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έν 
νια OέNc.ι~ 'Εν rfJ7.:; ){(ft{I/nεc. tJ1ελίuι" 

Ι ' 
l\'Uσ ι ;'. ι\~ι 

,;ιιταχωΡίζοιιnιι );';"::; 'ίιιtσυ ΨΡ&.Υ 
~'O", τι/" Υραμμι}ιι.' l~ΎΎpαψfl Κ" 

~ ΔημΙΨΧ&Μίι. '1Γροι;; /5'0 
Ύραμμl}ιι.- ApSpa 
ΠΡΟΎρ6ψμσιτι 'l'jjι;, 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
6 

θέσεως, 

Συμ(gΟUΑtον, 
τόν Μ. Άρμoστ~ν εν 

λtω o(~σ~ εις τοιιχ.uτ'l)~ τco/-ιν 7ι 
. ~ σ~νoί;θρoισιν π6λeων ~ χω-

το Οtχ.~tωμα, να. iχωσιΔ'Ι)/kι.Χ.Ρ" 
"",""",",U""/I\.'.,,,,1' p.ίτ~ έςουσtών, 

, . '. '\ , 
:ιe.a~IίI'ιλx.aντ,ων x.~ιευ-

, Ι' < , " VO/kOtI ' Χ ορ'l)γουμεΊωΊ , ~t 
έπt~α.λλομ.ivων τοις' Δ1Ι!3-α.ρχισ..κ.ο'ϊι; 
Συμβουλίοις· ιtvσ..ιvόμφ.ονχ.a.t ό--

, ,,1 ~'" JI "Ι <....' 111. , ptlT!I επι"ΠIι; opιιr. εντος 't'ω'll G~Ot~ 

τ~ p~Θ!:ν %ιψ.βο{)Αtοv θ&ίx.~ 
Ισχυν, Οξκ.σ..ιώμ.σ..τσ.. ~ι 

~ \ υ 

ω~ x.~ιoπως 

των Σuμ~ 

σ'κεί'τ~ν έξ?υσΙα.ν το\). e6t. φνομάζων 
tt«t (4 τδt. ΔYJ/kσ.ρχ (σ.κιΧ. Ορισ.». . 
. 5. θ~ ~VOCt ν6μ.ιμ.ον ~t6t. τόνΜ. 
'A6[ioaT~Y εν ΣurJ.βοu/,ίω τ~ ιχ{τ~-

11 Ι', ι. 

δ"ει τ'iις π'λι;:ιον6ΤΥ)τοι;των ;-.α,τοίκων 
Πόλεως 11 Χ ωρίου " 7ι συνα.6ροΙσειι><; 
ι\' ... ,,,,ι:.~HI ~ χωρtων,r:χοuσων Δ't)μ.σ..ρ
lCOfιi~v Σ1.ψ.βοόλΙ6ν, να. Οtα.τάξll τό 
~'I)POO,?x.ta.x.~y 'συ/kβοu'λιον ν& 'It~Jcr"!l 
,b ." ~'" , "" .\ _ οι J- , .' (t' 

't'O:J 'Vαt;I.f1tα.ρΖ.~ κσ..ι ως εκ τουΤΟΥσ..ιυ 

πο6έσεις Τ8tσ,Uτ'l)ς ;πο"λεωι; 7ι χωρΙου 
~σu,,~Θ~~ι1ι;;ώι; π6iέων η χωρίωνθ?χ. 
atot~iV1;'tx.t Άώς '11& μη ύπ~ρx~ ποτε 
8.,μ~Χία.κόν σΥμβούλιον. . .' 

6; Ά' Πά:ν O~~,σ.ρxμl~~9ν συμ.βου-
Atov fι& . , .... . elΡtθμ~u 

fιΠQ;;υ;:υυTίop 

R '"".d.. "Μ' ιnι i 'lΊJ7fΟ 
")'(ΗΗ/>εΊιJl' όCόι; Ά 
γίου '1\BJ lf>iov iι'Π~ την κ 
Δημψρ. Χατζηπαύλου 5(,1 
Λ ί συ ΙJcl'ιηιrι i εί σο' ύποχρεωτικω 
έτ{ισι(il. Tct 1r(/o, cημοrrίευσ,V επ. 
fΠιλλόμενα, οημοσΙEιJομεΥιιη μ~ 
civ έτ,ίI7ϊ(ΗfψiJVται. 'EπισTolfιιl"nί 
/ιπ,Ιλλ"ΥμέΥαι τ"χυιl,,,μιιωυ τιi 
λουι; ι; 7ΙV /tπrΙfJά2εl~~f,ι. 

f 'ι ι να.μ.ενσ. να. 'fi'JPOΨOΡ1j1TOUV, . \, ' \ 
α.πογρα.ψ'l)v ψ"l)ψων κα..ι 

tίυνoψένων ν~ έκλεγώσι 
'{ , γ " , 

optcr'!J, τον σ.υτe:ιν τροπον 

σ..t aYJμα.ρχια.κ.α.t έκΑογα.t 
ρ.έχρι; ,~oooε εν ν~σ~, ~,ιoν 
οη ό ocvάoAoYGC; &'ριθμ.Ος }{ρtστια;'ιΙt
κ.ών ~Ό.ω/kα.νtχ.ών .μεΙ,ών .εaεΤσ,ι 
ώς δι~~σ'θί'J υπι1 τοί) ά.νωτέρω ε:κ.το'.).ο 
άρθρο'.). 

.' .περισa6η:ρον τάιξις, ΙlΙτη-
οωιι)(,σ.., οπως . .;f6έλε . ~ισ..Τά.ξει .Πρώττι ε:κ.'λoγ~ .ix.).ex.fjivτt:t.. πp6β"~ 
Άp~.oστ~ς έ'ι\! σuμ.βΟΥ'λt~)κoct .πOi. O'lψ.σ~ρxι~oσ (j!)~~~OUAtO'l), (LST4r. 

ά:λ'λων τcρoσώ'71:ων. τ~νπα;ρα.aοχ~ν τ1jι; ·Επιτσ..γ1jς τσ..U ' 
auμ.βοόλεον θα. cruYItetTOi.t €κ Τ'tjς, θα, ά:πoxωΡ~1'ωσι τi2ς Uπ'l)pta( ... 4 

χ.α.ι Όθω/kα, νιχ.ών μ-ε ,α,ς, θα. ~σ.. vO:JtcrB~ ύπό τα~ 
τιt.ς α.ύτ&ς ά.νocΜηίιις, λΙου, κιιι έ&νο . 

τών έ'\I~'λ[κων έdt.λογ~ν'Π@Οcrώ1tων, 
χ.οι.Ι iVYιAtx.MV OtOt.ouo, ό' 
ως βεgα.ΙQd.. . &.ποχώρ'l)(!ιv 

Ίί πt')(,ρtθ/k ~σε'" εχ.α.στον 

, . 



τ~. έντος τώt.ι.- OYJttot:.px tot:.κών 
o~ou; τους Ο~μot:.ρχtα.)f;Ο~Ι;: 

'f ι '\'" 
μ.O~ζ' γενομεvοuζ' x,ot:. TQi, τ~ν χρονον 

τ~ς: κα.τox~ς: ΤΟ'J,κα.Ιιiνέ1tλΥι@ωσεκ,(l. 
, .1 ~ , ~ , f· '\ 't'Qi, Τl1l'\1' "Ij 'Πρl:Φ 't"ηζ' εψlr,ρ'ενΊ'jζ' TttAe'J= 

-ι:oι,Ισc.ι;. ιhμ;έρα;; του Δεχ.ΕV~~ρίOO TOUC; 
~ ,,," "\ ' '\ ' , 
Qσc.a'!Ji&.Jς οuς; ωψιευ\ε νσ. 1tΛ"t)ρω~1Ά (J.-

,., ,. t'\' 
Yσ'J(f)Oi:>tΚo{!)C;; μιε 'rQi, κηψΛl, τσ~ -"1'1 iJ·Ψ)ζ' 

~'t'1Jtt6:.TWV iiTt,\IQi, κα,τειχε- μ.ίχρί' 
τ'iiς τελ~υτιx.ίιx.ς τ(1). 'ψ'ΟίΤ'r.Ο'J~~i'ιlΟ'J 
Σεππrtβρίοu •. 

'.Εννοciτιχ.ι επίσ"ljς oτt 6& 'δνε '\16-

μ.ιμ.ον οι& π&:ν Δ1Jμιχ.~χ'ιιχ.κ,?ν Σuμ
~uAtov, ε~'\I τό: νοl-ιί.σ~ ε1tιθutL1Jτάν 
~ t .~ ~" w '"'" e {ίΙ. είΙΟΙκ,'ηζ' α.πo~σεωι; το:; ,,=,ιψ .. ΟΟ'J'" 
λί.ου, έγκ,ρtθti~1JΙ; 'touA6.ZtcrTo'} uπο' 

δύο τρίτων To[b ;J"1.o'J Σuμ.gου'λί 
•. , "'.!.' , lι" ~ , 
OPt~ οπωις 01JOεtς\lQi,' ΠQi,~ot:."Λε~ 

it'Ct-

" ,. ; 1J etat~ 

"(ΟΙ έτιχ.ΙΡΘΙ· 'toj)· «(ΚυΠ~tα.χ,οU 
Κ Yι~υκ,oς" υπό ~to@"" 
Θ{~~εωζ' τών κεψ.iνω'ιl ~t6tot:.~ 
σΤΙ6Gών x,'ι'Jρ,.uσσ:6με.νoι, 'Rιi~ . ίοωμεν eiνε'J~tκ,'1..G:Τ'ι'Jρ~~ν 'r~τCιX:VTot:. 

, ι· ", , 
(J.πωτεeο~~ 'ι'J, τιχ. π(J.\ιτα. ψενωf,'ι'J' 'ltU-

oΠpr7>:rσc. ~.εν το Διx.ιx.β~, o'ι'J- itvCt 'ιiχ.QUι:ψ.εν τ~ν aUι:ιτιχ.ι:ιtν ~ύτών 
μ.α;ίθετσc. έχ'ον. τCt μ.έλ'ι'J ",υτου, 'ΠP~ χωρΙ~ δμ.ωι; τί~oτε'~χ'Ρι τoϋ~ε 
aOιuιto!JT.ιx.t, έκκιx.τσc.γωγ~ι; 'Πρό,τ~ ~\la,t γεγOνός.lηPώτ'IJ, ώς &.x.OUOμotv,. 
μέλ"!) Tou έπιχ.ρχ'ιιχ.χ.ο5. συμ~OYAίo~. lIJIε:rιx.t.:i},d.AAtJt.i'~ '1ro~.~~~&~\ μά.λ~ 
κ,~λ ιiνi6Gιχ..θιι:'ΙΙ.i&tωρ,1J(hιUπΟ τ~ι; ! ~o;ι ό"1Ι:Itριορtσμόι; ιχ.ύτιΥείς:τά, τijς 
ρι6:eJ.ω Ky~ρν~l1εω\i ω; υποΟιt'~ε.. ιi'Πox.λει~τικ~~ 6ewμoot:.vtitij; ~tχ.ιχ.'tQεο
σιι; τ~ς τοΥ. Kιx.ϊ:μιx.x.ιiμoυ εξΟ'Jσt~ι;.· σ~ot:.ι;; x.~ δ &.ντ' €J.t.ύτoy aιοριι:rμ.όι; 
εις Υιν έμ'ΠεΑtελot:.~.gά.νετο x.ιx.t ~. ~t- προiεροu ε{ε6-ι;:oι;τ~ν Ύλώσσιx.ν~'ι δω 

• ,. • ιtΊ ,,,1 , , • "Ι - \ '. , '''Ι ' 
κ,ot:.ι:rΤΙ#t'd), .'d)v "#19;;"Λ~ι:rε 'fflt, ϊ.ω@ισ~· το; fLtAI?U'II τα,τρι!'Jt.. τ .. ~CίtfΤOt. ΤΟuι-.fJ;I.Ι-

τεθεν Q[J..wt; ~εσ6τOΙ1..1)ν ~ρξ~1 έπΙ. 1 στον, τών. &χ.8tiiων~ ~lJ~(Jto~ νσ.. .έν-
ι· _ • "Ι' "Ι. ' ~. • 

τουρ.ι<:.ων . . νo~ τ.ην Λot:.Αοuμενη;ιι tJί1.~Of,ισΤt:ΙC;1Jν·: . 
,_. , 'Ε,\'), ('>, '", 

εuχ.tν",τ.ο,,!> .' . ~Λ'ι'Jν. oΙ.IJι..Λε~~.o""., 



ΜασσαλΙςι 'nlV 29 Άπρ.'82. 
\ , Ρ <: ~ '<ΟΑλ θ ρ , Προς την Σ'υνταςιντης , η ειας 

., , ι Ρ4' ,ρ ty ~ , 
'Ευχ"ψι""ω n J πρωτ?ι, , μιν ε 

πι άπo~oλ~ των Φ,{ιλλών της 

ω Αληθεία,", 'Όταν' εΙσελθΙ~11 l1.1 

,,"Ι .. ,,:; "l'" ,~_ 

ιι:ο,ιτων.ι μου ευρον .επί Τ1Ις, τρα 

πέζ~, rJv φάκελλον, Υσ-S'άv-S'ηv 6, 
.~;~.~ i1Ρtιηι&. Τ·Ι .πατρΙδο!; διαδο 

. :rrιφi έμ~! φυΥαδενον την α 
·~ν της. βαΡεlας ατμσσφαΙρας 

~εvικη,i9Ά~ηj) vο<;;αλγlΠ31 αφυ 

δύνa 
, , ,~ β ι 

τω αυτους να I!Jt(.ld!CV ευσΥ. 
,~ F .' ,- . ιth" .-
ιoιαιrφα ~t,vrW~J σ·lηιΎ~ρoν"α,. '9 (j, • 

fl , ~ '" 
Τι οnιν ,UVvvf!-rWιTt 
, ~, . ρ 

εΚΠ()IJfJι!ν .καιvοnηιιu'll 

ραν, 

~, f ., 2' 
ι::ιεν μεσων 0,1 uEV' 

- , ,.., ""-1 "'.(1JιI , ," 
()υσι να 1l'OtwUt χρησιν '9 των Evr!;; 

λε~έρων σπωι; ~ 
.. :~. 

γωσιν 'μ.ικροσκοπικας 

ας' την π~poσδoκωμένην 
'., , ,'Ί . 
πιl Ii) Τ11v.α};ιολογQτηrα 

ρ "0' , 
με;Tp~υ. . ,T,ll:v ΤΟ. l'\l.(JIJl.O.;;rE'r:UΙ:'OΊl 

~Ψ-~σθε 

τφ μαλλoνιι~ ~εν[ζ()υσι . έ~,. Κ ~ΦfJ()μα, !!!l.λου(fΙiCαrισΧ/jει:ιι:&:~ι;.:;()ε~ 
πρψ '~κ~εσμα παράgολα ι9 Il'lJflltpd λσιπo~, δ./n"ι ο; .6 

e..'" ~ β ~ , ' , " S' α ' θ' , ,~ Ρ." ' . κα.;;;; οσον υω ιω Et!: 1'οποv εν· . Ο ωμ,αvοι μετα 1'lΙΙ; jlιψαTl!n~σης'Ύη' 
. 'f δΙ ( " ι:.ρχοντει; ι9 αρχομενοι, ιεπονται υ φιnι ,τΟΟ-προΙδρου άρμΟ'5'οϋ HfO'if 

. f9' ιth ., Ρ.ρ , " θΖ" ρ π(n~6μων(yιιι;αμψOTεPOΙ6ε"'Oυι:rι και ται οι κυριοι t;σεω" μ,:υκtηρι 
:τηροϋσι, '~~.θα κωμ,ψδ[αι , τρα. ζοντες (j'l)TWι:r( τdς'9'-"'έλληvικάς rr~δt(lιπα(il<;;αvrU'ι fLtll έπιτυχως Conlparίiies. Πτωχη '~ κ,~l}:o 
9 01) ι9 αrrαΡαμΙλλωι; iπr των θεα οαΕμωυ! 'Aε{Π'OT~ 
.. άλλά δευ E1jp{(fGCOV άνTικεlμεν~;, χλε-6η,; 

~ων, Π'ολλοϋ'Υέ κtι~ κr.ημοu{,vης, 
TOΤ~ Ινδιαιτήμασι τοΤι; γυρτων, "ων,." V1(ΟΙ)ΙιίcWC1I"ω'Ρ' !lιWιιJ!Ι''f'(J~C' 

. λέπουργω'Ρ θέ ~3'νoυ" 



Λόφοιι, 

. παΡξλΟοϋσαl' 
"I:f' ~ "" '\' «Ι!l Ε",ιιτασΗΙ::; Ί"Ό~ ,,;;,χο,/υΕωιιι 

ί!>~fξl!ως Ί"ώjP~πο:ωw ~ ~a8άσKαλoς 

11(. Καλλο"ας έ~ξφtwησΕ Το" ξξης λό-


