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~Π' . .H)O\1H II\)ΟII.\IΙI'ΩΤΕΛ. 

~E') K'J7':pf~) 

Εφ:a:::2v.:I:ΕF::r:Σ EEΔO~..A.Δ::r:..A.::r:..A., 

'Εϊ.Ξ::'r,~ 'Ι.:ιΙ G:J'I'~i1.:Tι; Σ. Χ ΟΙ'ΡΜΟΥΖΙΟΣ. 

f°!TOR 13. j-!PJJfMPJl;ZJP?, 

'Ε,., ,,:ω ~;ω-:::F-Ι.'.ι;) • )Ι • 10. Γ~:Ι::;Ξ~;'I χ:ιί :υπ::;γρ:ιψεΤον "ΣΑΛI1ΙΓΙΌΣ" 

bc:; J3LONOEL αρ, 5. 

ΤΗ Ε'rΚΟΣΙΠΕΝ'ΤΑΕΤ'ΗΡIΔ'Ι' "~~'()ψ,.λ~ς 'Αρχtεπ' Ε n Ι t 11 ,'εΤΎJPίOα. τΥις 'Λρι}ερα. τεία.ς ΤCισ δποίου 
ΤΗΣ Ε/Σ ΤΟΝ ΑΡΧ/ΕΠ/ΣΚΟΠ/ΚΟΝ ΤΗΣ σ':η.ΠΓJ.σα. Τι Κύπρος γΎJθoσύνως έώρτα.σε. 

<4:, 

ΕI..lΟΙΙΟΙΗ~ΕΙΣ jl"OΙt ΔΙΑΤΡΙΒΛΙ 

Koιταχωpζ~ντα~ jl"at' ά;:~jI"C'Π'ιj'" 

ΤΧ μ'l; Ξ'Γ,μΟ:J~εu6μενοι χεψ6γρcιψoι οεν επ~στpέψ~·'τoιι. 

ΧΓJ.Ι πλείονα. l[J.[J.O'.l~V εν ΟεΟομ.ένα.ις περι

στ6..σεσιν, σ..λ λα. τοια.ύτ't) πo'λιτα~, εCΡ~Ρ

[J.οζΟ[J.Sν't) πα.ρ' α.νόρΟς τ~ν υψίσΤ't)ν χα.-ΝΗΣΟΥ θΡΟΝΟΝ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ''\9' fις επαχΥις (J.~έλα.bε ν~ "'ΠΘιv-ά.ν'{1 
ΤΗ! Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Κ, Κ, -:0 Ίσγ~/.Oν ΠΟΙΙLν"όν του δ ψΙ)\ό~,oυσoς τέχοντος Υ.οινωνιχ:/Jν .9'έσιν, εΙνε α.γνωστοv 

8 i) ~ f' Q Ν 1 (): Τ . Ι 'Λpχι€pε~ς, σ.πα.σα.ν τ~ν πρoσoχ~ν του ε- I

1 

Εισέτι σ..ν ωψέλεια.ν ~ β).ά.b't)ν προξενεί. 

Ι 
1)-: Ρ ει.;ι::ν εις την ά.πα.ντα.χ.ου;τ-ης 'Επα.ρχί- τοιουτος. δ γερα.ρΟς ~[J.Wν σ.ρχ.ιεπΙσχο-

-4.---- σ..ς του ι~pυσιν σχολείων. Άπο πά.σΎJς οι- πος, υπερ τ-ης [J.σ.χ.ΡΟ't)μ.ερεύσεως του δ-

Ι · θ~ , (-' , , 
'.ΓJ. ,,'1'.0'1 πoψ.ν~oυ προς l)ε-:ισ·'ΨΛον ι:αι ~Cι{ης του προς τους χωριχ.ους' δεν ε- ποίου σU[J.πα.σα. ''ι 'JTjcroc; εUχετα.ι, ~ν lτί-

α.γσ.θΟν πο'v,tνα. ε~ιτελώ'ι ό λσ.aς τΥις 'ι~-' I.~ιπoν αί πσ.τριχ.α.ι συ[J.bοuλσ.Ι, χ.α.Ι πα.ρο- Ih't)cre χ.α.ι τιμ.~ χ.α.Ι ώς σ.λ't)θ~ς του Κυρί

'!o'J, έώρτσ."Jε τΤι" πσ.ΡεΧΘοi)l)σ.ν Κυρισ.;ι.+Ι'1 ΤΡ'J-ισεις οπως «Ορά.ξωντα.ι πα.ιδεία.ς V-~- ου σώψρων χ.α.ι σ.γα.θΟς ποιμ.εvcX.ΡΧ't)ς χ.α.ι 
, ~)o- ~, , ~ , (\' 

ε·ι O'/'.,oι.0ΓΓJ.ις χ.αι ΟΞYjσεσι'J υπερ οια.9\)- 'ίtoτε (ιΡγΙ"Jθ~ ΚUριος». Πόσα. δε πρά.γμ.α.τι Ι ώς α.ΡΧ't)γΟς τ9jς 'Ε)(.χλ't)σΙα.ς, )(.α.ι ώς ζ't)-

),,Υ.;εως ιι(]"ι. V-ΓJ.χ.ΡΟΥψ.::ρεύtJεως αυ70υ ~π' "JI. ολεΙσ.. α,νιδρύθ1j'Jα.ν τ~ cruv-_bOU).~ χ.α.Ι α.- Ι λωτ~ς χ.σ.Ι πολύτψ.ος ψρουρος τ9jςπσ.
ά.γα~(:) τΤις τε 'Ε/.ι:)ιφία.ς κα.'. τγ;ς πα.τρί- παιτΥι"Jει του, ετι οε χ.α.ι τ~ συνOρoμ.~ τοσ ι τρι{>σ.ς .9'Ρ't)σΥ..εtα.ς, χσ.ι ώς σ.ρΧ't)γος τΥίς 

δο;. ~pόνoυ, ΙLόνος δ γνωρίσα.ι; πόσα. τοια.υτα. Ι ι,περ, α.υτΥίς ΠρεσbεΙ&ιC.ς α.πελθωv, είς Λ~ν-
ΕΙ.ιοσιπεντα.ετ\α. διέρρευσ!Ξ:ν α,ψ' ~ς ε- ύπηρ/,ον πριν, Ούνα.τα.ι να. γνωρίζ'{1. Δεν Οίνον, ενθσ. lπεΟα.ψιλεύθ't) α.υτ~ πσ.σσ. τtμ.~, 

ΠCι/.ης ό νυν ευκλΗ7>ς τΥις α,UΤΟi'.~ψά:.J.ου ύπά.ρι.ει σχολειον εΙς τ~ν 'Επα.Ρχ'ίσ..ν το\) χα.Ι ώς [J.έλος συνοοιχοv lv ~ χ.σ.τOc. -rων 

Κυπρί?.ς 'Ει.ιιJ.Υ)"Jiσ.ς προ'ίστά.;;.ενος ε/.λ+ιθΎJ εις το όποιον να. [J.~ δίδ'{1 α.νά.λογόν τ~να. Βουλγά.ρων OixoUV-EvtXι~ συvόοφ τοί)Ι870 
~Et'J. βΟVJ:ίj'J'ει ;{,α.Ι i'.Οt'ι'~ ΤCιϊί λσ..οσ 'i+.ψ(:) 0- επιχoprιγησιν κα.ι α.υτών οε των Σχ.ολείω'ί πσ.ρoc.στα.ς χσ.ι τοuς επoc.(νους ~ι; πά.'λά,Ι 
πω; σ.'Iα.Ί,rJ'~·Q ΤΟ'); CιΙα..ιια..ς της 'E:.r.:.r.A't)cri- της πρωτευOύσΊjς δ πλ~pης χ.α.τoc.ρτισ[J.Ος Μ't)τροπόλεως lπισπoc.σά.μ.ε'llqς, ucp' ης x.fiL': 
a.ζ, σπως Π't)ι3σ.i-,ΙΟ'Jι.Υι"J"Q τ~ν ίερα.ν ί<ισ..Ι y.ΓJ.Ι ή α.Uζ't)σις των πόρωνΟfsίλετα.ι τα.ίς ~_ ύ~'~ς χ.oc.τόπι-ι τοiί{)~ε'ΗΧΟ.C~Ρό'''' 
σωσ,.ι~+ιν νΓJ.ϊί'~, χ'!' ~α. τ~ v,~y·p()v οε ~oiJ- Ι νεργε(α.ις και προτροπα.ίς σ.UΤGU. νου :ναρΙ~'t). ,Τοισ.UΤ't)~ lv σx.ισ.Ύρσ.ψήpo~τι 
ΤCΙ G'.α.'Jnψ.α.. σ.πεοεΙΙ}Υ) οτι ιχ.σ..νος ~ΓJ.Ι ε- "Οσον αψoρ~ την Οισ..χ.ειΡωτιι:Υιν ίχ.α.- πιστ~ χσ.ι α.ΚΡιbεΤ, ως lcrμotv ήμ.είς, ιχ.
Π'.'+,~E'.Oς 6 πτ.Οσ..).ιcUχος, συνετος ιια.'. προ- νόητσ.., )..ίΓJ.ν οιι:ονόv-ος, εχ.θρός οε πά.σ-ης ! ΠΊjλλα.γμ.έν~ πά.σ-ης ύπερbgλ9jς, δυvσ.μ.έν't)ς 
ei.::Π7ιχΟς ό σΙσ..;ι.οστρόψος. π:ρ,.ττης δ α.πά:.vol) ς, κα.τι~ρθωσεν ουΟέπι;,τε να. x.α.ρα.χτY)ρισθ~ ώς χολα.χείιχ.ι;, ην &περ 

II::ΠΡΟΙΥ.ιlψ,έ·/ος οι&. ψpoν~σ~ως κα.ί IJ'J'IS- Cι'J~' εν ).ία.ν δυστυχ.έσιν ετεσι να. χα.θυπο _ πα.ν iί.λλo V-tcrou[J.Eν εν τ~ Χόσμ.φ, ή εό
σεως α.νσ.ί.όγου προς το υ'':-ος τΥιζ :i'Jεω~, ~σ;.ι:~ το χσ.τά.σΤΥ)μ.α. τYjς Άρχ.ιεπισχ.οπYjς κ)ε~ς κα.ι ένοοζος εΙχ.ων ~v έπΙ ει.χοσιπεν
ε'nολι'ηι.ένος δια. πα.ιόείOCζ''itΡΟC'Υ,ΧΘύfjΥlς τ(~ εις χρέος, V-' Ο).α.ς τα.ς κσ..θ;jιi~~α.ς~πο- τα.ετίσ.ν εργα.σθεΙς δ γερα.ρΟ-ς ήμ.ων ό:.ρχι
ύ'';ιΥ;λ<:) α,~ιώv-α.τι, [J,et).ίχιος κσ..ι σvγσ..θΟς ΧΡεC;)σεις χ.σ..ι συνεισψορα.ς τΘυ κα.τα.στ~- θύΤΥ)ς ανέΟειξεν. Ευχόμ.εθα. ό' ίνα. χα.Ι δευ
π?ό~ το πoΙ~.νιoν σ..nα. κσ..ι ωJΙJn,ρος Τ'.- μ.σ..-:ος τούτου προς τα. σΧ,ο).εία."πρΟς τους τέρα..ν εΙχ,οσιπεντα.ετία.ν δγιως χα.t ευοιχ.ι
μ.ωpeις τών πα.ρατροπι';')ν, ό J,ΓJ.οψιί,+Ις χα.ί : πτωχο.Jς, ΠFος όυστυχεις οΙι:ογενεία.ς, κα.Ι v-6νως Οια..νύσ:ι προς σuμ.πλi)ρωσtv τ9jς 
σ~~ά.σV-ΙΟζ πoψε'ιι1,pΧΎJς ειιυeέρνφε τΤι'/: ι),' Ολα. τα. v-Ejci).αo ε:~oόα. εΙς &. καθυπο-. εικόνος κα.ι πλe:ίονα. α.υ'της στολtσ[J.Ον, χα.ι 
'1':Λ.Λ.λΥ)σίσ..ν ενδόξως χ.σ..Ι ευχ.λε(7)ς, KαoUoo-r,- : ~~σ.Δετα.ι το γενικ6ν, σ.είποτε α.νοι;ι.τΟν χ.α,ι οπως ή πεντr;χoντα.εΤΎJρΙς τύX:~l, χρείττο-

~ν το, π~ίv,ν:ο: εις τα.ς αυΆ,α. ς_ του ~υ- i πιl.ντoτε σχεδον πλΥΙρες ζ:νοδοχε1'ον τοστο νος του σκια.γρα.cρ-ητoυ, ου μ.όνΘν χιχ.θ' u
ριου χ.α.ι α.ψειοως παρέχων α,υτ(:) την 'rU - πρo~ πάντα. επισκέπτ'YjV, α.πο του επισΎJ- A'YjV κα.ι τέχνΥ)ν, α.λλα. )(.α.ι χ.α.τ't &:.Χρίbει-, 
χιχ.~ν τpoψlιν, τα. ίερα. λόγια., μ.οτέρου v-έχρι του α.σΥ)[J.οτέρου, κα.θυπο- α.ν κα.ι πιστόΤΥ)Τα.. 

(lρέπει να. α'lα.τρέξ~ ης α.Ιι7>νσ..; πολ- bα).λοv-ένου του χ.α.τα.στηv-α.τος τοvτου '6IOQ 

λου".. εν τω, πα.ρελΟ6ντι Ινα. ευ':;1], πα- Ι καΙ ιι.{ι.ρι σrιlι.ε;:,oν εΙς τα.ς δπoγpει~σεις \ Ι Γ f. ,- \ '" ΛΕΞ.ΕΙΣ TINEl: 
ρόμ.?ιον 'ΛρχιεπίσΥ.οπον Κύπρου, v-ετα. πίi- , χ.α.Ι Οα.πά.νσ..ς ταύτα.ς, [J.' o).Ίjν τΥιν περι-
σσ.ν ΙβΡOυfιγίσ.'4 Ιστά.~.eνoν προς τ'9jς ι~ρα.ί-I χ.οπ1)ν τ(:υ πλείστου [Lέρους των εΙσooΎJ- Ο:.πα.τγελθείσα.ι εν τι,& να.~ \\:,ίοιις ΝcXι'Πcx.ι; 
α.ς πύλ't)ζ κα.! ΟιΟά.σχ.οντσ. επι ι;,)ρα.ς κα.Ι Ι [Lά.των του χ.α.~ [L' OA'l')ν τΎjν σπουδα.ία.ν [Lετα.. τ-/ιν δόξο'λογtoc. ... tm "'ilslχ.ΟΟ17t6'ν'ttx;
του το χα.θ' ,έχ.ά.σΤlJ"ν το λ6γικον ποίΙ.Lνιον , Ι ψορολογία.ν εΙς ~ν ύπεbλ~Ο't) του το δ:.πΟ τ9)ς ετ't)ρίOΙ τ9jς εΙς τον α.ρχ.ιεπισχ.οπικ.Ον 'tiiι; 
οια. γ),ι;}~YI~= α;r~~σ..[J.αλου κα.τα. την ευ- α.γγλικ9jς κα.Τ(Jχ9jς. νήσου .9'ρόνον σ.νόΟου Τ'!ί1ς Α. Μ . .του α.ρ
γλωττί~ν,' . γλuΤUτά.Τ't)ζ Τ~'ν ~κψρα.σιν" χα.ι Ι 'Ως προς τα. πολιτιχ.α., ~ ί)(.α.ν6Τ'l')ζ του, χ'ιεπισχόπου )(.. ~ω<pρoνΙoυ δΠΤΙ KupfλAo1Jo 
.:1α.U [Lα.σίωι:; κα.τα.λΊjπτ9jς. ΑυτΥιχ.οοι ευτυ- ,~ σύνεσίς του, ~ ~χέψρων πcX.νΤότε χoc.t Βα.σιλείοu. 
Χ ως T9jr.; +ι 8 fcrT't) ζ τα.Uτ't) ς διΟα.σκσ.λία.ζ ε- Ι λογικώς v-ε[J.εΤΡYJ[J.ένΊj εv.έργειά. του, +ι CΡρό- , 
γενόu.εθα. κα.Ι α.υτόπτα.ι πολλά.χ.ις τών ν'l')σις χ.σ.Ι ~ προO"t)ν~ζ εν πα.ντΙ ζητημ.oc.τι Αναπέμψι\!μΙϊν αΓνον τφ ~" m t1IΊ1~oxt:q. αΟτώ. 
'/ω'ρ~χ.ων 'κ.λα.ιόντων κα.θ' ~ν ωρα.ν Ο:.πΟ συνδιά.λlί:ξις χ.α.ι συζYιτ't)σΙς του, ΙξεΤΙt1.'f}θ't)σoc.ν ε;~~ς δ λλαfJφ~ή~ ~~:~χ~~ ~~ιt 't1l~.j~ 1ι-
,Α. , , " r , μι"ν συμπ ηpωσ'Q ψ'" .. ιν "'UllV αu~.., II1m.litOV 'Cif;: 
~ς α.χενωτου του ΟιΟα.σκσ.λα9jς CΡα.ρέτρσ..ς~ καλ υπο T9j: ,προχα.τόχ'ου ~υ~ερν'ljσε~ς, Ι βις τόν lφχtsmσκO'ltt~~'ιΙ 'I:ilc ~αoo. -θΡ6νον ω,'l)!;. >. Ό 
-iJμ.cpιεσμ.ένος τ~ν περΙχρυσον στο λ 'i)v χ.α.ι ΤΨYJσά.σ't)ς α.υτον δια. πα.ρα.σ1jμ.οu, χ.ιχ.ι u- α(νος;' ~μώY Ιστ-αι 6oπpόa8~'COςo nριI τοο. M~ 

το aίt9j1tTPOV Τ~ χειρι χ.α.τέχινν , εξεlJτ6[J.Ι~ Ι ΠΟ τ9)ς νυν, i)τις .9'εωρεί α.υτΟν ·ώς l\ιιx. Δ~μ\ο\)Ρϊot)κ:ιχΙ ΙΧΙ al'ήCJst~ ~ ~ς w μ.~.~ 
ζεν σ.πΟ 'r9jς ώρα.Ισ..ζ πυλΥ)ζ τα. ευα.γγελι- τι:;>ν ψρονιμ.ωτά.των σ..νB'ρι~ν.· Είσι τινες: f- pι~σ6ωc ~P~χo\) ~U}u~\), ~o.\I δ. Κ6ΡΙΟΙ; ~~ .h~ 

''" 'ϊt:ιιXφIIΙ δv ταtς; αιιu\lf.Qtις αultot) ~totς;~ -.,.. .. ς "& 
χα. λόγια.. σως, οϊτινες, έπιλoc.νθα.νόμ.ενeι τ9j<; Ιερηπρ,- 'I:il~ ν~σo\) χρισttανι'ltός a:Λη~όc δl,-bιιφ.~\Ι' ,~ 

τοιου"C'ος υπό τ~v lποψιν τα.'; τ 'ι') ν δ· πους βα.ρύ1,1,)ΤΟΙ; τ'9jς .9'έσεως, ~ δποfΜ~tζtιV"'~Ρ.ΟΥ &va'I't'έIλ'Im τιΧς;' 8o;oλo'ϊ€«ς ''fα6~ς ΜΙ '~~~ 'ό-



""",r, 
4. )J 

:ων 

., 
~'_I,~Ί.~)~-

~J"ι''"J.-::ϊι'l Χ'Ί.~ ;:fr.J)~ΙO)~\' :'"/) ;:r)'.tJ,'/~r/) :-:~)Γ,~ 

'Χ "J: r;') ϊ:. Γ/:ιΞ'11 .. '~\;:7.://:;:rJ.'I-CΞ; ~~J.Γ-,ι,'/,'(.ι'»)~ 

::,., Ί. 7,-

ΙU'ι "ι ΖΥ'~γ>,ωJ~ς Ί. 7.~ ΞΙ) i'r/[r)~: :'?7.~<!.Γ/Γ(ι 
Z, .. J)~'-.):'1.:fJ.~ ;:~/»~/,Γ).:. -Ε,ι ;77.')"(, ~ϊ:.'-)/·Ι~ι 

7.-

"='/) !;.'~J:~'Ί.'.Ι~j:J.r,,'J :;:~Χ~)'J.:γι'j~\1 ~/.'j.;. r>J.~")--:;~·1 J/J.~ 

7.'~:-Ιj::;' Ξχ :C;J') 7.'1"J."{;.7.~.-.::rj.:(,),) 2})'2(I);;-I/nι ;:;""/'j'-~'I-

, , ,,,. 
')ϊ:.Ξ;ι ;:7.')7.'1 7/,):,,'1 

Ξ:ΠΓj,/!ιν 'Χ.ί'fj.μ')·,I'jI'Ξ~:7.~ :Γ) ~(ΨΧ776''ρΞ,)χ:r/,J 

:f)"J"~OI) E~; :ΓJ'I μ.Ξλλu/τ'1. ,/ I"j.\J'J.ι...'Χ'~τι 
χλη~~'J...ζ Χ')~Ξ~Jνγιι)~',I Ξ'ι '[fj~::: XI'j.Γj~ 'ίι:J.rJ< 

ί Γ/) λr~~'1ΤfJ') Ι:ι')~:J:,Jγι; 

~ξ?:λΞ~ι~~ς εί7~~:f.λλΞ:7.~ 
., , 
Ί) χα,τt'JΊ.')';·: Χ'J" 

flS',IrJ. Ξν λ~"[!x; Χ7,~ εi,γ"lC;. Ί\λλ' ε7_ν -'ι ,-(ι:; ;:r>:J.'II6 
7,κψ'Χιόπις ~Ι7.Χlvr,')νΞ;)ΤI ΞΊ. τ-16 Τ1ηο'ι ΞλλΞ['IΞω:;- :'J.')

της. 'rι -=1,:; vi,'j~') ~fι'μιJJν ΞκΧληιj[7. ε:'ιΞ :i'J.X[;'·J',I :fj~-
ΓJ,')ΤΓ;Ό Χ~Ψ.~Ι)VG')~ tfji) -:6:ς τi)!.lJ.ς 1J.;),:-jJc' ι//),1 rJ',Ι'!'σς ~Χ'1.-

γj,ζ Sf)~Ο~~.ιQi)ντCJ; ΙΓΙΙς fJtΧΞ[cι.ζ Π'λι~ε"Y~Ξω;. VΕ')Ι:Ι:JI"J: ~:

αΤΞλO~ιj~,1 Ξ:~ Ξ;.ς τ:ι.; α,ΧΓJ&'ς τιJ),I τοϊ) 'XΊjr/)"{~J.7':'J; :c'/> 

1l).s~o') Xl;jO') 7: 7.rJ ιJ. :r;') ~::p7.r/zr;') -ί,:J.(Ι1') Ξ~χr'''J'7.'j'Ί.ιι:Ξ'Iω·1 

ι3ιι3?:'1χa.λ~7~ Χ7.~ Π?:(ι'Ί.~νΞ'1Ξ~ς. ΤΙΙ),Ι f)U)IJ.";Χ7.I':!:)v tr/)'CΙO'I 

Χ7.Ι 7:7.~I7.~·ιΞ'1Ξω''I -r '3ε,ι ΞZΞ~ τ~ς ',I~ 1t}7.'):J.7.'JΤι: ~1'"(ι'1 

;:r.ιλ')μi'JΞ~I'j.''I '1 ') '1 γι ',ι (ιηιέγr/J μ.Ξτ7, ~t'Ί"):J.'1.'1:>fις Ξ',Ι ":"~ι ΞΧ

'fΓJιJ.στι ιΧπλόΤΊjΤtJς κα~ ,χ'p;:λ~ίlJ.ς, !'.11}JU1":Ι;)'1Ί6 ~//:Λ ':'Ί.ς 
;J-/ι~~ ~ ,..,,,,:.;' -Γj') -ΊΓ;Ι'-'ΤΙ ~νl-:;1,' Γ,Ο) αΊ τ Γj-,ιJ)'ι Υ. ~'7 ΨΥ Χ-Χ:_ 

•• '. λ~ , .. :"" ,- , λ _ h, , Ι 0_ _. ι' - , 

:(1' ~.ι:λ')l)'j:Ξr.ι(!) :61',1 αν(Jρ(;}πων. γι :>(jl'l 7'.:Ξ~1:~χ{;,:γι:'1" 
~:I.'Ξ~\,Iγ(). ~:~:: 11)νO~EI)Ξ~ ~Κ?:'1Τ()Τ'Ξ "C() Χ-~~I')""ί:Ι7. f"j"):rJ '-):! 

Ί\λλ ΞΙς htJ.[J-J.'1tfJ.'1~V Τfjl')των ~Eν ri;/,)U/)'j~ λ~~"(Γj~ > μrj-
" 1:'-' " 'ι'" , , " 

νη -'1 ?Χi,ΓJΎ.'Jlς Ο'JΊΎ.Τ'Ί.l νΎ. ΠΎ.[J'Χ'JΊΤI Ύ.γ-r-ΙΓ;Ίι :ΓJ'j,ων :'Ι-

vr;ι'Χv. ~.\λλ' 6 ΠO~:ΙΞII7.ρzης 1ι'μιϊ)11 Ξ,ι :r})":(:) :lΓ~')Ψ Ξ~
'IS r)ΠS?Γ;χr;ζ ~ c() ;1ίΓJζ η»ΤΓ)') ?'Π'1,; (j~ 'J.(jγ),ο~ ~:ι Ύι 
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\ι (;J;::Γ>,Ι :'(,: Χ:(: :"(,;, I/:'·ι':~ ~ -: "ι ι f) ~ ι ι, 'Ί.: "Ξ': -:'ι ~')(/,I-

-:'/i-ιΊJ',I'J''I :(/':'~ Χ'J.~ 1.~~;~':I.:J.;~Ξ'):~Ί.~''I ;::/~):'J.-,:."j. "(~"~/)~"<..r)-

Λ ~ i'FΊJ:j.;::.Ι~~Ξ; 7':j:(ι'//J':~ :7':" 'j-:γ~λl"f.: 

,f,:l.'j:I:J,";l'J,; :'J_;'~I,:; :rj') Ι, (;'1 ').'Ι'!Ί.'/!. 
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~ 7.::Γjί"::"~'11Ί 7.Χ·~~J:Γι ;:~::.ι~':,I ::'17. 

'j(J-~ :Ό 7:;//."(:;.7., 7:1 1/:{Χ 7.: Ξ:j~~ 'I"j. 

μ:ιι '":ι)~.ι6ωj~ ί:7.;/ΞζΎ(Γfι'JΞ:;. E~:7. 
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~; flΊ"//)'~-1 'j):;;JJ; 
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τ"~j.f/J.r;ΧΞτi: :'J'-) ':''Ί.(ι-, ι Ι ι 

')Ξ'ι ";·)',Ξ:Ξί.i'J()ΊI'lTl. 

1'17. π;/.ί..ςω :fJi):r; Ξ!.ς !J.ΞΤ-'Ί.γΞΙ'IΞ"'~:Ξ?χ',J 7.''I'''J.Ί.'J~',J(,J)~'I. 

',"('1Cι~ :-ω'~ .. Ι7.:;ιιΊ)',Ι 7,7:":1. -;v")~Ξ ~)':X'J')J: ''17. ~:-:'~Ί."Ξ~-
;ι'f~'1ω'jΙ ΠΞ~r/j,:J.'J.Τ7. ι3'~ιi Τ'.Ι') 'f'X;J:J.j.Y.fJ) :,../):'/) ')')I,J~.Γ'I:I"J.~ 

''17. ΠΟ[Λ"')()ωr:;~ν ')'.ι~τr) 7:':Ι[~ιj. :r/> '/1.:'J')') Λ, .\~~~:':~J~:': 

(B:Ξ[I()\~ν(ι'1 ιί )Υ. ~σ, /\I)·,JΞ~σ'~);)γ:~J. 7.1/, ~),\.~ ~>1:~': '~"(ι 

'j'):J,πρ-Ί.ςΞ~ E;J.r/) ΤΞ Χ7.~ :r/j i'.'J.(J"f,·ι"(ι:'/J 11,.::,/)1. '/.'ι.~λ7.

~Ξ :"(ιν -;:α.rl7.'jΧΞ~)"ιν ,!C-rf) 'fΙX~<J.~',Z"/)" 11 'Ί.;.Ι7.:γj;J.,ι:?'rι'1 r/r~ 
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j 
;:r)); 

Ί/I~ ;~t~ 
• 'r" "- ,,,-

μ.Ξ:~. Τ~Ί'J.:; Sf//J:J. 'J.f/J.: 

ΥΞζ ΤCΓ;)Γ~:γι:Ξ:; Ι. 

'Ω:; ι.:[λς :1; 7_7':r):iXo'J:J.'J, :r,') 'iΎ.~<,-,j,χr)') Ζ;:: :Γ/] fJ.'I

(;ΡΙ;JΤCv') 1": 7.:J Ξ "CΊι [J.,/J"j ?:"}).')ς Χ'1.:7. :·1
1
'1 7. ?/.-f

j 
',ι :-j,:;, f>J-

Χ~tJ.rι.'jt'Ί_:; ~~'[~ ~ 7.'!(J[ΛΙ)ϊ: ΓJ; 7.-;:?'/'Ί.'/:~ :r./) .T'Ί.:):ι~.χ()') l/Ξ~ 

Ξi:7.~'1(jγJ:(;)ς ~~j'?fj~,.rjV ::),'1 )!Ξ'j~'I. 'r~ :~ --/J'Ι-'/)Ξ; ::~~ ::Ξ:-
fJω'fρσΓJI')v-η. -'j εγκράΤ6Ι'1., 1ι ΠΡ'1.6--:ης Χ7_~ ΊJ' λσι;::'(ι ρiμ?τ:ι 1;)Υ(J~!lr)ϊ:ι'j~(.Λ:ι::';σν ~Ι:ΙΓ.ι'1 Γ; Ι:IΓ>·~/Γ/;ιΓ):;. ":.(j'j:rj 

t(Uv ττις Ψ,),Ι""ς Cι.(JEtιJJV χορεί"Υ. ε~νε αz(;)ρ~~τ(ιι 'Ί.'):'-/) Γ/Ξ ϊ:Ρ(j'jΞ~~~Ξ.~rι~ο~ :;/1 Γ};:ΞΓι~'XI),Γ~'/:ω:; i;:~:')'r.:ι.>-,)') :(1) 

(j{)vtfJor~Ot. Αί ιir.ιΞΤ(Χ.Ι ~')Τ'XΙ (Η:Ο πιχντος ',J_Ύ.,(J ':'Ι),Γ) r/) ',J.Ξ\Ι?ι -"~_';,~:JNI_'~T'(-,I .J~'_·('Ir:'I~, -, '. - -'~., , Ι' Τ l' .'- 1.Λ .'~_J~ Γ~ J~. Γ)Τ~ 7;':1') 7(1/'.1 .:;:~ ,-ωιι)'! ί7::~;/j:J.7.-

ανίιψωσαν 'Χ')τον εις επίζηλον πφtωϊ.Τlν. επωφολιί)ς λ,- :ων 1;Ξ,Ι ?/)'n,Ύ.l 'Ii 'Ί'Ψ;:Ξ(,7.'Ι-Ω ::/),'J:: ~:t τ;I'Ι Ύ.,),~';;'Ι 
αν επιορώ'Jαν επι τ:Ύιν TΓJ') πσψ-νίου (3ΙCιίκη'1lν. τ6 y7_i,:J.'XXO'I 'J/S'Jt'I EjΞt ;:;,0; :~'Ι :;.'/):,ω;;rJ,ι. 

Το λέγειν και πράΤΤΞlV -Ξι\!έΚΎ.ΟΞ',Ι κρl'ΙΟ',l7Ύ.t ΕΙ' 'Χ- '() Q.'ιΓ)ίΑ,)ι.:Ος (Π/Γ)',Ιό,t 7.ι.:Ξr,Ξ~/Jrl Ξ-ι.:-Ί.-ι.:ω; Ξ')ι.:Ξ'-
ποτελειjματικην ενfφγειαν ·1/lΕλφιψένα. ΊΌ "δς (3' Ύ.ν Ι ΟΞ'1τ'Χτος ύπο ΤΟ') -ρ'ΧρμΔ:κο') ~ 6 ; 'ι r,r;jΓJl;)r) ς . Κ_ς ;Jj' 1_ 

πoι~σ1) και δtQ,χζ1], obror; IJ.Εγrι.ς κληθή'JεΤΎ.l Εν Τ'Ω ' ίνΟ';χοφον 61)'lΎ.τ'Χί :t; '/7. Ζ',/ό'J\) :J;;οr,r'Γ,Ξ[ω::: :! -ι.,)f,·r_7. 
βασιλείq. τών ο')ρανών" srvs λ6γων ,'}-Ξιον' ΤΟ()7φ 1;' έχαΤΟ'Jτι5μΞΨ'Χ Χ'Ί.~ πλέον !ΟΧ :r/) ;:Γ,ΟΧΞΙ:J.SΨ)') :)';:""-J.' 
rικoλ06θφεν ~κρως δ rιπεp o~ ~ δοζηλογί'Χ 'X[J7y! κ'Χι μ-Γ; a.Ρ'1,tωfJέ'ιτος κ'Χι τΓ) ζιJ] c. 'Ι Ξχ :c.:J:rJ') ΖΕν ::;;-ΙIΙ'Ξ7,~Ξ-
δέηfJ(ς προς τον fSιfl'Jrov (><}EQV_ 'λλλ6-, QSV Ξ~'IΞ ταΛτα_ ται εΠΙJ.l'JΟψώς. 
ρ'όllσ., Εις α. δ ποιμενάΡΧΎ)ς 'ήμών πifJ'Ί.ν '1.:)τοί> Πιν ΊΌυναντίον επι αΥΟρώπο') iJ·{tQ';; f.'Ii,XlXO:; ~ψl.Ξ~ () :!;-) 
φροιιτίδα αφιέρωσε. llctpti τας τ-ης ψυΖ-η; αΠ'Χlτ-ήσεις ι X'Jb. έκατοστομ. ·ίν'Ί. παΓ,αγάπι ΞΥ,,:ονσν 7.ϊ.fJ,έλΞ'1:J_'Ί.. "~l
Ι fJταιιτσ.ι αί toi) πvε6μ.ατoς. Ή παιοεία ΟΟΧ ΟλίγΎ. 0- σΤΞ roi) βάρο')ς rιπολογιζΟ:J.έvοl), 111 ;-JOO :0'> ΠΟ'10') το') 
φε(λει εΙς τον cφχιεπΙσκοπον rι.l~ών Σω:ρρ6νιον- γνωστ'Χ[ επ~ τών ινδοχοΙρων μ-~ πrψiγον:'Jζ ε;:Ύ.Ι'1θψΟ'l α;:ο,Ξ-
εισιll εις πολλΟ'JI; αι διαρκεις αοτοί) ενεργειαι και λεfJμα εΠΞνεΡγει λίαν l'JΖ,ψιι)ς έι.:~ το') 7_',Ι(l(;ιUι.:οl). Το 
προσπάθειαι εις Ί6ΡΙJσιν και σlJντ-ιjpησιν fJΧΟλΞlω',l ?.'Ι'Χ JtJμπτώματα &τινα ΠΓ" (,ι{/) ΠΤf)ιJ '1 ι μΞ:α Z'IE'JlV (!.~;-) Κ')~_ 
πάσαν ω)τοί) τ-f1'1 Έπcφχί'Χ'I κα~ τγΊν YYifJO',l ολΤι\!' λ~ ι ΕΧ7.ΤΟfJτομ. επι :οιΊ αν~}(Aί)πσn, ιυ; ΞΟf)Χ~:J/:ϊ.'JΎ. :π' έμα.')το') 
ττ,ι; πρωΤΕtJοι)στις fJχολ'Χι πλΕi'J,α αη:ε[λΟ!)'Jt'Ι α')τιι) ει; , at' ενiΞ-:;εως sv Τψ βΡ7./0'1·, ΥιfJΎ.'Ι '1')'/:cjμως St;:sC'I :ci-
ϊ opt>jIW; > 6ΡΊiιιωΩΙV και 'IlJντή?"fι'Jιν α.:)ί(I)ν. Ί\λλi fL Τι'Ι δΞ' μετ7. :3 -- '-1 ~'>ρ7.ς ά;;Γ, :-ίι-ς ::νΞ'lsω; 'j')'lfr)X ':Ι.: Ξ'Ι 
καε' τών ΠOλιτ~κιJ).'! >.σ.ί)ΤΌI) Yνaitylxrj',l:wv~ G~6:l Π7rj~ "(1- '[Γ;ίς 11.:ΞλΕ"(~ ΧΓ~-;τω'1~;,1,"'_ XX~'l~; ::Γ))~ ,Γ~.; "j'J.. ;;,')'''.--;:'1'j~'J. :_ 

Ι '>'Y--'~' ι- '--> ... ~ ~'~-~ ι - J ~ 

1J.~v τα'ϊτα δέον v,χ--,;}εωρισ'ιταt Εχ τών -:;:0')~Ύ.tο6,ων, "t:'JyrjIEvrxt t'JΊ ' ψιiJς τΓ~S:L;:~'C~-'f;ψ"(, i-;-:'i/(J,'I 7_')')'JΊ;-
~εν ωλι~(ώrΑσεν. ~I~&.ν τις χαt ίtE:Ρ~ ,:(/)των Χ(Λντι ιX,js- i~ω-; lJ'f(;()ρr.ιν ρίγος μΞ:?: Tr~rj:).V'). ~~7.()ΧΞ)?',1 ΙΙ~7.\; (;)~/Χ'; 
κ,χ"τως, {}α (1)('1], 3tl ό τα πφίφημ.7. Εχείνα Π[Jος πφίπσ'), 'Ί'ηΊρCινως ν'X'ιr~:x. -Ξ:ΙΞ:;>'::, Ύ.;jζΊ,1t.:: ,,;'Ιις υΞ[,-
trJV ΤΥ/ζ νήσο!) 1,IJ·li)v αρχσντ'Χ -Χλλοτε πr'Ο'J'fωvil'JΎ.:: δiΞν μΓΠ,(,Ύ.'Jία;: :0') 'Ίιίψ.rι:τ,,;: :'CΊ~'~ ,", t /;1 Ι, :\ί Ξ ~7_ (~ω', 2Κ 7_ 
~πoλιτεiJOr.ι αλλαίως εν ταίς f'jlc; viιfJO" πολΙ7[ΚΎ.iς IJ- , ίόμrχς ΕΚΓ;ΠΎ.'JΎ.V π,χν7Ύ. Τ'~ 'J":'_7'::ΙΙ"J.'Χ7Ύ., 'iI,'~or"I_r,xr,'J_-
ποUέσGIJΙ. Δέν είνι; τα!) παρ6Υτος Ο;)6ε 'iIIJ.trsr,o\l fΡΊΟV Γ1ί'Χ ΚΎ.ΤSΠ5'Jsν ά'μΧιψένΊΙ :Ji/~,t :1,';: Ζ7':lr/lη:: ':'': 'τΓ/1 
Π6[λ ΤCJ!)τω\l 6ια IJ·rxXptίJv κ'Χι άπηκριGι,ηJ.έ\ιως ΨΧ ΕΙ- ηΒνΎι{}η jJ?:'}flI)'I, τι) ~y ΤΓ,Ι, :Ι~I.2'Jt ~~ ί.Γ,Γ;~ -I:7l', '1.,;-
ΠΗψεν. ΊΙ ί'JΤΟΡΙΎ. iiX€l ·"δη ανεψηJ.Ενα;; :.χ; δέλτ(1)ζ πω,ι;; (jι'i.:,χε,s'ι -1,IJ,SII?:;; :t'Ii;; ΧΎ.l ΧΎ.:7. T(J'I Ί{';' 'Ι'; 'ι 
αί)Τ',ι ζ , ίκανόν δ' !XuTtίJv χιίψσν ,}α ΧΎ.τ?I.,χΙ'11 'ή πε-: ΤΟ'Jτr)v ΠΎ.Γ,έμε-ι::ν 11 {Ι-ΞΊΙ:;; .i., χ, :γ:ν:,Γ" γ, :\ι21Ι':: :i")-
ρί το") ποψ.ενάρχσο 1/μών κρί"Jt; α'~Γllζ καί άπCι'f'J_V'JΙζ. ;}-r,i και i.ιλiΊrJv άλγπν-!ι. Τι) ΧΎ.7ΙUΤΎ.:(,,/ ({.trJ') :"" -;-:Γ)- Ι 
Τα()την αvαlJ.είνιιψ.~ν, δ~ν {tcX β[ιαδιινιι ' r)6τr, :fJ;; ΧΎ.Ι}' γιν δ')\!ατΎ.Ι :Ι) r,l(,:J.Ύ.χrΛΙ 'η εΙΨΓfι Τ(] 

Οf)τω κατά Τ(Ν (J.ακρόν roίItCJV TCJ'i βΙσ'l '1τ?:Ομ(ιν επ! ΗΙ') ΙI"(lΙ/)ζ αν{,μιίJπrJ'J ε:ν: l)j)1 κ,)Γ,. ΞΧ-:Ι:CΙJ'1:rψ_ 
τοί) α[Jχιaπιaκ6ποl) 1Ιρ'6)1ι ΡΙΠΤΟΥτr;ς τό [:Ιλόl'.μα πμός (ισον Π(Jος Ι κl)6. έκαΤΓJ'J:Cιμ. ΞΧΎ.ΤΙ)"Τ7.πΛΎ.'1ίως -IIΓ'Ύ.Ι-
τό δΙΙXY!)OIιIl QιάστηlJ.α, ί)π' &Dφροσ6vοιι {~α -.w.ταληφ()ιϊJ- ωμ_ένο') ~ι.:ι τΟ'ί Φαιψάκ(),») <;J;; ;;l37':lJ,iIJ,r,1 5Χ ΠΓ)λ,)-
ΙJ,ι", αΙσΟήι.ι.ατος, οΟΡιιμ.ίαν Pt<JfJcuv'ts.; γ:ryλίi)α ~'πl το'> cφΙ&μων ΠiJφαlJ.άτων. Ο: πλΞΙ').ΟΙ 7ιiJν ά,/I}Γ,ιίΙ7':ων ~Κ-
βΙΟ1) και/. ~ι; πολιτειΙαι; ιx~tof) κατά τήν OIctPIi6i>fJaaIXII δηλο')σιν αΥτΙΙ5ρασιν eπΙ τοιαι)τ-η:; G6'1~loJ; ιυ5λις '~ι' ε-
II~OOt1mlttx$1!~y. Τά αδτά λοιπό\! χα! ΚΡδ:!ττονα αι)χη- λαιΡρών αλγ'-ηδ6νων κατ α το.. μέλ lι Χα: τηέως ,,-χ[)ψ-
&ti) ... sv ι:tfYllfj> κα1 δις το μΑλλον, καιtαξι(){)μανοι καΙ χομένης ΧΟΠ(~r'jsωc;. Παρά τ: 1ΙΥ Sϊ:1ιλil-c Π[J(J'Jέη μικρα. 
i-mpa; 'tOt«()'l:Yj'; (ιfJΡΤ11C; lιετα rJl>tLnAitr)(OOlV rιπ() τοί) αt;ξηrJις {}$ρμοκρασ[ας IJ.έΧfJl ;)~υ ΚΎ.ι (;λίγJν ϊ:'ΨΧΙΤ ,-
ι,ι,~τoo ~!μBII&ΡΧOI) &π! 1:(1) 6!)κλΒΟI)Ι;; της y~σ()!) Κίι- ρω:() 

_,#~Ρ'οο,~αt~Πtσ'lωΠΙκof) 1')ΡόΥΟΟ sτιI.pIX!,; SΙΜπtιι;; πSΙLΠτηι;; [ηιτις ανt~Ρ(ΙJπ()ς, (~ς tr{},IIHV Gtπι5νΤΕζ, εκι)γ;λΟί 
. 1Π;~). G4; χα{~<ν. αγάπην κα! Ιϊ;1)δCΙΙ(ΙOy[αν σΙψπαν- 'αντ[δρασιν οl'ιδψΙαν Ύι cX'J-lιμαV7[J\Ι ι:τί ενέοοως ()() Ι 
, tO!,; ΤΟ') ΤΥ6 πατρίδος +ιιLών X(Jtcrtt7.Vlxo6 πλη{}Ο'JΙLοί). 'κ~6. ~IXτoστo(I. .. Τοι)τ: αl':τ6. '1IΨ;~:Χi,vε: Κ'Χ(" :ΖπΙ ri'J{~;:-

l'έVΙΛΤ(ι ι νων 1J."j φlψατιωΥτων οοοιιniΠ(/ΤS εν~σεις καν γένωντ7.Ι, 

"Ολως οιάφορον ομως απ(,Cα[',sι τΙ) αποτtλSJlια S;;-t 

ΤΟ ΦΛΙ>ΜΛΚ()Ν ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ. 

θl)JΛΜIJΟΣ TH~ ΕΠΙΣΤΗ.ΜΗΣ. 

Άιιlι'χ.'I;Ιμη1:0ς 1ι ιXIIακιiλιι.yις 1701> πιφιφήμοο βακtη
fJ,8V#M'{o\) Γιιρμ,ι,ι,vo!) 1ttτpof> Κιόχ. ]\11 δσ'Ι'jY τ'αχ6τητα 
~ ... $1C~ραl'Cοζ' ιχσθέ\!lιιιΧ, 1ι ιΡθΙσιι;;, προχιιψsί, καταλαμ

·,6ιiIlOόσΙX gy μ.~1ισfο\l I,ι.έροι;· Τ~ζ '" ιΧνΟμωποτψος, IJ.G πα
~~μιoΙι,ι,II' 8ρΜτ-ηρι6τητα κιχ! sνέργsιαν ιΊψ.ελΗιΧτο [)πο 

l~······ . 
. ,ι r ; 

, ~ 

, 
Ρ 

τι,)ν φ!)ματιιυντων, "Οταν GVSt'}-Ti Ί~ ρηl~5ίΓ1α δ6'1ις' (Ο 0\ 
κn6. έκατοστψ.) Εις φιψατιιι)ντας (ΒΙ.;παίΟας 'ίlλικί'Χζ 
;)-- 4 drtiJv GνήΧΙΧIJ.GV τ6 δΙ;κατον η/ς TrfJOYiI'rI1Jfldvr,' 
δΟ'1Gως ~τoι το 0.001, πι:φΎιΊ'iΊψsν δε Ι'1χ,ψχν, -Χλλ' 
ακ[νδnνον αντ(ΟραΓ1ιν). τότε π-:ψiγSΤΎ.:γ"vιΚil Τ6 Ιοi:')
ρα και τοπικγι αντΙδρασι\:. Κα.ι +; lιέν "{Gvtxij ιXuo,s
λείται {)πο παροξnrJμο!) ΠIJΡ~ΤOI), Q1il'; Ι~ζ eπι το πο
λι) αρχόμl>V()1(; απο [Λγοης ανα,6l6:i~sι τ-lιν "~ΨI',Γ)ΚΓι'X ,(
αν εις Βn ένΙοτι; Εις ".ιο και lι±λΙ1Τ-Χ ·11· -6κτος .0:'>

, τοη εlJ.φαllΙCοvται αλ:Υηδ6ν.ς τισ\lμEλ~)ν, εΡ6&ίfJl.ιΟς προς 
βηχα, ΙΜγάλη )ιθΠ!,)7'ς.-'1U~Jιrl,t('( ,\'I'IJ;.Lι;ι,._ 'ΕΥ[οτε πα-

..ι., ' 

[~"Ξ:γι:'/~ ;}''(ι :'J,7:F;J~:: ~/~:-~)~Χ~J::- Ί;ΙΙ'):J.')'.:~'j:J.r,ς. Ξ'.ι t~'j~ '.ι'Ξ 

ϊ.'Ξ;)~ί7:(;JJΞ)~ χ'X~ Ξ'-)λr.ι·ί~{ΊJ~2:;' Ξ';7:/ί'}·{ι:Ι7. Ξ;:~ :r/) '1Τ'~I'}σl)ς 

'/.'Ί.~ :Cι') :I,"1-~:J.r/). '() ;:'Ί-rJ,)ς'),)~J.;Jς :;ΡΊΞ:'1.~ Τ{ι -ι -η ;"'"j- b)
[,c;, :Ε:7, :';,'Ι Ζ,ιο ')Ι'Ι xrJ.~ ~~ 'Ί'Γ)I.Ξ~ Ι:! --1;) ί;ΨΎ.ς. 1\ α,,' 
ΕC~J~r)ΞJ~Υ ΞIJ.'~7.';[:C:'1,~ ΧfJ.~ 1"~(J7.r}')'CΞσΓ.ι''I Χ'1.~ EΊΞ~ ελrx't[IΓJ-

ι ι , ,. _Ι Ι,.'" '.", ι, 
::;//.'1 EI'I'j:7.'j~Y. ()~ '1.')i}Ξ\,JΞ~; 7:[Χ.l'1'j7.ι..ι,fι'.l7.7.~ rJλ~γσ') ι)πη 

:rJ'-J :-~·7:/).:;t)'j:J.Γ;') Z'J.:. :J.Ξ:7. :-;jll ;:'1.i))~II 'J.'~:(/) ι:r.~"J()'7.')r/,I

"C'J.~ ~Ί:':',χ (ι'l Ξ'Ε;~I"j:'I, Z',I~Γ.ι~Ξ μ.:ί.λ~'j:7. :J.Ξ~~CιI'l'Χ Τ'Ι,ζ Τ:Γ)) 

:σ") ;::'λ'..ιΞ.:Γ)'). 

11 :'~;:',ϊ.γ, 7.''I:~'~[ι'J:-:~; ;;')I)'J.":,'J.~ '/α 7:'1.(ι'1.τηρηit"Ώ "Ι..7.λ
J,~-;:'j. ±;:~ '~·);Ι7.:~ι;)I'I:(ι)'/~ ων :eι ί':?\Γ'(ι~ι7. τ!)γΊ.:J}~Ξ~ '1_ 

~,'J.:'r;,). Ί.'~γ"J') 17.;/~\'I 'Ξϊ.~ Ξιrj'ι:ω') :6 Ι'ιό'τημα }.--lJl'lJS 

" '+ 1):J,7.:~(;J'>(J rλ6·{ω'j~'J τ?) 'i:[ι Ο '1ιJ.Jϊ:CJlj ). Ι Ι 'Χ(; ~ O'.I)τo~ς Π~-
[J7.γσ'):7.: 7.λλfj~ιJΥjΞ~;. ?~τινΞς Χ'J.:':χ,jΞ~χν")(Λ),JΙ Κ'Υ.ταπλη

χ::χ{ί): :"1''1 Ξ~,~ιχ>rjν ~.\'I:~~IJ.χ:η;J~ϊ3ιν ε77Ξ\ιiργΞ~'1.ν '[f)ij <I)'X[J

:J.ι-JζI.fI'). \1 ΞΤι7. τ~ν7.ς ϊ:J(/J.; α.'? ~ o~ "["ΞΙ,.ι-iι'1C'r').Ι +J sν;'j~ς 2-
~'. "C't j ; Ξί':"~r3Ξr/:ι~e'j:; τιί)'Ι 'IΙ;)~(')')~ -Ι, ΤΓ;~ Ξπt fjγi:l.S[Γ;'), λ~IJ:Ι 
'Y.7':Ξ/O'I:ΓJ; ?πΟ τιf)') VΓ;ΙJο:)vτων ~ΖΡΙf)Υ το!) ί:rJοtJώπeιΌ, 
;;;jjr;'ϊ:7.~ τ-Χ ~'):J.'1.τ~(;)~η fjΎj:l.Ξ~'Χ~ Χ~~ ε-ιι 'j!)Viι {}ως 7:(lfJ 

~c/} [)γ(ι');~ ν&. Ξξfj~δ"7.[\'IωIJ77.~ .ι..'1.~ Ξr;r)i}Ρ7.Ινύ.JVΓ1.~. Ι\.?:τιΧ 
~_'I '.Ι ...... -J ι .... ,., -Ι, - ,- ::-,--;' -.... ΙΧ' ~ .... I IJ"j' 'ι \] ~ν..,.. r ,'" 'j~'1.(_',..Ξ.7:) :J~ H),~~Tf) ;:"~',~~-:~~ ~;:'~~~Ι'<'''--\~ ... '' (, .. (;. η 

-:~~ χ '1.~ '(ι E[J'), .... tfJfjt~rj:; Ί."1.'. (ιι)ψ:xτ'1.~ s;r~ ΤΞΙ,Ο')ζ '17.. 
;:~)'/.1 ~ι :J.Ξ/r)~ '17:CιI)~r.ι,~'J') :I:/~'; ~7.1~~:J.r/). χ?,.,'} ~ ~~') ~ '{Ι)_ 
:J.')'.:~{;)r:-{j; ~'1:O; (~Uf-'US ΩE\ιVEυE) Ξ''I~'J./οl) 'f'1.~',ΙΞ:7.~ s
[/)I't~JCιϊ.7.'j:7,V(t)ΠΟ;. '"j')f'/7.Χ~:; 8Ξ -ίι t'JΊηρι,)ζ Ξζf)~ΟγJIΙ)'Ξ~'j'J. 

XJ~~ i~~');'}'rJ~ 1')'ilj~:; ί:Ξ~.I~~:ι.λλΞ:7.~ ;)~;; ;)7:Γ)λΞ:)Χfjl) ')',:1.1. s
!r/I:r.)~ ί:J.rJ.7.rJ;' :',1 ΞΧ'Χ7(Ι'"j:6:J.Ξ:;/J''I ~ι"');lrJ'). ~):~.; ;:7λ~ν ,._Ι~,,_ 

'~'Ί.:'/:::7.~ 7:Ξ~/~~I"J.λλrj:J.Ξ\lrJ; :)T..~) 7:λ7.:Ξ~7.ς Κ7.~ ζωΙι;/ω; Ξ

~/)i·)-~/.J . .; 'J:Ξ';:ιJ:l'(ι.;. :\ΙΞ:?: :'fj''l ι,ω'fγj'j~I,I ΤΟ') ':7')ΡΞΤΟ') s
λ'1.::Γ/):ιy.~ ί~:ι.\}:J:rι':;-JΙ'I -(Ι ~;Γ/~γJ'j~'; :ιϊ)'~ 'f'ηJ.'1.t~ΙI);;ΙΟΙΙ 'J~~

:ι;~ω''l \ ~!1!~OES[~]. ίό":ϊ:Ξ :J.Ξ:7. :!-:) 'ίιμΞr~7.; Ξζ7.λΞ~'fΞ-

:7.: .. \~ Ξ):~?~ :σ'1 ',ι'J)Ί::,.':'.:fJ'; 1:,ΙTJΡUS) Χ'J.λι')Π:Γj'/t'Ί..~ ;)-

ζ(J~/J.~I/Γι:J.Ξι'Iσ'). α~:~''IΞς Ξ'/:ο::; '3;),; γι :Ρ~Ιf)V Ξ~~r:ι:J~i(:ωv 

7.;:');:~;::Γ./)')~. Χ'Χ:'J.λΞ~-;:σ')"j'J.~ Ξν :ιι) μΞΤ7.ζ') 'JΖ''ιμ'1.!~:fj

μ:'/.'J '1 6:J. 7.λ-iι'1 'Yw'J;. S~J'J(JrJ7:1 (J,γλ -'ι'; μΞΤ,χ μ~ ιχν ΕΙ,IΞ'Jtν 
·w".)'·) (})y.~.~J.7.xCιI). ~')',ι-f~Ι}ω.; Ο:J.ως ;)';"ζirJχ.Ξ~ Z(ιΞ~7. ΠλΞ~Γ)

'1(0') Ξ'.ΙΞ'1Ξιον τcρl); sντ:sλ-ij, ιi7:r.ιμ7.χ(-ιl)vι-;ιν το;) ;C')~l'1.t~(O
~'~'); (~UPOESE) i'1tr)j. 11Ξ;) ,:r/)tfJ') β[J(J)3,'):Ξ{.Ι(Jν. 

Ί~;:~ ΤΙf)V νΓJ'τrι:l7.τ-ω'.l (}.-UPUS). '~,,J'J.. α[Jζ(ίJμΞ~(J. απο 
,-ι.:: .χ;:λΟ1)πάτης ΠΞ(ΛπτιίJfJ~ως, ~/Ρη'Jψηποt-iι'j'Ί.:Ι_Ξν Ξ')-
'r' '.' - , "λ ~ . Ι) () 1 r· , ,Ί:: :ζ σ.~zγις ιι;,γι'.ι fj ~r,v Όο'j~V \.. Χ!)':.ι. EX'1.'[O'j!fJtL~ 

;:o:.tS:E'V?:fLSV τγ,ν -χ'ιsλ[ζl'l τ:-iις .χνηδρά'1Ξως ΧΎ.t μΞΤ:.χ 
1-- ~ έ6δο!J.,Υ.οα.ς Ε'Iηκ7_'Jα.μsv 7.7.λ[ν U.O! κ,)6. έΊ.Ύ.Ηι
":Cι:L, ΕΙ;'ΧκολοtJi}οί)'ItΞ:; ο;)τω μέχρις 06 ~'X(}μYιδoν ε
Aα,:ΤO'.JμένΊj 'ή .χντίΟrCl.fJ~ς, ETrt τέλο')ς εξέλιπε. ιι?:ρ,χ 
ι;;)" ,χ'J,'}ενsσιν, εΧOIJσι ,ο νόσ-Ίμα J,-UPUES sv τιj\ ι.:ΓιΓ;
'1(;JΠ{!) 6~i :>-4 sνέ'Jsων τα ψομD:τι(tiδη ιjημs:Ι I1. ΞΧ~
λ:)'-F,}η'1αv ότ;:σ λοί'Χς ο,)λΥις οι αλλοι δε Ζχ τών IOt
Q") ': ων ,χσ&ενών S6sACltί.JihJ'J'XY .χνα.l.όγως ΤΟ'-) xρCινO!) Τ1,ς 
1:J-φ'ΧΠΞί'Χς. II ,χΥ,ες Oίι,ΓjΙ o~ ri'J''l-S';S~; επ'Χ')χον τΙ; '16-

'1Ίj[1α. tO'JtO cli ΠCιλλιί)ν ε:ισν Κ'Χι ετ~)xoν πoικ~λTlς, 
,χ),λ' άτsλSfJ'fόΓ)Cι') (}S;,Ύ.ΠΞtα.:;-. '()μΓjιCιΨOΠOς ,;}εραπε[σ: 
:Ξ,?ΥjrJ:J.rj'1{~γι :Ξ:πι 'r'ηJ_'Χτ~ι~ντων τοi)ζ ~δέν(1.ς~ τ?: Oljtti~ 
:-1 Ξί.(J,l}r/J.~ IΓjr/~ϊrj')μ.Ξ'/ων ιυ')-Υ::)τω; μsγiλων ~ό)Ξων 
χ-χ:-Χ ri ΟlΎ.λεί:ψ.Ύ.:'Χ. Τ6 :Χπο,Ξλε'1μα. 1,ν δπo~o'l και 
7? ε;:ι τιο'ι YΓJ'Jf1 :J.7.:ltJv J-upus. ()τιλον';η ταΊΞ~'X l7,'ll; 
,;-; -, f)'Jfr" '.,.. Ι ~ ; -,' 'ι. ι --, _' _ fj ',1. 
'-ι~" Ι· ι ) (a.~ω:l '1-7 .• ::. )Χr:J/\ω,ι Η=-r).'ΊI.7.'J::.ωv, ι...ι(.ιαΌ,;.ω.; Π(IΓ)-

XlIψo')'Ja ~ελτ[ω'Jt;; επι δΞ~\lo,~μων περΙΠtώ'Jsων. 

'Ολiγον ';ΙΎ.'fCι[ιως 'Ί1)νΞ6φαν τ:Χ πράγμ'X~ ~π~ 
τι;) 'Ι πλΞ['1,ων cX'JiJ.s,I(ϊJv '(ιμιί)ν Οίι λο\l6τι τιί)ν Υ {J.Ι'1ιΚιί)'ι_ 
'\ lt .. . - "ι εΥΞ''; "-χωΤΞ;: εχΠΞr'l'Jμέvτ,ν τYjν τών πνεnμόνων 
ψ>μ:χτ[ω'1tν ;πεΙ~ΞίχiJ.ηr')αv πολ'"> Ε,Jπα.&έ'JΤSΡΟΙ τισν sx6v
των χsφ01·Ψίlκα ΥUfLαnιίΗ)η ΥΟΙ;τ',ματα_ Ί (ναγκάσiΙ-ημεν 
τΥιν δια το!)ς ri~l1tΧo'J'; κα.τ' α,rJχα;; όρισ{)-sί'Jαν όπs
[JΓJγκον Ocj'1l,l Ο Ο Ι χ'ι€. Ξκ. Υ:Χ κ'Χταεl6i ιωμ,;:ν (>.1101 
χηΙ; έχ'Χτ. οη ομω;; CX"O τισν μικrJοτάτων ΤΟ\).των CX(J
χικιlJν δόσεων κ'Χtα το /J..άλλον καΙ Υιττον ταχέως δι)
Υ7.τΟν να πρ06ιiψ.ε.., μ,SχPΙ τιί)ν ΠO()oτ-ιjτων εκείνων, -Χ::: 

l:Χλλ '''-- - 'L ' \ Χ'Χ, Ot 'X()vt>'ISlC; ::tvsXOVt'Xl_ "ρχόιJ.~~ r;1)II~,'}-ΙO;; ~_ 

νίοντες τtίl ψ\}>ισι1«jl xatti πιx~τoν 0.001 κιιf). $-χ.GtτCJΠ. 
~περxoι-ιlν1Iς 05 αυξ·ΨJ5.ω;; πι;; ,'hφfLοχρασiας, S·It::tvct
λαl.ι.οανΟtJ.6ν xail-' S-Κiιττην απαζ Πι'" αι>τ-Ι)ν δόι;ιν αχρις ou 

, παίJσψαι πά'1'Χ ανtΙορα'Jις' ,,6Τ6 μ6\10'l ΠΡ06αίVΟΙJ.$ν st.; 

Τ-ΙιΥ δ6σιν OυO:I~ ΚΒ6, itXIXtoar. μέχρις οι) και την π;ο
σό,ψα ταlιτην .xνiχηται ό ιXoi.syY;.; :Χνε\) α,ντιΟράΟιΖω.;
x~t oGtlo) ,α:'ιξάv'O\ιτs.; κ'Χτα ()ΟΟΙ Τι κ'Χί κα,α ooo~ τ-Ιιν 
OOfJtv πρω>6αΙνομον μέΧ(Α της o61Sloc; σο 1 καΙ αΥ(Ο
tS~It). Ί ι ,-Ιlπί~ ~i}τ-η ~OΡ6ία sιptivYj μοι ενδεικνιηιένη 
μ:χλΙ'ίτα ~r.! αt)'ι~€νιι)ν sz6vrrov μΙΚ[J:χς Q'lν±ΙJ.Gις. .ll:X 
,Ο') τρόπο\) το!Ί1:0n εΠΙ":1η-χ1νι;ται [.'γιτs r) α'1\~όνΎlς ~\oISI) 
,~spμoκιIIX'!Ι~ς πυpι;~o') να TφO'XX'~1') :i"GtrOΙt '1\'Τi)τω<;; (~ι' 
α'ι,ι)ν .ίς ι)~~rιλ:i.;; δόί.εις Φαμμάκοn. Είς rp,ttc;lΚOt).; 0-
μως, 'ίΧ6:ΙΚ~ύ'; SΧΟ(J'Ij"j''1Ι ').Υι",αν δ6'1εις 11 "t){}'IJ'; ~ξ αρXfιl 
μογαλΧι '1) Ι'1ΧΙψΙΟ'; καΙ ταχέως αι)ξΟtJ'"Jαι, παpε'rηrι"lτ-o 
~b Ν _λ' λ • /, 
()" orι',υ Gl)yot~'JY α1rοτiλsσμα ~π'ήΡΧOro κατ~ ανάλο-
γΟΥ • τα~:)ί~lτα: • 11 .τοί! Φαριιάκοι> ~νέρlεια STrt τώll ιp,'tl
σικων -SζGι):ιλω\~'Ύ/ έν I,IIIH, ro!) β"l')χος και τισν απο-. 
~Ρ,ΨΨ$ων. 6ΠΙΤΕι\'ομίνων κατ' αρχας μετα τας πρ{υτας 
SV'ast.;. ειτα βΟ:f}μηοόv $λαττουμi~ων καΙ &πι τελΟlJζ 



~----------- -

::1:/:Ξλ(;)~ ΞχλΞ~hr)'))Ι;J'I' -;:r)J'; :(/):'-.ι~~ :/) -::':'J'ΞJ,Γ)', 7.T:~

:~ΊI,I,Ξ :-;ι'.ι 7:')(;j~'fι '1.')7,(/) (~lf~\1 Ξ'ι' -'ιΞ:σ ;JλΞ'/')(;)'~Ξ::. Γ) :'.

()~I'rlJ.~'; ΤΙι)') ~~ΧΤ')[.ι~C~ων (Ξ';Ξλ~"(rι'j'1:) '~Z IrΊ.rΛ'I ':(;)) ;::::~-
j ι , .. ~, . \ r 

;,1';J.1.:ων 'J.'j(tΞνΞ~ς ων Cl.L a:ί:Γ)lρΞμΙ~Ξ~:; ϊ:Ξ;)~Ξ~/r/ο' ι/J.ϊ;:rι-
"\ ' <t ' ~ "\ - -, , ,-

?>.ι~ 'Χ ) ~!)\lγι \J'ujς ΤΟ!Ξ γjλlJ.ττr;'JΤΓ;. ιJ'LΞ τη Ι:::')Ξλrj'/ TC;/.J'\ 7_ 

, <' 'Ι:' " ι Ι" , ,'~ , , 
ί. rj:J,f-,j 7.11 Ξ ι"!.λΞ'I'/ωf)Yj oψ~',.ι. :Ι~:7. ~Ρl'j::; Χ7.~;)ι;') Ξ;ηl,Ξ~'.pΓj'):Γj 

;-:1.'/:Ξλ{I)~ . .-,/1..λ.λ7. χ~τ,χ G~ιχλΞ~:J.:Ι7.τ'Χ 7.'/Ξ I );)']'I.(J'/ΤΟ :J.:Ί;.ι~ς

u·') Ξζ :λ~7:~ 'Π7.',ιΤΞλιίJζ ~fι ?Π~/Γ)Ξμ'}~;, ~»~[I;/~\)ως zχλΞ~-, 
;:r/)'j~ Χ7-~ ~~ ν')Κ:Ξ(Λνo~ ~;)Γ)Ι')ΤΞς_ '(ι' ;;'i~; ί)Ξλτ~σl-):I].~ i'.'1). 

()~ 7.)1tΞΙ;Ξ~ζ Π"i)fj'JΧ'rUj'/!'Χ~ μΞ~~fj'l ;jjr./J:;. ~E-/ .. ΤΙ;),; Ξ~; ':-(/1 

\~"Ξ?,.7:Ξ[ry'.'1 :'1/γ,:Υι" ;)ποελγι ~Ξ'I':ιι)ν, ~'1Γj~ Ξ;)rλ'1Κ'J')':7.~ Ξ'ι 7:~Ί 

7:,/,rl τ("/) ')τ'Χ~ίV') "-'6 ,1r)')o'). ::ι.ΠΥ/λ&:ΙΊ,,)'J.'i ~'1τoς 'f' (; 
s6~fj:i?:,3wv Π(J.,/ΤΟζ ~?μ."πτ<JJμ7.τος τΎ,; '1Γ;-;Γ)!) , "ί;γJΤΞ ~I')_ 

ΨY.'IΤ'X~ ψχ {}Swr;yI,'tLi)'~l'i t'Χι'ti·iΤSζ. 'λλλ-Ί_ Χ7.~ ~.'J{tz'lz:; i-
,'Ι .." ,"\ ~ r 'Ι , '} , • 

ι.'/Ι'CΞ; '],;:γJλ'1.~7. O'J"!} ~J.Ξ~ί'Υ..λlJ. Er:ιΞI\τ~(ol' 'γ(17.'/ t1;:(J')'/~ι".'"ω; 

Χ'1.~ "11..=00'1 ~7..{l.tYj"jav. Λ1όναν πσ.ρ? r:,l}~':Εγ .. fj~ζ. (~)'/ σ~ 7:')"2")

:J.f./ΙΞ'; ΠΞP~Ξ~zoν μ=γiλ'Υ.. 'j:;-;:~XrJ.~7.~ ~;~ χrl.Ι ~ίι ιΥ.ί7'~ϊ.iJΞ:J.·~~ζ 
"I.'Χ~ Π'Χ[)' 'X')τo~ς '(1 λ 'Χττώ{}"(ι Y.'J,~ γι ;JΠΓιΧSΙ:J.2·iι-ι,:il ίι.7.Τ,χ

'):':f'Jις έ6sληώitη. 0')/ rιττoν ~Ξν Π'J.;ιΞτη[Ι"ίί,!}ΊI σ:lτ~"I.Ξ~
:J.Ξ'/~Ί,:ή τι; βΞλ-:[ω'J~ζ. 

.\1 Ξ:~ Τ,χ trj~7.'JtlJ. 7:Ξ~;J?::lIJ.ΤIJ. Q!JVIJ.:17.~ '17. Π7.;J':~~=:'/ ;)"ιl) 

;~:~ :-(,,Ι Ξ'Ι Τ(, 7.ΡZ·~, Ε;)r.ι~'JΧΓ)μΞνγjν 71t~ιj~') ~i"Cιx~ 7.~/1.
χ(,): 7:0 Φ&':Ψ.(1.κον, ·11 γνώμη '1,IJ,η Ίi)iιζo~ ~ΞΓ,(1.i('Jς Ξ
::'~ :r;-1C/)tΓj II ΠΞΡ~Γjr.ι~'1:J..Ο') Τ~I/Oζ Χ?'.&(~'1Cι',ι Ξ "r:;. !f;'") ~'Ί.r)~ν-

:'J'; ,;Ζ') 'Jπ7·ΡΧΟ!)'Jιν ετι out~ "j(i")Ψ1.IΙ'((j 11']. (JΠ'-:ΙΡΖω'jΙ 

:;i.2:ω:~Χ?Ι δr;κιμfJ.'Jία~ περι tc./) αν -ί, ~'Z')~ς τ'y{l..ιj.'ΙΞ~ 

~f/~ Tc~y, .. iI' ~J.~n Ξπ~ ':ΓJ') ",",,!1r?(J6ντος ε,)I)(~γ(cΓj') ;~:~ (~:\I 7.-
;:"JχλΞ[rjI/Τ/J.Ι ;)ΠΓ)ΤΡf)π~t.~Ξ~ζ. ();)Ι ~iιτ:xo r3')')ΓJ.μ.ΞΙΥ.ιχ '1,-1. 

-;:?μ'J.~Ξι~tΙ;):J~Ξν Ο:Ι ?.')τ')'.ι Ο')ψχντ7.Ι s')χr~λωζ Χ'Ί.~ 't'J./Ξ(ι)ζ 

'(/. 'j-;-:Γ;')(Jr.ιων:'J.Ι ~;'](/,.ι Χ7.~ γ, (ι.ρ"/ικf, π;)rJ'":'.ιΓJI.f, ν"λλλως 

:Ξ π~ir':f'IΟ') Χ7.ι' ::ι.'n/πιi'J.v Τι!)'1 αλλω, !J,rj/'·)Ί:J.τ:'-ι.W,l 
'A~\\}Ξ'.ι;~ΙI)1Ι (J~ ~π'Xς t'Ί;~tt'/ΤΞ; νrΧ r3'~'1.t:X(~),,·H ,>rJ. 7:'}.'/:'::; 

r;:;:~,r~)~):(j :'J~. 1\ '1.~ :Γ/)ΤCι/ μ izrJ~ νΞ(υτ' r)'J. ς -;: Ξ{;J7.; 7:7;/7-

:J. '/"Ξ~ ζ'lι t"f,tJ·1J. !(J'{j<rjIj Χ')'1Εως. ~Eν μ :Γ;'Ξ~ ":Ι),Ι7.τ,1,1 '17. ~
'j!,rr.I tfJi)tr) Ξπ~ ':(0'1 :J:;, λί'ΧΥ προκsχω[;,(,:ι Ξ ')(1)\) ;:ΞrJ~;C7(;)

'JΞω~. '.\λλα. C{}~cJ~'I.Ot EXOVTsr; fLΕΊ~'.λ'Χ ')πγίλ':f.~ 7., 7':7.{; 
ο:; ώς ~,,~ το πολ') ρπι:χΡΧQ'JcJΙV επ~πλrjΚ'J.l λf~ϊ'),J ι&.
['~'I ~ι,z Τ'(ι<; Ξις τα. ')πήλ'Χια Π!ΨEΙ'1~;)ΊΞω; ,1. λ λ (Ι) '.Ι 7':')
Γι Γ~;,ω'.l μlΚ[ιOOP"[(1.ν:'ψώy. 'Γι 7:'Χι'tολογΙΖΤ ~'I 'i.!,I,rjις 'ψ

γ'Xν~ 'Ίμ()~ζ 7.λλύ~ώ(jΕΙ';" ει' ο')οεΥός ~:- '}(.ι') Ξζ?'.λΞ~~~μ~νιx~ 
Κ'X~ τα. τοι'Χ'Η'Χ. τo~o')τo~ αcJ{}ΕVΞ~ς βs67.lω; ~'I εζ'X~(ΙΞTΙ

Χ7.~ς μό'.lO'l Π3[ΙΙ'1τ7.'1ΕcJΙ 3i)Y'X\lTOΧt Υ,χ ΠΟ;ΛcJ{}ώ')ι Ot'X[J)';i; 

ειt TrJ'J Φ'Χ(J:J.&'κοl) Ι;J;-ΞλΞΙ'ΧV. 

Τήν 

τα.';θα. 

+:~ 

πα.Ρεί,θο::iσα.'1 Κ'JΡιαi',Τιν 

να("Δ τ'fjς Ί\για.ς Νά.πας 
'"' 'r'" _ , , 

τ,η εΙί(.QfJlπεντα.ετεΤ 'ΛCΊΙ::-Οσ:ο Ι,υΌ'ια ετcι . , ι • , 

ρα τε:ι~ Λ .. ΜαΖ.. του 'ΛΡ/".επtrT/vότcοCJ 

-r.,v ό Ίεoo~- Ι\. ύcl,Χi,ος Βα.-. . 
fJ' MlCu α.τcYι;γει}ε 'λέξεις τινας, α.ς εν έ-

, G" {-τε.ρα. fJ";'ΊJ/,-~ Ζ.σ.7ε/.ιιηφα.v.ε:ν, [J.e σ,ς 

~ω Τ() r;,J,,ιJ-Γι(L'l. χ.αι ζω'Γιpι~)ς a,νΤY,j/I'JCλ.ν 

αt ύπΕ:? -:'(ς Λ. Μ, (-ητωχ.ραuγΥι'Jεις τιιυ 

Ι, ΓJ. σ'). 

Κατόπιν δ α.ξιότ. ΔΥψ.α.ρ/.ος τ'Γ,; πό

""'"· ...... """"ηεως χ.. ΔΊJ!J'ΟΙJΟ. Χατζ·f)Πα.u}CιU ε"Ψ.'i εv 

τ·~ Λ. Μαχ.. τό έ~Yjς σuγχα,f.ιYJΤΊJρteιν Τ1)-

\. ., \ Ι Ι Ι Ι' Ξ 

..... .,. ~ 

()'-/~JI,r/γ~ΓJ~ 

'7/, ε 7'.Ί.,'-Χ. 

:/: :ί: 

Ε') c, [(Ι) /~'. Χ'1'. 'J~~;~Cι~ (::ΞΊ.έ,Γ)·φcι.'1 

α??7(;(;)'):'~ -:cu 
, , 

"-
-;-: I:fj((;/Jfj ~ Ξ '~~"fj Ξ ::ι; :/.1' 3τ~:; 'j"J:) 'Γι :?ε~ς :Χ'ιO?ωϊ:~Ι -

-::;Ζ:"Ι ~7:J 7W'1 Υ.':J:I.ι;~~γω'J :c~ ~~2 -:~; ,~γz6ψης Ψ~zρ~~ 

, "," '" ' ...... , "'.... , , 
Υ.~ΧΙ;t.; ~Ξ'J']?~'J. ':iΞ:'J ?,:;:;'1:~~η Οί;ω.; ~ι:ι: μ~α; α.7::)σπ~lτn σ'JΡ-

P~~:;'I )"~:::, αχ!: α'7:~ f.2~F:;~ E~; y.~φ~'1 αχρ::;θιγως μ.6νο'l 

7:c:?~/.;~~J"J'JΧ r:~~ΞΤ τoCι:a (jαΑΞρώ:ΕΡ:'V ν' civaoXCtcrtiv-n και 
, '(' ". Κ' - '" ϊ..:ΙI,'Jϊ..Λ[ι JS"J:SP~:;~ κ:χρτ.:;:;.; '/2 C?:~Ίι' ;(~ πρω:ο'ι μΞν CΙΠΞ-F-cxrJ-:/''JCI:J Ι\.')F~'ΧI:;II σί 

Ζrl)'jiα~ χ α.λ':. !) 'IE.c,:J Χ. 
σ:Ξ~λε'I α,ιχ τοΧ μεγ::ιλε!:ερ::ι ;ι:ω~ί::ι 7,,~~?c~ς : ι'l::ις , 7Ψ:Ι:;::Ι-

~I "j χ ,e, 
j\ '!.α"Γι' . ;:;ΙΤ;:?:', li}c,') 11, ,Ξ- ! • '" ,. " • 

ι "(~?Ξ'J:;μΞΨD'J'; μΞ ::-; χ'~~'J::.:ι:~1J χ:ι.ι ~ρ~:),,:ατ.:J'1 Ο'JGμ.:ι. ';'; ε Λ ε-

77. -:Yι~ σ l);J.:: 'σλί:t80ζ ~~!ι.(-;)·), σεμ.νη:; --ε') 'ljl~i
'1'Γ,ζ χCl\ ~"? 7(c,i.X(iJ'l ,χρ,-,ιυ'J και ΠΡ?ΤΨΓι;λ,χ:ων 

.,' ) 
-;-:ε;:ρc,~:ι.Ι"J~ε')"Γ,~ -ι:.Εσποσυ'ιη( Κ .. ειου: tl. Λανί,ου, 

1'~')/>fJό(J:Χ a:J:~l~ -:αμι:χν ,-ην στέ'f"'! ύπο ou-
Ι:Ι'1'"J6'j ~~α:!.ί;J:: ""·ελ6Ξ'.Ι-r:α. Ζαι τ"Α,) ε'Jτu~/.ία..ν κα.ι \ \, ι /, 

ε ~J; α ~;). ::ι 'ι i (χ') i. 7:ιΒ?:!f~λε \Jc,ντ α. .α:J-:Cι1~. 

* 
* * ΕΙΔΟIΙΟΙΙΙΣΕΙΣ. 

'() r:)?~c,:; Ll~C'IU'JlC::; KE?αλλην2(~τη:;, ε7ΕΡΕ. 
:ι.eι:ι -::ωλΞΙ ει:; -:eι lJ~a- τ·ην (,Ιι.ία,ι "'τ(;υ ιι.. (-), 

Ι rΞF~'J:J,χιη μη'α.~EΊ6'1 το!), IJ α. λ α [1. ί ό ε ζ Γη~ 

Κω'! \;τ6λΞωζ "Pc:; 8 γρόσιι:t ή 6ΥΛ, και ε λ α ί -
, , , 4 ι , '~A ' 

α.:. Ξ;ΤΙTη~, ίcpeιζ ΊΡ' η οχα,· fl-9aτε?α τα'J-
"'" ~ - , , 

-:α εΙ,Ε χαλλιστ'Γι:; τ.οιοτηΤΟζ. ξ,. 

* 
* * '() 'ι.ωλΙ'J:Οζ ?ω:cγΡ,χ?ο; Χ. 1\1. 1\1. Πcι,τ.α, 

'Ι" "' - ι '\ Ι' ,~ 

~~/Χ'/~ fjl'':J..A')'J'Y.:'' τον fl.c:τα :ou GuνfJ.(;Ξλι::ι':J') του 

συνεταφισ~6ν, συ'/έστησεν ϊ8ι-
εν τη~ 00(;) 

ι ' 
1\ BlATwoia J) εν τΊϊ 

ι ι ~ 1 

")' , 
/. EWPYlCiU χ" 'Iω~ννo\) riF. 

10Κ. Ι ΙiποιΓ)εν ει:; την uTtοστήριςιν του Κοι'lο;) 

(ίΠΞ? ε:;ο:ί,υ:φΞ Χ7.Ι Ξκ:ψ~ τΥlν εν τ~ τέΖνΥι l-
'1' . λ' ~"" κcx"/σ:η::χ ,σ'λ ψ.α.ι ι'Χν συγχα.ταΓ~o::ιχαι. 

Ο ΛΦΟΙΙΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΩΦΕΛΙΙΣΗι. 

Φί.Ιη «ΣΙΙΙΠΙΥ!. » 

Κυ6έΡ'lΥlσι:; cιενψγεt 

ά?:'~"~Jμ~',ι ϊ.:ρ:; 'ί:ΕΡΙ:J:~Ι;~'J ο-ηθε'ι των ~':t~σuμοιχιν6'Jτων εγ

'1.ί,·r,iJ.ά:ω'ι. Οίι ;ι.6'ιο'.l ήμεΙ.; άλλα κιιί 'ItOAXci άλλοι, νομίζ()
μ=: ι, ι!α ~ .. ~3:'1.ψ.άσωσι καΟ' όλoY.λΊjp!cιν το μέτρο'l τοuτο, 

~ι:):ι C:Jτω ;:φ(7σ6τερο'ι ΟiΡΡJζ 03ι XOPYjj1JOt τοις Υ.λέπτlιις 

(;J: ,.αK:7:~'.~:~ 7:)P~ ν' ά'ια;ι:::ιιτισ/)ωσι'ι ιιί προς το y.cικoυρ

':=::·1 CΙ'J7(ίι'l C?μ!. Ό y.~:ι.cσpγoς, μ"α Τ~'I αψιχίρεσιν των 

ΞΤ.λω'l KJ:~ Ξi'1 ε·ι:ελ(ίι; A::ιτ~pOωO'Ω ,,:~τo, QΞv οα άνεχO~ νά 

μi:;'I'ί :Χ~7:λ~ς, αλί.~ τ, y.~p~l;Ιτεp"ν μέλ1jμά του θα είνε ή 

! -: ~ Ξ. 3 € ς, Ξίτ:.ι 3ε 'J'J'JΞΤ-;'η'Jεν ά.:J-;:';'JcμΙΥ.6ν τι'ιa στ:.tfjμ~,Ν εν 

[) :1i(!>, ΤΟ') ό7::;~:)') ί:iλΙ'J cιiλuσ~, ϊ:ρb όλιγ~1J ~ε KaΙP:JU xcι

ΤEOίA.::Ι~C τ:Ι; μ:ΧΖα[ρας ε~.; αψά'J€Ι.:ι'I, σ'ΓιμEp~ν οε o~zνεργεΊ 

ε~; αψ:πl'tJμ6'J. ηo~τ~ ;tJ.ως χcιτώpOω:-ε οια τω,ι π?ώτω'ί ε

: 7:~ϊ.ΞΨΓιμXτω'l, τ~ ::ι~:o, 7~6~ίιμ&:ι, O~ Υ;IΙΤόρθώσ'!1 y.1l1 σι:χ του 
ΤΕλεuτ:ι.ί~'J. 

'Ε:Ι'ι ή K:;&Ξ?'lφ~ς επζητ~ 7:"αγμα-:ΙΥ.ως ,ια Υ.:.ιτ:.ιπ:.ι'Jσ'!1 

τ: εγ'l'Χ'r,μ::ι, ~φ(j βε6:Χiως ψείσετlI'. τΤις τψ:r,ς Υ.'Χί ~ω'ίj; τω!) 

ίιίw~ τ"fι'ι O~Cιίy .. ησί'l τ-η;~ C~~S'J άλλο οi:)ν νά έπι"χεtρ~σΊJ ~ τ~ν 

σ~στ;ισι'ι αστυ'ιcμί::ις, δ~6τt σfιμερι,,, οεν ίιιΡίσ-τlΙΤIΙΙ τοι:.ιύ-:-'ιJ, 

.. εp~ψε?:μέ',·~ '1.:.ιΟ' 3λΊj'l τ1;'1 '/ΎΊσο'l, ότε μεν μετα τ'ίjς επι

σημ6τψ6:; n;ς, 6τε δΞ μu~TtΥ.ii> Τ(~ τρόπ~, θα Ouvor,θ'r. v' α
ναΥ.lιλύΨ·π τας έτ:.ιφί:.ις y.cιί τα δρμητ'!)ρια των κλεπτων χα! 

r.ΡGκ::ιταί.iCη τχς έ'/εργ;ίCΙς ΤΙι)'ι. Ή Κu6έΡ"'!ίσις -πρέπει "α 

oώ~η είς ΤΟ'Ι Υ.ί.iτ.:r,ι, ΤΟ'Ι X1.y.a'JPjJV, "ον Υ.ιχχ:)ποιο,ι ν2 ε,ι

νo'fι"Tι οτι uπ~,qΖε~, στι χ:χτσπτείιΕΙ εΠlIγρ~πνως τ:Χ rx'lYj τ:tJ, 

Cτl οα τψ.ωρ·Iι~'ί .. ϊσα·ι CIUtJU ΠlIρεY.ψσπ~ν, δια να ψo6Y)θ'~ 

c~r,;, μό'ι:ς 6 ~650ς a~,ιcιτ::ιι '12 πεΡΙΟΡίσ'n το" κακον, μ,6νος 
κ::ιί μό'l~ς αυτ,ς δύναται ν:Χ 'Πτofισ'!1. ν' άναχlιι:ίσ'Τι τας ά:

'(ρί.χς αυτ:~ σρμΧς. Ό κ:.ικοίί!"γος οΞον 'Ιά έ .... ί.είψΊJ, '('ια 

μΞΤ' α~τ:C) σuνε'l.i.είψ·rι το εγ'l.λιιμ::ι χαΙ o~χι μ,C·ιον εν των 

ατ.ε[?ω'ι μΞσων, Q~α ,ων ότ.Qίω'l θιcιίtpαά'ΤOντlIΙ εγΥ..λή[J.IΧΤIΙ, 
ci σπΧα. 

* 

Ε 9ΤΕΡΙΚ.Α. 
-:-ο§ο-:-

Έ ΙlηΥΙΚΟ( <JτόΙ0C. 

Ά πέλλεται εκ ΗαρισίωΥ εις την (C Πoλιτικ~ν 'Αν
ταπόκρισιv" στι δσο\lοuπω καταπλέοοσιv b. Ναζα,ίρ εις 
Έλλriδά τCι δ60 gτlψ-ι. -&ωρηκτα, ~ «"rapCΙIl καΙ· τα; 
(C Ψ αρρι:t)). Ό αyταπoκριτ~, τ05 βΙSΝΝαίO!) ΟΡϊΟΟιο!)' εκ
ψράζει tήν ελπίοιχ gtt ~ έλλ1Jνικ~ κοοέΡνησις as.;-&a 

! €γκαινίσ'Ώ φιλοπόλεμον ΠOλιτtΚ~V εν 'ΑvtXtολ'{j επωφε
λοομεντι την YΙXOΤΙΚ~\I τα6tΎjY ο(}ναμιν, προσθέτει οε, 5τι 

εν ανάγκ'Ώ ~ γαλλικ~ κο6έρντισι, -ητι, OtιxtΎjρβί κaλλΙ
στας σχέσει.; μετα της έλλψιΚ'ijς κο6ερνήσεωι;, {}-α. δώ
Ο'Ώ αΙΙτη ειρψικας σ~μOo!)λάς. 

7:~c;.ι:r,nΞU""~ Ξ;:/,?u, ~~Ix ΤΟ':) 6π:;ί:;u είιχερέστερΌν Oίι'ΙCΙΤCΙΙ v' '11 άγαχώρησι( του Τσάρε6ιτc Νικ-ο. 
~'Ι:::ΙT.o)ψoη τ.~~~ τ~:Ι; σ:<.οπ,ίις του' δ οε ψιχ'tι,υχ,ς κ::ιι ~ί-

.Ιύου κ(ιι τοϋ ΒασιΙόπαιδος μ~o;, εT.:::~~Ί; :;~3~::)ΤΞ ;ι:εφίζετ::ι( το 5~~ν;,*,ι θ~ρoντίη) 
;~Ξ~:;ι;ω; ν~ i!.ZIι τ,~οσtο'ι Τ.όφ' έ;ι:υ~(~ι κcιι τότε ό κ;ι:l.ιίις τε- r εωργ{ου. 
fI(,j~ Η'ψέι:;, ΑJ:χ~;:cι~ς, αλλω; τε κ:χι ά3ε~oσχ,;, οιχ OU'I:.ι- χlJες (2) την έ'1πέραν επεΟι6ά.σθ·ησαν επί τ05 Ρ(l)σσικοi). 
::>:'. jΥ;~ως Ί.);. jΥ,ωλ~:ω; να αδιχη -rcv τίμ~o'ι cιχογε'ιει- {}ωρτικτοί) ,,'Aζιtη))) αί απoσκ€oαι τ05" TaιXps6tt" τοί). 

i"Zr,v. α?' c~ μάλι:πa ,(,ιιl)pI~ει ΟΤΙ curo;; ει'ιε αψωπλισμέ- αοελφΟί) αl)τοι) και τ05 Βιχσιλόπαιοο, ΓsαΨΥfο!), ο1τι-
·/:; '0 ι cv3ει Ξπ λο'ι εΖ Ξ~ Π"?ζ αμ'J'lά'ι του. νες ανιxχωρoίJσι σήμερον τη" νόκτιχ απερχόμε"οι sις 

Ί ΙΟε λ~ r '.ς ::μως 3ιιΟ"l. υρισΟή· οτι cί μέλλοντες i3Etoux~ IIOρτ-~αίτ κιχι εκείθεν IiΙ, Κ:'ιiϊρo\!, ~. Μ οια-

1:,::'; δ"λ,,~ :ρί:Χ'ι τ6τε Ιι:\ λcιμ6άνωσι τ~ν aXETtJl.Yjν αoειcι'ι, ι.ιείνωσιν επι τε(}σαρας ~[1Sρας. ΟΙ 'HT!ifLovrBΙXt κιχτό
: Τ:: ~ Jν Τ.2,:;;:;"iσωσι πιστcποιητΙΥ.όν τι ε-;γραψο'ι 7t;ι:ρ:χ τοίι πιν -ΙΜ GΠΙ:JκsψΟώσι την "Αναι Aιγιmτo\!, ΜS6' 8 m-
μο.ιl: :i,:cu Υ 'Χί τΥι; ar,μηερ~'ιτ(;ι:ς επισ ημ,l'iνον ΤΟ'l ;ι:cιρcιY.τ-η- 6ι6α'όμεΥυι επί τοί} ι, 'Α,ωφι> καΙ ιXκoλωOooμsνθΙ ()πΟ 
ρ::ι XJt εν ϊ~νει την ανε;;ίμεμπτο'ι οιαγωγ'ή'1 τω'ι. Ποίος 0- τών αλλων l)ωσσικών πλοίων ~ smσκsψ6ώσι τας ΊIi

ίΙ.ω;, μ::;κ:i;:'ης ,η ποΙ1. οrμc'μρο'ιτ{χ ύχ άρνηΟή να Ι 8Ιας, Τ1/\! Σινικ~ν και τη\! 'lαπαιΥ{α,Υ. Κα,τόΠΙ\lδ μ.έ\l 
ί'Εγρά.ψYJ[1.α 1Τ7ρ:i:JΖη τω αίτv:;ντι )\;ΙXO;;OΙΙ~) TOto~tO πισ'ΟΠ~t'1)ΤΙJl.6ν; Τσάρε6ιτς μετά '1:'01) ti8sXfou το!) iht mστΡsψωσιν εΙς 

ΑΙ'ΧΙΕΙΙΙΣΚΟΙΙΟΝ Σ~~ΨΙΙΟΝΙΟΝ οuσeις νoμί~cμεν. Διότι ~ά'l τινε~ λά6ωσι τη., τόλμην νά Ηιοτροόπολιν δια της Σι6τιρΙας δ 3s &αιλdπtttς Γε-
Λ GnΚ(ι)(Jί'Χν. 'ι':ρ:iξωσ( τι το\οστον Ο): ο(;)σωσιν είς αυτον καΟαρώ:; ν:Χ εν- lίψ(ιος ρια i}αλάσοης θΙΙ; Άσή\!ΙΧC;. Τό 'taEet8toy τοί)το. 

7ΊΊ /.' Λψηι'ι,(~ ι'ψθ(;ιt()ι~())' ΠΟΙ/ΙΙ'«()Ι' fT >,ψ/η ότι Oεωp&~τα\ Ιιτ.' αίιτιίινκακo~, κιχίτοι σιιναισ{)cXνε.αl· ςών 'Ηγεμονι8ών {}α oιαρ~σ'Q ρ.S:χpΙ Τώ,μ:ψόι; Αό
Βτι ΕΙVΙ;: Τι')ι~ίίΤOζ, Λαι, 'Πρoσ5ληOaΙστι~ οϊιτω τi]1Ι; ψι).οτιμ.Ιαι; rouatOU (tυ{~().l(η·Ι:(ιι( πιι)"ιι]"'ψί,aογ t'iXOllI 7Ητυιετη- . 
tO\l, αλλο μεσ:>'; Oi Οέο'!1 ΕΙ; i"ιIprfLt~V, τό b1tO{OII ιil:!tJvo.to... I)-,.ι.~ Ι" '11 'Ι.'..,ι,( λ...t..".t,...., R ι 

!,{rfIt . η,ι. Μ,ΙΚI1()ιι.>nlτ'οι:, (.'πο()ιί.ΙΙΗ δι' 6- i Ι JlUl.trP<.<.tιtO\!, ~,.-' .ι.ιΑΟΙΙΙ ψ να ",~""r~'f~ ." t'aσt ... 
,ι cl Υ νά -r.aFlστεΙλ?) δ ν6μoς~ τό 'Παν 0& Iλ1)laveIlOi), 3ι& '/:Χ 1'.- λΙσ:rn NιxOΙXΛ[r.t ΣU~ειy μ.tτ1i ΤΌ\) αιοί) (Χι)'ti}ς. xιx't'ιi. 

ΙΙ()Ο ια:τι" [.)0 (,f}'C(H(.J)· ιτ~,αιιιψ(;)I, /γχιφι ιιι δ()I.~~'!1 T'r,v κατ' αlιτoo υδρι.ι (;):; πρoσ60):ιjν. Πσιος δΑ Οά 51-, .. '1 

.1 r ~, , 1 'fι ι Ι' ) πdσαΥ ΚUl1ια,κ..lv. 
at']Όχιφηrη/ιι.α. ')(,/1. (J Ι (l JrtYp0 Η( t υχιι( l'.ιr~ι ιΙ: ',ε 1';σοoJ70ν γΕ'/ναΤ:>.;, δστιι; π::φι8ι'ί>ν 50.α Ιχιι ν.χ πάΟ1l. Μ. Ι' Ί 

iJrrJt'i~~j;;rtΊfι(j~f"ffr()~: ,ί,ιι ι;' Ι' f~lr' (ί'1'αθ(~ 'Λ'χ- ΤOl.μ:ιj1η να μη ύπCl)l.ουσ'!1 εΙς τ,ην άπ:χΙτηοιν ένο; χιlκ.:)υρ- Τδ άη·.Ιικ(\I)· ΤΟ(>1,1,&.l.ΖοΙ>ι).Ιο)" "Og>H:. 

χ../ψτΙf"l( ~(/) Πflf('ίιt()(:,' .- '(OU; τουτων λοιπον τε.Oβιlλιiνι,lν, ~'ΠβΤ6\\ δη δ καxo(iρ'γoς '1'1jv 27)8 Νοηι6ρΙο\) 'tό τορπιλλο6άλο\l σ.πλικΟν. 
ΧΑΤΙΙΙIJΑΤΛω" ΔΗΜΛΙ>ΧΟΣ. μ6'lo~ οα μεΙ'ι?) ε'ιο'Πλος, οΙ 88 καλο! καΙ τίμιοι Οά άψο- 'Όψις βξώκι;ιλβ\! $ΠΙ σ(lψo~~ βp:iχαι\l καώ ,;ι1-ς ~I_ 

Ι Ια.ρόμ.οια. σχ εοόν ~τηΑεγρα.ψi)θYJ':;:α. v χα.ι πλισl!l<Ισι 'ΠΡΟ. μεγcιλειτεραν αύτ(~)ν βλάΕψ. σπα\!ικας ιiκτας' ιimiιλsτo 8Α καΙ τό mιdφoς ΜΙ 14'1' 
. _ . ", '\ - - Ν Δ -) '11 Ι\υδέΡΥΥίClΙΙ; συν τη Ύvιιιμ.οa,τησ,t των ~μιτιίρlt.)ν .:iντt- ιΧ\!δl1sς. Το Ot!G'tUX'YIHt:X $"λ~' κσ.:~:",4ι\\Ι"i~Λ!&uς' σn"'-, 

ίi:αρα. 'τ'ων Qυο μ.ε"ων του οι.ι.Cιvετιχ.ου . ( ~,~ '" λό Γ 'Ir • .. 1 ,. 'f ". " 
• . ,,.. ΠΡGσωπων κcιτ'ήΡ'f'!'Ισβ τ-ην μαχιχιροιΡΟΡ ~ν υΙIΧ 'tu'ιl (11110'1 - μ1Ι\! προσsπα{kιι να ΠtXρt:Xκαl.ι..ψ;J τό Φt\lt~Oν ~~ 

χ.. χ. Λ. lΙα.λα.ιο'λόγοιι χ.α! Μ. ΜιχαYJΑΙόΟU Ι Ίον θι' θ" χα! ar.IλSPov άψαιΡeΤ τά: 3πλα. 1Ι0ίον S-IλI,,~ "ΡΙΧ)'.- t'ljfJtO\!, από .. 'CotΊ όΠΌίoι~ 20 μόλίς μ.ιλλιιχ ιi.OΧ4Ι Α, 
χ.αΙ πα.f~ ·α.'λλων. ,. ΤΙΚΟ'! άποτέλεομαι ι!Π'!)'Ι€ίΙ\8 ν ή κατ:iΡΙΙΊσις iI)l.~Ινη; μ~ "'ι-Ι δΡΙJ-,Ισκο.; Κcq"ιφ!.\ιιΧς. Ί'ην φ~).\I EI!reφι\'. (μ.α.(kΥ δ 

, ' ' '''' , λαττι:)/)η δ άριΟμο:; ΤΙ,,'Ι ψΙΙν(ι)Υ, τι"ν ι!γκλημο!τ-ων; ~Oσoι δοι'>ξ tOQ Ί~αψ.60ίιpγOI> &o*~ς tiις. ΙΙν θβ5φt'tOλ, 
Εiς 'τά. 't'1)λε:rΡ~ιΡ'1jι.ι·α. τα. ..,τα.υ:α α. ΠY)~- IΙμ:χχιχιροψόροιιν πρΙν 0\ ιιίιτοl καΙ σήμ,ερον Iλιxxιxt.poqtoPQUOI ι μο[ρα, β\l τψ ~ι:tφφ. ι~ φδ .Α;i}λh'ιι aιtλι'f~ καΙ 

T'1jaEV ~ Λ. Μα.χ.. 8ι έπιστo~ων εuzαoptaTYJ- !Ι.α! μάλιστιχ ιXj>CΙVI>\iil το όποιον βινε χειρ6τερ.ον, Ι μω6η ει.; tό \ιιχοιχρχβίΟν. to 'lq?61τoc λόρΒο(. Μ 
σα.σα. κ,α.ι εUχ:tιθετσt1. πα.aιν ύγεΙα.ν χ.α.ι ευ- "Επειτα, πριν ~ ~ Κυδι!ρν1),τις θέση. δπ:> σκ~Φιν τ~ν α- ,VΙXUCφlSlO\) εδρισκόμβ\lΟΙΟ ίο" croναΥιΧMpQφ'O,. 3ts Iμtth' 

, '.. φαΙρεαιν τιl!\Ι 8πλ<ι)ν οΙ ψΙλοι τοϋ S)'!tf.:ήμ,ιχτΟ\; δltΙΙ3βιξ~\Ι α",- Ι ~ δΗσroχημα, οΜ6λως σuνεllιι~3:η,. &~ tζ7j'ltd):ο{ι;&η ... 
t(Χ.ψιο~ια.v. 'ίη QΤΙ πολλΟ\ιζ τρ6ποll .. γινΙ;Ιιλκοιισι πιρ. την εκτιίλεσιν. των : σε τΥι\! Ο\)\!aιάλsξίν '!:Ο\). tH croIλΙ:SΡttQP~ α.βrη ~ή'tst.-

'Επi"1V)ς χ.α.Ι έν Τ~ ΈΚιχ.λ'1jσΙq. Κα:θο'λι- άΠQψ:χσeι~" ~ων1i\αΙ. 8ή κιχ! tQY του α'tιαϊΧδνι,*,,+ ~!, OVY$A ρι> 1:11ν μήνιν καί αiιxν~κτησνν n\\y, . ΑΠλωΥ. 

" 



.... :. 

'11 ,:ιvιιχώ(Jηuι(' Τ)/C Μ. Δουκίσ. 'Α.Ιf(ιίJ·δραc:. Ι ,,'Α,'α;τ,{ιιcεωc» δΨΟ,ι1ιεVΟfιέJ'~V αυi'IΥίιι-: ~Eνot,..ιά.ζετC'l.ι .~ πα.ρά. τ~ν δοον Xpu-

Xf,' • ,-, ~"'" Ι ΙlΓHa( του κ. 5;XUATιJOVYΎI lΤtφιεΧΟΗΟC ())ηι' 'σΟClClCι·ία.τίσσYj'"., νεόομ:l]τοc οΙχίσ.. του Χ. Μι-" vE; tΊ,'I ',YtΊ,,I ωρ'Χ'Ι μ. μ. Ol Ι(ίl'1.ιτψ'Χς 'Χμ'Χ-.. ~, ι ,~ 

. .,', 11 • . • " '. 'τ'η)' σε Ι ()ΙΗ' τώ)' δια του :-τε(!ιοοιχου T1/c.:. .'. "" "θ ' ζ(;σΤΟΙΧΙ'1.ς τω 'Jl~·(,i,rιr,(/.ιμοu ΞΛOΠO'l'l'Γ,'JO') (j:/~/ωr)rι-, !. , δ θ _ .' , _. ,/α.'fjλ ΙΙολυοωρίοου' οι επι uμ.οi)ντες νά. 
σ'Χ,; επ'Χ'I'Χκiμr.τ(;ντες Ξ~ς ΙΙεψούπολιν (ι Μ. Δ(;ύΚlIjIjCΙ "Α }'α;τ laacwc» rιιιoσιευ ειαω)' υ:" α υ7:0υ . ,- , 
'Αλεξiνορcι και 6 Μ. Δο'); ΠωJλος. ιιε.Ιετωι· ;φοι ά,γασκευηΎ τω)· ΥΟ'οιιέΎωΥ ενοικ.ισ..σωσιν α.υτ~ν α.; α.ποτα.θώσι προ; 

iy 'E./.:Ιιl@ι. αrτιθρησκευτ/xωy δη!ιοαΙ Ε 1;ΠΕωΥ τον '(οιον, 

Kcιτα, Τ'ψ « Έψημ~pίεα. τ'Τις ΜόσχΟ'.ς" 6 Έρ6έΡΤQς 
B['1μcιpκ Υ'Ψ'ΡΕύΞΤ'Χl ΠΓ.ιάγματι Τ~Y κόμ:φσαν Παλεν, 
αλλ' (;Uxt Τ'~ν {)ou'[cxttpo: τοί) ~ΠO'ψ(oί) τΥις οικαωιjύ
'17jς, αλλα τΊjν cXνΞψΙιΧ'Ι ιxUtoU. Το μnΟωτόΡΊ)μα αiΊτοί) 
μ-ετά τινος κψιjιjιjΊ6 εξ Ο'"ηγαρίας από πολλοί) ΊίδΊ) 
χρόνο!) EλΊjζΞ. Ό Π'ΧΓfιρ IΧI)tO'J δ~ν εσuγχώρφε τον i 
γάμον τoί)τCι'l. '11 νί)ν μνΊ)'1τΥι τοι) Έρ6έρτο!) ΒίιjμαΡΚ Ι 
χαίρει τ'Γιν εUVΟlα.v ΤΟ'] πρφψ αρχιγρα.μμ'1,τέως, Qljn; 
πρό τινωΥ ετών ΕίΧΕν 6ρίιjει ταύΤΊ)Υ ώς σύζ'ηον τοί) 

ίδία δε Τ1'I(' περ'ι « 'ΨυxώιJόω}'» πραΥιιατεί-
nc 'του ίατρυύ χ. Ά;τυστοlίΟΌυ. 

ΤΟ (3ι6.ΙίΟΎ συyxείμε~'OΎ έχ σε"ιίδu)}' 500 
τψαται ά1'τΙ δρ. ·4 έι' ΈΙΙάδι, -4 οε φρ 
cic την it.loiotta:rτYιr. 

Οι. οια6ιlJάζο)'τε(' το τίfιηιιa .7(!0c: ΤΟ)' ύ
π()ταιιίΓΗ' τού 5:υ.Ι:ΙόΥου κ. ['. k ι';τrιρίιTσψ' 
. ΙιψBrί Υουσι τ(). σχι τι χιΊ ίιηί τι.'πο αη V 

Π(Jοσθέτου oαπιίνηc δια τηΥ άΠΟΙΗο.ιlίΥ. 
υιο!) το!) Ι Πω)αται χ(Jί :ταρα τοι(' χιψιωτέrΟfC βι-

ΕίΓ; ΤΟΎ F:Y Ό{~η(J'ΙJ<i> ,έχδ! όόΙΙfl'Q}' "Τη- ! 6.:Ιιn:-τώ.ΙαιΓ:, έΎ ΚωΥσταrτΙ')ο"οvπό.ΙfΙ, Όιυε
J.έrrι:φο}' Όδηασου έπιστέΙ.l0υσο' έχ Ρουί- Ι f;αΎδριίq. }(uI. Ί1θΨ·α ι (. 
πουκιου: ΤΟ έχ τηΓ: πωιψτ~ω.".c n/c σvγγrπψήr. 

Κατ' α.ιιτας IjUΥ'1ιλ60ν εν Σoφ[~ Ol .Μψποπολίται! συ.1.,Ιεχθησ6(Ι;1·0)!' Χ(Jηιιατlκο}' θέ.lfΙ Χ(JΨΤΙ
ΓΡΎJγόριoς. ΣuμΕων, Δοσίθεος και Κω,lιjτσ-ντίν(;ς. 07τι- ιυύσει εί( έΙ)ΥΟΎ, σVfιφω)'Q}' :7{JOc. τ'/γ u
νες αποτελο!)σl τα ΙJ.έλΎJ τ~ς Σuνόδοu ~ απόΚΕιται ~ ποlττο.Ηι v του 5; υΙ1όγοι" ι'ιριιτθηιr άι, ε 1'0 ι' ύ
λόσις πολλων ζΨ'f)μάτωΥ" εν τiΊ πψιπτώljΕι ταύτ-g ό ;το του αυrΥΡaφέωc, τού 5:υ.ΙΙΟΥου ά,ΎιιΙα
ΣταμπoύλωΨ.lιλλcιςε τσ-ΚΤΙΚ'~ν ώς προς tO'J; άγίοuς' 6όΥτΟ( τΥιι' δαπάγf}·γ τηc έχδόutωc. 
Πατέr.ας. π . .: ':btSQOV '(ιπείλει το6τοuς, απέπεΙJ.ΠΕν εlς τας , Σ' ' \ λ ) 

r .:"'1' ι· , (Εκ τοί) Π.ι 'Χφε [(;1) τοί) uλλόγο') Ίί ".l '1iπ ασις ,ι . 
έαuτων Eπαρχίcις uπο στρατιωτικ~ν IjUνΟΟείαν κτλ. Νί)ν 
δε ~γένoντo οεκτοι μετα τιμών. llpo6iXλstCXl 01;: ΤΙ έ-
ξ~ς ~ρώΤ'φις 6ποίαν ν~αν κωμφοίαν {}α Πάίξ\J 6 Σταμ
πο6λωφ και τί {}' απαιτησ\J παρα tij; Σuνόοοu; 

ΆπάνΤΎjOις εις τ·ην ερώτησιν ταύτψ ούναται να 

ιι Α Ν ι\ IJΛι\~I~". 

ΧΡΎjOψliύσ\J ~ εκ Κωνιjτcιντινοuπόλεως ανΊJ"uχΊ)tικ~ ψή- ΨυχoλO;~1'.αl I\f ΞλΞ::.ι~ r. ~1'.iIXtcr~:J·I't;-·A τ.5στ.:ισμ:.ι επι
tL7j οτι δ7jλ. ό εξαρχος Ίωσ~ι:p ΑΌ προσεκλήΟΊ) UΠΟ . τ.ιστσλΤις 'Προς Α. Ρ:.ιγ;ι.:.ιΟ'ij·, -KcιOr,ir,:iIt τ.σ "EO'lιxo~ 1Ja;
τοί) Μεγσ.λο!) ΒεζύΡΟU, 3στις εοiιλωιjεν cxutιp, 3tl το 

''AfJ,';(EQt κιχινουργ'ι]ζ, σηρεά, EIJPUX ωΡΟζ και 
ι:t.νΙΧ7tIΧVΤΙΧη atcxefJ.EuEL 7ttX'/τοτε εντασΟα, ει:; το 

, - ,,' , , - Π' Κ ϊ. 'Χ 'ι Ι ΤΟ') .... IJν,lOV, 'ΧΊηκουσα τιμ κ. ετριμ· (;1) •• 

fJ.Yj εξ Άθηαί'lου. Δύ'lιχ,,:ιχι 7ti'~ ό βQvλόfJ.~'10:; ,1!Χ 
" , ('\, t ('\, , ..... ι 

την εν~ικι'Χση Οι OΙO'ιιjη~OΤE μερος τ-ης νησοlJ . 
EΙ7!..τ-~ριιx ε~δί~')νται 7trxpi ΤQU Χ. Κωνσ:-. Ilιx
'!':'Χ~ο7tοuλοu κιχ:,χ την μ.εγ,χλην &γCιΡ,x,I. 

ΠοΑλαι πηιχγγεΑίαι τ(;;:) Χ. Β:χσιλείΟ\l < .... Eq-
Ir"\ ', Ο ,r-, .... Ι , \ Ο'" 

ΨΙΧ'ΙΙΟ'):; Ε? 'Χ7α'l Εζ Α γγ Λια:; ει:; ΤΨ!Χ:; χα ας 

χαl cxuti τι1. ϊ~ιlX καΤΙΧ7τή;;.o:tτιχ ε·ι Άγγλί'{. πω

A(jU7t. Ν έαι 7tιχριχγγελίαι εο6θφιχ'l δια Ζ εψω'ιι/.ιΧ, 
κιχ:ά :-:ροτίμ.η'j'ιν χα! έκλ~γfιν τι-;)'Ι π')λιτίίγ Δυ,ιιχ

τα'ι 7ti; τι:; να ι;η τ~ οΞί-,'U,ατα και οα ι.!εί"Υ\ λίαν 
• ι ,;, 

ε'JΧΙΧFΙ7τημέν&ς και ε)ι" "'''Γιζ ποιο:ητο:; και έΙ. tYjc; 
ε'Jθηvίιχς. 

Πατριαρχείον απαιτεί καΤ'f)γΟΡ7jματικώς τ~ν ανάκλ 7jatv 
νεπισΤΤιμίοιι τΤις 'ΕΧλ:Β.ς o~oάσXO"τες .. b·, ΤλΙ,Jμbν, Uτ.b J. 
Σ1'.r:ι:λτσ~~'/'Iί,-A. Δ~cμ:lΙcοu; Κιιρι:ι1'.":' ΠF~σλαλΙ:l τ.ρbς τc~; 

l'ραμ.μ.ατόσYjμ.ιχ Κ'JΠΡιακα fJ.ETΙXZ εφισfJ.έν'Χ ιiγo
ρ,Ζζει ει:; κιχλην τψ.ην ό κ, 13. t>εΟψΙΧ'lίδηζ. Οί 

έ'/'')'ΙΤΕζ :ctIXutIX &Πότ'Χθ'ήτωσσιν ει:; ιχ\,ιτον κιχ!. 

Οέλο:..ι7Ι fJ.είν~ ευχ'ηιστη!:,-ένοι εΙ. TYj:; tψor;.:; ,η·ι 
7tροσq:ιερει. 

των ~ν Mα.ΚEOoYί~ Βωλγάρων Μψροπολιτων ~ τ~ν αλ- , έ,ι υ,,?) θΞολ6;JΙΙ;.-Ι~\;ι.w,l Τ~ίί OιOTι:;x€υ:ιxoσ τι;) 'ι ipxa;!w" 
λcιτrιν της ίεΡCΙΤΙΚijς τών ΒοuλγάΡων στoλ~ς' ό εξαρ- ' χριαΤΙJ."ων βί~υ, ~τ.b Φ. Πa;πcιaCΠj:Ji,~:;. - Tb Eu:zγyiXto·, Ι 
χος κιV.ώς γνωρΙζων, 3τι ~ αλλαγη {}~λει ΟΟΥεπιφέρει Ο:J·ιr:ι:μ.ις Θε~(ί, λ6γοι; ·Ιγν. Mo~xtXx,l/. _________________ _ 
το σχίσμ-α, απ"ήντησεν, 3τι εΙνε αο6νατον το τοιοί)τον 
κιχθως είνε αο6νιχτος καΙ ~ ανάκλφις τών Μψροπο
λιτών" είτα μ-ετέ67j προς τον ιοιαΙτερον τοί) Σοuλτάνοu 
ϊριχμ-μ-ιχτέα, 3στις Cιπ'ήντησεy, 3τι αί απιχιτησεις tou 
ΠΙΧΤΡΙ~RΧSΙΟU ε1σ1. πιχριiλoγoι' εν τοίς ~ταΔθα. παίζε- Ι 
τιχι πιχίϊΥι6ν τι 3περ συνίστιχται εις το 3τι δ Σταμπο6- ; 
λωφ δπsσχέθ7j εν ιΧνcX.γκ-n νά oεχθiΊ το σχίσμα; εΙς δ 
ιi>θoϋσιν ιΧστον αί ΟΟtικaι Οονά.μειι;. Αί εΙo~σεις α.Οτιχι 
CιY1jooxouat την ΒοuλγαρΙcιν σ.πασ~~. 

Τδ σxfιιια του χΙ1Ίρου. 
Ά ηέλλετα.ι εκ Σoφίcις εις τον. ~ Ά νατολικο'l Μ 1)

νί>τοριχ ll 3τι κcιτα την πcιρoυσΙασιν των μελων της 
Σον600υ εις τον ΠρίγΚ1jΠΙΧ Φεροινάνδον, οδτος οονδι- ~ 
ελέχ.6η οιά' μ-ιχκρών μ-ετά τοο προέδροο ιx&tijt; M7j
τροπολΙτου ΓΡ7jγορΙ61:Γ~ρt της μετα60λ~ς τοο Ql.k 
μ-ιχτος του ΒοολΊαριΚοί) κλ~ρoo. 

Ί εροοοlυιιι τικά. 

ΧΟ&ς ιΧνaχώρrισsv δ πριί:ιην rrro6IJ.EYO' το!) εν Ν6-
οχωρ(φ ιΧγιοτιχφικοο μ-βτοχ[οι> κ. Ι'ερμ-ιχνος ώς ΜΙ δ 
κιχτόπιv οιορισθεΙι; &'λλά μ-~ κατιV.ιx6ών βΙσέτι τ1ΙΥ -&ιi
σιΥ δμώνομ.οι; τψ πρώτφ, μ-Bτα6ιxΙνovτsς εις 'Ιι;ροσό
λομιχ βπωι; μ-Βτιχ.σχωσιv της προς b.λ&τrιν νιro,I> πατρι
άρχου 3σοv 01.lπω aorΚΙXΛootLevYj' 'Αγιοταφt'Χ:ll' ιΧοβλ
ρ6τητος. 

ΨΥΧΟΛΟlΆlΚΑΙ ΜΕΛΕΊΆΙ 
Ι. ΣΚΑΑΤΣΟΥΝΗ 

I~KΔIΔOMENAI ΤΗΟ ΤΟΥ ~rAAor. Η lιΑΝΛIΙΛΑΣIΣ" 

Ό καθιητιητήι: Matler li"41vw,' (Υια τ;;ι: 
«' ε'!ΡιημlJρί~οc τ;;ι: 8εγετΙrιςl,l ιιίαγ rQy εΙς 
τήν 'Ιtαlffκ.ην Jιηιιοσιεvθεισt'Jγ σ'ιη'n)ο!ρων 
if,θ~Ρ!ρ!#b.,)ι,ιων άPXΙιlι'ντάκτoυ Χ. Ι. Σκαl-

, "f.i:rόVγ~ atJii't6Qvhve, τούς oiΧΟΙ·.!"'δ'lάρχαr. 
"'ο ."..' 'άφαιρέσωιιι')' άπο τάι: χίΖ:ραc τω)' τέ

κγωγ των τ' άνατνώσμιιτα τ;;ι: έΙαΥ>ρI1,ς 
,ι~oλoγίαι: καΙ γ' ά,'τικ(,ι,ταστ'ήσωσl)' avut 
4ιά τ&>γ ΠΟΥιηι"άτων τοΟ Jtanpen01Jc καί 
noJ1Jt1Ii8dOfov ή,ιών avponollrov. Τήγ σιψ.
~rot.tMJy' τa1ί"ιην l:rαyeJ.α6ε, τδ Αν Pl[,.If'(j lr
κιiιrον ΠΒριο4ι,κογ «'Λγθολογία» κα.τι), τήν 
4φοuε'tJ~'ΙΥ τ(1) U1JrrpάllIl,atoc to1J κ. Σκαλ
'IJ1ctD'6vfJ ιbπδ ΤΟΥ rlfJay «L)Uomo. ed ϊΙ Ma
~ιiΙUιm10"'. ' 
'Ά4ι~~,Ά't1)C i(j~Dθ~κιηr. ταVτιηΟ". ot!Y04eVOIλ8V 

tιη"~tιrr8.:ttι;&.· .'fo'Q, vftl> fo1J ΣνJ.lΟrοv τ1?(~ 1 

Περιέχόμ.ενιχ τοϋ 29 και 30 ι:t.ριOμ.oϋ. 
ΑΙ teXeutIiia;t πρ6000Ι τ'ή, ίιπφι;ιτλι;ιντίο:.ι ΟαΑ:Ζσσοπι.c[:χc, 

ίιπ::' Φ. π.-οι αστρο'/6μοι του πaiλa;ι, Lιπσ Άατέρoς.-Θ~

ωρίιΖ τ·ης προόδου, ύπο Φ?ί1'..-Ό γάμ.ος π:.ιρα tc~; 1'.αι.ι.ι

τέχναις, ύπο Ρσυ.-Σωσά'ι',ι;ι Ραμω, ύπο Μαυρίκε οΕ Φ6ς. 
Σιιέψεις και αξιώμ:Ζτα.- Ή έπίτημος γο:ιπριμa;ργί:Χ.-Ώψi

λιμσι ϊνώσεις.-ΕΙΙ7ράπελι;ι,- Αίνίγμ.:.ι:ι;ι.- Άνταπο,ι,ρΙ:;εις 
της "Φ:Jσεως".-Άπελί:Χ. 

Α Ι Ν ι Ι' 1\1 Α 660ν 

Εlσαι σΙΙ ~ κε,l,αλή ~,;e~~~,}ιπό~π:\ν ~μ.~υ α~μ.:ι, 
εΙΊαι χωμ.:χ. 

ΜΕ Οηρε:Jουν είς 't'J: aior" δποιι ζω και εϊω τον βίον 

των σ.γrίων 

Κλέπτο'/τει; οί θVΙρειιτr:ι:ί μ.ου 1'."Ι αΙΙίΟ το δΥομά μ.cu. 
σuμ,l,()ρ:i μου. 

Ε J::..ι.t r:ι: ο .::r? ::Ι Χ Α . 

Τ α α.ντικρυ τ(;lι Τζαμίοv τρίιχ μ.ιχ,;!ΧζΕΙΙΧ τη; 

'Εχκ.λη7ίΙΧ" ΆΙ'. ~,χπα.:;, γ-ιωζα ύπο το 6'νψ.α: 

μ. ';(Ίιχζειιχ TYj:; t>έκληζ, εινε οιιχτεθεψέν ~ ϊ:fGζ t-
: ,Ιοι/.ίιχσιν. 

Ι 1------------------------
Ό χ. ~τέψ~',o~ Κ. Μαϊμ.ιχρίόηζ ίόρίιlJ'7.~ εν Βα_ 

ρω:Jiοι~ καζχ'lιον pIXXYj~ μ.ετά κιxλo~ τεΖ"ί-:c\) 
εκ Xiou, αγγέλλΗ στι εξάγει λιχμ.πραν μ.α~ίϊ.αν 
Ικ καΟσιριχ.:; σο{.ιμ.ιχ; ,(-;)'1 ~!Χ9'Jλfω', και ουί'.Ι 
σπίρτω' .. , έ~ιxιρέτoυ r;cιότητc:; χαι εΙζ τψά:; σt.ιΎ
κιχ τιχ/) ιχ τικ,χ.:;. 

Ά νΙΧλαfJ.ι)ιΧ,Iει την ιX7tO~OA η~ 
ρη ,Yj.:; vyj%v. 

και εί:; αλλα fAi-

ΚρασΙα νεα κιχΗ ,ρ. 

" OcίItψlX 

"'07')Ι ~Y!X7tCUν V!X 7tίνωσι καΟαραν fλα~ίZ ιχν, 
a:γαλfJ.ένην άπο ~αψvλfιν TYj.; Κ U7tptitι και OUXA 
απο ar:uF τα Εvρω7tΙΧϊκα, ά~ κ~τεtιO{ίνωνται εΙ .. 
τον καΟηγητηΙι Ο'ιτωζ TYjc; XΙXTιxaxEvij; άόόλΙύ~ 

1.tO-150 , θ '1' 
και κιχ ιχρ(ι.ν (jίνΟ7tνεVILιΧτων οιιχmόρων είόων χ. Ια>-·125 Γ τ " 

" ζυνισμένα . 
ρ:.ική σοίίμ.ι;ι 19 βαΟ, ~ όκ. r:ιxp. 

σ,ι;ι,l,'\~ιtι; βραστα! ~ ό1'.. παρ. t 

11 70- ~O . r. Μιχ ιχ-ηλίόην, 5ςl~ ibPCXOfUOYJ τόσιx~ φοριΧ( όια 
tίO την πpδ~ τα.lιτα ί κα\lότητα και καθιχριότητά το\). 

ιiO- 65 ΑΙ τψιχι λίαν σuγκαΤΙΧ6ιχτικαi. 
σταφϊ~ιιι; ξτιρα! 11 11 

dλιυριx τηι; 'Ανατολιηι; δ σι:iXXoς ,ρ. 
ιiλιllpα ιντδπια των 'Μτιχαν, " 11 

σίτσς το χοιλόν . . " " 
xριO~'. . . ; . " " 
χαροίιπιι;ι εΙ; ,~ι; σ.ΤοοΟή1'.ι;ις " 
τΟ χιχλΒΠΙιtον )(,ιχντάρι, . 

(Με ,llfJClr 'Λ]·r.lίας 132). 

65- 70 
115-120 
110--112 
18- 20 
10- 12 
93- 94 

Μιχ.κ.ιχ.ρον ό:.8ιχ.ν κ.ο:.ι ΙΙ'λ'λιχ. λεπτΙΙ ε[οη 
(hέ «ξα.Ιρετον πό:.στιχ.ν Νεο:.πόλsιt>ς lλιχ.bSν 
eσlιi~ως δ κ.. Διoνυσιo~ Κεcpα.·λληνlΙ~Τ')j~ 
ίν τψκ.ό:.τωθι -r9j'; ~Ιχ.ίιx.' του κ. Θ. Πε
ρισΤl6:.ν')j (hι'.ιγιχ.ζεΙ<:> του, κο:.Ι τ~ν εξο.Βευει 
πρός ΎΡ' 4 1 )2, iι ' Οχ.6:.. 

i Ι ' t 

'Εν τφ κατ" η)ν ιiγo?ιXν τ(\)ν Μαραθεψτων 
'Κιxτα~ήμ.ιxτι του κ. Κωνστ. ΠαπΙΧ80πουΛοιι au_ 
ρίσκοντιχι κιχl 7tωλοvvταιεΙς σηχιχτιχειχτικας: 
τιμ..χς itpΙXTιx!i ~oρέμ.ατι:ι εΤΟ&μ.α, έχ κιiΛης χρυ
aouιpciVTOV ςόψα;;. 

'1':'1 τιμ ίν Λά:pνcι.κl κι:ιmιΘπιύΛεΙψ «( ~ Λ:iρνι.χξ» 
aLEVOVVOIλlV(f> ύπΘ τοδ χ. Κ. Δ. Τρίη'ιχ, π(ιιΛο()ν:
ται: . κιχπνος λ!ανιΚti)ς' καΙ Χ Qν~Plκώς 8ιιχψόΡtώ\l 
ποιοτήτων, συγιχρ6χ ΙΧΡΤΙΧ. CΙρiς'l1ς ποιότητος. τοι.ηλ
πεκκι ίπίση~. ι1.>ς 'Κcι.ί τιχμgιχΚQ~, ΙΙΡΟζ 8Ι. κιχ' 
χάρτης ypcxιpYj<;, ψιχιι:εΛλοι 8ιaφ6Ρtl>ν μεγεθών 
γρι:ιμμIl'Τ~Q''Ι1μ.ιχ,~:1.>ς κιχΙ σ7tΙXρμΙXΚΙΤΤιx xai ψώ~ 
σψοριχ. ΟΙ ί7tισΚl7tτόμενοι τό κιχτιχς'l1μcx τοστl) 
(λένουσι κ«θ' 01.11' ευχ ~Ρtς'l1μ.ένοι. • 


