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ΕΠΙ ΤιI 
ΗI~ ι\ΕΥθΕraΣ~1 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΙ\ΓΚ γΗ 1\ 1ΙΙ\ ΝΗ rΥΙ)ΙΣ~(Ο Σ ! 
Η ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑλΛΑ''Ι ΠΟΛΕΙΣ 

ΕΝ AAPNA.ICI 
Καί. έν Λάρναι.:ι ή άπελευθέρωσις 

. της ήρωϊ,.:ης Νήσου έωρτάσθη μεγα-
λo:ΓφεΠιDς καί δημοτελέστατα άπό της 
πρoΠιiρελθo6σης Kυριωcη;. 
Μι:;nχ την βν τφ ναφ τoίi 'ΑΥ. Λα~ά. 

ροι; δοSολ.ογίαv ιιαει' ην 1Γαρίστατο ό 
ι'ι5 ' πρό~ενoς τή; 'Ελλάδος Κ. r. Φιλή
μων, οί πι>'λίται έν σώμαη 8Πβσκέφθη

σαν τ-6 ν 1(. πρόΞιενΟΥ, τοΟ ίατρoίJ IC. Ζαν: 
νέτο\) προσrpω,'ήσανrος δι' όλί.Υων τόν 

ιc.πρόf,εvοv ιcαί παρακαλέσαντος Y~ δ\CL
βιβάση τ~ Α. ΜεΥα1.ειότητι η1. θερμά 

. συγχαρητήρια των Λαρνακέων 6Π\ τ ~ ε
Ι θνΙI(~ 1.60'81 του ΚρηnΚΟί> bψήματος. 

Ι
Ό Κ. Φιλήμων ώτήvτηqε μΑ τί1ν συ

νήθη το\) Ο''t'ωμυλίαv, σuvέταsε δθ-ι.:cιίά
πεστει1.ε τΟ έΜς τηλεγράφημα 1fpO; τόν 
Βασιλέα: 

T~ Αύτοu Μεγα.λειό..-'l}ΤΙ 
'"~ ΒΙΜι'λεί τών' 'EAλ'livwv .. 

εΙς 'AOήllα:~. 

-E.,.lIou; -ή ΈλληνlΧ~ xoιll6-:-η~ Λά~νct;ΙQ~ 

έτ{λεσεν lπιι)aλλcuσa:v όοΕολογία'l Ιπι ,γ, 

Kρτιτιx~ ιivιΕαρτησ(q:. ΕΙμ.Ι έπιo:ρoρτισμ.έ"Ω~ 
'ια; xaι't"OiCfW τaιπεινώι; ίιπο "ou~ 1tcδα~ 't"Yj~ 
'Υ μ.ιτέρα:; ΜεγΙΧλειότ-η"ο:; . τ 1)" ιίιλ,,~~ "l'C; 
σίωαιν τωll σuγκεΤΡQύll"ωll ά: ιιάσ.α~ τιi: ·:ιY. t 
ψιις τωll εΙς -τή~ 66ξα:ν .. ή, ίcαίr(ΟΟ; ;o,.c:ιί ιί: 
Ιχιίνην "ης Ύι.είtρa:~ Bcισιλα* Δυνιχσ,:ε ί· 

! α:ς. 
ΦΙΛΗΜΩΝ 
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Ι . v ~H Αυτου ΜεΥαλειότης ΜήΥτησεν ώς 
6~ης: . 

Φιλημ..ο_α. π?ό~ρo 'Ι 
Λ:ΙΡΗΙΚΙΧ. 

Σ:ί; εύχαριστω εΙλι;ι~ι"ώ; ώ'!~IJ,ω~ ;ιαΙ 
-;'ην ΈΧΛΤι·l\χ ·η.) x"lVO-; ·fj":IX . 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙ).ην τού πρός ΤΟν Βασ ιλέ(ι τηλΙ:Υρα
φή μ.:Ζ.τος απεστάλη και πρός ιόν Πpίγl~η
πα ΓΙ:Ηίφγων τό έ;ης. 

Π~ίΊx.·ιι ιια. Γεώ~γtOν 
X~νία 

"(ΙλΞ -;i ~,,'ι Β ;ζ\"'ι λι κή ·ι "( ,~ ·,.ί -.-:ητα. '<'-fJ-I'

'::υ σ~'Ι !ί~IJ(Jε? ί~ 'Ι 'r,P ιιJ \ ;( 'h Ι\r ·η-;"(, ;~ CΙ ί Ζι' '{. 
~W'J I<r ·;l-;(.( ~, { ~:x~ίω~ ά'τί ~Κ'ώ·;-:α.; α ίι : '~'1 
7ΙjΌl.αί~ει συΓ·ιΛ, ινΓι~Ι'η Έί. ί, 'ς/ιι.,η Kol· 
·ICΤη.:; ΛUF'ι"Ζ::;. 

Ο Πρί)'κηψ άπήΥΤl)Gεν: 

E ·:'ϊ.r.ιρισ:ώ 1Ί'A.r.ι?~ίω~, 

Τό έσπέρας, εδό θη είς τη' c Έμπορι
κην Λ.έσχην . φ ιλολ γικΓI ΚΟ.ί μουσιι-.:ή 
έσπερίς, l,r.ι6 ' η ν έ.ψιCλη ό ΚΡ ΙlτικΌς σΥ_ 
μΥος καί έπαίχθησαν έπι πιιίνου οΙ u
μΥΟΙ τωγ 4 ΔυΥάμεων. I\'lιor.i raura 6 
Σχολάρχης κ. ΤρουλλΙΥος CιπΙ;Τ[όιyε χω

IJsn a μό Υ προ; . ,'ι \. I~ ρ lΊ r fj ,(ι ι δ έ κ. ι,:, 
Ν. Δ . ΦραΥκού:)IΊ; ιω ί Δ. Θ. _ \ !;1έρτιlς ά
oΊilY Y BLXU.V 1r ι.ιΤjJιωτιι-.:,J. "Qι:Ό !J-aru τω ...-. 
ι\'ιcτ..:ι n.ι.ίπα ιlπ ήyyειXεν ε ,\, ,ΨOrρCΙ\"l:;ί 

συγκινήσει Ο κ. Δ. Δημψρίυυ ποίlίJ-lL' 
Υ .rωστοι) "t,J.llvo; πuιψοϋ :Ίμα; τι;. ν 

Πρίγκηπα Ρε c ίψγιον KαL 11 ιiψ:ι.ίι.ι βσΠb:- ' 
ρις έλη;ε μετά τou έθΥικου uμ\'οu, ον 
ιi ιμι:ιλcιν n J,YTc; οί παρισrάμc .... ω Ι;ν ι;i,,
Ooυσιcισμιjj , 

Τ ό c 'Α-να)'\" ιισί ήριοv τού '\I ΙOU , ε ι.ίJΡ
τασε ΤΙΙΥ παρελ&ουσαν KυΡΙιLKην διάδο
sολΟΥίας εις τόν έγ Λι.ψν'ΙΙ" Ι ΜCΙψοJTο
λιτ~ό\' Ναόν τού ΣωΤήρος. 

Ξ?Ε\'/ΊΙΗϊ ϊ ΚCΙ ΠPOΓ?M"ΛIlfιA COO? 20Ρ2 
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ΕΝ ΠΑ(}:Ω 

ΠΕρί τoίJ εν Πιiφφ πω IlΥ;,;ρισμοU της 
άπελευ6ερώσεω; τη::. KρΓlτΓo~ έπιστέλj.ε~ 
ό έκείθ6ν άνταποΚ'ριτης μα_ο 

ΤΙ)ν ΠαρελθΟύσαν Πέμ.:iίην έωρτά
σθη Kι:tί ~VTaGl}cι πανηΥuρικwς Ι) ε ίς Κρι'ι
την κάθοδος τού ΠρίΥι.:ηπος Γεωργίου. 

Μετιχ. την δo'§,oλoyίcι,' ijτΙΞ έψάλη 116-
ρΙ την 10-30 έγ τιμ ναφ της λ'Ι ηΤΡ01ιόλε
ωςο χοροστατΟϋντο; ,-oίJ !\[rlτΡοπολί,οι> 
Πάφου ι->α.ί παρισταμcΎοu ιrz ',(jOt); ιi;;εί
ρου , άπεστάλη ίιπό του ί\!ψροπολίωυ 
πρός τόν Πρίγκψrq τό έΜς τη) εγράφη
μ.α: 

Έί.).:φική χ~ιvjτη~ Π :.ίΥ-:. ι, μ~-:i :-:ά·,;η 

μ..o~ "C~ΟΧΟϊί«'J ftocvr,TV? !~i L r·(fιtL{j:-,~r u a, v 
'Υ . ''101. - 6 . t . ., fH ιε,.:cι~ -<T1jA ΓfιΤO~ {,α σιr "l.ι ~lJdav '"~ 

Ί.εία.'ι ~ ι~-:αιμι ... ιcιν ιiεΟιq;η "Ρ'ήτη:: :ιcιί Cι
oιι:;ιε"ζ~ι ΙΎ'<"rGΙ/ίι συγ I.."ρητηριr;ι. μ.ΕΤ · εύ
ι..ώ " ι.ιι;'~, 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ 

την 6sraUPΙOV Π~pασιcευήν έλήφθη ή, 
Ι. t;~fJ.:; ιlπ.άγΤΨH';:. 
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Μ'f]~ΡοπολίΤΎ)ν lJ,J,?(;U 
Π-:C?(;'Ι 

E'J/OXP''''-:W Ιγ7.α.ρ;ίω~ . Ι::ί.J.η-ιlκη', κο(
-,ό-: Γί::ι' Ι [:i9cu, 

ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Το" πανηΥυρικογ "υΤ11γγειλε Krιτ,'ι. 
τί]ν δο:;ολΟΥίαν έγωλ~ ωΌ ΜητΡΟ1Τολί
ΤΠΙ) f-:'.c\ τη;j'ΞπιφΟ1Της του Γυμναστηρί 
πυ '.) ι)ΙI":ΙlτΊΙΡΟ; Κ. Zcιrr. Μαλαματένιο;. 
ΤΙ, τι~λoς του λόγου έ:τψ..:ολοUθησ,.ι\' 

ί:3ΙJuvτώι5εις ;ηTιuICfJuuyaL (\Π6Ρ της Κρίl
τη;. ίΟυ Πρίγκηπος καΙ τών 4 Δυνάμε-

:\lεn:Ι Ιlεσημβρίocν έτελέσΟησαν ~:τό . 

ηί'" ιιυ.θψών διάφοροι .:oi.sU!)cpat c'ισιaΙ ' ι 
σι;ις, την δ6 YUKTCL τά. δύο σωματεία τϊις 

:'Τ ,., )..ειι'; ι Πάφο;, και ι' Ομόνοια. έιυρτα

σ,_ι,," τι) μέγα yeYOVCJ; διά συμ.-.οσίωγ, 

ψωη.ιyωyιιUγ κcιί φωτοχυσΙών, όπότε ά- Ι 
;ηΊΥΥειλε KαL :ετερον ::τcιγηy υΡΙKOY c'> δι
ΚΙιΥόμος Κ. Νέr)φ. ΝικολcιίδrΥ;. 

ΕΝ ΑΙνΙΛΙΟΧΩΣΤΩ 
Οϋτε τά Βιφιυσια δλεΙ'!/αν, εγνοείται, 

α:ϊΟ τού νι:.ι πανηγυρίσουν το γεΥονας, 

ϋπερ συνειcλόγησε πάσαν Έλληνιιcηγ 

κ,φδίαν. 

Κατ,λ την δοsολογία,,', ηnς εΨάλη είς 
τι)\' \'((ον τοσ ΆΥ Νικολάου, είς ηγ παρ
Ευρέ9ησαγ και αι Κυ6ερνηΥιι>αι (φχαι, 

ιJ.\μίλησε κατιιλλί)λως ό δικηγόρος Κ. Θ, 

Μιχαηλίδης, έ~,cφυ.ς τά:; άΡεru.ς τώγ 
Κριμώγ. 

ΜεΤL( ταυτα εστάλη προ; τον ΠρίΥκη-
11(.( Γειυργιον τΟ έ;η; τηλεγράψη
μι.(: 

λ:,J·Λ,ια·I'.χ~~ πΙ ηΟ'J'1iJ.6~ . Αμ.μ.σχώo:rτσυ, 
ϊ.:~"Ο·'ίrJ.c\1 -:ελέ~ιx~ Gο~:λογ l::ιν litί 't"h rι(ιjία 
"(!)ι;)') 7.7.ο..;;ι.μ εΙς Ι< Ρ'Ι,-;η ν μ.υ;υ'~ίτσ.1:~ 
σ'ηrL~?ό.l 'Yf-'.r-:i?q'- ·'(·.jι ·Γι!.(;τη:ι ευχ.6μ.ενσι 
Λ,) : ',,, r.·zί :Ί) !i6ti""r'iI Κ~r,-;Ί) -;iι; 3lλ't,.στ~. 

• ι Ι Ι ι Γ 
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