ά.θ'Q α.., 
ΙΙ>"Q (ψο,.όΤ'fj7α. το ΙΟι;.<.όν του πωγγι μ.ε 

70 των iJ..λλων ε/Δνων. 'ETt9jpE Αοιπον 

Υωηα. ~ ποJ.'Jτέ).εια. Ζα.ι ;.<.ινδυνεύει 

;.<.α. τα..~ΤFέ'i"Q ΤΟ'Jς Ι,ωριχ.ούς. 
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l' ΕΥ. -;'i;ς "Έλλl)ν~Y..Tις ΓεωΡ'ί(ιχς,,] 

Oυδεu.ία :i1J.?ι~ολία ύπι.Χ.'1χει δη αί έπανει-
ι ι ι r 

λ f , ~ 1"" 1 \ "'~ 
ηΙλΙλΕ,Ιαι ΛινΨΤΕΙ:; αι προςενουμ.εναι. ει; το εοα-

ιΥΟζ 7ιt1ν οίναποθηκων των κειμ.ένων πλησίον 
σιόηρoOPoμ.ιx1jζ γρcψμ.η.; εισι βλαπτικιχl πρo~ 
την χαλην όιατήρησιν των ot~ων. Ή στιχσιμ.ό

τη:; κ.αΙ ήσυχ ία: εΙσιν ,χνα:γκαία:ι ει' ο.λα: τα μ.έ
ΡΎ) ενθα όιατηροuντιχι οΙ οί·/οι. Ή ά.νιiπαυσις, εί
νε άπο'λυτωζ ώqιέ'λιμ.vς SLr.t τον ζη!λ0ίψ.ενoνeιί
'10'.1, οστις ΕΙ; την αFχην έχ ει α'lιΧγχ:ην να ιχ

πoγυμ.νωO~ τijι:; ιλύος κoι~ βραδύτερον όψείλεt 
νιΧ μ.είν;J 6ια'Jγηζ και να. βελτιοuτα:ι βοιθ!λΎ)όόν. 

'ο δόκτωρ Γουγιω ορθως παρετηΡΤισεν O,r.. 
/..rι.. 7(J..'J"';p09Tι') τι-;)'/ βαλα.ντίων, τα., όπCιΙΓJ.: ι.ωΡ'.χΟς ο IJ,::/Pl ι.θες α.ρχούμ.ενος Εις τα. ό oι'lo~ δεν όιαρχει ποΜ χαι υποψέρει ει; τα.:; 
γ,(1..'. ~~'I a.ντS/,IJ'J'Τl όσ. τό'Το,; ΠΓ..ιΙ') ε:~ς --:0 ΓJ'J'J'r,f)'f) το;:) τόπου του ψορέμ.α.τα. χα.'. 7α. ιΧποΟήκα::; τιi~ κεψένας πλησίον δόων συχναζο-

~,~:: -: α.'. I,r;.i. α..') ~Γ;. νει χα.;. π λί, (j'JΊ ~τα'. Τ: Ρ ό c; Κ α. Ι. ί.οιι:Ον α.υ~α.νει το π~α.γμ.α. χα.ι δ 

ΤΟ'ΤΟ'/ ΠU?, οοτ::ρ 'e~ε:ΡεU'ι'ΟIJfΗ'i ~'Iα.'I7'.:''1 -:IJ'J '//1.. ,,;α..fJΧ€'χr,ς του τοπου του έπιπλα. 79jς μ.Ενων και ϊtρO πά'lτων λιθοστρώτωψ (ι Ψ ο ν ε ύ -

Ι ., , .. ~'. .' " Υ " ,ε" σ ι ταΊΕω:; ει::; 7α::; ιiπoθήχ~ς των ϊt6'λεων,., 
(;)~ τrΛI].. \.ρΟ')Π, τα. ΖΟI11J:Υψ,r;.-:ΓJ., ω [LIJ- Ο'./,lα.ς ";Γ,u Υιρ:,α.,ο να. μ.fι "(""~~χ,ΕΊ,ffΙ Εις -

. ι -' ,.. Π"10σ:ίΟησι'l ό aoCDO:; Ο(JΤΟ:; παρατηΡΥ1τη' ς. Αι d-
;'1'1. ,ω .. ί. Υ; ποΊ,'Jτέ'λεια.. !:1UfJΤ'Jχε.ς 1~α.λα.'I- -:α. Ζ,υπριωταα. χα.ι να. επιθυμ.~ τα. :;ένα.. r τ "Ί ν r;ιπr;ιλτlxοιι κι~ησει:; το\) έοι.Χ.ψου; lΥ'οuσι τι) 
"'.0''1' II0Ί .. ,.,,:. "α..νονΙΟfJτοι/.iα.c rn+,νO'J'Jlν ε- , \'}'}σ.' "α.; Υ:' Ι\.υ' Πυ"ος ΙΙ."'Τα. ~ινN να.ιρο'ν ς< ", λ 

• • 'J 'h _ '" • - .' ", r> ., \ r" • v.. '" o\.Ja.xPE 7ΤΟ" α.τοπημ.α· '1'1 γΤιρασχωσι ίαν τQl-

νΓl.νΤ'.Oν 'Jσ'J a.ί 'Εταιi.J,I"Ο:Ια.ι -:σ:; ~υρμ.o:; ~- α .. ν-:α.oτoόι~ει Εις α.υτο,Jς τιΧ ΙrJα.. Δεν ::Jέ- ι" , '" ,,'" "r χεω::; του.: νεοιρου:., οινους )«(11 ν'Χ αoυνιxτι~ωσΊν· 

1,0 'J σ α.. ι λια,ν ΤΙ:Ι)ΙJ.ηΡοIJc, α.ΤΡΟlJ·Υ,ΤΟ'Jζ α .. υ,α.. J,ETE να., crα..lνεσΟε χυπρι(-;)τα.ι; Ι,ά.σετε λοι- ενπλιt1::; το ι):; γηραιού.;. 
χω. έί.I .. 'J'ΤΤΙΧΟ'J; ίεΡα.ΠΟfJτ6ι,σ'Jς τω'ι το ϊ.Ον τα. χ.n:μ.α.τα.. σα.ς ~ια. να. Zoπ~ πα.ς Ειόικοι :ινεζ πρcέbησαν r;ερισσότερον εις τας. 

~pα.Ιoν ψυΆον ~ ~trrIJ,(); μ.ετα.ξυ ~μ.c.ιυ χα.ι σα.ς-λέγει εις συσ-,:Χ7ΕΙζ :ων οσον ά?oρ~ εΙ~ τα.ς ΠΡOΨlJλά.~εις. 
, α.',',IJ'J, cx.'J:O'JC t,( '1"Υ:/ 1:, δποία. τc.ιυς ~(.YjcrE·-n~pIJ. αιrινε" εέον νοΧ λΟΙ!λεάνωνται r:poc; κατιΧρτισιν-

Ι\.α.ί )ΟΙΠΟ'l, οι ψιι,σι /,ω~ιι.(Λ, ψ , 

ε." του (l~αJ.α..ντιου των 1'0 ειrιOι: O,t'JOtpOt να. υπά.γετε ιΙς τα. ·ξένα.. οΙνα7tΘΟηκων. ΕΤ-;τον στι πρέπει ν' άποψε&γωι-ιε.,,; 
rJ.? α..ι Ρ έfJωrτι'J τα~ κειμ.ένα:. 1tλησίον f}ορubωόιί.!ν βΙOlλT}χανικων 
" ). (ΙΝ ,O,"r OOpO'JC; -:-(ι}ν, Ί Ι ΤΓ)χo,ι,λψ~[α.. λοιπΌν (I~OYjOourl.tvYj υπΌ ,Q;C \' ωΓJ. Τυ ι}ε.ος των, J v.. "., Τ _ Τ Γ 'j, καταστημ.άτων, οΙον σιηΤιρουργείων xa1 λQΙr.itι\l-
~ια. τα.ς α.πο),ύτους α.νά.ΥΖα..ς των α.'1cx.Ί'- πσλUτε}εια.ς )(ά.ι.ι..νε:ι ι:iρωτσ. το εργον ΤYjς. τοιούτων έ~γoστoισίων' το\)το δε ~α -rbv EuvbTj
)Ι.α.ιουν ΠΟfJΟ ν , EuptfJxouν ψα.ίνετα..ι χ.ά.HιJ χ.ά,- Ι Τα. ~υo α..υτα. .Ξ}ηρία. σuμ.bΟYjΟούμ.ενα. πνι- τον λόΎον ο:ι npi1tH να. d.ποψε{ηω!λε\ι το\.ι.ς, i
τω Ζσ.Ι Ζα.νεν ι-ι.ιχ.pc'.ι ν περίrτσευμ.α.., το 6-! γοuσι και χ.α.τα..στρέψουσι τον ϊ.ωριχ,Ον, δ 'IaτtvaYfλcu :;, η τα τ Ρ α ν τ ιΧ γ μ. α τ cx, ώς α'Α
'Πσιον Οα. /,pεtIΧfJG~ να. χ.α.λuΥ"Q τ6 CL'JFt- \ 6πο'ος 6ΙιΧ να. έπα..ΡΖέσ"Q ε~ς τα.ς όρέζεις Ι λω:; ~αΡετηρ.οuν ,'~νίoτε "κ~Ι ~ί ciρ~αϊoι~ σίνo~~-

1 r " , . _. .... "ι ~' Τ ι γοι, Όιτt'ιε:; ανησυχ.ουν οια; ΤΟ κακΟν ΟΠεΡ I\ItI>-

α.νΟν (ΆΙΙειιι,!.ι..α., )(.α.Ι το t.c,Οόεuουσιν α.~,ε.- ι --:ου ()ωΤί:?ου, πιπτει ε: ς τα. υον la.. του Ι ;: ~ν ναν:αι να. προξενι"t)σιν αί χινήσει; αuτcxι ιί~ τα 
, """ .. ..1, ~α περιττα. πρά"ιι.α. τα. τό: Ι τ.:',:;ωτου, α.πο του όποιου υΙ:. Υλυτόνει σως ω; "Ρυ...γ{J·_·.:- ,j Γ • j ϊtΡOιoν τ-η:; ciμ.πΕλοu. 

δποΤα. O\J~' {,;'''';α.Τ+ι Γ, των ου;:;' ~μ.Y,τyιρ! πί,έον. '}'" "λ .' - . t r Ο <Χ[λεσον απ()n .σΙλα €m τ Ιι.) ν νεων ο νω ... 
των ιιt;ον, η tπόθYjσά.ν ποτε. '11 ;υ"λινrι ΊΌια.υτα. λοιπον πιχ.Οα.ίνουν οί ψίλοι των τεΟεψένων έν :;Ιϊtc,Οήκ'!J 1tλησίον σιόT}ρo~ρδ-
Χ),ί'lΥ] (jρCJΨ~ ι.ωρια.τιΕ:ς πρέπει να. ψέ~ω- ι>ωριχ.οΙ, οι δποιοι α.νo~τως Υ.,ρχισα.ν να. !λου Ισετα\ το d.όUvατον της i:τtιτεuςεως, τελείας 
ι.ι..ι:ν σΙΟ1,ψα.ν . Μα. δ 6..λλος εCΡερε σΙΟ'11ρ5.ν Ι ΙJΛ!Μ~)ντα..ι τους πολίτα.ς, τους α.νό~τως καΟαριότητος αί εν τιΤι ίιγρψ !λετΙι~ρoι στφιαι 
[J.e σψα.ιρσ.ς χρuσωι.ι..e:νσ.ς (~) ~ χ,α.Ι OtIΧ τι 11 ι.ι.tμ.oυμ.ένoυς τους πλουσίους ευρωπα.ίους, υλαι λεπτόταται και σΤEρι(\)τ~τaι Oιi. άνοιχινιί.!ν
ιγι;) να. μ.~ ψέρω α. πο eχείνYJV; V:\! μ.α. α.υζά. νΟυσιν ι,;)ς εκ τούτου πο λ υ τα. εξο- τσιι tXκαταπσιUςω.; κιχι δεν θα κοι"tόρθι~νtt>al \lct 
ινυτος ~(mepe: κσ.'λΑιτe:Ρα.V' δ"λόχρuσYjν" κα..Ι '[ δά των, χωρΙς ν' α.υΕάνωσι κα.Ι τα εΙσο- !λΕινωσι σταOψ-;)~ έν τι}) βιiOει τtι.ν βυτί(~ν. 'ι.:
..,. τ ' ϊtΙ τιΊ>ν tντελ(\)ζ κ.οιτεΡΎοισΟΙντ(ιι,* κιχ! ήόΤ} γηρlJ.Ι-
έγι~ 'π' σ.υτ~ν να. ψέρω. ,Κύτα.ξε eχ.εΙνο δ~ιJ..α.τά. των Υ.α..Ι επι ~τέλoυς χ.ςx.τσ.ντι~σιν (;).\1 οινων δεν Oιi βροιδuνωfλSV vti rSiUίAtν το ΧΡ(\)-
το cρόρεμ.σ. τΙ, ώρα.Τον! να. μ.ου cρέΡ"Qς κ εΙς ,)τ~ν χρεωχ..οπία.ν. 'Εα.ν τοuς δι~~ς ν.α α!λαuροίψεν.ον, μετοι6ΙΧίVQ\ι εΙς το ί6ΧΡΟ\Ν !λετ'" 
έμ.ένα.. _._ Κα.λόν. Μα. κύτα.ξε τί <'(~pα.Ια. σuμ.bηu "λα.ζ δια. τα.ς γεωργικα.ς eΡγα.σία.ς 6λιγον οΙ οίνοι Ο&ΤΟΙ Χ ιχ 'λ (Ι) σ t ν . ~ 
σΖολα.ρίχ.ια. π' άσ1ρσ..ψτουν; (;}! (")εέ μ.ου των σοι ι:Χ.πσ.ντωσιν «δ,tωζ .~~.6-. 'Η ά,ποΟήκη κά!λνει τον καλο\l o1:\lOνr λέγδt 
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αρχαία τις π~ρoψ.ί~ (/υοεν t01J,OU αληθi.ςερον: ι επι γέων ολως βά.σεων, )\ίά:..ι- τψ.ωσών l Κουκούλια ι) 
Εινε ωψελψώn.τον να Εχπληροϊ αυτη ορου; τι- : κα,ι τον α.ΟΧYJγΟν ~tα.ΙτΥ}ν λ0ιπΥ}ν των πσ.- Tυρω'~ (διαψόρω'l) D 

, 7 '1" - ,1," .. , , • Ι ι • ΖC:)(ύν ·ιxl~. 
νας, εις οε των σΠΟ1J'Jαιοτατων εινε η ΎI,aIJxtrx.·, ία. [l()Ocr~Z.Wc πλειότεc(J. πεr;,ι 
, .. 'λ ' . - ,,' Ι· τερων χορ. ν. ί -' ί ι l\ιr"'AAt'w'l Ο"' •• Ο οι'lος θε ει να ζη εν α'ιαπαυσει.· ". , 1n"". 

, . , ο ι,ων τουτων. 
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ω~ Κ~Ι E'Ii:( ,1CJ:v,η'l c,'1 Εr:ρι'τΕ. χαι αC:ΟΤ:ΊΙζΕ.ν εν 

-:~ ~:χλ,χ'J''J'ΥΙ' χ,χρι:; Cμ.ω~ ει~ ;:ην r;;:εFεσ:r::α 

-:~:; μ.:χ:;,J.Jα:; χαι Cλω'l τ ι-;) 'Ι εζαρτημ..χ,ων τΙ,:; 

ι.α-:ιUρΟω-:JΕ. 'ι' i'J;:Ι'J'Τ~ Υ.αΙ '1'1. το,χ'J'η ει:; A?:F" 
'1C1.Ί'.'1. σYjμ.ερc,'i T:ε~! ,η,ι 2 μ.. [1 .. ί~?α" 9i ?,,'na 

:ι,α'. -:6 ,,:ιρ:ί'J'j και 
1\ ., 
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X:J.:~ :: μΧί.ί.~'I Y-:Ι~ 'fιϊ::~'1 ci,:t Ξζ'ι~J.r.ι;/J·fj-
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;:~ -::(1)''1 ~::ΓJ~ω'l .(j f\ ι)~Ξ?,Ι'fι'j~:; 
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:~χ 7. :~'I'1 :·rj :; i ',ι '_ \ ύ"~ ',ιcι.~ς μsτ?6ΓJλ·(ι ς κcι~ εγ'lιJ)[Jt'J~ τιρ 
- ,"' \' , - r ,', 

. λ':.ι;jf)(:) __ ω/,'j~'1.ΡIJ ':7. EtXfj:~ ΤΤι ΠΞΡ~"Τ&.jS~. 

Ί:-, .\'Ί'IO~"ψ ίjfJΞ'1 τ'Ι'1Ε.Jsται, οn 'ή 'Αnλ['1. ,'}.χ 
7:ΡΓj'j;:'J·')"~'J·ζj '/7. 7:Ξί'j'Ώ τα.ς μ~γ&.λ'Y.ς 6')ΥiΙJ.~~ζ να Ijl)μ

~?I)λΞι'γj(ΙΥΠ\'I ά.ϊ:Γ.; κo~ν() Τ·(/~ rJ~AA'fιVlX'((ιιI Kυ6Ξργη'1~\1 νι1. 

E~\IΞ μΞτrj~rjΤ:(1'U·(6~ έΠE~Ό·(I οΞν ~tέλQ1γ)tν επ~ O')OΞν~ λό- i 

γ(~) ν~ ε7'C~:rjΞ'iωj~ τι:) Χ. Δγ,λ~~{~iν'Γrι 'C-f(1 δ['Υ.τcί{j'Υ.ζ~·1 

'( ι .\';:>30ς ~ιJ)λ'J~'1-rJ» λέγΕται ΟΤΙ 'Ί')'1Ξζψ'φΞ'1 'Υιοη 
τ-,I'1 Τ.Ι(Jα""';''("α T'Ί~'Ί,')ΤOO σΙ'1.6'!ιμ'1.τος μ€τα. Τ'Ί') ΠΡΞ-
r:; -, -(.. "..' - 1', . , Ι,' 7 " '. 
JJ: )"J) .. fl~ ::[;:J./J.vιαζ, μΞV ΟΙ> S'JZZ μ";ΚΡΙJ.ν 'J'JVSV-

".Ξ'Jζ~,I :).Ξ:7. :"'I'I7.'Ιαι.ώρ'φιν τoίJ I)ΟΟ'1τιμ Τ.α'1σ,χ, 

'ςΖΙ' '" (" l~, • rιc χuι .... ερ ΗΟ. 

\ 

~ ~ _ _' ,,, I"r , 

i ~ ;:λΞ~"j77.~ ~ωy Ξ'fη:J..Ξr~u~ων, Oι:J~~ ~7ί.~Ί.r:ι.[Ρfj,γj~11 Ε'_ς 

:Υ.::, ΞΡ~~'1.ς :(1)'1 έΙJ Τ'~ι' ' .. Λ~>'1.τoλTI Ζ.r/χτ(ϊ)v. σ.~'τo~έΊ.Qν!α.~ 
μ2:~ 7:Cιλ):iι ζ 6'ΥJ(jI):ιί7.ζ το a.γγΞλ:l7. oτ~ ~ρdΚΞΙΤ:Ι~ ν? 
'" ( '·1'" , ,. \' ' 'ΞΙ, )(')Ί~',ι (ι ~λΛ7.; Χ'1.~ '(J _Ξρ6ίσ. Εις πoλ~ΤΙ'Y3Ίν ι;:ρος 

-4>, . 

:~;:-~';Ι :-~·I -:r~s,j~')\� :'~ς Γ~.λλ[;ς, τον Τ'r,ς ΡQtη.Lσ.νt~ζ': 
Χ7.~ το\) εΠΙΤΞ:ρ"-μμΞ'Ιον Τ"7j ζ Ι'Ξ[jμ(1.'/~?:ς, προς οε τον 

Ξ'I:'J.'~·)ιΙ}'λ G~ιJ.'[~ί~rjντ,~ ~πo Ύ,μ=:(;ιϊ)') ~17.π(ι),;ι;( αςιωμ'ΖΤΙΚG'I, 

ιr ολλαt Ί.'ψ~.Ι Ξλcι.&oν χ(J-Ξς Τ'ίιν ":ψΊι'l 'ι.χ π'1.ΡΟΟ

:~:Ί~~)Ί:'1 Ε;ς τ"ψ llr.οtλΙ'1·σ':Χν χαι τ'ίι'ι λ-1. ΔΟ:)ΚΙ'1'1σ.Υ 
λι.Sζα'lrJΡ'1.'I. 
Χ iJ-ές 'fι Λf, Δο~"Ι.t'1'j(J. Άλεζi'it)ρα: κα~ ά ~I. Δo~ζ 

II'1.iJAo:; μετα το') Β'hΙJιλόπαιδος Nικoλio') 8;;Ξ~κέri~η
fj7.,1 Κ'Υ.':' Ο[ΧΟ'l ΤΟΥ Sπιt;tρ~μμ.ΞνfJΥ tij:; l)ω-1ι:nας 

}Ιπαχμέτιε't, ΟΠIjΙJ "1.'1.( ί.[.ιοεΊΞυμiτισ'1.ν. 

Bιέ'lνΊj. 2F;.~'O Τ'1iΓ"~e,τς ~'ftxstO τυχων At'1.? '1nμ -

Π'1.0 ,jij:; ;Jποσ,χι:«,. 'Ο σ.')ΤΟ"l.ρiτωρ Φρα.γκι'1ΚΟ:; Ίω'1ΊIΨ 
ΚCΙ.~ o~ αμ/ισοΊΖ.Ζ:; τον Υισπiσ6η;α.ν εγκα.ρΟίως. 

. Il'1.μσιοι, 2~j.~Ό ΠΡΟi)ποΛογΙJ:ψος ΤΟ;) όπουργείοlΥ 

τι;)'ι ~ζω,:ψκών s'i''ιψtσfJ'ι' Ό κ. P~6ω O~εκiιΓ"!)ζΞν. ση 
εδέζ'1.ΤΟ τΊι'1 μSt'1.φοπ'(ι'l ,00] '1.;:[υπτι'1.ΚΟ;:' χρέοnς επ~ 
τιρ μόνφ συμψΞΓ;Cι'lΤΙ το'ι '1.ΙΊυΠΤΙ'1.Κοί) λω:ιϊι' Κ'1.Ι o,jzl 
ίjπω:; ποι'iιrJψαι παΓ;α/ιίJ:>Yι-Ίίν τιν'1. Τfι Άτιλί':(.. 'σμι-· 
λων περι EΧΚΞ'lώrJεω:; "'1ις ΑΙΊι)πτοn εζήτ-ησ~ μέ'10ν 
;φακτικον ,φος ;ΧμΕ'10'! λ'γJ,ν. 'Εν σ{;νψικfι περιπτώ
'ΕΙ rJ'ψφέΡΕΙ "Τι Γαλλί'f να ανcψ.είVΊj την ΕΧπλ ήρωσιν, 
τών Γ;ητών ;)πο,)χΞ'1εων τ'ης '.Αγ[λΙ'1.ς. 

_'Ο Υ .. Λ. Ε. Λ~~·~.:') E~::: Τ{~)') ~ϊ:,.".J.'ΞλΕ':jτ:i:ω'J '"Υ.1.η·Γ,7Ι;)" 7./,I,Ί/,7.:; '1')\,ιΞ')'.Jd-~'1ιν. "_Aλλιi βΞeαίως το 7':ριiγμ:ι. Gεν 
., -,- ,,-, "' ' ,.. 

. " ι' { , ~ r .... -' - ( ·1' Ξ:Ί':t.~ h(j!,') ::;;:~'1\o~',ι~')'1()ν' ':J.~,rΌij O~ 'ιJ..'Ξ.'Υ. iλο~ '11)I,J.'ι"αχrjl)~J'. 
Ι 

ΒψολΙνO'i, 7-'0 κω/ Eyt'1.iJfJa οιακψuττει ()τι ιΧ
'I~xiA!JIfE τΥιν ,'}ψχπεί'1.ν Τής φθίσεως οι' ΕΊχ')σεως 

'./:':)'1 Jεi~ ~:( μ7,JΓ,iJ.7,:7, ::ι; .... "(, Τ::Ι;Ξω; ~~" o'I:).'J JJ. '.1,- -ι ~ .J • ' . " " ~'r.) , , , -,' 
ο _ ο. , ..... "~·Y " ~ •• , '", ' ;::Ί'J:; 7.1,/,γ/,Γ)')ζ, (ιΞ') ~ ,Ξπο:ιεν τι αμ7.(Jτ"rιμα ίTrji!:o')'j~V Ι 

ΛύIJ!ΡΥις· 'Η Κ'J6έρνΊjσι:; προστα.τε,Jει τον Ια.τρΟν Κ'1.Ι οί 
ΞΠtl1τ~lΙμονες tri; Ι\:Γ;μσ.ν[α.:; ΠΙι'Jτε60υ-:;ιν αl)τι~. 

Ζ'1.,1ζι6αρ, 7.-'E"I.YιiJiJzfJYj ΕvταiJθα Επισ'ήμως Τι ~γγλι
κη ΠΡΟ'1τα'Jt'1.. 

l .. ς/r.κ':"..".J~ 7':,:) 1.~7.'1 ε'J::Ί.Ι.μω~ 'J7:') ::.; χ::ι...I,I,~-;::,".) ":,,':';';1.1..- Ι' 
rJ~ IΙ~Χ'/;;", 1J.~IJ.(/)IJ.Ξνr)~ -:.? πα()ά.75='~I/IJ/J. ΤΙιjν IJ ='Υ&") ω'ι Υ,Ι'1; 

·ι.:.) Χ. Λ. [12~~~:;:) ~~εJΓJ.J":μΞ·/~·J, y.:1~ μΞτ~62; E~~ .\""),:"111.). ,ι Ι, \ Ι _. Ι . '-ι' .. · .. 
"' , (" , 'i.;/;,ι":~:rj''1::'ζ ;:Ξ[J~ \:(1)'/ ιο[ω'l 'j1)IIJ!r'''~Γ;όν,:ων, Ί r έλλΥιΊΟ-

-;:,::~ Ξ:;:ι.ι.:λ:,·;fJγίJ~·' :(;;·1 ~::;'.)ι;ω"l ::~ "Ι.:ι.:Ξ:1..Ζ)·Γι Ξ~; :·~·I ':. Ι' 
.! '1:'j~~ϊ31 'j')".r17·/~7. Ξ~(χ~~'['1.~ ~Ί τιJ) "J1)IJ/:;Sf;O',I"'" κ?:' τ";·ς Βψολινον 7, ~ Tq) εν Βψολ[νφ Γiλλψ πρεfJβεοτfι ~:; :ι.~:;(JI. 'Ε/.ί ·r.·/~X-:;-J. '\.:-:~~Ξ:I.;~; 'J.7j:γ; ~'fι: Ί.λί:~~ ":'~::.J~ - . ι \,. ι ι ι j ~. .. ι 

Ι') " ',\' r. , <;c' ~, "λ ' '.1, ,'J.'jrJ:; Ί.'1.~ Τ'(,:; .... ψ'Ίιας, Ο')υε:Ηα όΞ ελ 'φιχ'Γl κυ-., ,. 

ε;:'.Ί·rι; :ι.;'.::Χ Ι,Ξ'.-

... _ 11.... ,. 

-::.J,:.,': . .)'):'" ~"(ι:)·:':'·Ί.(~I ~:':t,j::I.·1 "rι:."rι 'J7:Ξ.? 

ΤΓ, "Ι.ακο'ψ'{ωδι"l.s~Ο'Ι ΞζsδίΚ':Χ'1ε τ,χς sξ:iις Η ~~X'l;: 

Ι T~'ι ϊ," \'Ο:Ι;Ψ{'Γι'Ι ϊ." Φ/'"urΞ'ι;;ζ:;'J έ;' .\1,nO~·~; '/.Χ: '1,.-

r;:,:ι~)::'1 "Ι_~::.3i~"':ΙJ~'1 Ξ~~ τ). ~;:~:ι 'X:l~ Τ~'I ~Ξ·jΤΞ.:~'.ι Ξ~; I,~ 
:J.Γ,·,I;JI ,?Ji,il,·.~t·I.--'2 Τ:;, Ψ'.X·ίj·1 )',:1;. \'.x:ii,. KUr'XΧ~J ~/. 

..\ ~)lfιJ'I':/.'J'J S~~ F:l~:~:!-1,I~I ·~f}t;)(I):;C:.--;-~" 'Γ::,ι' ΑCF2iμ 7::Ι-

7:"1. - Κ'JFt:ιί'~:;:; ~A l'~,~:',J, Ξ'Π~ -:ραU:J,:χτtσμ.(~) al2 μ)'ΖJ~;:;.Ζ; "I .. cJ.-

7ΞΞ'.I,λ';Ξ') Ξ~; ~I.Ξ.:γ, -::·jί.il.I.ΙJι.ν ΧΙΙ τ~ ~ξ:3~.--4. TΊj', Ά~J~Ξ: 
K,:c~ \:Ι~~'Ι ε:; "\?:i/s~X;, επι έμτ.?lσμ(~1 ·Γι(}ι:Ιι,ηΕ.--;-) T-r,'/ 

ν).~:1ΤΓι :Ι.:ΖΙ 11F:3F~μ:ι'1 ;":27ι::Χ l'εω?γ~;.υ Ε1. Η2θ·JλαΥ.~ς, Ξ~~ 
α·ι :J~i(:1 ,:μΤ:F'Ι; ~μ;, ,r.(JΙ;Jw:;<'I.--G. Tj'l ΙΊ I'IVr;v 111 Ερέ:τ'η Εχ 

1\1 :ι./.~~π:ι; υ'. \'.I,~I,:ι.'1 Μ'.ΖΙ·Γιί. Ι; 'Λγ, Ά'J3;;~'lίl.~:J, ετ:( 

r ι • "'. ." ~, • ~ 

f'"J:Ξ?Γfι '1~:, (j~fjζ~Υι ;:Γ)":Ξ α.ν γjvs Ο ΠΡΟ·~'1τα.μSVΓ;ς 'Χ(1)Τ'{ι ζ. ;})-
ι ' ~ , ~, f.<" • ' • 

:7.:'1.~ ''1'1. ::7.ραμΞλΊ(lΏ E')καιρ~'Xς, 7:0ΓΛ~(;I)'1yις E~ς Τ~;Ίν 

EXXi~CJ: '),'ψ.:ι.ησv 01>/ ε')Κ'1.ταφρόνψον. "(),CJ:v ;'οω'1Ι'! 
CJ:: μΞ{7.λοχι O·Jvi:J.E~; ο,ι τέΊσαΓJα έ"Ι.CJ:τομμ'ΨΙCJ: 'Ελλ'ή

'ΙΙι)'1 Ί.CJ:~ ~ΞΓ;6ω'l Είναι εν τ'Ώ Ί\ νατολ Τι αδΙ'1.ρρήχτως 
'j' )γfιlJΠ~ ΊμΞ'lοι, Ξ±ν itιX CJ:lΙJfJανωνται τ'~ν 'J.!Jτ-ην ως π(;ό

:=(/;'1 7φοfJ'ψ.ίcι.'I να παραΊΊ.ωνίζιhσι τα έλλψικα και 

""ΞrJ6~Ί.α. Ί'ψ!ρέροντ'1. χiριν tιJJV βοολ'[σ.ΡΙΚών, ΟΜεν α-
7':0[;0'1 έΠΓ;iJ.ένως αν ά t'! BιέννΊj ανταΠΟΚΡlτΊις τoίJ "Χρό
νο'), ΠΞ(;Ι7,πτει μεγί'1ΤΨ '1ποοΟσ.ιότητσ. εις τον ΟΙΟΓΛ

rι:J.r,v ΤΟ') πΡιί)'Ψ πρωfJ')πο\J(J"{οlι lΌoίJl.l.ιτς, πρέσεεως Ζν 

'Ερεετ σο'lΚη ~πεισόδιoν Ε'Ι τfι Ol'1.eiIjEl τών Ί'1.λλΟΊερ
μανικιον μεf)ιψtων. Ό ΠΡΞ'1βευτης ~πικαλo!ψ.ενoς τα 
προνόμι'1. α'JΤΟ'ι ';Ίρνείτο να EπιτρέψΊj, σπως ιΧνόιχθΊι 
&πο τα),Ι τsλωVΙ'λκών !)Π7.λλ~λων το κιβώτιον αΌτοό. 
αλλα μ'~ Ζχων τα ~Π'1.ιτo!)μενα επρσ:ρσ. ~ναΊκιiσθη 
να. μ.πα6tι ε~ς' Βερολίνον ανευ τών σκευών αΟτοί). 
Φ6λλον τι διέστρεψε το πράγμα. ανα.Ίράψσ.ν οτι ~ν 
τψ μεθορια.κιρ σταi}μιρ οΕν εόpέ,'}Ίj i)π'.iλλΊjλος γινώ
σκων γσ.λλικi. 

Ι 
Μ ιλiνoν , 8.~Ό στpαΤΊjγOς Kαπρί~Y) Μεσαίωσεν Έ

ΠΙτΡοπεί'1.ν τινα. Γερμ.α.νών, στι οΜέποτε i)πήρςε τοιαύ-

9 περίοδος "[aA~νYJ' ~ν τfι oιεfJνεί πολιτικ] 

Ε·,:-;:/.ω 

Υ. 1 ~ ::ι. 

μΙ,:; 1:, 

! 'Λ βiι VCΙ.l:;, t)ΞωrJΞ~ σ.πΟ toi)os βέeσ.ΙΟΥ στι ΣερΙ:;Ι'1. και 
'Ελλ&.ς (J-i δομολοτήσωσι στεy-~y σοιψαχ[αν προς tζσ.

'1'piXl1tY τών ~y ΜαΚΕοοv[q έλληνοσερβικών σομφερόν
των. Ά?ο') οι Βοι)λ"[αροι κηΡUΤΤΟΟ'1ιν αν'1.φσ.νΟΟν στι 
GtCJ:YIjO'Jytat χρόνο') προϊόντος, να κατα6ρoχ6iισωσι και 

Τ'Ι(Ι ~1CJ:ΚΕΟΟΥtαν "Ι.αΙ τ'~ν t)Ρ4κην, ό σUνδs.,μος τής 
(EλXioo:; και τ-1ις ~ψ6ί'1.ς είvαι το μόνον αντΙοοτον 

"Ι.ατ7. τ"(ι ς βQl)Ί~'ΡΙ"l .. (ις αΟη't'1."{ί'1.:;;' ~δΙ'1τάκτως δε πι
fJ7ε,'Jr;μΕ',Ι ΟΤΙ ά σ')νΟΕΊμος o~τoς Είναι και το πρακτι

Ί.ΙU7CJ:τον ,Ι;j\ι μ.Ξσων π[;ος Εζα'J'tiλφιv ,γις εν tfι 'λ

'1'1,:'ΊλΥ, πoλ~:~Ί.·lι; Ι'1ΟΓψοπί'Χ,;. 

"I.I,~7:Ύι ϊo::~j:(I)·1 ~CΙ:Ξ.~t"l.:Χ'Jε',ι ει; (;μ:fjV:'1 '?'JXix.lcr~'J 

~~:~7,,--ι Τ:ι ::':::i.6C;, IΈWΡγr; Κ:Π~'''F:::ί έ~ 'U?- ' 
I\:I~~ "Ξ;ι:μ~: Ω( lμc,:;:ΙΖ'r,μ 'ΟI).Ξ? EI.·'KSI,~I;J·I, 

AOVOtVOν; 8.-Ή Άπλίσ. ΜΙ ~ Πορτογαλλία. σΟΥ
ωμολό"[ησαν συμσισσ.σμΟν 6 μηνων. Ή Πορτο"('(αλΕσ. 
{J-αvοίζΊj τον Ζαμπέζψ εις την ναιmλίαν, καΙ ~ 'Α τ
γλίι:ι. Μ 9P~ιη) το καθεστος το έπιoαλλόμ.εvoναoτ-g 
i)πο της τελευταίι:ι.ς συνθ~ΚYJς. 

Βερολίνον, 9.~Πάντες οΙ €ςoχoι ιατροί οοκιμάζοο

σιν πιν όπο τοί) Κοχ -3-εραπείσ.ν Τής !ρομσ.τιώσεως, Λέ
γοnσιν στι α[ επιτυχία.ι εγεινα.ν σ7jμσ.ντικ.αΙ 

"l.J~ ~.l:~:,("I Κ J.9:ι:Ξ,:·r. έ; Ί\pαoι:τ:ίt:ι~ Eϊ;~ Eν6ϊ:1.~ y.λ~7:Ίι 
.r,(J",,,,:;Ξ,I.--,'-\ T~'ι !,\:~,;ί,:1'Ι ,\li~y,~u, Tp"1'lXr;'J (Ι'.Ε;;·?', ΚΙΙΗ

c: 1.·/:'. I'j.·) ~1 Ί~"I.:'.)~ ~ω;"~ι:~:'1 θ.:~3:ίaί:ιιι, 'E/,EJ(ji~~~', }'ΞΙι)?

--rr" ::':j:57,'1 ~I :ι.:Χ:J, ,\"I.jl,7'i T,::uX'i; )'.:1; 11":;::·1 Τ::-
, i1 . ' '.' ,-,-- ')(J' ω-ο 

CJI"~ ~"!. ,.fj.;-r;; :7:~ ).:::.7:Ξ. Ι.;;1.:; I .. I.<~~ ..... ~.=- 'ι ω J_. 

~J ΆΓ ] ~~ 1) 1] {, ..:' \.. 
:-Cι~Cι-:--

. \ ωινσ,ι ~~} '()χτω~[Jίr;') 

Ηαρίσιοι, 1O.~ Ή OημσσΙOΊρσ.φικΎj ερις περί των' 
σιψ,e<iντων εν τψ στΡα.τοπέΟφ τοί) 1'κ.απ06τισ. σu.'(ιtΙ.νεί 
πολ') τον απλικον αιπον. 

- Κατ&. τινσ. συνέντεοςιν α:ΙΤ6λλoμέvην εκ -n;ς- 'Α
μψκ'~ς δ ~τάνλEί) χι:ι.9τορεί τον τσ.ηι.ιxΤ~ΡΧ1iν j~p

!\".ΓJ" ci Ίρ,Υ'ΡΕΙ E'pΎjμψ; τΎι ς ]\αλΚΟΙJΤΤ'1.ς +ι ίηείσ. τελοτ οι' ανΎjΚ06στooς πράξεις κ.αΙ ΠΡοσ<iπτει ~i)ttp, τη", 
:0:' Ό \ [Λ~Ίι "I.oxl 7ι;)ν 'J1)vεζο[Λ 'JtltJV α'~ΤO') εκλονί'J6η ε- μομψΥlν ατι εψόνεοσεν πολλο')ς ΙΟσ.Τ6ΥεΙΊ; δια μιχστηώ
""Γ:~7ως πr;Χ:J, Δια. ΤΟ'ΗΟ ό Διoικητ-f1ς τ~ς Κεi.ίλiνης Ι σεων. 

[J~'J,ωΥ. ΊΙ ΕζΕτασις αl)τη κσ.Ω' iY. λέγοl>σιν αί εψημε- ρων ιθαΊενής ΚΟΡΤ/· 
_ . ΊΙ t"ι·,φι':ι(: τιίι' /Ι"Ι"'{'/Ι.' 

. ~ ~"'iII.Ψ(Jν τ/ιν \0 π, 11 .. ,ά lIιxrιtAE'J'; ΙΧ:JΤΟΠ[JΟ1ι;)πως 
['I.1~[I"ζ; Γllν fV'1.[ιζιν ΤΙιζ .\. 'J'J\I(~(>J1) Τ"Ιιζ ΙΒ, πφ~6- , 
6'J'" '1'1)'1 <iTlΙX'JIJ.f)'1 fψα.λΕV ό ~. ιιηψοπολίτης .\υη- i 
'/(1"1, ί'C'X[;1'1t,if)rI'JCΙ.v f;e πά.ΙJαι αί πολιτικαΙ Κ'1.( IJ![;ΙX
"ω)τ'.'ι.7.Ι ά[ιχα! ύ)ς Κ7.ί τΟ διπλωμ'ΧΤΙΚ()Υ, aItll.L'J., 

( )[ ενΤ'1.')Οα 'Ι.\)6φ,l,ι/τη'ι.Οί [iOOAillJtιxl αν{φΧΟΥται μι\-

[Λοχ6ε δ~oxτrηα.;; Εζ Άπλί'1.ς να διo(AσΊj ιατΡικΤιν επι- j Κ"-9ΊΟΓJεί προσέτι τον κ. Τζάμεσον Oτt oι.kαξ .. να 
:YJTC"IV f;πως εζετi'1".Ι τΎι'! ί)γείαν τιον αιγυπτίων εζο-_ κατα~ελισθ'Ώ εν(~ΠΙόν. του καΙ να.' ιΡαιω6υ αιro 1:Φ\Ι μ-:Χ6-

[Jl(J:r; πις KεΙϊλiνΎις οιήρκεlJ(;: 060 ωρας, μ.ετα οε τοι)- Λι εφημερίοες C1jtooot oικo:στtκήν d:πόιpιxotv . 
Τ(; (;', 6~(ψιoOέντε.; (σ.ψοι σ\)νεσκέψθησαν ~πΙ μι:ι.κ(λν ΛονΟίΥον, 1Ο.-Έν τιρ συμπο<:ιΙψ 'to& Α6ΡΟ(1) ΔYJ-
ΙΙ8τα τοί) ιαψο!) τΊις οικογενεΙας περί τ1)ι; όγεΙα.; τ(;)ν r.l.~r~xoo ~ ΛόρΟο.; ,Σ~ισ60υΡό ~ίπεν δτt πd~αι ιχί. Sν:-. 
αΙ'ίl)πτίωv Κ lψιιόν καΙ τιον τέκνων (J.I)τών (ον, ως λε- 061ζοΙ'; 6ιν6 Ε')\ΙΟΙΚΙΧΙ εις την EυpωπαΙ)ι.~\I εφ'ήΥ:ηΨ 1Ι 

, " 1 • Ί"~' '.,..}, '1'" ~ Uc' 
Ίετα~, 1/ ;ηεία ΙJποl)οαtως liπαΟΒ'! εκ τΥις ίηριχσία.; τoίJ , προσΒΧII'; επισκ"ψις τοο Ocφs~tτς εις .. ιν νυικ·ιν 'υσ. 

Χλίμ.ατος, Εις τΎιν Οιπλικγιν ΚIJ6έpνΎjlJιν βσταλη Sκθβοις ! είνε Ίόνιμ,ος 6')ΨIετη~ά~(Oν ε;ί~ την .'Α:πλίαν καΙ Πίν 
ΠGrλ το{)το\) χcιί είΥε πολι) πιΟανον 3τι ιχοτη {J-O: δια- \ IJroaolaν. [IΡ0-:IOέ:tΈΙ οτι συvτoμως -&α ~Ttt'tWl6'j) σομ
τiζ\J να l.ι.εΤΒν_χΟι;)οιν οί σ.ΙΧΙJ..αλωτοι οίιτοι 5ις όίλλο· ψ~ν[α. ~ρo~ς την Ίτ~Ιαy Ttspt της 'ΑιΡΡΙΚ;ΙιΙ; 'ίtιxι ~τι 
ΙJ.Gροι;: ζηρ6Τ6[;ον καΙ ίηΙ6ιν6Τ6ρον,' ατοϊι 0$'1 ι;rίναι οσνα- Ι ol.iOel.; ΚΙΥόΙ)ΥΟ'; ειαaτασΒως Πf;Ο'; πιν llοαΤΟ'ίαλλΙαν ο

Ριl '1"llι.lψη, ,litc; ~o, Π6!;Ι ΤOI:~ I(~ δ~ ~ισίν σ.ντ:π~- , 
λΙΤG')I';ΙΙGVΟΙ. I~κ τοΟτων ο Κ. Ι μικοηπη.. 0/;'1 Π:Ψ,,'JΗι 

ΤΟΥ Υ.χ επιτραΠi) 1/ επOCΥοδος autlov ·εΙ.; τΎι\l ΑΤτυπτον, ι παΡ/5Ι. uic; ~ίι\l tGXet1/v Τ'ι/ς Cιv"χρξGως. 

'Ο IJrιιτι.l'ιxι)( .lf)1"O(:. 

'ο ΒΜιλικδι; Μ'ΙΟ; αρχαtσ,ι 8Κ τι;)ν GVιψτηΟΙ;ΙΙJιiJV 
π[); 1IIJ.GpIhv "15ιλ~~f!;{:': α ~τιvα:; ~'FB(JOV απί τΥιν ]\ nΙ;Βρ-
VΎjf!!Y ~ό.;ι Κ., ΔΎlλΙΊιrχννΎjY. . . , 
Ύ πό"ΧατlJtΙ τΎιν οιαρρ"ΟμΙ'Jιν τιόν ΟΙΚΟΥοl.ι.Ι"ι'.ωv τσί) 

Ί.γJ.Τ(;\JΙ;, 'κr.ι:Ι τΎlν πραη.ι.ατοπο[ησιν αληΟοϊ>, Ισοζ,ηίο') 
~v τψ πρ()I'):I'tOλOΊΙI:Ψfι), δι' αλσ~ηρ(ι)ν ΟΙΚΟΥΟ!J.Ιι'i!ν ΜΙ 
&λλων \ιάτρων, απ! τι;)ν όποΙων τα "Χliτιy.ciι 'Iol.l.oIjxE
I>ιf.ι. ~H ΒΙ.,α:ιά"nι 11 Κ n6ιIΡY'ηιJις οίς ~'Iιν [17.'77.\10'1 τ-Γl:;. 

Βο,)λ Υιζ. 

'r πό"Χι;τI1Ι τ-Ι/ν πλ'Ιlρη όργιΧνιι)οιν τ~;) ΙJψατ~f) κ~! 
'tof) νσ,t>'Cικοf), προς ~ξ1JΠΎj[ΑτηΙJιν τ(ον ι;{)νιχιίJΥ ανσ.γ"l.ων 
Jt(ll την ανΟιπτnξιν τΎ/ς (;V τψ ΚράΤ6Ι rJl>γκοινωνίας οια 
τ/ον καταλλγιλων ~ΡΊ(ι)Y. ' 

Κ ΎIfJfJIJlJ5f, τας ΙΙ6τα τιόν ξένων ΔnνάμΒων φιλαας 
-ίιμιον ryχSlJsι,ς, ?Χλλ' οUOΒμ(αν μΥεΙαν κ7.μν.ει, ~)τε Π$[;[ 
totJ Κρψικοϊ! ofJt!;; ΠεΡί τοϊ) Ι1ατριι:φχικοσ ζητ"ήμ,ατος. 
ι)πό'1ΧΕται δ~ ΟΙ'1.ιρι?ρο\)ς οίοικψικιΧι; ι.ιsτι:φpnOμΙ'1€ις.., ε-

Ι· 

. Ι 
ΜtΗΙοοσιι; ,ilΧωγ έκ τοΟ Ίυίοι', Ι 

'() Οιi'1ηIJ.ος Βψ6'ψέτης 'Ί~oιaσων ανέλα6ε να εκτα
).Sηl Κ'1.ταπληκτικΟν πείραμα τΎlν liGtioocrlv εις τΎιv 

, Ίγιν Υιχων εκ το() '(ίλίοl)! '~l.; γνωστον, γι tiatfJovolJ.la 
TttrιtsiJGt ΟΤΙ αί λεγ61ΗΥαι κηλίδες τοσ 11λΙοl) είΥε απο
τελά'ψ.ατσ. eκΡiιξεωΥ ~πΙ ΤΊις GπιφανGΙας αι'>ΤΟβ, ΤοΔς 
,ηΧΟlJς λΟΙΠΟΥ τοι).;; παραΊοι.ι.ενοnς εκ ~ιoν &κ.ρ"ήξΟCι.JΥ τοίι
~ωy ανέλσ,6εv δ ν ΕοισσωΥ Υα ψέρτι I>Ι.;; Π/V τΤιν καΙ 
προς ΤΟΥ σκοπον touto'! {}ιi OOYOGOIl οια τι/λειΡΙI)VΙΚΟΙ) 

σΙψl.ι.ατος μέτσ. δρος ~ν Άlι.Βρικυ απσΤδλοίιμΒΥον εκ 
I.ι.ΙΧΊνητικοi) σιδήροη, δπ8(l {Μ l.Lstιx6ocAΊj οf)τως sΙς κο
λοaaιαΙαΥ μα'(YΎJΤΙΚΎΙY σι>σΚ6ΙΗlν. '0 'Ί~oι<:!σιtlY Yιρξσ.~o γί
δ'ιι τι()ν προκατα[JκτικιiJν Θ[ησ.σιιί)V, τα ο' απo~BΛSσμα:τα 
Πθψψ,έvοντσ.ι fLGtiX ΠGΡΙGΡΊGΙας ι)πο tlQV ~πι-στιι~ιόyωy. 

Χ()()}'Ι}/(! ,~κ τψ: ,IΊΊ.Ιί)(: 

Καθ' ΙΧς εΜ:~Qμsv 6πισήι.ι.οnς πληΡοψορ!αι;. τό C'I'j-
9μα ΤΙΟΥ Η IXφI:apxtxti)ν ΠΡΟΥ()J.Ι.{'UV ε&pf.σκ&~αt ειι; το 
αι)το στ,μείον, τα δι; rΡOΙfsvτa: Πι;Ρι tOO $ναmαιl 't'ας 
~αλιωτσ.Ιας -ί)!J.QrJα,; 5ισιν ιΧποκοήμο;τα φανtα.στcιtl;. '11 τφ. 

i ΙΙ6λΎΙ εις ο·\ΟεμΙι:ι.Υ TtfJo60;!νGt '~πόfαOΙ\l. ap~oμ~'II'j $ΙΙ; 
π/ν εκκρψότιιτ-α τοί) ζ1ιτήl.ι.0;~)ι; κ«Ι mδω.λQlwα τΎjν
Μσιν α;.Ιται} ιi1tlJ 1ItJ.S(JG1.;' Stc; ~ι-Ap«ν. -'Εν tOiλ'\:σις ttφi 
τΥις αισ!ας λ6'1sιlις το!) CΎjτήμllt:tQς ολLτtmι [)1I:IIiPXOl)~ 
σιν Sλπ{Οsς. 'Etr,(octro;; "tfI Qι«tαϊ1ι '1:00' MΎjtpoπt>}Jf'O!t) 
ΣμuC:ιvης. οστις μ.ιiΧΡt τοΜε o~'" ΣUVItιoopφ(Mh} ~Ι:ι; <Χ
'It'Otpoc!j(lrn ~o!) οΙκouμ. lΙιχφΙα.Ρχιιίω. S'ίtλεΙσΟησΟ;Υ 'ίtιxΙ 
αί ,'ΕκκλΎισΙαι τ-ης ΣI1!>ρνηι,;. 'Ο "'A,I,to, ΆΙ~ΙP$σoι) 3Ρ.tuς 
οδν σnVSI.Lοrφώθ7j τt ~tIXtctriJ too M7jtpo:roAt't'oo Ett~. 
Κατόπιν Τίον tQto?'ro)\! ασtψ.φω\lt(Ο." 'ίtιxΙ <ΧδΡωΙ6ΙΙίΙ'ιΙ. 
cipxrIΊ(Q'! ~Tι4!;E'ίt'itλ,ησ!α.ς, π(ος εΙνε ouvιx't'ov να. ~~. 

Χι}ες την Π[J(ι)·ίσ.ν δ 
το!') ιιπ! τών. Oi){,QνDμl"I.lQ'! 

Βασιλ66ς ~\)νsφγάαιtΎj μ.stO: ΟΎ/ιJ.Ο;:ΙΙΟ; εις το πρdίl1α καΙ ν« ΠΡΟΚΙ\ψ'Q κα.λΟν tin-
Ί'ΠO!)(1"(oίJ, s~ ot 'Κα.:' _ τέλι:σΙJ.α ; 



Κατ 

~Ξ'I ?:πο ':-1,:; :-:αΡΞ)/Jr/!'J16 Ί'Ξ6ΓΛ''',:; :r; ΙlαΨ~'1'ΡΓ',i.ιν 
ζ'~ 7Ί, μα. 

Κ ~",: -:; 1'; Ι"'!'::''- s~ Ί Ξ r.Jfj "j())/)',J.ων, Ξ~~. -:'(,'1 7.')λ~y 7'Χ')-.. .~.) Ι J_.~ '" Ι· ..., 

--:',Υ ZπΞ1Τ[.ιΞI~:Ξν 6 ΞΙ}Υ,r['Ψsνfjζ 'r'J') itΡόι/r../) ΞΧΞ[Ι;ΓJ') 7':'1.

":[ΛάrJ.Y,:; κ. Φώ:~r;:;, Ξις :ών %rωτi,ων ι.α:. 'J.'(Z~

\ιΓ;!)'JτtΧτων ?:[JfY(ίών τ"?I:; "(lμετιΨχς 'Εκκλφlα:;. Το'ι 

πrωθlφ-J.ΡΊ.ΊΊV εΠlτφΞrΟΥτα μπα πολ')ΞΤ-1ι Ξζοr)'J.'I ;jΠΞ

δέΊ.θ11 'J'Χν μΞ,' ?:γαλλlά'JΞω:; ό ~ΚΞ~ 7,μΞτ=ρος κl-'{,(;",: Ξκ- ι 
τtμων- ~~:: ;ΠΞίρeιljζ αrΕt&ς κι:ιΙ τΊ,ν ~Χ'1..\/6τYιΤ'1. f"J.'}'[fji). 

U ΠΡΟΙΙΑIΙΠΟΣ ΚΑΤ ΤΙ ΔΙΣΕΙΤΟΝΗ. 

( συ'lΞΧΞια). 

'F-συ',Ι:Jcευσ:χ χ' Ξγ~) μιιζι μ.ε τo~ς ;;ι),συς 70 &'I3p6γυν~·1 

χ ~ ιΞ1t"Γιi~μεν 'ς '7~ σπ-ητι. Ί~π~ρ{μ~'ια Ε-ι.Ξt ε~; :οη,) 7:6pΤ~'I :~~ 

Cί:ΎjτtοiJ CΤΙ O~ κiμ:n τίΙ;~ΤΞ το α')oρ6γ~νo'ι xαO~)~ σ'J'Jε~θt~:;

με') +ΙμεΤ; ε~; τ:Ι χω?11, μ~ τίποτιΞ., Ί~μεYιY~:Ι') μtσα Ot ν:.ιμ

r;-ί:;,ι (~ς ν:Χ :;"~αν ;;ρο 10 Ζρ5νω'l νυμ?ευμΞν~ι. Α:..τσ 1.0:;;;'1, 

ε~;;α, σr,μαί'/ει χ α σ α π α ς, π ο λ ι τ ε ία, ''Ο λ α Υ. i ~ ω 7:Χ 
συστ1,μα71: ~ων Π'J.7Sρω'l μας, χαi c λ α r ρ ά '{ Χ Ι χ α ;;λέον. 

~Aι\ 111 ['_ .-

"Α \:\ 11.\ A~I~:',. 

Περιεχόιιεγα του 61 (lpre(ιof. 

Π?~::;~Ι;)'J'r,';Lς τ::;Cί C'ε6:χ~μ'.ω-::Χτcυ ~1'fι":P~-::~Xί:~') 'ΛΟ'ςlι-;)ν 

Y.:ι~ ;:p~i3F:J :'Γις ίΕ;;χς ~:;,/63J'J :'1ι; rEXX,i3:; 'Ι .. '1'0 l'ε?μ~- ι 

'I:J K:.ιλλ~γΊ. i-::l :'!i E'ιά~~Ξ~ :'rj~ λΗ .. G":.)'.Ι;3~:ι .. ~; 7:Ξ.?~:3::;. ι 
~E~:ι.ιΊ)') '":::;~ OF·fιlj)t.SU':t",.(;~ Τ{~)\I rι.PZ~~ω') ZP'.Ι;:~1.'lώ') ~~:~, j_ ι 

7:~ (1)~λ~';'::7::;:; ΓΙ :Ιί:):~:;;:::;~λ:;J. - ΠΞP~ τ'fι; ε,ι ::;~.; ":J:J"I:l::;~:;~~ 

~!,3)::;'I.:ιί.(:.ι; :W'J ιρω', μ:ιθ'rιμι:xτω'ι, '~'ϊ.~ ~7:~p~~ω'/:ς T~εXΞ

;;-r,.-' Α'Iα;;λ:ΧJ~ΙΥ.α.Ι μελΞτα'. ΔΌ, ~-;::, Κ . ..lιαλΞιcψ.:Ζ.-!l~Ί
C'I εΤ'ι:ι! τ~ ϊ:6ρισ:λ-Χ 7"7;; αΧ'ΓιΟΞ{:Ζζ Ξ-:~ C (~)Ξ~; Ξ3·tίμ'·:~?·ΓΓιΊε 

::''1 i',Ο~ωπ~'I; ~;;6 Θ. Κ;;·I:rι.-~Ί.Qλε~:·1 ;;,οαΧΤΙ,l:Γις ·ΓιO:"I.~;. 

- ,Τ'JωσΤΟϊ:::;~'fι'jΕις Κ~~ !ι..Χί:r,λ:γF1.iiα :i-;:~ :.~; 4- :J.iZpt τ·1ις 

15 Ό1.τω6F!~υ. 

"ΦΛOKAΛO~ 1ΙJ1\Κ\ΟΠIΙ" 

ΓΙ F(JuχόΙιFγr:ι. τοΊ' 11 ά(,ι θ. 

Σ'ψμ~') ~:Ι 'lόΙ;J:iφα..-Χεφc:εΖ,I+,μα:α.-Γ·I(;):J.)." 'I.α~ σ"l.ε

!~Ξ'.ς.-()~xl.~y.~ o~y,~·)σμ{:x.-Π~~·~:;Ξ";: I~JF2~ -:Ξ('~Ξω; ~~/.:":Ξ

'JΕf:χς: 1~Ρ~9:Jς, λ'J~Ξ~ς., λ~:αι-~-,A 'loFJ :J:'.Ζ~ς.- 'λ λΧ'Γι ί·':ι"{Ρ:ι.-

1ί,l, - Α I(Iιγ[~:ι. -- Γ'Jω'j:οπσ~~ΊS ~ς. 

"IjA ΝΑΖΙΟΝΕ ITλIΛλ~Λ)) 
ΛΝΝΟ 1 Nιnn. 33. 

.~ΡΙΙΙΜj\RJ ο 
"Ω! 'J:(; ~.Φαιω ε1.,ι -Ij;supιx στι εις ΤΟ'/ αλλ~ν y"~"μ~", ~χα-

, T"sto: Mentana.-Lc e1czioni comllnali (~ τ~ίΧ1)σαν "τον nιxpj~ElGQ" χασαr.αλ[τ~ι, πολιτισμένο!, c"x. L 

q:ψ~γ"J.cμαΟ"μS"QΙ, χαι την Υ..6λασι'l χωρ]:ίτες, Cηλ. απ6 '-ι.εί- l' ίt,alianitΔ σί J:;'jurnt', Α. ΙΟΥί::iOnί. - (;;Lllti 
νους o~ όπο\οι ?'JXdT70U" τα ΧiXλ:X συ"Jτ"r.ματ~ ·.-'ίίς 9~λ;;ς μας, ' ΓOΓo1aι'ί (1αΙ Trcntino (racc01ti (1a Ν. 130-
θ:Χ τ.αPE"l.άλ~\)ν 7~'1 0εο'/ '/1. με χα::ΧΤi;:; μ~~~ μ' αυτο:';ς 1ugnίnί).-Ginscιψα J>ol1ini, ΓOH~Γ(~ΙΙllO, J1lOl'- i 

'ς τη,) Χόλασιν, οιότι παρ:Χ '11. κάΟηται Y.~'1εΙ~ ~~~ 7~ ?ω; Κ:ΙΙ ,to a Ment,i1Il<1.-I confini ιΙcΙ σιιloη~ vι~rsu 
'11. βλέπη πρ6σωτ.1χ ξiΥα, χαλλίτερα ν:Χ 'Γ,'/ε ει; τ6 σΥ..;;:cς ΙΆnstrίa, Ε. ν.- Il Can:tlc (li 'lΊ'ίcstΘ, (;ί,1-

ΜΙ ν' ci1.C'J:; ?ω'l1.ς γνωρίμΙύ'l xα~ συγγΕ"ω,l. como Mel.- Cronaca dtc:lla Sol~iet;'1 ( Dan tc 
Ήμ~Ίς οί Χ ω Ρ Υ.. ά τ ε ς ,- ώς μi; λέγου'/ Q~ Υ..ασαπα- Alligllieri)) .-La settinliιna πο1 n>g"Ilo.-No _ i 

λίτ:χι καί atp:I66"cuv και ΧQμμά~ι τα Ί.είJ,,,,- σ~'lEιθί~oμε', tizie.-Co1oni().- A1tn~ Χ αΖίοnί. 
ο:αν ~μ.6α_ί',ωμ~ν ν2~νυμ\oι εις το σ:~:ι, ν~ βoυ~~ ή '16μιΥη ( IlInstrazioni: 1/ Ara (1i l\Iantana. - Gi ll
~α τρΙα της διχχτυλα εις μέλ! χαι 'ια χαμ'ιη ε'ια σΤ:Χ:.φν • Βα Ι: ΡοlΙίnί roveretano mort,o a .l\f(~nt,t-

, '1-.') - 6 "'.' -.,.~.,. ~ ΡΡ , , 
εις το aνωf ,020'1 ΤΊ)ς π ρτας. [',τ.ειτα η;ς οιόουν ε'ι ροοι πα -Carta (1e1 confini (1ι,1 Ca(lorι: \'urso l' 
και t6 ρίπτει μέσ' 'ς το σπητι Μ: εΠΞιτα ει,έρχoντα~ μΞσα. Au·strl·a.-1",go d' 1\1" 11 C' '10 (li 
κ .. ., . '... '- , , ,uLJ 1 lsnrlua.- alla 
απ~τε οενουν χαι μιαν ορνιθα προ της π6ρτας κα.ι ο γα μ-

Trieste. 6ροι; με ε'ια 'Π1tαAτ:χν τΥις χ6πτει με μlciς την Κi?αl.ήν.-

WQ! τΙ βάρ6ιχρα πράγματιχ, θ:Χ εί'πωσιν 0\ χασαπlΧλίται, 0\ 
όποίοι κάμνουν r.ως τα έ~έχασιxv, χlχι ομως αuτ:χ εχουν 

την σr;μασΙιxν των καθω; μοίί 'Ι'αίνεται εμέ'lα του πελλ6γε

ρου, ui IXU-:.i τιΧ συμ60λιχιΧ πράγματα si; τέτοιας περιστά
σεις, aιΡΙνουσι, 'ΙομΙζω, μΙιχν πολΙΙ μεγάλην ΧΙΧι βΙXθε2Cιν Ε'Ι
τUπωαιν είς την Φyχ~ν τσίί ιiνθρώπoυ. 

Ό σταυρ~, μξ μ.ελι σr;μαΙνει, &ς μου ιΡαΙ,Ιετιχι, Cτι ευ
χετιχι νιΧ περιiOΊJ το ιiνoρ6γyνoν ζω~ν γ ).υχε!:.ιν χα Ι εΙΙχ ά

ptoτ,v. ΤΟ Ρόaι, οι1. την ILejdAYjV τάξιν των ar:uP1WV του, 
σr;μ,ιxΙνει οη τοιιχυτην τάξιν οίχονομΙαν χιχί ψρονιμάοα υπ6-

αχετιχι ~ιX ιΡέρ!ι ~ σίιζuγQς εις το νέον της σπ~τι. Δι:Χ 
οε τΟ liλλo, δποίί ό συζυγος χόπτει την χε,l,αλην τΊjς Cρνι
θος, σr;μ,αιΙνει την"~Zx~ν τ6λμ.ην χαι aίιναμ~'ι μ~ την ό
ποΙαν θιΧ προστιχτευη την σύζυγόν του, ΜΙ σ;)ΊΊ.ρόνως α,l,Ι
'1st μ,Ιαν εντίιπωσι'l εΙς την γυναϊχιχ .... 

ΑΙΙτιΧ σr,μ,αΙνoυν, αΙΙτ:.ι 'που κάμ.νουν οΙ χωΡΥ..άτες. ' Εαν 
ομ,ωι; ~VE χωρκιiτικα χαι εμποροuν να γείνουv χασαπαλίτι
"Υ,ΙΧ ιf" jelvouv.-_

w 
Α Ι, θα μΕ πητε, ιχιιτα σ-f,μ.ερoν δεν [χουν 

πέρασιν. Κιχ! ποία λοιπον έχουν πέρασιν; ΔείξΕτέ μοιι σεί.; 

τΙ χ.άμνετε αωστον av ~σf.lε παλη)/,άΡ2α, είδέ μη εΊΥε πολυ 
'ι;iίκoλoν κα! ~~ν αΠάιτεί μεγάλα μ~αλα να λι!1!1 καΟι!ναι; 
τοίίτσ εΊνιr χωΡ,1ιiτιxσν, το άλλο είνε χονορον X.C1i το αλ λο 
βίνι άvoστον, 'Η τέχνη' είνε, ',ά κιlμεΤδ χαι σείς τίποτε 
νίον χα! καλον οια να το βάλατε είς τον τόπον του παλαι-
ov. 

WAI ιί'λησμόνησα το νέον 'που d,l,eUpEte σείς' a"l-Ie δταν δ 
'Απόστολος XIf'f1) .. ~ Μ γυνη 'ίνιχ ιpo6'i')rat τον ανοριι» να 
ΎιΛaTΙ ολοι μ.ιι~ι. I"ma ιιίιτο το γέλοιον 'ς την 'Ι~κχ.λ'l)σ{αν, 
dAlιi ιlνόμιαα l5τι ~τo 3ι' <iλλσ πριΧγμιι ΜΙ ΟΤΟ1ν κlXτόπΙV 
ηpώ~σαι μου ΤΟ ιι1πιιν ~ έΎΎoν~ μου χ;χ! μο\ί έΊ.ιιγιν ι<ή jU

ναΤχα τιίιρα qιOδιι:lται tbv ανσριιιπον ~ δ άνθρωπο.. ιΡοδείται 
την "(UνIIt)$J.I; αυτο πρ t1t1! Ι νιΧ το Ι;ςιλιΙψουν <i:πt το χιχρ_ 

Α Ι Ν Ι r 1\1 Α β.50ν 

χα! τ~ ~ν~fLά μο:) 5'1~μ,χ ο';ξης χ:χι κΛεσuς '7;70. 

'Αλλ' αΙΨ'l"ιjς χειρ αΟ:Jνα,~ς (Ξίν ;;C\'r,τcu CUY. ο\οα) 

Άντι ψασ-γιiνoυ Ορiς:.ΖΊ.1. μ:Jλ'~6C~'J:)'J ~Ρ:Χiί3:ι., 

τα μέλη μο;) αvέτρεψε, Υ.' Ε';ω ώ~ E"J. μαγεΙ:Ζς 

ε'JΡέθr,ν "Αρ:ιψ γ'l-ήσι~ς εν~Oς τΊις ΆΡ:ιeί:Ζς. 

Μη αρχεσθεις δ οείλιχιος εις τη 'Ι Y-.:Ir:X'J':XC;!'1 μcυ 

ανέλασε Χαι οε6Τ90" τη 'Ι μετiψ~p~ω,ί'/ μ:υ. 

Νεχρον ΤΟΥ EV:X ~αυ::x εκ 7Ι~'/ r::Gtv l
/ μ::::; ε~~:ι_ 

. , ';:.~'~'~. ~ 

χαγιΊ! πτην:'ν με ;;τ~γα; ε:'~ηην ;;:ΖΡ' ελT.:~:Z. 

!{!]ι τρίΤΥ,ν μεταμ6Ρ?ωJlν. "U ! ω 1 τί α,;;λαTl;Ι!:Ζ; 

Ά πέχοψε την χ:Χραν μου' αλλ' αϊ:ρνr,ς αρα μία 

, Εξ-ijλθε τι7!ν χειλέων μ:υ' ~~ τ::ρα τ1;'1 ζω·ην μ~υ 

Ε JY.ι:: ΙΙ Ο .Ρ :r :::κ:: ..Α. . 

ΚρασΙα παλαια ατ.ισσ:χ x~λ:X 'i? 1 ΊΟ 1!)() 

" νέα 11 I:.!H-
" ξυνισμενα 11 Ηο-ιω 

ρ:α,η σουμα ι!) β10 .. t, 0)(. αρ. 

σταψι~ει; βρασται +ι cx. 'It:I.F. 

σται>ίοει; ξηριιι 11 11 

άλευρα της 'Ανατολής δ σ:ΧΥ.Υ.cς '(ρ. 

άλευρα εντ6πια των Μηχιχ,ι. " 11 

σίτος τΟ χοιλ6ν . " 
χ.ριΟ-ή . . 

χαρούπια εί~ τας αποο-ηΧlΧζ 

.. ο χαλεπιχον χανταρι . 
(M~ .Ι{ριο' ·ΛΠ'.lίιις 1:1::). 

()() 

ι;Γι 

~ i[J-- tit\ ' 
Ι Ι Γι--120 Ι 
110--115 
ΙΗ;- 20 Ι 
\0- Ι:! Ι 
~);3<- ~)·1 ι 

-~-- - --<--_._-----""'\~:'------

•• Ι ,,,, 

IjOP Ρ οια. ΤΙljrJ"Ύις 'ΙΕΟι:ψ .. 'Υ)τος 

ϊ/Y"~X lΊολU~WΡίaοu· οι 
ε ν (; ΙΖ.tά.IjWIjΙ ν 

τον ;:Οιο'ι. 

τ~ν όοον Xpu
ΟΙΖ.ία. το\) χ.. Μι-

επιθl.ψ.Οi)'Jτες 

ri ποτcx.,θωljΙ προς 

'Άμ~~α. κr:ι.ι,!o,)?"'(η~) σ7εpε~, εtη'JχωΡΟζ και. 

&να~αuτικ·η στα,Ο/i-ΕIJει Π&'Ι7ΗΕ E'ιτr:ι.υOr:ι., εΙζ το 
, - "'. , , - Π' Κ /ΙΧ'lΙ -:0') .. 'JννΟI), ιχνηΧΟlJσα τψ κ. ετρψ (j1J~ 

μ..η εζ Άθηαί'/οlJ. Δ'Jναται 7t.x~ 6 βΟlJλόμ.ενΟζ να 
'2 ' ('\ , f ~, , ΛΙ ι 

τη'! ~'!όικtαry όι οlο,lοηπο,ε μ.εΡΟζ - τη:; νησοu, 

Eι-;ι,ήριr:ι. εκόiόονται itr:ι.pi ,σ:::Ι Χ. Κωνσ-:. (111.

ϊ:'ΧΖΟϊ:Ο'JΑΟIJ XIX,i τη" μ..εγ.χΑην αγοριΧ'Ι. 

." "ΓΙ 1'" - • , , Δ," 
ψα'lιoj~l) ε?'Jα7α'ι <ζ Α γγ λια~ ~Ιζ τιμ.ας καυ α:; 

χα.ι αυ7~ τ~ ;:~ιr:ι. κ.r:ι.τα'Jτήμα7α εν 'AyyAiCf πω
Ac-u'Jt. Νέαι -πr:ι.ραγγελίαι ε86θησαν όιd χεψω'ιικi 
χ.α:~ προτίμ..ψΤιν και εκλη,·η'l ,ιt1ν πολιτων. Δυ'/α-

, ... ' Ι\" 1 θ \ , .... , 
-:-ω πα: τι:; ΨΥ.. ιι';'/1 τ? όεΙ"','ιJ.ατα και ':l ι).εΙ'ιη Λια') 

~ ,Ι 'ι 

E,jj α~tστγlιJ.έ'IGΙ ~ 
.. 1 j, ' 

και έχ -:'~ζ ποι6τητο:; Μ.Ι εκ τη:; 

.::,jΟφίr:ι.:;. 

Γρr:ι.ιψoι-:όσTι~α κ')πpι:α~ μ.e:ταχειρισμ.iνα αγο

p~ζει ει:; χαλ~ν τψ~ν b κ, Β. ΘΕQψαvίεψ;, Οί 

{1'':J,I7Ξζ τοιαυτοι -Xπ~τ·:ιθ-fιτωσαy εις ιχΙ·τ6ν κα.Ι 

ΟΩ.Q'Jσt μ.είνη εIJχα~ισΗjiJ.έ'ιοι έ:ι. τη:; τψ"ijζ η,ι . 

'I~ ... , ΙΑ 1\.; 1 , t \ \ 'Jf 

'"κκλ"'1σιoι~ γ. ι,αο:αζ, γνως~ υπο το οvc.μ.a. 

μ.ηαζεΙα τη~ Θέ:ι.λη:;ι ε1νε όιατεθεψένα πρό;; Ε.-
νοικιασιν. 

Ό κ. Στέψ~νo~ Κ. l\lαϊμ.αρfόηζ ~όρυσ'X:; έ'ι Bcx
ρω7ιοις καζ.χνΙό') ρακη:; μ.ετα καλο:::Ι τεχνί;:οΙJ 

εκ Xic.u, αγγ[)"λει δτι έξάγει λαμ.πραν μ.αc:ί/αν 
ih καOr:ι.ρ.xζ σούΙλαζ τι\)'! ςαψlJΑίων χαί CΛjΧt 

, '1'""' , 
σπιρτων, εζαΨΕτου ΠζίιοτηΤΟζ και Εις τψiς συγ-

χιχτα.εατικάς . 

'Αναλοιμ..ε.χ'ιει τ"fι', ιiποc:ολ~v ΜΙ εις αAλr:ι. μ.έ
ρη τ* vήσc,υ. 

"'Οσσι άγαπουν να. ΠΙ'ιωσι xoιf}txριriv μ.αςίχαν, 

ίεγαλμ.ένΥ'ι ll άπο ςαψυλην τη; Κtιπρ6u χαι ζίυχι 
άπο cr1tUP τα Ευρωπαϊχ-Χ, ΙΧ:; κrιτευθύνω'IΤcι.ι ΕΙ:; 
τόν χαθη"(ητην όντωζ τη:; 'χατασκευ"ij; αόόλω\' 
και χαΟαρων cίνΟ7tν ιuμ.ctτων όιαιΡόρων !ιό~ν χ. 
Γ.Μιχ αηλίόην ι οςι; έ()ρα6εύθη τόσαζ ψορα( δια 
την προς -rιxutct ί κανότητα και καΟαριότητά του. 
ΑΙ τψαι λίοιν σlJγΚQtτα€)ιχτιχαί. 

'Εν τ(~ κατα την αγορdν τιΙλν l\fapιιcOEιptwv 
xατας~μ.ατι του 1<.. Κων.στ, lΙαπιχόοπούλQIJ ιυ
ρίσχονται και 1tωΑοuνται εΙ:; σΙJγχαΤΙΧ6Ί:ιτικα.; 
τψdς Ιερcxτιχ.i 9 0ρέμ.ατα ετοψα, έχ χ.άλi1ς xru
σοUψό.ντου ςόψιχς. 

;J,: .. _W()xr ~ΎΎO\l'ή μοl.l της λΙγω. Μένε Tιauoχ'l) χα! δ 'Λπό
.στo~~ριι τΙ λι!y<~ι. 'Ο 'A'ltOIΠolg; λέγει Ι< ~ γυνη να 
.φοδ'/ϊται τον ι:i ν a ρ α 11 •• Ακούει.;; ων α: ν ~ Ρ ιχ λέγει. Διατι 
2!εν βΤπι tOν ανθρωΠΟΥ, 'Πιχρ:\ι είπε τον άνδρα; ~Λν 
βλlηιι; λοιπιον ν.«νΙΙΥΙΙ r.ou φο6εΤ"αι την γιινιx"ί:ιl.α οα πη ΟΤι 
i1U!νOIό &Αν εΤΥΙ. α ν Ο Ρ ιχ Ιό .- Σιώπιι, μοϊί Hjat ~ έΎΎoν~ 
μ,ΟI.l, να μ.η ο' itlC.OUaotιv. - ΚΙΧλιΧ, οια το χαπ(ριν συl.l σιω
'Πώ, ιkλλά. ιιά μή hιil!1t; 8τι δ 'Aπό~λoς ολν ξεύρει τι λί
Y&t 316τι ~ιι6ΡEΙ πολύ χ.ιιλά Ι 'Έπειτιι' τΙ σr;μ,αΙνει Ε)!.εΙνσ το 
ΥΙΙλΟ10ν; 6τι τάχα 04\1 φο6ιιί<ιθε τον ciνapιx; Κα! ποΙα απο 
σ~ asν ~ΧIΙ φυ411ιιi απο μioιx της ΙΙνιι φό60ν r.pot; τον αν-
3ρα; ΜΙ. 10 Υ;'λΟ10ν ιl~ιιϊνo 6 Τνε ι:Ις νά. :προσπαθούσε,Ι! να 
~ώ~Τ4 ιi1tQ την )tap~dν σας Εκείνον τ?n φό60" ι:1λλΔ οεν 

.Μιχ.χ.ιχ.ρονά.όιχ.ν xcx.,t ά.λλιχ. λεΠΊα. ειδΥ) 
μ.ε ιt;α.ίρετoν πά.στιχ.ν Νεcx.,Πόλεως ncx.,bev 

εσχ.ά.τως δ χ.. Διόνύσιος Κεψcx.,λλYJ~lΙ~ΤYJς 
εν T<~ χ.ά.τωθι τ~ς οiiίcx.,ς ToG χ.. Θ. lΙε

ριστιά.ν'Υ) μ.ιχ.Ύcx.,ζεί(~ του, xcx.,t τ~ν e;ooevEt 

'Εν τι!> έν Λάρναχl κα'1tνOπωλείφ II~ ΛΧρν.,ςι) 
. όιευΟυνομ.ένψ ιJ1tQ του Χ. Κ. Δ. Τρίnα, iC(uA6vv-
, ταL: ~oι.πνOς λ!cινιχt'i>ς χαΙ Χ ονόρικιϊ>ς όιαψόρωll 
ποιοτητων, σΙJγαρόχ α.ρ τ οι. άρίς-ης TrOlότηΤΟς, τοl.ψ.
ΠΕ)(ΧΙ ίττίσης, (;"ς κιχί τ(ψ'άΚ6)~, I1ΡΟζ ~ί κιχι 

φιηιl.. '" 
( ακολΟI>Οllί). 

.0 ..... 

προς ΎΡ' 4 1)2' ~ qχ.ά., . 
-==o;:<~~~~~--<." 

χάΡΎηι; yρ~ψης,. φιΧιιελλοl όιιχψbΡιuν. μtγε6Ιί)v, 
γραμ.μιχτοσημιχ, ως κα,Ι απα,ρμα,κέπα κιχί ψώ-' 

αφορα. ΟΙ έπιqΧΕπτbμενοt τό χα,τάςYjμιχ τοϋτο 
μ.ένουσι καθ' όλιχ εUχαρlςYjμένόι. 


