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ίσο·ι IιQi':ll "ι: i'filiJavtxtL; )'ιι\'τικιι~

. -της Βουλης 'Aντιη:oλιtεύO€ως 1..

γλικ",,' οτ6),,,,ν f~'i)'ftj) .. Ι: Τ'Ι π"ρτο-

ροϋ

καΙ tWtSLlroiLκOv ζυ~

Χ αtζηΚUΡWΚQt!. dξιώματικοϋ
"''i'

/iλMι)ςτβ κο\"ιοΜtο\l'ΚαΙ xωρlς τι·

δι;""μl; Τ1Ι: λΙ Bρrπιηίιι: OΤItQrOΤ),Eνά διαλυ6ίi, οϋιως, _ν εΙ; Τ'ιν HI"i!~ln>' il.ίλαfTσα\,· δ", "ιι

'ύποχρεωΟίΊ

ώσιε να δοσο- 8ι ύπό
'Ι

h\!\'ii!l~l":. ΤιΊπ 1] ;Ί'ω(Jl~

·1

πιζητουμένη εύ.<αlρΙα νέων γνη-

νοςμεγάλουπ(!οσόντο;,.Τόπληγμα

K,'fifQYrIotv

γαλλικ,ι και τιι ίππιι\'ικ'ι

σίων ·€κλογ(i)ν εΙς tας δποίας να

Qά9NJμp Αναν-ΤΙ9 ... τiΊς..Jί1ιβ!!Q1'ή-"-!!J!n_.φ..QQν~_~λα~--αύτ6ς.

';\τλα\'{ικοl'

~[Ft.' τίl\'

t('TJV

t);',o (jy~

καΙ ή3έλησβ νά Χαλίι.

Ψοι ς σκαν ι

~

τραγικ·ιν
δ
(

""''''ξ

ειςπ\Ρλ ει~ ,ου.

δ

ι

ί:&ατιι

δ τό- ; ;:),λει,l,Ο' ιί)'ιιπιί),οι' )'α\,ΙΙΚ11,

ο' 'Ε' λ

τ ν'

Ι διΓίπκεψιν ' 1 11 ;

.),

Λ ηνισμυν Ι f"Qlt,v τ'ο' ,Ό Ι !Ι·_'.",

-

!

τοί.

\ας _υσαιιεστων 'ι

β(ς ων κ. Xα-τζηΚUΡιακO'\/ μόνον

δ\,)',ίμF'

πl.",ηί.iI, ΤΙ""
"~Ι' ,\cI\·t"t'"t.,
11

'Uxrw-

Κατ!! ;;;ν λυφΙ}Γί(Τιι\, (ι;τιSφ({(1Ι\', r-

Ακτυλι. 1 λΗVες εύχ~μβOα άπο -μέσης καρ.ι σ()~I !;πω:. (" ΟΤ""Ο'.

'

δ(

Ο

ας, πως τ

ά

ά

-

πρ γματα της -

~

-,

":1'

01'ι,ς

εΨ'ι,;,!lηΩ",',

;τιιριψ,νιι

H(H~
,;: Τ'Ι

11

λευ~rΡ(Jς ΠατοΙδος Μβφσι ΤΒ- Ι ,Χωρικ.ι ,"&"τrι, 'Eh,i, τοι'η,ντίον 1·, .. τό-

~_..ι'1-..._
8"
ul1_ _I"" ·.Ι
-AAJ,,*_ '~

! γόντως

~πιβάλ/Ουσιν δ

ffinxo, 1 φρ",~ καΤ~~O,ιιΧl"ν, ~εσσαυας oμ~,''''.ψ
... ι 1"Ηις 1\:,!!?fiQ''l.l~1)'' καΙ l)I'(\ μπαγωγικων

~ JL t
~_
!
ιιλ ~ Ι
υπο,α οιισ\αοη- : προορισ,..,ς κα Τυ

1• . . . . .

'U

ιστα του Ι'ε
..
, ...,
ιι l'Ο.Ί ι'.(ι"" ων 'Ι-)'στο'),ο; rlft
ως
fOQO,V

· II&G Olll,l'υvp1a\ δ\ά -την δληΥ οΙκ: - Ελληνιοl!,ΟU ΟlJμ.q,έqQντα,

οης λεπtOμέρειαι. 'Αλλ "ν ποίΧγμα.δεν

lro~νίαν. Η Eλλ~~'ΙΚ~ ~1!β~σιqf

εννσουμεν: Πηίαι ;ισαν αί ι'ίλλοτε ευτυχείς γαίαι ύπσ n',v '!tαλικην σημαΙ-

τίο,' Άφρικη; ,'ι)'άγκαοαν TII)' (ίΥγλι-

τ'ιν ΊΌυρκικ,'ιν, 'Η Ρόδος; 'Άλλα Τ1ιν

προn,."ία τ;ις Κιιβερ)'ήσειος τ;ις Νο-

XlI V

fl)"

Κ"li,'ρ)'ηπι)' νιι πηραιτηλiί τΟ;;

'1-1 J\ιιίλrα, Xf1'TQrxOV

α'ίτινες EfiQlσxovrat σήμερον

προmιρτ/σεν

-

>'1

'ι\"ιιro),ιjν, εΙ" δ "υφ)ν .roϋ 'ΑΥγλι-

τ.ί,ν ο>'γχοινω\'ιών.

Kαταλλι'I),;:;ς~νισχυΩμέν\] και "'ΧΙ"

σουμfνη ίl Μάλτιι Xl'Ql.'t</.Fi δλης τίις

σ;-επτεται ,μόνον πως ν<ι κρατηθυ εΙς ."
δωρή~l;Iσα έ~άτ!"ς δε-. ,

njV. έξoυσια~,

{':ro

κατεσσαρl;l Ελληνικα χωρω τ/ςΒο-

•

'1ωλία. ήj, ουναινέσει

'Ε" Ι'ο,'μανίΙ). ύπάQXει πράγματι φό-

"

ρείου 'Ηπείρου

εΙς τ/ν Άλβανίαν."

τωv~"1!έVι1;ελικων,-'lt-κυπροξ;-'Α1Γα -j:!oςδw:rαριϊξεω; Πιζ εiρ11νης, ΊΙ. Κυ-

πημείον ιϊl: ·"'taύΤΊ)ν προπήρτησεν

Mεσo"""'ιw-"ά, ~ ψ\oίi--ΠΡ&;~Τ/';

προ '?λΙΎου, εΙς :0 ζ~~ -τou ,φ.ω\ί- ~~
μ~, δεν~τ\I\lμOΥV va διnσωσιν, @Χα. ".-

τε του άνωιέρω λόγου Μόllησαν πλε(- τερα εις ~ατέρ;ιν, &φορμηv πρΟς ίι.

μεΥ,ίλη' ι1ΠIJσωοις

11

μετα:Ι.

-~l.., . •

αι αποστ(ιπεις:

,

Μ,ί),τιις και Γι~ραλτuρ καΙ

ιιφιΊνΟ\'ν μ(ιί'.ρι'ι ηοΊΙΗIΗ!

n-I;

'] Ά
...Υ_ΥλΙα, ..~_π' ..

tt1ιτoίi τού Αό ..δ 'Ι'ψ,ρτ1; ϊΓ μ'Υπρό;

ΚΗΤαι moρ\ τ/; κρ,'ιτης; Λιότι ,'ι '1-

ωνΙα κιU

t,tς. ΕΙνε ιΡ?f:ιος συνταΥ\iατικηζ -ιlΛΛα. κ

γης κυβερνησεως

και άποπεlρας

;\

,

~πήματoς. 'Εν ήj δευτέ(}q πjQι_~:
κίά, οΜέποτε ί.πίιρξαν 'IrαλικαΙ. εκτός πιώσει, οΙ· Ρι7ισσοι πlΙΙανον να tnm- ,
εαν EV\'ojj, τι'ιν ιποχην κα1l' 'ιν α\ 1- φΕλη8ώσι την E!JxalQLctν \,α εΓσβα);ω."
{,

Πό",οι; καΙ ή Καππαδ?,

,'.

βέρν_.ήσις Βρατ._ιά)'ο.-υ δε~ _εlνε δημΟq&.'

παρχίω α;'ωι ά\-ήκον είς Τ1)ν Βυζαν-

σι\' είς Πιν Βεσσαραβίαν, .'Άλλα κα-""

Ι-,\,'11' ι,I"λr.,\' Mrτ"ξύ του στόλου Toiί

την KtiHotU\ιIvOfΙJΙOAiY ljCις ~ (H\·fI' και ν"" -τeQg~φ-Βη
.Ι.\'ομ,ί::ΗΟ και νέιι Γι;ψη; Ί':ν πάση : Σύνhεσμον τών ΈlΙνών,

Ε\:ς

ιόl'

"

IΊδοϊΊ

τΛ; 'Λνατο)"ι; fl~ TIIV δαί11εοιν τι"ν
τιι.Q"X'!ποι""~ 'tuπιnl'ιιίιι λοιπον ti'
'Λγγ),ίιι: '!Π ω <1ι'σrήιηj μίαν .ι'ίλιτι,.
li,ίοcων χω ~ιίm;ων

00)' σωil"cι ιί",

'''''~''χιιμε)'ω\', εκ τι"νι',:tοίων νιι εΙνε

'hl';'HT1! {ι

r7tιtlΊρηιιι,: tiv\' L:ιrn'(vv FΧFί-

Υ"')' Τ11ς iΙ"λ,ίσmις ιιί

χωτ", f1: 'πρόo~oί.lίς,

ι"~oίαιY.η'l
'Ι Ι

γρ{\μιιι'j

ί'ποilπικίι ~ιιι TlI\'

λ,"πιν τοϋ 'ιιγγλι

κοι, πψ,/iλήμαως 'Ει;)' ί,μως aχ., ι'
π{lίΊ μΙ τ:, lιιcι l ".( γι'ιnιίσιι, ,ι; τίιν
IlυHEνrσιι\', iJi' TII\' "ΠΟ<1roλ,ι)' "α\,,.
, -την.
,
Κ'~:ρκι'(l((ν
.
τικων
οι'\'(ψεων FI;
ι"πι \11 ΓκαTo)'rιΙΙ'I'loίι~1 τοί!' Β,',ι)(I)\'Ο':

'.\T',{I\:tt~f)i', \,I,ΠΕι: TlI~ f',IJ:>I&n:, ;τcι επει να ~ωπη

του O.ΤOH)~1 11 (ί;Τ()l'l)ωoτη~ κοι

χα} 'tόν κ. Παa:αναστα1ίOυ καΙ:) ικως την Τ.Qοπήν. ττιν δη()ίαν Ι λος τ-ιjς MECTItYfi"I, fl'ιπχι;()η /(ι';ηΟ,ί;
~,.~ι. ή Π,Ι'{η ΤΟi) κακ-οϋ i ύΠOδει"νί'βJ. ή .~λλoν κατεπει· Ι εl.<; "1.0ία ιιιίχη:: δι'υ. Ίιοίι.ιας ,E~-

βOQ~xιi'Eα, β(ς αύτ/ν -ι;ην <'ΕΟνο-

Εις n)v 'Ανατολ,)ν εI~'ε·~"'!.'.'ι\cpειl'ΙΤ_O!" νώ~νι'ι~ενδβαι~oν" συμφ",,:,lσασαι, ι;:_

το!' 'Ακρωτηρίου τϊις Καλϊις 'Ελπίδο: απι., Τ11" ΣΙΥ'λαπούρην καΙ "1 α-

'9.ς μέλη τοϋ Έλληνισρ'οϋ (ί- yiVf'" ,ι[ιι (·Υιι κ>ιτ>l,·."",ι "ί.ν .ι...,.),ι- κιιl ι';' tll>' ;\"Ιl'κη ί'π"πη'ιρι~ι; τ'-ι;
γνοφρονlσταtα ιιΙ Κύπριοι 'Ελ- Ι κι"ν, ,ι",rικι,,\, ,)"\";1 11 ,,," κ/{ι ίκ.,,·ι,,·/, '.~γ.,.i:ίας,πρ,'ι~ τ~ι; Ι')(IH~:,ρoυς,x"I~fQ'

διldα σun-Q6να/ς νώτεδΙδομεν!'ίτΏv

δ α

εκαετ αν

·A1J.cl σΔ 'i\-το ciφαλμ« καΙ

λην 1ην afJIMvYIV
χθΜων εις -Α6ή

.

πάντοτε ιΡαντα'ζείαι l1αυτον ιι[αν μfyάΈπΙ π),έον 'ί ΣεQβία ,καΙ i'ί '1••;, '
λην πεπo~ιτ'ισμένην Δύναμιν, Ί'αραχαί Ι ττ,λία. αΙ Μο γείτονες αιτινες πι{)α. 'Ι'

κίαν τοϋ 'Ακρωτηρίου εΙς τιι\' ΣΙΥΧ({'

",;~ασΤCΙΩφl'u:., 'ljll, ;).1 ίl", ι,πι" ΠΤριη,lγικ;l; &π6ψε·

σον κακοπαΟήσας 11 μαλλον μαρ·,,1 ω; ,Ι, ΤΙI\' Β,',ρ,ιο)' l-)ιίί.ι\ΙJΠI(\'. '11
τυρήσςιζ καiά
tην
Τβλευταίαν! ,,~Iίφιωι: "",1yyiί. n ,I ,ι, τ,·ι)' κ("ιιι,,'ιν

σεo:iς llan:ClvaOJOGίou i'ι δποΙα
ώII&αftoγράφησβν δλας ώς'~ερδαλώδ

ρ~ντoς, πρόκειται Ji,όνo: περι laroTερI- "':

άφορμάς, Και τΟ δ"στύχημα εlνε, /)τι κων 5η τ/μάτων, Δεν, υπάρχουν ενδεί- '.
ενεκα τ/ς Συν3{ll<1]ς τijς Λωζαryις, δι, ~ις οη 1;~ ~ις, Δυναμις. /'ιπο3άλπει,;. '.
ατελ-εί ύπa τιlν l\'TιJΠόIΦ" 1it' ;Ι"ΗΙ- τας ~αρ,!ιις... ~1 A~βανία ~ιιoστατBύε- ι"

ι)'στε αι'τη συνiλαjiε πιν

-το\! ναυάρχου Κακούλίδου κατα λάβο dνειtηρι;άσ-τως μfΡΟ$ ή δ- . τοί' ',η' ι ων ικ"ί, . ;τολιμιχοί. \,ιιι'ιικοί" ω; l&ft;)j~'1: ""ε .{Ι Υρrψμil n~ρ({),,·
-τού πραξ\κοπη .... τίου 'Υπουργου" λό '"
• ,αλλ
- λ Ι τι', ~ιιι',,(,x,'ίlll' ιLΠI("ίπ,,,,' 1'11 μΗαψ.έ- τιίρ ,Μαγιόρκ;ις" ΜιίλΥ.α ς -· KfilX';...~
_ τ.~ του_.. ε.
'J' '
•
<
~'A - ,
τ.Φv'.-Ναυτικroν,~τΊΠι:niiγ'μ-αtiκ1)-Υ' l
- ό it...._ ηνικου __ αο.υ__ κα j ΡΙΙ' ιιν
..' " t\' '.
τω\' ..rJ.\i!!!1!/Jl.j' (1)..;... t;u.... _1''';._",Ι'':''.''-;' - "I,ε:ιι,:,'Οεια(. ' - - - f"I"
)( των ιτο ωννα φαΊιfj i1 πρα'{~ Ι )'ιίιι .. ω\, "ί; ΤΙΙ\' λΙ"ΠΙJ','ΗI))'
διιΙ. την
lΙροφιι)'(ί,; {Ι γραμμ,ι f.\I'TlJ _Ι\'ε

γ βΙας6 τou

πόλεμον, OUΔέπoτ~.επαυσε \'ι'. δίδη

Τ" Στε"" το;; ΙΊβραλτιίρ. διατελόυν
εΙ' μfρει εις Ι'γΥλικιις χείρας, διό .. μέρο.; «r'rii,v εχει ο\οδετεροποιηllϋ, '11

Υ),ικον )'αι,,,ρχείο\,. ι~ι({[ιίo .. ει κατ,ι τιιμπαξι' Μιίλω: ~αι Ί\),'Ξ.ιινδψία; ,'ίς
εαρ,,"Ι )'ιιι'rικ.Ι .,,,,1 ι)'.ίπ " ι fκ,iστο\, i'- τ;ι)' A,y,'oτrgν ';I'f πο),ί, μfγιίίιιι και

.τους

κως. ι'iν ή 4ΈfiνQσuνfλeuσις) δεν

fι -όποΙα

~~

Κιιτιι

ΜΙ αύτοδιαλvlJiι<ί>~'δ.f1~Ο)(J~_'Υνώ.
&C)u; dΠβφαιnσβ νΙΙποσεΙΟ'[) 'Ii.v ,μην πολλά τώΨ μβλών της 11 δ1Ίι

dπά(σιόν

~I _επ~αστασι~, ιιν~μφιβόλως, εΙνε;:
κ~κoν πραγμα, Αλ/ιι, μέχIl,ι 1,0;; πα-"

ΤOιιJ,;ro,'ς λ,ίγοι';.
ί'Υριί; εκτιίπ,,,,; τίι; περιλαμβανομένη; τιν,ι)' Α"τοκρωορΙ"ν, Άλλ" τότε διιι- λώς έχόντων τών πραγμ.άτων. ,'ι Ρί"σ- ..
'() πρι)",,;, ,1,.,. {ι [~αφιί)'ω,: τ"ίί .ψτα~;' Τι·'\·Ι&Ο:, Σικελίας, 'F;ll,iho. τ~ ,"ι 'Ιταλίιι ν,ΙΙ ! ΙII , qιε~δικι~~ιι_καΙ Ι σ~α f'XEl ~μιι;έΡo\' να τηρ~ση ~ν' ε1. 'm];.

'Eλβύ~ραν

~ξέγβnοιν

ΠΛlSιν -τητος των ιΙξlωματι-

κων tοϋ ,1:τ61ου

:'ιΊllανoτ!Jτφν ενσχέοει προς το

μiλλoν, δ "έ Τοίίρκος εΙuπάνrot€
βέβαιον δτι Μ διι,ση &φορμην προς

καί τι. σΥενον του Ι1εμίρ,

την .Ιγγλικην !".βΙρνηπιν χαΙ κσί' συστήματος "ιΓι η'ιν προοτασίαν

hl' I

Πιν lκίογ,'ι\' το;; ,,',ποι' ""ν γι'μ)'ΙΙ'
<1ίων 'Ιι",ί; <>"10: ~λlπ,ψεν πο)),,,ι',

των "ν

στον σκάνδα1ο,,- 'Joov προβιβα-

Βfβαίω: κ'ιποιο; λόΥΟ: ]9,ι ί':r,ίρ.

τι, ,;γγί.ικΙιν )'(ιι'α!Υσίον ,ίσον ~φoριϊ.

εΙlβ

.!

Et}voouνB' τυπικως
ιτηγ·ι Λων
~aβOOς τ/ν ποραΙτησίν του.·
ο'ίιιίΊ ~ξoυσιων,

"11;

ι'Lyγί'Ι"'"l'...μ,.MI4

δποίΌν Χl1

-ro

'Ελληνικης ΠολιτεΙας καΙ

"! ψηφοφο(!ιιιιν tf\ς

,,_

αϊr"'fς εκφΙρονrιιι<lϊfΓτιι τr),ωη{,'ω

κ, Παιmναστασι.. κατα tβιφήριον πρΟίσ,nΙτΊ:ι.ι τη.

Ί_'

d

Qi)

σ"","Ι τοϋ IΊ~ραλtιjρ, λιμένες τι"ες
της Με<10γεί01'. >'1 διιορυξ τoίt ΣoυI~

γίνο)'τιιι, καΙ τιι; oτo)J,~;' ί,ποαέσει; lT~εδίoυ. ΤΟ"Τ"".

των δlαπραχ{)έντων καΙ διαπρατ-

καΙ νιi (ιΠOβάlι.τJ μβτο δυσμβ.

•.«.

γiί ΤιΙ: ΠΩλλ,ι; πι';:ηrι'IΠfις ηί ιI:rni{\!

clι.-;~αnαtJJj)v

xίίjiφ~ 'b\ tiλotιζή~..... .wμένων '110· ~jlQ ''Ioi)

",.,'

,~()υllP.πoτε Τtlμίλησε πέρΙ :Στ/,ω,ό'"

αγω"{}ης ~t(!> την 'Α\,ΙΙΤθλή" εΙνε ΤΙI

Τι'> σημείον. ;ίπ,ρ Ι'ξ,λfγη ~'" ΤΙΙ πoιJρην, 'Αλλ'

καΟήκοντυς καΙ

011

..{

το"c ' λογ'
•
ότ
."• Ο
ος ΤOl' Ρ σκυ
~(), Ι. - .1~.' ΤOllTO'~
' "
\ ' iI!' ίλ'
,r,1 ιw '1-,
"
Η-,
υανΟ\,'Ύ
νιι
ωμ η-'
ό'
'\"
."':
.
"~~~!'" . . '"
ΙΙ νo~ προ••σ~τερlXlι~ κατανιiλα/σιν,'"
Α; ελ~ω~ εις t'I)~ Αλβανίαν;, .. ~~'

.rης.
. )ιαι,'..
-,
'n'
α,ι"Ι'
. . U.1tO
,πι τη'ες" t-μαραvυηπuν
, ,
--.,
ttjv ουρκικ,l,', χωρις να καιιη προσπιΗΙειάν τινα'; n,ivta τα;;τα εΙνε πλή-

'"

ήjς όho;; της

ιΜαν νΓι "ιrtιηΡτΊση 'Τ'!" ναυτικην βιίΟΙ περαιιέρω λόγόι 1'0& Λόϊ<"
σιν τής ΣιμOυστάOΥV, εΙς n)'1 ι'ιποι-· Τ'ς,;,ρτζ δεν ιιιίς ϊ-γδιαφέρο"ν. ιϊλλως

σις κα\ οΙ ιτρωτα{)ληταΙ αύτης,

_χη ~

.

"".ιι
,ι ·"'.~Τ"''''
μεν~ ιι€γiiiι<tς ΠWΤflς-υώα."-," <It1'tv~

••
"Ίσαν άλ/οτι;.: εύη'Χείς ύπο
τι\ν σημαί... •

νΙ,ν τϊι; Μ,ίλτιις I1 εις τι, CΤT!νI'ι" ,ης
Μωσ 111'ης χαι κατι\πι.· ε1; TlI" .Ιπω
γι'μ"ιί<1ΙΙΙ,.."Ινε "ντρικι'>ν "ν Ωχ,'σει
:tρΙ,; τ,ι κ,'ριι,',πρη 1%·'1 τ;ι: Μωο-

••

... "

""'""" ,',

• ~'
- υπο
"
ξ'ενας l\Ijμαιας,
,Λ"" - ., η. ,: . ~'1'",.
,~''',,
των
,ωντ@(. νΙ'Υ
-3α-,' -άllκε~_.,~ νι'.ι_ 111,"--,'.,."<-. .Α......,',.,.•.ταΛ.*,;.;μ'- 'ηιε εt'τ~.νε,,!πα.mfYit'.!.μ~:"Κ,~.'

δ""ρυξ του Σουέζ, ΤΙI πημεία ταίίτα
τόσον απησχόλ,ισαν τιlν βρεττανικην

'Ανιιroλ1Iν.

Έπανάστα. γ.ήσωσιν εΙς τ~ν λεωφόρον τοϋ

8.

.._............

"

mlJ1Eia

001
...uv;.\τ(ιω.οΔ:ι-(

Φα\'τα'ζεταί -τι; δη. 'ί 'ITαλlα μeτα
. . .:. '.,'.
.. ...,,: ι μη
τφν i\π~'!40\,qtόΥτι(lν,u.ηJlUι,μώ.. τ/ς, f2!~σανα'lWQωσn τ/ν Σ

τ,ι; δποίιι: ι'κοί.ο,.θοί'l' τιι πλοία τιι
δ'fρχόμε"ιι ~"ι τ.,,,' σΤΗι"ν τοί' 1\-

μόλ.ς Ι~VΉoxισβν ή συζήτησ\ς λιτικους ανδρας, οΙ δποiοl βλέ- ,βρ,ιλτrιρ κ"ί δlΕνl!ι'νι)ιιε,,, "ις τι', στε,

ΠβοΙ των πραγματικών ύπβυfiύ- ΠΟΗβς την d"αn:ηρίαν τού Σώ. '\IOOV τηι; Ml.ΚQασ\αtικης συμφο _ ματος ιυφβιλον να ~Τβίνωσ\ τος
οας b της" όποίας υπέστησαν δυνάμεις τω\!, δπως τό καΟοδη-

tnntutnιlv IΙΩ(ωσιν

,

Τι, σrραtηγικι(

, "

".'1'

,
. . ''MFΑρποtα.l.ιΙιΙ'Υ'"
'1 ...
έλΕUαιι;''Π''ιΙ;

xσι'ς-tιμενα; τη~jΓωoγείύι,.Ί'6 i'f1J7' - t!τ:α/IυυιΓXCΙΤπ =οV'ιτιv-fιrμtρ εν l<1]ηις, Τό lJμισιl του πλη,'υσμου τουττ",;ι ε:~I"ως "3tO--W~~---κρι',nn'" τοί'ΤΟ Ι:χπ έπί<1,ις μεγ,Jλην "πω,λείεrαι {'πΟ oI'hFVι'ι; ξένοι. στόλου, 'έχάΙΙη-διd σφαγtϊς, "ι' dπελάσεως, Ί~8νων, το δέ~~υμβoύλίόν ,του; κατι!' ,; .
Βεβαίως tούτο δεν άπαλλάσσεl ,στρατηγ ΙΚ1 ι ν επιρρο,'ιν επι "l>v Μι"ν
'Υπολείπονται '] Μεοό,:,ειος Jlαι '] καΙ δι' dποχωρισμοii-άλλ' δ Τοϋρκος συγκυρίαΥ, συνερχεται κατ αυιάς, ;,;

1ον το γόηtρόν των,

άκριβώς

'IΩ~))',

ε1ς Τ,)\' μΙι'lν πεQίπου πι'ι.ρriλληλΩ", Επι μιιι; ίlΠΩnfTικη~ γραμΙΙ;jς

μmι mαι.v-εύiHιζ ώς- οΙ Cftρα-εχεΓ' <5ΙΚβίOiίδιη'ftίj τζν --lιιjiηΑ:Ον
t\ω1;ΙΚΟ\ πάτ(!ωνέζ της 3άπέβαλ. τίτλον της 'Εt}vοσuνελβΙ'σβως.
ΚαΙ tοϋ-το

,α .εr,ρωων

γr6ρκ{l, κείτrιι hιΙ· της 1Ι"nκης 'Μfσο-

ρος l(j)ν dνομημάτων μιας ιiτασltάλου Συνβλβ~σβως, ή όποΙα

'ο'ίοΑι"", Λ,αΤ1ίρησ,ς Ιlέ"lJfρα τη~'ς . 81όδου κατι, μίικο; τ/ς 01>0;; τ/ς άγού-

Ό

Ι'), .,,<

Yf[O",

ιτοΦτη Δημα/CQlX-τικη Κυβέρνησις Ιδίων άμαρτιiόν δσον ύπο τό βά- ,ενΟ"Ωης τ'ι\'

.

προς ,.,;πισκ€\)ην κιιΙ εην"mίΟΧllσΙΥ--οοt

fΤf),i<1nηοι,,·.
Τ,., mjς
εΙς. ,,'ινκ,ι'ι'Λn-ις
"ατotή",
διι't "αλα'
μέσο"~o']ςτϊι,ι,
~lεΩo.,ει·o·Ι'
'l:.Ql,,"ilI'c
ν

;i"

των

τα,ν <',ποίω\, μ'ρο; "ποτελεί >'1 !\Ια-

diuxtOiq,w{}έρας·ΠατρΙδος.
'

"Ωστβ δ κ, Παπα\'αστασ(ου
επβσέν ο,{ι τόσον ύιιο το βάρος

σdι 6ιn8Qβi-το τελβίως τoj'ί κύρους
-της "αΙ t}Q υπέκβ\ΤΟ β(ς άπότο-

,...

' ).ογφ
, τωντης
. κατειπη
'''λ''
μεγα)
,,,τερα
<'1< ογης

.αν.ο"υναπΙ'Οο
καΙ αυ'τη ω';, μί(l νέα· πλη- του τιίιro,'
,ι"u
ΙΛ
'

"'..

πόt'!ου ""ς
ΠΑΟ;'
.. ·, ~ν ,..έσει
"Λ
ν ':Ι Το\! Ρη-νόν.

<ιΔιατήρησις

εις αfιTι1, .dJ..:' η)ν εξαοφιυ,ισιν της ε"ιχινησΙας I'Φν

,.
.. \
σπου"αι, της

'<l , 'Ι
νά .l- ιt'Κoμη

ρωτο

r.ιί fξii;:

σια .νειχον.
σποο"ιιωnιτα τιΙlν vftU~Ix,l>\, f!,ίσεωv κα.Ι τιί", μέσων
καΙ ι;,ς πρl,ς <ας παρrιταχ,1είσα; δι·Μ-

""

iOλoyΙΙΙν τοΥ Κα"ΙΙΠαναγιώτου
·ι'.ις κα'ι ,,'ις .
.. ΠΡΟ"Ο
,,~
, ΤΟ'Ι".... ο"Io....lr"lc
~, ... 0'1

,,;.,

ια
I~ 3. d . μ ς -τou β~ 'ι;'ιν X.fvΗ

ς. YI,l,\'tI,
.

ft'

μεγ",nιν

""ησ."oiI καΙ -τωΥ _καΙ .Σkις..δι.ιi 'Υά ~xn Μπ.ίόν το\ί' δποίοι παρέστησαν

'COy
...... '
'"'''-U

-_J.δ βl>ψ
'''''6ς
u",;ι..,
'Ι""'τας υ~
σ'"""
IUI \"-'9η-ς
ο,ιι....... ω'". .....
1f
_
•

νά ~νιhιμη{ttl- τ):ν,
Καn"Οββδα-v οlκητης . .των "πο ,Qlr/.tωv.
",,~.;ι.

'ClI)V

mnO""
".Ι

,.."

ι"ί Ι Γ1ψμ ι ι ν ! Ι.:; Qχι:φrι;: ~ιlΊ.

τι) μt'-λΧCιV.

ΊΙ 'ΕίJ.ιί;, ,;πο" ι;ιρορ.ί τιιν ",'ιιτολι-

xllv Mrol'\YfΙOV

Π""Τ' fl ΠfρίβλfΠroν

Π/{QlίγΙΙVTΙΙ ,οτω κ/{ι ;τ",'iηrικ-ljς ιΙΕ.ί,,(.
tiJvIΊ:roi.,v πρέπει \',ι {'ΠΟI.ΟΥίζωμε\'

~μ,ίς :,ί :Ιι<ι!,οί ~"I τ,ι; ,πα?ιιχ<OQ'!'

nt

ι; ΤΗ'; ().ΠΩlι;tζ δΙΙ\,ΙΙΗΗ '·Ι{ κrιι.ιη προc
'

,

{O\\~ πιιτr()i~ς "η:ιίλους: TηC. F{'Jτω και ι,π~)

τίτMtν'cletνωμοaύ"ης .αΙ .1ψόσιώσεως>,

Ύ

- :[7{ναΡ'Ρl',ι ία
r eύΟ['(iJl' ,

·ι·

!k' ,τής

<αίl, ,ιrI,Gtlfpa;Pfla-

σιιyκρ~ιiσεω.;. _'ι

fXEιV1~, σΙΙΥΚΡΙΗψΗ';

,'ιξύν

I';"Xj1'

της -ι"οχηι;

τη; εΙΡl1\"lςl :taQCι. τόν

μftαξύ
Άγγλ~ς χαι Γερμο·\'Υις χαι ιό πάv.ιp1"ε
δwxφλέyoν την γαλλι.χίιν φ~τψίαν ti'ιτ/μα

Πολλάκις ι\ τηλ€γρρ,ιrος 'IΗf1f\ιf\ά'ι"ει μΗ'
{~'(λ~lχIιxης Ι\ΡΗ;Ι:U/ ΟΥΙ?, fi~)Ίdf~ fξ(J.ΙQ~ΤΙ

μιομιιχανικίιν

IivtU.Yf.oVΙOJtbv

κη~ σ;ΤΟlJδαωτιμος. Toυτ~ ΙΙΚΡ,ιβα,; συνεβιl Ι υl~ 'ι\λσαιί.α.ς κα~~ ΛΙ'ι)ρρα(νης,
~αι εΙς τιιν, τη/~ε:(ραψηOε,ιoα" την

.:τ ΡΩΠ,αρ. Ι Κ\.Iρtωζ διιΊ 1-0ϋ ιiVΗ;tάJ.οu

---.LβδΩμά.δu...,_u.γ~kΗ~;;~

έΒετεύχΟη

δέους των

δύο

δι~- 1~~ ~- ~~"'-Bfγε-

=~::Ja;,{;~.;:~~~ Π;;~~;η~~~~tι~ι)εΤ;~~\~ j ΥνωσΝτΟ\'. ί}tι ,::9ό ~η~lς i';<{)ίlξ~(ΙJς του ~ πoλi~

\

t

}'αλλιιις κιιί Ι'ιοιιγκοσλΙιίίΤ.ας. ~IT' fίδησι'ς
~~υ ,Lα.tU\'~Q, tΊΗ δτηι;.,::tολιτικιι.;, ~1]VΗς της
αϋιη, ι'ί\", IJJtfQ πι{}α\·(;lωτ~:)\', (i.J.I]Oιotin, ου ! • ~Qtιι.της ι ~() ~! ηροφριικτοι (L\"tL"Ι:αλοι, αΙ
jI.J\-ov Ο' ιί;τοtfλrοτι ΤΤΙ\' ιΙφετη.(\'ίιιν γενικω· 1 δυο Tcιι..-ιλω, αΙΗνες lφρούροιιν τίιν f.iQJj.
τέρων tυμΙ;)fΗ'ων μπα;l' ταΊν Ει·'ρ(~πn.ϊχ{ίJν [ ~Ilν ~ιιί της ι'ιιτηλης, T?U _ πσλfμoυ. Oooei;
IH}vcj'n', ι:ις fX τ1Ί.; (}fοεως -,:ών ο'\'ιιβαλλσ- j εκ 'tωγ πokt"tαm-y Η"δΙJων."lς Ε{,ρ(;)πης
11I~"ι~ν ,;ι.ρα.τα"!ν, ά)J.iι"~ft1. Οά ;~HYrJ.ιrfQll

f}ις ι,,--το μfλΗην τι\ .ιμημα

Υοι'ς Ηις ~ει,ι))I\'~!ς, οσον ΚΙrΓ. ~Ίς

_~~σιν

HO~ μt'λλf"ΤQ~

ε'ξε.τ?,οιν τα,:την

πol.t:μοu

On

Ι 'ίlπιι~ιίτn (~J'; ΠΙ)O~ Τl15 Όυν~π.ειας
ΧQ('IΙ'OEωζ

-':0

μπαξι.!. των

δlJΟ

Iη.~Ό πεψ"

, aiJtillv

Τfλ.εuτ:ι:ι.ι.αu

:ΊολΙ1ttμόΤ5ΡQν

o.ut

lιιι"iς σνγ

κολοσσt"ν.

χρ~' , -δισταγμός δ~' της IiVMi'ltjIEroςo τής

ΠΟ/•.ιψον ..~~ις l,Ψ' Ι

η, <tfLQH ,του

πο,ρuοχη

o..j'-

τη,: πρακηκης

ιίξ{ας _τιί,ν., ~ψμ(ιz~.ιί)\' κατ~ τF, --τo~ς

ό

FύftΙPιης

mJVnΡΙJ:Oσ.ε πλεισrΙLκ,ς ι{ς' τίιν "Π'ιο-η.

.δuι.l.λα.χτ.ικής πολιΙΙΖης έπί ζητημάτων
I'in,<Q- ίtffiλ-ησ(f\' πι~- ση ..
.
-t
"Α
•
Ύ

σ:ω~',

"

νλικόν προς διιιμόρφωσι.. onιptiJV πε;ιοιμην ~Iι~ μΩιραιι;" ςη;:-ιν., "δριrς, FQUT~O,'loEOIV )((lί Ώα ΚΗτnι{)ί,νη τά :ι.ρfΗη εΙ.::
τ~}\' (L,::uψεων, ω..; () !ωσηφ,Καγιι;ι εν Γα" ..
t;t v λflψη' ι1τοφάσf(Ο\" fγγΙJ{ι.ιμf,~(σ" 111 ν : ~ttt-~"~.b :ε!,nιτ-αtο.; .ΑtJη~:RQαfΙΟQ της
iπί μακρ~τατoν ΧQόl'ον ι''H(1τήρησι~ τοϋ Ι ηνω,,ιηψ; p.ω~σι~ς,. π~λλ~χις. προηλΟ?... εξς

προκ-ίιψω'τος fίQιιnχοi)"ιιετα,;ίολf!nχοϋ καΙΙΙ- 1 _~I'.μ,}ι~ιπμ~υ, ~ρ~)ς την ~ν~ιπαλo\' ομάδα
εοτωτος f\' ΙΞ.:υρΙ:)πη.
ιLΚQI(tril'; δrστι εσχον προφητικήv-διαrσυ1fσιν

(JIJflflGXfn1 /J) Ε'ίριίηι,
.I1Qlv' 11 τό φσνικόν '\ U.-ι'-uν του !ΕρβΟΗ

-51i

φοιτηω\ί

!lρΙ,.,:ιτ, άναφΜξυ τήν I)Ρl'αλ~(,

τιί", l(Ηι;"(ολογίσΗ,)ν δεινών

~~ ιϊη,,~, (qς έχ

ξ ... ός

πόλΙfΙΟU

-ui)\! ύοtέρtuV' .ώtε~εί..

χΟ.!, Uπήρξα~ ζοφεριilΤεQα, καΙ TI!BXVc~a
"ΙΙΟ1ις ώιώ<!lοδόξOl1 ",~βλέψ...ς.
, -

,-

"r
1r,~~_

..

-

.
Ι
•.• ------;--oI-~~-_______, ... ----~--.

'";..

ΝΕΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ. φνΛΑΞ

ΞΕΝΟΑ8ΧΕΙΟΝ Θ 'ΟΕΡΑΟΕΥΤΗΡΙΟΝ

" ΜΕΣΑ

=

,

.

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΕΙ

ιΠΟΤΑΜΟΣ"

Ι

~i;;onotei:,;~t

Ι
ΤΟ

ΧΟΙΘ

σ"επών\.ψ.l)vπλ""1f)ωμ.~ ~i)~

IiI"UTΙP·Q>j, i}·tt Υ) π:llv1ijΥlJρt,i
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ {):iι-

Δ,' εσου, 3iλ~υν νιk π.ράσουν. '1;v "oιλOK~ιpιν>'ιν
SCI/$on.
5,(, ώp~t", ά~λω(, &λλdι &οιυμίσι:χ ΠΡ&'Υμ:.τ, οπδ nd<1~~ [πο.
,,_ιjι'."L~,.ML~ Λ.ΠΩΙ.Δ.Μ.Ι;>Σ_!.!,u.9,.ιh@?,ςitt .. ι !'ρον.

-(QU

····~T~!.Iί-·.JI4~".l'-"t.~v ..ιIJ?IJI.'ot4iσr.v.. "f')'I"LiV.,,-,!Y.4!'J~.~~Y .la-..
,σ.ρωτερον 11011 "oι!toιpilitEpov. ,Ηροι,
&πολοιυετ< τδ ώροι,6τερον.
πφήSιiλλ)ν "111 &ltb τaς nPUItl1, ljμ4ρσι; οιΙσ&άνε,!Ιε τΙν έοιυτ6ν

'ti)v °.l8!11'11
.&U,I,oueJ-tQu. v~ou iιμιφόo
:'C~A-σytt\v; ~μιf()~Y . ~τt~ii~;.
ι

.:~ :~dιV:~~f:~~~;r.OI' :to.vcbve Τ!...~"I'It~:,'.δν._"?I<X\ιΙ"1,6!

Τδ στομ&.χι σοις 4ΡΥ<iζ.τ .., χωρl,' ν<!ι τδ νο,ώ&.τε, οΙ νl
,I,pol ΜΙ &ποστΡ"ΥΥlζουν 1ί-00υμilισ,oι τδ "11'01 σOl. ιiιtο~diλλονt,.,

1~νrrf[Ρτωδ'ι"ΤΊ)ξt'iδf';·δΙ·πvει)μδ\ii!ζΧϊiί1ιΧii·ΡδΓοι-σα;-λaι~·

t~~f'y.oo'-.,':~.o:"c~~'.toι~,~-~c_c-:·...,c-======,
ΚοιΙ τδ &:>01'01 l1ίJτδ σομβα{,,,· με

:τδ !letov

νερδ "011· ~b~-

.'

&λλdι

μ4ν"ι

(1 ο ~ 8)

-- -. ;

~ Α:

r

'0"

γ

,(

Δεν Oi προτtμ1ijσe:τe: λΟt1eQν 'ι:ό ,:ι::,r;:vο

ΟΟηκιιεο'Υ' -;QU ΜΕ!Α-πσΤΑΜΟΥτό iAntl~O\l~t
ιιuΟ'ζι'lll!ι ό r.ptλο~ ",:ις 1ιe'. ΜΙΣΕΛ ΣΙΜΑΝ ;
(4

Ι tiι1l'J'II

ΕΚ ΤΗ>: EΠJTPOΠEIA>;

-~

Δ

.

.

ΟΜΕΤΙΟΥ

Φέρβτα; ε1ς y\"ti>olv του

""ι

'J~u)t(<J.V τοΟ διi,tl00 σαι,.

τ-νιν

\~~~;1~~~~~~:P~~~~~~~o~~.

οlς

,UhιoY,iygIl1v με t1jv n<&pt.nQ(JJ"I:V. A<1jv !,!Qιlleιρ,ότ1I)ΤOΙ
t1jIί

'tιστοtχιι& με:

----===-===---...,.....
. . ~= . _p.A~[ye1Σ~,--.
-...

δλO."iίlί-.1poν ιiΙpl1 τοΟ ΜΕΣΑ Π()Ί'ΑΜΙ)}" ΣημειωτΙον e.. εεν·

~,., ιχ... τιλoιμβ:fινε~&o πΙUς' fI~~eBl, :::"οδο)(οlον,

. Aifi~ . xώρ~ν

χρι....

.στsπωνύμoυ πληρώματος IΊt~iJ πol
ντιγυριι:; τοίί Άγ.. Δομετίοο εΙς 'ιό

ομώνυμο-ν π~ιiσtf:lι_ ~Ό.4~. ···-ytVtJ

~φέτoς την 6ην καΙ 7ην Αύγού
στου

·1)

κο. τα το

νέον

• Η μερολό-

i

γιον.

ΕΚ ΤΗΙ

ΕηΙΤΡΟΠΕΙ/Ifl
ΑΓΙΟΥ ΔOIιIHIOY.
.

EKIUlHIIAIT.

ΔΥΤΟΚΙΝΗΤ!

''-c'Η1i~1''ι:ιQl

·EUνo"~Iitv}.~Q.>.η...~I~at---'*

~til22'KIII 'Ixo~ααt ιΙι. βιισ,ν 1:C ",p6tPιIIAιx τΙO~ ruμν.,σι.,IιΙΟν τ<iξε·
lII,μ~UΙν ΠΡΟάl!'\'Ι14ηll Πρ«14tικliιν "IAlίljj>YjIA4tIιIll (ltλ~ρoυ. Λογιατlκfj"
ιFέωΠW\lll6),,' ιιλ,π.) κιιι! μ~: 'oIrouBιIIιIv CIIδξ"ljοιν dιplilν tfj, ·ΑΥΥλΙΧfj•.
'ΧάιΙ l'IIHlllfj. Υλώαιιl'jf, αχοπόν ΙΧ81 τόν lIoιτCllρτcσμόν μl1&ητ6ιν πρός
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"'1«111 Ά ·ι!. μ6Ρfωαιν' ιι;ΡαιllΤΙΗήν, Ιιι.,νήν πρΙ. &ντιμετώπισιν των
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ΣΥΖΥΓον τον IΗρον 8ΕΧΗΤΖ 8ΕΗ
(F.I,

τ,,< οΙ ..,,,· nΙζ .,λ~o< Τ'Ι' 1ιtaTFiH'
τυυ

την Σχολ1jν διδ~σHlΤ""

'9::εχολη δδν"τcιιι ΑπΙαη, νclι n.,p<iσx"!J τclι ιiνCIIYKI1I., 1'Ι'6δι,," δι'
.a!SI·lIfj. μορφώσ8ως (1Iiτινιστ4ρ"ς δ,δ.,αll"λΙοι, τιi\ν &ρησll.υτί"ιι.ν
μαl6iijμ~fωΥ, 'ΈlιιιλVjά,ΟΙΙΗΙ.νι. IIfcu(Jllιfj. κλπ) at. ταΤΙ.·βaτmηrtvoυ,
νdι }μρωlΜίσl συντιλοΟσ., αδτω Ilς τδν lι.,τοιρΤ,ομΙν 11111 t1jv Ιξύψωσιν
τοο. ΑνοριαιχοΟ "λήρου.

~τΙpΙΘ~ ν'ον μΙΥ"λοπριπ'ς,. πλήρως

,.~"ltI'ι<.".ις tfj. Π",δ'Υωγωjς

",,1

ιiντoιπo"p,ν6μινoν ιΙς

&,ολ.ύ&ους

600"

_ό δυνα.τόll

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

t1jv

Ι~I

.'W""

~

τ~1ι

Εις τοΟ;..Ικ tciIV ξ4νων χωρΙων
προσερχομ4νου, 1',,3'1'&' ποιρ'
'XUIpoOvtl1I ΙπΙ σUΥΧΟΙΤl1βl1""ΙΙJ Ινο,χl"" tfJ 'Ι'ροντΙδι ΤI'jΙ 'ε,l,OPOΙ~Ι
τ1)ς Σχολfj" !lωμ,*~,OI II.,tdiHVjloι ,,"οι 1 ίιΥΙΙΙΥ,{ι.
ΑΙ Ι ΥΥΡ 11 ,1,111 ~Pxoντoιι &πδ tfj. Ιf),1ςΣεπ,lμβΡ(ΟU τdι
μ~lί-Ijμ:.τ:x dιπ; tl'j, 1Vjς ΌκτωβρΙου.

ει τ>:"τικdι

&πό τ~,

χα.Ι 4ft.ό τ?ιι;;

10%
2ι;ι.ι;;

ΚΟΝ Κ. Χ: ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝIΔΗΝ
.---~---

ΤΗ[ CANADA Ιlf[,ΑSSURΑΝC[ Co,

.~

\

----------

~

~ MΙ~ 1~~ Mfr MElItr~~ T~r ~~ίMΠY ~IΦ~MίIι ιIlIPH~N I~Hί
ι'\ιενεργεί

.~

~
~

.. ~ _ + _ J H . +
....

άσφαλε(ας ζωης

τιμάς.
ΓΕΝΙΚΟΣ

έν

Κύπρφ εΙς τας πλέον

•
1I1I======iii

UP4KXQE..l1i

-_11"
Ι '" Ι I ' . a . d
t~

Ι'.χρ, τ~,
μ,6χρι

~

ΚYl\PQ.

.~. .r~OMAS ΒΟΠΟΜιΕΥ ι

π~ό,

LARNAGA.

'1#

(5220)

.

..

....

ΚΛΕΑΝθΗΣ ΧlΗΟΦ1ΔΗΣ, Α.ΕΥκω:lΑ.

πωλf)Ο'ιωc.

"oιl περισσοτ4ρ.,ς

",λVjΡΟ,l,ορΙοι,
&που3uντ1l0ν πρt,
τδν
ιι. Ν. I{ΑΠΑΠΕ-Πλ .. τεΤοι Δ,,,οιστVj

ρΙ'"ν, π.,pιk τα Γροιφ,ί:χ tfj~·I1Σ1~g'I1(.

ΠΟΑΗΛΑΤΑ

..

---------~

'--

'~

ΣΌΚΟΛΑΤΕΣ ·ΚΑΙ

ΚΑΚΑΟ

Αι καλύτερα~ σοκσλάται τού κόσμQυ
κατεσκευασμέναι δι' έκλεκτών καΙ_.άγνών

ύλικων &στε να. εΙναι' γευστικώταται.
καΙ -8-ρεπτικώ-ταται.
.
ΙΥ ΠΟΥ

ΤΗΙ.

n:ST
ΎDY 11.51

,

.~

.1,.1, U-;.- ";--;;;~--;;'-"-;';-;-~~, Ι,., Η 11' Ι ~.I' '-I,I",~--

t')j,

.

δη, μ. μ. 1taΙ ,,.Q{ ~ .~. 4ι~ τ~

Δ,ιk ".,~oιλ6yoυς

11

~.

σΒφ4'ι' των

πρ'ίΥβατιχ &ά. .ι.,. Ικη~ιιψιtV'ιι

μισημβρΙα,

_-_---.:.....-_-------------

t1jv ιiμετιi&lτoν ιiπ6φ~oιν
&vcbt&pl1' τιiξε" μ. ιιοι,

rfvoyt~, δε"το! πρδ, IIOιtήριoν lξ4τ.,οιν δι<!ι t1jv Α. τiίξ,ν μοι!tYj
τaI"lIiίτoXo, ιiπολ'ΗYjΡΙΟU ΔVjμo~. ΣχολεΙου, εΙς δε t1jv Β'. "oιτoιΤιiσ·
σοΥτΟΙ, μ.&ητOlΙ "ditoxo, lν~I,,,tlIIOO tfj. Ρ,..' tdiξιως lσοτΙμου ΣχολfjΙ.

Ψ-'tΘΟ1ι\J [)-Πό ~iί'ι-ν ,"γορα.οτ.ω.ν
'tlj.., ΤρΙ-ιη\l
W1Ι ΤβτΙΙρτ",l"', δ 1ια.Ι 1'\ Abl'Q.uottiU ι 92..ι, δι'

βλ η, τ~, ~μ!pα,

OURANT MOTORS, INC,

(~I

Πρσα.,πιιιόν l1ρισ,ον.

Ή Σχολη ιiπo,ελεΤfτιΙΙII τιiξεων 2 (μΙ
δπως lν ιιοιψl> "ι> δΙοντι προστl&ιι." " .. Ι
&~p'" πp",lIτ,lI~ν xoιpoι"tfjpr<).

4ρι4}μώ,ll 1"06 καταλόγου.

Τά

AπαXΔEI~ηx:1 ΑΝΤίπra~Ωπal

τι!ι.

~

ήμ4pαt4

.qj-.~ . ..m..~

,Α!ΕωΙΑΡ-ΤΙΒ---

'fy,aIvfj ••

ιχν ωρ.,ν.
λΟIJ&ήσΘΙ

""'1 ή Τουρ

l~~v).

Ή ",ιliλVjσις &4λιι «ρχΙσιιτ/ν Π4μ
πτην (7 AίJyoύστoυ)
.Ι. τ~'4 :J μ. μ.
ιι.,! τaς

11,

ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ

εΙς ολα τα .ΖαχαροπλασΤ8Ια κα\ τα dλλα

εΙδικα ΚΜαστήματα

"ΈΝ KTDPGιr.

(
(2C-G)

ΝΕΟΣ~ΚΥnΡIΑ.ΚΟΣΦΥΛΑΞ
.-.--'--":---.-_.~

'--M#1R· ίΠIΗΟΛΗ
:51}ιόt:ιμe κ. :J),evJvvτά,

ΗΤΑΡΤΙΙ β ΗΓΟΥΠΟΥ

~cφor:Ia, 4mι.Ι;υ ••Ι•• "ρδ, ί''''"' 4>;0""'"
--t"""----<-'f'D'Y~~"""'"".
t1'Ρ-c.J6v'tώV~ 'tGB 0.(.00

r,

Eu~ti),u~o<,;

Bayer

ι

.

ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΑΗΝ

" Σ "
ΙΑ

6lOC"(1peEPYU-, (Π-Λ) 'Oδl>ς <Ι>ανερωμέ"ις29.-Τ. Κ. 16Η.
ptx'ij ::Ι;;~lU2aΙQtcιaι'l:'ijν Ι G
ΤΞΞΞΞ; .
'()εf~:ΙΙΠΙΙαtν -;i'j<,; :t;;uyt"
λtf'J()~ x~t "eQU ~lOC"~ρω" ~:~IBAωH~~BOH& ΗΡΤθΗΟΛΗΟΝ
πi)'ιe(1'ι'$νCοφ).ε6iωνχι.aί.,

CO~. Ο

ιiν~ΟI~Ut3Cώ" ιi"ΙΙa.aων •.

ΗΡ

θΥΡΙΟΥ

. ΕΝ

DΑΡΑΔ

Σ»

κα, δ,,_ ιI!oινmις dinjwηoov δt~· άIiυ-

. νατοϋ<Η. νά l.ιεtάΣXα/σ, τijςσwεl)ρΙας
τοϋ Δ: Σ. δ μεν πρι1ίτος διότι iισ6ε-'
νεί ,) Κα θε~δότoi!, (, δε δεύτεσο;

ΙΆΓΓλlΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

KVf\POY

f1λείψει αUtοκινήtου.

~ ΣΗΜΕΡΟΝ

EKnJ\HPOYME.NH

Έν .oύfOU; ΤΟ Δ. Συμβούλιον συν
ήλ,'re τΟ :/t. :2άββατον-παρόντα ,μέλη .
4 'Έλληνε.ςκαΙ·6 'ΟΟωμανοΙ-'-καΙ

Μ. ΒΡΕΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΙ"

ΓNΩΣ1000IHΣtΣ

Ειςτο" Άγγλιχi,ν <Xρlσrιαvoo'Jν
Ι{ήριικα' (.Christians H~l'aId,) ~lIή.
μΟΙf(εί~f}η ίΙπο ήμερο 17 'lοι.λΙου '.Υε

συμ.φι;)νωι;' προς 'εσύ; _. Kα~oνισμoί,ς
τ-οϋ 'Δημα~εωυιlπεφάσ(σ6η 'οπως
ε1!λε'\'ii προσωρινώς
Πρoεδρl!ύlι)ν ,ου ..
ΣυμβουλΙου. !\ιαρκoύσηςτiΊς ?!Πουσίας

μεν κο.τωΤf.ρω

δμοφ,;,νως " κ. Μ.

λοLον &ρ3~(διoνl τo~

τοϋ

~)π()ίoυ π~ρf:χo:

μεταφρασιν,

δuι

νlι

πουσι{. ~κ ηϊς E1ιρι~πη$ άπόγονοι των

. Σχολαστικi"v θεoλ&yιι>vτης Δ\iσε.<Oς.
όΙ δΠQWΙ . συνεζ'ίτουν σΩβαριί)ζ1' ~αν. δ
. Χ;ριστ!'ς: κ~ι;,.ς :fyινεν.?ν~ρω"θ» 11'"
\'LI σωση τον κοσμο\'. δει' ητο iIuvatOV
l}e,iιρητ.κUJς",,- Υ(νπ δια τον uf."jy
σκοπον ;ιαί.,... κολοκ,\v\1η iΊ x{'v3<tQO<;.
'Επιπλέον διιι νι, φανi\ ση -- καΙ οΙ
αγαιioΓ~γlOί .·ΔiUΙt'iiίΜσ:i::i,~λε,l~'
χο\'ται παραδεχόμενο ι ()η τΟ πολιτικον
'ΘΠ

Ε. Α. ·Α. Νο.

«' :νηγγέλ{lη εΙς τον Τύπον προ μι
11 ύο έβδομιίδων στι {ι Βρεπαν,

κη Κ βέQY!Ι.σις άπαντώσα

°lι.mΙ ΤO~ ιΙφορώσι' τή" ,"ώ"ιι.vσιιι
'Α·

':i.!. 81/-

.κφο(ας.
ΕlδΟROιοΟνταιl οΙ δOlνΒΙcrιOlI 'tfjG ι!!
11Ι. ΠJφn~craω, δ'! ,g1mλJlil:~u~1ί

301νιιων &Jι 4ρχΙιιωοl τήν 20~ν Δύ·

πρΟ$τ.Ον

Άρχ (σκ!l'Νν τ/ς Κύπρου &Πέρρι
ψεν ,ολα, τα αΙτήμα!α. τα "π~βλ~6έν
τα εις αυη]ν

έν τφ τελευται,φ

Υ πο

μνήματι ειξ τθ α/iffiov οί' Κύπ(lιοι Ι.
ζήτησαν ά,'εξαρτησίαν. καΙ ενωσιν μετα
τijς

..

Έλλάίioς,

wro

Υάλη,. ΔυΤPlης Δ1JVάμεως, iί_δπolα Μ
έμφαvισ&i\ κατα τας τελειιταΙας ήμέ

ΕΚΦΡΑΙΙΙ ΕΥΧΑΡΙΠΙΟΙ

..

~ας εν ""ν'δtιασμφ πρΟς τ/ιν

.<1,

>:"'1ν 1ων οΙ,

Έλ. χοι.\ 'Α ναr:aτ.

e,oa.ιopLeou,

ΦQ·lριiχ.η 6ι&

'Κόπου,

10U,

bttοβλή&ηοa, δι'" τη,

Παρουσ!αΥ ttjίi XΡισto!ί. ..

τοιomοτρόπως Τι Νησος αiίπι ((χει

I1mQvrJa{αv JttnV έν ήi mΡOf/n
Tet9. Εις .0 ΙΙπoμεμακρυσμlk'oν πα

ρελΜν bιραηI{)'I].διαδοχικως ύπο τιίιν

Α..

'''''

Οιλ>".

νων, τω.. Πτoλεμα€ων
μα(ων. ::J<aI em(lll!n

Mao·
ΑΙδ",

διιlΙ;.oιν .Ι""ηρΙ....

Wtιxm(ΠιJ( τbv---π- -Α-ημ>.

"t6)v Προaχδπ.ων

'Ίtφορο~

νον, ωρος ~oν ,αι!JΡl!Ρll1μΟv. ~ii;
fl{Vf!JPQV, Ι/'α 11 9(ριφος avnI<fl
<ώρα εις' Tnv Ί5'ljJjijίiiv.Χύvε;;
αιώς αιρέαιεl να αιαραμε{"fΙ :J3pecτανlιιΙΙ ::J<ciit1l; άιι6μn. "Έρχεται
ΈχεΙνος OOTU; {Ιι'ι επιτα'ξu ν" παύσω .

π'ιιρι

φΘpIιe, ΑΙΥόπιου, δοτι, προα4φlιιρσ,," 8t{; 't'iJv
4πΙ tΙU\l ιιΙοιτηρΙων 'ΚπιτροπίΙ(&\Ι

• Ι,

μνήμην

τοΟ

"ρo.φιtτ..,

ιι.Ι«ν λΙρ«"

&π.β,..." .....

σιν ot πόλεμοι καΙ νι'ι άποκατασταftή
11 ELt>tl'\""l και ΙΙ δικαιοσύνη εις τ11"

M~τpo".λι.ou Μ'μφ,lIc, Ν.κ.aρΙου.

ι

Υωγ Ρω
:J3ρειταv.

tn; pOpfJnv elve ό aJPOfJ12ctKO>
ΙΙΑnροv6μος OAUJV TΏV :.Dvvάjιeωv
ωύTΩV, erve ?V6lκόv ΝαΙ οΡμ,ω

Πρό, 'tob"Cot, <tbv χ.
Ι'. Μα.ραΥ'ΚΙν δΟ''Η'
6ιΔθοβΟ'ιιιν 4φιλόx.αρθιb, "CYιv' ΑΤ&ουααν
'100
Χ'ρΙο-τοβι-τc;,

καΙ

n

.3lVTOHρaTOρ{a Hat:a "Ίυ ΓεΑ/κιίν

Κα.

etc "I:ob, 6rtoLou,

X8VOHOX-'COO"tCUKCΊ1

Η ΕI1IΤΡIΙI1ΕIΛ

πάσχουσαν α,,[ην Γην'.

ΤΗΙΕΜΗΗΙΚΗΙ ΣΧΟΑΗΣ ΠΕΔΟΥΑΑ

Right! Reverend <Chrlstian He_
raJd " , Διαφορεtlκιι τι ΙΜ γίνη ,'ι
προφητεία τού

Λαν,ηλ

σας γνωμάιει.σις,

ΥΔ

Άγγλικl)

κα,

κτησις μέχρι

της... .Δευτέρας

nl\:...

προς τilν Ά Υ Γ/)'ιιφήν, τι": ΠΡΟφJtt~ίας

'~ριO.

μΘ:

8

40

τοϋ Λανιηλ και του Μτ
χιυρlς σοβαρο\' λ',γον νι!

προτιμώνται εΙς όλον
4 Τ δ ~-&-4-τ ~α 4 .ή

.

αίτινες κα{}ωρ(σ{tη-

aω'λ'ijν:χς

ΆριΟ. Ι:'.ξ όμοΙω;; ώς όiνω
προuντζεν'tjν
~ tντζών •

.(38-0-0

.

προuv'tζit'ι'VΙΥ
ί\<<tζών

πόμ.,πaιν

.ΔΗΛΩΣΙΣ
ΙητιlτOl, διόl8ρος ΔUίαlσKιιλoL!ςι!ι
Uιν Α' ~&ξlν τi)ς 'Ε,Ηη",,,fjς Σχο ·
AilG JιI6ρφoυ, &ιινιiμι>oς νt!ι δ,διiξll

π"'lιν ti), 'EAλVjv'''fjG Uιν ΆΥΥλllcήν
'
ΟΙ βouA6IAavoi &ς 4Ito...&8iCII npbG
'l:ijv 'EltlτριιιτιUιν 'EHVjVIKfjG Σχολfjς
Μ6ρφου, 6ltoΙΙΙUλovτι~ ΜΙ τiι, 4ιtαιι
ιωιι fOlHIllijV.

~aιις οι6τ6ν.
JιI6pφι;υ

<tών
πρόιe

(-νι ;ιτο λσγικι;)τερο; κι'ίπω;" δ αγα

{}όπιστός πρσφητιολόΥος, ιίνέπικαλείτο

[85-0.0

σoφιστικfιν ίρμη\'1,ίαν καΙ αtτ/ιν δμως
δια την Αίγυπτον.
-ΚαΙ Extnei την

τον στίχnν 4:! εις τι')γ ι~lπoϊoν έπι τέ
λους το γρ(ίμμα, /ίΥ {)χι το
πνεύμα
του προφιιτοu επ"ρέπει φαι"ομενικως

Άλί.' έπροtίμησε νιι διαπράξρ η'ιν
διαnτρoφyιν Ι~ίςπρoς Τ1ιν Κι'προν.

'0.

'Ανεμόμυλος ΤΟΑΟΝΤΟ σημαΙνεl έργάτης ι'iνευ
μισΟοΥ κo~ τροφης. Ποίος κηπουρός δεν Μ ftελήσn νό
ώτοκτήσο τοιούτον ~ργάτην εΙς την ύπηρεσ(cv του;

sl,

Β. Σ, Π ΕΤΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΑ

τήν πληραιμήν.

&

ΣI~

80)7)924.

-

ΛΕΥΚΟΣΙΛ
Ι'

Η

(Β-Ι)

χείρα αύτσϋ επι την γίιν καΙ γϊΊ Αι
Υίlπιοιι "οιικ εοται εΙς πωτηρίαν.lΙ

KUnP<j).

ΠιiρBXO.. ται μsyάλαι Bύιwλlαι

JnlTPOnEIA
W!llIllIlIl ΣΙΙΟΛΙΙΙ IΟΡΦ1ΙΥ.

Ι,

-\, ..λ

f··

[65-0-0

'Ε"'ν &'" λιιδώνωντιι, μ6νοl των ι!νιιl ~ •..!! πιρ,αα6·
τ.ρον δ,ι!ι τΙν ιΑρι&. 8 κοιΙ ~S ΠΒρ,αα6τΒρον δ:~ το'"
ιiρι&μoιι, 12 κιιΙ ] 4.

11ι(!φίfEοeιι~ εν

και

Τι λέγει περί Ά γγλιχης I{atoχηc:

, 'ΛριΟ. Ι'" όμοΙως ώς όiνω ιi).H μβ:
6

Τα.JU>ινωOησεται

πιστρfψει. χαι ΟuμωΟ"11σεται έπί διαΟήχην
/ιγων" καi ποιήσει χα/ fΠιιJτρί-φει κα.l συvι'}-"-_

σει F:rί τoUΖ καταλείποντας διαfiήχην ι'ΙΥία.\'.·

ci),,).i μΙ

πόμπ:χν τών
πρός

{lvayνt:,

:Καt !'!σεΑευΙΙδl'<:,,'!V <lu.'1io\ 't~Q'";"

ομενοι ΚιτLOΙ χω

IelJ!.t πόμπι.aν nρou.,v-

τζενvιν τών 3 tν"e~ών πρό~

δ

σtης th γελιWιν τοϋ Ισχυρισμού τ/ς
λαμπρας α"τ/ς Άγνλικής dQl}poYQaφίας μεταφέρομεν εκ . τϊΊς Ί\γ. Γρα
φής .Ον σχετικον στίχο" .οϋ Λανl1lλ:

'frJitM;~vtaμo~;;. 40 ~t«

n1JP'10V

.~aId>.,

Δια νΙΙ ΈVΝσ-ίΊση η;,ρα

.

πό6'ιιJt

καΙ
χαλάσωμεν

Cross

το 'Xαrή)ρι> το;:; καλοκαγr,ftου .ChΓI-

το ~ργoστάσloν να

σαν ΙΙπο σήμερον εΙς τος έξης:

.

ρήση τοιαύτην.

.
ΚαταΤ1]ν αυτ/ιν ιruνεδρίαν dπεφα
σίσ/}η Ootως ..διωιωή\.'I'Ί- παραχη βοη
{I~άτων l/ιιτoυ εις ~ωτεQιxouς πτω- '
χους, εις ιiπο!ους έδ€δovτo μΗVιαιως
1200 οκάδες καΙ δπως μsτρι.ασt}ftδ

.

άρι6 μbς' τα/νει1ωtερικων τροφίμων
τoU ΠτωχοκομεΙου άνερχομιίνων ηδη

περΙΠου.· Πλην τούτών άπεφα

80

καΙ τοπ(){)ετη{lώσ( νέοι τoωίiτoι' εις
τάς μ1] φωτιζομένας ιΊ!\η bιτoς τ/ς
πόλεως δδο1\ς.

Τέλος να πληρΦ3<ίίσιν ~Ι ιιισθo~
κα{lως ώρίσ8ησαν άQxlκιiις υπο ΤΟ'Ο
Δ. Σ. καΙΟχι κα6ό,ς ηiΊξή{lησαν τύ
"ποδε(ξει τoU Δημάρχου fι"Q._roiί-M,

•Aρμoσtoίi, περωρι.σθώσι

δε τ4

. . .

<κεράσματα> Μα,; τoU Δημαρχείου.

Το dmsYWμII τijς π.

ΔΕUtέQας το

Δ. Σ'Ο μβιr6λlOν συνηλil'εν εις l\ευτέραν
σννεδριανκατα τ/ν δπo(αv άπεφασί.
σ3ηtiπιος!πιromς• •aσ{}ώσι διά

φορα ζητήματα ιiδειά'ιν δι' επιδιόQθω
σιν οι.ιι<ίίν κλπ. επίσης δβ δπως τηλε

γρaφιιdίJς ΠQOllW:IIDώσtV.Εκ νέ01J ό 11"
ΘεοΜι:ου καΙ δ Κο Φoινιεlις επιβαλ
λομένης τijς 'διακανον!σεως

τών

διο

ρισμών δημoτutων ύπnλλήλων.
Μετά

Ι ύπης

παρατηΡO;;με'v

τωΥ οι,νδημοτιίιν δλων, ΙSτι

1\

μετι'ι

άταξία

εις το. Λημαρχεων μας ΠΡ'OΧlllιptί άπο

fndQιxς εΙ,; ,jμέραν κα, δη /Iαmλ..'oύει
σχεδΟν άπόλυτος ά!\ωικησία. ΚαΙ τoU

το, εν':. ι) πρωτεύουσα

πλέον η ποτε

εχει άνάγκην σι:ιβιιράς IIWl'WI;oηG χει
ρος προς
&νόρ3ωσιν τών εις ά{}λ>ω

τιίτ/ν 'ΚQi;ασrασιν διατεxoWΤων π~αν~
μάτων - του. ΈτονΙσαμεν προ. μηνών
τΟ καl}ijκoν 'τijς

«Μεσοδη μαρχεΙας D

και tπαναλαμι1'10μεν ~ vtoυ δΥΙ πρέ
m, vli καταβλη{}jj πασα προσπι!&ια
προς βελτ€ωσ,ν τΑς δημoΤΙκiίς

κατα

στάσεως. 'ία άltώμαt:α ραn{JάA
Αavι:ιl καί ύαιOXPεώl1ε1ς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΟΑΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΑΙ Α"ΑΓΚΑΙ ΤΚΣ ΚΥΠΡΟΥ

Vll ιιαl l!ιιωΖοσ'ύ,'ll.

κρατίl πάντοτε ιός χαμηλοτέρας τιμάς,

κ. Μ ιχαηλ{δου.

,)ίδική

Παρσι'σίας, όπότε {ιι, επικραηΙση, κα
,'}ι;)ς μιtς "ιαβεβαιοϋτε και σείς, ρ/ρπ

μεγάλη δε κατανάλωσΙς τrρν ύπoβoηίtεί

του

τησεν, ώς πληρόφoρε~ ήμας μiλoς τιW
Δ. Σ,.'ιι βουλίού. τετράμηνον ι1loo,αν Jιω
ρις δμως το ΣυμUοί-λwν η! παραχφ~

»ίς ε"'Χαρισtoϋμεν

30λίγην {'ΠOμOVΙ)ν λοιπ()ν, Kv:rCHOI,
μD:νoν μέχρι
ΔWτΕρας Hilρoυσ1ας.
'Άλλως τε διατι'νι!
διαφωl'{ισωμεν

(Ι Αχολουιοη.

g~~ς ~~α~~~::~:;~~~: :ι{'~;~

δf ι'ιπο καρδίας ,)", ΓΙlν λαμπράν σας
/ιπόφανσιν νι! παραμείνυ 1~1
Κύπρος

ΌΙ 'Ανεμόμυλοι ΤΟΑΟΝΤΟ
tQV ΚΟαμΩ\Ι.: fuόu άπεδε(χαησ'&',ι -ο-!

κ. Σκο'Ο-

ΑΙγυπτΙων. τών Περσών, τών Έλλή

1&!ρι"

αuμμΘ'tΟ

'Iijv Eυνι;r.υλΙιxν, 'τόν 'Κ.
Ρ~'. τή, Κ.ρΙ". lιΙι.ιρ. Α6ρι.ι ""ι

πτωσιν

τijς τελευτιι,!ας μεγάλης ΙΙντ,x,ρισfιανι
xi'jς Α \ιτoκριttoρίας καω τ/ν. Δευτεqαν

'11 Κ.'Υ<ιτης .ή. 6.... ι.ι. 4.tιttρCCIOII3I1o·
1'0' "Ι"Η....., t'Ij. ΙΙ9ιlιT"η' δ_ ii<φpιlη
·"ltI.δημ••Ιq<
.bXttρ".iI", "btljt "ρ<l,
ΙΙΑ.", &001 "υ ••• 6Ι......ι, t'Ij. !"ιτοχΙ",
.ij, δ".ρ .ij, ·Ελλη•• Σχ.λij, oιI>tf), Σ.....·
λιaν inb
v.«λ),ΙΤ8.(vικi), χαΙ
o!κovopt:ιri2c
ΙΙtt6φa..,. ~ ,οι τ1l' ΔΙδ" 'ΒΑ. 'Α&"."",46••,
'tob, χ.. ,ς.. Ταυρβ. 'Α kva.otιi8YJ" 'JUIl Φο{ •

on1"

τον

ε",;; δ εκλεγείς παραμένει εΙς Λευκω
σίαν. Ώς γεΥονος Ii κ. ΕυαΥΥε!Ιl\ης
1'χεl λάβει καΙ δίμηνον lIIIeIαV άπου-

εις

ΒαλααμΗ (άQ-..24.24) μετά' τιvσς '-με- .

>,

βαν Κω,νΟ1~ν'CtvΙθ'ljνι τά, ΔΙ_l)a, Εοφ.

χαηλ€δης ΙΙνΤΕΠρότεινε

φαρΙδην, έπει&η.εΙ.πεν, ό 1<. ΕυαΥγΙ!λ(
δης "ΠΟΙ'σιάζε, .~ Λευκωσ(qς; oι'J('IIά.

Τ,]ν JI11μασίαν τούτου δεν δύναταί
σί!!fu:ι να ~αtεDωσιν ε~_πo~~~.
'ηξVιlπΙXηψDΉ'OιΊ'Γ'ιιιαζaΛrιl''1'Γιl1i= τijς πόλεως οΙ ηλεΚ't!.IIΚOI Ααμπτηρες,
{}έλιψεν να /;πιστ/σωμεν την προσο
αuξηl}ij η υ.απω-tηj ή δύναμ(ς των

"Υοδcrτου 1924, ljμΙΡQlν ΤΒΤ&ΡΤ'1ν"ιιΙ
ΧΙ,ν εις dQ{lρov γραφΕν κατ« το 1!)14
4'ιΡQlν 8 μ. μ., "οι\ ~ Ιξιll>ιoAoα3-ή"ω.
οι Ύιν6μινOlι τOl"τιlιe, \(01&' Ικ&crτην . "πο τoU Κο J. Cross τijς Bρισtόλης.
εις το δποίον οί'τος άναφέσεται εις
nAijv t8iv ΚUΡIQlu8iv ΚDlτιlι τήν αιύτιι,ν
τ/ν Τουρκι"ην συνlh'ικην του 1Η78,
ίI>pOlv IΙ, τΙ; Αν Διυν,ωcrΙqι I.illlVjOYOPlIt6v
δια: tii; όποιας fι 'ΑΥΥλια gYIve ΚlJΡ(
μου ΎρOlφιlον.
αρχος τής Κ1\πρου /;ΠΙ άνταλλάΥματι
. ΔlυlCωΙΙlίa, tfj Ί ΑδΥοδcrτου Ι 924.
βοη&1ας προς την Τουρκιαν. 'Ως ΚΙτ
Ό aicrIIOY'1rijG
τιμ,. λέγει ό κ. Cross. " Κύπρος συν
Σ. ΙΌ ΣΤΑlΡΙΝΑΚΒΣ
δέεται
τοϋ Δανιηλ. (ιι ,30) καΙ τον

άν8-η JUlt Μaρ. Α"τζΙθου θ"ίk

εξελέγη

Σημε,ωτέον δη ό κ. Θεοδότου Έζή

Ο!ΠΟΥ ,δο,' το ,,'ίρ8ρον μ;' <ιlν γε
λοί ν προφητολογΙαν του:

6)924.

,.Ν. Χ. ΤαΙΙeρvάι!'l ιcα/
δΒλφώιι n ΝαΙ ιUΛCΙW dn

σι,ϊtικTιν περιβόητον άρχ{ιν.

ιίς

τοω;)το,

ΣκουφαρΙΙΙl]ς.

μανού μ&ους . ι:ι; Π~ρI\iιων ό κ.
.ΕΜγγ. p,oo.γ'\!Bλ€δης άλ/.' (,1<. i.Μι

ος ΤΙϊν πρότασιν

nc ifies the mea.ns. xatU n)"!

Ί

Δημάρχουκα!

Άρχικιίις εΙχε nQOfal}i\ ;11[0 ΌIΙ(tΙ

φανίΙ ση καΙ σιjμερoν ι}κιiμη δ'Ν λεί.

ΠΤΩχεν:εl:ε

ιωως lΙά

1\-1'1 μ'οτ lκοϋ

Συμ-βουλίου. ΆλΜ καΙ δ κ. Θεοδότου

ΤΟ ΑΝΑΓΝΟΣΜΑ!

Λ. ΙΙ}ΑΝΝΙΔΟΥ

MPN}~I<I·

π-ηρεσιακης εργαα/qς, έν,ί,
προσέκοπτεν ή εργασία 1οίι-

ΟΙ εν Λει.κωσ(ι! πιιραμέ\j(!ντ~ς Δη
μοτικοΙ Σί.μβουλοι πρo~άλεσαν τη.
λεγραφικώς η)~ π. έβδοιι\ωα τον Μι
μαρχον Κ. Α. f\)eoII,'ltO" κ&Ι τΟν 'Λ,'
τιπρόεδρον κ. '.-'\ρ:· Φoινlέrι, "UQa&rρίζοντιις ει~ lΙλάτρεc, οπως κατiλ8ω
οιν είς Λευκωσίαν καΙ μετl,σχωσι πυΥ
εδρ!ας κα&όσον {,πQρχει πλη3ώρα {,-

'-

ΠiΓvroτε ~ dλ/' Ιδιαιτ"ρως τώρα
ένδιαΨ·ρει τι)ν Κύπρον ,) παγκόσμιος
παραγωγιι δημητριακών τα όποΙα τό
(ίον κα1~στέρηιταν
έφ~τoς εΙς tιμας
και- διιχ τοϋ.ο ερανιζ-σμεl}α Εκ διαφό
ρων mιγών σχετικάς πληροφορΙας τάς
,
",,,ρέχθμtC> ~~ -1ίμετ'~θ~;
ι'ναΥνώστας.
'Η ι'γο.ρα του σΙτου ε!νε παντoU
σταlΙερα /ΑγιΡ. των είδ,jifεων ·πεα/
χαθυστΕ(ιήσεως τi}ς παραγωγηζ
εις
ΤΟΙ'ς μεγάλους σιroβoλώνrις --ni. Ευ
ρωπψ; lUri Άμερι.κiiς εν γένει κα, Ιδι
αιτέρως είς Καναδιί", δπου ,~μειoί'
tαΙ σπάνις βρσχων.

Τηλεγράφημα το;, Ρέουτερ fξ oι.ι~
It';ij;; :

ν ι μπεγκ &ναφ,ρει τα
Λ-ί

ιίρμόδιαι

__ίρχαΙ.

εις

το δuτικo"

μέρος του Καναδά διαψεύδουν τας ά
η1σι'Xασωαlς φήμας τας πρoερχoμi-νας
εκ ΣικάγΟ\'. σχετικως με η)ν χ'αμηΗιν
Π\IQα-"iωΥην τijς έ=δεΙΙΙς τoU" σίτο",

καί

φρονοϋν LSΤΙ

αl προβλέψεις

τής

KυβlOQVί\σεως περι .300 έ>ιατομμ"ρ(φν
περΙΠου μεΜμνων

εΙνε λογικαΙ, παρι'ι

τάς εΙδήσεις εκ Σικάγου,
άγγέJ.λoυν ΟΤΙ ή εσοδεω

α! όποία ι
δεν iJU ύ

περβη 'τα ~ω έκατομμύρια .

'Ως προς τ/ιν εooδεΙcιv ηίς

Ευρι{,-",,....

πης α! ειδήσεις δεν εΙν&, και τ?σιιp~
δυσάρεστοι κα/}.όσον ό επικρατησας ;,
εσχάτως καιρος ήτο εΙ>vοϊκός.·

Ό Α,'στρι!λιανος OltO; πρησφέρεται
"ρος .Ι Ι 4 κατα τόννο,'. dλ/' έvνoείται
Οτι δια διαφόρους λόγους {}ι'ι
προτι
μιίτα, ή είσαΥωγι'ι Αυστραλιανων ά.
λεύρων tivτL nίτου διι'( τας &νάγκας
τΤlςΚ ιίπρου.
~Ως προς

α,'ι:οϋ

'1

-τι') κρι6άρι μολονότι και

παρα-Υωγιι Υ.<1l}υστέρησε ·πο.

ΙΑ πιστεύεται

δη

((χομεν

bdQιceιαy'

./

, J

ΦΥΛΑΞ
.t

I.Itu

-ro δuσttιιεQον '«ί'rο'iroς' iα/~τκ

Ι

ή πσσ?τ/ς αυΤοίί. εΙ ι'ε . τοιαύτη (J,ιη:ε

'ω;;αματησεv'''1 ~αyωytι: αυ«.υ"-'- περυ-'
σι έ'ξήx!lη ι έκατομμύιι,ον κοΊλων-'
καΙ δπιπλΡ-θν bτΙτIJ'ν/(ανoνται τόιαίίttιι

τΊμαΙ 'btιτοπ(ως ,;Ίdrε καΙ νι, μη ίJtJμ"
φέρll ή έξαγωΥή·

~--.....
_ ....~.+'-<I.......
IO
.. - : - - -

-τό νιau'lll'.ιcόν ;~'V')pι~•
.~ Ael!NAI, 1.-'0 στόλο; lIιιn:dx3,. 11,.01; 1I1αll6ψυ ιό γ\lI,..<1ο.α omA ka-

.. αίdεύoυ β!ς ιό.. Ν ιroσια&μoν.

~"H ιcιa'Vιa~'IIιa6l1'.' ι:aV~6IUXO<ii.
ΑθΉΝΑΙ, 1.-01 πολ,,;"οΙ II-ύκlo. "CIt.. OIJV τη.. ιιατdσιασι.. ώ-. lμ""ΙΟ".
σα..

11.. ηιnιxlα~.

-"U· Ι •• CΙνω6l1'.<; '1:0U !Ρο{φ.

~

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 81.-Ή 'fι'ΙQO"η ιών μmιφoQiό'V ~1'I'iI fόμίQOς ιοl!
Γαlλ,,,o1I. σxuδΙo", fό ιJjt6flιWv "~ τά; IrOQOlMt~ IιΙς .llIll( ιξα.w.ou&t Μ
νό με).ι,τ{ί τ<\ μ'ιx>~ τό ox..."όv ,,~τό~ I-",IOlφogd~. ΟΙ ΙιlιχηΥΟΙ τώv aιν,,·
προσωποιώ.. ιταΡOlήρησΑV την δμόφOlνον ιταριιδοχΥΙν ιΙπό ιη; IItIfqOnij; ιών
ιί3βιήσ@ων .η~ yαU._ην προιάσεOlς π,ρΙ διαιιηoΙα~.

'Ο ". 'Ερριο ιMΛιυξe.ό ΓΑUo βeλyι"όv οχ'δ,ον τ/, 1""8YΦ~ 'IfI~
Xdy"... μιιtά Jή.. ro,,06hηο... 100 δανΙΙΙο\l τών. 800 Ι"ι. φιι. XQ., τ/, "'~μo.,..τ
μOII~ ιην ΙΟιt036τηοιν των 600 Ιιιατ. Y'IIμαvι_ων δμολοΥιω.., τ/~ Mq01ίιo,
μοιά την ΤΟΠΟ/}ι\τησιν ι 00 ~4ατμ., τοΟ "Εσο.ν.....6
Υιών 2 δια."ατμ. μdQ"m.. JQUGιίI...

τη.; -toιwDh,lG'''' δμολο.

.

Έν ίι ..βρl.... ώoeι 1j3ιιJ.oν lχτελοο6η ΟΙ lΙρο, ούτοι δλΟfιιJ.ώς, την 15 Μι·
γούστοιι lΙΗ}, ..d~tOl fdi yΑUoβιιJ.yιxα otQatBvμOfOl Μ dπoσllΡ&OOν fO\J ρουρ

την ήμορομηνίαν"ταύτ,Ιν, dUdi μό\Ον Δάν ,) I'~α .. ια ~.IUEI
χρεώαεις τ,!>-.τιΙς d"0QQS01jG~ άιmιό. ια'διον Ν τώς.

I!~α~ τός \1"0-

-Ό«(Ά6ιtρωφ) εi<; ::SIιipιov.
ΑθΉΝΑΙ

2.-'0 .Άβ4ρroψ. IlItOWJeL τ/ν lτQOσηη ΤρΙτην ο!ς Σdμον.

---'Ο lHtt"llιa~li, ιi~ιavi'j).~IS'\I.
ΑθΗΝΑΙ, 1-'0 άQAηyo~ των Έλβu30ροφρόνmν Χ. 1. Mβταξίiς lιιiι~ηλ6ε<v
Αχ της ιίνα τή'ιι Μακεδονίαν "αΙ Σ.οροα .. Έλ/dδαl1eριοδβΙιτ; τοιι.

ΛΙΜΗΝ AMMOXQ:εTOY. Δώ τού Συμ

βατικού ';1. "ι>οχ{,ές Δ"",έQας ,Ισήχ{)ησαν
Άμμoχώσr;φ ο:ά άκόλου6α έμπορεύματα:

- Ή '§~pιij "IIi'j;; ΛΙριac;.

h

1~ κ,ρ. "",,'φαΤΟ"Qας, '~ κ,β. Ι;αQτ/μα
τα αντοκινήτωγ, 4 βάλες ρo\lχ~χ(Ι 20 κιβ.

ΑθΗΝΑΙ, Ι-Ή λΙρα lκλe,σον ο!ς τας 2,)7.

ι1φQόζας, 10 κιβ. χάρτου γQαφης, 1-1 κ.β.
μαQγαρΙνης, 11 κ,β. ΛΕUΚoau'l'lQou, 22 κ< β.
πογιάδες ύποδημάτων, ~ ΧΙ!)Ι
γ,ί.λακro·-,: ,ί~

..-2

δέμ. διάφοQU χαlκωρυχεωυ };χονρι<θτ(οβης,

ω βάλε. χάρτου, 12 κ,ι\. χαρτόνΊα σ,γάρων,
10μ σ. lίλεύρων, Γι:ιμ (1, ':.rι.χάρov, 30 σ κα
φ., 11 βάλες βΙΡ'fUπα, 1 κι!J. ΊξαQΤ'Hωτα
;ιλεκτρικης, 2 τ(n'.
σΙ&"IΡΟl1 και 111ί κι:,).α
διάιΡσ()α.

ΔΗΙ tfjζ

άχόλοuDu

αύτiiς

: 6.:1

είnι..αι,ρί(J.ς f'ζl'lΧthισαγ τιί.

βj δΕριι· <ίκατf_ργο.στα,

ιίνισον, ί κιβ. 1.υρoiί,

rf)

σ

20 ο. ίηίμΙ\'ΟΥ, ΙΗ σ. λι

ναρόσπορο, Η47 σάκκοι και κόφΕς ΠI.Ηιπες,

7

2

κιβ. oΙΎάQn και :11 ~,!)α (2Μ )ιμ(ηνοι και

ίπποι)

..

<Ι>

..

ΠΑΡΟΡΑΜι\.. ΕΙς

n\

Α'

,<:ρΟρον

του

πcιρόvτος φύλλου ά"αφiqεται (-~κ~αρα~~ot-tη~ τό. iΊν0,μα !ο\) "α~ι..ρ~ _Κιικο,:,λίδου
σ:Υτί τσυ ΊΊvo,ιατός του -ΤΛρχηγοίι τής ~ μoΙ~
ρας Υυμ\-'αοίων

1
[

i

){ολιαλέξη,

,ΝΕΟΝ

ΟΔΟΧΕΙΟΝ

"

ι
;"

, Α nb τ1jι; ιφΟflαιριλ&αδαηι; KvPI<llllfjt; 9jPX1G, νιk λεΙΤΟVΡΥ1) εΙι;
τ-ην πρωτιόΟlJασιν νΙον :Ε:.νοδαχβlον, lξοχαν δχl μ6νον ,,<IIτdι tb δνό·
μοι ιiλλdι "001 πρooyμoιη,;,~, ~b .Splendid. βΙ' τ-ην ο!ιι(οιν t1jt;
K"'1j llEuptl'H1Itt'l~ :Ξ:. 'lΙωα.'νvΙβQu-l!π4vαινη τοΟ Πιιιγ&βν<llΥro
yaIov Φαιν,pωμΙ.ηι;-ΔντιλΙSι; ΙΙναιllοιlν,α&ιΙαοιν.
Δωμιitιoι -ΙjλI6λοΊ.ιατοι I\DII ιΜιριιι; UdnAιιICII(

νΟ"ΡΥήι;, lIoι&σιρι6τ~ι; ιiROOCIfp4mOIJClOI,

b'fYjp,ClIoo

iιAov,foι

ΕΙι; tb .Splendid. &ιk βδρΙαχβο&ι ιΙι; εινοδαχειον

1Ibv

μΑ δλοι τιk

"oιl ιιοιι

πρo&~μoτιiπι.

-Gomfor-t.

l!:όρωποιΙ-.

Δ'βu&uνt1jι; 6 Δ" Μiχρηι; '1jt; Μ,,,I'I.Ιι; ΆαΙοιι; ;'Ι"'ηι; "oιl εΙ'ι"
..b, δlιk :Ε: •• οδοχιιοι " ΑΚΤΟ"ΙΟΣ ΕΜffιΑΝΟΥΗΛΑΗΤΟIΗΑΔΗΣ
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