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ής §χπορει ;ει«ι ή δικαιοσύνη, &νήγ-γελλε-τοί; · Κυιτρ ίοΐι;! βτι µάτην
άνα'µένουαιν οίϋτοι έλάττωσιν *ϊοΟ
φ όρου τοιίτου , χβΐ ίτί -ίιαν έπϊστ^
ή ώρβ της διακανονίσει) ; τοΟ 1" φόΓ
ρου , , πασαν ' έξ αύτης «ροξενήθ ησοµένην ώφέλείβν βά κοίρτιωθ») ιαονος -4 . ά^,γλ^φορολογού µενος, ήτοι
τδ π ε ν έ α τ α τ ο ν βρετανικοί ;
θησβυροφυλάχιον ! "
. Έ χν αί κύταΐ ΐδ ε'αι έίπιιρατώτί
καΐ νΟν παρα τώ τολµητία Οτϊοιί'ρ- :
,γω τοΟ Βασελέως, µάτην βεδαίω;
κοπιώµεν. 'ϋιλλ' εϊν ε πανβοµολο;γοιί µενον 2τι ή αδικία δεν δύναΐίίΐ
ίπί πολυ νά παραµείνω χάΙ ϊτι επισταµ ένη µελέτη των έπΐ της Κύπρου πραγµά.ΐων άδιίνατον νά' διατήρηση τδν ΰπούργ δν ' έν τ^ πρ'ότερον σχηµατεσθείση γνώ µη /του.
"Α λλως τε' είνε πεπεισµένος δτι ίφ όσον δ φόρος οδ'τ ος βαρ ύνει, έπι
της Κιίπρου ,. πασ« πρόοδο ς εΓνε
αδύνατος χαί ίτι ,ή διχοειοσύνη καΐ
το γ όητρον τοΟ έθνο υς ίου επιβάλλουν αύτώ νκ- µη .δι«γρ«φ.^) έχ τοΟ
χ άρτου χώρα , ή δποία τόσ«; επί
της αγγ λικής, κυβερνήσεως ίληίδβς
έστήριξεν.

' "Ολί γον συγχεχαλι>µµ&η ; εΤνε ή
τρ ίτη π'αράγραςοο;—ήν βί^πεί ο α·
.-.ν αγνώστης έν έτερα ,στήλΐ β·—τοΟ
σχεδίου τη; εΐς τόν. ίναρκτιρίον λό, !γο* «της Α.ϊ 'Ε, το& -Μ. ΐΑίρµοστοίί '
άντί φωνήσεως,· άλλα - χβίνώς έχει .
ευχερώς δύναται νά ^έ^ν/ηθ^ 0τε 1>
^
< τοβ εντιµότατου- &ποί)ρ'>βό^ των : &- '
:ποικιών :ί τ» · ·τν Νοµο^, ίκον·Συµί
< δΌιίλίον δι ' «ύτης «ί,ν ^τετβί.
'Το βυγκεκβιλυµµΙ/ον της σηου»
δβιοτάτης ταύτης παραγράφου της
άντιρωνήσεώς^ τδ'περιεχ^όµενον της
δποίοες ούν\ µβνόν επρεκι να τονίζηταε δΐ / ίλ ης " δυνά µεως κβί ν«
βρον.τοφών'ήτάε, άλλά -καΐ ν ' άποτελ χ) : µ έρα; έκαστης παραγράφου
τοΟ όλου άντίφωνήµατος, λό γον εχει, τήν (ύκόνοι βν των ό-Οωµανιχών
1
µελών ,.1 παρ ο!;, εσφαλ µένως βεβαίως,, ίρριζώβη ή ΐδέα δτι δια ,της
καταργήσεως <εοΟ φόρου της υποτέλείαςί , ϊ θο\ χα-τελι5οντο τά επί της
Ιίύπροί» κυριαρχικά δικαιώ µατα
τόρ::Σουλτάνου ,· ώσεάν νΟν κέκτηται , πρακτικώς : τοι«Οτα ή λάµ βάνγΐ έστω -καί δβολδν έκ τόΟ ύποτιλικδΟ καλουµ ένου φ όρου. Άλλ' είνι ίδέαί αίτινες &παξ είσδύσασαι έν
τ§ διανοία των έθωµα νικών µελών δεν διίναντκι να πολε µηθώσιν
ευ χερώς, τούτου δ' ένεκεν τα χριΟί πάντες βεβαίως θά ήσθάνβηστιανικά µέλ η µή έπίθυµοΟντ * νχ
διαιριθώσιν έπι τοιούτων ζητηµά- σαν π?λλήν )(«ράν µαθόντες την
των αναγκάζονται να υποκύπτω- όντως θείαν κ.«ϊ Ιεράν ιιραξιν τοΟ
σιν , αντί- δέ ' τοΟ κεθαρο Ο καί 'άν^· Σι»λλόγοι> κΌ ρ ΟοδοξΙα» , ¦ δίορίσ'αν-'
δρικοΰ δφους, οδτίνος επρεπ 'ε ' νά τος Ιεροκήρυκα ίπως διδάσκιτ) τδ
γ ίνητοει χρησις δια τον καταχ θόνιον θείον ίϊ'ήρογµοί είς τοί;ς κατάδικους.
τοΌτον φάρον , *αί τό δποΐον έσµ έν Και ευλό γως. ∆ιότι προορισµό;
βέβαιοι ούδ' αύτο! οι διοι χοΟντε ς θά των φυλακών δέν ιΐν ε µόνον νά
άπιδο;<ί µαζον , χαθόιον πολλάκις περιοίίζωσι τ 'ίί'ς έκτρεποµ ένους καΐ
οδτοι ·' εξεδήλωσα ν τήν χ«τά τόΟ έ γκλ ηµύΐτοΟντα;—οιτινε; τίί οίδεν
φό ρου τούτου άπεχθειάν των , τί- ύπδ ποίας περιατάο-ιεις διατελοΟνθενται έν τη αντιφωνήσει µεµαση- τε; έξίχλιναν—-άλλα να έξηµερ ώ·
(χέναι χαι χλιαραΐ λέξεις προς έκ- νωσι , νά ήΟικ βποιώσιν αυτού; καΐ
ν ' άποδίδωσιν είς ιήν κοινωνίβν
ρρασιν ' πίδραπ-όνου προερχόµ ενοι»
ανθ ρ ώπους χρηστούς κ«Ι ωφελίέχ πληγής µιτβδλ η Οείσης είς γ ά γµους. ∆ιά ν ' άποβάλώσι δέ οί άπογραιναν •καΐ'άπίιλ βυ'ιη; νά καταπλανν^Οέντες κοικάς έξεις χ,αΐ συνήστρ έψιο κάσας τάς τάξεις της κοιθειας, πρέπε ι νά κατ«»τήσωµεν
νωνίαε.
αυτοί»; κοινωνούς των αγαθών τ^;
¦Αλλ * δπωσδή ττοτβ , .6 υπουργό ς
Ορησχίίας ένστιεί ροντες εΙ; τά; ψυ·
των αποικιών δ& έννοήση κάλλιστα
χ άς η;ων την πίστιν , τον φ έβον
τί δ κυπριακός λοιές διά ιών £ν τ<µ
καΐ τήν άγ ώκ-ην προς τον Θεον , τδ
Νοµο&ιτϊχψ αντιπροσώπων του ζησίδ°α; χαί την άφοσίωσ ιν είς τδ κ«¦τιΐ χαί ποίον ιϊνε το χβίτά της
Οηχον καΙ τήνι κοίνωνίαν , τήν φρ ί·
ίύηµερίας ' οιύτοΟ πρόσκοµµα , β ΰτι— κην και τήν
άποοτροφ^*·1 π Ρ ^ί έο
νο«γ (νεται µνεία έν τ$ τρ ίτη ' πα- •Υ χλη µοΐ..
ραγράφω καί τ οΟ δποίο υ ή άρσις
Ή αΦωνή 1^; Κύπ ρου» ΕγκαίΛ βΐ ίϊΤίνίΛ ί ιτλίή^ ««τ ι ΛΙΤιλ ··».
^ 02; ρως ΛΒΐί ίοι τήν ανάγκην ταϋτην
ύπαρξη βµως,π« ρ ά: τώ ύ>ίιουργφ ή καΙ πολλάκις :βυνηγ όρησεν ίιπέ ρ της
θέλ ησε; αύτη ;
διδασκαλία;· , ΐοΟ Οέίου ' λό γου έν
Έάν κρίνωµίν Ικ των µέχρι σή- ταΓ; φυλαχβΓς· , χαί ρει οί σήµερον
µερον δηλώσεων τοΟ χ. Ταά(ΑΠ βρ- βλίπουοτα πρβγµάτοπο ιού µινον ίν
λαιν , ούδεµίαν -προς άρ»ιν ·τοθ χα- µέρει ενα , τών « 'όΟών 'τ ης, ' Κα> τιέχοο το Οτου ' αΐίβάνετύίΐ: ο ίτό; δίά· ρυσιν , ϊτε περιεγρ άφοµίν τήν λεε·
Οεσίν; ' διότι εξακολουθεί εί χ ών , , ,τ'ην τουργ ίαν τών φυλακών , ή πρώτη
Ιδίαν βτι ή Κιίκρος χάΙ "προ'";της ' 'ϋλλίΐ ψις '" .'ήν ' ίί
χοµίν « βρατηρήιει
µίΐαπολ ιΐι ιίαΐϋίς ·¦ οπέδάλλετο «ίς έν' «ύτοιΐς ήτο ή τοΟ .ναο Ο καΐ ήτοΟ
ιήν πλ ηρωµήν τοΟ διλ τ^ς αυµ· θείου χηρ ύγµοιτος, έπΐΗοιλίο ίΙ
ηµεν
ίάβιω .ς χ ήζ ,4 ηί Ίούνίού Μ878 ί· δέ.προ ς τοΟτο σώντονον τήν προσοκιδλη Οέ'ντος <κύ?^ ποσοΟ , βΟδ' ,ί σχΰ- χήν τ>}ς κυ6°6 ρνήσίω{. ∆'ότι εΓν ε
;
οαν 'τοΥ'µ'£ χ' ρι " αήµερον διοείιδάσΟέν- όντως φρικτον » 300 δισµ-ώται, κ6«
τα «ύχ ώ ΰποµ«ϊΐ µ^τ .α , '£ ν οί; το- σµρς , ,δλόχλ ηρος, νά στερήτάι εκοοοτον εύγλωττες ώµίλιι ή «λάν * κλησιάσµατος , νά ίτερήτίοιι προοευ>ΟαΜος ,τών αριθµών .γλ(3»σ« , νά
χ{|ς «αϊ µετανοίας, νά βτίρήτοιι
κιίβώτΐ τον πεί ίµονοι ιχαΐ >. επί µονα
τών υψηλών τοΟ ΘίανΟρώπού ρν) '
ύποιιργνν ίίτι ·ή βία προ< σιίν βψιν
µάτων, "Αλλως χι µαιρι χαΐ άποΤ^ς , συµβάσίως πολλά , Ιπετ ριψι νά 6αίνο«»ιν αϊ αύστηραΙ ««Ι βαρεΓοΊ
τιαριΐάδιίβωβιν ι ΐ ϊ ί Ιν γνώβει ιΐτιΐν
ποιναί καΐ οί διπλοί χαί ί»π((ίήψη«
αγνοί α λάθη (ν' ΐοί ς γενόµ ενοι!· ύ'τϊ'β- λοί τοίχοι ο Ι περι βάλλ οντες
ρβί τάς
λογιθΊ *οΓί «ερΙ «ίώνίχαΟαριΟν ιΐ β 'β- /ρυλ*κάί. 'Τά Λύιττ 'ηρά ^^τ
·ήµδηµάτων -τ^ς νήϊ βυ κβιΐ τοο ¦ νο '|(ί«
πο ροΟν νά εξαγριώσουν " .τ 4ν κατά "
"µβίτος 'δπερ εΐ^εκράπττιτο ¦ ' ίκ τοσ δίχδν ,' νά τον χαταστήσο ύν' ,. |ί,ΐσοίν?
^ββ» ;; · ,Έ ^»(> .^. χβΙ: ή
Ορωπον , νά 'τον\ % άποί\ΐ)ρι& ^(Γουΐ ', ν«
0^
, ττρ^, τινο« γιν βµ:ένή, :;.δήλω»ί'ς ' τβΟ <ίύτβθ τίν άτίο«τν)ν(»ϊί* ουν , '-Ενφ άπινάντί.
ύποϋργο '0,. δι ' ήΐ άηο ,τ οο βήµατος αε, οίί·<ρυλ ακοι Ι ιί< άπ^ντ βε· τδν κι1
^ς βΙΟούβής ,^είνή-; π|)'
ος> δ πβλιτ ιβµ ένρν κίσµον , δίν ,ίπιδιώχουν
(
^»|Αος: ή {ένιζ ιν '(ί) ς προς πηγην ,Ι ξ
τοιοάτ <!ν τΐ ; 'ΕπιζητοΟν µάλλον νά
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διαπλάσουν , νά µορφώσουν , νά µ«Π ρ άττουαα τοϋτο , 'π κυβέ ρνηοίς θέλιι
, λάξουν καΐν β επαναφ έρουν τους «ϊίρει το Συµβοΰλιον -πάντοτε πρόθ^µον
ποτλανη Οέντβς ε!ς τήν ευθείαν δνά
συνδρ άµνι αυτήν «Ες την έπίτευξιν
δόν, Νά είν ε µέν αύται τόποι ποι·
τοΰ εΐ ρηµ ίνου σκοποΰ.
.
:£ΙΣ
ΐΟΝ
νηί, αλλά χ«1 τόποι θεραπείας έν
11 πρδ; τόν επί τών Αποικιών
ΤΤ
/ταότώ' νά λίΐτου ργοΟν> ώς κολβ, 'Ττξ»"ργόν τη; ∆. Μιν*·^*"* ι τ °ί»
|στήρια , άλλά' νά χρηιυµίύουν χαί
Έ ^τι µίτκτον Ιίϋριον 'ίσάµπίρ λαιν , ευµ ''
γνωµοσύνη το-2 τόκου διά την πρω/έί»ς Οερ ά'π ευτήρία. Νά τιµωρηθη δ
Τδ σχέδιον τοΟ άντιφωνήµατος τοβουλίαν ην ε'λα ^ιν Ιν τω
ζητήµα,
Ί γκλ'η µατήσοίς, άλλ '. ένω τιµωρεί- εις τδν Χόγον τοΟ Μ, 'Α ρµοστοΟ
,
τι, τών αρ δευτικών , ε ιν» .βαθέως εγκιται χαί νά µεταόΤλη ίη- νά . µετβί'
τδ όποιον παρουσίασεν ή υποεπιτρο- χ«ραγ|ΐέν· >] ίν τί) χαρ δίί»: παντός Κυβλ ηθη προς ίο καλλίτε ρον , το ήθι«
πή·" ενώπιον τοΟ ΝοµοθετικοΟ . 2υµ- πρ ίου χαί το Συµ βούλιον τοϋτο δέν
κώτερον , το ' ν^ριστιανίχώτερον , ν« βουλίου Εχει ώς έξης :
αµφιβάλλει 8τι θέλει συνεχ ίσει έ"ργον ,
γίντο εύαίσΟήτοί δ τραχύς, νά µεοΰτινο; τά πρώτα πειρ άµοιτα εοτι ψι
Έ ξρκώτο*'ϊ63
ταατραφη^ δ κλέπτης είς έλεήµονοχ,
Μιτά µιγ άλν^ς εύ χαριστήσεω; ·πλν>- πλήρης επιτυχ ία και ή επεχτασι; άνά
ν ' αν'ταλλάξι;] δ τιµωρού µενος τοΟ ροφορεϊται τό Συµβού>»ον 8τι τά βπΐ
τήν νήσον θέλει άποβϊ] τό . µέ γιστον
καχόιί ργου τάς δρµάς µέ τήν άβω- τω θανάτω τής ∆. Χοιριτοβ ρ ύτου Με- τών ιΰ=ργ βτη µ άτων.
εν
: 6. Έ δ*ώ τδ Συµβοΰλιον νοµίζει
θά- γ«.\ηόιτ,τοςχ κοιδίµου- Ά^άσοη; Βιότη,χ α τοΟ ποιιδίου , να χά,δ'^
κατάλληλον
συλλυτήν στιγµήν οπω; ϊπιµα ή άβυσσο ς της κολάαεως καΐ νά χτωρ ίας, οµόφωνα τοϋ τόπου
ότήση
τήν
ΐ ^ς κυβερνήσιω;
προσοχήν
κέρ δήση ενα χλ ηρονό µον ή βασιλεία πητήριοι χατέτέδηοαν πρ4 τοΰ Θρόνου
χαϊ άονν«και επί έτερου ζητήµατος, ΐπίσης σχ« ΒαοΛίως
τί;
Α.
Μ.
του
της; αίών ίου ζωής. Ιδο ύ δ αλ η θή;
τιζοµενου προς τήν ώρ δευσιν τών γαιΤ6ίνά (ΰ ρΐ(ΐ λίγους βκώί πιριγρ άψιρ την
προορισµδς τών φυλακών.
ζωηρον εΰαρ ίσχειαν ην '/ισθάνθη, µβι- ΰν , τοϋτ ο δε είνε ή διάθεσι; ποσού
ΚαΙ τοΟιο ηµπορεί νά έ.ίΐΠΕ.υχ ()^,
τίνος όπως γ ίνωοι δοκιµαι προ; άνόρυθον την {χτί µησιν , µίθ' -ίις ή Α. Μεώς προείποµεν , µόνον διά τοΟ ναοΟ
τήν
.ξιν
Ά ριεοιανών Φρε άτων. . "Αν τό
^^όχησε
να
έκθ^
ί«χ
γαλιιότη; Υ)
και τοΟ θείο υ ' κηρ ΰγµατος. Ό κα- ίΐ λωβιν της λΰπγ\ς , ην . συν*ισΟάνβη ε"ογον τοϋτο στεφθί) ύττ ' επιτυχ ίας, τά
τάδικο; εισε ρχ όµενος κοιτά Κυρια- ούµτιας ό λαός της Κύπρου έπΐ ' τφ Ιχ , τούτου ιΰεργετήµατα έσονται ίέξια
' .
κήν εί; τον ίερ όν ναδν &ά εµπνέεται θανάτφ 'Ανάσ&ης, \(, -!) απώλεια είνε λόγου.
^
;.7.
Ή
άπό
τίνων
ετών παρατηρού-:
ύπό φόβου χαΐ^ιεδασµοα , 6ά µεταρ- οµολογουµένως π«.γχόσµιος.
'εί; τήν δινδροφυτε '.οίν είενη
επίδοσις
µ
2. ϊό Σνµβούλιον , άρχίµενον τών
σι ο Οτ* ι , θά' έ γγ ίζη πρδ ς τδ ν θεί ν ,
ν 'β ευχ άριστος. . Ταύτ-η ν ύπεβοήθ ησϊν
6ά οµιλ η µ'ετ * ΑύτοΟ διά τοΟ ' Ιερ έ- Ιργασιων της Συνόδου ταύτης ίιπο τήν
και ενεθά ρρυν αν οπουδαίως οί διάψοροι
ως χαί ή θιίβε τοΟ (εροχήρυχος φω- αιγ ίδα τη; Α, Μ. τοΰ Βασιλέως Ε- διανεµητικοί ¦ σταθµοί , οί όφειλό µϊνο ι
δ Θ«ός,
νή θά τον χαλ^) είς προοτευχή ν και δουά ρ δου, 8ν ιρυλάττοι Κύριος
είς τδν ∆ιευΟυντήν τη; Γεωργίας Χ.
ευχιται ίπω;; ή βασιλεία ∆ύτοϋ γ ένµετ άνοιαν. Τροινδν και ' πρόαφατον
Γεννάδιον , ένθα ευ ρ ίσκει δ βουλε µέχλΙ
είς
τήν
ανθρωδοξο;
εΰίργίτίΛή
παρ άδειγµα εχοµεν. ττρ δ οφθαλ µών.
νος και ά φδονίαν και ποικιλ ίαν δένχαί
ό'
χαί
πότητα σ ον
ή νϊϊ; σεπτή;
Ό τ ε δ α ί δ ε σ , Ιεροκηρυξ Μαχούλ ης αειµνήστου Αύτοϋ µητρ ό; χαί εχ, ιι τήν δρων!
έκήρυξε το πρώτον έν τβϊς φυλα- πιιτοίθ ηίΐν οτι εν των µεληµ άτων τη;
∆υστυχώς όµως, καίτοι αί Ικ. τοΰ
καΐς τδν θεΓον λό γον κατά τήν ή- ∆ , Μιγαλειότ/ϊτος εστα. 1. χαί ή άνα- δάσους πρόσοδοι αύξάνουσιν όσηµίραι ,
µ έ ραν τοΟ Πάσχα , δλοι οί κατάδι- χούφίσι; τοΰ τόπου τούτου άπέ της δίν παρατηριϊται ή αύιτ) διάθεσι; εκ
κοι συνεκινήδήσαν , ϊλοι έδάκρυον δυσδκσΛτάτον φορολογ ία; χαί ή 7»λή- µ έρονις · τΐ)ς κυβερνήσεως ιτε ρί συστηµαώς µικρά παιδία και κατησπάζοντο ρωσι; τών ύτιέ ρ γενιχης προόδου πό- τική; άναδααώσεως τνις νήσου , ουτί
µίτρΛ' λαµβάνοντοιι οτιως αϊ άνάγχαι
τάς χείρας αύτοΟ καΐ τ^>ν περιέβα» θων των Κυ-πρίων .
τοδ τόπου προς ξύλευσιν και νοµήν κα,λ όν και τδν περιεπτύί-σοντο, θεω3. Εϊ; το Συµβοίλιον τούτο Ιπινονισθώσιν έπι βάσεων ίλευθεριωτίρων
ροΟντες αύτδν ώ; άγγελρν παρή"ν, 0" δάλλεται νά έκφρ αση χα! εφ έτος τήν χαί υγ ιέστε ρων. Τουναντίον , αί αύρον αταλέντα . ύπο τοδ 'ϊψίστου. λύπην αύτοϋ εήί τω ίίτι ουδεµ ία {- ται και πρότερον καταπιέσει; ίπι τοΰ
-Τόση ύπηρξεν ή συγχίνησις ίλοα ε- λή ρδηι οΰτε λσµβοίνεται πρόνοια οίω; αγροτικού τεληθυσµοϋ αξακολουθοϋ ν ΰκείνου τοΟ ανθρωπίνου κόαµου , ·προ άρθίί το χατίι τ*]; εύ ηµιρ ίας τοΰ τό- πο τών ύτταλλήλων τοΰ ∆ασονοµιχοϋ
που σπουίαιάτατον πρ όσκοµµα , ο'περ
Τµ'όµΰϊο;.
της δποίας δέν ήδυνήθ η νά µείνν)
είνε χαί ή κυριωτέ ρα πηγή τών δυσ»
8. Τό Συµβούλιον τοΟτο βλέπει
απαθής ούδ' οεΟτό; δ "Αγγ λος άρτυχιων του. Τό ΣυµβοΟλιον αίνί·ττ·' εύχαρισΤήσεω; τήν προθυµ ίαν ,
µετ
χιδείµοφΆίϊξ , δ δποίος ίϊαρ ίίττοιτο ται το ποσόν , όπερ χατ ' ετο; έξάγιται
ην
Ιπιδεί
κνυνται
οί κάτοικοι προ;
κατά τήν στιγµήν ίχ είν χν.
τη; νήσου &νιυ ανταλλά γµατος χαί οστ ρωσιν ¦ χωρικών δϊών , οπω; ο&τω
Ή κυβέ ρνη ιΐ ίς µα; ιΤνε είς &- πιρ δέν δύναται η νά κωλύσει τήν δέσυµκλήρωδ^) σύστηµα χνρ ίων και χωκρον> νρι βττκχνιχ.ή, «αϊ κβλώς γνω- ονσαν πρ όοδον αύτη;.
ρικών δδών καθ' άπαοκν τήν ν^σον ,
ρίζει δποίαν ίπίδ ρασιν άσκεΐ έπι
4. Ή Ιπένευσις εί; ιό πέρυσι ψηφιλυπεΐται δέ διότι αί προσπάδιιαι τών
τοΟ άνθ ρωπου ή θεία διδασκαλία , σθέν µέτρον περ ί στρ ώσβιος σιδη ροδ ρ ό- κατοίκων δέν
τυγχ άνοκοι µείζονος µέπολλ φ δέ µάλλον ί .πι εκείνων , οί δ- µου µεταξύ Λευκωσίας χαί 'Α µµοχο')τρου βοηθεία; «αρά τή; κυβιρνήσιω;,
ποΐο ι είτε " έξ ελλείψεως άγωγης, στου καΙ περ ί κατασχιυί); Αιµενος ίν καθόσον #ν«ν τοιαιϋτη; βοήθεια; θά 5είτε ίιά τόν εν» η" άλλον λό γον δια- τη τελευταίοι πόλ βι ήκ&ύοΟη µιτ ' »ύ : πέλθη έν τ *>«ι ναυ ^γιον είς τους κόπράξαντες χολάσιµ όν τινοι πραξιν χαριστήσιώς παρά τοΰ Συµβουλίου , πους τών χω ρικών. Το Συµβουλιον
έρ'ρ ί φΟησβν είς τάς φύλακας. Ό η δεν άµφιδάλλιι δέ τοϋτο οτι ΟέΧουσι
επιθυµεί νά παροτ ρύνη οπω; κατά τήν
§1 πλήρως χα-τανοεΐ τοΟτο , είνε ίτι ληφθή µ έτρα 6'πω; ταν^ίω; γ ίν« έ'ναρ- στρωσιν χωρικών χ» | ώλλων δίών τταεις δλας τά; έν Αγγλ ία φύλακας ξι; τών εργασιών. Τοεύτοχρ όνω; , τό ρ έχητάι πλήρη; προσοχή εΙς τά ΐ π ί
Σνµδούλιον «εν δύναται ΐ νά Ικφρ ί· χτηµ άτων ιδιωτι κά δικαιώ
µατα.
ύπά ρν ουσι ναοί , είς τοίις δποίους
^
ση τήυ λϋπην του 5ι* τήν µή ού γ9. Ούδβριίκ αµφιβολία δ'τι το Συµχατά Κυρίακην δδηγού µενοι εκκλ ηχρονον τϊαράοοχήν και τοδ µ έτρου κε- βουλιον συµµερίζεται τνιν
έπιθυµ ίαν τή;
σιάζονται οί Άκτάδικοι χαί κάταρί τη; ιίς Λά ρνακα οΊακλαϊώοιω;
Ύµιτ.
·
Έξο
χότητο;
διά
τήν βελτίωνύσ»ιται ή ψυχή των.
...ί
τοΰ Σιίγ ροδ ρ όµου , µολονότι το Σοµ.- "- -Λ,' Τί?.ί^·: :::.
και εοω
!
^
^.
Οίο»
ο ,τι βούλιον ίπραξι παν τό ί^ρ * ίαυτω δ'- λάβει
*» ν 1^»! ^ «οιιι ον
όψιν παν ύποβληθ ησόµινον
ύπ/
γ ίνεται , ίν Αγγλία . Άς άνεγιρ Ο^ πως συνδ ράµει τήν ίπίκιασιν ταύτην , σχετιχόν
Νόµοσχίδιον. Έπ ίση; Οίλει
ίϊ; ν βίσχ ος κοεί άς ίπιψηφιοθ ?) µι- ίηλοί ίί ά'τι <ιΐ µόνον προθύµω; Οίλιι
παρ άσχει σώντονον τήν προσοχήν αύτοϋ
κρά τι ς χορηγ ία έκ τοΟ κονδυ .λ ίου έπιληφΟή παντός νίου µ έτρου , όπο- εις πΛν ' µ ίτρον , ίπιρ Οά έπροτεί νετο
τών φυλακών διά τδν ιερ έα έχ εί- βληΟ ησοµ ίνου) πρ ό; τον σκοπόν τοϋτον , προ; κρείττονα ίξυγ ίανσιν τοΰ τόπου.
χεΐνον , δ δ.ιτρΓο; 9ά έχτελ ^ ίν τοεύ- άλλα καΙ νοµίζει πρ ίποΝ) νίι συστήσ^ Υποβάλλει δέ άπδ τοϋ νϋν ίτι ή αγροτήν ταχιϊαν ύποβολήν τοιούτων - κατά
τώ χρ έ η ίερ έω; χαί ίί ροκήρυκος.
τική ιατρική βοήθεια δίον νά ίνισχυΟ^
τήν
παροϋσαν» Σύνοδον.
'
οίίτω; ώστε ΚαΙ έν . µεγαλητί ρα άνίσει
Ή δαπάνη θά ιΓν ε µικρ ά, δέν ύ' ενθουσιασµού δµιλιΐ «β; ^ν&νίχτελώσι.τδ καθηκόν των οί
5.
Μιτ
δέ
όβο>;
πά ρχ^ι φ
νά έξογκω ί) πολϋ
έµπιπι»
τδ' κονδύλιόν των φνλαχών ^, ώο-τε Κύπριο; περί τΰν Ά ρίευτιχών "Ερ- στ'νµ ίνίι την 'ΰ γείαν τών Α γροτικών
γον χ«ί µί« υπά ρχει γνώµη ο'τι ∆ιαµερισµ άτων ,καί .οί ίχοντες ανά
γνά µή τύχ·ή της έγχρ ίσιω; τοΟ
τά έκ τούτων ευεργετήµατα πρ έπει κην της συνδροµής αυτών νά δύνανται
οίκείου οηουρΥοΰ.
ν4 ίιιβ;ιτ«Οώ«!ΐ χαΟ ' δλ^ν τήν νήσον,
νά ιίό ρ ίζωνται ταύτην καΙ εΰκολώτι ρον
Εις τους βουλευτά; επιβάλλεται Τα ^ίη ί«ιτ *λεοΟίντ« σπουδαία "
ί ργα χαί προσφορ ώτιρον.
νά ύψώσωσι <ρ«ινήν υπέ ρ τών αα.- καταίειχνδ βιν 8τι ή
σχιδον ΙτηαΙώ;
10. Ό τόπο; χρβωστεΐ χ άριτα;
ταδίχων , ' τών άαοκλήρών τούτων παρατηρου µ ίνη ίλλιιψι;
βροχ ώ ν έν διά τά ίκάατοτε λαµ βανό µενα αυστητήί 'τύ'χη; πλασµάτων , και νά σι>ν- Κύπρω χατα Μά ρτιον καΙ 'Απρίλιον , ρά µέτρα προ; προφύλαξιν
τ»); Νήσου
ηγορήσωσιν ΟιιΙρ έργου , δι ' δ θά τοΰΟ ' δπιρ ϊ^ιι τοσούτον Ολιβιρα ίιά άπο τή"; εισαγωγή ; τοΰ λοιµού , δ'στι;
ίπιστάσωνται ίλίον τάς ευλογ ίας. τον τόπον άποτιλίσ µατ» , δύναται νά συνήΟω; µαοττίζει γείτονα .χ ώραν , αναΆς άφιερωθοΟν ολί γαι <!>ραι έξ ε- ΟιραπιυΟ ^. Τήν Οιραπείαν δέ ταύτην γνώ ριζα δε τά; δυσκολίας , «ς ίχουσι
κείνων αί δποίικ ι καταναλίσκονται ίχουσιν άµοιΚαΐον κ«1 ίπιβαλλό µανον νά άντιµετωπίσωσιν οί β|<πεπιστίυ/*<νοι
¦
πολλάκις είς τήν άντικατάσ ταο ιιν καθήκον νά ίπιζητήσωσι οιά παντο ; τήν έκτίλεσ ιν τών Α.οι µοκαΟαρτ «Βων
λέξεων καΙ : <ρράοηων. επουσιωδών. µέσον ή τ» κυβίρνησι; κ«1 δ λαέ;, «Ινι Νόµων, το οι Συµβουλ ιον Οίλει . έττιδέ αΰτν) ϊν τών σπουίαιοτέ ρών µέσω ν στήσιι τήν αύντονον αύτοϋ προσοχήν
Έν ικµ Νο µο βεϊΐ χώ παραχάθηνται
πρίς προαγωγήν τ»); «νηµιρία; τοΰ είς π«ν ύποίλ η Πησό µενον σχετικό ν µίκαΐ «ντιπρ όσ6> ποΓτ οθ Χ ρ ιβτοΟ , κ«ί τόπου,
τρον.
5έν πιβτιιίοµεν νά έιτιλάΰ ωνται ούΤο ΣυίΛβοίιλιον , εϋχαριστοΰν τ$
11. Τό συµ βουλιον ιύ χαριστεΐ ττ^
τοι ίεροΟ καΙ .επι βαλλοµ ένου χαθή- κυ6ιρν·Λσ·ι τ51ς Α. Μ^γχλιιότητο ί
ΙτϊΙ
Υµετέ ρα 'βξοχ ότητι δι4 τά; ' άγαθάς
κοντοςί,
τ^ι πρόνοια , ί^ν 2οχι νά ;, 1γχαιν1σΐ(| »ν αΰτί)ς έκφράιιι; υπέ ρ τοΰ Συµβουλίου
1
Καιρδς πλέον νά ρ ίψ'ωµ'ιν χαί έν τ^| νησφ ' τοιάΟτα πράγµατι ιύιργ·τι- ίπΐ τ^ Ιπίτυχ '
Ια ,η ν τοϋτο ·εσχε διά τήν
χα ί"ργα , 'Οιωρ(ΐ Ιπιβαλλό µινον χαΟ^· µιτατροπήν
βλέ µµα έΐ ς τού; ΐε οιτοι δίκΌϋ ς.'
διαφό
ρων φόρων , ήτις άιιίδη
¦
'
κον νά , προ9χ«λίσΐ() αυ'τ/ιν 8«ω; «ρο· ευεργετική
¦
¦
. . '«· ΪΒΐ ·
·!; τέν τόπον , χωρίς ποσώ;
'¦
τιΐνι ο 'δλλά µ έτρα , «τιν« , 0ά ίξηβφί- νά παρα6λάψΐ(| ιάς δηµίοΐας
' ¦¦ .'.*ο^Ρ - 1 ! ' ' '···'
προοόίου;,
'— '¦
" '
""" · " " "
λιζον' 'καθ ' ολην τήν ν^τον τα 1χ τ?4; 'ϊ*π?ΐρ ξι πάντοτε
πέθος. τοϊ . Συµ€οΛί»
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ου δπω; ίπένί γκχι τροποποιήσει ς «ίς ί-—παχθεΓ; φόρους, άδυν ατοΰν νά έ·πιτύ χ$
τήν παντελή αυτών κατά ργησιν κ«1 θά
έθ«ωριΓτο ευτυχές,, αν ήδύνατο µετ ' ίσης
επιτυχ ίας νά τροποποίηση και άλλους,
φόρους, χρήζοντας πράγµατι - τροποποι»
ήσεων. Τό συµβουλιον , συναισθανό µενοι
τήν σπουδαιότητα τϊ5ς βιοµηχανίας τώνοίνων και οΤνοπνευµ.άτων, έξί ρρασ^
πολλάκις τή'ν επιθυµ ία·*· του υπέ ρ τ^ς:
άνακουι ρ ίσιως τών οινοπαραγωγ ών καΙ
ενθαρρ ύνσεως τή; τ6ι»ύΤης βιοµηχανία;,,
3(.*{ρεί·;δέ , βλέπον οτι. ή Κυβέ ρνηοις &«
ναγνω ρίζε* τήν ώ φέλ*ιαν , ' ^τις θδ ηρο-»
ήρχετο έκ µετατροπή; τη; επιβαρυνού»
«ης τού; οινοπαραγωγού; ωφελείας και
εκ µεταβολής τοΰ -υ φισταµ ένου - 1λ«·τ ~
τ'ωµκτικοϋ συστή µατος βιβ«ιώσεως.
1 12ϊ"! ∆ϊν ί/πά ρχει αµφιβολία οτι ω«ριιλε πρό πολλοΰ νά ληφθϊ). ττρόνοιΟί
περί διατηρήσεως τών- αρχαίων µνηµείων τη; Κύπρου, '∆λλά δια τήν παρ ά—
λειψιν ταύτην δέν δύναται τις νκ µέµ»
!{)θ^ τ'οϋ τόπου , όταν ά-ναλογισδ^. οτι:
θησαυρός,, όίρ ' δλας τας επόψεις οπού-δαιότιρό;, εύ ρίσκετ ο 6:πό- τ>)ς Βρεττανι-·
νικής Κατοχή ; εις τήν διάθεσιν των ιδιωτών κάί τών ξένω-ν µουσείων. Α ρχαία κειµήλια , ϋτιν α, Ισεβάσθησαν οε
χρόνοι ,, ή δέ γη τη; Κΰιτρου είχεν !-¦
τι» τήν προστασίαν της, φυλάττουσα.
αύτά άσιραλώς εις τους κόλπους της.»
άνεσκ'άφθηΐϊ αν κκί µετεκοµίσθησκν είς.
ξεΤάς·χώρα;ν 'κοο^0α σ5 . £έ νΰν τά µουσεία τών ξίνων τούτων χωρών. Το*>
Συµ βουλιον τοϋτο δέν Ο'ά διστάο^ νά.ψήφιση τά αναγκαία µ έτ ρα οπω; προσ-τατεύση τον προγονικόν τοΰ τον θησαυρόνκαί διατηρήσει αυτόν Ιν τ(ϊ> τόπφ τού"τφ, είς δν και ανήκει , και οπω; ωσαύτως προστατιύση καΙ τά άρχβϊα µνη—
µ.'ιΐα .
µανθχνβΐ τδ<·
Ϊ3. Μετά χαρ^ΐ
Συµδοϋλιον 8τι «ϊ περι ιδ ρύσεως Τεωρ»
γική; Τραπίζη; διαπ ριγµϊτ εύσεις βαί—
νουσι ν εϋαρ έστω; έπι τά πρόσω. Γι—
νώσκει ή Κυβέρνησι; οτι τό Συµβοΰ-λίον θεωρεΐ' τήν σύστασιν Γεωργικής;
Τρ'οίπέζη; ώ; §ν τών απολύτως αναγκαίων µ έσων διά τήν προαγωγήν της.
γεωργική; τάξεω; τής Νήσου καΙ το:
Σνµβούλιον πολλάκι ς επέστησε την·
προσοχήν τής "Κυ βερνήσεως . είς τοϋτο..
Το' Συµ6Όύ>ιον θά ήν« λίαν πρόθυµον·
νά συνδ ρ ά µω τήν Κυβ ίρνησιν είς µέτρα^
τείνοντα εις σύστασιν Ιδ ρύµατος, σκο—
ίϊόϋντος τήν βοήθε'ιαν καΙ ΰποστηριξιν·*
της γεωργία; τάξεως ίιά- τή; «αρθ!«
χ^ής δανείων µ3 έπωίριλ ιΐ; δρους,
14. Πολλάκις ιό ουµ βούλιον τοΰτο
επέκ ρινε πικρώ; τήν ελάττωµατικήν
κ.«1 ανεπαρκή όργάνωσιν τοΰ Κτηµατολογικοϋ Τµήµατος καΙ τάς έχ ταύτηςδνσχολίας «ρό; τό δηµ όσιον , χαίρει 'δΐ.
ν?ν , βλεπόν δτι ό Υπουργό; ηύίόκη—
οε νά έπιλνι Οίο τ οϋ ζηιήµατο; τούτου,.
^
Το Συµ βουλιον συνιστί ρ 6πως τεθΰσινένι!)πιον τοΰ Ύπουργοΰ σαφώ; τα πρά γµατα καΐ καταδειχ θώ αύτω σαφώς . ή·.
ανάγκη ίπ ιτιλίσιω ς ρεζικής . µεταρρυθµισιω; εν τ ψ είρηµένφ Τµήµατι ,.
καθόσον , άνευ τοιαύτης ριζική; µβταρ»
ρυΟ µΙσβω;, βϋτβ η δίουυα ασφάλεια διά."
τήν κτηµατικήν πιριουο ίαν τοΰ τόπου·
δύνατ αι νά ύπα ρξη, οίίτε ξένα κιφ άλαια δύνανται, νά τιροσελκυσΟώσιν , ιΐς
τέν τόπον , δυνάµενον δλλω; νά τταρά"Μ άσφαλεΐί έγγυήσβι ; διά τη{ Χτη«
µατικη; του περιουσία;. Π ροθύ µως λοιπόν τδ συµ βουλιον θέλ ιι ίπιλη φ θί} µέτρων , τεινόντων είς τό νά- παράσχω»
ττ) Νή'σ'ιρ Κτηµατολό γιον » ηροσν)κόν-·
τω; χατηρτι σµ ένον και άνταποκ ρινό µε·
νον εί; τόν σι'ροορισµόν του.
15, , ,Είνι «λϊ ,Οέ; ό'π ποιά' τις β«λ^
τίΐιίσις πα ρατη ρείται εις τδν Αστυνο µικών κλάδον , άλλα τϊάντοτε παρατηρούνται άταζ ίαι χαί ϋπιρβασίαι Ιλ µίρου; µελών τίνων τή; Αστυνοµικής.
∆ννά µι« ιΐ ;., κ«| τό συµ βουλιον ΙπιΟυ µιί
νά έπιστήσχ ι τήν προσοχήν τή; Κυ6ι ρ« νν ^σιως έπι τούτων ώ; έπίση; καί έπΚ
τ^ς ανά γκη- τοΟ ν ά , λνιφ θώσι µίτρα1

προ ; ριζικωτ ί ραν βιλτίοσιν τίί; Αστυνοµ ία; έν γ'ί ίΐ». Παρ όµοιοιι άταξίαι] καΙ,.·
ϋπι ρ βασίαι ·πα ρ «τη ρούν ται τά µίλα χαί
κατά τήν ιίίπ ρκξιν των φ όρων χαί τό
Συµβουλιον λυπεΐται διότι ή Κυβέ ρνησι;, ού µόνον δίν καταστέλλει « 'ιιας. .
άλλ α καί ,'. απεναντία ς, φαίνεται· οίονίΐι
ΙνΟα Ρρ ύνουσ* αΰτάς.
10. Τό συµβουλιον φρονεί ϊτι πάντοτε ίοιί χΌη πρόθυµον νά παράσχνι τήν-ι
οίερωγήν α ΰ,τοϋ , πρ άγµατι δέ και π»,,·' ρέοχ» πάντοτ » τήν. ι'ΪΧικρινιβτίιτ ^ν βιυι

του αρωγή», «ς πάντα τά υποβληθέντα
ουτ 5}ΐ µίτρα , δι * δν έκεδιώκετο ή ά7,ηθής τοΰ τόπου ευηµερία καί πρόοδος,
·Λ*\ νυν δέ δέν θέλει λείψει νά .πράξη,
τό αύτό, '∆λλά δεν δύναται.να µη δήλωση δτι ή οιά&εσι ς, ην α«τδ έοΐιξε
προς έ,τίτιυξ'.» τοΰ ιϊρηµένου σκοοτοδ,
δεν έτυχε τή( δεοότης υποστηρίξεως «κ
µέρους της ' Κυβερνήσεως, όόλλως, θεία
ίύλογ ίοί, ή ευηµερία τή; Κύπρου 8ά ήτο
ήδη «(«γµατικότης. .. .. ·. ' ¦'
17. Το Συµβουλιο ν ,?ν τέλει , δήλοι δνι θέλει παράσχει τήν σύντονον
αυτοϋ προσοχήν εις πάντα τά µέτρα ,
&τϊν α Οά ΰποβλ-ηθωσιν αϋτω,

ΒΟΎΑΗ
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0 ΦΟΡΟΣ Ιπΐ ΤΕΛΕΙΑΣ
∆εαφωνιαο οθωµανικών µελών·
—Αί άνορεύιέες τών Έλλή »
νων βουλευτών.
Ά^ο\ι χκτά τήν συν«δ ρ ί«σιν της
∆ευτέ ρας ή όιτί τοΰ σχεδίου τής ίντιφωνήσιω; συζητησις, τϊί «ροτάσιι τον
άναβληθ») δκ. ,ΦΡΑΓΚΟΓ∆Η , είχεν καί
διοενεµΥ)πω; ίο σ^έοιον ί^τυπωθ^
βουλίου
προς
εις
του
θ?ί
τα µελί)
Συµ
µιλε'η)ν , έπκνι 'λήφ Οη κύτη κατά τήν
Τετά ^την , 1 Μαΐου , κροεόριύοντο ς τοΰ
άοχιγραµµατεως λοχαγού ΓΊά γκ.
Κατά τ·ί)ν ..άνά γνωσιν της 3' ϊϊχραγρά φόυ ό "χ ΧΑΒΟΥΖ έφ. ζητεϊ εξηγήσεις τς«ρϊ των λέξεων «δυσβάσταχτου
φορολογ ία;» λέγων οτι αν πράκιιται
περί ίναχ.ονφίοιως, τό. πρ&γµχ εχιι κοιλώ;· ίάν όµως α ψαΐνγ κατάογιοσιν ,
τό τοιούτον βεβιίως εινε άούνατον.
Ό κ. ΛΙΑΣΙ∆Η Σ λέγει οτι ή παρόγροιρος είνε σαφιστάτ») !<«! οµιλεί
καθχρω; περί άναιιουφίσεω; τοΰ τόπου
από τ?]ς ουιβαστάκτου φορβλογίκς.
ΚΟΛ.ΛΕΓ. Έ ίν Οµως επρόκειτο
νά καταργηθώ σιν όλως διόλου οί ρόροι ,
το
τόσε^ καλλίτιρον.
ΛΙΑΣΙ∆ΗΣ. Ευχαρίστως 6' ίποξ ί χόµ»0α τοιοΰτόν τι.
ΣΜΙΘ. Όφιίλω ν ' άντιστω εΙς την
λίξιν «ουσ βάστοικτος». Είνι το άκρότ*τ«ν δριον νκλί γνι τις ίτι είνε τι ίυσβάστακτον. Ή µεϊ; φρονοϋ^ιεν ότι ο λαύ; δύναται νά οέ ρΐ(| τήν φο^ολογ ί*ν καί
πράγµατι τί>ν φίριι. Βεβαιώ; ε'ις τό ζή·
τηµι τούτο όττίρχκ ίιχογίεϋµία , άλλα
οίν ιϊνε ποσώς ορθόν νά είσάγωνται
τοι«5ται ΰπερ βολικαί λίξεις. Ήδύνατο
λ.χ. νά λιχ θί «ή άνακοΰ φισι; τοΰ τόπου έκ τών παρ όντων βαρών».
ΚΙΤΙΟΓ. Ή λεξι; ήν ή ΰπεικτροπί]
ϊθεαι ίεν είνε τόσον µεγ άλη δ'σ ον τήν
φοινιάζεται δ εντ. οιευθυντή; τοΰ κτηµατολογίου. «∆υσβάστακτο;» δίν σηµαίνει τδ άκρ ότατον ό'ριον , άλλ ' ό ,τι
τις δέν ίύναται ευχερώς νκ βοιστάζ·)),
(∆ίοονται {ξηγήσεις οτι ή αντ ίστοιχο)
αγγλική λέξις σηµαίνει «άοάστ χκτος»).
'Αλλά χαί άν ετίθετο το1 «αβάσταχτο;»
θά δτο λέξις ου χί άκοιτάλλ ηλος ιίς
πουλάς περιστάσεις, καί τοϋτο γνωρ ίζουν κάλλιστα οί έντιµοι Α ρχιλογιστή; καί ίιευΟυντή ς τοΰ Κτηµατολογ ίου. ∆ιότι ο µεν αρχιλογιστές προς
συ^λογήν τών φόρων , ο'ναν οέν έτεαρκία» ή κινητή περιουσία τοΰ φορολογοψ ίνου , κατ»·ο«ύγιι ι(ς τήν άκίνητον ,
ό 81 διευθυντής τοΰ κτηµατολογίου δίδει ΟνιµεΙωαιν τών κτηµ άτων τον φοροΈ 4ν ίίν ητο δυσβοίστοικτο; ή φορολογ(« , θά .πλήρωνε ταύτην δ λ«ό; κ«1
δΐνθά περιή ρχιτο ιίς Οίσιν νά: ίκποι ^
τήι «κίνητον πιριουσίβν του. Είνε λοιπόν ή λίξι; ιίς τήν Οίσιν τ«; χαί πρ έ«
π·ι νά µείνη ώς ίχιι.
2ΜΙΘ, Ό ,τι είπε τ4 ίντ . µέλος,
ιΐ^ι πρ δς όποστήριξιν τών λιγοµένων
µον. Ν& σαφηνιοδ γϊ 2τι «ρόχ·ιται «ερΙ
των, (ϊί ίΰν.
ΚΙΤΙΟΓ. Έν τω ίλληνικ ί µ κειµ ένη
η λεξις έχει καλώ;· έάν εί; τό άγγλικεΒν ϊέν αντίστοιχη, ας 5ιορ 0ιι)θ?|..
ΦΡΑΓΚΟΓί- ΙΙΣ. Θά ψηφίσω ύπί ρ
ώ; "
τ^ς παραγράφου
ε χει, ∆έν είνε ή
ήν
καθ'
κατιχωρήθη έν
φορδι
ώτη
π^
ή| αντιφωνήσει τΐαροµο ία. έχφρκσις, οτι
δηλαδή ή φορολογία ιίνε βιριίχ κ«ί
3Μσ«άστα κτος. 'Λπορω λοιπόν πω; κκτ«χ τδ 'ίτος τοΰτο ήχησε κακω; ή λίξι ς
ευ; τέκ ώτοι των εντίµων Ιπισήµων µιλδν. Νοµ ίζω ίτι καί αυτά τά ϊίια αναγνωρ ίζουν τό δίκαι ον κοι! πρέπον τί);
Ιχρροιοιως, ά λ λ 'ή Οίσι; αΰτ ιΐν τοί; έι» ι6άλλιι νά τροποπο ιήσωσι χαί µιταβ έλωσι τήν λ ιξιν. ΟΰόΊΙς δύναται ν '
ά|ΐνΥ θ| $ 8µ ή φορολογ ία είνι βϊρυτάτη
κ*ί δυο βάστχκτος, ΐνα µή είπωµεν ά·
β έστοι χτ ο;, χ«1 ?σω;ή µή Ιλάτ τ ωσι;
αύτνίς νά προέρχεται έκ τοδ «ρόρου, δν
ή α γγ λική κνβίρνησις πληρόνΐι εί; τί,ν
όίωµσνικήν , λόγερ φόρου ύκοτιλεΐα ;.
'1?άν δ φόρο; εκείνο ς ήλσττο ϋτο , τότι
θΰ ήλαττοϋίτο χαΓ τά βάρη κκΐ άντΙ
της λίξείιΐ; «5υσ64στοικτο ;» θά µ·τι ·

χιιριζόµιδα άλλην Ιλαφ^οτεραν . Ένό·
αφ ορίως έξοικολουθεΐ ν ' άποτίητοιι ί
φόρος έκεϊνος, -ή φορολογ ία θά είνε 0ν»σβάσιοιιςτος, καί δέν δυναµ.θα ή να χκλώµιν αυτήν ώ; τοιαύτην. Έκν ή κν.
βέ ρνησιςδυσανασχετ ^άχούουσατήν λέζιν
ταύτην , δ; συντέλεσ η να λυθτί τδ περίφίτψον έκεϊνο ζήτηµα 2ι« τρόπου ·πιεικοΐ ς καί δικαίου. Πκραπονού µενοι κατα τής δ^σβχστώκτου φορολογ ίας, ίπαινοΰµιιν τήν χυβί ρνησιν , διότι αποδεικνύει
νά. είσεί; τ·^ν χεντρικήν 8τι φροντίζει
Βρ άττ·^ 8σον τό δυνατόν περισσοτέρους
ρόρους. ∆ύο είνε τα αίτια , άτινκ εµποδίζουν τήν τερόοδον τίς Κύπρου ! ..Η
ϊυο€άστακτος φορολογ ία καί ή αβάστακτος πολυνοµία. ∆ι ' δ'λα ταϋτα θά
ψηφίσω ύπί ρ τ^ς παραγρ άφου ώ; έχει.;
Γίνεται ψηφοφορία καί ή λίξι; «ϊυσδάβτακτοςοο αντικαθίσταται ^διάΐ ! των
λέζίών «των- παθόντων τοΰ τόπου^*Ό κ. ΙΑΣΟΝΙ∆ΗΣ "διαφώνησα; ε'ϊ;
το ΰπδ της ϋποεπιτροπϊ) ; " υποβληθέν
σχέδιον , ύπέβαλεν έ'προν ϊδικόν "του ,
ούτινο ς είχεν άναγνωσθή ή πρ ώτη παρ άγραφος. 'Αλλά µί) δπαρξκσ^ς ύποιττιρ ίξεως, το οχ έίιον έπεσε.
'∆ναγινώσκεται ή τρ ίτη παρά γραφος.
ΡΑΜΑΤ ΑΝ. Π ροτείν ω τήν ά,πάλει|<ιν τη; παραγρ άφου ταύτης. Ή πληρωµή αΰτη γ ίνεται δυνά µει συµφωνίας
χεταξύ τών δύο κυβερνήσεων καί πιστιύω ότι δεν εχοµεν τήν έξουσίαν νά
ίπευ-βωµεν είς τήν συµφωνιών , ήτις οΊΛµ,ολογήθηµιταξϋ τών ούοεπικρατε ιών.
Άλλα καί &ν βίν οµεν τοιαύτην , ή- εν^
στασι; τή; πλτιρωµ ή; αύτη; ήγ έρ θτ;
ττολλάκι; άνευ άποτιλεσµατος, Είνε
αληθές οτι περυσιν έγενετο πρ ότασις ϊπί
τ?ί υποθέσει 8τι θά έπήρχετο νία συµφωνία καί ίζητεΐτ ο δπως ή προσγενησοµένη ωφ έλεια έκ 30 , 000λ. διατεθ^
ύπί ρ της Κύπρου, "ίνα ίέ µή βί χριστιανοί νοµίσωσιν οτι ήµεϊς δέν έπιιθυµοϋµεν το καλόν τοΰ τόπου συνειρωνήσαµεν ε!ς τήν πρ ότασιν ίκείννιν. Περιπλεον ό κ. Φ ραγκούδης οµιλών άφΐκε
ν« Ιννοήσωµεν δτι ό φό ρος τ?ι; ύποτε ^
λ εία; υπονοείται ίν τ?ί γ' πσραγράφφ,
τούτου δ' ένεκεν νοµ ίζοµεν τοεριττήν
ταύτην .
ΛΙΑΣΐ∆ΗΣ. Έν ίσταµαι εί; τήν
οεπάλειψιν της παραγρ άφου. Είνε ηανβοµολογού µενον , ότι τδ κατ ' ετο; έξαγ όµενον έκ τή; νήσου ποσόν «νιυ ανττχλλά γµατο; απέβη καταστριπτικώ•εατον . Έκµυζ'? δλα; τάς δυνάµεις τοΰ
τόπου καί ίέν άφίνει τδν λαδν να.κάµ» ούτε έν β§µα προς τά πρόσω καί
να παρακολούθηση ώς είνε πρ έπον άλλου; λκοϋς εν τγι σταδιοδ ροµ ίοι της
προόδου καί τοΰ πολιτισµού. Ή · Κύτιρος είνε αυτάρκης· έχει προσόδους αϊτινις ουχί µόνον επαρκούν ε'ις τας δαπάν*ς πολυτελέστατη ς διαχειρ ίσεως, άλλα καί άφίνουν πλεόνασµα 70 ,000 περίπου λιρών ετησίως, Ένώ δϊ το ποσόν τοϋτο δαπαν ώµενον εις τον τόπον
θά άπί φιρεν ευεργετήµατα κα» θά καθίστα τήν Κύπρον χώραν πλονσίαν χαί
ιΰηµεροϋοαν ίν πέίσιν , αποστέλλεται
τουναντίον χατ ' έτος τοϋτο εις τό έξωτερικόν 8πο); πλ ηρώσ» τά βαλάντια
κεφαλαιού χων µηδέν κοινον προς τόν
τόπον τούτον ε χ όντων . Ή επιβολή
τ>); βαρύτατη; ταύτης υποχρεώσεω; έπ!
τη; Κύπρον χωρίς αΰτη τό παρ άπαν νά
Ι ρωτηθτ}, αποτελεί µ ίαν τών άδικωτέρων πρ άξεων αΐτινι ; διεπράχ θησαν υπό
Ιο-χαρών ει; |3*ρο; κουν&χ ου λ" ιοϋ, Αέγουσιν δτι τάς πράξει; τοΰ αγγ λικού
ίθνου; χαρακτηρίζει ή δικαιοσύν η· άλλ '
ί> Κύπριος λαός δέν θά παραοίνθ ή τοϋ το έ φίσον τδν τράχηλόν του βαρ ύνει τδ
περί φόρου σκληρ δν καί Ιπίµιµπτον µί·.
ρος τής συµβάσεως τοΰ 1878, Έ γ ώ δ!
1ξ ονόµατος τοΰ λαοϋ , τόν όποιον αντιπροσωπεύω , ίχφρ άζω από τής έδρα;
ταύτης δ ριµυτάτην διαµαρτυρ ίαν κατά
τή; έξακολουθήσεως τής πληρωµ ή; τοΰ
ίπαράτου τούτου φόρου. Π ροσκαλώ δι
τδν ίντι µον συνάόελ φόν µοιι δστι; υπέβαλε τήν π»ρί άπαλείψιω; πρότασιν ,νά ,
τήν άποού ρΐ ). Επιµ ένοντε ς εί; τήν
πρόταβιν ταότην καΟ ' έ'καστον ϊτο;, υπά ρχει ίλπίς νά έ γγ ίσωµέν ήµί ραν τινά τάς καρ δίας τών διιπόντων τά τοΰ
αγγ λικού ίθνου; καί ν ' άποδώϊωσιν ή«
µίν διχαιοσύνην. Μοι φαίνεται δί δτι
ούτε δίκαιον ούτι πρέπον είνε χάριν θεωρητικών ιτι/µπαΟειών νά γ ίνωντ αι οί
συνάοιλ ροι ηµών αφορµή 6πω; κωλυηται ή πρόοδο; τοΰ τόπου.
ΙΛΣΟΝΙ∆1 1Σ. Χαίρω δτι µοί παρ έχεται ευκαιρ ία νά (ξηγήσω τους λόγου;, οΐ τ ινε ςµ ί ήνιάγκασαν νά µή συµφωνήσω ιίς τό σχίδιοντής άντιφωνήσι»
υ;, Ώ; πρό; τήν οϋσίαν συµφωνώ δτι
ίπριπι νά γίνγ, λόγο; περί άνκθεωρήσι ως τοΰ φόρου , 8στι; καταχρηστ ικώ ; καλείται φόρο; ΰποτιλιία ς. Λιί'σχυρ ίζοµαι
δ'τι δεν ιϊνε φ όρο 'ς ύποτιλε ίας, άλλα πιρ ίσσιν µει φορολογ ίας, 6'τ τερ & Σουλτάνο ς
έδικαιοϋιο νά ζητήση. Τό περίσσευµα
τοϋτο ίΐ Γτιλογ Ισθν) ίπί τό ύπιρ 6ολικώτ«ρον , διότι άφηρέΟησαν αί πρόσοδοι τοΰ
καπνού καί τοΰ Λλατο ;, Ινώ άφ ' έτε ρου
ή δχπάνη τής τουρκική; διαχειρίσεω ς
ήτο ΙλαχΙστη , "Α φού λοιπόν, τά έξο-

δα ιίνε µεγαλιίτ βρκ καί τά έσοδα όλιγ ώτερα , έπεται δτι περίσσευµα δέν υπάρχει καί εχοµεν καθήκον νά ε*τ(ω(/ιν
και εί; τά; δύο κυβερνήσει; οτι έγένίϊο
λάίος έν τοις ϋπολογισµοϊ ς . Όταν ,ίτά
όθωµ . µέλη λάβωσε ταϋτα ύπ ' όψιν ,
θά παραδεχ θώοιν δτι οέν «ίνα άσεβες νά
γ ίνφ µνιία περί καταργήσεως περισσεύµατος, ό'πιρ δεν υπάρχει. Άλλ ' 4 τρόπος καθ ' δν προτείν εται έν τί) αντιφωνήσει εσφαγ ίασι το ζήτηµα υπδ επιστηµονικού ς ορούς. Τδ όΟωµανιχον µέλος
άίικεϊ έαύτό καί τήν ιδίαν αύτοϋ άντιηροσωπείαν ύποβαλόν τοιαύτην πρότκοιν , διότι θά ελθη καιρό; γενικής οικονοµικ ής εξαντλήσ εως, καί ταύ την θά
αί οθανθ9ΐ ταχύτιρον παντός £>λου το
όθώµανικόν στοιχεϊον. Τοΰτο δέ διότι
οί Οθωµανοί είν ι γεωργοί µόίλλον παρ ά
έµποροι καί επειδή ή γεωργική τάξις εΒίβαρΰνίτιει ρ.έ χρεή» θ* εξαντλήβ η
^εδαίως τοίχϊ5ΐ8ρονν-Τά··ββω|ΐ.ανικά' µέλη καλώς θά πρ άξωσι συµιτράττοντα
\χ *ν ηµών διά τήν όναθεώρηιτιν τή;
συµ βάσεως ττρίν . έξαντληθώµεν . δλως
δεόλου. ∆ιατείνοµαι βεβαίως οτι ή έκιΐη σόλοικος,
ρρ«ο·:ς έν τ^ «ντιφωνήσβι
ίΰδ 'εκφρ άζει τδ πράγµα επιστηµονικώς,
Ιλλά συµφωνώ πληρέστατα µε τήν ούσ^αν. ·
ΧΑΒΟΤΖ , Τδ ζήτηµα τούτο φέρει
τήν άποψιν αινίγµατος, καθισταµ ένου
άτνδ έ"τους είς έτος ίυσλ .ύ του . Πάντε ς
σνµφωνοϋ µεν µετά τών χριστιανών , δτι
ή φορολογ ία τη; νήσου είνε δυοανάλογο; και ύπερ ίολιχή^καΐ πρέπει νά µεταρρυθ µιοθ γ,, πάντοτε δέ εδίί χ θηµεν
πρόθυµοι νά συµπρ άςωµεν Γι; τήν λή4"ΐν βίουδήποτι µέτρου συντιλοΰντο;
είς τήν Ιλάττω 'σιν της φορολογ ίας, ουδέ θά ήτό τι; υγιή; τόν νουν ονθιστάµινο; «ίς µέτρα όπερ τοΰ καλού τοΰ τότϊόυ· άλλα δέν παράδεχόµεθα δτι ό τέττό ς υποβάλλετ«ι είς ϊχτακτον ^ο\ογ(»ν προς π"ληρωµήν τοΰ φόρου τούτου. Παρεκτός δε τοΰ οτι δεν εχοµεν
τήν έξουσίαν νά καταργήσωµεν τόν
εφόρον τοϋτοΝ , υπά ρχει καί άλλος λόγος κωλύων τδ τοιούτον , ούτος δε ειν ε
ίτι ουδεµία σίδεται ήµϊν όπόσχεσι; δτι
αατΛργουµενου ή έλαττουµ ένου τοΰ
<ρόρου τνί; υποτέλειας θά ελαττωθούν
καί οί τής Κύπρου. Πέ ρυσιν ιίνον υποβάλει έπβρώτησιν επί τοΰ ζητήµατος τούτου, άλλ ' εµιινεν άνευ απαντήσεως. Συνεπώς ή συζήτησις κατ "έτος επί τοΰ ζητήµατος τοΰ φόρου , είνε
απώλεια χρόνου. Ένδεχ όµενον ν ' άντίταχθτι δτι αν δέν Ιπέ ρχε-ται ωφέλεια , ούτε οµω; βλάβη . '∆λλ ' ύιτάρχει είς λόγος, όστις µ£; κ.ωλύει νά
λαµβάνωµ·ν µέ ρος εις τοιαύτην συζή τησιν. Ό λόγο; δε είνε δτι ήµεϊς οί
Μουσουλµ άνοι προσβλέποµεν εί; τό
ζήτηµα τ5)ς Κύπρου ώς έξη ς : Ό
Σουλτάνος παρεχ ώρησε τήν νήσον εί;
τήν 'Α γγ λίαν όπως διακυββρνό ^ ταύτην αντί ετησίου ποσοϋ πληρωτέου εί;
τόν Σουλτάνον. ΚαΓ δικ τοΰ ποσού
τούτου έξησφάλισι τά δικαιώ µατα της
επικυριαρχ ίας του επί τή; ν^»ου. Έάν
άφαιρεΟή τό ποσόν , τότε . αφαιρείται
καί ή επικυριαρχ ία , συµπράττοντε; δί
ήµεϊ; εί; τοϋτο, θά συνιπρ άττοµεν εί;
τήν άποκοπήν τών δικαιωµ άτων τή;
Τουρκία;. Τό νά κά µωµεν επικλήσεις
είς τόν Σουλτάνον , είµεθα έτοιµοι· άλλα
πέραν τούτου άδυνατοϋµεν. Μόνον εί; τόν
Σουλτάνον οέον νά σταλ εί υπόµνηµα
καί ου χ ί είς τόν βασιλέα Έ δουά ρ δον ,
διότι Ι Σουλτάνο ς είνι ό πιστωτή ;, ό
δέ Έίουό ρ ίος ο' οφειλέτης. Είτε λοιπόν παρχκληθη ό όφιιλίτής είτε µή,
«δτο; είνβ ΰπό χρεω; νά πληρ ών^.
'Λ ν.. ΤΛΣΟΝ ΙΛΗΣ δευτερολονών
λέ γει δτι ετέθησαν πράγµατι νέοι φόροι διά ττ|ν πληρωµήν τοΰ φόρου τή;
υποτέλεια ), ούτοι δί είνε τ ' άττοδαθ ρικά , ή αΰξησι; τελωνιακών τίνων τελών , ή ύπιρτίµησι; τών κτ·ηιιάιων ίδια τής Λιµη σσοΰ καί τή; Λάρνακο ς
καί πολλοί άλλοι . Ή πρόνοια τοΰ εντί µου µ έλους τοΰ νά έ ρωτήιη άν θά
ήλαττοϋντο οί φόροι διά τής καταργήσεως τοΰ «οσοΰ τών 93 , 000 λ, ιίν ε,
λογική καί φρόνιµος, αλλά δέν επρι«
πιν έπι τοιούτου ζητήµατος νά πιρι-'
µέν^ άπάντησιν άπό κυδερντοτικέν µίλο; . "Οφειλε µόνον νά γνωρ ίζη δτι
τοϋτο Οά ήτο φυαικδν αποτέλεσµα. Ώ ;
προς τό ίτι Οά κατηργεΐτ ο ή κυριαρχ ία
τοΰ Σουλτάνου , λίγιι δτι «τοϋτο έχει
λόγον τήν όθωµανικήν νοµολογ ιών , Ιν
?ί γ ίνεται µνεία δ'τι , δταν τι; δέν πληρ ών^ ΙτοΙ πολλά έτη ίνβίκιον εί; τι
κτήµα, χ άνει τήν κυρικρχίαν του,άλλ '
ΙνταΟθ» τό ζήτηµα οΊαφίριι διότι ττρόκειται πιρ ί συµ βολαίου µεταξύ δύο υψηλών ττροοώπων κ«) περιονλί ον τό ίνοίκιον 8ίν θά καταργηθώ, άλλα Οά έλαττωθϊί,
ΠΟΝΤΙΊ'ΖίΛΜΟΣ. "ΙΙκουσα τάς
ίν,στάσιι ; τών όθωµ, µελών , άτινα έχουν τήν Ιδίαν δπ οί 93 . 000 λ. ιΐνι
ό δισµ ό; 4 κρατών τα κυριαρχικοί
οικαίώµίτα τοό Σουλτάνου έπί τή<
Κύπ ρου. Κατ ' έ*το; παρουσιά ζουν , τοιαύτα; ενστάσει ς χαί Ιπιµ ίνουν δτι πρίπιι ό δυστυχή; λαό; νά π "ληρών·{ΐ δλό
κληρον 'ίό «οσόν , ' διότι ίλλως ,0ά χ«θν ΰν τα δικαιώµατα τοΟ Σουλτάνου ,

*∆ν ; ούτως εϊχό'ν τά πρ άγµατα θά . ήσαν Άζιοι συγχαρητηρ ίων Γ διά τά |ίθνι·
κά των αισθήµατα , άλλα δεν ι έχει
ονίτ» . (Ενταύθα άναιφέ ρει τήν |ατορ ίαν τοΰ δανείου τοΰ 1855 , δτι ό φόρος τής Κύπρου δίδεται εί; τοϋςί κεφαλαιούχου; απέναντι τού δκνεέο^ καί
δτι έάν ή τουρκική κοβέρνησι; ή όϊ διαπραγµ οϊτευΟίντι; είχον ΰπ ' όψιν τί
9ά (Τυνέ βαινεν , ασµένως θά εδί χοντί
όλιγώτερον ποσόν.) Ζητοΰντες λ?ιπόν
ίλάττωσιν τοΰ αδίκου τούτον φόροι.
ποία βλάβη δύναται να εττέλθίΐ φ τά
κυριαρχικά δικαιώ µατα τοΰ - Σουλτάι
νου ;
καί
τά
Επιβάλλεται
εί;|
ΣΜΙΘ.
επίσηµα µ έλη νά δηλώσουν οτι ί είνι
ήναγκασµ ένα νά διαφωνήσουν είς |τήν
παρ άγραφον ταύτην. 'Η θεβ 'ι ςι τής
κυβερνήσεως τοΰ Βασιλέω ς είνε * άλλ·)1κ , πολλάκις- δέ τα µέλη . εξέ φρασαν
«τΛ τοΰ ζητήµατος τούτου τήν γνήµην
τον , ώστε είνε περιττόν νά τήν έρ^τ
:,. . ,
ναλά βουν.
ΚΙΤΙΟΥ . Μετά τά λεχ θέντα δέν
{«πλήττοµαι δτι κυβερνητικον µέλος
οτ)λοΓ δτι δίαφωνίϊ ώ; πρό; τήν ύπό συζήτησιν παράγραφον. Μοίλλον παράϊοζον µοί φαίνεται οτι οί Οθωµανοί διαιρωνοϋσ ι προ; ήµας καί συµφωνοΰσι προς
τήν κυβέρννιην. Έ λί χ θη πέ ρυσιν δτι
οιιξήγοντο διαπραγµατεύσεις µεταξύ
των δύο κυβερνήσεων περί αναθεωρήσεως τοΰ φ όρου καί δτι εκ τής αναθεωρήσεως θά Ιιιήρχετο ώφέλίΐα 45 , 000
λ., άς θά ωφελεί «ο καθ' ολοκληρίαν τό
αγγ λικόν καί οΰ χ 'ι το κυπριακό ν ταµιΐον. Έξε φράσαµεν τήν όπιθυµ ίαν νά
µάθω|«.εν µέχρι τίνος σηµείου προύχ ώρησαν αί διαπραγµατεύσεις, άλλ ' ουδέν
έµάθοµεν,: αίφνης δέ αδρίον κιθανόν νά
εοριθώµεν πρό τετελεσµ ένου γεγονότο;
µε κενά; τόες χεΐ ρας. '∆ντΐ &έ νά ένώσωµεν ό'λοε τάς προσίταθίί*ς µκς δπω<;
συµµετάσχω καί ή Κύπρο; τής ωφελεία;, παρουσιάζεται ένστασις δτι τό
ζήτηµα πρ έπη νά έξαλειφ θί) καθ' ολοκληρίαν ίκ τή; διατάξεως τοΰ συµβουλίου τούτου. Έάν έ φρ όνουν δτι διά
τής Ιλαττώσεως τοΰ φόρου θά εχάνοντο τά κυριαρχικά δικαιώµατα τοΰ
Σουλτάνου , οέν θα κατεδενό µην νά κάµω τοιαύτην πρότασιν , διότι ώ; ήµεΐς
οίίτω καί οί Οθωµανοί συνάδελφοι έχουν
τους εθνικούς των πόθους. "Ανευ ελαττώσεως τοΰ φόρου τούτου ουδεµ ία δύναται νά Ιπέλθ η πρ όοδος, οΰτ ε Ιλάττωίΐ; τής φορολογ ίας, δ καταλληλότερος
δέ τρ όπο; δπως δείξωµεν δτι ποδοϋµ,ε-ί
αύτής λήψιν µέτρου πρό; έλάττωσιν
έν
τφ ίπισήµα
τοϋ, είνε νά γίν^ι µνίί<>:
τούτω Ι γγρ άφω. Έάν σιωπήσωµεν , θοΙ
σηµαίνε οκ διεγρ άψαµεν τό ζήτηµο
τοϋτο καί δτι άδιαφόρως εχοµεν πρα(
τήν άναθεώ ρησιν αύτοϋ . "Ι«σω; δµω; οί
Οθωµανοί Οά συνεφ ώνουν είς τήν µετάβολήν τοϋ λεκτικού καί πρό; τόν σκοπόν τούτον θά προτείνω ν ' άναβλη&ϊ)
ή συζήτηαις.
ΤΕΒΡΙΣ. Ουδεµ ία ωφέλεια επέ ρχεται έκ τοιούτων συζητήσεων , άλλ ' οΐτε οί εκλογείς µας µα; λέ γουν νά φωννώζωµιν ύπί ρ τή; καταργήσιω; τοΰ φιόρου τή; ύποτελεία;. Άπό τόσων ίτών
γ ίνονται ένέ ργειαι ύπό τών χριστιανών
διά τό ζήτηµα τοϋτο καί ουδέν ί γ ένειΣυλλαλητήρια συνεκροτήθησαν
το.
προ; ένό χ λησιν τ^ς κοινότητο ς, υποµνήµατα , πρεσβεϊαι καί άλλα παρ όµοιοι ,
ποίον δέ τδ έξ αυτών όφελος ; Ό α.
Βοντιτζιοίνο; είιτεν δτι ή σύ µ βασι; δίν
έγεινε καλή, έξ ου έξάγετοι οτι Οά Ιγίνετο καλλίτερα ίάν τό έντιµον µέλος
ήτο υπουργ ός.
ΒΟΝΤΙΤΖΙΑΝΟΣ. ΕΓπον δ'τι Ιάν.ή

. '-¦ ¦ ΊΓάι «ρδβ\»τ5«οι·. - .
ί.
Παράγραφο; αρ δευτικών.;
ΛΙΑΣΙΑΗ2. Τά α ρδευτικά είνι ίρτ
να σπουδαιότατα διά τόν τόπον. Α-τ
νάγκη δέ οτλήιί: τής γιγνοµ έντι; . έν, ·.τ|
αντιφωνήσει. µνεία ς, νά ύπ'οδληθή και
πρότασις καί νά µεταχειρισθώµίν οτ3ν
µ έσον δπως πιιιοΰή 6 υπουργ ός του κράτους καί τό βρεταν.κδν θησανροφυλάκιον διά τήν χορηγ ίαν τών αναγκαίων

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓίΚ Αί ΑΗΑΣΚΑΦΑ1
ΕΙαρά τήν Αεοκωβίαν.—Ό
ν».ο5 τ<ϊα άγίου> Αοµ.ίνί«ο«.
— "Αορτές Γά3νλο\ϊ µβοοκ·
ωνο$£<ρου . .
: 'Ακδ .νΐη ; παρελθούσης Τρ ίτης
ά φ ίκετο . έηαΟΟα δ Γάλλος. αρχαιο'
λόγος κ. 'Ανλ άρ, ίστις εχ έΐ ειδικώς µελετήσει τά µεσαιωνικά κτίρια , της, Κύπρου , Οπως ένεργήσν ;
άνασκαφ άς ολίγον έξω της Λευκωσίας πρ ός, τδ δυσµιχδν αύτης µέρο^
έν . τφ γηπέδ φ' τοΡ κ. ∆ερ βίς. .
ι Τ?) επαύ ριον τη; ένταΟθα ά φ ίξεώς του ο κ. 'Ανλάρ προέβη έιτί
τδ , έργον, Λέγεται ίτι είς τδ µέροι
έ>θ* ένεργ 'οΟντα ι «Ι άνασκάφβι
εύρίσκετό ποτέ δ νβδς τοΟ άγ ιο ι
∆οµ.ινίκου—τών τιιχών ιη; πόλεα3(
έκτε\νοµένων είς πολύ µιγαλ ητεραν ακτίν α τών σήµερον υπάρχοννων—ν έν αύτώ §έ έθάπτοντο οί β«σιλεϊ; κ«ί οί κό µητε; τη; Κύπρου
κατά τήν µεσαιωνίκην έποχήν.
Αί οιενεργού µεναι σήµερον άνασκαφαΐ 6πδ . τη ς Γκλλι κη; κυβερνήσεως άπο βλέΐϊοασιν ιδίως είς Ιστορικά; µελέτα;.
Ό κ. 'Ανλά ρ κατά τήν άφις'ίν τ<ιυ
εί; Αευχωσίαν συνωδεύετο καί ύ τιό
τοΟ έν Λά ρνακι προξένου της Γα"λλικη; ∆ηµοκρατία;, αµφότεροι δ'
επεσκέ φθησαν «ύθ ηµερον τον Ν.
'Αρµοοηήν, έν τφ µεγάρω τ«0 οποίου ξενίζεται δ Γάλλος µεσβιωνοδίφης.

··
:;ν.:;-;ν , : ;^
ΧΡ ηµάϊων [..;': ;;^
,
¦\ί' • ¦ ' '-ν · <> , " . '.-

"

:Λν« :;"άρ«*«6ΐνά.' : -ν· "
Πάράγµ<ρος πί ρΙ ά ρτεσιοινΕίν, .
ΛΙΑΣϋΒΙΣ. Κα£ ή περί άνορύξεω;
άρτεσια.νδ' φρεάτων ύυοβαλλοµ ένη
γνώµη εϊν άριστη «ιαΐ συνιστώ θιρµώ;
εί; τήν κΛ^ίρνησιν. νδ συστήσν» ταύτην
εις τόν ύτϊινργ όν.
Ή συνδρ ίασι; αναβάλλεται .

. ίφετεινί} . εσοδεία
Ριζοκαρίάσού
θά ή
είν ε. όλιγω-ϊέ ρα της
της κρι^ς
πιρυσιν ί; κατά 2β ο)ο , -ή δε ίσο·
δεία τόί . σίτου κατά 33 ό)ο .
Τά )ϋΐ ρ ία ΆκοβνϋαΟ, ∆βυλός κα!
Φλαµο)3ι δέν θά συγκοµ ίσουν οΰ«
\τϊΊνά " χόχ'χον . δ^µητρίκκι^ν , Τί
νΓ ρ'ίχωµον καί ·τά πέριξ ευρίσκονται
έν:κ*λη\ χαταστοειει; 'ίί·'; &ποδοσις
τή'; χρ ίνης εσίται 20- οϊβ'; «νώ'«
τ'έρα τϊ); περυσινής, τοΟ δέ σίτου
ίση ποάότιΐ ις µέ τήν' περυσινήν,· άλλα καλλίτε ρα; ποσότητο ς. "Οροβος
50 ο)ο δλιγωιιρβν. · Καί τοΟτο 'έάν
πέΐ ωσΐ :βροχ άί. ' ,
Τών χαρουπιών µεγάΧη ί,πιτυ·
γ ία. 'Ή. έφετεΐν ή\έσο ϊ εΐ*ϊ θά ίΐνε
25 ο)ο άνω χέ ρα τη\ περυσινής.
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ΙΙαρκ.τηρήο&ις έν τώ Λίοµο»
θετεκΰν.,— Α ε.α τάο; ενεργοί»
- µ,έν*·;'ίκναακαφάς..
ΈπΊ τών έξω?ι τή; Λευκωσίβις
διενεργ ουµένων άνασχαιρών ύπό τηι;
Γαλλεχη ; χυ βερνήσοω;» έπεστήθ»)
προχθές ή προσ οχή τής κϋβερνή·σεως έν τφ Νβµοθ. Συµ βουλί φ 6πδ τοΟ βουλευτ ού κ. Α. , Αιασίϊου· ,
δηλώσαντος ίτι ή- κυβέ ρ,νησις /τή ί
νήσου έχει καθ ήκον νά µή έπίτρε»
ψη την εξαγω γών δίοοδηποτε εύρε:·
θήσοµένου άρ^αιολογικοΟ αντικε ιµένου.
Την πρότασιν ταύτην ύπεστήρ ΐ "
ξεν δ. χ,.Φραγκούδης προσθέσας ί ΐ ι
επεί γει ή άνόεγκη της έιτιψηφ ίσβ·
ως νόµου κωλύοντος τήν έξαγωγ*)ν
αρχαιοτήτων ,, δ δέ κ. Πασχάλης
προσέθ ηκεν ία ή εκδοθείσα άΧειοι
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
αποδεικνύει πβριφρό/ηειίν προς ·*ϊ4
'ϊΐ άσιαναµ.^ τών βραββοων.— Νοµοθ. Συµ βο υλιον , τ^ οποίον ένω
Ό νικητής τοΟ δρόµου τίδν
πέρυβι συνεζήτ;ει τδ περ ί άρχοζίΙΟ© µέτρων.— Ό Ι*ωσα«·
οτήτων ζήτηµαι ή κυδέ ρνησις έξ έ5ν35 οτεφανούµενος ύπο
διδεν
αδειαν ά^ασκαφάΐν έν Πάφιφ,
του Βασιλέως.
δέ
νΟν γ ίνεται λό γος έν τη ανένψ
Οί ίν Αθήναις τελεσΟέντες «ατά τήν εβδο µάδα της ∆ιακαινη σί- τιφωνήσει περ ί τοΟ αύτοΟ ζφ~τ\~
µου Πανελλήνιοι "Αγ ώνες διήρκε- µαιο;, νέαν £5ειαν χορηγεί ή κ.ΐ)*
βέρνησίς.
σαν επί τετραήµερον, διεξήχθησαν
δέ έν µεγ άλ η ζωηοότοτι κα 1 ενθου.Ι
Τ-Ίί*
Α -Τ»- Τ-ΗΤ* ¦
σιασµέ]} ενώπιον -χιλιάδων θεατών .
•ΚΓ3. ΜΑ. ^Ά .ΛΓ~Μ ^Ζλ
'Αλλά :δ στ«διον χατεκλύίθ η ύπό
·ν·πάρχβι τιολλή.— *Ανβοράΐ)ν|
απείρου κόσµου, ανερχοµένου εί;
καε εις ΆκανΟοΰν.
40 χιλ. καΙ πλέον , κατά τήν τεΕφ έτος υπά ρχει πο>λή άκρ ίς Ιν
1
λευταί ων ήµ έραν , καθ ήν ί γ ένετο
τή νήσψ. ΤοΟπο αποδίδεται εί; τ;ήν
και ή απονοµή τών βραβείων είς
µή τιτ ώσιν βροχ ών κατά Μάρτιβν.
τους νικητάς. Παρ ίστατο δ ΒοεσιΜ«ς γράφουν ίτι είς ΆκανΟοΟν ά«
λευ ;, δ Αιά δονο ς, οί βασιλικοί πρίγ- '
ν ιφάνη ή λεγοµ ένη τ σ «' χ ·ρ ο «·
κηπες και δ Άγγ λος αρχιστ ρ άτη- χ
ρ Ι ς κ*ί πο "λλοΐ άγρ όται µεττα··
γος Ούελσελέϋ , · άρχηγ δς της έν
βαίνουν έκιΐ ίΐ πρ δ; συλλογήν αύ¦'¦" ¦
Αθήναι; παρεπιδηµοιίσης α γγ λιτη;.
;
κή; αποστολ ή;.
'3( άκρ ίς άγοράζιχαι πρδ; 15
Ό Βοιαιλ ευ; έβράβευσε πρ ίηον
γρ. ιήν δκαν ,.ή τιµή 8έ αΰτη· Οε<γµ«
ιιί»0ν\τΛ (·
του·
ίνΐιΐΛτκ»Λ»υ
του ρκι κή κυυι ρνηοις ·ιχ·ν «ιν υγ ·» *·
ωρι ιιοι ι χαµηλή χαι ουχί ενθαρ ελλ ηνικών
σχολείων κα
θά συνέβαινε κατόπιν , θά έκαµνε καλ- χαί
ρυντική
προς τελεία ν καταστροβρήν
'Αµέοως είτα καλιτί ρας συµφωνίας, χ«1 όχι έάν ήµην γυµνασίων ,
έ γ ώ υπουργ ός. 'Αλλά τον συγχω ρώ λείται δ κ, - Ρωσσίδ ης τοΟ Γυ· τοΟ παµφ άγου ζωυφίου .. Έν ι µ-ιτέδιότι ίίν ήίυνήθη νά έννοήσ ^ κατά µναστ. συλλό γου Λεµησσο Ο , ν ικη- Ρ"σιν ή πρώτ η αγορά έγένετο π;ρδς
60 γρ. τήν δ*αν , ί ρέτος εδόθη σαν
τήν έποχή ν αυτήν δ , τι τ<|> ιίπον.
τής τοΟ δρόµου τών 400 , δν ίΐή :
ΤΕΒΡΙΣ. Ή δικαιολογ ία ,ήν προ.- νυσεν εί; 11"3)5,Ό Βασιλεύς το\ µόνον 40 γρ. την δκ«ν, ·
ΊΙ χαιά τ-ί|; άκρ ίδος χαταδ'ωξις
ϊάλλιι βίνε σοβαρωτέ ρα τής κατηγο- συγχαίρει
κ*1 τοΟ ε γχειρ ίζει δίτολωιίας.
.
εύ
,
ίτ'κιται ήδ η προ; το πέ ρας τ=ης^
ρ
µα χαΓ µιτάλλίον χρυσοΟν , άναΌ κ.ΙΑΣΟΝΙ∆ΙΙΣ δµιλεί καΐ αο- µνηστι χ'όν
, φερ όν έπί τής- µια; .υπολο γ ίζεται ί ΐ ί χ ι µεγ άλ η- πιόΟι; ζητών νά πιίση τά όθωµ. µέλη πιτης διέ φυγε τήν καταδίωξ ιν.
ρί τής άναγκαιότήτος τοΰ νά γ ίνηται προσόψεως τδν . δισκο βόλον τοΟ
κατ ' έτος ιυρύ; λό γος περί τοΰ φόρου, Μύρωνος καΙ τάς λέξεις ΠανβΟ ηάλλα γενοµ ένης ψηφοφορ ίας , ή πιρί τοΰ ν χϊκ δν Στά 5ιον Β ραδ.ίον Α' Β ρ ό µιου
100 µέτρων , ίπ! τή; άλλ ης ίέ :
φόρου παράγραφος απορρίπτεται.
Σιίνδίσ µος τών Ελλ ηνικών Αθλ η- 'Ο ηλ»)0υοµ6 ^ς, ν ή 000 ^«,.»
5
τικών χαί Γυµναστικών σωµατείβτ9*ρχ{«ί.—"Λ^ο&νβς κηΙ
Ό σιδηρόδροµος.
Οήλίΐ ς.
Άναγινώσκιται ή περί σιδ ηροδ ρό- ων 1901. Επίσης τοί) ε γχει ρίζει
καί κλάδον έλαίας, µέ , τδν δτιοϊον
Τά γνωσθεντα ¦¦ ή|η άποτελ 'ίβπ|<.«µου παράγραφος.
ΛΙΑ2Ι∆ΙΙΣ. Επιθυµώ νά σηµιι- τοΟ Οωπεύει τήν κεφαλήν προη,γου - τα τής κοιτ ' έπαρχ ίοες εχπό'γριβφνί,ς
ωθ·(ί ιίς τά πρακτικά δτι πρέπει νά γ ί- µένω;, αί ίέ κερκίδες χειροκροτοΟν τοΟ 1901 εχ-ουβιν ώς έξης : '
νΐ(ΐ έναρξις τών έργων δίνευ άναβολ ));. ένΟουσιωδέστα αα καί οί Κύπριοι
'13«αρχ ία Λευκωσίας 71 ,^8^
Ή περί ίκτιλίσεως τών ε'ργων άπόερα- άλλοφρονοΟν άτιδ
τδν ΙνΟου ιια· ίξ ιϋν ΰΰ , 0Κ4 χριυτιανο ί χαί 1)Β ,
σις έπιξιτά θη ίπί µακρ όν καί ιίνε κ,κι- σµόν των,
631 µωοίµε ϋαν ,οί, ^ Λάρναχος 2&,
ρός V άφεθώσιν οί λό γοι «αί ν ' ά ρχί938 έξ ών 2:0.206 χριστ. χ«1· Β,
σωβι τα, Βργα, ∆ίν γνωρίζω τοδ; 8ρου;
012 µώαµι» , Λίµν2!Γ(Τ0θ 39, 040,
ύ φ ' οΟ; ό υπουργός ιίνε διατεθειµένος
*ζ ών 32, 78 15 ,χρι σΓ, , καί 0 , 2ΚΒ ·
νά παρβδιχθγι τήν µέχρι Λά ρνακο; δικχλάδωσιν τοΰ σιδηροδ ρόµου, Οίοιδήτερτι •II ί ψαταιν*] έσοβιία. - Ό ο?·. µωϊµιΟ, Αµµοχώστου 48, 1)10 ΙΪ
τος» η /χριΟη, ο /ί ροίίοβ τ«
Λ ν 37 , 926 γ« αχ > . \
δµω; χ«1 αν ιίνί , πρίπίΐ νά γνωαΟώσι
µ \ 10 ,1*84
^
χοερούπε».
τάχιστα ιί; τό Συµβουλιον Ϊνα δυνηΟ^
ΙΙάφου
µω*µί0.ι
35,184
·1& ών
Η µέτερο; φίλος, δ ' }-,. Κλε άνθης 24, 992 ίρία 'τ. κ«1 ' 40
νά καταλήξω ιί; συµπέ ρασµα πρό τή;
,19* >&>«'
λήξεως τής πκρούση; συνόίοϋ διά τήν Κωνσταντινίδ ης, µ«< έιτιστίλλει
µ·,ΦΗνοί,'|Κ ί>ρνινι («< ."10 , 706'Μ '&»
όριστικήν συµπίρίληψιν καί τή; Λά{να« τάς άκόλοιίΟοο; πλ ηροςοορΊας '
πίρΙ 14 , 118# ρ. «'αΐ 2. 678 · µω«µ£θ.
κο; εί; τό σιδηροδ ροµικόν δίκτυον.
τής κατκστάσιως τϊ)ς γεωργίας,
Σύνολον |37, 0ΰ3 Ί\ &ν 189 ,801
χ
'Λτίό τοΟ *γ. θιοδώ ρου µ έχρι

01 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓίΙΝΕΙ

II ΑΠΟΓΡΑΦΗ

II ΓΕΩΡΓΙΑ

νρί. Έ χ τών χριστιαν ών αί 94,
'
878 είνε «"ρρενες, καί 91 , 226 9η~
λέις, Έκ δέ τών Οθωµανών -µί 25 ,
Β67 εΐνι βρρενες χχϊ αν.2,4, 685
βήλεις,; -¦ *,
'.. Είς τδν πλ ηβυσµόν τοΟτον οέ.*
ουµπερελβµδάνΕΐαι χα\ δ ίάγγ λι.κδς στροίτδς, δστις µετά τών;γυν«Β·
χΟν καί τών τεχνών ανέ ρχεται έ8(

330.

,

,

ν

'

ΑΡΧΜΡΕΣΙενΡ

«ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΒΥΑλ&ΓΟΥ»
ΕΙοιΌε «ξβλέγηακν.
1
Γενοµ ένων τη πβρελθοιίση Τειερή} των . . αρχαιρεσιών του έν τ}]
ήµιτέρ^ ηόλει «Κυπριακού* Συλλόγου» εξελ έγησαν : Π ρόεδρος 6
». Γ. Ϊ1βποί?6π;ουλος, αντιπρ όεδρο;
* κ. Ν . ∆έ ρδης , γενικό.; γρβµµβτιύξ & κ. Γ. Σιργ ίδιη;, είδικί ;
γραµµατεύς δ χ, Π. Μαρχί5η<,
χοσµήτωρ 6 Λ. ∆. Μαχρης, ίπίµελ ητβΐ οί χ.χ. Εύαγνέλης Χρ;
Όλύµπιο ς καί Χρ. Πβρασκευας,
«ύ µδοιΛοι δέ οί χ. κ. ∆, Καρ·βγΕ·
*>ργιάδν)ς, Ν'. Καλλοννας, Ά χ,
Μβρχίδης, χαί Μ. Γ. Ιίιχης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
*1β1§βϊ,γωγή *,*& εΐοκ?ωγή.—
• ΈΌ * κυριότερα, είδη. '
Ό έν τη' έπίοήµω έ φ*)µερ ίδι διηµοσιευΟείς έµπορικδς πίναξ της νήσο® κακ ά τδ «ος 1900 δεικνύει
είς 368 ,
έξαγωγην άνερχοµ ένην
276 λ., 7 σελ. χαί 2- γ ρ., εί««γωγην δέ 373 ,591 λ., 19 σεΧ
χαί 8 γρ '.
Της εξαγωγής τά κυ ρεώτερα προϊόντα είυ'ε' : Χα ρούπια 88 , 010 λ,,
κριθή 27, 280 λ. , οίνοι 27, 143 λ „
κουκούλι» 18,007 λ., σΓτος Ιί,
374λ., σταφίδες 15,721 λ- , ή>(-

Τοιούτοι αστυνοµικοί υπάλληλοι δίκοιι-

ον είνε νά βραβεύωνταί! κιάί νά προάγωνται , ίπω; καί ό ζί)λ<5; Των ύπβκκαίητάι καί παράδειγµα εί; 'τοΰς 'ϋλ'
λου; κποβαίνουοι. '
ΤΑ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ µα; προς
(
τον έν Λάρνακι κ. Τ, Στίνην τελέσ-αντα τοίί; γ άρ.ους τον µετοε τί)ς δεσποσύνης Ελένης Μ. Κ ραµβή καί τάς εδχά; µας δ'πως οίνδόσπαρτας γι ό συζυγικός ρίο; των.
. ΕΠΙΣΤΕΑΛΟΤΣΙΝ ήµϊν έζ '∆λεξανδρέττας : Τήν «αρελθούσαν Κυ·
ριακήν ήµεί φθησαν ο! «ρραβώνες τοΰ
καλλίστου νέου κ. Ι. 'ΑποστολΙ&ου·,
τηλεγροιφητοΰ , µετά τί^; χαριεστά,της
καί δεά πολλών προτερηµάτων πέπροικισµένης δεσποσύνης Ρόζας Μ. Μττόνζτας. Ε(; τήν τελετήν τιαρήν δλον τό
άνθος της κοινότητος Άλεζανδρέττας,
ήτις εύχεται δι ' έµοΰ τβϊς µνηστευ,θιΐσι ταχεϊαν καί δλβιον τήν στέψιν.
Κ. Β.
ΕΤΕΑΕΣΘΗΣΑΝ ίνταϋθα οί -νάµοι όµ χ. Στράτη 3, Μαντζιχώ φ
µιτά τ^ς δεσποσύνη; "Ασπασίας Γβωργίον, οΤς ιέιχόµιθα ιύδαίµονα τδν
συζυγικόν &ίον.

Ι ΚΙΗΠΕΒ
ΕΝ Α Θ Η Ν ΑΙΣ
Ή. Ε3ΧΓΑΡΞΙ2Ϊ/
Οό έϊίφωννιίέντες λ«5γοβ.— 'ΪΙ
υτιοδοχή τών Ι£-υΐβρ£ων.'—

Τά έκθέµοατοε.
(ΗΜΕΤΕΡΟΪ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ.)
Τ-η'ν Πκρκβχευήν , 6. Απριλίου ώρα
1 Οχι π.µ., εγιιναν τοκ εγκαίνια της
Κυπριακής "Εκθέσεως, παρόντος τοϋ
∆ηµάρχου Αθηναίων , τοΰ Προείρου
τοΰ ∆ηµοτικού Συµβουλίου καί ά"λλων
Αθηναίων καί Κυπρίων..
Ό Μητροπολίτη ; Αθηνών έτέλεσεν
άγιχσµόν, µιθ ' δν ό Π ρόεδρος τοϋ Κυονοί 7,848 λ., µαλλιά 6,753 λ „ πριακού "Συνδέοµ,ου κατά τό πρόγροεριµα
έξεφώνησε τόν πανηγυρικό ν, π«ρα««λέοίνοπν ευµατα 6, 494 λ, , βά µδαξ
νά
σας έν τέλει τον ∆ήυ,αΛ^ον
κνιρύξη
6,384 λ., ποόίατα 5,328 λ. , Τυτήν
έναρξιν
τη;
ΈκΟέο
ιιως
κάί
.
ζ^τώρός 5, 148λ., - βώδιοί 4,856 λ.
κραυ>γάσα; ΰπερ τη; Πατρίδος καί τοϋ
καί σπόγγοι 4 ,493 λ.
Βασϊλέω;.
Της δέ είσοεγωγη; τδ µεγαλήΐΐΕ1{ τόν λόγον τοΰ Προέδ ρου ό δήρ» κονδύλια είν ε : Βα«ο"ακερά υµαρχος κ. Μερκού ρης, απήντησε λίαν
φ άσµατα 25 .335 λ., µάλλινα ύκαταλλήλως χηρύξας τήν έναρξιν τής
φ άσµχτα 17,069 λ., ξυλεία 12 ,
Έχθέσεως. Πάρατεταµ.έν«. χειροκροτή55&λ.,.πετρ έ-λοιια 12, 218 λ„ Iµατα καί έπανειληµµ έναι ζητωχραυ»
λάιόλαδον 12 , 351" λ., χαπνό; £ { , γαί ύπεδέ χ θκισαν τους λό γου; τοΰ ∆η032. λ. χαί βαµ βακερ ά νή µατα 1ί> , µ άρχου ,, ένω αί. µουοικ-αί- «ποιιάνιζον.
Κοετόπιν έλαβε τ όνλό γον δκ.Θέοδότου ,
880 λ.
όστις άφοϋ ηύχαρίστησι τό Συµβουλιον τοΰ Συνδέσµου τΰν Κυπρίων ΐΐ ροσέΟηκιν Οτι ή σηµαοία: της έκ&ίσεω;
δίν έγκειται «ίς τά έκθβµατα , διόη 5ντες πτωχοί οΐ ν ήδυνάµιθ* νά π^αρουΨΑΑΗΣΕΤΑΙ τήν ∆εντί ραν , κατά
ιάσωµεν πιρεσσότερ» , άλλ ' ιί; τό τ;οτδ·είωθές, δοξολογ ία εν τφ. ν αφ της
'ΐτι
,κόν γεγ ονός, τό όποιον αΰτη -παριΦανερωµ ένης έπί τ^ έπετείω έορτ$ τοϋ
στο ^. Ευχαρίστησε την Α γγ λ. κ.νβέρονόµατος τοΰ Σεπτού. Βασιλέως τϋν
νησιν δι ' δσα έκαµε καλ ά έν Κύπρω
Ελλήνων Γεωργ ίου τοΰ- Α' , χοροστααλλ
ά δίν ιίνοιι—είπε—·καίό'σα ίδίκαιτοϋντος, τοϋ Π". Μητροπολίτου Κορηοϋτο πα; τις νά ¦προσδ οκφ. Άλλ " ανενείας.
ξαρτήτως , τούτου δ Έ λλ. Λαός «τής
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ κατέπλευσεν είς
Κύπρου ουδέν αγαθόν θιωρεν ύπέ ρτκρον
Κύπρον τό άτµόπλοιον «Σοφ ία» . <ρ έ- τ{)ς Ιθνικής του αποκαταστάσεως. Καί
ρον τοίις έπισκέπτας: τής έν Αθήναις
'κατ έληξε ζητωκραυγ άτα; υπέ ρ τοίί ΒαΚυπριοκή; εκθέσεως, οϊπνες έτ«χον
σιλέως; τή; ενώσεως κ «Ι τοϋ ∆>ηµάρενθουσιώδους- δεξιώσεως κ«ί έν Άθή-νοιι;
X0"·
και έν Κρήτη.,
Μιτα ταΰτα δ κ, Ζήνων απάγει
∆ΙΑ ΤΟΓ ΓΑΙΟΪ* ατµόπλοιου ά>ί- λεν ώραϊον ποίηµα καΕ έπειτα δ άή
κετο ίξ '∆Οηνων ό καλός νεΌ ς κ. Α µ- µαρχος ήνοιξ ε τήν ίκΟισιν.
φιάραο; Ι. Παναγίδη;, διδάκτωρ τά
Νοµικά . '
ΤΙΜΑΙ ΕΙδ ΤΟΥ33 ΚΥΠΡΙ0Υ2
ΑΦΙΚΕΈΟ 4ές εί; Αενχωσίαν ό -νεν.

Ο Κόσµος

ιΐρος&νος της ,ϋΛ^αους κς;, κ,*Ν»ιιυηιων

Μπέτοος µετά τής έρι τ ίµου. κυρίας τον.
01 Λευκωσιάται µετ * άγαλλιάσιως
χαιρετίζουσι τήν αφιξιν τοΰ, διακε:χρι.
µένου · αντιπροσώπου τοΰ Βασιλέως τών
Έλλήνων.
ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ Κυριακήν,
κατά- τήν επικρατούσαν ίν ταΐ; Ικκλη·
σίαις ηµών συνήβειαν , ο£ Α γ. Όµολο γηταΐ , τέ' τιραοϊευτικόν τής τ·ρωτι«ιοΰση; προάστιιον, ηγον λαµπρ άν (καΙ
φοιιδ ρ άν «ανηγνριν , κοιθ 'ήν τά «4ν ·
τα ύπό τών φιλόµουσων καί ιριλο^ρ ί«των κατοίκων Λχ^ν κα ταλλήλως κα5κσκ(ν«σθν), 1δί« δί 6/· σιµνοπρρίϊήΐ
ιοίκοίµο; τοϊ} Ί ιροΟ ναοΰ. Τό έ/όΙο-ηµον τί)ς τιλιτη"; µεγ άλα»; έλά µπρυνεν
ή µιγαλοπριηής άρχιιροε,τική ίιροτ«λιστία , Ιερουργ.οίίντος τοδ Πανιΐίωτάτ ου
Μητ ροπολίτου Κυ ρην ιΙαςκαί ο πβλυηλ»Ο έ»τατο{ έΛχληοικζφενος χόηιος,
Μετοε, τήν άνά γν 'ωοιν τοΟ ίιροϋ ιύ*·γγ·λίου , άνιλθών τδ βϊίµα Ι «. Πίν/ηρόκουλβ; ώµίληαΐ µετά δυϊάµεω; , λ-<ίν* »υ
1
ίπί τοΰ 'ιυάγγιλίου τϊΐ ς ήµ ί ρα;, '. Ιςυ µνήσας καί Ιγχωµιάσ«(
έν τί.ροοιµίιρ τήν πίστιν τοϋ Ίοσή φ χοιί τήν
µιγαλοψυχίαν των Μυρβφό ρων ,

Α8Ι02 επαίνων τυγχάνιι ό Ιν τγϊ
ίατυνοµί^ Αά ρνακο; ύκή ρΐτών έίϊΚνιύς ' κ. Νικόλαος Τραχέα;, ιί(< τοϋ
έποίον τήν ϊρβττη ριόινιτϊ * οφιίΐ ·τ?ιιι ή
βύλλί ,ψι; κιβδ ηλοποιοί! τίνος, κ«θ ', ^ν
ώρσν κικτιγ ίνιτο · ιί; τ4. έπά )"γ«Χµ ά
το,υ, παραχα ρέσσων κι;/ιριακόι (ΐιλ β ;ι«.

Έπ ί δΰο-τρεϊ; ήµίρα; αϊ 6»"οΙ ήο;αν σηµαιοστολισµ ένα ι καί τά; Νύκτα;
αί ίύο> πλατεΐοιι· του 2ύντάγµατο; καί
τής '0(<ονοία( δµοϋ µ ετά τή; ένούσης
αυτάς όδοδ Σταδίου έφωταγωγούντο.
01 Κύπριοι τό Σάββατον ά·νϋλΟον
ιί; την Άκρόπολιν ,.δ '-που ό κ. «3'ίλιο;,
Γφοροι. >'οϋ Μοχσιίου, τούς ανέπτυξε έπιξηγ ΰν ένα έίιίοιστον τδν άρχαίων µνηµείων,
Τήν νύκτ« πρό; τ ιµήν αίτων ιΐ χι
γ ίν·;) έσπιρί; εις τόν φ>ιλολογιιι όν Σύλλ&γον «Πα ρν ασσόν .» Ό Π ρ όεδ ρος αΰτοϋ κ. Α ργ υ ρ όπουλος, έ χα ι ρ έτισι τού ;
Κι»πρίου; ευχηθεί; τό <!); ιύ παρέστησαν καί ιίς τούτον όεπήντησιν ε υχάριστων δι ' ωραιότατου "λόγου δ' κ_ Λανίττης. Τό τίλο; τοϊ 7όγου του {ιεήρξι
ζητωχραύ γησις ύπί ρ τ-η; ίνώιιως Ιπαναληφθιΐσα βροντωοως ύπό τοϋ πυκνού
ακροατη ρίου. Μιτό τούτους 4 κ, Β.
Λάµπρο; µετά γλκφ»υρότητος όκφηγήθη τήν ίστορ ίαν τί)ς Κύπρου χοεταλήξα; £ι 'ω ραιότατη; αποστροφ ή; «Ις ιύχ ?» ν ύπί ρ τού Ελληνισµού.
ΤίλιυταΤο ; δ κ.ΊΤϊλ α µα; άπήγγ ιιλιν εΐιράιότοετον «οίη^ια , ίπανιι>»ιµµ ίνω>; χιιροκροτνι,θιί;,

Τήν. νύκτοι τή; Κυψικκϋς Ιφω τβγωγν»θη ή Ακρόπολις. Τό Οίαµα, ήτο
κόίτι τι ίξοχον» φαντασµαγορικών. Ό
Παρθενών , ^ά Π ροκύ^αι* » δ ναός τοΟ
•Βριχθίω; ίλούον το «Ι; Οάλοισοα-ν 2 ρ'υ·
Οροί , τΐίαο ίνου , νρυυοϊί , ΚχΙ τ»ί4ς στιγ;«

µήν ένιµιζε κανείς, ονι ' έχαίοντο 8τΊ ί

Κυπριακή; Ι Αυτά ανήκουν µ&λλον ·ίς
άγρ ί.αν έποχήν , ούίέ υπά ρχει Κύπριο;
πυρπολοϋντο. '
µοιγειρεύων τύ φαγητόν του ' είς τοιοδτο χ άλκωµα .
Ε13, ΤΑΣ Α1Θ0ΥΕΑΣ ΤΗ3
Μία κλειδαριά χονδροειοιατάτη µ '
ΕΚΘΕΣΕΟΟ!
ενα χλειδί σεβαστότατου βάρους άναπολοϊϊν εί; τήν µνήµην τα πρ ώτα ίκ
'Η πρώτη αίθουσα περιλαµ βάνει ίνκατασκευάσµατα τά εξελθόντα
δυµαοίας τινά; Κυπριαχάς, αΐτίνες δ'- σιδΐρου
χειρων τοϋ πρωτογόνου άνθ ρ ωπου.
τών
µως-ηδύναντο νά είνε πολύ πιρισσάτεραι.
Γοϋναι διάφοροι εκτίθενται υπό τοΰ
Υπά ρχει κάποιο ένδνµα «γυναικός
Κιισισιάν , αρκετά καλ αί . Τά υφάΧ.
τών πόλεων ΐ ^χ λ ί ϊ π ο ν δσηµ έροιι»
των κουρτιν ών ώροειότατα, οµοισµατα
δπως λί γει ή έπ ' αύτοϋ επιγραφή.
πολύ τερός τά περιώνυµα τής
άζοντα
'Αλλά τό ένδυµα αύτ όκαΐ τδ κάλυµµα
∆αµασκού. Και τούτων ή έξόδευσι; µειδίως της κεφαλής τό µεΐ χρυσοποίκι λτα
δος Άννης Ελευ«νθη έστολισµένον ,: ιίνι ζήτηµα άν ή- γ άλη. Οί ύπό τη;
τάπητες
.είν ε καλλιίου
εκτιθέµενοι
θερ
σαν εν χρήσει καί «ρό α?ώνος ακόµη.
παρ ' ότιχνεχώτατοι.
Θαυµάζονται
Αί χωρικαι ένδυµασίαι είναι πενιλων.
χρ ότατ αι. 'Εν Κύπρω ύηά ρχουσι τόσαι
Εϊ; άλλην αίθουσαν εκτίθενται αγποικιλί ιι ενδυµασιών πρωτότυποι αλητινά των Βαρωσίων καί τη; Λαγεία
θώς, αΐιινες έκτιθέµενί ; . θά προύκ,άϊΐήθου,
πτωχότατα καί βίτιλέστατα.
λουν τόν θαυµασµ όν.
.
· Έκ
των εκτιθεµ ένων µαχαιριών , ή
Η3ίς τήν οίθουσαν κοτήν υπάρχουν
και αγγεία τιν ά αρχαιολογικά και µ ία τέχνη αΰτη ίν Κύπρω φαίνιται ί); µη
συλλογή τσιγχογραφιών παριοτωσών ά- εξελΰοϋσα ιίσίτι των σπάργανων.
νευρ^θίντα έν Κύπρω κειµήλια ή δτιως
"Ενα χωριάτικο σιντοΰκι έκ Λαπήλέ γει ή ανω&Ίν κολληµένη ολίγον -πε- θου ίχιι άρκετήν πρωτοτυπίαν µε τάς
ρίεργος έπιγροιφή α Αποτυπώµατα -των
έπ ' αύτοϋ λεπτά; γλυφά;. Τά κεντή. . . ανασκαφών 1 τών κατά τήν τεµατα τών Αευκά ρων είνι ωραιότατα ,
λευΓαίαν δεχαετίαν . γενοµένων ύπό τοΰ
άλλα πολύ ακριβά. Ύπόρχουσιν επίσης
κ. Ρίχτε ρ» .
καί υφ άσµατα βαµβακερά; τοϋ Καραβ£
Ή δευτέρα αίθουσα περιλαµβάνει
καί της Λαπήθου. Μεταξύ τούτων διαδιαφόρους τσερ βέδες εκτιθεµ ένους ύπό
κρ ίνεται ένα κάλυµµα κλίνης εκ ϊΛό ρΑ ρµενίου τινός Κεσισι&ν , τοΰ όποιου
λεπτότατης τέχνης καί ωραιότατου
φου
"
τά Ικθέµατο«—ειρήσθω έν παρόδ<ρ—
"..
χρωµατισµού
κιν
τών
αρκετά
πλη^ροϋσιν
ά
αιθουσών
Έπί ξύλινου όµοιώµοετος "ππου βλέτης εκθέσεως.
β
"Εκτίθενται προαιών&κ κοσµήµατα , «ιι . τις τήν Κυπριακήν κ. α ά λ λ α ν
κατονιστήρια καί µιρρέχις εις ένδιιΕιν καί είς µίαν γωνίαν υπά ρχει κλίνη χωρική µέ ολί γα καυσόξυλ α πλησίον καί
τών προόδων τής χρυσοχοΐας Ιν Κύτνρφ,
προ αύτης ενα ψαθίον κυπριακής τέχνης.
ίνφ τό αληθές είναι δτι ή τέχνη αύτη
Κορµό;, δένδ ρων καί συλλογή πιτρωκαλά: έν
προοοιύσει αρκετά
έχιε
'
εν τή
σχ έσε ι πρ ό; άλλα; βιοτεχνίας παρ ήµ άτων καί βάµ βαξ εύρ£οκονται τ«
έκ
αξιώαίθούο^ι ταύτη. Πολύ κοµψά είνε
-ίά
έγει
ρα
µϊν , ώστε να δύν αται
σεις «ύπροσαι ποτέοο:; ττω; αντιπροσωκολοκύνθη; δοχεία , µέ διαφ όρους έπ '
πεία; έν τϊί εκθέσει.
αυτών παρχστάσιι;, είληµµίνας τα;
Έπί µι£ς τραπέζης κατάχεινται τά πλείστα; έκ των ήρωϊκών χρ όνων. Ήπερί Κύπρου τϊ'ύπό Κυπρ ίων εκδοθέν
γοράσθ ησαν άπαντα.
τα βιβλία καί επί ετέρας ευρ ίσκονται
'Εντό; τ>}ς στοάς τοΰ Ζαππείου- υαί Κυπριακοί! έ φηµερ ίδις τών πολιτιπάρχει ή προτοµή τοϋ Κυπριανού , έρκών πεποιθήσεων τοϋ κ. Φραγκούδη.
γον τοϋ γλύπτου Μπονάνου.
"Αξιαι «ροσοχί)ς είνβ µερικαί ιφοτοΕίς άλλην αίθουσαν εκτίθενται Κυγοαφίαι τοϋ- χ. Φώσκολου καί ίχνογρα- πριακά εδώδιµοι κ,αί ποτά διάφορα µεφήµατά τίνα τών µαθητών τοϋ Παγ- ρικών εργοστασίων οινοποιίας.
κυπρίου αρκετά Ιπιτυχί).
Τό Κυπριακόν θέατρον είνε µία · ξυΈί .τρίτη αίθουσα είνε διά τήν Κυ- λίν-η έξϊδρα ,χατόι τό σύστηµα τών τουρπριαχ,ήν ε'χθεσιν άνχυρ» σωτηρία;. Έάν
κικών κχφενέδων , έ φ, ' οί5 όρχοϋνται. δύο
ϊλειπεν ή αΐθοι>σα- αύτή-ά«ό τήν έχθεσιν
χωρικοί ύπό τού; ήχους ενός βιολιού
καί ίάν έλειπον άπό·. τ-ή'ν αίθουσαν αυκαί. ένό; λαούτου, Οί περίφηµε; «φωτήν τά µετοιξωτά ύφάτριατα τοΰ λ; Κ.
τών-Κυπριακών επαρχιών ν.α\ οί
Χριοτοδούλου , ή Κυπρ»«κή έκθεσι; θ' νές»
«σκ,οποί» τη; Κύπρου δέν παίγνωστοί
άπετύ γχ ανι- µετά.πολλών επαίνων.
ζονται
καθόλου
καί τά δηµώδη τραγούΌλα τά ιϊδη της βιοτεχνίας τοεύτης
ό\»
είνε
ελάχιστα.
τής Λευκωσία ς ευ ρίσκονται Ικεΐ , δλα
Μετά τήν άποχ ώρησεν τών δύο χοτά χρ ώµατα , ολαι α£ ποιότητες τών
ανέρχεται έπί τ<|ς . εξέδρας λευρευτών
µεταξωτών , σχέίια «οικίλα , θαυµ άτι; νέο;, όστις τροιγουδεο µέ
κοφόρο;
σιοι, χαλλιτεχνικώτοιτα,. λεπτό-τατα
έπιρξϊΐ ργασ ρ,ένα-, καλύπτοντα τάς ελ- άγγ λ ικήν προφοράν τήν βοσκοποϋλαν .
λείψει; τη; έκθέσεω;, τιροδίδοντα είς ο- Κανείς δέν ηµπορεί νά ειπη σαφ ώ ς, τί
λ* τά περί αυτά-άν τ ιχεί µενα µ έρος , έκ θέλει τό τραγούδι αύτδ , υποτίθεται ό'τ^; στιλπνότητός των.
µω; µάλλον δτι θέλει νά δείξη, οτι έπέρασαν άπό τήν Κύπρον καί "Α γγλοι!
Κυρ ίαι καί οίνδ ρε; «σταµατώσι µιτά
Τά εκτιθ έµενα ζώα είνε πολύ . ολίθκυµασµ'οϋ πρό αΰ ιώ>ν καί τά κατάτρώγουσι µέ τά βλέµµατα. "Ολοι οµο- γα καί όχι άξια τοϋ Κυπριακού γένους.
λογούν τήν κοµψότητ α των καί τήν ύ- Οί. δνοι ήσαν χαµηλού άναστήµ,ατο;
κχί οί δύο . υπά ρχοντες ίπποι επίσης.
περοχήν των , ή δπο£* αναδεικνύεται
'
ακόµη µιγαλητέ ρα λαµβανοµ ένη]; ύπ
Μία µικρόσωµος καµήλα ελκύει τά
όψιν τής ατέλειας τών υφαντικών µήχαβλέµµατα τών ΆΟηνοείιον συνειθ ισµέννηριατων , δεί γµα τών δποίων εν τ^ νων νά τήν βλέπωσε µόνον κατά ττάσαν
'∆ποκρηκν µέ µίαν περίεργον µαλιααύτν^ «ίΟούσ/ι υπά ρχει µ ία β ο 5 φ α
έφ 'ή; υφαίνει µιλανό φθαλµος συµπαθή; ρήν κεφαλήν καί µέ ένα κορµόν έκ λινάτσας, κάτωθεν τοϋ οποίου φαίνονται
κυρ ία έκ Κύπρου.
Ή' βοϋφα αυτή ελκύει αµ έσως τού; οί. γυµνοί πόδες ενός χοροπηδοΰντος
έπισκίπτας διά τδ περίεργ όν της. Καί
µ άγκα.
'Εν επίση ς µικρόν χοιρ ίίιον εµβάλή κυρία σύ ρει δυο τρεις φοράς τ δ µ ακ ο ΰ τ σ ι διά νά δείξη τόν τρόπον
λει τήν ίδέαν οτι τά ζώα ταΰτα έν
τό ανάστηµα
τ5[; ύ φάνσεως τών- απαράµ ιλλου άλητουλά χιΚύπρφ έ^ουσι
θδίς. ώραιίτητος ύφοεϊµάτων, Τό' ίπί στον χηνών καί δύο πέριστεραΐ κοεί µία
τ>)ς βούφας άπλούµινβν κυανοϋν τανίον πί ρδιξ έν κλωβώ δ',δουσιν ίδέαν τοΰ
κάµνει τήν Ιντύπωσιν τοϋ πιρεϊή µου πτερωτοί βασιλείου τη"; Κύπρου.
ίοττοδ τή; ΙΙηνιλόπη;. ∆ιότι ό'πω; κα!
Τοιαύτη έν γενικαΓς γραµµαΓ; ή Κυεκείνος κκί αυτό έχουν αρχήν , άλλα πριακή ίχβισις,. ή δι,οργανωΟεΐσοε ύπό
δίν έχουν τέλος.
τον Συµ βουλίου τού έν Αθήναις . Συν"Αλλά καί τά µ άλλινα· κοιί βαµ βα- δέσµου τών Κυπρίων , τδ όποιον είνε
κερ ά· υφάσµατα , τά> όποια εκθέτει ό άξιον συγχαρητηρίων , ά φ ' οί µόνον του
κ . Κ, Χριστοδδύλου ίεν είνι όλιγ ώτιε? ργ άσθη προς οργ άνωοτιν τ^; ίχθέσεω;,
ρον 1 ωραία. Ευτυχώς· διά τδν άξιον
τή< διά τών αγγελιών τοΰ Συνδέσµου
παντό; επαίνου ίκΟέτην τά υφάσµατα
γνωσθείσης Επιτροπή; καί αποτελού τον α γοράζονται διά τά; χαµηλίις τι- µ ενης 1 ίξ ε γκρ ίτων τής Αθ ηναϊκής
µάς των , έίϊ ω; τά µΒταζωτά.
κοινωνία; µελών µή λαβούση; δι ' άΈν τ^ αΰτ(( αΙΟοάαφ ευ ρίσκονται χαί γνωστου; λόγους κοιν έ ν µέρο;.
χειροτεχνήµατα έκ µίτάξη; ύπό κυριών
κιντη µ ένα ,µ έ πολλών Ι^άριν χαί Ιπιτνχ ίαν, Μία κου ρτίνα έκ Λάρναχος ·1·

ν4 ωραιότατη .

∆ιά φοροι άγιογραφ ίαι , 2να·προοκυνη-

τόι ρι , άρχετόο 1πιτυχ3), "Ενα γραφιιΌν
Ικτιθίµινον ύπδ τοδ Ιλ Λιυχωσ(«; Γιωργ ίου ΜχραγκοΟ λιπτοτάτη; τέχνης
τσρ.οχαλιϊ τόν Οαυµαο·|ΐόν .
Μία κλίνη ένδεόΊιµίνη όλοµ ίταξοε
υ φάσµατα , µ έ κουνουπιέ ρα ν καί γ ύρους
µίτσξωτού ; κατά τό ίύστηµ α των νυµφ>!Κ(Τιν κλινών τής Κόπρου ιδ ρίοκ ιτ αι
%
εί; τό (340ος τή; αίθοίσν»; χαί Η αύτ5)ς ώρΛίότατον χαί λι»τεπιλίπτ»υ τέχνης ύποκ άµιοον ίχτίΛέ µινον ύτ?4 τής
' ' '
κ,νρίας Λ.οβαρΙοου,'
"Ολί γον έίπίσθιν τίΐ ς κλίνης έκτίθινΤ9.ι ίνα; τίντζι ρ 'ι; κ «Ι ίίνα µπρ ίκι τοϋ
«,αιρί , Ρι6«ίω; οµως ' δίν : είνι τέχνης

ΙΙΡΟΣΚΑΗΤΗΡΪΟΝ ΓΑΜΟΓ

Άςι-^τεµ,ι Ιί.'ύρεε,
Τελουµένων τήν -προσεχή Κυρι«χήν Γ. 22 Άπρελέου, έν τ<µ έν
Μόρφου ναφ τοΟ "Αγίου Μ«µαντος µιτ ά τήν Οείαν λειτουργίαν
τών γ άµων ηµών , ποερακαλεΓσΟε
Κπως εύαρεστούµενος τιµήσητε αΰατοίις διά τί)ς εύγενοΟς παρουσίας
υµών καί τ?]ς άξιοτί µου οικογενείας
σας. ·
1$ Απριλίου
'Εν Μόρφουτ ^
4001.
01 µελλόνυµφοι
' ΛΙοχβιήΧ ΛοΚςίιΙη ς,
ΆγαΟονίκη, Χ, Λυµπαορί)..
('ίΐ παρόΟοα ΟβΜρηΟΛτΜΚ οΛ ό>ς Ι—
Οιαιτάρα ηρόιίκληοις.)
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Φαίνεται δτι ευρισκό µεθα ιίς τάς
παραµονά; τοΰ τέ ρµατο; τών- δεινοπ;αθηµάτων τής τάξεω; εκείνης *%', «.οι—
νωνίας, ή όποια άιεοτελίϊ τόν χόσµον
Ό άριΒµός
τών µαυροπινακωµ ένων.
τούτων δέν είν ε µικρ ός. Ευ ρ ίσκει τις
αυτούς είς ϊίλας τά; επαρχ ίας τη; νήσου. Χά ρις ιίς τον ΰπερ βολικόν ζτιλόν
χαί το όπισθοδ ροµικόν πνεύµα Ινίων αστυνοµικών οργ άνων , χ ωρίς *ί; τήν
ελλειψιν ίιορατικότητος διοικητών τίνων και είς τήν συνενοχών ολί γων ατόµων , έδηµιουργή θη µ ία τάξις ανθρ ώπων , ήτις- εις πολλάς περιπτώσεις
περιέχει άνδρα; τόσον έντι µους—διά
νά µή ιίπωµεν εντιµότε ρου; (κείνων
οί όποιοι τους έΐ γραψαν έπί τοΰ µαυροπίνακας.
Χ
∆εν έ ρχ ό µι8* ένταΰδ» νά ύπ*ρ«σπίσωµεν συστηµατικούς ίγκληµατία;
καί κακού ργους. Ούδέτοοτε ύπήρζαµεν
ύποστηρικταΐ αυτών. Λέγοντις δέ κακούργου; καί εγκληµατίας, Ιννοοίϋµβν
ανθ ρώπους, οΐτινε ς κατβίικάσθησαν ύπδ τών αρµοδίων δικαστη ρ ίων είς φυλάκισίν δι ' ώρισµενα εγκλήµατα Κ»ί
χακ,ουργήµατα , καί ουχί ακακούργουςΐ
τους δποίου; έδηµιού ργησεν ό φθόνος,
ή . µικροψυχ ίι καί τό µΐ βος µερικών.
*Η φιλοτιµία της Κύπρου άποΐιτιΊ
δπως απαλειφ θώ τό στί γµα, το οποίον
ένεκολά φθη έπί τής καλή; φήµη; αυτής . ∆εν υπά ρχει χωρίον τδ όποιον δέν
έχει τοΰ; µαυροπινακωµ ένου; του. ∆έν
υπάρχει χωρίον τοϋ δποίου οί µαυροπινακωµένοι νά γνωρ ίζουν ακριβώς τον
λόγον διά τόν δποϊον τδ όνοµα των έτεθη «ίς τον χατάλογον τών .ίοτί-^µατισ µενων. Υπάρχουν δµως καί µερικοί , οΐτ ινε; είνι εί; θέστν νά δώσουν
!ξήγτ)σίν τίνα διά ποιον λόγον τό όνοµ α των άνεγρ άφη µεταξύ τών ονοµ άτων ανθρώπων κακοϋ χαρακτηρος.
Μία συλλογή τών εκθέσεων τών
πρωτοτύπων τούτων µοιρτύρων τή; ανθρωπίνου κακεντρεχεία; θ' άποτβλίσΐ [ΐ
δν τών. µάλλον ενδιαφερ όντων έγγρ
φων. Ό διηγηµατογρ άφος Οά - ευ ρ ^- ά πέρα-βτον καί ποικίλην 'ύλην διά νά
συγγρ άψ·/|> Ό κοινωνιολό γο; Θά εΰρη
εύ««ιρί«ν νά µελετήση µίαν άπό τά;
µεγάλα; πληγ άς τί; χώρας. Ώ δηµοσιογρ άφος βά ώφεληΉ έξ δλων τούτων καί Θά δυνη βϊ ) νά ύποδείξΐ(ΐ οποΐ «ι
µίτρι,ότητις προεδρεύουν πολλάκι ς έπί
τη; τύχη; ενός ολοκλήρου λαοϋ.

α-

Χ

Ενταύθα ή αστυνοµ ία διαδραµατίΕίνε τόρκ
ζει διακεκριµ ένον µέ ρος,
Εξ ολόκληρα έτη, Οπου οί αρχηγοί τοϋ
σώµατος τούτου Ικνριεύθ ησκν ύπο
πραγµατικής µ α υ ρ ο π ι ν α; Λ ο'Η νόσο ; πρώτον ά»ιµανί ας.
φ άνη Ιν Αεµησαώ-καΙ Πά φω καί (3ραδύτερον τό µικρ όβιον διεδόθη καθ * δλην τήν νη βον. Μιτά τήν Πάςρον καί
τίιν Λιµησσον , τό κακόν έχαµ* τήν
µβγαλητέραν Οραΰσιν έν τ?ί έηα ρχία

µίαν καλήν πρωίάν έζυπν ^. ο ταλ«Γπωρο; διά νά δεχ θή -παρ ά τής χειρ ός
κανενό; άστυν«µ 'ικΡϋ · υπαλλήλου τήν·
κο ινοποίησιν , δΐ ; ' ή; τω= άνειγγ,ελλιτοιι οτι ηκΰιι νά θεωρήΐαι ώς έντιµος,
πολίτης καί: δ'τι· πρ ίπβι ίντός. ώρισµ ένη; έποχης νά παραδώοίζΐ τά όπλα το»
είς τό γραφεϊον τής αστυνοµίας τής
επαρχ ίας του. Κλαίει , Θρηνεί , φωνάζει, διαµαρτύρεται.. ΙΙροστρέχει είς τβ
διοικητήριον , έκθέπι τά ?ταράπονά·
του ,, άλλ ' ή άπό φασις ιίνι. άµετίδλϊΐ »
«;.. ,

Χ'

Π ρό τής.' Γαλλική; έπβνβιστόσΜίί^
οί βασιλιϊ; ιίχον το όικαίωµα νά φυλακίζουν έν Βαστίλλ χι οίονίήποτι πο»·
λίτην δνιυ προηγουµ ίνη; διαδικαο-ίαι.
"Οτϊ δέ κοιτά τό ί 78&' οί ίπαναατί»
ται Ικυρ ίιυβαν τήν Βαστέλλ ην, δ αριθ µό; τών τοιουτοτρ όπως φυλακιζβµέ»
νων δϊν υπερ έβαινε τους δ. Ιί ίά όµως.
το κίνηµα ήτο µία ζώσα διαµαρτύρη*σι; χατά της αυΟαιρεσϊβς καί κατί;
τ-ης ιδέας ότι ελεύθερο; πολίτη; δύν««
ται νά τιµωρηθίϊ διά µια; άπλ5}ς βασιλική; Ιπιστολή ς. Έν Κύπρω θά ύ«
«ά ρχουν πλέον τών 2 χιλ. µαυροπι»
νακωµενοι , χωρ!; ουτο». νά- είσακου»
βθοϋν , χωρ ίς νά τοις δοθή ευκαιρ ία νά«
δικαιολογη θούν , άνευ προηγουµένης διβοδικασίας, ίι ' ένας . |ά.πλοϋ βΰκαζίοϋ
"Αλη«
κανενός επαρχιακού διοικητού.
θέ; εΓνε ότι διν φυλακίζονται- εί; καµµίαν εί ρκτήν τή; Βαοτίλλής—διότι
δέν υπάρχει- καί χώρος διά νά- τούί
περιλάβ·^—άλλα- τό µέτωπόν των φέρει την σφραγ ίδα της ατιµ ίας καί τοϋ
αίιχους, πρΛγµα δι ' ήµδς πολύ χ,ει—
ροτιρον.

Μετά· είκοσαιττ) ογγ λικήν» κατο»χήν τ» τοιοϋτον ό /οµάζετ«ι πρ.όοδοξτ,
καί πολιτισµ ός !'.

χ

Τό νοµοσχ έδιον τό όποιον παρουσι»
άζέΐ/ ή κυίί ρνησι; ττιρί τροποποιήσεως
τοΰ νόµου περί οπλοφορία; περιέχει άρι—
τάς τινας, Ή ·πλη γή δέον νά καυτή—
ριασθ η κ«τ« τήν παροϋσαν σύνοδον τοΰ Νοµοθβτικοΰ. Τό νοµοσχέδιον-πρ ίπιι νο^··
έπιψηφιοθή µέ τροποποιήσει; τινάς κα?;
νά δίδεται τό δικαίωµα είς ι άι- Ίδα ρέί
Συµβούλια ν ' αναθεωρούν κατ ' Ιτος..
τόν κατάλογον τών µαυροπινακωµένων..
Ό' πατριωτισµός, ή καλή φήµν) χαί ή,,
τιµή της Κύπρου ««αιτούν 'δπως κλιι—
σθγ.ή περίοδος τών µαυροπινακωµε'νων ,,
δηλαδή τών ανθ ρώπων έκιίνων , οϊτινβς;
ά«εκλίΙσθη«αν τοϋ - νά- φ έρουν δπλοε^
ουχ ί διότι Βιέπραξαν ίγκ,ληµχ ί κκ·κούργηµα , ου χ ί διότι ιίνι ττράγµατι^
κκκοϋ χχρακτή ρος , Λκρά' διότι ή'θιλη·σις, ή καχ ιντρ έχεια , δ ΰπερ βά'λλων ζή»·
λος καί τό όπισθοδ ροµικόν πνεύµα- τον>
ενός καί τοΰ άλλου άπνιτουν ίνα· δη«µιουργη θ7| ή τάξι; τών έστιγµατισµδ-νων.
Α,ΡΓΟΣ^

ΕΝ ΤΗι ΒΟΥΛΗ.
ΕΡΓΑ,ΙΙΑΓ ΤΗΙ ΕΒΑΟΜΑ∆ΟΕ"

Είχοµεν γράψει καί" εκτυπώσει- τ^

Άµµοχώστοι
Όλ ίγα τυπικά παραδείγµατα; : Ό
∆. έ φ όνευσεν ενα σκύλον. Ή αστυνοµ ία έγενετο ανάστατος καί αµέσω ς δ
αφονιύ;» ετέθ η εί; τον µαυροπίνακα.
Ό Β. ευρέθη είς συµπόσιον κα 'ί κατά
τήν άντίλ ηψιν µερικών , έπιε χρα,σί πιρισσότ ιρον· τοϋ δέοντος. Το π:ρ*γµα
ητο βλέπετε ά φόρητον , έµειοϋτο ή καλή φήµη τοϋ χωρ ίου καί τό στί γµα
έπρεπε ν ' άπαλειφ θ^ δι ' άλλου στί γµατος, Ό Γ. απεφ άνθη ου χ ί ιύνοϊκ ώς
περί τή; διαγωγή; χανινό; δ ορυφόρου τί); διοικήσιω; ή . τή; άστυνοΐΑ ία;.
Άσυγχ ώρητον σφ άλµα* ^προσΒά-λλεται
ή αξιοπρ έπεια τής]'κυβερνήσεω;, ήτις
διά τοΰτο ζητ ιΐ έκδίχησιν . Ό νό µος
των µαυροπινακωµ ένων παρέ χει τήν
δέουσαν ίκανοποίησιν ,

πρ ώτον µέ ρο; τοϋ ερύλλου πρ ό τής γενοµ ένης ίπί τ-^ς τρίτης, παράγραφοι»!·
τής άντιφωνήσεώς συζητήσεως,, αποτέλεσµα τί); όποιας, . ώς θά ίδωσιν οί 4—
άναγνώσται , ύπήρζ,εν ή άπόρριψις, ' αυτή;.
\
ΛΙ 1
ι— .).
_).^.
'-» ·
λΛυ ω , ,|, ων.., > Μ.ι·»,.^.« »>ν
.···
^
ΰπουργόν·άντιφ ώνϊ),σις άνευ.µνείας τοδ"
επαρ άτου.φ όρου. τί)ς ύποτελεία;, χάρις;
εί; τήν; εσφαλ µένως, επικρατήσασαν
παρά τοΤ; όθωµανικοΐ ς µέλεσιν· ίδέαν-περί τών κυριαρχικών δικαιωµάτων τοδΣουλ τάνου έπί τής Κύπρου,·
Ή έπί τής· άντιφωνήσεως - συζήτη-τσι; έληξε χθες·.

Τό µαρτυ ρολό γιον ιίνι πολύ µακρόν. Σνµ ύΌυλ ιύω,τούί περιέ ργους νά
(πισχιφ Οούν µερικά χ<>>ρ (α καί ΟΊ σχηΚυλλογήν
πολυτψ,οτόιτην
µατίσουν
τιλη ροφοριών έπί τοΰ άνπκιιµίνου τούτου. Άνέ φιρα παροιίιί γµατά τίνα ,
όετινα διικνύουν· κάπως ίνα λό γον διά
τόν όποιο ν έγιιναν οί τοιούτοι αφορισµοί, Άλλ ' υπάρχουν , ώς προεΐπον ,
Έ η ανΟ» ώ;
καί ο! «γνωστοί λόγο:.
νά ιΙσερχ όµιΟα εί; τώ από ρρητ α τοϋ
κροίτους. Είς κατάλογο; δίδεται µυ»
οτιχως ιί; τόν τυχ όντα άπτυ-νο µι-κόν
9ΐ κ,υβιρνηπκόν ύπάλλι πλον , ττίρ ιέχων
ονό µατα τίνα , τά όποια πρ έπει νά
µαυροπινωχωΟοδν , Τούτο γ ίνεται έ»«ιάθιν τή; ρ,άν ιως τών θυµάτων. Κα·
^

Μ'ετά βαθιία ; λύπης άγγ έλλοµιν»τόν θάνατον τοϋ αίδ. άρχιίιακόνου »ϊ·ωοία 3Βτχίνβχρ, 'Επόπτου τής Παιδείας, έπισυµβάντα· έν Μασσαλία, ίπόθεν διήρχετο Ι'να µεταβ η . εί; Άγγ λίανε λαβόντος αδειαν άτοουσίας ίκ-Κύπρου.
Ό µεταστάς-λενΐτη ς Βρετανός ιίχενΙλΟει εέ; Κύπρον από τών πρώτων τής,
κατοχής ήµερων , ιί ργάσθη δ' ίν αύττ}.,
<!ις επόπτης τή; τταιδεείας·.. µετά ζήλου-,
καί άιροοιώσεως.
Είς τόν- Ίωο-ίαν Σπ/νσερ - όφιίλιται .
κατά µ4γα µέρος ή. ώΟ ησις προς-, βελτέι-

Χ

ΙΩΣΙ∆Σ. ΣΠΕΝΣΒΡ .
ΒΕΕΗ9.-

'ΛΙ β·υνίχ«ιο» ίν π*ρ»ί*ΐ ήµ*νι·.

Ι1Ρ1ΑΙΑ ΦΤΐΑ
ΧΑ Ο^Οϋ^ΤΑ ΤίΩϊ!1»"

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤίϊΝ
Η ΧΡΗΣ1Σ . ΤΩΝ
ΥΠΟ Π. ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ.
(Σιινέχετα.) '
'β)
(τό) Άµπερµ.«όί ( αγγλ .
Κ
8 ϊνθβί-δαΐδβή—γκλ"."' Βΐυθί; άυ ΐΐ βναη% η Β&Λβαα κιπε^αέ—-έλλ'. Κ'ενταύ ριον-Οθΐιίααπ» ιαοδοΐΐίΐΐ α) . Έτη σιον άνθοφόρον φυτόν τή; '∆νατ βλής,
απαντών είς τίνα; κήπους καί γνωστόν
ύπό τό δνοµα Ά µ π ε ρ µ τε ό ϊ έν
¦
Λάρνακι .
."
• &¥ ) (ή) Ά««}|£« Βένετη
.(αγγλ . (3-ΓΕΐρδ-9οϊι 'θγ Υιηθ ή θ£ιϊΠυδβ ΚϊάΏβ γ·\) ΆθΌ. ' ίτβθ — γοελ.
ΟΙνοχηθ άβ Ια ΟΗίαθ —έλλ , ρύϊστβρεία ή σινική-ΤίΜαΐά δ Βίηθη.ιίδ).
Θάµνο; κλ ηµοτώδη; τ^ς Σινική;. Άπαντα καλλιε ργού µενος ε "; τινας κήπου; τή; Λευκωσ ίας καί της Λά ρνακος
ι
ένθα καλείται ; '∆ χ α χ ί α β ε ν βτ η ένεκα της. όµοιότητος τών ν.κτά
βότρυς αναπτυσσο µ ένων πολλών ίοχρ όον
ανθέων του προς τά τή; . ψ ε υ δ α»
κ οι κ ί α ; τή; κοινώς καλούµενη;
Ακακίας.

88) (ή)

Άµορέτα (α γγ λ.

Μί #ηοΐΉοΙ ;1;6~γαλ.

Κυϋβ(ΐ Η ή Μΐ ^ϊιοηβίϋβ—έλλ. Ρεζεδά—Ε63θ(33 ούθΐΆί&). Πολυετέ;, ποώδες, άνθοφόρον φυτόν , καταγ όµενον 1ξ Αι γ ύπτου ,
απαντών δέ καλλιεργού µινον είς κήπους τών πόλεων. "Ονοµ άζεται '∆ µ ορ έ τ α έν Λά ρνακι .
Ίό Ρεζεδά καλλιε ργείται έν έχτάσει είς τήν Γαλλίαν προς λήψν τοϋ
πολυτί µου αύτοϋ βίθερ ίου ελαίου , οπιρ
λαµ βάνεται δι ' έκχυλίσεως.
'Εν τη νήοω ύπά ρχουσιν ιθαγενή
τρίο* οίλλα είδη Ρεζεδά (Ε. ίΐβΙΐΗ ,
Κ. " Ιαίέα καί Ε. οι·ϊ βα(3ΐ ίο) Ι ξ ώ ν
τά δύο (Κ. «ΙΛ α καί Κ. ίιαεοίΐ ) »ϊς
τινοε µεν µέ ρη τϋς Ανατολής λαχανεύονται (τρωγ όµενα βραστά), είς &λλα
δέ χρησιµοποιούνται ώ; βαιρικα φυτά,
αποδίδοντα χρώµα Χ [Τ ρ1ν ον . Εις τίνα
µέ ρη της Γαλλία; ώς βαφικάν φυτόν
καλλιεργείται πέ µπτον είδος Ρεζιδά
(Β.- Ιυίεο]»).
Τά ιθαγεν ή τη; νήσου Ρεζεδά τρώγονται ύπό τών κτηνών , το οέ β.
ΟΠβαίΕΐΙΪΒ , δπερ άπαντα; αύτοφυά µεν'Ον ίδίως ιί; τά διαµερ ίσµατα Λεµησσοϋ καί Πάφου , εί; τά περί τήν Βάσχν
χωρία
καλείται Χ έ µ ε ν ν),

συλλεγ όµενον δέ εί; τους α µπελώνας
χορηγιϊται είς τά κτήνη.

1) (ή) ϊϊαδαταςν εά («νγ λ.
Οοοιπιοη Βίαοΐζ Μα Ι Ιχ^ ιτν—Γαλ.
Μιί ΠΘΓηοίΓ—Συκα µινϊ αήΌξινοµορ έα
-^ΜοΓϋδ πϊ ^ιή) ∆ενί ρον ιθαγενές
τής Άβία;, ουχ ί σύνηθες έν Κύπρω,
ϊνθκ πολλαπλασιάζ εται ώ; ίπί τό πλείστον εµ βολιαζό µενον επί . τη; κοινής
Μορ έοίς τη; Ινταϋθα καλούµ ενη; Σ υ καµινιά;.
Τό φϋλλον της χορηγείται εί; πού;
νεαρού; έτι µεταξοσκώληκας , δτε τό
τής ,Μορίας είνε ιίσέτι πολύ τρυφερόν καί
υδαρές.
01 µεταξοσκώληκες οί τρεφόµενοι
αποκλειστικώς µέ φύλλον τί]ς Ό ξινοµορβας παράγουοι µέταξαν τραχεϊαν ,
ού χ ί 'δέ ίσχυράν κα! λά µπουσαν.
Τδ σ υ
κ όµο ρ ο ν ή µ ό Ι^
ν
λέ
γεται
έν Κύπρφ β α β ά τ σ ιΡ<>
ν ο,' ιίνε δί όπώ ρα πολύ χυµος, έχουσα
γεϋσιν δπόξινον καί νρώ µα Ιρυθροµίλ«ν. 'ΚΕ «Λτ ·Λγ Λ\ ι '"...- _ ..Λ.. . . . . .

. ,
ςετοει σεραπιον µαλακτικόν. Ή (3α6 α τ: σ ι ν ι χ καλείτα ι ενίοτε καί
διά τοΰ τουρκικού ονό µατος της Σ ν ι α ν µ ·. Ν. τ ο υ ν τ ο ΰ , δ'π ερ σηµαίνει '.Μ ο ρ έ α τ ή ς
∆αµά' ,
σκου.
• ») (ή)· Καζανιά (αγγλ . Αιι 1)0Γ§ίπΘ ή 1ί@·£-|ΐΙιιιιΐ ~-Γαλ. ∆ιιΙοπ'ηβ— 'Ελλ. Μιλι ζάνα—Ροΐα η ιιη ι
Μθ1ο η£θηΐΐ) Φυτόν
έιή σιο ν (Iνίοτ β δί , εί; θερµά; χ ώρα;, καί διιτέ;), κατογ όµιν ον έκ τή; κεντ ρικής
Αµερική; καί καλλιιργοι 'ι µενον ιίς του;
λαχανόκηπους διά τους καρπούς του.
Έν Κύπρφ ιίνι κοινότατη ή καλλιέ ργεια τή; ίοχρ όου µακροκά ρπου ποικιλία; { Ιιθϊ\(ζ ' , ρυι- ρΐϋ —Ύ ί οΙ οΚο
Ιοίιβίΐο) οπαν ία δέ ή της µεγαλοκά ρπου ιΈο γκιο τηόηηΐ ΓΠ(ΜΐΒο ),ήτις µόνον άπό τίνο ς ε'ιαήχΟη είς τήν ν^οου,
Έν Λά ρνακι απήντησ α καλλιεργούµενων τήν λιυ χόχ αρπον ποικιλίαν (8.
ΜοίΟΙΙ#011 η ν ·1'. 0νΪ £ϋΓ (ΐ )ώς βΐίος
καλλ ίΛπιστί κόν ,
Οί άωροι ή µή Ιντιλως &ρι.
µοι καρποί της Βαζ ανι κ ; πιριί χουσι µ.ιγ άλην όόσιν τοξική; ουσίας,
(σολοεν ίνη;) καί έποµ ένω; είνι επιβλαβή; , ένίο .τ ι έΙ χαί επικίνδ υν οι.
'
.3) (ή) 1ϊ«λοινεϊ {6ά (4 γγ.λι,Υιι]|ο!Η!1\ 9) Υυ Ιιιιι ι Οιιΐ; — ,Γαλ '. Οΐιύηο
Υ βΐίΐ ηί— 'έϋη; ' ∆ρϋς ' ή Άίγ ίλωψΥ

·

· '

'" " ¦
·

ϋθΓ0«8 Αβ^ ϋορβ) ∆ένδ ρον \θαγι^
νές τών παραλίων χωρ ών τοϋ Αι γ αίου
Πελάγους, εισαχ θέν έν Κύπρω . άπό

ρυµοτόµ ίάν . των µε τό , παΛαιόν των
σχέδιον ' άπαρ άλλοικτόν καΐ ει; τάς " ελάχιστα; λεπτόµε 'ρείας άκόµή,
Μετ ' ολί γον δέ δταν ιΐς τάς νιας
πόλεις 'ή καθ ηµερινή ζωή τακτ όποιη θή
έντελώ; νι γενο µένη µετακά µισι ς θά
φαίνεται ώς εν περαοµ ίνον δνιιρον.

Ο Σ Α Π ΩΜΙ

ίΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ϊίΐΐϊΙΙΤΗ

όποκλείοΓτικδν : λογαριασµέ µου.
' :Ε β
'"
! ! ΡΤ ^*ΐ ^οΟ Κ«ταστήµατόµονίϊσίται ή' πώλησις πάντδς {!
ε
Φύλλα αυκοΐΛορ έοις «ί?ος
µάνεφοίτοΰρας, ψιλικών τιραν.
δουι]
τροορήν τών µετ»?οσνιω?.*ι«ων
πωλούνται ίές αυγκαταβατοιας µάτων (χορτοβατζίδικου) καί ϊ$ω,
τεµάς. εές- τό . Λίετ όχίοΝ ΐ Οΰ δίµων ( µ-παχάλίκου).
Αναλαµβάνω ' : ωσαύτως τ Ι
ν
·η;(5οµή&ειαν;προϊ(ίντων ,: τόθ
διαµερίο-µατός µας, οϊον χαρουπίων , σταιρίδων, κουµανδαρ ίας κ.οΐ
' Ή Ικ Τρωόδου; χιών «ρ ός τεώλ-ησιν
Εύελπιστων" ;8τί θέλετε µε τιµή.
θά κοµ ίζηιαι κατά τό έτο; τοΰτο. ; είς
οΓ
ε
ι
,διά τ|)ς; εµπιστοσύνης -σας , αδς
,
.κατάτό .κατά τήν όδδν. «Τουκιανά ρ».
¦
π
αρακαλώ,
νά λάβητε ύπδ σηµε(ω.
στηµά , . τόϋ κ, Χρήστου χ:·Χ«·
:
ιτιν τήν ποίρά: ';ττίίδας ι ΰπογρααφ
ραλάµηο«5«
φυσικοϋ
µου. ·
Οί έχοντες λοιπόν ανά γκην
πάγου, ώς κ αί οί Ιπιθυµοϋντί; νά »γΚ.. ίΡβωργιάδης.
'
'

ΑΙΑ ΤΒΥΣ ΙΗΡΟΤΡΟΦϋΥΣ

τριετίας καί καλλιεργούµινον ήδη ε'ι;
Ερωτώ, τού; θέλοντας νά ρ ίψωβι
πολλά χωρία τής Πιτσιλιδ; κ*ί τή;
µοµφήν κατά τοΰ σάπωνο; αΣκλαβούΜαιραθάσης, πολλαπλασιαζό µενον δέ ιίς
νου χαί Σηµίτη» νά µ έ πληρο^ορήσωτά κυβερνητικά δενοροκοµεϊα τή; Αευ, σι ' οτρδτον οιατί , ίνω οί ιδικοί των
χωσίοες καί τής Λάρνακο; ώς, κοεΚείς τά
σάπωνες υπάρχον έν Κύπρφ πολύ πριν
Χ
τοϋ Πεδουλα καί τή; Κοντεας.
Μίνη^Ιι,οιιογράφο;. πέπρωται
ή τεθή εν χρήσει δ σάπον αΣκλαβόύΟί κάλυκες τοϋ καρπού τη; δρυός
νού καί Σ-η'µίτη» , ουδείς έ'στριφ* να
Ο νά παρ άσχη πολύτι µους; ύπηταύτης, ο'ίτινες καλούνται β α λ α - ρεσίχς εις τού; έν Άνγ λία.
, ϊίη κ&ν τούτου;—τκα! . ών ή κατανά1
νίδια , εΐνι σ-πονδαίον προϊόν των χω'Εν τνι «Μουσικ ή Στο&;» τοϋ Λον· · λώσις δέν ύπερέβαίν ί τδ χιβώτιον κατά
ρών (Μ. . Ασίας, Ελλάδος, Κρήµήνα—καί δεύτερον διατί άµ ' ώς ενεδίνου δύναται τις να .·' ί"δ·^ ;δι * . αυτοϋ
όί
της καί Σοίµ,ου), εί; τάς οποία ; αύτη . πλείστας οσας έκ τοϋ φυσικό» είληµµ έφανίσθησαν ·' έν τξ άγορ^
σάπωνι;
καλλιεργείται έν ίκτάσει , διότι , πε¦
[
'
&
Σκλάβούνου
καί
Σηµίτη»
έτυχ
όν τής
πολέτόϋ
νοτιοα
φρικάνικου
νας σκηνάς
ριέ χοντες µεγάλην ποσότητα ταννίνης,
γενικής επιδοκιµασίας, έχουν δέ σήµεµου.
'
' '
χρησίµεύουσι πρό; δέψιν καί πρό; βαΠολλοί θεκταί ήδυνήθησχν . χατ ' ρον Ιξόδευσιν ενν εν ηντα ' τ.όϊς εκατόν έπί
όλης
τί5;
καταναλώσεως·
σάπωνος ;
φήν , πωλούνται δέ κατά µεγ άλα ποσά
ν ραφ ώσι. συνδροµηταΐ δι δλόκλ ηρον
αύτάς νά ϊδωσιν έν τινι τών ι'ικόνων
εις πάσας τά; αγοράς τί); Ευρώπης τούτων
θερινήν περ ίοδον δύνανται νά.συν Όσον
δ
'
ά
τήν·
την
έπικουρ
ίαν
τών
φορ$
άξιωµατίκόν πολύ άγαπητόν εις
χηµικών , - οδς επικαλείται· ε'ις βοήθειαν ,
πρές 1—3 λί ρα; κατά 100 χιλιό γραµ- αυτούς καί έσπευσαν ν " άναγγιίλωσι
εννοηθώσι µετά τοϋ έν λό γφ κυρ ίου.
ΕΜΠρΡΙΚΟΝ, ∆Ε,∆ΤίΟΝ
ήµεϊς -προτάσσοµεν χιλιάδα; τοιούτων ,
ίνονται δικτοί : άπό τοϋ
µα. "Εν δένδ ρον δύναται νά τεαραγ ά- ¦τοϋτο είς τήν σύζυγ όν του, ήτις άπό
2υνδροµήταί
γ
,
και ούτοι είν * αί γυν 'α ΐκις "'τΐ| ς · Κύγη ετησίως Καί µέ χρι 300 οκάδων ηµίσεως "' ετους- ούδβµίαν . είδησίν είχε
Σιτάρια; '¦ ' _ -τό «οιλόν γβ , '< 80 —44
πρου , αί οττοϊαι κάµνουοι χαθήµέ'ρινήν ,
.. .
βαλαν ιδίου.
λάβει παρά τοΰ άνδ ρ όο της χαί εποµ έΚριθάρια: Γ ,:;:·ξ : : ; % . . ,;», _. 12~υ
χρησιν τοϋ σάπωνο; «Σκλά βούνου καί
"Η Κύπρο; εισάγει ετησίως βχλανί¦
νεχρ
«ύτόν
όν.
νως έθεώρει
ίβρώµή';
·'· .» · .':" »
Σηµίτη» καί µι^ φων·(ί όµολογοϋαιν
υ
δια αξίας 100 ώ; εγγιστα λιρών.
"Εσπευσε λοιπόν αύτη έκ Γλασκό,"Ρροβο;·.έντόπιος ' . » . . · ;> .'
δ'
τ
ι
δ
σάπων
ουτο;
είνε
δ
κ
α
τ
α
λ
3$.
τοϋ
ίίνδ
Ή καλλιέ ργεια
ρου τούτου
βης, ένθα/ κατοικεί , πάραυτα ε'ι; Αον«γγλικί) διά γραφήν δια^-ρων χρωλ η λ ό τ ε ρ ο ς καί καθαρ ίζει . τά
Ι£ ρ'ασίά. τδ .γοµ..>προϋσκα » 60 — 120
είν ι απλουστέ ρα και αύτη; της καλλι- δινον καί παρ έστη.εις τήν είδικήν πακαταστήµαάσπρό ρρουχα κ α λ· λ ί τ ε ' ρ ο ν , τ α- µάτων , τοΟ γνωστοΟ .
. ¦>
ν. ^». ; γλύκας»: 120- 130
έργεια; τη; . Κερατέα; (Τερ«τσι8;). ' άστασιν ην ό διευθυντή ς τοϋ θεά
θεύεται : ·
ού
προµη
τος
,
µαδίθρΗθΠδ,
,έξ
ρ
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ύ
τ
ε
"
χ.
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ο
ν
καϊ
ά
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ώ
τ
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Κουµανδαρία.»
- », 180—200
∆ύναται δέ νά εύδοκιµήση ' ή Βαλανι- τος- έδωκε ετρδ; τιµήν της.
καί ή' κυβέρνησι ς, έκοµίσθη είς µιο ν δ'λ ων τών άλλων σαπώνων.
ρ
"
. . ·» . , 4 1)2
διά εις πάντα τά µέ ρη τή; νήσου ε ν.όχ
Γλυκάνισσο
ί,
-ή.
ΒΟύτω δε ή σύζυγος ήδυνήθη χ άρι;
κρά καί µεγ άλα φιαλίδια καί πωΌ γενικός πληρεξούσιος
θα ξύονται α! εγχ ώριοι ∆ρυς, ?.«ί Ίδί- βίς τόν
•Μαυρίκοκκο; ν . -» ·-¦
2
τών έν Κ-ίιπριρ ύποβέρεων
κινηµατογρ ά φον ν ' απόλαυση
λείται είς τδ Κατάστηµα τοΟ κ.
ω; «Ί; τήν Πιτσιλιάν , τήν Μαραθάσαν , επί τίνα; στιγ |ΐ .άς της
Σηµίτη»
«Σκλάβούνου
.'¦'
·κο!
Λΐνόσπορο ς
\ , » '¦
χαρ£ ; τοΰ νά ετάντενέδο\ϊ.
>33\>θ\>βούλου Κωνο"
^
τάς άµπελοφ όρου; περιφερείας τή; Λε- ττανίδ τόν ιίς τήν νόπον Ά
∆. Αιαλεκτοΰ
Ρακή αοϋ µα 20 βα,θ µ ών
φρικήν άγρ,
γι
2
,
µησσοϋ και τήν Πάφον
: . » 20-25
"Ελαια- ή λίτρα \
γωνιζόµενον έκλεκτόν τη; καρδίας της,
Πλην τοϋ βαλανιδίου ή «ΐ γ ίλωψ ¦ '
Στα φίδι; "βραστές » . ' " - . ¦' » 1 Ι.µ
\.Χ
∆ ρυς παρέχει καί τόν καρπόν της, όσ·»
Σταφίδια µαϋρα »
1δ
. , - 12ν "Ανω Λευκά ροις,
τις χρησιµοποιείτ αι προς - διατροφήν
∆έν υιιάρχςΐ άνθ ρωπο; µή Ιχ_ ων
τό µικρ όν ελάττωµ α του· καί
Ε µπορικός οίκος έπιθυµών νά
τϊ) '4 Απριλίου 190 1.
χοί ρων.
Αίίοικεακά.
.'
(
:
Πάπας
ίνη
πάγκοίνως
αυτός
ό
Λέων
τδ
έχει
όν
γ
µικρ
γνωστός
.
Κ,
αποστέλΟοιη<5) (ή) Βανίλιοε (Αγγλ.
Α γγ λικά όρ όζι α δ σάκκο; γρ.
182
(
λει άν'τί 20Ο γραµµοιτοσήµων διαηιοη ΗθϋουΐΌρθ ή ϋίβιτν Ρίο— του Ιλάττωµα.
Λαµβάνω τήν τιµήν νά ττληρο- Σάκχαρις
- 285
>
. »
Λατρεύει τον ταµβάκον καί κάµνει
φόρων τί)ς Κύπρου ώρολ όγιον ήγγυ- ,φορήσω Τµας δτι ίδρυσα έν "Α- "Αλευ ρα
Γαλ. ΗοΙΐοίΓορθ ή ΕΙβαΓ άΰ8
»
182
ήµένον διά (2 έτη. Ό άποστέλλων νω Λευκά ροις Έ µπσρικδν Κατά- Σάιτων Τριπόλεως ή
θαπαθδ — Έλλ. Ηλιοτρόπιο·;—Η οΙί- χρησιν αύτοϋ άδιάκοπον , πληρών τού;
όχόί
γρ,
7—8
,
ρώθωνα;
του
400 λαµβάνει £ν ά^γυρο^ν κ«^ ντηµα ύπδ τήν έπωνυµίαν
οίΓορΐακι ρ6Τανϊ (αααπι) Θαµνίον ιΠιτ ρέλαια Ρωσσικ. τό κιβώτ. γρ. 5$
Ή µ έραν τινά ; καθ' ήν ό άγιο;
οιά 600 στέλλοµεν έν χρυαοΰν.
θαγενές της Πιρουβίας. "Απαντά καλΆπευθυντέον : .'Ιωάν. Κοΰ·
λιεργούµενον εϊς τίνα; κήπου; τών πό- πατήρ συνήθ ροισε περί αυτόν όλον τόν
χορόν των Καρ διναλίων , εξήγαγε τήν
'Τπεύθυνος Μαρία Θ. Θεοχαρίδου
ό'περ θέλει έργ άζεσΟαι δι ' ίδιον καί
λεων.
µεν ον Άλεξάνδρειαν (Μγύπτου).
ταµ βακέ ραν του , έ ρρ όφησι διά τής ρινός
Κ) (ή) Βαν&ΰνιοι. Β. Άναµ ίαν καλήν πρέζαν , καί προσήνεγκεν έκ
θρήκοι.
ΑΘΗΝΑ-1-Κ0Ν
τού ταµ βάκου του εί; τού; Καρδιναβ) (τό)
13%ρβ<φ,ό χθρ.το
λίου:.
ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕ 'ΙΟΝ
Β. Ψυλλίνα.
"Ολοι έδέ χ θησαν , ή δπεκρ ίΘησοιν όΎ~) (τά) ΒάρβοΐΜχ («γγ λ.
θησαν , έκτος «νο; Γάλλου Καρ0θ8ίυΐ3Γν ή ∆ΙοοοβΙ, — Γαλ. Βίΐα- τι εδέ χ
διναλίου , όστις ήρνήθη µέ σχήµα έ ρ άιτίΘ-οοςι — Κόστος — ΡνΓ βΐΙιπιαι σµιον καί
Λίέα Αγορά <Ε5«νερωµ.έν»;5.
χο<ρ ίεν.
Ταηηοβίπηι). Ποώδες πολυετές *υτόν ,
—Π ώς, δέν πίνετ β ταµ βάκον , ήοώιθαγενές τη; Ασία;, απαντών καλ- τη σεν ο Πάττας ;
Κατά τήν νέαν Άγοράν Φανϊλιεργού µενων ώς µυριστικόν είς κήπους .
καί παραπλεύρως τοϋ καρωµ.ένης
— "Ο χι , άγιε πάτε ρ, άπήντησεν δ
"Αλλοτε Ιν Αγγλία- Ιγ ίνετο χρησι; δ Γάλλο; Καρ δινάλιο;, είνε έν ελάττω- ταστήµατος τοϋ κ. Εύδυβούλου
τών φύλλων του πρό; άρωµάτισιν τοϋ µα , τό δποΧον δέν ε"χω.
Κωνο-ταντινίδου ίδ ρΟθ η νέον 'ίαγαζύθου Αΐβ, ήδη δέ ταύτα ενίοτε χρηροπλαστεΤον ύπδ τοΰ χ. 35. Ά ν
— "Εν ελάττωµα Ι ύπελαβεν δ Πάσιµοποιούνται
ίκεΐ ώς δρτυµα της πας Λέων µέ το πονη ρον µειδίαµ α του δριτζοίϊοΰλοο , εργασθέντος ίο '
σαλάττ;.
πώς γ ίνεται Ι
ικανά έτη εις τά µεγαλήτερα ζα- § 1 ]ΡΕΠΕΙ ν ' δναγινώσκετε πρώτον επάνω είς
|
|
ί
8) (ή) Κααιλιτσιά ΙΒλοετύΈάν «λιηθω; ήτο ίν ελάττωµα , πιχαροπλαστείο. "Αθ ηνών .
τήν πλάκα τοϋ σαπουνιού" τδ όνοµα :
€χρν
φυλλιη ('∆ γγλ. 8ννοβ6 ίΒίΐδίΙ—Γαλ. στεύω , δ'τι νϊ Πανίε ρότης σου θά τό 'είΈν τω ζαχαροπλαστεία) τούτφ
Β»8Ϊΐίο Γι ίβυϊίΐ β^ άθ Ιϋΐί,αίί—-έλλ. χιν άπό πολλού.
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Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΑΗΣ

¦Σ· ΑΟΡΙΤΖ0ΠΟΥΑΟΥ

"

§
ΠΡΌΣΟ Ψ Η
.1 1
Ι Ώ Κ ΓΠ ΡΙΟΙ. Ι1
Έ

"Ωκιµον ή Βασιλικό; πλατύφυλλος—
Οοίπιαω Β»3Ϊΐϊουπι). Έτήσιον ποώδες φυτόν καταγ όµινον εξ Άν, Ινδιών κβί καλλιε ργού µινον ίνίοτΐ εί;
τού; κήπου; ιδίως ώς µυριβτικόν.
Άλλαχοΰ τά φύλλα του χρησιµοποιούνται προς άρτυσιν φαγητών .
Ο) (ή) ΒΕΪαεσιλιτοιο* ψυντρό»
ιρυλλνι ( ά ΥΥ λ · ΒαοΗ Ει,ιβϊΙ—γαλ .
ΒαβιΊίο Ιϊιι—έλλ. "Ωκιµον ή Βασιλικέ; λ ιπτό φυλλος-Οοϊ ηΐϋΠΐ ηιί υϊαιαιιι )
Ετήσιον ποώδε ς φυτόν καταγ όµενον έκ
Χιλή; καί καλλιερ γούµινον ώ; επί τδ
πλείστον έν δοχιίοι; ώ; µυριστικόν ,
Έν δοχείοε; ωσαύτως καλλιεργεί ται καί άπαντα συνηθ εστιρον έν Κυπρί )) ό θ α µ ν ώ δ η ς Β α σ ι λ ι κ ό ς ( θ α µ ν ώ δ ε ς "Ω κ ι µ ο ν ),
όστις έπίση; καλείται ψ υ ν τ ρ ό φ υ λ λ η Β α σ ι λ ι τ σ ι ά - είνε
δέ πολυετή;, έχει µορφήν Οαµνίου καί
ΛΆ ΐΊΛ γιται ές ∆.φρικη;.
Του είδου; τούτου τά φύλλα ώλλαχοΰ λαµβάνονται ίν µορφή πτισάνη; ώς
άντιπυ ρετικόν φ ά ρµακον.

ΠΑΝΤΟΙΑ
Μ βτοιφορλ τριών πόλεων.
Πού άλλου πκρά εί; τήν '∆µιρικήν ηµπορούσε νά γ ίνβ τό παράξινον αίιτό ;
"Οταν απεφασίσθη ή κατ ασκκυή ένό; σιδηροδ ρόµου είς τό διαµ έρισµα τοϋ
Σαολεµιξ αί τριίς µικραί πόλει ς Ααπλάτ , Έ δγιρτ ον καί Καστέλλο'ε "µαΟον
µί λύπην των , ίτι ή σιδηροδ ροµική
γραµµή Οά έπέ ρνα εί; άπόστασιν 12
µιλίων άπό αύ τάς.
∆ί κοινότ ητες χκΐ τών τριών τότι
άπιφ άσισαν ά µίσως νά µεταφ έ ρουν τάς
πόλεις των παραπλεύρως τ?); σιδηροδ ροµική; γραµµή; χ«| ή άπό φασι; αυτή
δίν ήργησι νά Ικτιλισθ ^ ,
Τά θεµ έλια δ'λ ων τών οικιών άνισκά φη«αν καί Ιιΐ ί 10 ό µ,ί ρας δίν έ γεν ετ ο τίποτε δ,λλο παρ ά' µία ' αδιάκοπο ς
(ΐι το ιφορά οίκιέϋν , ή δποία σήµιρο ν ' εϊνε
ή απλουστέ ρα ^ουλιιά τοϋ κόσµου εί;
τήν 'Λµιρίκήν .
; Καί τώρα τριΐς νέαι πόλιι ς ένηγί ρθηοαν ε\; τήν σιδήροδ ροµικήν γραµµήν παραπλιύ ριο ;, µέ' · τήν προιί ραν

Χ

∆βιαεδαΕ,µανίαιε βίινέζικαι.
Παραδόξους ιδέας περί νεκ ρ ών
καί περ ί θανάτου εχου>ν οί Άνναµϊται ,
κάτω είς τήν Κίνο ,ν.
Οί συγγενείς τοϋ αποθανόντος, µόλις
άποθάνη ό άνθρωπος των ρ.αζεύονται
δια νά εξετάσουν τ( θά άπογείνη ή ψυχή του.
Καί έάν µεν τά πόδια τοΰ νεκ ρού
είνε θερµ ά , αυ τό σηµαίνει δτι ή ψυχή
καταβαίνει εις τόν άδην,
Έάν είνε τδ κεφάλι Οερµ όν , τουναντίον , θά πή ότι ή ψυχή αναβαίνει εί;
τον οϋρανόν.
Έάν τό κιφάλι , ή κοιλιά καί τά
πόδια διατηρίύσι τήν θερµότητα έπί
κάµποσην ώραν µετά τήν έκπνοήν , είνε σηµείον δ'π ή ψυχή µεταβαίνει είς
κκποιαν πλουοίαν καί ευγενή οικογ ένειας.
Έάν ή Οιρµότη; έπιµείνη εις τό
µ έσον τή; ρ άχεω; ή ψυχή µετα βαίνει
ιίς κόίποιον έπαίτην ,
Έάν τά , µ άτια µ ένουν ανοικτά µετά
τδν θάνατον σηµαίνει , δτι ή ψυχή τοϋ

άποθανόντο; θά αποδήµηση ύπό µορφήν
ανθ ρώπου , άλλ * ή δεύτε ροι αυτή ζωή
Οά ύποστγί απεί ρους 1 δυστυχ ία;.
Έάν τά µ άτια κατ " αρχ άς ανο ικτά ,
κλιισ θώσιν έπιιτα , δ κακό ς οίωνός παρ έρν ιται καί ·ή ψυχή ' Οά διανύση ήσυ- ,
^
χον βίον.
Έάν τό στόµα µιίνγ άνοικτδν , τοϋτο είνε αηµεϊον πολύ κακή; απόδηµη σεως.
'Αλλά τό χιιρ ότίρον άπ ;' δ'λα τά
συµπτώµατα ιίνι 6'τ αν δ νεκ ρ ό; διάτητό ένα
ρήιν^
χ ί ρι κλιίατό ϊ είνι σηµ'έϊον ,,ι δ,τ ι τδ πνιϋ µά του θά γ ίνη διάβολος µέ , κυανοΰν πρόσωπον χαί µέ χίτρε,νκ ,δόντ .ια. ·

. , αµερικάνικος
ΒΑώΜΚΟΣΠΟΡΟ Σ
ΙϊΑΜΒΑΚΟΣΙΊΟΡΟΣ , 'Λµβρενεοενεχός, 6' χαταλΧ ηλότατος 1 διά
ιρυηείαν, ίξ^^ΟΟ.'. ΐΐοιότητόί,ττωλεΓτα.ι είς τιµ άι^βΜ ή'νοτάΐόίς έν" ' τ,φ,
έν Αευχωσίοε Καταστήµατι τοΟ κ.
. ·,
Ι. Μ. ΖΑΧΑΗΑΑΟΓ.: ·;

κατασκευάζονται «άσταις άφράταις, γευστικώτατοι µπακλοιβά»
?ες, άρωµατικαί τοΰρτεβ καί
«ιουΠέγκες ώς καί 2λα τά είδη της
ζαχαροπλαστική ς κατά τδν τελει<$τερον τρο'πον.
Γλικά άριστα , ναΟαύιότη; καί
•ποικιλία είνε τά πρώτα συστατικά
-νοΟ άΟ ηναϊκοΟ ζαχαροπλαστείου.
Παραγγελίαι γ ίνονται δεχτσ,Ι διά
γάµους, βαπτίσεις κ,αί εσπερίδας.
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ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

^ΚΑΙΜΥΝΟΣ Κλί ΐ ΠΗ ΙΤΠΣ ^

κα^ ^πειτα ν " τ^ αγοράζετε ,
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διότι ενεφανίσθησαν
£^£ Μ
από τίνος είς τήν άγο ράν άλλ« σαπούνια τοΟ , Ιδίου
ί|π. 1
µ.έν
ώστεχρ ώµατος, άλλα πολύ. κατωτέ ρας ποιότητος,
6% ' Ι
προσέχετε νά µή σόΖς άπατοΟν.
1
©|Ρ
Π ροσοχή λοιπόν, «ροαϋχή εος τό ΰνοµ-κ
Π
.
|
κΙΕκλοι βούναυ ·&*\.^^µ. ίχ ^» 9 καί τότϊ µόνον:
^
ΜΛ
ϊ
,6ά δχετε ίΒαποΟνο γ ν ή α ι ο ν καί «
α·
.
\
^
θ « ρ ,υ ν.
Λ* ϊ

===

,
0Σ
« λ :0 ,Ε ∆. ∆ίλΛΕΚΤΟΓ :
^
ΓΕΝΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΩΠΟΣ! ΕΝ ΑΕΥΚΩΒΙΑ

%
3|
§

ΙΛΑΝ- ΠΑΠΑΑΟΠΟΓΑΟΓ
Έ«1 τ«1ς Μεγάλ ης «Οδού5,
έίναιντι τγ>(4 Ι£ π.ιοβ.\ιβ£π» ·Α«·

νερωµένης.

Ό γνωστ δς διευθυντ ής ίστ'ατορίου κ. Ιωάννης ΪΙοκπ*8α«οτ) λος άνέλαβι την διειίΟυνσιν . τοΟ
όιπέναντι το Ο. Καφενείου Φανιρωµιένης Ξενοδοχείου , τό δποΐ ον κ.α ΐ
µιιτωνόµασε αΤ ρό:δο; » , ,
¦ϊό Ξινοδ οχεΐον ;τουτό ύ.πο ' ,τ ήν
νίαν του ίιιύ θυνοτιν άνεκαιν ίοΟη
λ«0 ' δλοκλ ηρ ίκν. Έν αύτψ ύπάρχ,ουοΐ κλ ίναι «αινου ργεΓς χαί χαΟαρίοταΐ αι δι ' ίπν ον , ϋηιττλα ίλαι ς
νίά , ' τεερπιοίηοίς έκτακτος, υπηρεσία πρόθυ µοι άτη.
Έν τφ άύτι ρ Ξενοδοχεί ψ ίδ ριίΟ η
λ«Ι έστιαιό ριον , τδ δ ιιοίον : Ί ά λειτουργίϊ ) τακτικώΐ βτοί ύπδ τήν ά'µιοτον ' έποπτιί αν τοΟ πίπιι ραρέν βυ
τβΓρΙ .τήν · · µαγιιρικήν διιυΟυν τοΟ
τοΟ ξενοδοχείου, θά, ποίρασκευά *
ζωντάι , φαγητά εί/ γέυ στ» , κ«Όάρ ΐότατοί χ«1 ά µιγη* επιβλαβών ουσιών.
"Οσοι λοιπδν θέλουν άέ ρ« κοιΟοι-

ρ ίν , δωµάπα υγιειν ά , στρωµνάς
κ«6«ράς, φοεΥητά ίίΙχυµ« η«1 κο( ,
Οαρ ά . πρέτ οιι νά ιΐ ροτιµ ώσε ιό
Ξιΐνοδ οχίΐον «Τ ρόοδος». · : '
·. ΤΙΜΑΙ ΧΑΜΙ ΜΑΙ

" '
.ΟΤύ^φα7Ρνοι ίγγυώµ,Οα ,ζ ^^^Τ^^^^Τ^¦
).
;
α ρΙγ·2[µ„·· : ·

15 ΟΙ ΟΤΙ ϊ Σ

ποερά µικράν νόθε «ν Ή ν ^τΐ - ϊ ^Η "™ ν Μρΐ ' «^ «υτΛ τήν
; Όσον άοόο« τόν »¦»»,..,- /«ν 1^*^ 5 -έ«οο^ ΐΑΓ>νεκ<ί? ' άνοιλύβίωξ.
γνησίου το7 0 "ου άλ^Λλ^ο^νΓ '" \^ Σν,µίτ ηχ, , π,ρΐ Λοϋ ' άδολου καί ,
. * «άπων ούτος · άνελύθη.
ύπό τοΰ Ιν ίν^'Α9*.!ί »
- Υ "αι 8^«4β«|
¦
¦
"^«*- ^ί^ιδοποιείου κ.
∆. ΣΓχ.ΐΛ.ί Ζ ΐ 'Τ^ '
^ !*
γ
>»υτο οι κ,,ι , ί,κλαδοιινο; .κ«ΐ;2γ|µ(της. . .
∆ιατελοΟίΐΕ ,ν νο0'ί.ί/πρλήι|ί8ως.
;|
^«ρίλοας ιίοιδ Κ«ν«λλάπουλοϊ
, ^^' ^ β 1 ^ ν ". · .
Ι - ! Έν 'ΑΟήνα; Τ ? 92)4 Απριλίου 1001 ,

ΓενικΙς . έν Κύπρ (µπράκτωρ έ(ν)Α»µηο·^ΐ ," ,' ,,
>
¦¦

" ¦¦'«· -Π · · Λ ΑΝ Ι Τ Ή Σ— -

.

.·: ¦¦:. . .;

.

ωσιν τή; δηµοτικής έχ.τταιοεύϊίούς έν
τω τόπιρ, ή «ύξησις τών. ,έν τοΐς . χώρί,,οις σχολείων , ουδέ παρέλειπεν άπό έτους-εις έτος συνιστών τ-β κυδερνήσει,
τήν αυξησιν τοΰ κονδυλίου τή; π·«'.3έία;
πρ ό; πλειοτέραν διάδοσιν τών γραµµάτων. Ώ ς άτοµον ό µακαρ ίτη; ήτο αγαπητότατος τής ' πασι. Ευγενέστατος,
προσηνής, αλη θής τοΰ Χ ριστού στρατιώτης είχε κατακτήσει τήν άγ άπην καί
έκτίµησιν πάντων, ώ; πατήρ δέ πρές
τέκνα προσεφ έρετο άείττοτε ' και προ;
τους διδασκάλους καί πάντας έν γ^νει ,
εντεύθεν δέ ή λύπη µε 1}ης οί συµπολΐται ήµών : ήκουσαν τήν είόησιν τοΰ

θανάτου του.
Πρδς τήν σεβαστήν οίκογ ένειοιν , η;
«δέν έσΐέγνωσαν εισέτ ι τή; οδύνης τά
δάκρυα» έπί τ·^ άπωλεία πεφιληµένη;
θυγκτρ ός, άπευθ.;νοµεν εγκά ρδια συλλυπητήρια, έπευχόµενοι όπως ό Ύψιστος κατάταξη τήν ψ υχή ν τοΰ χρηστού
κα'. άγαθοΰ λευ'ίτου οπού οί δίκαιοι αναπαύονται.

ΜΕΣΑΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΣΙΑ
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ΕΕΠΣΤ Η Μ Ο Ν Ι ΚΙΙ Α Ι ΑΑ ΕΞ Ι Σ

ΤΟΥ -χ.- ΠΟΝΗΡΟΠΟΓΛΟΪ
ΕΝ Τξϊ «ΚΪΠΡΙΑΚη ΣΥΛΛΟΓΩ.»

Ώ; προανηγγ έλθ η, τϊ) παρελθούση
Κυριακή έγενετο έν τφ καταστήµατι
τοΰ . άΚυπριακοΓι Συλλό γου»ή επιστηµονική διάλεξις τοϋ κ. Πονηροπούλου ενώπιον πολυπλη θέστατου καί έχλεκτοΰ
ακροατηρ ίου.
Τήν 4 30' µ.µ. ώραν άνηλ^ε τό
βήµα ό κ. Πονηρ όπουλος, καί άφοΰ
πρ ώτον απένειµ ε δηµοοία τάς θερµ ά;
ιύχαριστία; του πρό; τους εύγενιΐ; κατοίκους τών χωρίων Άγκαοτίνα ς, Μαραθοβούνου , Λευκωνίκου , Γύψου , Τρικώµου , Κώ ρ.ης ΚεπΙ ρ, άγ. Θεοδώ ρου ,
Κώµη; Γιαλοΰ , άγ. Ανδρόνικου , Αίγιαλούση;, Ριζοκαρπ άσου , Ταύρου ,
Λιµνιών , Π ραστειοϋ , Βατηλή; καί τίνων άλλων , τά όποια διήλθε ν,οά παρέµεινε , διά τε τήν ιύµενή οεξίωσιν
ής παρ ' αυτών έτυχε , ώ; καί διά τήν
τιρόθυµον άκρ όασιν , ην έπεδείξαντο
κατά τήν διδασκαλίαν τών θ ρησκευ τικών καί γεωπονικών αΰτοΰ διδαγµάτων , εΐσηλθεν άµέσω; ιίς τό κύριον

θέµα τη; δµιλία; του.
∆ιά µακρ ών έξεθ ηκε τά πορ ίσµατα
τή; επιστηµονική ς έπισκοπήσιώ; του
άνά τάς δύο επαρχ ίας ύπό έποψιν γεωλογικήν , γεωργικήν , δασικήν , φυτολογικήν καί έθνολογ ικήν , κκτέδιιξε δε
ι1 -. .'. ..Λ... „»(1λ Λη« ,ητ ·ΐΛ« ·νν >ί
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ρουσιάζει ποικίλας γεωλογικά; διαµορφώσεις στρωµ άτων ;καΙ- πιτρω|/.άτων ,·
καί οτι αί άποτελούσαι τά; επαρχία;
ταύτα; καλλιεργήσιµοι γαΤαι άπεί ρω;
ποικίλλονται κατά ποιόν καί τταραγωγ(κήν δύναµιν , άναφέ ρα; καί διά φορα
γµατοι .
παραδεί
;
Καθ ' δ'λην τήν όκταήµι ρον Ιπιστηµόνικήν ίκδ ροµήν του ό κ· Πονη ρό-

πουλο; εδέδαξε τους «γρ ότας . πού µεν
διά ζώσης.ορωνης, ποϋ ίΐέ εµπρ άκτως
τά έξή; σπόύοαϊα γβωργικά διδά γµατα : ', 1) περί καλλιέργεια; των γαιών , ιδία δέ πίρί τοΰ οκοττού της ά ρ όσεως, 2) περ ί αρ ότρου καί τών πλεονεκτηµ άτων τοΰ ύπό τοϋ Γεωργικού
Τµήµατος εισαχ θέντος νέου ά ρ οτρου ,
δι ' ου έντελέστατα ανατρ έπεται η
καλλιεργήσι µο; γη, 3) περί φθοροποιών έντό µαν , 4) περί δενδροφυτειών ,
5) περί τή; επωφελ ού ς έπηρεία; των
φυτειών έν γ ένει καί δαοών. έν σχ έσιι
προς τό κλίµα της χ ώρας, 6) περ ί
καλλιέργεια; αµπέλων καί άνανιώ σεως
τών παλκιών , 7) περί λιπασµ άτων καί
τη; χρησΐ(*ότητος αυτών έν ' ττί καλλιεργεί ς τών παντοειδών " γεωργικών
προϊόντων , 8) περ ί τής µεθοδικές καλλιέργειας τών ελαιοδίν δ ρων , 9) περί
κλαδεύσεω; έν γ ένει , 1δ) περί επεκτάσεως τής καλλιεργ= 1ας τών ρ,ωρεοδένδ ρων , έλαιών , ροιών , αµυγ δαλών ,
11) περ ί διαλογής καί εκλογή ; σπόρου χρησί µου προς οπο ρ άν , 12) περ ί
ενοφ θαλµισµού καί εγκβντ ρισµού , 13)
περ ί τών χρησιµ,ωτέ ρων γεωργικών ε ργαλείων , 14) πιρί διαδοχής καλλιεργειών , σύστηµα , άλληλοσπορ&ς, 15)
περ ί της µεθοδική; καί έπιµεµεληµέήκων ,
νης ανατροφή ς τών ' µεταξοσκωλ
τοΰ
αυσπό
ρϊυ
^«ρασκευ^ς
ώ; καί τής
ατος.
τών πρό τοΰ ανοί γµ
Έν τέλει δέ έκήρυξι τόν θείον λόγον είς τάς εκκλ ησία; τοϋ Τρικώ µου ,
τη; Κώµης Αίνίαλοϋ κα! τή; Αίγιαλούσης.
Περαίνων τόν λόγον του ό κ. Πονηρόκουλος έξ^ρε τόν ίπποτικόν χαρακτήρα τών ευγενών αγροτών Μειαορ ίας καί Καρπασίας, κατήλθε οε τό
βήµα έν µ έσφ παταγωδών χιιροκρο-

τηµάτων.
Πληροφορούµεθα ό'τι ό κ. Πονη ρ ό·
έκτενεο τάτ ην
πουλος παρασΚευάζιι
µιλέτην τής επιστηµονικής του» ταύτης
εκδροµής , ην θέλει προσεχώς δηµοσιεύσει.

ΤΛΜΙΕΓΤΗΡΙΟΝ

"II ΛΕΥ&ΏΕΜ »
. Μή γενοµένης απαρτίας κατά
τή ν 15)28 Απριλίου 1901 τροσκαλοΰνται πάντες οί µέτοχοι τοΰ
Ταµιευτηρ ίου «ή Λευκωσία.» νά
1
παρευρεθούν έν τφ καταστήµατι
τοΟ «Κυπριακού Συλλόγου» κατά

τήν Αί \ί ώ ραν της µεταπροσεχοΟς
'ν... «. οα^ο Μ\» Λ,„ Ι Ο Λ Ι
·
-·
•"¦-ιι -· · - - / - · ·
\ , Καθίσταται, γνωστδν τοίς µετόχοις 8τ* κατά τήν συνεδ ρίαν αυτήν
όσοιδήτεοτε καί «ν παρευρεθούν άτιοτελοΟν άπαρτίαν .
Λευκωο-ία 19 Απριλίου 1601.'
, ·„»· -, . .
Ό ∆ιευΟυντιΊς

Ι. ΟικοναµίΠης.

ΖΡΙ11ΜΤ1Ι

ΑΓΓΑ1ΕΗΣ ΚΑΤΑΕΚΕΤΗΣ

ΚΟΜΨΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΑΤΑ
πωλούνται είς τιµ.άς βυν«ατ*·
6(/.τικά.ν έν τ&, ϋαταστήµ-ατι
τοΰ

¦ ' ¦ ¦

ΙΤ,ΧΡ. ΚΑΤΖΗΛΟΎΚΑ

Η ΚΡΗΤΗ
Ή άνανέωσοξ τ;ής εντολές τοΟ
«ρ ίγ«η«ος.

Βεβαιοϋτκι ίΐτι κατ ' αΰτας συνί ρχονται οί έν Ρώµ«| πρΐ σβευτ αί τών
Μεγ άλων ∆υνά µεων ίνα µετά τοΰ υπουργού τών Έξω τιρικών της Ιταλία; ΰπογρ άψωσι το πρωτόν.ολ'λον δ·. '
οί παρατείνεται 'ίπ ί µίαν πεντα ετίαν ή
εξουσία τοϋ πρί γχ.Ί»ι«ος Γεωργ ίου ώ;
Ύπατου Άρµοστοΐ έν Κ ρήτη-

ΙΪΓΜΗΜΙΙΙΜ
«ΒΒ λ^ξες του ϊτολίµ,αυ.
Κατ ' έπ '.σηµον είδησιν Ικ Λονδίνου
βΐς τού; αυτόθι κυβιρνητικ ού; κύκλους
θίωρούσιν έπικεψεν ην τήν ό ριστικήν
λήξιν τοΰ πολέ µο-υ. Πιστίύεται οτι
έντό; βραδύτατου χρονικού διαστήµατος µεταξύ τοΰ .αρχιστρατήγου τών
α γγ λικών στρατιυ υ ,άτων λόραου Κί·
τσενερ κ»ί τών α ρωγ ών τών Βόϊ-ρ; θ«
επέλθ ει , συνεννόησι;, ή ίιποία εγγυάται
τό οριστικόν τέ ρµα τοϋ κολ ίµου.
ΤΓό εβίοε'χεσεν ό «όλε(Λί>5 ε'5
την 'Λ-γν/λέαν.
Έπ ί τών π=δίω\ί τών εν Τ ρ άναβααλ
µαχ ών έπεσαν µέχρι τούδε λί ριχι στερ λ.
153,000 , 000. Ί£ πληροφορ ία αύτη
εδόθη ύπό τοϋ υπουργοί τών οικονο µικών της Α γγ λία; ίν ττί Βο·-«> η τών
Κοινοτ ήτων , Αί λ. στ. 153 ,000 ,000
θά άνέλθωσι µέχρι τέλ ους του τιολεµου,
ώς εϊπεν δ σί ρ Οϋίλλια µ "λ ρκουρ, είς
200 , 000 , 000. Έπί πεντήκο ντα ε"τη
ή Α γγ λία προσιπώΟει νά ελάττωση τό
δηµόσιον τη; χρ ίι; καί µ&τα κόπου καί
µόχ θου ήλάττωσιν αυτό βαΟ µιοχίως κατά λ. στ. 200 Ικοετοµµύρια· °λαι αύται αί οίκονοµ ίαι έκρ,ηίεϊίζοντοιι , διότι
ή εν Τρ άνσ βααλ ίπιχρίρηατ; αυξάνει
νΰν τόδνιµόσι ον τούτο χρ έος κατά λ,στ.
Τά 200 ταύτα,
200 εκατοµµ ύριο:,
οωποϋσι
πο-:όν ίσον
έκπρο
εκατοµµύρια
5 ίισεκοιάγκα
ίπυστοε
φρ
ό;
τά.
περ
πρ
τοµµύρια , τά δπ οία κατέπληξαν τόν
κόσµον , δ'τ* εµετρνήΟησιιν Λπό τή; Γαλλίας καί έλήφ θησο εν υπό τή; Γερµανίας τίτλω άποζηρ·ΐ« '»'εως.
ΒΒοεροίΠοσε.;εΏοέρων.
Τάγµα βοιρικόν ίζ 106 ανδ ρ ών µετά των πυροβόλων κ»1 τών αµαξών των
παρεδόθη παρ ά τό Μιοόελ βού ργ,
Οί Μπείβρί ς^ιοΟντ-βς. εΐ ρήν«ν.
ΊΙ « Ή µβρήοιο-ς Χ ρονογρ άφο;» τού
Λονδίν ου δηµοσιιύθΐ τηλεγράφηµα τοϋ
ανταποκριτού το-ν , δι ' οί β ιβοιιοϋται
κατηγορηµατικω;» ό'τ ι οί Μπόε'ρς ίζή τησάν πάλιν ν3 5ιαπρ«γµ«τιυ0ούν>
τήν συνοµολό γησα είρήνη; µ.ιτά τοϊ>
λόρδου Κίτα ενε ο.

ΤΑ .. ΚΙΝΕΖΙΚΑ
^Αποστολή ρωοσοκοΟ οτροιτοΰ .
Έξ Οδησσού τηλεγραφοϋν εις τά
«∆αϊλυΐ Εξπρές» δ'τι 76 , 000 στρατού άπό τά νότια ααΐ δυτικά στρατιωτικά διαµερ ίσµατα τής Ρωσσίας διετά χ θησαν νά έτοι µασ^ώσιν όπως µεταβούν εί; ιήν Μαντοεονρ ίαν δια τοΰ Σιβιρικοϋ σιδηροδ ρ όµου.
Ή Ρωσσία συν εκέντρωσεν <)5η είς
τήν Μαντζου ρίαν καί εις τάς πέ ραν
τοϋ Ά µοϋ ρ επαρχ ίας 270 , 000 στρατού , δύνα µιν δηλαδή ίκανήν ν ' άντι-]
•παράτα χ θη εις π&σαν άπρόοπτον πε—
ριπλοκήν , ετοιµ άζει δέ διαρκώς νέα ς
ένισχ όσβις τάς οποίας θά στεΠ $ έκεΐ
αν επελθ η διακοπή) σχ έσεων προς τήν
Ίαπω ν ίαν.
Αι άτ«»φάσεΐ5 τών πρεο€ετ>τών 0
Οί έν ΙΙικίν φ ιτρεοβευταί των ∆υνά µεων ίν συνεδ ριάοει , ην συνεκ ρ ότησο;ν έηε5οκί ρ.ασαν τό σχέδιον τών στρατηγών περί κατεοκφίσεω; τών Φρουρ ίων ;

ΜΙίίΡΑΙ ΪΒΪ ζ3ΐα5ΛΕΙ2 5
Ό "Εδουάρδος έν Ελλάδι.
Ό βχσιλεύ ς της Α γγλία; Έοού—]
ά ρ δο; θ« επισκε φ θώ τά; Αθήνας τόν
ττροσ-:χϊ) χειµ ώνα. Μεγ άλαι εορταί θ«
ίδοθώσι προς τιριήν της Α, Μ-, δ δ&
βασιλεύς Γεώ ργιο; απεφ άσισε ν « έπιβραδύνιτ) τήν τέλε οιν τών εγκαινίων
τού βασιλικού θεάτρου , όπως γ ίνωσιν
έπί παρουσία: τοΰ ά γγ λου ήγεµόνος.
'Η σταραίτηΰις τοΟ Σο?.ΐ(56οι;ρή.
Φήµη κυκλοφορεί εις τινας πολιτικούς
κύκλους τοϋ Αονδίνου 8τι ίι λό ρ δο; Σα—;
λισβουρής ρητώς εξέφρασε τήν έπιθυµί-'
αν ν ' αποχώρηση της άρχης καί δτι
θ' άντικα τ ασταθή ύπό τοϋ δουκό; τοΰ
∆ε βονσάϊ ρ , λό ρ δοι» προέδ ρου τοϋ Ιδιαιτέρου Σν µβουλίου.
"Εξωΰις τοδ Τολότότι,
Ό Τσά ρο; ύπέ γρ>ψ εν ούκάζιον , δι '
ού διατάσοιται ή έξωσις τοΰ κόµητος
Τολστόη εκ τοϋ ρωσσικοϋ εδάφους.
Μεγάλη ' συνωµοσία κατά των έοτεµηένων κεφαλών.
Ό «Κήρυξ τής Νέας Ύό ρκης>ι µε-ί
ταδίοΐι είδησιν εκ, Πάτερσον , καθ ' ην
ώργανώ'ΐη ευ ρεία συνωµοσία αναρχικών .
Ή κατάσ χεσις παρά τη; άοτυνο µίας
σπουδϊίοτο ίτων έ γγρ αφων αποδεικνύει
τήν υπαρξιν αναρχική ; συνωµοσίας κατά τοϋ Τσά ρου , τού Γουλιέλ µου , τοΰ
Βασιλέως της Ίτ αλί»; καί τοδ κόµητος τοϋ Τουρίνου.
Άλδανικδν Συνέδριον 4ν Ίταλίι^·.
Τό Άλβανικόν ϊυνέδ ριον συνήλθεν
έν πλ'οθούσ·^ συνεδ ριάσει , Ή ουζήτησι .ς
πε ριιτράφη είς τήν έρευναν των άποτελεσµατικωτέ ρων ρ.ίσων πρό; Ιπίτευξιν
τή; ανεξα ρτησίας τή; Αλ βανίας.
Ή ΡωίΟτα σιιύζουία τίιν Τθνρκ<αν .'
ΕΙ; τήν Πύλήν προύξ ενησ β µιγάλην
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τήν οποίαν απηύθυνε πρό; αυτήν ο
πρεοδευτή; τή; Ρωσσίας άξιων τήν
πληρωµήν τών καθυστε ρού µε" Μ»ν !κ ττίς
πολιµικη ; άποζηµιώσιΐι>ς τής όοριιλοµέι
νη; εις τήν ΡωσσΙαν.
Τό Ύπουρ γικ όν Συµβουλιον Οά συνέ ^Οίΐ/ ιίς ο"κτ»κτο ν συνεδ ρ ίαση ίιά νΐ
αυσιιιφ Οή έπί τοΰ Οί µάτο; τούτου.

